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1 Johdanto

FinFami Etelä-Pohjanmaa ry:n vuotta 2019 kuvaa parhaiten: muutos. 
Näkyvät muutokset kohdistuivat etenkin yhdistyksen STEA avustettuun 
toimintaan. Edeltäneen kahden vuoden aikana toiminta oli kasvanut re-
sursseja suuremmaksi ja rahoittaja ilmaissut tyytymättömyytensä toi-
minnalle asetettuihin tavoitteisiin. Muutosta lähtivät hallituksen kanssa 
johtamaan uutena valittu hallituksen puheenjohtaja, sekä helmikuussa 
työnsä aloittanut toiminnanjohtaja. 

Vuoden 2019 aikana huomiota ohjattiin erityisesti toiminnan arviointiin 
ja kehittämiseen. Muutoksilla pyrittiin siihen, että toiminta olisi useam-
pien ja uusien kohderyhmän edustajien tavoitettavissa, omaisen toipu-
mista edistävää sekä kustannustehokasta. Vapaaehtois-, vertaistuki- ja 
ryhmätoiminnan kehittämiseen sekä verkkoviestintään panostettiin, sen 
sijaan markkinoinnista ja virkistystoiminnasta karsittiin. Muutos näkyi 
sekä toiminnassa, että taloudessa, joka saatiin tasapainotettua. Tule-
vaisuuden kannalta merkittävää oli myös, että rahoittaja osoitti vuoden 
lopulla tukensa avustetun toiminnan muutoksille sekä sille asetetuille 
uusille, kohderyhmän hyvinvointia edistäville tavoitteille. Vuoden 2019 
keskeisiä tunnuslukuja ja tuloksia on esitelty liitteessä 1.



2 Yhdistyksestä

FinFami Etelä-Pohjanmaa ry on perustettu vuonna 2001. Yhdistys toi-
mii mielenterveysomaistyön asiantuntijaorganisaationa Etelä-Pohjan-
maan alueella. Yhdistyksen tehtävä on edistää mielenterveysomaisten 
ja perheiden hyvinvointia tarjoamalla tietoa, tukea, toimintaa ja toi-
voa. Vertaistuella ja vapaaehtoisilla on toiminnassa keskeinen merki-
tys. Yhdistys ajaa mielenterveysomaisten etuja ja pyrkii vaikuttamaan 
mielenterveyden ja sen häiriöiden ymmärtämiseksi ja ennakkoluulojen 
vähentämiseksi. Yhdistyksen toiminnalla ja palveluilla (ml. omaisneu-
vonta) katettiin vuonna 2019 ilmenneen tarpeen perusteella 15/17 toi-
minta-alueen kunnista (liite 2).

Vuonna 2019 yhdistykseen liittyi 25 uutta jäsentä ja erosi kolme. Yh-
distyksen jäsenrekisterissä oli vuoden lopussa yhteensä 308 henkilöjä-
sentä ja kaksi kannattajajäsenyhteisöä. Henkilöjäsenistä vain joka viides 
maksoi jäsenmaksunsa (yht. 63). Yhdistyksen jäsenet kutsuttiin vuoden 
aikana kahteen sääntömääräiseen ja kahteen ylimääräiseen kokoukseen. 
Ylimääräisissä kokouksissa päätettiin yhdistyksen sääntöjen muuttami-
sesta. Uudet säännöt otettiin käyttöön syyskokouksessa.

Yhdistyksen hallituksessa oli puheenjohtajan lisäksi kymmenen jäsentä. 
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana yhdeksän kertaa, osa kokouk-
sista toteutui sähköpostitse. Yhdistys työllisti kolme sosiaali- ja terve-
ysalan ammattilaista toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin, yhden 
työntekijän määräaikaisesti sekä kesätyöntekijän. Vuoden 2019 aikana 
työsuhteessa oli yhteensä seitsemän eri henkilöä (liite 3). Toimintaan 
osallistui lisäksi 26 aktiivista vapaaehtoista sekä koulutettuja kokemus-
asiantuntijoita. Vuoden aikana yhdistyksessä toteutui kuusi AMK-opis-
keluun liittyvää työharjoittelujaksoa. 

Yhdistyksen toteuttamaa toimintaa rahoitetaan pääasiassa Sosiaali- ja 
terveysministeriön alaisen STEA:n (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avus-
tuskeskus) Veikkausvaroista myöntämillä toiminta- ja projektiavustuk-
silla. Vuonna 2019 STEA avustukset kohdistuivat mielenterveysomais-
työhön ja koordinointiin (Ak 198 510€) sekä Paikka auki -työllistämiseen 
(C 32 600€). Toiminnalle haettiin ja saatiin rahoitusta myös Seinäjoen 
Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry:n Buustia Toimintaan 2 –hank-
keesta, Kuortaneen Säästöpankkisäätiöltä, Kunnossa Kaiken Ikää -oh-
jelmasta sekä Paula Risikon Stipendirahastosta.



