Mielenterveysomaisten äänenä ja jäsenyhdistysten tukena

VUOSIKERTOMUS 2012

Puheenjohtajan tervehdys

YHDESSÄ TOIMIEN SAAMME ENEMMÄN AIKAAN
Vuosi 2012 oli järjestömme 21. toimintavuosi.
Täytyy myöntää, että vuosi kului todella nopeasti.
Taloutemme on vakaalla pohjalla, kiitos siitä Rahaautomaattiyhdistykselle, joka rahoittaa toimintaamme, sekä hyvälle toimintamme suunnittelulle.
Vuonna 2012 meillä oli henkilöstövaihdoksia,

teimme muun muassa tehtävänmuutoksia ja palkkasimme uusia henkilöitä sekä yleistoimintaan että
Prospect- ja Opastava-projekteihin.
On ollut mielenkiintoista seurata toimintamme
etenemistä ja huomata miten sitoutuneita kaikki
työntekijämme ovat tehtäviinsä ‒ aivan jokainen
ketään erikseen nimeltä mainitsematta.
Myös hallitukseen saimme uusia toimijoita. On
erinomainen asia, että hallituksessamme on edustettuina alueyhdistyksiä eri puolilta Suomea.
Näin saamme paremman kuvan koko maan
mielenterveyskentän toiminnasta ja voimme paremmin ajaa omaisten etuja ja antaa tukea sinne,
missä sitä tarvitaan. Hallitustyöskentely on ollut
antoisaa ja keskustelevaa, päätösten teko on sujunut hyvässä hengessä.
Vuoden kuluessa päivitimme myös vanhoiksi
jääneitä toimintatapoja ja kehitimme järjestöllem-

me rakenteita. Paljon tekemistä esimerkiksi strategian osalta jäi kuitenkin vielä tuleville vuosille.
Toivonkin, että jäsenyhdistykset tuovat innostuneina mielipiteitä mukaan strategiatyöhön.
Tarkoitus on saada strategiaan yhteinen pohja
koko järjestökentällemme. Siten voimme parhaiten
yhtenä rintamana ajaa omaisten etuja.
Jakamalla tietojamme eri alueyhdistysten välillä
pystymme kehittämään sekä alueyhdistyksiä että
keskusliittoa.
Haluan kiittää hallitusta hyvästä ja keskustelevasta toiminnasta ja henkilöstöä hyvin suoritetuista työtehtävistä. Kiitokset kuuluvat myös kaikille
vapaaehtoistoimijoillemme ja aktiiviselle jäsenistöllemme.
Tästä meidän on hyvä jatkaa. Yhdessä toimien
saamme enemmän aikaan.

”Haluan kiittää hallitusta hyvästä ja keskustelevasta toiminnasta ja henkilöstöä
hyvin suoritetuista työtehtävistä. Kiitokset kuuluvat myös kaikille vapaaehtoistoimijoillemme ja aktiiviselle jäsenistöllemme.”
Anita Ruutiainen, puheenjohtaja
kuva: Suvi-Tuuli Kankaanpää
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Toiminnanjohtajan katsaus

INHIMILLISYYS, AVOIMUUS, LUOTETTAVUUS JA YHTEISTYÖ TOIMINNAN KESKIÖSSÄ
Keskusliiton työtä ohjaavat arvot: inhimillisyys,
avoimuus, luotettavuus ja yhteistyökykyisyys heijastuivat liiton toimintaan sen sisäisten ja ulkoisten
sidosryhmien kanssa. Vuoden aikana olimme aktiivisesti mukana yhteistyöverkostoissa ja lisäsim-

kuva: Suvi-Tuuli Kankaanpää

me entisestään toiminnan avoimuutta esimerkiksi
viestintää kehittämällä.
Vaikuttamistoiminnan päätavoitteena oli saada
mielenterveyskuntoutujien omaisten oikeudet ja
tarpeet huomioiduiksi niin poliittisessa päätöksenteossa kuin palvelujärjestelmien kehittämisessä.
Lisäksi haluttiin hälventää stigmaa, jota mielenterveyskuntoutujien omaiset edelleen kohtaavat.
Keskusliiton toiminnan lähtökohdan muodostavat jäsenyhdistysten ja mielenterveysomaisten
tarpeet. Syksyllä toteutettiin jäsenkysely, jolla
haluttiin selvittää, miten keskusliitto voi parhaalla
tavalla vastata kentän tarpeisiin, ja mitä keskusliitolta odotetaan?
Kysely osoitti selvästi, että keskusliiton tarjoamia
palveluja tarvitaan, ja että palveluiden kehittäminen on tärkeää. Erityisen tärkeänä pidetään mahdollisuutta kohtaamisiin ja yhteiseen keskusteluun
mielenterveysomaistyön kentällä.
Jäsenyhdistysten kanssa tehtävä yhteistyö konkretisoitui hyvin yhteisissä tapaamisissa ja koulutuksissa. Yhdistysten kanssa tehtiin yhteistyötä
myös messuilla, joihin keskusliitto osallistui kuluneena vuonna Uudenmaan yhdistyksen kanssa.
Toimintakauden aikana uudistettiin myös verkkoviestintää monipuolisemmaksi ja käyttäjäystävällisemmäksi sekä tuotettiin jäsenyhdistyksille ja
mielenterveysomaisille tärkeää tietoa laadukkaan

jäsenlehden, Labyrintin avulla.
Keskusliitto hallinnoi kuluneena vuonna kolmea
hanketta: omaisten vertaistukea jäsenyhdistyksissä
ja julkisella sektorilla kehittävää Prospect-projektia, omaishoitopalveluiden asiakaslähtöisyyttä
kehittävää Opastava-hanketta ja lapsiomaistyötä
tukevaa PäivänKakarat-hanketta.
Hankkeiden avulla kehitettiin mielenterveysomaisten työmuotoja ja saatiin näkyväksi mielenterveysomaisten laaja kokemusasiantuntijuus.
Arvot näkyivät myös keskusliiton sisäisessä
toiminnassa. Keskusliitossa aloitti vuoden aikana
useampi uusi työntekijä. Kasvaneella joukolla on
kehitetty yhteistä toimintakulttuuria. Hallituksen
ja työntekijöiden vuoropuhelua tuettiin yhteisellä
kehittämispäivällä ja mennyttä vuotta koottiin
joululounaan äärellä.
Molemminpuolinen avoin ja luottamuksellinen
keskustelu luottamushenkilöiden ja työntekijöiden
kesken koettiin tärkeänä.
Toimintavuoden osalta haluan lämpimästi kiittää kaikkia järjestömme toimijoita sekä yhteistyökumppaneita. Puheenjohtajaa lainatakseni: ”Tästä
on hyvä jatkaa.”

