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1 Johdanto

Vuosi 2018 oli yhdistykselle muutosten aikaa. Pitkäaikaiset vaikuttajat toiminnanjohtaja 
Päivi Penttilä sekä hallituksen jäsen Esko Luhtanen päättivät uransa FinFami Etelä-Poh-
janmaa ry:n tehtävissä. Viola -hanke loppui ja yhdistys joutui luopumaan ikääntyneiden 
omaistyöntekijästä ja hyvästelemään vuoden aikana projektin työntekijät Sirpa Paukun 
ja Merja Riikosen.

Yhdistyksessä löytyi uskallusta luoda myös uutta ja toiminta jatkoi kasvuaan. Uusia toi-
mintoja olivat mm. Puhutaan ihmistä –kiertue, Syödään lounas yhdessä sekä uudet ryh-
mät ympäri maakuntaa. Vuoden lopussa luovuttiin pieniksi käyneistä tiloista Omaiska-
marilla, kun yhdistykselle löytyi uudet toimitilat. Yhdistyksen osoite on 1.1.2019 alkaen 
Huhtalantie 2, 60220 Seinäjoki.

Vielä pitkälle tulevaisuuteenkin vaikuttava käänne oli se, että yhdistyksen säästöt ja 
tuotot eivät enää riittäneet kattamaan voimakkaasti laajentuneen toiminnan kuluja ja 
hallitus päätyi sopeuttamistoimina työntekijöiden lomautuksiin. Yhdistyksen pysyväksi 
haasteeksi onkin muodostunut taloudellisten resurssien kasvattaminen, uusien rahoit-
tajien löytäminen ja varainhankinnan kehittäminen.

2 Yhdistyksestä

FinFami Etelä-Pohjanmaa ry on perustettu vuonna 2001. Yhdistys toimii omaistyön 
asiantuntijaorganisaationa Etelä-Pohjanmaan viidellä alueella (Seinäjoenseutu, Här-
mänmaa, Järviseutu, Kuusiokunnat ja Suupohja). Vuonna 2018 yhdistyksellä oli toimin-
taa alueen kaikilla 17/17 paikkakunnalla.

Yhdistyksen tehtävänä on edistää mielenterveysomaisten ja -perheiden hyvinvointia an-
tamalla tietoa, tukea ja toivoa. Vapaaehtoistoiminnalla ja vertaistuella on toiminnassa 
keskeinen merkitys. Yhdistys ajaa mielenterveysomaisten etuja ja pyrkii vaikuttamaan 
mielenterveyden sairauksien ymmärtämiseksi ja ennakkoluulojen vähentämiseksi. Toi-
mintaa toteutetaan Veikkauksen tuella, jota perustoimintaan myönnettiin kuluneelle 
vuodelle 195 000€ (ak -avustus).

Vuonna 2018 yhdistykseen liittyi 15 uutta jäsentä ja vuoden lopussa jäsenrekisterissä 
oli yhteensä 300 henkilöjäsentä, joista 142 suoritti vuosijäsenmaksunsa ja 41 oli ainais-
jäseniä. Yhdistyksellä on seutukunnista kattavasti valittu hallitus, jonka jäsenistä puo-
let ovat mielenterveysomaisia. Hallitus kokoontui vuoden aikana 11 kertaa. Hallituksen 
tukena toimi puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja toiminnanjohtajan muodostama  
johtoryhmä.

Yhdistys työllisti kolme sosiaali- ja terveysalan ammattilaista toistaiseksi voimassa ole-
viin työsuhteisiin sekä kaksi työntekijää määräaikaisesti. Nuorten omaistyöntekijän 
palkkaamiseen saatiin Paikka auki avustusta. Työntekijävaihdosten takia tehtävä oli täy-
tettynä yhdeksän kuukautta. Vuoden 2018 aikana työsuhteessa oli yhteensä kahdeksan 
eri henkilöä.