Yhdistyksen toimisto muutti 1.1.2019 alkaen uusiin toimitiloihin, osoit-
teeseen Huhtalantie 2, 60220 Seinäjoki. Toimistolla on työhuoneet 4 + 1 
työntekijälle sekä ryhmätila. Toimistolla järjestettiin tupaantuliaiset ys-
tävänpäivänä 14.2.2019. Tutustumassa kävi päivän aikana 75 henkilöä ja 
Yle Pohjanmaan toimittaja tuli tekemään yhdistyksestä radiojutun.

3 Mielenterveysomaistyö

3.1 Omaisneuvonta

Omaisneuvonta on luottamuksellista ja maksutonta keskusteluapua 
mielenterveystyön ammattilaisen kanssa. Tarjoamalla apua ja tukea 
mielenterveysomaisille mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, pyri-
tään vähentämään ja ehkäisemään omaisten psyykkistä kuormitusta 
sekä lisäämään kokonaisvaltaista hyvinvointia, löytämällä toimivia 
keinoja haastaviinkin elämäntilanteisiin. 
(omaisneuvonnan esite, liite 4) 

FinFami Etelä-Pohjanmaalla omais-
neuvontakontaktien määrä on kasva-
nut vuosittain merkittävästi, vuonna 
2019 määrän ollessa jo 236 (2018 = 
211, 2017 = 175). Vuoden 2019 aikana 
keskusteluapua tarjottiin yhteensä 
114 eri henkilölle (2018 = 101, 2017 
= 75), joista naisia oli 75 % ja miehiä 
25 %. Kontaktit olivat sekä puheluja, 
että tapaamisia. 

Omaisneuvonnan yhteydenotot kos-
kivat muun muassa puolison psyyk-
kistä oireilua tai päihdeongelmaa, 
aikuisen lapsen psyykkistä sairautta 
sekä omaa jaksamista sairastuneen 
rinnalla. Yhä enenevässä määrin 
yhteyttä ottaneet löysivät omaisneu-
vontaan netin kautta, vuonna 2017 
osuus oli 25 %, kun se vuonna 2019 
nousi jo yli 50 %. 



Palautetta omaisneuvonnasta pyydettiin vuoden 2019 aikana kolmesti 
tai useammin tavatuilta omaisilta (n=10). Palautelomakkeen sai täyttää 
anonyymisti ja sen palautti postitse kahdeksan henkilöä. Palautteissa 
vastaajat tunnistivat omaisneuvonnalla tavoiteltuja muutoksia; he olivat 
löytäneet konkreettisia keinoja selvitä vaikeista asioista (7/8), tunnisti-
vat omat vahvuutensa entistä paremmin (7/8) sekä huomasivat voivansa 
vaikuttaa omaan elämäänsä liittyviin ratkaisuihin (8/8). Jokainen lupasi 
panostaa jatkossa enemmän myös omaan hyvinvointiinsa. Mahdollisuu-
desta saada keskusteluapua nopealla aikataululla ja aamuisin ennen työ-
päivää, on tullut myös kiitosta.

Vuoteen 2019 saakka, yhdistyksen toimitilat olivat auki lyhytaikaista 
asiointia kahtena päivänä viikossa. Jo vuoden 2018 tilastojen perusteel-
la kysyntää palvelulle ei ollut ja kevään 2019 aikana ei tilastoitu yhtään 
asiointia. Toiminta sitoi työntekijöitä turhaan toimistolle ja se lopetet-
tiin kevätkauden jälkeen.

Syksyllä 2019 aloitettiin kokeilu omaisneuvojan jalkautumisesta Sei-
näjoen Kasperin Toimintojentalolle, jossa käy päivittäin satoja ihmisiä. 
Tavoitteena on kohdata omaisia, joiden läheiset eivät ole mielenterveys-
palvelujen piirissä. Toimintaa jatketaan keväällä 2020. 

Omaisneuvonnan keskeisiä kumppaneita olivat Etelä-Pohjanmaan psy-
kiatriset poliklinikat, perusterveydenhuollon depressiohoitajat ja psy-
kiatriset sairaanhoitajat, sekä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin 
T-osastot. Osa yhteistyökumppaneista tarjosi omaisneuvonnan tapaa-
misille tilat tarvittaessa asiakkaan kotipaikkakunnalla, mikäli asiakas 
oli estynyt saapumasta FinFami E-P:n toimistolle. EPSHP:n Törnävän 
alueen psykiatristen osastojen ja poliklinikoiden henkilökunnalle jär-
jestettiin keväällä ja syksyllä koulutusiltapäivät mielenterveysomaisten 
huomioimiseksi hoitotyössä. 

