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1. Projektin taustaa 

 

Iäkkäillä ihmisillä tarkoitetaan hankkeessa vanhuuseläkkeeseen oikeuttavassa iässä olevia 65+-ikäisiä 

ihmisiä, joiden fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen tai sosiaalinen toimintakyky on heikentynyt korkean 

iän myötä alkaneiden, lisääntyneiden tai pahentuneiden sairauksien tai vammojen vuoksi taikka korkeaan 

ikään liittyvän rappeutumisen johdosta.  Seinäjoen alueella ikääntyneitä 65+-vuotiaita oli  8974 henkilöä 

vuonna 2010 ja määrä kasvaa voimakkaasti (Seinäjoen ikääntyneiden palvelustrategia).  Seinäjoella n. 

90% heistä (Seinäjoen senioribarometri 2010)  asui omistusasunnossa, siis noin 8000 henkilöä asuu 

kotona.  Psyykkisesti sairastuneiden omaisia arvioitiin olevan noin 25 % väestöstä, joten Seinäjoen 

alueen kotona asuvista ikääntyneistä arviolta siis noin 2000 ikääntynyttä henkilöä on psyykkisesti 

sairastuneen omaisia.  Kotihoidon asiakkaita on Seinäjoella noin 2500 henkilöä ja heistä ikääntyneitä 65+ 

vuotiaita arviolta 90 % eli 0,90 x 2500= 2250 henkilöä (kotihoidon johtaja Jaakko Kontturi).  Kotihoidon 

tekemän kartoituksen mukaan heistä psyykkisesti sairastuneiden omaisia tai omaishoitajia, jotka 

hyötyisivät tehostetusta tuesta, olisi noin 100 henkilöä.  Muuta kautta arvioitiin 

hankesuunnitteluvaiheessa tavoitettavan noin 50 ikääntyvää omaista.  Kaiken kaikkiaan arviolta 150 

ikääntyvää omaista arvioitiin olevan realistista tavoittaa Seinäjoen alueella hankkeen tarjoaman tuen 

piiriin, joskin kaiken kaikkiaan siis noin 2000 ikääntyvää omaista on kohderyhmän koko määrä 

Seinäjoella.  

 

Vuosien 2014 ja 2015 kokemusten perusteella on tavoitteita tarkennettu. Hankkeen kahden viimeisen 

vuoden aikana arvioidaan muualla maakunnassa tavoitettavan hieman vähemmän iäkkäitä omaisia kuin 

Seinäjoen alueella. Tavoitteena on löytää tehostetun tuen piiriin 110 ikääntyvää omaista (70 Seinäjoen 

alueella, 40 omaista muualla Etelä-Pohjanmaan alueella). Heidän lisäkseen pyritään tavoittamaan 110 

ikääntyvää omaista Viola-hankkeen tarjoaman muun tuen piiriin, esim. vertais- ja virkistystoiminta. Myös 

ikäihmisiin kohdennetun etsivä työn avulla (esim. luennot mielen hyvinvoinnista sekä kokemuksesta, 

mitä on olla mielenterveysomainen ja koulutukset) tuetaan kohderyhmän hyvinvointia. Etsivä työn avulla 

arvioidaan, kahden ensimmäisen vuoden kokemusten perusteella, tavoitettavan satoja ikäihmisiä. 

 

Omaisen hyvinvointitutkimuksen (Nyman, Stengård 2001) mukaan 38 % mielenterveyskuntoutujien ja – 

potilaiden omaisista sairastuvat masennukseen, luku on kaksin-/kolminkertainen normaaliväestöön 

verrattuna. Mitä suurempi on omaisen kuormitustilanne, sitä suurempi riski omaisella on uupua. Tämä on 

todellisuutta yhdistyksen toiminnan tavoittamien omaisten arjessa.  Seinäjoen senioribarometri 2010 

kertoo, että ikääntyneet pitivät huolestuttavimpina asioina ikääntymistä, omaa ja läheisten terveyttä 

sekä kuntapalvelujen heikentymistä. Myös yksinasuvilla oma terveys ja ikääntyminen nousivat 

merkittävimmiksi huolenaiheiksi ja heistä joka kymmenes koki huolta tulevaisuudesta. 13 % senioreista 

koki yksinäisyyttä ja viidesosalla arkielämä tuntui tylsältä. Vain noin puolet vastaajista tunsi kunnan 

palvelut.  Seniorit kaipasivat enemmän tiedotusta ikäihmisille tarjottavista palveluista.  