3 Perustehtävä ja hankkeet

3.1 Osallistumismahdollisuudet - vertaistukea ja vapaaehtoistoimintaa

FinFami Etelä-Pohjanmaa ry mahdollistaa ja edistää koko maakunnan kattavaa, vapaa-
ehtois-, ryhmä- ja tukitoimintaa mielenterveys- ja päihdeomaisille. Vertaistuki on toi-
minnassa keskeistä ja vapaaehtoiset ovat yhdistykselle tärkeä voimavara. Yhdistyksessä 
toimi vuoden 2018 aikana 21 aktiivista vapaaehtoista. FinFami vapaaehtoisena toimi-
taan omana itsenä, omin tiedoin ja taidoin. Toiminta ei edellytä omaiskokemusta, mutta 
useat vapaaehtoisista olivat myös vertaisia. Vapaaehtoisia toimi ryhmänohjaajina, sekä 
yhdistyksen erilaisissa esittely- ja edustustehtävissä. Vapaaehtoistoiminnan yksi haaste 
on riittävän monipuolisten tehtävien tarjoaminen yhdistyksen toiminnassa.

Vapaaehtoisille järjestettiin peruskoulutusta yhdessä muiden seudun järjestötoimijoi-
den kanssa, minkä lisäksi heille tarjottiin myös yhdistyksen oma perehdytys. Vuonna 
2018 koulutetuista vapaaehtoisista kaksi sitoutui FinFamille. Ryhmänohjaajina toimi-
ville vapaaehtoisille (12) järjestettiin keskinäisiä vertaistukitapaamisia ja täydentävää 
koulutusta.

Yhdistys tarjosi kohderyhmälleen toisena vuonna peräkkäin liikunnallisen lahjan, kun 
Kunnossa Kaiken Ikää –hankerahoituksella toteutettiin Vedestä voimaa ryhmät Seinäjo-
ella, Kurikassa, Ähtärissä ja Lapualla. Ryhmät kokoontuivat vesiliikkumaan kahdeksan 
kertaa, ja ryhmäläisille tehtiin alku- ja loppukartoitukset. Toimintaan osallistui 29 naista 
ja kuusi miestä.

Vuonna 2018 toteutui yhdistyksen toimesta ja osin yhteistyössä muiden toimijoiden 
kanssa kaikkiaan 18 eri vertaistukiryhmää (2017 = 14), yhteenveto ryhmistä liitteenä 
(liite 1). Eri osallistujien määrä ryhmissä laski hieman edellisestä vuodesta.

3.3 Omaisille suunnatut tapahtumat ja valmennukset

Yksi yhdistyksen toimintamuoto ovat omaisillat, joita järjestettiin vuonna 2018 kolme 
(2017 = 4). Yksi näistä teemailloista oli bipolaaristen omaisille suunnattu läheisilta ja 
–info yhteistyössä EPSHP:n avohoidon ryhmätoiminnan kanssa.

Mielenterveysomaisille ja –läheisille suunnattu virkistys-/koulutusviikonloppu, Ovet –
valmennus, toteutui yhteistyössä FinFami Pohjanmaan ry:n, Järviseudun omaishoitajat 
ja läheiset ry:n ja Keski-Pohjanmaan omaishoitajat ry:n kanssa touko- ja marraskuussa. 
kanssa toukokuussa. Oivalluksia lautaselle –ruoanvalmistuskurssi Vimpelissä kokoon-
tui kolme kertaa, yhteistyössä Marttojen, Järviseudun omaishoitajien ja Etelä-Pohjan-
maan muistiyhdistyksen kanssa.

Omaisille järjestettiin perhepäivä Tropiclandia ja retki Ähtärin eläinpuistoon. Lisäksi 
käytiin yhdessä katsomassa teatteria ja tehtiin yhteismatka mielenterveysmessuille Hel-
sinkiin. Yhdistys toimi välittäjäorganisaationa omaisille kohdennetuille tuetuille lomille. 
Lomajärjestönä lomilla oli Maaseudun terveys- ja lomahuolto ry. 



3.4 Omaisneuvonta – ammatillista apua mielenterveysomaisille

Omaisneuvonta on luottamuksellista ja maksutonta keskustelua mielenterveystyön am-
mattilaisen kanssa. Yhteyttä voi ottaa myös nimettömästi. Omaisneuvontakontaktien 
määrä on kasvanut vuosittain ja vuonna 2018 kontaktien määrä oli ensimmäistä kertaa 
yli 200 (2018 = 211, 2017 = 175). Neuvonnalla palveltiin vuoden aikana 101 eri henki-
löä (2017 = 75), joista naisia oli 83 %. Kontaktit olivat sekä puheluja, että tapaamisia. 
Yhteydenotot koskivat muun muassa puolison psyykkistä oireilua tai päihdeongelmaa, 
aikuisen lapsen sairautta sekä omaa jaksamista sairastuneen rinnalla.