”Näen asioita selvemmin, luotan tulevaisuuteeni, osaan  
kohdata haasteita ja olla itselleni armollinen.” 

palaute 2019

”Sinä autoit mua oikeasti todella paljon, enkä oo varma  
olisinko selviytyny voittajana maaliin ilman sun apua.”  

palaute 2019



3.2 Osallistumismahdollisuudet – vertaistukea ja 
vapaaehtoistoimintaa

FinFami Etelä-Pohjanmaa ry:n toiminnassa on vertaistuella keskeinen 
merkitys ja vapaaehtoiset ovat yhdistykselle tärkeä voimavara. 

Vapaaehtoistoiminnan haasteiksi tunnistettiin vapaaehtoistoimijoiden 
tavoittaminen, sekä sitouttaminen tarjoamalla riittävän mielenkiintoisia 
ja monipuolisia vapaaehtoistehtäviä. 

Yhdistyksen vapaaehtoistoimijarekisterissä oli vuoden lopussa 19 henki-
löä. Vuoden aikana vapaaehtoistehtäviä tehneiden eri henkilöiden määrä 
oli kuitenkin suurempi yksittäisistä tehtävistä johtuen. Kaiken kaikkiaan 
yhdistyksessä tehtiin vuoden aikana yhteensä 117 vapaaehtoistehtävää. 
Suurimman osuuden muodosti ryhmänohjaus, 83% kaikista tehtävistä.

Kuvassa FinFami Etelä-Pohjanmaa ry:n vapaaehtoisia ryhmänohjaajia.



Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri ja SJK järjestivät Kävelyfutistur-
nauksen, jolla haluttiin kiinnittää huomiota mielen hyvinvoinnin tärke-
yteen sekä vähentää mielenterveyden häiriöihin liittyvää häpeää. Fin-
Fami Etelä-Pohjanmaa ry osallistui omalla joukkueellaan, joka koostui 
kahdeksasta vapaaehtoisesta ja yhdestä työntekijästä.

Etelä-Pohjanmaan järjestöt toteuttivat keväällä 2019 Järjestömarkkinat 
-kiertueen, jossa yhdistys oli mukana jokaisella kahdeksalla kiertuepaik-
kakunnalla. Vapaaehtoisilla oli merkittävä rooli kiertueen toteutumises-
sa ja yhdistyksen toiminnan esittelyssä. Kiertueella kerättiin osallistujil-
ta kokemuksia mielenterveysomaisen huolista sekä taakkaa keventävistä 
tekijöistä. Näistä ja kiertueella otetuista valokuvista julkaistiin myöhem-
min videokooste.

Vapaaehtoisuudesta voimaa -peruskurssi toteutui järjestöyhteistyö-
nä keväällä ja syksyllä. Koulutuksista kohdistui yhdistykseen kolme 
vapaaehtoistoimijaksi -yhteydenottoa. Yhteistyönä toteutettiin omil-
le ja yhteistyökumppaneiden vapaaehtoisille ja työntekijöille Pelihait-
ta- ja Rahahuolet puheeksi -koulutukset, joihin osallistui yhteensä 28  
henkilöä.

Keväällä tarjottiin uusille vapaaehtoisille suunnattua tapaamista, joka ei 
toteutunut osallistujien puutteen vuoksi. Ryhmänohjaajien tapaamisia 
järjestettiin kolme: tapaamisten tavoitteena oli tarjota vertaistukea, tu-
kea ja koulutusta.

Yhdistyksessä luotiin ”Polku vapaaehtoiseksi” -prosessikuvaus, jatkossa 
tavoitteena on taata osallisuuden mahdollisuuksia, sekä yhdenmukaista 
ja laadukasta ohjausta ja tukea vapaaehtoisille. Vapaaehtoistoiminnan 
työpajassa koostettiin taulukko vapaaehtoisen vastuista ja oikeuksista. 

Yhdistys halusi tarjota vertaisuuden mahdollisuuksia omaisille järjestä-
mällä yksittäisiä teemailtoja. Ensimmäinen pilotti teemailloista toteutui 
vuoden lopussa pienenä tilaisuutena epävakauden vaikutuksista läheis-
suhteisiin. Teemaa alustivat sekä lääkäri, että kokemusasiantuntija. Lä-
heisten illoilla pyritään tavoittamaan entistä enemmän myös aiemmin 
toimintaan osallistumattomia omaisia ja läheisiä. Vertaistuki toteutui 
edelleen ensisijaisesti mielenterveys- ja päihdeomaisille suunnatussa 
ryhmätoiminnassa.



