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Vuonna 2001 perustettu Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä-Poh-
janmaa ry on toiminut vuodesta 2014 lähtien nimellä FinFami Etelä-Poh-
janmaa ry. Yhdistyksen tarkoituksena on tukea yksilöitä ja perheitä, kun 
läheinen sairastaa tai oireilee psyykkisesti. Yhdistyksen jäseneksi voidaan 
hyväksyä kaikki, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. 
Toimintaan osallistuminen tai palveluiden käyttö eivät kuitenkaan edel-
lytä yhdistyksen jäsenyyttä. Jäsenistö kokoontuu päättämään sääntömää-
räisistä asioista kahdessa yhdistyksen kokouksessa vuosittain. Yhdistyk-
sen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi vuodeksi kerrallaan 
valittu puheenjohtaja sekä vuodeksi kerrallaan valitut 2-6 varsinaista ja 
1-3 varajäsentä. Yhdistyksen säännöt on päivitetty vuonna 2022. Yhdis-
tyksen toiminta-alueena on Etelä-Pohjanmaa ja kotipaikka Seinäjoki. 
Maakunnassa on 18 kuntaa ja noin 192 000 asukasta. 

FinFami Etelä-Pohjanmaa ry toteuttaa ja koordinoi alueellista omaistyö-
tä, jonka pyrkimyksenä on edistää mielenterveysomaisten tuen tarpeiden 
tunnistamista, keskinäistä vertaistukea ja yksilötason hyvinvointia sekä 
ehkäistä omaisten psyykkistä sairastumista. Vapaaehtoisuudella, vertai-
suudella ja kokemusasiantuntijuudella on toiminnassa keskeinen merki-
tys. Toiminta rahoitetaan Veikkauksen tuotoista, jonka käyttöä tuloksel-
liseen kansalaisjärjestötoimintaan valvoo Sosiaali- ja terveysjärjestöjen 
avustuskeskus (STEA). Yhdistys työllistää perustoimintaan toiminnan-
johtajan, aluetyöntekijän sekä omaisneuvojan toistaiseksi voimassa olevin 
työsuhtein, määräaikaisella hankerahoituksella mahdollistetaan järjes-
töavustajan työpanos. 

Vuosi 2023 on yhdistyksen 22. toimintavuosi. Vuoden 2023 teema on Po-
sitiivinen vuorovaikutus. Vuoden teema huomioidaan yhdistyksen kaikes-
sa viestinnässä, niin sisäisessä kuin ulkoisessa, ja teema tulee näkymään 
myös ryhmien sisällöissä.

Finfami ETELä-Pohjanmaa RY
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FinFami Etelä-Pohjanmaa ry:n hallitus on määritellyt yhdistyksen tote-
uttamaa omaistyötä ja asettanut sille lähivuosien strategisia tavoitteita ja 
painopisteitä ajalle 2021-2023. Strategia on julkaistu kokonaisuudessaan 
yhdistyksen kevätkokouksessa 2021. Tukea kohdennetaan mahdollisim-
man laajalle mielenterveysomaisten joukolle. Verkkovälitteisellä tuella 
ja keskitetyillä palveluilla pyritään kohderyhmän tavoittamiseen ja tuke-
miseen nykyistä kattavammin. Omaisia pyritään tavoittamaan mahdolli-
simman varhaisessa vaiheessa, oikea ajoitus sekä valmiudet ottaa tietoa 
ja tukea vastaan ovat kuitenkin jokaiselle omaiselle yksilölliset. Toimin-
nassa painottuvat omaisen osallisuus omassa elämässään sekä toipumi-
sorientaatio. Osallisuutta vahvistetaan tukemalla omaisen kokemusta 
siitä, että hän voi vaikuttaa oman elämänsä kulkuun ja ratkaisuihin. Li-
säksi omaisille tarjotaan mahdollisuus kuulua itselle merkitykselliseen 
ryhmään tai yhteisöön. Omaisen toipumisella tarkoitetaan muun muassa 
omaisten mahdollisuuksia elää oman näköistä elämää vaikeasta elämän-
tilanteesta huolimatta. Jokainen mielenterveysomainen on yksilö, jolla 
on omat tuen tarpeet ja voimavarat.