 

Seinäjoen Ikäkeskus on toteuttanut vuodesta 2004 lähtien hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä kunakin 

vuonna 75 vuotta täyttäville kotona asuville, jotka eivät ole sosiaali- ja terveyspalvelujen piirissä. 
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Kotikäynnin aikana huomioidaan mahdollisimman kattavasti asiakkaan elämänpiiri, voimavarat ja 

tulevaisuuden tarpeet. Ikäkeskuksen mukaan 65- 75-vuotiaat ikäihmiset ovat jossain mielessä 

väliinputoajia, sillä Ikäkeskuksella ei ole aina mahdollisuutta tukea heitä kotikäynnein.  Myös omaiset, 

joiden läheinen sairastaa psyykkistä sairautta, tarvitsevat Ikäkeskuksen mukaan tehostettua tukea, 

jollaista Viola-projekti voisi tarjota. 

 

Vertaistuki eri muodoissaan on omaisten tärkeimpiä tukimuotoja. Vertaistuella tarkoitetaan 

samankaltaisia kokemuksia läpikäyneiden vastavuoroista kokemusten jakamista. Uusissa omaistyötä 

koskevissa tutkimuksissa (Harsu, 2009) sekä yhdistyksen toiminnassa on todettu, että joissakin 

tilanteissa uusi ryhmään tuleva omainen ei koe saavansa vertaistukea tai kokee tilanteen hankalana, eikä 

tule ryhmään toista kertaa. Tällaisia ovat usein sellaiset tilanteet, joissa ryhmäläisten elämäntilanteet 

ovat olleet hyvin erilaiset, vaikka yhdistävänä tekijänä on ollut läheisen psyykkinen sairaus.  Tämän 

tutkimuksen mukaan omaisten vertaistukea tulee kehittää siten, että se paremmin kohdentuisi 

vastaamaan omaisten tarpeita. Siksi mahdollisimman kohdennettu tuki on suotavaa ja tarjoaa 

vaikuttavaa vertaistukea, jollaista Viola- projektin korttelikerhot voivat tarjota suhteellisen 

homogeeniselle 65+-ikäisille samassa elämäntilanteessa elävälle kohderyhmälle.     

 

FinFami Etelä-Pohjanmaa ry:ssä työskentelee neljä omaistyöntekijää: kaksi vakituista ja kaksi 

hanketyöntekijää. Yhdistyksen toiminta-alueena on Etelä-Pohjanmaan alue, viisi seutukuntaa, 18 kuntaa. 

Alue on laaja ja sen keskuksena toimii Seinäjoki, missä lähikuntineen asuu noin puolet koko alueen 

asukkaista. Yhdistyksessä on koulutettu vapaaehtoisia, kokeneita ja voimaantuneita omaisia toimimaan 

vertaisohjaajina vertaistukiryhmissä.  Yhdistyksessä on lisäksi Omaisten kohdennetun tuen ja 

vapaaehtoistoiminnan kehittäminen - projektin 2011–2013 kautta löytynyt 19 omaista, jotka ovat 

mahdollisia toimimaan kohdennetun tuen tarjoajina toisille omaisille.  Heistä 14 on ikääntyneitä. Myös 

yhdistyksen jäsenistöstä valtaosa on ikääntyviä ihmisiä. 