3.2.1 Ryhmätoiminta

Ryhmätoiminnoissa tarjottiin sekä keskustelevia, että toiminnalli-
sia ryhmiä. Osa ryhmistä toteutettiin yhteistyökumppaneiden kanssa 
(Omaishoitajayhdistykset ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri). Vuo-
den aikana toteutui kaikkiaan 16 eri ryhmää, joihin osallistui yhteensä 
148 eri henkilöä. Osallistumisia oli kaikkiaan 640. Ryhmät kokoontuivat 
11 eri paikkakunnalla. Yhteenveto ryhmistä löytyy liitteenä (liite 5). Il-
majoen Alavuden omaisryhmät sekä ryhmä alkoholia käyttävien lähei-
sille Alavudella lopetettiin osallistujien vähyyden vuoksi.

Ryhmätoiminnan kehittäminen suunnattiin siten, että uusia ryhmiä tul-
laan kohdentamaan selkeämmin, ja kokoontumiskerroille rakennetaan 
käsiteltäviä teemoja. Uudet tarjolla olevat ryhmät myös koostuvat sel-
keästi muutamasta kokoontumiskerrasta, minkä jälkeen ryhmä loppuu. 
Ryhmiin otettiin käyttöön myös uudistunut palautelomake, jolla saa-
daan paremmin tietoa vaikuttavuuden arviointia varten. 

Kerätyn palautteen mukaan ryhmäläiset arvioivat mm. ryhmässä olevan 
luottamuksellinen ja turvallinen ilmapiiri (Likert-asteikko 4,9) ja he ko-
kivat saaneensa kertoa itselleen tärkeistä asioista (4,7) ja saaneensa tu-
kea muilta tilanteeseensa (4,5). Toiveikas suhtautuminen tulevaisuuteen 
(3,9) ja läheisen sairastumisen hyväksyminen (3,4) näyttäytyivät keski-
arvovastausta (4,3) selkeästi alhaisimpina. 

3.3 Mielenterveysomaisille suunnatut tapahtumat ja 
valmennukset

Yhdistyksen taloudellisen tilanteen vuoksi ei vuoden aikana järjestetty 
mittavaa virkistystoimintaa, kuten yli yön kestäviä retkiä. Suunniteltu 
mielenterveysmessumatka Helsinkiin peruttiin, koska ilmoittautuneita 
ei ollut. Omaisia kutsuttiin vuoden aikana mm. ohjelmalliseen grilli-il-
taan, koko perheen voimaannuttavaan Ilonan päivän tapahtumaan, Van

”Ei ole itse kaikkeen syyllinen ja vastuullinen.” 
Palautteessa kuvattu tärkein oivallus ryhmän  

toimintakauden aikana.



han Paukun museokierrokselle sekä kirjallisuuskeskustelutilaisuuteen 
(kutsu liitteenä 6).

Mielenterveysomaisille kohdennettu Ovet valmennus toteutui Härmän 
kuntokeskuksessa. Yhteistyössä FinFami Pohjanmaan, Järviseudun ja 
Keski-Pohjanmaan omaishoitajayhdistysten kanssa toteutettuun val-
mennukseen osallistui kaikkiaan 11 omaista.

Toimintavuosi päättyi Hyvän mielen lounaaseen. Tilaisuus järjestettiin 
jäsenistön toiveiden mukaisesti lauantaina päiväsaikaan. Ohjelmassa oli 
hallitustyöskentelyn päättävien kukitus, paikalla oli myös tutkija Sari 
Jurvansuu esittelemässä MIPA* omaistenhyvinvointikyselyn tuloksia. 
Tapahtumaan osallistui 13 yhdistyksen jäsentä.

FinFami Etelä-Pohjanmaa ry on toiminut välittäjäorganisaationa Maa-
seudun terveys- ja lomahuolto ry:n järjestämille tuetuille lomille. Vuo-
den 2019 kolmelle mielenterveysomaisille suunnatulle lomalle ei tullut 
Etelä-Pohjanmaalta yhtään hakemusta. 

Toiminto Määrä 
2019

Osallistujia
2019

Järjestettyjä koulutuksia ja luentoja 9 142

Toteutuneet omaistenillat, valmennuk-
set ja virkistystapahtumat

12 127

Tapaamiset vapaaehtoisten kanssa 10 26

*Mielenterveys- ja päihdejärjestöjen tutkimusohjelma MIPA 2.0



3.4 Nuorille kohdennettu työ

Seinäjoen Seudun Kehittämisyh-
distys Liiveri ry:n Buustia Toimin-
taan 2 -osahankerahoituksella ja 
Kuortaneen Säästöpankkisäätiön 
avustuksella palkattiin yhdistyk-
seen kesätyöntekijäksi tubettaja. 
Kesätyöntekijä toteutti #Freesi-
Fiilis –kampanjan, jossa järjes-
tettiin nuorille oma tapahtuma ja 
jonka tuotoksena syntyi nuorille 
kohdennettua mielenterveyden 
edistämisen video- ja opasmate-
riaalia.