Vähintään joka viides suomalainen kokee vuoden aikana mielenterveyden 
häiriöitä ja 20% sairastuu elämänsä aikana masennukseen. Etelä-Pohjan-
maan sairaanhoitopiirissä psykiatrisessa osastohoidossa on vuosittain yli 
900 potilasta, avohoidon piirissä no 7 000 potilasta ja akuuttipsykiatrian 
käyntejä kirjataan noin 8 000. 

Kaikki mielenterveyden häiriöitä kokevat eivät ole hoitosuhteessa tai 
hae apua. Yksilön psyykkinen sairastuminen on kriisi myös läheisille 
ja psyykkisen oireilun aiheuttamat haasteet koskettavat koko perhettä. 
Myös lähipiirillä on tarve saada apua - löytääkseen vastauksia, saadak-
seen tietoa, käsitelläkseen tunteitaan, rentoutuakseen sekä palauttaak-
seen luottamusta tulevaan. Mielenterveysomaiset ja läheiset kokevat 
usein jäävänsä tilanteessaan yksin. Pahimmillaan häpeä estää puhumas-
ta, vuorovaikutus ja ystävyyssuhteet vähenevät, huoli sairastuneesta ja 
tulevaisuudesta kuormittaa, oma elämä täyttyy läheisen sairaudella ja 
huolenpidolla. Omat rajat hämärtyvät, eikä omasta hyvinvoinnista muis-
teta pitää huolta. Mielenterveyden häiriöt kuormittavat sairastuneiden 
läheisiä niin, että he ovat muuta väestöä korkeammassa riskissä sairastua 
itse.

Yhdistyksen strategia

Toiminnan tarve ja kohderyhmät
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järjestölähtöinen omaistyö, vertais- ja vapaaehtoistoiminta
Tärkeimpiä asioita FinFami Etelä-Pohjanmaa ry:n toiminnassa omaisille 
ovat sen tarjoama tuki, mahdollisuus saada omaan vaikeaan elämäntilan-
teeseen uusia näkökulmia ja tarpeellista tietoa sekä kokemus yhdenvertai-
suudesta ja kuulluksi tulemisesta (MIPA 2019). Omaisten tarpeisiin py-
ritään jatkossakin vastaamaan tarjoamalla ammatillista keskustelutukea 
sekä vertaistukea. Tavoitteena on, ettei kenenkään tarvitse kokea yksinäi-
syyttä tai häpeää läheistilanteensa vuoksi.

Läheiset ovat usein sairastuneen tuki ja rinnalla kulkija. Tehtävämme on 
muistuttaa, että psyykkisesti sairastuneen tai oireilevan lähipiirikin on 
oikeutettu tukeen. Mielenterveysomainen voi olla kuka tahansa, jolla on 
huoli lähipiiriinsä kuuluvan henkilön mielenterveydestä tai päihteiden 
käytöstä. Huoli läheisen mielenterveydestä ei edellytä diagnoosia. Huolta 
kokeva voi olla ystävä, naapuri, työtoveri, isovanhempi tai puoliso ja mis-
sä elämänvaiheessa tai iässä tahansa, myös lapsiomainen tai nuori hoi-
vaaja.

Tietoa, tukea, toivoa ja toimintaa. Olemme sinua varten. Et 
jää yksin.
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Ei niin pientä huolta tai suurta murhetta, ettetkö voisi tulla 
juttelemaan.

Yhdistys tarjoaa maksuttomana palveluna terveysalan ammattilaisen 
toteuttamaa henkilökohtaista keskusteluapua kaikille, jotka ovat huolis-
saan läheisensä psyykkisestä hyvinvoinnista ja etenkin omasta jaksami-
sestaan. Ammatillinen keskustelutuki on tarkoitettu tilapäiseksi tueksi ja 
siinä on vahva palveluohjauksellinen ote. Omaistyöntekijä ottaa vastaan 
omaisia yhdistyksen toimitiloissa. Ohjausta tarjotaan myös puhelimitse 
ja Teams -verkkoneuvottelusovelluksella sekä tarvittaessa käynteinä toi-
minta-alueen muihin kuntiin. Tapaamiset sovitaan ajanvarauksella. Ta-
voitteena on palvella keskustelutuella yli 100 eri omaista ja läheistä, joista 
vähintään puolet ovat ensikertalaisia ja mukana on myös nuoria. Amma-
tillisen keskustelutuen mittaristoa (tulos- ja prosessimittarit) kehitetään 
jatkuvassa yhteistyössä muiden FinFami-yhdistysten kanssa. 