 

Syksyllä 2012 yhdistyksen jäsenistölle suoritettiin kyselytutkimus. Kysely lähetettiin n. 450 jäsenelle, 

perhejäsenelle ja yhteyshenkilölle. Kyselyjä palautui 68 kpl ja 60+- vuotiaita oli valtaosa, 29 henkilöä, 

(yhdeksän henkilöä ei ilmoittanut ikäänsä). Näiden ikäihmisten kommenteissa tuli esille oma jaksaminen 

ja tuen tarve (otteita ikääntyvien jäsenten vastauksista): ”Oma sairaus tai läheisen sairaus on esteenä 

lähteä toimintaan.” ”Jaksamiseen tarvitsisin tukea.” ”Oma aktiviteetti on heikko”. ”Yhdistykseltä toivon 

ihmisen vahvistamista.”  ”Vertaistuki auttaa jaksamaan - toimin muistisairaan mieleni omaishoitajana.” 

”Toivon yhdistyksen järjestävän tilaisuuksia, joihin ihmiset kokoontuvat keskustelemaan.” 

”Kiitos tuesta, joka on tarpeen.”  

 

Useiden ikääntyvien vastauksissa tuli esiin se, että tukea jaksamiseen tulisi saada kotiin tai ainakin 

lähelle, sillä kauas ei jaksaisi enää lähteä.  Virkeimmät toivoivat keskusteluryhmiä.  Myös yhdistyksen 

tarjoamaa uintimahdollisuutta alennettuun hintaan käytettiin vastausten mukaan hyödyksi ja siitä oltiin 

kiitollisia. Nämä vastaukset olivat samansuuntaisia kuin projektin suunnittelussa mukana olleiden 

kotihoidon, Ikäkeskuksen ja seurakunnan ammattilaisten näkemykset siitä, että kohderyhmän tuki tulee 
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viedä kotiin tai ainakin mahdollisimman lähelle, mistä johtuu korttelikerhoajatus.  Iäkkäiden omaisten 

tukeminen lähtee kuitenkin ensisijaisesti liikkeelle hänen kokonaisvaltaisesta kohtaamisestaan, jota 

hyvinvointikartoitus työmenetelmänä tukee. Vertaistuki ja liikkumisen tukeminen vahvistaa myös sekä 

suunnittelutyöryhmän että kyselyyn vastanneiden iäkkäiden omaisten mukaan heidän hyvinvointiaan.  

 

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 

(voimassa 1.7.2013 alkaen) määrittää sen, että kunnan on tehtävä yhteistyötä kunnassa toimivien 

julkisten tahojen, yritysten sekä ikääntynyttä väestöä edustavien järjestöjen ja muiden yleishyödyllisten 

yhteisöjen kanssa ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen 

suoriutumisen tukemiseksi (4§). Kunnan eri toimialojen on toimittava yhteistyössä ikääntyneen väestön 

hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi. Kaste-ohjelman 

tavoitteet on tarkoitus saavuttaa kuntien ja kuntayhtymien, eri hallinnonalojen, järjestöjen, seurakuntien, 

yritysten, koulutusyksiköiden sekä kansallisten ja alueellisten tutkimus- ja kehittämisyksiköiden 

yhteistyöllä.  Eri ammattiryhmien ja muiden toimijoiden välistä yhteistyöosaamista vahvistetaan. 

Kuntoutuksen ja muiden hyvinvointia ja terveyttä edistävien palvelujen osuutta lisätään ikäihmisten 

palvelukokonaisuuksissa. Kunnilla on siis velvoite yhteistyölle, joka omalta osaltaan varmistaa yhteistyön 

kolmannen sektorin kehittämien ja kuntalaisten, tässä tapauksessa ikääntyvien hyvinvointia tukevien 

hankkeiden kanssa.  