Vuoden aikana toteutui kaksi lu-
kiovierailua (Alavus ja Lapua). 
Yhdistys oli lisäksi mukana mm. 
mielenterveysviikolla nuorille 
järjestetyssä Kirkasvalo -kahvi-
lassa Seinäjoella sekä nuoriso-
työnviikon Pop-Up nuorisotilassa 
Kauhajoella. 

Nuoria mielenterveysomaisia 
tavoiteltiin kokeiluluonteisesti 
some -päivystyksellä. Päivystys 
oli nuorille 13-25-vuotiaille mie-
lenterveysomaisille suunnattua 
matalan kynnyksen keskustelutu-
kea. Some -päivystys toteutui 29 
kertaa, joiden aikana tavoitettiin 
28 eri nuorta. Nuorten tilanne 
vaihteli lievästä tuen tarpeesta 
akuuttiin apuun. Päivystys toteu-
tui pääosin SnapChat –appin vä-
lityksellä.



Nuorille suunnattiin vuonna 2019 kaksi Seinäjoen Ammattikorkea-
koulun opinnäytetyötä. Opinnäytetyönä muotoiltiin kirjallisuuskatsauk-
seen perustuva, nuorille suunnattu positiivisen mielenterveyden esite. 
Toisen opinnäytteen tavoitteena oli helpottaa nuoren tiedon ja tuen ha-
kua, mikäli tällä on herännyt huoli läheisen hyvinvoinnista. Opinnäyte-
työssä hyödynnettiin FinFami ry:n teettämää nuorille suunnattua kyse-
lyä (2019) ja toteutettiin oma täydentävä verkkokysely.

Kohderyhmässä tunnistettuun ja täyttämättä jääneeseen tuen tarpee-
seen reagoitiin hakemalla nuorille mielenterveysomaisille kohdenne-
tulle työlle hankerahoitusta (2020-2022), jota perusteltiin toiminnasta 
saaduilla kokemuksilla. Kunahra-hanke on saanut avustuspäätöksen ja 
alkaa maaliskuussa 2020.

4 Edunvalvonta

Yhdistys järjesti eduskuntavaalien alla Hyvän mielen keskustelupa-
neelin, johon osallistui kahdeksan puolueen kansanedustajaehdokasta 
Vaasan vaalipiiristä. Paneelissa käytiin keskustelua positiivisen mielen-
terveyden edistämisestä Erätauko -menetelmää hyödyntäen. Tilaisuu-
dessa oli yhteensä 42 osallistujaa. Paneelikeskustelusta julkaistiin myös 
videomateriaalia.

Yhdistys otti osaa Taklaa stigma ja Terapiatakuu -verkkokampanjoin-
tiin. Taklaa stigma -kampanjan taustalla oli nimensä mukaisesti halu 
poistaa mielenterveysongelmien aiheuttamaa stigmaa. Terapiatakuu oli 
kansalaisaloite, jolla ehdotetaan säädettäväksi mielenterveyslakiin uusi 
pykälä nk. terapiatakuusta ja nopeuttaa hoitoon pääsyä. Aloite keräsi 
valtakunnallisesti yli 52 000 nimeä ja eteni eduskunnan käsittelyyn.

FinFami Etelä-Pohjanmaa ry:n toiminnanjohtaja on toiminut koollekut-
sujana Seinäjoen mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiakasraadissa. 
Raati kokoontui vuoden 2019 aikana neljä kertaa ja toteutti kaikille osal-
lisille avoimen yhteiskehittämistilaisuuden ”Heijastava kuuntelu ja aito 
kohtaaminen”. Tilaisuudessa oli 18 osallistujaa ja keskustelusta kirjattu 
tuotos julkaistiin kohtaamisen muistilistana sosiaali- ja terveysalan am-
mattilaisille (liite 7).