Ammatillinen keskustelutuki

Ryhmä- ja vertaistukitoiminnassa painotetaan omaisen toipumista ja 
mielen hyvinvointia sekä lähisuhdevuorovaikutusta edistäviä sisältöjä. 
Vertaistuki, joka on yksi yhdistyksemme tärkeistä tuen muodoista, on ko-
kemusten jakamista toisen saman kokeneen kanssa. Vertaistuki tarkoittaa 
kokemustietoon perustuvaa tukea, jonka tärkeimmät elementit ovat ker-
tominen ja kuunteleminen. 

Toiminnassa kehitetään tarpeita vastaavia, toistettavia ja mallinnettuja 
ryhmäkokonaisuuksia. Kaikkiaan ryhmiä tarjotaan vuoden aikana 12-14,  
joihin tavoitellaan 85-100 eri osallistujaa. Vertaistuella on ryhmätoimin-
nassa keskeinen merkitys. 

Lähes koko yhdistyksen historian ajan kokoontuneiden pitkän omaisko-
kemuksen omaavien ryhmien tapaamiset maakunnassa jatkuvat.
Vertaisryhmätoimintaa tullaan tarjoamaan mm. psyykkisesti sairastunei-
den puolisoille, oireilevien nuorten vanhemmille, aikuisille lapsiomaisille 
sekä työikäisille. Tarvetta uusille kohdennetuille toiminnoille seurataan 
sekä kohderyhmältä, että yhteistyökumppaneilta saadun palautteen ja 
pyydetyn tiedon perusteella. Ryhmiä järjestetään tarpeen perusteella toi-
minta-alueella tai verkossa paikkakunnasta riippumatta. Suurin osa ryh-
mistä kokoontuu aloitettuaan suljettuna. Ryhmiä ohjaavat vapaaehtoiset, 

Ryhmätoiminta
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kokemusasiantuntijat ja ammattilaiset, jotka saavat yhdistykseltä 
perehdytyksen tehtävään. Toiminnallisena tavoitteena on, että osallis-
tuneista vähintään 60% kokee hyötyneensä toiminnasta, koettu hyöty 
ja toiminnan merkitys osallistujan hyvinvoinnille, sekä mahdolliset 
pettymyksen kokemukset toiminnassa on selvitetty ja kuvattu.

Erilaiset Tapahtuma VUoden aikana
Yhdistys järjestää vuoden 2023 aikana  yhteistyössä Seinäjoen mielen-
terveys- ja päihdepalveluiden asiakasraadin kanssa tapahtuman teemalla 
”Elämänhallinta, yksinäisyys ja toivon tuominen”. 

Yhdistys pyrkii yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa toteuttamaan 
erilaisia luentoja, teemailtoja ja tapahtumia, joiden avulla jaetaan tietoa 
niin alueen asukkaille, omaisille kuin ammattilaisille. Keväällä yhdistys 
on mukana Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Voimaa Arkeen -kurssi-
toiminnassa omalla luennollaan.

Virkistystoiminnalla edistetään etenkin vapaaehtoisille tarjottava tukea ja 
kannustusta. Mielenterveysomaisten vuosittaista Ilonan päivää vietetään 
lokakuussa. Ilonan päivässä pyritään hyödyntämään tehokkaasti valta-
kunnallista FinFamien verkostoa.



   6                                                                                                               7

Strategia ohjaa yhdistyksen toimintaa. Kehittämistyössä pyritään huomi-
oimaan sekä toimintaympäristön muutokset, että resurssien tehokkaampi 
hyödyntäminen. Tavoitteena on tavoittaa ja kohdistaa palveluita nykyistä 
laajemmalle mielenterveysomaisten joukolle, tukea toipumista ja mie-
lenterveysomaistilanteen tunnistamista. Yhteistyötä ja strategisia kump-
panuuksia on määritelty uudelleen ja kehittämistyö jatkuu sekä suoraan 
yhteistyökumppaneiden kanssa, että sote-rakenneuudistuksen ja hyvin-
vointialueen työryhmien, alueellisen järjestöyhteistyön kautta. 