Pia Hytönen, toiminnanjohtaja
2

KESKUSLIITON NIMI VAIHTUU
Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliiton sääntömääräinen kevätedustajakokous
järjestettiin lauantaina 25.3.2012 keskusliiton
toimistolla Helsingissä.
Kevätedustajakokoukseen osallistui 12
jäsenyhdistysten edustajaa valtakirjalla. Yhteensä läsnä kokouksessa oli 19 henkilöä.
Kevätedustajakokous hyväksyi keskusliiton toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen
vuodelta 2011. Edustajakokous käsitteli myös
hallituksen esityksen Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliiton nimenmuutoksesta.
Omaiset mielenterveystyön tukena Vaasanseutu oli tehnyt keskusliiton hallitukselle
aloitteen, jossa ehdotettiin nimenmuutosta.
Keskusliiton hallitus järjesti vuoden alussa
nimikilpailun, johon tuli yhteensä 13 nimiehdotusta. Hallitus esitti uudeksi nimeksi
FinFami, jonka edustajakokous hyväksyi
yksimielisesti.
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Sääntömääräinen syysedustajakokous järjestettiin lauantaina 6.10.2012 keskusliiton
tiloissa Helsingissä. Edustajia oli yhdestätoista jäsenyhdistyksestä, yhteensä osallistujia
oli viisitoista.
Syysedustajakokouksessa valittiin vuoden
2013 hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtajaksi Anita Ruutiainen Omaiset
mielenterveystyön tukena Vaasanseudusta
sekä vahvistettiin toimintasuunnitelma ja
talousarvio vuodelle 2013.
Lisäksi edustajakokouksessa käsiteltiin
keskusliiton nimenmuutosasia. Vilkkaan
keskustelun jälkeen asiasta äänestettiin ja
hallituksen esitys nimenmuutoksesta hyväksyttiin 2/3 osan äänten enemmistöllä.
Virallinen hyväksyntä nimen muutokselle
haetaan Patentti- ja rekisterihallitukselta.
Keskusliitto pääsee käyttämään uutta nimeä
FinFami aikaisintaan syksyllä 2013.

Järjestö- ja vaikuttamistoimintaa

TULOKSELLISTA VAIKUTTAMISTA JA VERKOSTOITUMISTA
Edunvalvonnan päätavoitteena vuonna 2012 oli
vaikuttaa siihen, että mielenterveyskuntoutujien
omaisten oikeudet ja tarpeet tulisivat huomioiduiksi poliittisessa päätöksenteossa ja palvelujärjestelmien kehittämisessä.
Tähän pyrittiin tehostamalla sekä viestintää
että tekemällä aktiivista yhteistyötä jäsenyhdistysten sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.
Vuonna 2012 keskusliitto tiedotti aktiivisesti
ajankohtaisista tapahtumista, julkaisuista ja mielenterveyskuntoutujien ja -potilaiden omaisnäkökulmaan liittyvistä teemoista.
Tiedotteilla otettiin kantaa mielenterveysomaisten kokemiin epäkohtiin ja mielenterveystyön kehittämiseen, muun muassa vaadittiin, että
mielenterveysomaisilla tulee olla oikeus työelämän joustoihin ja omaisten ei pidä joutua vastuuseen hoidon viivästymisen seurauksista.
Ilonan päivää eli mielenterveysomaisten valtakunnallista päivää vietettiin lokakuun 9. päivänä.
Vuosittain järjestettävän Ilonan päivän tarkoituksena on herättää julkista keskustelua mielenterveyspotilaiden ja -kuntoutujien omaisten asemasta.
Erityisesti halutaan kiinnittää huomiota mielenterveysomaisten jaksamiseen ja heidän voimavarojensa tukemiseen. Vuoden 2012 teemana oli
omaisten oikeus työelämän joustoihin ja lyhyeen,
palkalliseen vapaaseen. Asiasta tiedotettiin laajas-

ti ja teeman ympärille tehtiin nettiadressi, jonka
kävi allekirjoittamassa 553 henkilöä.
Julkaisut ovat yksi osa keskusliiton tärkeää
vaikuttamistyötä. Kesäkuussa järjestettiin noin 40
mielenterveysomaisen elämäntarinaa sisältävän
Mielen vankila -kirjan julkistamistilaisuus, jossa
teos esiteltiin medialle.
Filosofian lisensiaatin ja Suomen Mielenterveysseuran eläkkeellä olevan toiminnanjohtajan
Pirkko Lahden toimittamassa Mielen vankilassa
omaiset kertovat toivottomuudestaan, avuttomuudestaan ja uupumuksestaan.
Toisaalta kirjassa on myös selviytymistarinoita
ja kuvauksia voimaantuneista omaisista, jotka
ovat vuosien saatossa löytäneet keinot huolehtia
omasta jaksamisestaan. Mielen vankila on ollut
erittäin kysytty ja sen ensimmäinen painos on
myyty loppuun.
Lisäksi keskusliittoa ja sen toimintaa esiteltiin eri tilaisuuksissa, muun muassa Mielenterveysmessuilla, Psykiatriapäivillä ja Kauneus- ja
terveysmessuilla. Osallistumalla tapahtumiin
keskusliitto teki tavoitteitaan ja toimintaansa tunnetuksi, nosti keskusteluun mielenterveysomaisia
koskevia ajankohtaisia aiheita ja loi yhteyksiä
muihin yhteistyö- ja sidosryhmiin.
Edunvalvonta toimii tehokkaasti vain silloin,
kun on riittävästi tietoa epäkohdista tai asioista,
jotka edellyttävät puuttumista. Tämän vuoksi

kentän kuunteleminen ja osallistuminen eri tiedonvaihdon areenoille kuten työryhmiin, verkostoihin ja koulutuksiin, oli tärkeä osa vaikuttamistyötä vuonna 2012.
Myös mielenterveyden ja omaishoidon alueella
toimivat valtakunnalliset järjestöt olivat keskeisiä
yhteistyökumppaneita.
Vaikka keskusliitto tunnetaan useiden sidosryhmien keskuudessa ja liitto koetaan asiantuntevana järjestönä, on tiedotteiden ja kannanottojen
julkaisukynnys tiedotusvälineissä vielä korkea.
Viestinnän haasteena onkin keskusliiton tunnettuuden lisääminen ja suuremman näkyvyyden
saavuttaminen eri medioissa.

KESKEISET VERKOSTOT
• Kansallisen omaishoidon kehittämisohjel-		
man valmistelutyöryhmä
• Kokemuskoulutuksesta pysyvää -hanke
• Kuluttajaparlamentti
• Länsi 2012
• Mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta
• Mielenterveyspooli
• SOSTE Suomen sosiaali ja terveys
• Suomen omaishoidon verkosto
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Monipuolista tiedottamista

KESKUSLIITON VERKKOSIVUT UUDISTUIVAT
Viestinnän suurin ponnistus vuonna 2012 oli
keskusliiton verkkosivuston uudistaminen. Julkaisujärjestelmän päivityksen yhteydessä sivuston
ulkoasu uudistettiin ja sivuille tuotettiin uutta
sisältöä samalla, kun vanhaa materiaalia ajankohtaistettiin.
Uudistuksen yhteydessä pohdittiin myös sivuston rakenne uudelleen. Keskeistä on, että sivusto
tukee keskusliiton vaikuttamistyötä, tavoittaa
kohderyhmät ja palvelee tiedonhakijaa mahdollisimman käyttäystävällisin ratkaisuin.
Verkkosivut ovat ulkoisen viestinnän ensisijainen viestintäkanava ja keskusliiton sekä jäsenyhdistysten yhteisten tavoitteiden esiintuoja. Sivut
toimivat valtakunnallisena mielenterveysomaistyön uutiskanavana.
Oman toiminnan esittelemisen ja mielenterveysomaisten asemaa koskevan tiedon lisäksi
keskusliiton verkkosivuille on koottu tietoja
esimerkiksi liiton jäsenyhdistyksistä ja niiden
toiminnasta.
Keskusliiton verkkosivuilla omaiset voivat
myös kirjoittaa heitä puhuttavista asioista omaisten keskustelupalstalle. Keskustelufoorumilla
käydyistä keskusteluista saatua tietoa on myös
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hyödynnetty toiminnan kehittämisessä.
Ilahduttavaa on ollut se, että vuonna 2012 keskusliiton verkkosivuston kävijämäärät nousivat
selkeästi edellisvuosiin verrattuna.
Verkkosivujen lisäksi keskusliitto näkyi sosiaalisessa mediassa. Keskusliiton Facebook-sivulla
tiedotettiin ajankohtaisista asioista ja kannustettiin keskustelemaan. Omaiset mielenterveystyön
tukena keskusliiton sivu keräsi vuoden loppuun
mennessä 413 tykkääjää.
Omaiset mielenterveystyön tukena järjestön
sisäinen uutiskirje Leija ilmestyi vuoden aikana
kahdeksan kertaa sähköisessä muodossa. Leijan
avulla keskusliitto välitti keskitetysti tietoa jäsenyhdistyksilleen.
Lisäksi vuonna 2012 aloitettiin jäsenyhdistyskierros, jonka avulla tutustuttiin alueiden viestinnästä vastaaviin työntekijöihin ja kartoitettiin
jäsenyhdistysten viestinnällisiä tarpeita. Vierailujen kautta keskusliitto teki myös omaa viestintää
ja viestinnästä vastaavaa henkilökuntaa tutuksi
jäsenyhdistyksille.