”Löysin rajat oman jaksamisen kanssa” palaute 2018

”Lämminhenkistä ja asian osaavaa palvelua” palaute 2018 

Omaisneuvonnan keskeisiä kumppaneita olivat Etelä-Pohjanmaan psykiatriset polikli-
nikat, perusterveydenhuollon depressiohoitajat ja psykiatriset sairaanhoitajat, sekä sai-
raanhoitopiirin T-osastot. Osa yhteistyökumppaneista tarjosi omaisneuvonnan tapaa-
misille tilat tarvittaessa. 

FinFami Etelä-Pohjanmaa ry:n omaistyöntekijä oli mukana toipumisorientaatio mielen-
terveyspalveluissa (Recovery) -kehittämisyhteistyössä ja I.ROC -mittariston validoinnis-
sa sekä MITU -mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien tupakoinnin lopettamista 
tukevassa hankkeessa.

3.5 Nuorille omaisille kohdennettu työ

Yhdistys tarjosi maksutonta ja luottamuksellista keskusteluapua erikseen myös nuoril-
le mielenterveysomaisille. Nuorille suunnatussa palvelussa hyödynnettiin nuorten ta-
voittamiseen sosiaalisen median sovelluksia, mutta työntekijä jalkautui myös nuorten 
tapahtumiin mm. HipHop-festareille, seurakunnan nuorten iltaan ja Jojo-kohtaamis-
paikkaan. Näissä kohdattiin henkilökohtaisesti 43 nuorta. Nuorten omaistyöntekijä jär-
jesti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa Kirkasvalokahvilan mielenterveysviikolla 
arkiaamuisin ja Torinuopparin kahtena päivänä Seinäjoella. Tapahtumat tavoittivat 
yhteensä 117 nuorta. FinFamin omia tapahtumia nuorille olivat matalan kynnyksen tu-
tustumisilta ja loppuvuodesta alkaneet somepäivystykset, joiden kautta tavoitettiin 8 
nuorta. Somepäivystysten ulkopuolella vuoden aikana henkilökohtaisesti tavaten, säh-
köpostitse tai puhelimitse keskusteltiin nuorten kanssa 23 kertaa.

Kouluvierailuja ja yhdistyksen esittelyä opiskelijoille oli vuoden aikana 5 kertaa, joilla 
tavoitettiin yhteensä 87 henkilöä. Yksi kouluvierailu toteutettiin englanniksi. Eri yhteis-
työryhmissä ja yhteistyössä nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten kanssa toi-
mittiin 27 kertaa nuorten asioiden tiimoilta. Yksittäisiä konsultaatiopyyntöjä tuli muilta 
nuorten kanssa toimivilta tahoilta omaisasioissa.

Nuorten toimintana järjestettiin Sitran mentoroimana Erätauko-keskustelu nuorten 
mielenterveyden edistämisestä. Keskustelutilaisuuteen osallistui sekä nuoria että nuor-
ten kanssa työskenteleviä ammattilaisia yhteensä 18 henkilöä. 



3.6 Viola -hanke 2014-2018

Viola-hankkeessa (Voimaa Ikääntyvän Omaisen Liikkumiseen ja Arkeen) kehitettiin toi-
mintamalli ikääntyvän mielenterveysomaisen tueksi. Yhdessä omaisten kanssa kehitetty 
malli koostuu hyvinvointitapaamisista sekä omaista tukevista tukimuodoista ja sen tar-
koitus on edistää ja tukea kotona asuvan yli 65 vuotiaan mielenterveysomaisen arjessa 
selviytymistä ja elämänlaatua.

Kulunut vuosi oli hankkeen viimeinen toimintavuosi ja loppuseminaari järjestettiin 
10.10. Seminaariin osallistui yhteensä 51 henkilöä, joista 33 antoi palautetta. Seminaaria 
pidettiin onnistuneena, sen koettiin olleen hyödyksi omalle työlle sekä toteutukseltaan 
lämminhenkinen ja kokemuksellisuuden esiin tuova. Hankkeesta on tehty rahoittajalle 
loppuraportti. Ikääntyneiden omaistyö nähtiin yhdistyksessä tärkeänä ja sen toteutta-
miselle haettiin kohdennettua toiminta-avustusta, sitä kuitenkaan saamatta. Yhdistyk-
sen taloudellisen tilanteen takia, erityisesti ikääntyneisiin kohdistuva omaistyö ei jatku 
vuonna 2019.