Koronaepidemia joudutti vuonna 2020 yhdistyksen digitaalisten ja yhdes-
sä muiden FinFami -yhdistysten kanssa toteutettujen palveluiden toteut-
tamista. Uudet toiminnat tukevat yhdistyksen tavoitteiden saavuttamista. 
Verkkovälitteisen avun kehittämiseen panostetaan jatkossakin. Asiakas-
kokemus on merkittävää palveluiden laadun parantamisessa. Palautetta 
kerätään systemaattisesti niin palveluita käyttäneiltä, toimintaan osallis-
tuneilta, kuin vapaaehtoisiltakin. Avoimilla kyselyillä kerätään ketterästi 
tietoa esim. viestinnän tueksi. Jäsenistö ja luottamushenkilöt käyttävät 
ääni- ja päätösvaltaa kokouksissa. Työntekijöillä on työn arviointiin ja 
suunnitteluun käytössä omat toistuvat menetelmät. Palautteen keräämis-
tä ja hyödyntämistä toiminnan kehittämisessä kehitetään jatkuvasti. 

Kehittäminen ja hankkeet

Vapaaehtoistehtävät
Yhdistyksen vahvuutena tunnistetaan sen kykyä uudistaa ja monipuo-
listaa erilaisia vapaaehtoisuuteen perustuvia tehtäviä. Tehtävät sovel-
tuvat eri elämänvaiheissa oleville, vapaaehtoiset ovat tyytyväisiä osal-
listumismahdollisuuksiin ja kokevat oman hyvinvointinsa kohentuneen 
toiminnan myötä. Yhdistys kouluttaa vapaaehtoisia sekä seudullisessa 
yhteistyössä, että omana työnä. Jokainen vapaaehtoinen tavataan hen-
kilökohtaisesti ennen toiminnan aloittamista ja vapaaehtoisille tarjotaan 
tukea ja virkistystä. Ryhmänohjaaja on yhdistyksen vaativin vapaaehtois-
tehtävä. Satunnaisia, mutta tärkeitä tehtäviä ovat myös muun muassa 
somelähettiläs, kokemuskirja, paikallisagentti ja spontaani sankari. Ta-
voitteena on, että yhdistyksellä on vuosittain 20 aktiivista – vuodessa vä-
hintään yhteen toimintoon osallistuvaa – vapaaehtoista. Toiminnassam-
me tuetaan osallisuutta ja omaisille on rooleja myös aktiivisena toimijana.
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VERKOSTO- JA EDUNVALVONTAYHTEISTYÖ
Yhteistyössä painottuu toimijoiden ja resurssien tunnistaminen. Yhteis-
työllä pyritään kohderyhmää nykyistä kattavampaan tavoittamiseen sekä 
tukeen (palveluketjut). Merkittävässä osassa ajankohtaisesti on uuden 
hyvinvointialueen kanssa tehtävä yhteistyö. Yhteistyössä korostuvat Ete-
lä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin psykiatrian toiminta-alue ja kokemus-
asiantuntijatoiminta sekä yhteistyökuntien ja maakunnan muu mielenter-
veys- ja järjestötyö. 

Yhdistys on hakenut ammattilaisyhteistyöhön panostamiseen työnteki-
järesurssia. Etenkin sosiaalipuolen sekä opetus- ja sivistystoimen kanssa 
tehtävässä yhteistyössä nähdään mahdollisuuksia entistä tehokkaampaan 
yhteistyöhön. Psykiatrian osastojen kanssa jo tehtävä omaisyhdyshen-
kilöyhteistyö on todettu toimivaksi ja sen laajentamista maakuntaan ja 
mahdollisesti eri toimijoille lähdetään kartoittamaan 2023.