MIELENTERVEYSOMAISEN OMA LEHTI
Labyrintti on Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliiton julkaisema jäsenlehti. Se on
ainoa mielenterveysomaisille ja -omaishoitajille
suunnattu lehti Suomessa.
Vuonna 2012 tehdyn jäsenkyselyn mukaan
paikalliset omaisyhdistykset pitävät Labyrinttia erittäin tärkeänä tiedotuskanavana. Lehti
ilmestyi vuoden aikana neljä kertaa seuraavin
teemoin: omaistyön helmet, omaishoitajat, elämän tarkoitus ja toivo sekä omainen ja vaikuttamisen kanavat.
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 20 348 kappaletta.

OMAISET MIELENTERVEYSTYÖN TUKENA KESKUSLIITON PÄÄVIESTIT

OMAISHOIDON TUKI
KUULUU KAIKILLE
OMAISHOITAJILLE

OMAISHOITAJUUDEN
TULEE OLLA
VAPAAEHTOISTA

OMAISET OVAT
MIELENTERVEYSTYÖN
VOIMAVARA

OMAINEN ON
ITSENÄINEN TUEN
TARVITSIJA

kuvat: Nina Mönkkönen
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Arviointi ja omaistyön kehittäminen

TOIMINNAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMISTARPEET

”Mielestäni keskusliitolta on tullut
hyviä työkaluja toiminnan arviointiin. Ja mikä parasta on saanut olla
mukana kehittämässä näitä työmenetelmiä – silloin ne tuntuvat
omilta ja lähtevät oikeista
tarpeista.”
”Malli on erittäin hyvä, laittoi ajattelemaan. Tavoitteiden asettelu oli
joissakin kohdin vaikeaa, kun yritti
konkretisoida tavoitteita. Hyvä
työkalu!”
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Keskusliiton toiminnan arviointi ja kehittämistarpeiden hahmottaminen painottuivat toimintavuoden aikana jäsenyhdistysten toteuttamaan
arviointiin. Elokuussa toteutetussa jäsenkyselyssä
arvioitiin keskusliiton toimintaa laajasti ja sen tuloksissa nousivat hyvin esiin tulevaisuuden keskeiset kehittämistarpeet.
Lisäksi keskusliiton työntekijät arvioivat toimintaa yhteisissä palavereissa sekä esimiehen
kanssa käydyissä kehityskeskusteluissa. Arviointitiedon keräämistä helpotti keskusliiton hankkima sähköinen kyselytyökalu, jota hyödynnettiin
palautteenkeruussa.
Vuoden 2011 lopussa lanseerattu Millä korteilla
pelaat? -omaisjärjestötyön arviointimalli sai hienon vastaanoton jäsenyhdistyksissä. Keskusliiton
ja jäsenyhdistysten yhdessä tekemä arviointimalli
on jäsenkyselyn perusteella otettu käyttöön useissa yhdistyksissä ja se sai paljon kiitosta.
Arviointimalli koetaan kattavaksi ja helppokäyttöiseksi, vaikka vaatiikin osaltaan aikaa ja
paneutumista. Jäsenkyselyssä tuotiin esiin, että
arviointimallin koulutus voisi helpottaa mallin
käyttöönotossa.
Keskusliitosta on mahdollista pyytää yhdistys-

kohtaista koulutusta arviointiin ja arviointimallin
käyttöön liittyen. Keskusliitto ottaa mallin osaksi
arviointiaan vuonna 2013.
Vuoden 2012 aikana keskusliiton kehittämistyön
lähtökohdaksi otettiin jäsenyhdistysten toiveet
ja keskusteluun kutsuttiin niin omaisyhdistysten
työntekijät kuin luottamushenkilötkin.
Elokuisella jäsenkyselyllä haluttiin osaltaan selvittää, miten keskusliitto voi parhaalla tavalla tukea
sen jäsenyhdistyksiä, ja mitä palveluita keskusliitolta odotetaan.
Osallistumisaktiivisuus oli ilahduttava: kyselyyn
osallistui 41 vastaajaa 14 eri jäsenyhdistyksestä. Vastaajista 44 prosenttia oli jäsenyhdistysten
työntekijöitä, 22 prosenttia toiminnanjohtajia tai
toiminnasta vastaavia henkilöitä, 29 prosenttia
luottamushenkilöitä ja 5 proenttia vapaaehtoisia
tai muita toimijoita. Kyselyn tuloksia käytiin läpi
syksyn työntekijäpäivillä ja ne toimivat vuoden
2013 toiminnansuunnittelun pohjana.
Kyselyn tuloksista kävi ilmi, että keskusliiton
jäsenyhdistyksille suunnatut palvelut ovat tärkeitä
ja niiden kehittämiseen kannattaa käyttää resursseja. Omaisyhdistysten mukaan erilaiset tapahtumat,
tukimateriaalit, Labyrintti-lehti ja asiantuntija-apu

Jäsenkyselyn vastaukset kysymykseen:
”Mitä jäsenpalveluita toivot keskusliiton tarjoavan
omaisyhdistyksille?"
ovat keskusliiton tärkeimmät jäsenpalvelut.
Oli tärkeä kuulla, että jo tuotettuihin palveluihin, kuten esimerkiksi koulutuksiin, on oltu tyytyväisiä ja niitä kaivataan lisää. Lisää toivottiin muun
muassa viestinnältä ja edunvalvonnalta. Erityisen
tärkeäksi koettiin mahdollisuus kohtaamisiin ja
yhteiseen keskusteluun mielenterveysomaistyön
kentällä.
Keskusliittoa kiitettiin palveluiden lisäksi muun
muassa siitä, että se on alkanut näkyä alueilla yhä
enemmän. Tähän kiinnitetään huomiota myös
jatkossa niin keskusliiton yleisen toiminnan kuin
hankkeidenkin kautta.