     

Laki määrittää myös, että suunnittelussa on painotettava kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä 

toimenpiteitä. Suuri osa iäkkäistä asuu omissa kodeissaan ilman säännöllisiä palveluja hyvin korkeaan 

ikään asti. Toimintakyvyn ylläpito on kotona selviytymisen edellytys, ja siinä tarvitaan sosiaali- ja 

terveyspalvelujen rinnalla myös muita palveluja. Tarvitaan neuvontapalveluja, entistä monipuolisempia 

kotiin saatavia palveluja ja kuntoutusta. Asiakkaille ja heitä kotona hoitaville omaisille tulee tarjota 

yksilöllisesti räätälöityjä kotiin tarjottavia palveluja. Laitoshoidon ja laitosmaisen pitkäaikaisen hoidon 

vähentämiseksi tarvitaan uudenlaisia asumisen ja palvelut yhdistäviä palvelukonsepteja.  Pitkäaikaisen 

laitoshoidon tarvetta vähennetään uudistamalla ympärivuorokautista hoitoa, ja monipuolistamalla ja 

lisäämällä kotiin saatavia palveluja ja kuntoutusta. Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan 

omaishoidon kehittämisohjelma, jonka avulla vahvistetaan omaishoidon säädöspohjaa ja kehitetään 

omaishoitoperheiden monimuotoista tukea. Pitkäaikaisen hoidon ja huolenpidon suhteen suositetaan 

ensisijaisesti yksityiskotia tai muu kodinomainen asuinpaikkaa ja laitoshoitoa vain lääketieteellisillä tai 

muilla perustelluilla syillä. Iäkkäille avio- ja avopuolisoille suositetaan järjestämään mahdollisuus asua 

yhdessä.  
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2. Projektin päämäärä, osatavoitteet ja konkreettisia toimenpiteitä 

 

Projektin päätavoite:  

 

Tavoitteenamme projektissa on tehostetusti tukea 65+ikäisten kotona asuvien omaisten 

hyvinvointia, joiden läheinen on sairastunut psyykkisesti ja jotka ovat vaarassa väsyä ja 

masentua, Seinäjoella ja kahtena viimeisenä vuonna myös muualla Etelä-Pohjanmaan 

maakunnan alueella.  Tavoitteena on löytää ne tavat, joilla yhdistys kolmannen sektorin matalan 

kynnyksen toimijana yhteistyössä Seinäjoen kaupungin kotihoidon, seurakunnan diakoniapalvelun, 

liikuntatoimen ja Ikäkeskuksen kanssa on tukemassa kohderyhmää heidän arjessaan. Projektin kahtena 

viimeisenä vuonna tukea on tarkoitus tarjota myös muualla Etelä-Pohjanmaan alueella iäkkäiden 

omaisten hyvinvoinnin vahvistamiseksi sellaisten kuntien/ kaupunkien ja seurakuntien kanssa, jotka ovat 

halukkaita lähtemään tämäntyyppiseen yhteistyöhön. Työmuoto siis pilotoidaan Seinäjoen alueella 

kahtena ensimmäisenä vuonna, jonka jälkeen hankkeen toimintatapa on riittävästi jalostunut 

laajennettavaksi muualle Etelä- Pohjanmaan alueelle, siis yhdistyksen toiminta-alueelle. Hankkeen 

toiminnalla pyritään takaamaan alueellinen tasavertaisuus, eli vertaistukea on tarjolla ikääntyville 

omaisille kotiin ja vertaistukitoimintaa lähelle asuinpaikkakunnasta tai julkisesta liikenteestä yms. 

seikoista riippumatta. Tavoitteena on, että kohderyhmästä tavoitettujen ikäihmisten hyvinvointi 

lisääntyy: tietoisuus omahoidosta paranee, liikkuminen ja vertaistuki lisääntyy. 

 

Osatavoitteet: 

 

1. Kohderyhmän tukeminen hyvinvointitapaamisen ja siitä seuraavan jatkotyöskentelyn keinoin 

yhteistyössä tärkeimpien yhteistyötahojen kotihoidon, seurakunnan diakoniatoimen ja 

liikuntatoimen kanssa. Myös muita tarkoituksenmukaisia yhteistyötahoja voi olla mukana. 