4 Viestintä ja tiedottaminen

FinFami Etelä-Pohjanmaa ry:n viestinnän tarkoituksena on tiedottaa yhdistyksen 
omasta toiminnasta sekä ajaa mielenterveysomaisten etua, esimerkiksi tuomalla julki 
omaisten tuentarpeita ja henkilökohtaisia tarinoita. Aktiivisella viestinnällä pyritään 
poistamaan mielenterveysongelmiin ja -omaisiin liittyvää häpeää ja ennakkoluuloja, 
rohkaisemaan ihmisiä kansalaislähtöisen yhdistystoiminnan pariin sekä vaikuttamaan 
mielenterveyspalveluiden laatuun ja saatavuuteen. Viestinnän vaikuttavuutta vahvistet-
tiin hyödyntämällä tutkittua tietoa. 

Yhdistys julkaisi kaksi jäsentiedotetta (painomäärä 600 kpl) ja lähetti sähköisiä kuu-
kausitiedotteita 10 kertaa postituslistan noin 150 yhteystiedolle. Lisäksi sekä kuukau-
sitiedotteet, että jäsenlehdet julkaistiin verkkoversioina kotisivuilla. FinFamin esitteitä 
on jaettu vuoden aikana noin 1 700 kpl, jakelukanavina mm. psykiatriset poliklinikat ja 
erilaiset tilaisuudet ja tapahtumat. Yhdistyksen toimintaa esiteltiin kaikkiaan 48 erilai-
sessa viestinnällisessä tilanteessa tai tapahtumassa, joissa tavoitettiin kaikkiaan yli 750 
kuulijaa. Lakeus Tour -kiersi 11 eri Etelä-Pohjanmaan paikkakunnalla ja edunvalvonta 
kiertue ”Puhutaan ihmistä” toteutettiin yhteistyössä FinFami ry:n kanssa Ähtärissä, Sei-
näjoella, Kauhavalla ja Kurikassa (liite 2). 

FinFami Etelä-Pohjanmaa ry:n kotisivujen kävijäseurannan mukaan kuukausittain 
tavoitettiin keskiarvoisesti 1 200 kävijää. Vuoden 2017 joulukuusta, vuoden 2018 vas-
taavaan aikaan verrattuna, yhdistyksen ylläpitämien Facebook sivujen seuraajamäärät 
kasvoivat huimasti. FinFami Etelä-Pohjanmaa -sivulla kasvu oli 19% ja FinFami Nuoret 
määrä lähes kolminkertaistui. Instagramissa molempien tilien seuraajamäärät nousivat 
lähes 50% ja yhdistyksen Twitter -tilin seuraajamäärä kasvoi 41% (liite 3).

Verkkoviestinnän rinnalla yhdistys käytti varsinaisen toiminnan osalta printtimediaa 
mainostamalla mm. Vapaaehtoistoiminnan peruskurssia, Työkaluja akan kantoon (ei 
toteutunut) sekä Puhutaan ihmistä -kiertuetta. Lehdissä yhdistyksen toimintaan liittyen 
julkaistiin vuoden aikana viisi artikkelia.



5 Tulevaisuus

Yhdistys on vaikeassa tilanteessa. On eletty yli varojen ja alkaneellekin vuodelle on 
odotuksia toiminnalle, jota ei ole resursseja toteuttaa. Vuodesta 2019 onkin tulossa 
yhdistykselle haastava. Kulujen hallintaan, varainhankintaan sekä sisäiseen toiminta-
kulttuuriin ja käytäntöihin kohdistuu muutos- ja kehittämispaineita. Muutostilanteissa 
asiantunteva ja toimiva hallitus on yhdistyksen elinvoiman kannalta olennaisen tärkeä. 
Yhdistyksen osaavat työntekijät ja sitoutuneet vapaaehtoiset ovat arvokas voimavara. 
Lämmöllä, kunnioituksella ja luottamuksella rakennetaan yhteisö, jossa jokainen saa 
nauttia oman tehtävänsä toteuttamisesta.