Jäsenkysely: Mitä jäsenpalveluita toivot keskusliiton tarjoavan?
Koulutuksia, seminaareja, tapahtumia
Yhdistyskohtaista konsultaatiota
Tukimateriaaleja toimintaan

Tutkimustietoa toimintaympäristöstä
Sähköisiä tukipalveluita
Ajankohtaista tietoa järjestötoiminnasta
Tukea viestintään
Labyrinttilehti

Virkistystoimintaa
Muuta, mitä
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YHTEISET TILAISUUDET JA UUDET MATERIAALIT TUKENA ASIANTUNTIJATYÖSSÄ
Yhteiset tapahtumat ovat keskusliiton ja jäsenyhdistysten yhteistyön ja asiantuntijuuden kehittämisen kannalta avainasemassa. Tavoitteet suunniteltujen tapahtumien suhteen toteutuivat hyvin.
Vuoden aikana järjestettiin neljä kaikille jäsenyhdistyksille tarkoitettu tilaisuutta. Keväällä
toteutettiin puheenjohtajien ja toiminnanjohtajien
tapaaminen. Syksyllä jäsenyhdistysten yhteisiä
tilaisuuksia olivat uusien työntekijöiden perehdytyskoulutus sekä työntekijäpäivät. Lisäksi järjestettiin omaisille suunnattu kokemuskouluttajien
koulutus.
Jäsenyhdistykset ovat toivoneet keskusliitolta

maksuttomia tilaisuuksia, mutta vain perehdytyskoulutus pystyttiin tarjoamaan jäsenille ilmaiseksi.
Puheenjohtajien ja toiminnanjohtajien kevätseminaari järjestettiin maaliskuussa. Tapaamisen
aikana kehitettiin yhteisvoimin ja avoimesti keskustellen aluejärjestöjen toiminnasta vastaavien
hallitusten puheenjohtajien ja toiminnanjohtajien
järjestöosaamista. Seminaarin vetäjänä toimi konsultti Paavo Viirkorpi. Saadun hyvän palautteen
johdosta seminaari järjestetään vuosittain aina
maaliskuussa kevätedustajistokokouksen yhteydessä.
Elokuussa järjestettiin toista kertaa omaisyhdis-

tysten työntekijöille suunnattu perehdytyskoulutus. Aurinkoisessa Helsingissä omaisjärjestötyöhön
tutustui kahdeksan uutta työntekijää. Kahden
päivän koulutuksessa käsiteltiin muun muassa työsuhteeseen, omaistyöhön, viestintään ja arviointiin
liittyviä teemoja.
Palaute koulutuksesta oli erinomainen. Osallistujat kokivat hyödyllisiksi työelämälähtöisistä
teemoista keskustelun ja tutustumisen uusiin ihmisiin. Koulutuksen vaikutuksia seurattiin vuoden
lopussa toteutetussa seurantakyselyssä. Kaikki
viisi kyselyyn vastannutta kokivat hyötyneensä
perehdytyskoulutuksesta ja suosittelivat muillekin
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uusille työntekijöille koulutukseen osallistumista. Perehdytyskoulutus järjestetään myös vuonna
2013 ja sitä kehitetään palautteen ja seurantakyselyn mukaisesti yhä enemmän työntekijöiden
tarpeita vastaaviksi.
Toinen työntekijöille suunnattu tilaisuus syksyllä oli lokakuussa järjestetyt työntekijäpäivät.
Omaisjärjestötyötä kehitettiin yhdessä 32 työntekijän voimin risteilyn merkeissä. Päivien aikana
keskustelua käytiin muun muassa kuntayhteistyöstä, viestinnästä, arvioinnista ja järjestöjohtamisesta.
Jäsenyhdistysten työntekijöiden teemakohtaiset asiantuntija-alustukset antoivat hyvän pohjan
lähteä pohtimaan yhdessä omaistyön kehittämistä.
Monen vuoden tauon jälkeen järjestetty tilaisuus
sai kiitosta ja osallistujat toivoivat, että seuraavan kerran osallistujia olisi vieläkin useammasta
yhdistyksestä.
Yhdessä tekeminen ja toisten kohtaaminen
koettiin päivien tärkeäksi anniksi. Keskusliitto
toivottaa kaikki jäsenyhdistykset mukaan marraskuussa 2013 järjestettäville työntekijäpäiville.

Keskusliitto järjesti syksyllä myös valtakunnallisen kokemuskoulutuksen mielenterveysomaisille.
Koulutukseen valittiin yksitoista osallistujaa kuudesta eri jäsenyhdistyksestä.
Koulutukseen sisältyi lähiopetusta, ennakko- ja
välitehtäviä sekä keskustelua. Lisäksi siihen kuului
myöhemmin pidettävä näyttöluento.
Tunnelma ryhmän kesken oli lämmin ja innostunut. Koulutus oli myös järjestäjille palkitseva,
sillä tapahtuma oli mukaansatempaava ja asiaan
omistautunut. Osallistujista huokui aito kiinnostus koulutukseen. Myös vuonna 2013 koulutetaan
kokemuskouluttajia.
Kokemuskoulutuksen lisäksi järjestettiin kesäkuussa omaiskokemuskouluttajien täydennyskoulutuspäivä Ostrobotnialla. Päivä sisälsi kaksi
vaihtoehtoista työpajaa, joista toisen aiheena oli
oman elämäntarinan työstäminen ja toisen välineiden hakeminen oman esityksen elävöittämiseen.
Lisäksi täydennyskoulutuspäivässä pohdittiin
vuorovaikutusta. Päivä huipentui Omaiset mielenterveystyön tukena Uudenmaan yhdistyksen
työntekijän vetämään tanssilliseen lopetukseen.

”Kokemuskoulutus oli antoisa ja kouluttajat olivat mukana koko sydämellä. On hienoa
tutustua uusiin ihaniin ihmisiin. Vaikka tämä oli koulutusta oli tämä myös voimaannuttavaa yhdessäoloa.”
”Toivottavasti jatkoa työntekijäpäiville tulee, ja että mahdollisimman moni pääsisi osallistumaan tärkeisiin yhteisiin päiviimme.”
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YHDISTYKSEN PELISÄÄNNÖT
Vuoden lopussa keskusliitto teki jäsenyhdistysten hallituksen jäsenille suunnatun hyvän
hallinnon oppaan. Ajatus oppaan tekemisestä
nousi jäsenkyselystä, jossa toivottiin keskusliiton tukevan omaisyhdistyksiä hallitusten
perehdyttämisessä ja kouluttamisessa.
Oppaan tarkoitus on tukea yhdistysten
luottamushenkilöitä hallintoon ja päätöksentekoon liittyvissä kysymyksissä ja omaisyhdistykset voivat hyödyntää sitä osana hallitusten
perehdytysmateriaaleja.
Opas julkaistaan vuoden 2013 alussa ja
keskusliitto järjestää pyydettäessä aiheeseen
liittyvää yhdistyskohtaista koulutusta. Opas on
tuotettu osana Omaistyön kehittämisprojektia.