FinFami Etelä-Pohjanmaa ry pääsi mukaan valtakunnallisen mielenter-
veys- ja päihdejärjestöjen (MIPA 2.o) tutkimusohjelman tietolähteeksi. 
Omaisten mielen hyvinvointikyselyyn vastasi yhteensä 363 henkilöä, 
joista 50 oli Etelä-Pohjanmaan FinFamilaisia. Läheisten hyvinvointiin 
kohdistuvan tutkimuksen taustalla oli tarve selvittää lähipiirin kokemaa 
kuormitusta, heitä koskevia palvelujärjestelmältä mahdollisesti huomi-
oitta jääviä ongelmia sekä omaisten mielen hyvinvointia ja sitä vahvis-
tavia tekijöitä. Kyselyaineistosta julkaistiin kirjoitus jäsentiedotteessa 
ja tuloksia hyödynnettiin yhdistyksen koulutuksissa, edunvalvonnassa 
sekä toiminnan kehittämisessä. Tutkija Sari Jurvansuu oli paikalla Hy-
vän mielen lounaalla 30.11 esittelemässä tutkimustuloksia kyselyyn vas-
tanneille. Aineistoa ja tuloksia hyödynnetään jatkossakin.

FinFami Etelä-Pohjanmaa ry:stä on ollut nimettynä kokemusasiantunti-
ja-omainen Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Psykiatrian johtoryh-
mässä.

5 Kehittämistoiminta

Yhdistys on velvollinen STEA avustetun toiminnan tulosten ja vaikutus-
ten seurantaan ja arviointiin. Samalla, kun raportoitiin kahden edellisen 
vuoden toiminnasta, kehitettiin vuoden 2019 aikana toiminnan seuran-
tajärjestelmää sekä arviointia. Seurannan ja toiminnalla osoitettujen 
hyvinvointimuutosten perustella voidaan ohjata toimintaa vaikuttavam-
paan suuntaan. 

Keskeisiltä yhteistyökumppaneilta pyydettiin palautetta yhdistyksen 
strategisesta ja arvojenmukaisesta toiminnasta. Kysely toteutettiin 14.-
28.5.2019 ja sillä tavoiteltiin 71:tä yhteistyötahojen työntekijää. Vas-
tausprosentti oli 52 (n=37). Vastaajat tunnistivat yhdistyksen asian-
tuntevana, luotettavana ja lämpimänä. Toiminnan koettiin palvelevan 
monipuolisesti perheitä ja eri-ikäisiä omaisia.  Yhdistystä ei sen sijaan 
tunnistettu vetovoimaisena. Kyselyn tuloksia hyödynnettiin etenkin 
viestinnän kehittämisessä.

Työyhteisön hyvinvointiin ja työsuojeluun panostettiin. Yhdistykselle 
laadittiin arkistointiohjeet ja -suunnitelma. Yhdistyksen toiminnassa 
syntynyttä materiaalia ryhdyttiin arkistoimaan koko toiminnan histo-
rian ajalta. Työ jatkuu näiltä osin edelleen. 



Yhdistyksen työntekijät olivat mukana valtakunnallisessa kokemustoi-
mintaverkostossa, Recovery -kehittäjätyöryhmässä, EPSHP:n alueelli-
sessa Recovery-projektityöryhmässä ja I.ROC -mittariston validoinnis-
sa, sekä Erätauko-menetelmää hyödyntävässä FinFami-verkostossa.

6 Viestintä ja tiedottaminen

FinFami Etelä-Pohjanmaa ry:n viestintä perustuu sille erikseen laadit-
tuun viestintäsuunnitelmaan. Viestinnän tarkoituksena on kertoa yh-
distyksen toteuttamasta toiminnasta sekä ajaa mielenterveysomaisten 
etua, esimerkiksi tuomalla julki omaisten tuentarpeita ja henkilökoh-
taisia tarinoita. Aktiivisella viestinnällä pyritään välittämään tietoa ja 
toivoa, vähentämään mielenterveysongelmiin liittyvää häpeää ja ennak-
koluuloja sekä vaikuttamaan mielenterveyspalveluiden saatavuuteen ja 
omaisnäkökulman huomioon ottamiseen.

Yhdistys julkaisi vuoden aikana kaksi painettua tiedotetta, jotka pos-
titettiin yhdistyksen jäsenille ja hyödynnettiin yhdistyksen toiminnan 
esittelyssä laajemminkin. Tiedotteissa julkaistiin myös omaisten ja va-
paaehtoisten kirjoituksia ja kokemuksia yhdistyksen toiminnasta. Tie-
dotteita painettiin 600 kappaletta kumpaakin (2018 = 600 kpl) ja ne 
julkaistiin sähköisenä versiona yhdistyksen kotisivuilla. Vuoden aikana 
lähetettiin kaksitoista sähköistä kuukausitiedotetta postituslistan 181 ti-
laajalle (2018= 10 kuukausitiedotetta ja 150 tilaajaa). 