Yhteistyötä jatketaan Etelä-Pohjanmaan alueen omaisyhdistysten kanssa. 
FinFami Etelä-Pohjanmaa ry on osa valtakunnallista FinFami -omais-
yhdistysten verkostoa ja keskusjärjestö FinFami ry:n jäsen.  Yhteistyötä 
muiden FinFami alueyhdistysten sekä yhteisten valtakunnallisten ammat-
tilais-, vapaaehtois- ja kokemustoimintaverkostojen kanssa jatketaan.

FinFami Etelä-Pohjanmaa ry jatkaa Seinäjoen mielenterveys- ja päihde-
työn asiakasraadin koollekutsujana, jossa yhdistyksellä on myös vapaaeh-
toisedustus. 

Vuonna 2020 julkaistun mielenterveysstrategian toteutumista osana Tule-
vaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelmaa seurataan. Yhdistys pyrkii 
osaltaan ja alueellaan vaikuttamaan siihen, että mielenterveyspalvelut vas-
taavat ihmisen tarpeita, niihin pääsee riittävän nopeasti ja omaiset otetaan 
palveluiden suunnittelussa entistä paremmin huomioon. 

Vuonna 2023 toteutetaan kokemusasiantuntijan ja hänen läheisensä tari-
nan pohjalta kirjoitettava monologi/vuoropuhelu, jossa on tarkoitus tuoda 
toipumisen näkökulmaa mielenterveysomaisen näkökulmasta, linkittyen 
omaisen toipumisen kokemuksen vaikutuksiin koko perheessä. Tekstiä/ 
esitystä on tarkoitus hyödyntää mielenterveysomaistilanteen tunnetuksi 
tuomisessa.
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Viestinnän keskiössä 2023 on saavutettavuus ja näkyvyys. Yhdistys työl-
listää määräaikaisella rahoituksella järjestöavustajan, joka vastaa osaltaan 
viestinnän visuaalisen ilmeen toteuttamisesta sekä monikanavaisesta 
tiedottamisesta ja viestinnän tunnuslukujen seurannasta. Yhdistyksellä 
on erillinen vuosittain tarkastettava viestintäsuunnitelma. Yhdistyksen 
kotisivut on uusittu vuonna 2019 ja niitä päivitetään ajantasaisesti. Kotisi-
vujen käyntimäärät kuukausittain ovat tasaisesti noin 1500-2000 välillä. 
Yhdistys hyödyntää viestinnässään sosiaalista mediaa monikanavaisesti, 
erityisesti Facebookissa seuraajamäärä on jatkanut tasaisesti kasvuaan. 

Viestinnällä pyritään tavoittamaan kohderyhmää sekä heitä kohtaavia 
ammattilaisia ja välittämään tietoa, toivoa ja tukea. Vuonna 2023 tehoste-
taan ammattilaisten tiedottamista yhdistyksen toiminnasta, jolloin he voi-
vat osaltaan jakaa tietoa eteenpäin ja samalla tukea omaisen hyvinvoinnin 
tärkeyden esiin tuomista. 
Näkyvyyttä saadaan myös monialaisella yhteistyöllä ja siitä tiedottamalla. 
FinFami Etelä-Pohjanmaa ry:n jäsenetuihin kuuluvat edelleen postitse 
toimitettavat yhdistyksen kevät- ja syyskauden tiedotteet sekä neljästi 
vuodessa ilmestyvä Labyrintti –lehti. Yhdistyksen perusesite on uusittu 
vuonna 2020. Omaiskokemuksista ja toiminnasta julkaistaan säännölli-
sesti infograafeja ja mediatiedotteita. Vuonna 2023 yhdistys pyrkii kar-
toittamaan mahdollisia jäsenetujaan myös laajemmin.  