KOKO KENTTÄ MUKAAN STRATEGIATYÖHÖN
Omaistyön strategian työstämiseen otettiin uusi
suunta vuoden aikana. Alun perin keskusliiton
strategiaksi suunniteltu työ päätettiin laajentaa
kaikkia jäsenyhdistyksiä kattavaksi omaistyön
strategiaksi.
Näin ollen tavoite kevätedustajakokoukselle
esitettävästä strategiasta muuttui ja yhteisiä tulevaisuuden tavoitteita päätettiin linjata pitkäjänteisemmällä yhteistyöllä kaikkien jäsenyhdistysten
kesken.
Näkemys yhteisen strategian työstämisestä kirkastui keväällä järjestetyssä strategiaseminaarissa.
Tämän jälkeen strategiatyöstä käytiin keskustelu
Raha-automaattiyhdistyksen edustajien kanssa.
Tuolloin päädyttiin siihen, että keskusliitto hakee
rahoitusta strategiaprosessin koordinointiin, jolloin se pystyisi kattamaan tasapuolisesti kaikkien
jäsenyhdistysten osallistumisen yhteisten tulevaisuuden tavoitteiden suunnitteluun.
Rahoitusta jäsenyhdistysten tukemiseen ei
saatu, mutta strategiatyötä aiotaan jatkaa suunnitelmien mukaisesti siten, että osa strategiaa työstävistä tilaisuuksista pidetään omakustanteisina.
Strategiatyön yhtenä lähtökohtana on luoda
prosessin aikana rakenteita, jotka tukevat yhteisen

strategian suunnittelua ja sen toteutumista.
Jäsenkyselyssä tuli esiin toiveita omaisyhdistysten ja keskusliiton välisen yhteistyön kehittämisestä. Ajatuksen pohjalta päätettiin kehittää
uusi toimintamalli, jolla voidaan vastata sekä
yhteistyöfoorumin että strategian edistämisen
tarpeisiin.
Syksyllä edustajakokoukselle esitettiinkin
vuoden 2013 toimintasuunnitelma, jossa strategiatyön tueksi ehdotettiin asiantuntijaryhmien
kokoamista. Esitys asiantuntijaryhmistä hyväksyttiin ja vuoden lopussa jäsenyhdistyksiä kutsuttiin mukaan edunvalvonnan, viestinnän sekä
omais- ja järjestötyön kehittämisen asiantuntijaryhmiin.
Vuoden loppuun mennessä ryhmiin oli ilmoittautuneita jo useista jäsenyhdistyksistä ja
ensimmäinen asiantuntijaryhmien tapaaminen
järjestetään keväällä 2013.
Ryhmien lisäksi omaistyön strategiaa kehitetään muissa yhteisissä tapaamisissa. Uudelleen
asetettu tavoite on, että vuoden 2014 lopussa
on yhteisen keskustelun kautta löydetty kaikkia
mielenterveysomaisten yhdistyksiä palvelevat
strategiset päälinjaukset.
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Kansainvälinen toiminta

EUFAMI TÄRKEIN KANSAINVÄLINEN KUMPPANI
Keskusliiton kansainvälisen toiminnan osalta keskeinen yhteistyökumppani oli edelleen EUFAMI
(European Federation of Associations of Families
of People with Mental Illnesses). Vuonna 2012 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.
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Kuluneen vuoden aikana vahvistettiin EUFAMIn uudet säännöt ja samalla uudistettiin liiton
hallinnollista rakennetta.
Hallinnollisen jatkuvuuden turvaamiseksi hallituksessa jatkoi seitsemän henkilöä, jotka olivat
aikaisemmin olleet ExCom-jäseniä ja tämän lisäksi
valittiin vaaleilla hallitukseen kaksi uutta henkilöä,
joista toinen oli Suomen omaiset mielenterveystyön tukena FINFAMIn edustaja Miia Männikkö.
Männikkö on toiminut EUFAMIN yleiskokouksen edustajana ja hallituksen jäsenenä toukokuusta
alkaen.
Kuluneen vuoden aikana EUFAMI päätti lisätä
myös klusterittaista työskentelyä. Suomi kuu-

lui pohjoismaiseen yhteistyöryhmään yhdessä
Ruotsin, Norjan ja Tanskan kanssa. EUFAMIssa
mietittiin, että muutamien maiden ja järjestöjen
yhteistyö saattaisi mahdollistaa hiljalleen myös
monimuotoisemman yhteistyön.
Vuoden aikana EUFAMIn pohjoismaiset jäsenjärjestöt tapasivat kaksi kertaa, joista ensimmäinen
tapaaminen järjestettiin huhtikuussa Kööpenhaminassa ja toinen tapaaminen marraskuussa
Helsingissä.
Keskusliitto on myös jäsen ruotsalaisessa Schizofreniförbundetissa, joka pyrkii lisäämään tietoa
skitsofreniasta ja yleensäkin psykoosisairauksista.
Yhdistys järjestää tukitoimintaa myös omaisille.

Hankkeissa tapahtuu

PROSPECT JUURTUNUT OSAKSI VALTAKUNNALLISTA OMAISJÄRJESTÖTYÖTÄ
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. Keskusliitto kehittää ja
levittää Prospectin omaisille suunnattua osiota.
Vuonna 2012 projektin keskeisiä tavoitteita
olivat sekä Prospect-vertaisryhmämallin käyttöönoton vahvistaminen keskusliiton jäsenyhdistyksissä että Prospect-vertaistukiryhmämallin levittämisen aloittaminen myös muihin organisaatioihin.
Omaisten valtakunnallisen Prospect-toiminnan
koordinointityö on sisältänyt alueyhdistysten tukemista koulutusten, materiaalien, henkilökohtaisten
kontaktien, erilaisten työryhmätyöskentelyn ja
sähköisen tietopankin avulla.
Prospect-ryhmämalli perustuu mielenterveys-

potilaiden omaisten vertaisuuteen ja heidän kokemusasiantuntijuuteensa ja näin ollen projektin
keskeisinä toimijoina ovat olleet omaiset. Projektin
suunnittelun ja toteutuksen tukena on toiminut
työryhmä, johon on kuulunut kolmesta neljään
vapaaehtoistyöntekijää.
Prospect-toiminta on vakiinnuttanut asemaansa
keskusliiton jäsenjärjestöissä ja voidaan sanoa, että
ryhmämalli on saatu juurrutettua osaksi valtakunnallista omaisjärjestötyötä. Vuoden aikana jäsenyhdistykset aloittivat mahdollisuuksiensa mukaan
suunnittelutyön koskien Prospect-vertaistukiryhmämallin leviämistä alueellaan myös muiden
organisaatioiden omaisten tukemisen välineeksi.
Omaiset mielenterveystyön tukena Uudenmaan
yhdistys toteutti Prospect-ryhmämallin yhteistyöorganisaationsa omaisille. Näin ollen käytössä on
jo yksi kokemus mallin levittämistyöstä omaisjärjestöstä ulospäin.
Lisäksi vertaisohjaajien kanssa aloitettiin Eufamilta saadulla luvalla omaisten Prospect-ryhmämalliin uusien lisämoduulien valmistelu omaisten
voimaantumisprosessin jatkuvuutta silmälläpitäen.

TUKIRYHMÄ VIERAILI EDUSKUNNASSA

kuva: Suvi-Tuuli Kankaanpää
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VAIKUTTAMISTYÖTÄ KUNNISSA
JA EDUSKUNNASSA

ARVIOINNISSA NOSTETAAN
HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ ESIIN

Prospect-vertaisryhmätoimintaa esiteltiin ja tehtiin tunnetuksi järjestämällä maaliskuussa valtakunnallinen Prospect-seminaari yhteistyössä
jäsenyhdistysten Prospect-toimijoiden kanssa.
Seminaarissa julkaistiin myös Prospect-sanomalehti. Lisäksi keskusliitto järjesti valtakunnallisen tapaamisen jäsenyhdistysten Prospectvastuutyöntekijöille ja -ohjaajille. Tapaamisen
aiheena oli kuntayhteistyö ja luennoitsijoina
olivat kuntapolitiikassa vuosia vaikuttanut Minna Sirnö, johtava hoitaja Tuija Koponen sekä
kunta- ja aluetyötä tekevä Eija Suominen. Osallistujat pitivät tilaisuutta hyvin tarpeellisena.
Vuoden aikana Prospect-vertaisryhmämallia
esiteltiin myös peruspalveluministeri Maria
Guzenina-Richardsonille, jonka kanssa keskusteltiin Prospect-vertaistukiryhmämallin
valtakunnallisen levittämisen mahdollisuuksista
kuntiin.
Kuntayhteistyön puitteissa on tavattu Kuntaliiton sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
edustajia. Eduskuntaryhmien edustajien tapaaminen järjestettiin syksyllä. Kansanedustaja
Aila Palomäki kutsui tämän tilaisuuden jälkeen
Prospect-tukiryhmän esittelemään Prospectryhmätoimintaa Nuorten mielenterveyden tukiryhmän seminaariin, joka pidettiin eduskunnan
kansalaisinfossa joulukuussa.