Meiltä kaikilta vaaditaan muutosvalmiutta, jotta yhdistyksen strategian mukaisena visio 
vuoteen 2020: ”olla tunnettu, vetovoimainen ja vahva mielenterveystyön asiantuntija 
ja järjestövaikuttaja – mielenterveysomaisten tuen ja toivon mahdollistaja” – toteutuu. 
Muutos ei ole pelkkä mahdollisuus, se on edellytys toiminnan jatkumiselle.  Toisinaan se 
tarkoittaa, että joudumme sanomaan ei asioille, joille olisi helpompi sanoa kyllä ja kyl-
lä asioille, jotka tuntuvat itselle vierailta. Yhdistyksen toiminnalle on edelleen kasvavaa 
kysyntää, tavoitteiden ja niiden toteuttamiseen parhaiten soveltuvien keinojen valintaa 
on tehtävä harkiten.

Työntekijät ja luottamushenkilöt seuraavat ja arvioivat yhdistyksen toimintaa monipuo-
lisesti ja sille, kuinka tehtävässämme onnistumme, mietitään jatkuvasti uusia mittareita. 
Toivomme myös palautetta jäseniltämme ja kaikilta toimintaan osallistujilta!

Olemme teitä varten.



Liite 1. 

Osallistumismahdollisuudet, tilaisuudet ja tapahtumat FinFami Etelä-Pohjanmaa ry 2018 

Ryhmät Kerto-

ja 

Ohjaajia Osallistumisia 

yht. 

Eri hlö 

Alavuden omaisryhmä 9 1 14 2 

Järviseudun omaisryhmä (Vimpeli) 9 2 49 4 

Lapuan omaisryhmä 9 2 41 8 

Kauhajoen omaisryhmä työikäisille 5 2 61 10 

Kauhajoen ja Kurikan omaisryhmä 9 2 55 9 

Seinäjoen omaisryhmä 10 1 84 15 

Ilmajoen omaisryhmä, 

Ilmajoen Seurakunnan kanssa 

6 2 22 7 

Miesten voimaa Järviseutu, 

Järviseudun omaishoitajien kanssa 

13 2 101 24 

Toiminnasta voimaa, myös omaishoitajille  

Lakeuden omaishoitajien kanssa (Kurikka) 

7 2 63 20 

Käsillä tekemisen illat*, myös omaishoitajille,  

Lakeuden omaishoitajien kanssa (Seinäjoki) 

4 

*syys 

1 26 10 

Ryhmä epävakaiden läheisille (Seinäjoki) 8 2 27 5 

Alavuden ryhmä alkoholistien omaisille 2 2 6 3 

Alajärven ryhmä huumeita käyttävien omaisille 14 2 85 12 

Seinäjoen ryhmä päihteitä käyttävien omaisille 4 2 15 4 

Vedestä voimaa ja iloa –paketti (Seinäjoki) 8 1 48 8 

Vedestä voimaa ja iloa –paketti (Kurikka) 8 1 37 10 

Vedestä voimaa ja iloa –paketti (Lapua) 8 1 37 10 
Vedestä voimaa ja iloa –paketti (Ähtäri) 8 1 49 7 

Yhteensä 141 - 820 - 

 

  

 

 

 

 

Toiminto määrä osallistu-
jia 

Järjestettyjä koulutuksia ja luentoja 13 340 

Omaisille suunnatut tapahtumat 19 569 

Viestinnälliset tilanteet ja tapahtumat 48 766 



Liite 2.
Liite 2.



Liite 3.

Facebook Facebook 
Nuoret

Instagram Instagram 
Nuoret

Twitter Käynnit 
nettisivuilla

Tammikuu 409 159 192 146 131 1263
Helmikuu 407 159 199 153 134 888
Maaliskuu 413 156 206 155 137 1156
Huhtikuu 422 156 216 156 141 1269
Toukokuu 425 156 220 159 142 1032
Kesäkuu 424 155 223 161 145 803
Heinäkuu 432 156 223 161 145 829
Elokuu 432 156 223 161 145 1247
Syyskuu 439 358 235 170 152 1285
Lokakuu 455 428 255 189 160 1892
Marraskuu 466 429 260 200 168 1762
Joulukuu 480 427 267 205 169 1020

FinFami Etelä-Pohjanmaa ry - sosiaalisen median ja kotisivujen seuraaja-/kävijämäärät 2018



FinFami Etelä-Pohjanmaa ry
Huhtalantie 2, 60220 Seinäjoki

www.finfamiep.fi