Kehittämällä hyvinvointikartoitusta tarjotaan ikääntyville omaisille tilaisuus saada tarvitsemaansa 

tehostettua tukea kotiinsa.  Hyvinvointitapaamisessa on siis ajatuksena kartoittaa 

mahdollisimman kokonaisvaltaisesti iäkkään hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden tilanne 

hyvinvointilomakkeen avulla ja sen pohjalta miettiä yhdessä omaisen kanssa, miten hyvinvointia 

voitaisiin parantaa. Hyvinvointitapaamisia toteutetaan ikääntyvän yksilöllisen tarpeen mukaisesti 

2-4 kertaa riippuen tilanteen kuormittavuudesta, jolloin nähdään kartoituskeskustelujen ja 

mahdollisten jatkotukitoimien vaikutus omaisen hyvinvoinnille.   

2. Kaupunginosittaisen vertaistoiminnan järjestäminen kohderyhmälle yhteistyössä seurakunnan 

kanssa- korttelikerhot sekä yhteistyö liikuntatoimen kanssa kohderyhmän liikuttamisessa. 

Iäkkäitä omaisia pyritään kotikäyntien jälkeen ohjaamaan perustettaviin vertaistukiryhmiin, 

korttelikerhoihin, jotka toimivat mahdollisimman lähellä ikäihmisen kotia.  Iäkkäiden omaisten 

liikkumista tuetaan kunnan tarjoamien liikuntapalveluiden kautta.   

3. Materiaalin tuottaminen hyvinvointitapaamisista   

4. Koulutusten tuottaminen ikäihmisten hyvinvointiin liittyen painottuen erityisesti mielen 

hyvinvointiin ja masennuksen ennaltaehkäisyyn - vuosittain kerran keväällä ja kerran syksyllä 
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5. Kohderyhmän täsmentyminen, toimintatapojen täsmentyminen hankkeen aikana 

6. Olla mukana ikääntyvien depressioryhmän suunnittelussa Seinäjoelle 

 

Yhdistyksen muiden omaistyöntekijöiden rooli Viola-projektissa on toimia yhteistyössä projektityöntekijän 

kanssa tiedotuksen, korttelikerhojen järjestämisen sekä koulutusten tuottamisen suhteen. 

Toiminnanjohtajan tehtävänä projektissa on toimia projektityöntekijän esimiehenä ja projektin hallinnon 

käytännöistä vastaavana. Hallitus vastaa koko yhdistyksen ja myös Viola-projektin taloudesta ja 

hallinnosta.  

 

Konkreettisia toimenpiteitä 

 

Projektissa työtapana on hyvinvointikartoituksen ja sen perusteella suunniteltujen tukimuotojen sekä 

seurannan tyyppinen tukitoiminta yhteistyössä Seinäjoen kaupungin vanhustenhuollon ja muiden 

yhteistyötahojen kanssa sekä vertaistukitoiminta. Ajatuksena yleisluonteisesti on ennaltaehkäisevä 

mielenterveystyö sekä sairastuneiden omaisten/omaishoitajien tukeminen, sillä psyykkisesti 

sairastuneiden omaiset ovat yhdistyksen pääkohderyhmä.  

 

Projektissa tarkoituksena on tehdä yhteistyötä kotihoidon ja kuntien sekä kaupunkien vanhuspalveluiden, 

liikuntatoimen sekä seurakunnan kanssa.  Pääpaino kodinhoitajan tai kotisairaanhoitajan työssä on 

varsinaisen kodinhoidon asiakkaan eli sairastuneen hoito ja tukeminen. Projektin tarjoamaa tukea 

tarvitsevat erityisesti ne iäkkäät omaiset ja omaishoitajat, jotka eivät jaksa tai voi lähteä kotoa. Siksi 

palvelun tulee suuntautua ennen kaikkea kotiin päin. Tällaiseen tukitarpeeseen hyvinvointitapaamiset ja 

sen jälkeinen vertaistuellinen toiminta ja rohkaiseva sekä omais- ja omaishoitotilannetta tukeva 

palveluohjaus, tarjoaa ratkaisua. 

  

Ikäihmisten depressioryhmälle on Seinäjoen kaupungissa tarvetta. Kuitenkaan kaupungin rahoitusta ei 

ole asialle luvattu vielä, kertoi suunnitteluryhmässä kuultavana ollut kotihoidon johtaja Jaakko Kontturi.   