Yhdistyksen kotisivut uudistettiin vuoden 2019 kesällä. Uudet kotisivut 
ovat osa verkkoympäristössä tapahtuvan mielenterveysomaistoiminnan 
kehittämistä, johon valmennusta saatiin FinFami Uusimaa ry:n VETO 
–projektilta (2017-2019). Kotisivujen kattavuudesta kertoo yli 16 000 
käyntiä vuodessa. Kävijämäärien kuukausittainen keskiarvo nousi vuo-
desta 2018 yli 10 %

Yhdistys oli aktiivinen sosiaalisessa mediassa. Esimerkiksi Twitterissä 
julkaistiin kaikkiaan 109 twiittiä, joilla oli keskimäärin 812 näyttöker-
taa/twiitti. Kaikkiaan tämä tarkoittaa noin 88 500 näyttökertaa. Uutena 
työkaluna otettiin heinäkuusta 2019 lähtien käyttöön yhdistyksen Lin-
kedIn -profiili. Postauksia julkaisiin 16, joille kertyi yhteensä 1208 näyt-
tökertaa tammikuuhun 2020 mennessä.

Vuonna 2019 jaettiin yhdistyksen tunnettavuuden ja tavoitettavuuden 
lisäämiseksi yhdistyksen päivitetyt esitteet kaikille Etelä-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiirin psykiatrisille poliklinikoille, sekä lisäksi perheneu-
voloihin, sosiaalitoimen käyntipisteisiin sekä alueen muihin mielenter-
veys- ja päihdetyön yksiköihin. Yhdistystä tai sen edistämää tavoitet-
ta esiteltiin vuoden aikana yhteensä 51 viestinnällisessä tilaisuudessa 
(2018 = 48), joissa kohdattiin tai tavoitettiin 1 363 henkilöä (2018 = 
766). Lehdissä yhdistyksen toimintaan liittyen julkaistiin vuoden aikana 
kuusi artikkelia (2018 = 5).

Somekanava Seuraajat
2018

Seuraajat
2019

Nousuprosentti

Facebook 480 656 n. 37%

Nuorten Facebook 427 470 n.10%

Instagram 267 364 n. 36%

Nuorten Instagram 205 266 n. 30%



7 Tulevaisuus

Vuosi 2020 on yhdistyksen 20. toimintavuosi, joten seuraavana vuonna 
juhlitaan yhdistyksen täyttäessä kaksikymmentä. Vuonna 2021 käynnis-
tyy yhdistyksen uusi strategiakausi. Uutta strategiaa työstetään vuon-
na 2020 hallituksen johdolla, kaikkia toiminnan sidosryhmiä kuullen. 
Keskeisiä kysymyksiä ovat toiminnan rajaaminen, mutta samalla kasvu 
ja kehittyminen. Miten toimintaa jatkossa rahoitetaan? Kuinka rahoit-
taja ohjaa toimintaa? Mitä lisäarvoa verkkovälitteinen auttaminen tuo 
mielenterveysomaistyöhön? Mitä katvealueita tai järjestölähtöisen ke-
hittämisen kohteita kohderyhmän hyvinvoinnissa tunnistetaan? Miten 
maakunta- ja soteuudistus muuttavat toimintaympäristöä? Ketkä ovat 
tulevaisuuden strategiset kumppanit? Kaikesta päätellen muutos kuvaa 
osuvasti myös tulevaa. Yhdessä olemme siihen kuitenkin valmiimpia.



308 jäsentä
2 kannattajajäsenyhteisöä

4 yhdistyksen kokousta
yhdistyksen sääntöjen muutos
hallituksessa 11 jäsentä 26 eri henkilöä vapaaehtoistehtävissä 

117 vapaaehtoistehtävää

9 Järjestettyä koulutusta, läheisten iltaa  
ja/tai luentoa
• Läheisten iltaan osallistuneista jokainen koki 

hyötyneensä tilaisuudesta.

16 ryhmää 11 eri paikkakunnalla
• Toiminnallisia sekä keskustelevia vertaistukiryhmiä.
• Kaikkiaan 640 osallistumista, 148 eri henkilöä.
• Ryhmissä koettiin toteutuneen paremmin kuin hyvin 

luottamuksellinen ja turvallinen ilmapiiri, omien 
tunteiden käsittely ja rajojen vahvistuminen sekä 
yhteisöllisyys.

moniammatillista yhteistyötä, 
alueellista ja valtakunnallista ver-
kosto-/kehittämistoimintaa sekä oppi-
laitosyhteistyö
• 71 tavoitteellista yhteistyöpalaveria.
• Mipa-kysely omaisten mielen hyvin-

voinnista.
• FinFamin palvelutarjotin -kysely.
• 6 opiskelijoiden harjoittelujaksoa, 2 

opinnäytetyötä.

2 jäsentiedotetta
• Painomäärä yhteensä  

1200 kpl.

Finfami etelä-pohjanmaa ry 2020

29 somepäivystystä
• 28 tavoitettua nuorta.