Prospect-vertaistukiryhmän hyvinvointivaikutuksia arvioivan aineiston keräämistä jatkettiin
vielä keväällä 2012.
Ryhmiin osallistuneille omaisille ja heidän
verrokeilleen lähetettiin kysely ennen ryhmän
alkua sekä 3 ja 12 kuukautta ryhmän päättymisen jälkeen. Kyselyillä mitattiin esimerkiksi
omaisten hyvinvointia, kuormittuneisuutta,
sosiaalisia suhteita ja toiveikkuutta.
Tampereen ammattikorkeakoulussa opiskeleva Kirsi Heikuri aloitti opinnäytetyönsä tekemisen Prospect-toiminnasta. Heikuri arvioi ryhmämallin levittämisen onnistumisia ja haasteita
osana opinnäytetyötään.
Opinnäytetyön tarkoituksena on tuoda esiin
projektissa löytyvät hyvät käytännöt levitettäessä Prospect-vertaisryhmämallia ja jakaa ne
Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto
jäsenyhdistysten käyttöön.

PROSPECT LUKUINA
9 Prospect-ohjaajakouluttajaa koulutettu jäsenyh-

distyksiin
29 Prospect-toimijaa rekisteröityi tietopankkiin,
josta löytyvät tiedotteet, materiaalipankki ja keskustelupalsta ohjaajien työn tueksi
500 Prospect-ryhmänohjaajan opasta painettiin
ja jaettiin jäsenyhdistysten Prospect-ryhmänohjaajien käyttöön. Opas tukee alueellisten ohjaajakoulutusten järjestämistä ja toimii alueellisten koulutusten työvälineenä
15 Prospect-ryhmää 11 jäsenyhdistyksessä, osallistujia 131, vapaaehtoisia ohjaajia 21
1 Ruotsinkielinen Prospect-ryhmä Vaasan alueella
6 Projektin tukiryhmän kokousta
2 Valtakunnallista tapaamista jäsenyhdistysten
Prospect-vastuutyöntekijöille
2 Valtakunnallista tapaamista jäsenyhdistysten
Prospect-vastuutyöntekijöille ja –ohjaajille
4 Valtakunnallista työnohjauksellista tapaamista
ryhmänohjaajille
3 Prospect-uutiskirjettä
1 Prospect-sanomalehti
3 Tapaamista, joissa uusia moduuleja suunniteltiin
9 Projektin esittelyä tapahtumissa tai messuilla
1795 Tuntia omaisten vapaaehtoistyötä

OPASTAVASSA KEHITETÄÄN ASIAKASLÄHTÖISIÄ OMAISHOIDON PALVELUITA
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 soveltuvaksi. Tavoittena
on myös kehittää rakennetasolla sellaista prosessia,
joka mahdollistaa omaishoitajien kokemusasiantuntijuuden käytön ja parantaa omaishoitoperheiden sekä heitä edustavien omaisjärjestöjen
mahdollisuuksia vaikuttaa julkisten palveluiden
kehittämiseen.
Vuosi 2012 oli Opastavan ensimmäinen hankevuosi ja toiminta käynnistyi hanketyöntekijöiden
rekrytoinnilla. Suunnittelija aloitti työnsä toukokuussa ja tiedottaja kesäkuussa.
Koska Opastava on hankkeena vaativa niin siinä
kehitettävien sisältöjen kuin kehittämistyöhön
tarvittavien toimijoiden verkoston kokoamisen
suhteen, toiminnassa keskityttiin ensimmäisenä
vuonna suunnittelu- ja valmistelutyöhön.
Tähän sisältyi toimintasuunnitelmassa vuodelle

2012 määritettyjen toimenpiteiden mukaisesti tiedon kerääminen omaishoitajista ja heidän palvelutarpeestaan; tiedon kerääminen sellaisista palveluiden asiakaslähtöisessä kehittämisessä käytettävistä
menetelmistä, jotka soveltuvat omaisten palveluiden kehittämiseen yhteistyössä kuntien ja muiden
palveluntarjoajien kanssa sekä omaisnäkökulman
esille tuomista tukevan kokemuskoulutusmallin
kehittämisen aloittaminen.
Opastavassa on neljä tahoa, joiden kumppanuus
on keskeistä sen onnistumiselle: virallisena hankekumppanina toimiva Omaishoitajat ja läheiset
-liitto, molempien kumppanijärjestöjen pilottipaikkakunnilla toimivat paikallisyhdistykset sekä
omaishoitajien palveluista vastaavat kuntatoimijat.
Näiden lisäksi keskeisessä asemassa ovat omaiset,
omana, heitä edustaviin järjestöihin nähden itsenäisenä, ryhmänä.
Hankkeen pohjustustyön alkuvaiheessa tärkeimpinä tehtävinä oli omaisiin ja heidän tarpeisiinsa
tutustuminen, verkostoituminen pilottipaikkakuntien paikallisyhdistysten kanssa ja toimivan
suunnitteluyhteistyön luominen Omaishoitajat ja
läheiset -liiton kanssa.
Paikallisyhdistysten ja pilottipaikkakuntien
omaisten tapaamiseksi sovittiin tästä syystä tutustumisvierailut heti hankkeen käynnistyttyä. Näihin
sisältyi paikallisyhdistysten hankkeen kannalta

keskeisten työntekijöiden tapaaminen kussakin
paikallisyhdistyksessä sekä paikallisten omaisten
tapaaminen Tampereella ja Porissa yhdistysten järjestämissä avoimissa omaisten vertaistapaamisissa.
Suunnitteluyhteistyö Omaishoitajat ja läheiset
-liiton kanssa käynnistyi noin kuukausi hankkeen
suunnittelijan palkkaamisen jälkeen, kun molempien liittojen työntekijät ehtivät tutustua hankkeen
toimintaympäristöön ja sen kohderyhmään sekä
omaisten palveluissa nähtyihin yleisimpiin kehittämistarpeisiin.
Työn myötä kävi ilmi, että molemmilla järjestöillä oli alkukartoituksen perusteella yhtenevä
käsitys hankkeen kehittämistyöhön liittyvistä mahdollisuuksista sekä niistä yleisistä suuntaviivoista,
joita siinä olisi mielekästä noudattaa.
Tässä vaiheessa päätettiin, että pilottipaikkakunnilla tehtävä työ porrastetaan siten, että kehittäminen aloitetaan Tampereella alkuvuodesta 2013,
Turussa saman vuoden syksynä ja Porissa vuonna
2014.
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TYÖN KOHDENTAMINEN JA
MENETELMIEN TARKENTAMINEN
Omaisten palvelut ovat hyvin laaja kokonaisuus,
joka koskettaa useita erilaisia toimijoita. Tästä
syystä eräs keskeisistä tehtävistä hankkeen suunnitteluvaiheessa oli mahdollisten kehittämiskohteiden ja käytettävien työtapojen rajaaminen.
Tämä oli tarpeen, jotta toiminnan yleisistä
suuntaviivoista voitiin laatia alustava suunnitelma niin yhteistyökumppaneiden kanssa käytävien keskustelujen pohjaksi kuin tarkemman
toimintasuunnitelman laatimista varten.
Samalla oli tarve saada myös varmuus siitä,
että oli löydettävissä sellaisia kehittämiskohteita,
jotka vastaisivat molempien hankekumppaneina olevien järjestöjen jäsenkunnan tarpeita ja
toiveita.
Näihin kysymyksiin vastaamiseksi päätettiin
järjestää marraskuun alussa kaksi yhteistä työpajaa Tampereella, joissa kartoitettiin molempien
järjestöjen paikallisyhdistysten työntekijöiden
käsityksiä omaisten palvelutarpeista.
Työpajojen sekä niiden tuotoksista paikallisjärjestöiltä pyydettyjen lisäkommenttien
perusteella voitiin todeta, että yhteistä pohjaa
kehittämistyölle on löydettävissä esimerkiksi
omaisten ensitiedon tarpeesta, jonka kaikki paikallisyhdistykset nostivat ensisijaiseksi kohteeksi
työpajoissa tunnistettujen erilaisten kehittämistarpeiden joukosta.
15