Projektin puitteissa ollaan mukana käynnistämässä ikäihmisten depressioryhmätoimintaa.  

 

Tehostettua tukea tarvitsevat erityisesti ne ikääntyvät omaiset, joiden toimintakyky on alentunut läheisen 

tai oman sairastumisen johdosta.  He tarvitsevat henkistä tukea ja kohtaamista niin, että he voisivat 

kokea saavansa ymmärrystä ja konkreettisia keinoja toimintakykynsä paranemisen suuntaan. 

Hyvinvointitapaamiset ja sen rinnalla kulkevat työmuodot tähtäävät siihen. Työtapojen tarkoituksena on 

tukea psyykkistä ja kognitiivista toimintakykyä mielialaa hoitamalla sekä puhumalla, ajattelemalla, 

muistelemalla ja suunnittelemalla. Tarkoituksena on tuoda liikkuminen ja omasta hyvinvoinnista 

huolehtiminen toiminnalliseksi osaksi omaisen arkea.  Lisäksi on tarkoitus kartoittaa ja luoda 

mahdollisuuksia toimia vuorovaikutuksessa toisten kanssa sekä antaa ja saada vertaistukea. 

 

Hanke on aloitettu Seinäjoelta, sillä iäkkäiden osuus on runsaasti kasvamaan päin nimenomaan 

Seinäjoen alueella, sillä iäkkäitä muuttaa runsaasti maakunnasta Seinäjoelle. Hankkeen alkaessa 
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ikäryhmään kuului 8974 henkilöä, vuonna 2015 jo 10 323 henkilöä. Mielenterveysomaisten löytyminen ja 

mielenterveysomaiseksi tunnistautuminen on osoittautunut ikääntyvien ryhmässä oletettua 

haastavammaksi. Myös yhteistyökumppaneilta on tullut lupauksia vähemmän asiakkaita hankkeen 

ensimmäisten vuosien aikana tähän mennessä. Käytännön työ on osoittanut, että kuormittuneet 

ikääntyneet mielenterveysomaiset tarvitsevat useampia kuin kaksi kertaa tapahtuvia 

hyvinvointitapaamisia. Siksi hyvinvointikartoitusprosessi kestää useiden omaisten kohdalla ajallisesti 

alkuperäisiä suunnitelmia kauemmin. Edellä mainittujen seikkojen johdosta etsivää työtä ja  

VIOLA- toimintojen kehittämistä on tarpeen vielä jatkaa Seinäjoen alueella vähintään nykyisellä 

panostuksella.    

 

Yhdistyksen tärkeimpiin arvoihin kuuluu alueellinen tasapuolisuus. Tästä syystä vuosien 2016–2017 

aikana hankkeen avulla löydettyjä hyviä käytäntöjä tullaan levittämään myös maakuntaan. Vuoden 2015 

aikana on käynyt ilmi, että yhden hanketyöntekijän työpanos tarvitaan pääasiassa Seinäjoen kasvaviin 

haasteisiin.  Koska kotihoidon sekä muiden kunnallisten ikäihmisten palveluiden työntekijöiden ajalliset 

resurssit eivät ole riittäneet hyvinvointitapaamisten vaatimaan aikaan, hankkeen alkuperäisen ajatuksen 

mukaisesta työparityöskentelystä heidän kanssaan on tähän mennessä jouduttu luopumaan. Hankkeen 

tuloksia ja vaikutuksia seurataan valittujen mittarien avulla koko projektin ajan.      

 

 

3. Suunnitelma projektin käytännön toteuttamisesta 

 

Ensimmäinen vuosi 2014 

 Hankitaan projektiin tarvittavat työvälineet omaiskamarille ikääntyvien omaistyöntekijää varten.  

 Projektiin palkataan ikääntyvien omaistyöntekijä. 

 Täsmennetään projektisuunnitelma ja projektin toteuttamiseen liittyvät käytännön asiat. 