#freesifiilis-kampanja
• Nuorille toteutettiin Hyvän 

mielen matkailuopas vlogi-
na ja pdf-oppaana. 

monikanavaista verkkoviestintää
• Kotisivu-uudistus.
• Kaksi uutta somekanavaa, joita kaiken kaik-

kiaan 7. Someseuraajien määrän merkittävä 
kasvu.

236 omaisneuvontaa 114 eri henkilölle
• Kävijöiden huolen kohteena oli useimmiten 

lapsi (42 %) tai puoliso (33%). 
• Uutena toimintamuotona testattiin jalkautu-

vaa omaisneuvontaa.
• Joka toinen työssäolopäivä ensikertalainen 

omainen sai omaisneuvontaa.

12 Virkistystapahtumaa ja valmennusta
• Osallistujat kokivat eniten  

saaneensa iloa, voimavaroja arkeen  
ja vertaisuuden kokemusta.

Liitteet

Liite 1. Toiminnan keskeisiä tunnuslukuja ja tuloksia 2019



= tapahtuma

= yhdistyksen esittely

= vertaistuki- ja ryhmätoiminta

Liite 2. Esimerkkejä toiminnan kattavuudesta alueella

Nuorten  

Pop Up

Ilo
nan 

päivä

MT Ovet

Hyvän mie-len lounas

Kahvi-
hetki



Liite 3. Listat hallituksen jäsenistä ja työntekijöistä 2019

Hallituksen keskuudestaan nimeämään johtoryhmään kuuluivat 
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä sihteeri. Toiminnanjohtaja 
toimi johtoryhmän sihteerinä.

Hallitus 2019
puheenjohtaja Luukaslammi Katja
varapuheenjohtaja Joensuu Aimo
sihteeri Hakamaa Julia
Mäki-Fossi Satu
Aninko-Rajala Ulla
Hotakainen Susanna
Takala Tanja
Pohjola Raija
Autio Tarja
Loukko Mirja
Palomäki Maija-Liisa

Työntekijät 2019 Työsuhteessa
Toiminnanjohtaja (sij.) Merja Riikonen 1.-31.1.2019
Toiminnanjohtaja Noora Nieminen 1.2.2019- edelleen
Omaisneuvoja Tuija Ikola 8.8.2016- edelleen
Aluetyöntekijä Teija Matalamäki 16.5.2016-30.9.2019
Aluetyöntekijä Piia Kangastupa 1.10.-31.12.2019 

(80% työajalla). 
Nuorten omaistyöntekijä Piia Kangastupa 4.9.2018-30.9.2019
Järjestöavustaja Roosa Tapio 2.9.2019- edelleen
Tubettaja, kesätyöntekijä Jonne Tiili 3.6.-5.7.2019



Liite 4. Omaisneuvonnan esite



Ryhmä Kokoontu-
miskertoja

Ohjaajia 
eri hlö

Osallis-
tumisia

Eri 
hlö

Alavuden omaisryhmä 5 1 0 0
Järviseudun omaisryhmä 
(Vimpeli)

8 2 36 6

Lapuan omaisryhmä 9 1 40 6
Kauhajoen omaisryhmä 
työikäisille

9 3 44 12

Kauhajoen ja Kurikan omaisryhmä 9 2 60 8
Seinäjoen omaisryhmä 8 1 50 13
Ilmajoen omaisryhmä, 
Ilmajoen Seurakunnan kanssa

3 3 5 3

Miesten voimaa Järviseutu,
Järviseudun omaishoitajien kanssa

10 2 109 21

Toiminnasta voimaa (Kurikka), 
Lakeuden omaishoitajien kanssa

5 1 43 15

Miesten voimaa Lakeus 4 4 24 10
Vertaistukiryhmä psyykkisesti 
oireilevien nuorten vanhemmille 
(Kauhajoki)

7 2 25 8

Käsillä tekemisen illat (Seinäjoki), 
Lakeuden omaishoitajien kanssa

9 1 61 13

Alavuden ryhmä alkoholistien 
omaisille

3 2 10 6

Alajärven ryhmä huumeita käyttä-
vien omaisille

12 2 62 10

Liikkumalla parempi mieli 
(Kuortane)

10 1 34 8

Liikkumalla parempi mieli 
(Seinäjoki) 

7 1 37 9

Yhteensä 118 29* 640 148

Liite 5. Ryhmätoiminta

*ryhmänohjaajina toimineita eri henkilöitä yhteensä 26



Liite 6. Kutsu keskustelutilaisuuteen



Liite 7. Muistilista sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille



FinFami Etelä-Pohjanmaa ry. 
Huhtalantie 2, 3. krs, 60220 Seinäjoki 

www.finfamiep.fi

@finfamiep