OPASTAVA LUKUINA
Alustavien kehittämistarpeiden kartoittamisen
jälkeen hanketyöntekijät palasivat miettimään
tarkemmin sitä, millaisin menetelmin työpajoissa esille nostettuja mahdollisia kehittämiskohteita voitaisiin käytännössä kehittää.
Tämän työn perusteella päädyttiin ehdottamaan palvelumuotoilun käyttöä, koska sen
katsottiin soveltuvan kaikkien keskeisten kehittämiskohteiden työstämiseen. Ulkopuolisen palvelumuotoiluosaamisen hankkimisesta
Tampereen pilottiin järjestettiin tarjouskilpailu
vuodenvaihteessa 2012–2013.
YHTEISTYÖ KÄYNTIIN
PALVELUNTARJOAJIEN KANSSA
Yhteistyöneuvottelut palveluntarjoajien kanssa
käynnistyivät syksyllä 2012. Käytännössä neuvotteluissa haettiin tässä vaiheessa omaisten
palveluiden kannalta keskeisten kunnan toimijoiden alustavaa sitoutumista asiakaslähtöiseen,
palvelumuotoilun keinoin toteutettavaan kehittämisprosessiin. Yhteistyön yksityiskohdista
käytävät tarkemmat neuvottelut, samoin kuin
varsinaisten yhteistyösopimusten tekeminen,
tapahtuvat alkuvuodesta 2013.

42 Hankkeeseen liittyvää tilaisuutta, joihin

Opastavan suunnittelija osallistui 1.5.–31.12.2012
välisenä aikana
23 Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliiton ja Omaishoitajat ja läheiset -liiton välistä
suunnittelupalaveria
5 Tapaamista pilottipaikkakuntien aluejärjestöjen
työntekijöiden kanssa
2 Tapaamista pilottipaikkakuntien omaisten kanssa
2 Hanketyöpajaa Tampereen aluejärjestöjen työntekijöille ja omaisille
2 Yhteistyötapaamista Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveystoimen kanssa
2 Hankkeen ohjausryhmän kokousta
1 Hankkeen esittelyluento messuilla
1 Tutustumiskäynti toiseen sosiaali- ja terveysalan
kehittämishankkeeseen
1 Tapaaminen palvelumuotoilijan kanssa
3 Hankkeen suunnittelutyöhön liittyvää seminaaria

OPASTAVAN VIESTINTÄ
Opastavan viestinnässä keskityttiin vuonna 2012
suunnittelemaan viestintää sekä tukemaan han-

kuva: Pirita Tolvanen

ketyöntekijöitä projektin suunnittelussa ja käynnistämisessä. Hankkeen tiedottaja on laatinut
Opastava-hankkeelle viestintäsuunnitelman, jota
on päivitetty hankkeen etenemisen myötä. Lisäksi
viestintää varten on tehty arviointisuunnitelma
vuodelle 2013.
Syksyllä 2012 suunniteltiin ja toteutettiin Opastavan verkkosivut, jotka aukaistaan ensimmäisen
pilotin käynnistyessä alkuvuodesta 2013. Lisäksi
Opastava-hankkeelle on tehty oma visuaalinen
ilme, joka sisältää logon ja verkkosivujen ulkoasun
lisäksi Powerpoint-esityspohjat.

Ensimmäisen toteutusvuoden aikana Opastavahanke on näkynyt Omaiset mielenterveystyön
tukena keskusliiton jäsenlehdessä Labyrintissä sekä
Omaishoitajat ja Läheiset -liiton Lähellä-lehdessä.
Lisäksi Opastavaa on esitelty mielenterveysmessuilla Helsingissä.
Potentiaalisille kuntayhteistyökumppaneille
työstettiin hankkeesta kertova infopaperi, jota on
lähetetty eteenpäin yhteydenottojen yhteydessä.
Opastavan ensimmäinen uutiskirje paikallisyhdistysten toimijoille ja läheisimmille yhteistyökumppaneille lähti ennen joulua.

PÄIVÄNKAKARAT LAPSEN TUKENA, KUN VANHEMPI SAIRASTUU PSYYKKISESTI
Keskusliitto sai vuoden 2010 lopulla Suomen
Lääkäriliitolta lahjoituksen lapsiomaistyöhön.
Lahjoituksen turvin keskusliitto on toteuttanut
valtakunnallista PäivänKakarat ‒ Auta lapsiomaista
-hanketta vuodesta 2011. Hanke jatkuu vuoden
2014 loppuun asti.
Hankkeen tarkoituksena on tukea psyykkisesti
sairastavien 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 2012 järjestettiin kuusi jäsenyhdistysten
yhteistä konsultaatiotapaamista, joiden aikana yhdistysten nimeämät työntekijät jakoivat kokemuksiaan ja ajatuksiaan yhdistystensä lapsiperhetyöskentelystä ja pohtivat toiminnan juurruttamista
osaksi oman yhdistyksensä perustyötä.

Toimijat omaisyhdistyksissä ovat kokeneet tarvetta
kohdata toisiaan löytääkseen tukimuotoja ja toimintamalleja myös lapsiomaisten huomioimiseksi
yhdistystyössään.
Lisäksi järjestettiin neljä työnohjauskertaa mukanaolevien jäsenyhdistysten työntekijöille sekä
yksi koulutuksellinen tapaaminen. Yhteiset tapaamiset, konsultatiivinen ryhmä ja Lapset puheeksi
- koulutuspäivät ovat olleet antoisia juuri keskustelevuutensa vuoksi. Tämä käy ilmi keskusliiton
tekemästä kyselystä. Hankkeen kouluttajana ja
työohjaajana on toiminut Bitta Söderblom.
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Henkilöstö ja talous