 Kootaan projektiin ohjausryhmä ikääntyvien kohtaamiseen ja kotihoitoon sekä vertaistukeen 

perehtyneistä käytännön työn tekijöistä sekä johtoryhmä mukana olevien yhteistyötahojen 

johtavista henkilöistä. 

 Suunnitellaan ja kehitetään hyvinvointilomake käyttäen pohjana Oulun Pisara-hankkeen mallia ja 

kokeilemalla kehitetään sitä edelleen hankkeen aikana  

 Suunnitellaan yhdessä seurakunnan kanssa omaisten vertaisryhmätoimintaa, siis korttelikerho- ja 

liikuntaryhmätoimintaa ja kokeilemalla kehitetään tätä vertaisryhmätoimintaa edelleen hankkeen 

aikana.   

 Aloitetaan huolellisen suunnittelun jälkeen käytännön toiminta suunnitelmien pohjalta.   

 Aloitetaan toiminnan tulosten ja vaikutusten arviointi ja dokumentointi.  

 

Toinen vuosi 2015 

 Jatketaan hyvinvointikartoituksen avulla ikääntyvien omaisten, joiden läheinen sairastaa 

psyykkisesti, tukemista yhteistyössä kotihoidon ja muiden yhteistyötahojen kanssa kehittäen 



  8 
 

FinFami Etelä-Pohjanmaa ry. 

Omaiskamari - Kauppakatu 11 A 4 - 60100 SEINÄJOKI  - Puh. 06 414 8994 - toimisto@finfamiep.fi - www.finfamiep.fi 

lomaketta ja työskentelytapaa kokeilun ja kokemusten pohjalta. Tämän rinnalla tehdään etsivää 

työtä ikääntyvien mielenterveysomaisten tunnistamiseksi ja löytymiseksi. 

 Toteutetaan yhdessä seurakunnan kanssa omaisten vertaisryhmätoimintaa, siis korttelikerho- ja 

liikuntaryhmätoimintaa kehittäen toimintaa kokeilujen ja palautteen pohjalta. Pyritään 

aktivoimaan ryhmiin vertaisohjaajia.   

 Kehitetään yhteistyötahojen kanssa yhdessä myös kohderyhmän koulutustapahtumat keväälle ja 

syksylle, jotka käsittelevät esimerkiksi mielen hyvinvointiin, liikuntaan ja masennuksen 

ennaltaehkäisyyn liittyviä asioita vertaisryhmätoiminnassa mukana olevien toiveita kuunnellen.   

 Jatketaan projektin tulosten ja vaikuttavuuden arviointia. 

 Haetaan RAY-rahoitusta toisen VIOLA- työntekijän palkkaamiseen maakunnalliseen omaistyöhön 

ikääntyvien parissa.  

 

Kolmas vuosi 2016 

 Toteutetaan  etsivää työtä, hyvinvointitapaamisia ja virkistystoimintaa VIOLA- hankkeen 

resurssien  puitteissa niissä  Etelä-Pohjanmaan maakunnan kunnissa ja kaupungeissa, joissa 

yhteistyölle ilmenee kiinnostusta.   

 Jatketaan Seinäjoella hyvinvointitapaamisten avulla tapahtuvaa tukitoimintaa kotona asuville 

ikääntyville omaisille sekä vertaisryhmä- ja virkistystoimintaa. 

 Tehdään etsivää työtä ikääntyvien mielenterveysomaisten tunnistamiseksi ja löytymiseksi. 

 Jatketaan koulutustapahtumien pitoa keväällä ja syksyllä. 

 Jatketaan projektin tulosten ja vaikutusten arviointia. 

 Nostetaan esiin ja täsmennetään projektin ohjaus- ja johtoryhmissä kokeilutoiminnan löytämät 

hyvät käytännöt siihen muotoon, että niillä on jatkuvuutta yhdistyksen ja julkisen sektorin 

toimintamuotona.  

 Tehdään tuotettavaa materiaalia kuten hyvinvointikartoituslomake ja prosessikuvaukset 

mahdollisimman valmiiksi. 