VIESTINTÄ



   10

Strategian (2021-2023) toteuttaminen edellyttää kohderyhmän tarpeiden 
ja palvelujärjestelmän tuntemusta, monipuolista osaamista sekä muutos-
valmiutta. Yhdistyksessä toteutetaan tulevaisuudessa kohtaavaa ja omais-
lähtöistä toimintaa, jossa on sisällytettynä myös digitaalisia ja keskitettyjä 
palveluita. Toiminnan laatua, vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta 
parantamalla on tarkoitus palvella kohderyhmää entistäkin kattavammin. 
Toimintaan liittyvät riskit perustuvat suurimmaksi osaksi rahoituksen ja 
resurssien riittävyyteen. Toiminnan tuloksellisuuden raportoinnin ja ar-
vioinnin merkitys korostuvat entisestään. Yhdistyksessä on kehitetty ta-
voitteiden asettelua, seurantaa ja arviointia. Rahoittajan kanssa yhteinen 
tavoite on saada entistä paremmin esille STEA -avustetun toimintamme 
tuloksia, eli sitä miten toiminnan kohderyhmä on hyötynyt toiminnasta. 
Koronaepidemialla ja rajoituksilla on ollut laaja vaikutus yhteiskuntaan, 
pitkän aikavälin muutoksia ja tuentarpeita tulee huomioida hyvinvointi-
alueilla. Merkittävässä roolissa on myös yhdistyksemme toiminta ja sen 
kehittäminen tarvelähtöisesti. 

Tavoitteena on turvata palveluiden nykytaso säilyttämällä kolme toistai-
seksi voimassa olevaa työsuhdetta ja mahdollistaa yksi määräaikainen. Li-
säksi yhdistys on hakenut avustukseen korotusta, joka mahdollistaisi nel-
jännen toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen määräaikaiseen hankkeen 
(Kunahra) päättyessä vuoden 2022 loppuun. Rahoituspohjan moninaista-
minen on yksi yhdistyksen strategiakauden tärkeimmistä tavoitteista, tätä 
tehdään yhteistyötä laajentamalla ja eri rahoituskanavia kartoittamalla. 
Samoin tärkeää on yhdistyksen oman pääoman kartuttaminen, puskuria 
yllättäviin kulueriin tulee olla olemassa. Yhdistyksen on myös huoleh-
dittava, että sen työntekijät, luottamushenkilöt ja vapaaehtoiset voivat 
tehtävissään hyvin ja toiminta on turvallista. Työntekijöille, luottamus-
henkilöille ja vapaaehtoisille on tarjottava asiantuntijuuden, vastuun ja 
tehtävien edellyttämää koulutusta. Myös yhdistyksen tilojen, laitteiden ja 
ohjelmistojen tulee vastata toiminnan tarpeisiin.

TULEVAISUUS
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Yhdistyksen rahoitus on lähes yksinomaan STEA:n avustusten varassa. 
Kohdennetulla (Ak) avustuksella katetaan aluetyöntekijän, omaisneu-
vojan ja toiminnanjohtajan työpanos, suurin osa kiinteistä kuluista sekä 
toiminnasta aiheutuvat maksut ja yleiskulut. Määräaikaisella (C) avustuk-
sella mahdollistetaan järjestöavustajan palkka. 

Lisäksi haetaan erilaisten säätiöiden ja muiden yhdistysten toimintaa ra-
hoittavien tahojen avustuksia. Jäsenmaksujen osuutta pyritään kasvatta-
maan kannattajajäsenyyksillä. Talousarvio ja koko toiminta on ehdollinen 
vuoden 2023 STEA avustuspäätökselle, joka julkaistaan joulukuussa

TALOUS

Yhteensä 370 568€

Stea-avustetun toiminnan tuotot

Ak-avustus (STEA) 307 350€

C-avustus (Kunahra) 19 700€

C-avustus Paikka Auki
(STEA) 36 818€

Muut tuotot (erilaiset 
toiminta-avustukset) 5 500€

Yhdistyksen  omat tuotot

Jäsenmaksut 1 200€

TULOT
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Yhteensä 369 868€

Stea-avustetun toiminnan kulut

Henkilöstökulut 
( 5 työntekijää) 257 868€

sis. palkat sivukuluineen, työterveys, koulutus ja 
työhyvinvoinnin tukeminen

Toimintakulut 48 820€

sis, vertais- ja ryhmätoiminta, tapahtumat, matkakulut, 
vapaaehtoistyö, asiantuntijapalkkiot

Kiinteistö/vuokrakulut 22 680€

Toimisto, viestintä ja
hallintokulut 40 000€

(sis. ohjelmistot, jäsenmaksut, puhelin ja yleiskulut)

Yhdistyksen oman toiminnan kulut

Ilmoitukset, viranomais-
maksut ja muut kulut 500€

MENOT

Talous yli/alijäämäinen +700€.