OSAAVA JA HYVINVOIVA HENKILÖSTÖ
Keskusliiton mielestä osaavat ja työssään viihtyvät
ihmiset ovat laadukkaan työn kulmakivi. Keskusliitto haluaa olla kehittämismyönteinen työyhteisö,
jossa ilmapiiri rohkaisee työntekijää kehittämään
omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan. Työnantajana keskusliitto haluaa olla luotettava, kannustava ja
työhyvinvointia tukeva.
Vuonna 2012 henkilöstöjohtamisen painopistealueita olivat johtamisjärjestelmän uudistaminen,
työhyvinvointia tukeva toiminta sekä uusien työntekijöiden rekrytointi ja perehdyttäminen omaan
tehtävänkuvaansa.
Työntekijöiden osaamista ja hyvinvointia tuettiin muun muassa säännöllisillä kehittämis- ja
työhyvinvointipäivillä sekä kehityskeskusteluilla.
Tärkeänä työyhteisön kehittämispaikkana koettiin myös säännöllinen työnohjaus, josta työntekijät antoivat kiitosta.
Keskusliiton työntekijät pitivät tärkeänä, että
työyhteisössä toteutuu avoimuus, luotettavuus, innostavuus, ammatillisuus sekä tiedon ja osaamisen
jakaminen.
Vuonna 2012 keskusliitossa työskenneltiin
seuraavissa tehtävissä. Toiminnanjohtaja vastasi
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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 edistää ja ylläpitää yhteyksiä liiton 18 jäsenyhdistykseen sekä 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.
Osa-aikainen toimitussihteeri vastasi jäsenlehti
Labyrintistä koordinoiden lehdentekoa ja tuottaen
itse suuriman osan lehden sisällöistä.
Järjestösihteeri piti yhteyksiä jäsenyhdistyk-

siin sekä muihin yhteistyökumppaneihin. Hänen
tehtäviinsä kuului taloudenhoitoa, viestintää sekä
yleisiä toimisto- ja hallintotehtäviä. Järjestösihteeri
toimitti myös järjestön sisäisen tiedotteen, Leijan.
Prospect-suunnittelija vastasi Prospect-projektin koordinoinnista, kehittämisestä ja yhteistyöstä
omaisten Prospect-koulutuskokonaisuuden osalta.
Lisäksi suunnittelija huolehti projektisuunnitelmaan merkittyjen tehtävien ja tavoitteiden toteutumisesta.
Opastava-projektin 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 toimii soveltuvin osin yhteistyössä viestintävastaavan kanssa.

TALOUS PÄHKINÄNKUORESSA

Keskusliiton tuotot 2012

Keskusliiton Raha-automaattiyhdistykseltä saamat
avustukset, Labyrintti-lehden tuotot ja muut oman
toiminnan tuotot olivat vuonna 2012 yhteensä
549 580€. Lääkäriliiton lahjoituksesta käytettiin
lapsiomaistyöhön 20 000 €. Kokonaiskulut olivat
580 852€.
Tästä henkilöstökulujen osuus oli 306 889€ ja
muiden toimintakulujen 273 960€. Lisätietoja keskusliiton taloudesta on saatavilla tilinpäätöksestä
2012. Keskusliiton kirjanpidon hoiti tilitoimisto
Pirjo Gustafsson. Liiton tilintarkastajina toimivat
KHT Suvi Suonsivu ja KHT Jari Miikkulainen.

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

Keskusliiton kulut 2012

Henkilöstökulut
Muut kulut

KESKUSLIITON TILAT
Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto on
toiminut vuodesta 2007 Helsingissä osoitteessa
Meritullinkatu 4 B 10. Toimistotilat on vuokrattu
Helsingin Seurakuntayhtymältä. Keskusliitolla on
käytössään 156m2 toimistohuoneisto, johon kuuluu koulutustila.
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Organisaatio
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Keskusliiton jäsenyhdistykset

KESKUSLIITON 18 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 Anhördigas stöd för mentalvården i Vasanejden ry.
perustettu 1991, liittynyt keskusliittoon 1991

Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä-Pohjanmaa ry, Seinäjoki, perustettu 2001, liittynyt keskusliittoon 2001

Omaiset mielenterveystyön tukena Itä-Suomen
yhdistys ry, Kuopio, perustettu 1992, liittynyt keskusliittoon 1992

Etelä-Karjalan Omaiset mielenterveystyön tukena
ry, Imatra ja Lappeenranta, perustettu 2002, liittynyt keskusliittoon 2002

Omaiset mielenterveystyön tukena Päijät-Hämeen
yhdistys ry, Lahti, perustettu 1993, liittynyt keskusliittoon 1993

Omaiset mielenterveystyön tukena Salon seudun
yhdistys ry, Salo, perustettu 2003, liittynyt keskusliittoon 2003

Omaiset mielenterveystyön tukena Keski-Suomi
ry, Jyväskylä, perustettu 1993, liittynyt keskusliittoon 1995

Itä-Uudenmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry,
Porvoo, perustettu 2000, liittynyt keskusliittoon
2006

Omaiset mielenterveystyön tukena Kymenlaakson yhdistys ry, Kotka, perustettu 1997, liittynyt
keskusliittoon 1997

Svenska Österbottens anhörigförening SÖAF rf,
Vaasa, perustettu 1996, liittynyt keskusliittoon
2009

Omaiset mielenterveystyön tukena Kanta-Häme
ry, Hämeenlinna, perustettu 1997, liittynyt keskusliittoon 1997

Omaiset mielenterveystyön tukena Länsi – Suomen yhdistys ry, Pori, perustettu 2009, liittynyt
keskusliittoon 2009
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kuva:Suvi-Tuuli Kankaanpää

Hallitus ja työvaliokunta 2012

Hallitus kokoontui toimintavuoden
aikana yhdeksän kertaa. Hallituksen puheenjohtajana toimi Anita
Ruutiainen.
Kokouksissa valmisteltiin ja
toteutettiin edustajakokouksen
velvoittamia asioita. Hallituksen
kokouksien sihteerinä toimi toiminnanjohtaja Pia Hytönen.
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Hallituksen työvaliokuntaan kuuluivat hallituksen puheenjohtaja Anita
Ruutiainen, varapuheenjohtaja
Markku Kiljander, rahastonhoitaja Antero Aalto, hallituksen jäsen
Marja-Leena Karinen ja toiminnanjohtaja Pia Hytönen.

Hallituksen varsinaiset jäsenet:
Tanskanen Lahja			
Kaijaluoto Kaija-Leena		
Kiljander Markku, vpj.		
Korhonen Leila			
Karinen Marja-Leena			
Luhtanen Esko			
Eklund Gun			
Linturinne Ulla

Henkilökohtaiset varajäsenet:
Lehto Hannu
Penttilä Anna-Brita (2.10.2012 asti)
Karppi Leena
Suento Toni
Aalto Antero
Palomäki Maija-Liisa
Lahti Pirkko (23.9.2012 asti)		
Hellemaa Kirsti

Keskusliiton yhteystiedot

Toiminnanjohtaja
Pia Hytönen
p. 045 263 1690
pia.hytonen@omaisten.org

Kehittämispäällikkö
Karoliina Ahtiainen
p. 045 800 4903
karoliina.ahtiainen@omaisten.org

Viestintävastaava
Marika Finne
p. 045 844 0135
marika.finne@omaisten.org

Järjestösihteeri
Jaana Humalto
p. 050 464 2739
toimistosihteeri@omaisten.org

Suunnittelija, Opastava-projekti
Erkka Öörni
p. 045 844 0150
erkka.oorni@omaisten.org

Tiedottaja, Opastava-projekti
Kirsi Koivuporras-Masuka
p. 045 847 9463
kirsi.koivuporras@omaisten.org

Suunnittelija, Prospect-projekti
Vaula Ollonen
p. 0400 274 624
vaula.ollonen@omaisten.org

Omaiset mielenterveystyön
tukena keskusliitto
Meritullinkatu 4 B 10
00170 Helsinki
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VUOSIKERTOMUS 2012
Etukannen kuva: Nina Mönkkönen
Henkilöstön kuvat: Suvi-Tuuli Kankaanpää
Ulkoasun suunnittelu ja taitto:
Kirsi Koivuporras-Masuka