 Tehdään RAY- väliraportti. 

 

Neljäs vuosi 2017 

 Jatketaan projektin toimintaa Seinäjoella ja toimintatavasta kiinnostuneissa kunnissa ja 

kaupungeissa Etelä-Pohjanmaan alueella: etsivää työtä VIOLA- toiminnasta hyötyvien ikääntyvien 

mielenterveysomaisten löytymiseksi, hyvinvointikartoitusten avulla tapahtuvaa tukitoimintaa 

kotona asuvien ikääntyvien mielenterveysomaisten parissa sekä sen rinnalla vertais- ja 

virkistystoimintaa sekä koulutustapahtumien järjestämistä keväällä ja syksyllä.  

 Jatketaan projektin tulosten ja vaikutusten arviointia, tuodaan esiin löydetyt sellaiset hyvät 

käytännöt, joilla on jatkuvuutta yhdistyksen ja julkisen sektorin toimintamuotona sekä 

valmistellaan projektin loppumista. 

 Saatetaan tuotettava materiaali, hyvinvointikartoituslomake ja prosessikuvaukset, lopulliseen 

muotoonsa ja yhdistyksen kotisivuille. 

 Tehdään RAY-loppuraportti. 
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4. Projektissa toteutettava arviointi ja tutkimus 

 

Projektissa suoritetaan jatkuvaa itsearviointia kokeiltavista toimintatavoista ja kohderyhmän 

kokemuksista liittyen projektin toimintamuotoihin. Tehdään määrällistä ja laadullista tilastointia ja 

suhteuttaen toimintaa tavoitteisiin. Arvioidaan myös prosessia ja tuotetaan tukitoiminnan 

prosessikuvaukset hankkeen aikana. Arvioinnin avulla lisätään ymmärrystä projektin toimintamuotojen 

välittömistä tuloksista ja myös pitkän tähtäimen vaikutuksista.  Ulkopuolisena tahona projektia arvioivat 

ohjausryhmän ja johtoryhmän yhteistyötahojen edustajat sekä vaikutuksia kohderyhmän osalta Eloisa 

Ikä- hankekokonaisuuden tutkimus. 

 

Kuva 1. Etelä-Pohjanmaan maakunta 

 

Etelä-Pohjanmaalla on asukkaita kaiken kaikkiaan noin 200 000. 

Seinänaapurikunnissa (Ilmajoki, Jalasjärvi, Kurikka  ja Seinäjoki)  noin 100 000 asukasta. 

Järviseudulla (Alajärvi, Evijärvi, Lappajärvi, Vimpeli) runsaat 18 000,  

Härmänmaalla (Kauhava, Lapua) runsaat 32 000,  

Suupohjassa (Isojoki, Kauhajoki, Karijoki, Teuva) runsaat 24 000 ja  

Kuusiokunnissa (Alavus, Kuortane, Soini, Ähtäri) runsaat 25 000 asukasta.  

Seinäjoen kaupungissa on noin 56 000 asukasta. 

 

Lähteet: 

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista    

   (voimassa 1.7.2013 alkaen) 

Harsu, A., (2009) Mielenterveyspotilaiden omaisten tilanne ja vertaistuki - huolen ja häpeän taakan   

   jakaminen vertaisten kanssa. Pro gradu-tutkielma.  

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (KASTE) 
Nyman, M., Stengård, E. (2001). Mielenterveyspotilaan omaisen hyvinvointi. Omaiset mielenterveystyön  

   tukena keskusliitto ry. Helsinki. 

Seinäjoen kaupungin ikääntymispoliittinen strategia – Yhteisellä työllä hyvään ikääntymiseen  Tavoite- ja  
   toimenpideohjelma vuoteen 2017: 
Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden määrä edelleen nousussa, 30.6.2011. Uusi tilastoraportti  

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos (Thl)  

   Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326   

   Terveys 2015 –kansanterveysohjelma  

   Tilastokeskuksen väestöennuste 2009 (FinnSTAT) 
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