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POHJOIS-KARJALAN MIELENTERVEYS-
OMAISTEN TOIMINNAN LÄHTÖKOHTIA 
VUODELLE 2020 
 

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää 
mielenterveyskuntoutujien omaisten ja lähiver-
koston hyvinvointia, toimia heidän edunvalvoja-
naan ja osallistua mielenterveystyön kehittämi-
seen Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin alueella. 
Vuosi 2020 on yhdistyksen 32. toimintavuosi. Toi-
mintaa ohjaavat yhdistyksen pitkän ajan suunni-
telma, arvot, tarkoitus, tarve ja omaistyön viiteke-
hys. Mielenterveysomaisten alueellisen toiminnan 
koordinaatiota ja kehittämistä rahoittaa Sosiaali- 
ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA). 
Vuonna 2020 yhdistyksen tavoitteena on jatkaa 
vakiintunutta toimintaa ja yhteistyötä: tarjota tu-
kea, ohjausta ja neuvontaa mielenterveysomaisille 
muutostilanteissa ja omaishoidon arjessa sekä 
edistää mielenterveysomaisten oikeuksia ja edun-
valvontaa.  

Viime vuosina (2016-2019) yhdistyksen toimintaa 
on kehitetty STEA:n projektiavustuksen turvin niin, 

että lapsiomaiset, lapsiperheet ja nuoret voidaan 
huomioida yhä paremmin. Nuorempien ikäryh-
mien osallistuminen onkin vahvistunut ja lisäänty-
nyt uusien toimintamallien avulla, joita ovat nuor-
ten aikuisten Minun tarinani-ryhmä, Omakuva 
N.Y.T. – kasvuryhmä sekä lapsiperheiden Vertti-
toiminta. Lisäksi on tiivistetty yhteistyötä lapsiper-
heiden ja lasten hyväksi useiden muiden toimijoi-
den kanssa.  

Alueellista mielenterveysomaisten toimintaa 
myös kehitetään joka vuosi. Yhdistykselle on tullut 
palautetta siitä, että näkyvyyttä tulisi parantaa, ja 
myös itsearvioinnissa on todettu, että yhdistyksen 
tiedotusta tulisi kehittää, joten vuoden 2020 ai-
kana keskitytään viestinnän kehittämiseen, lisäksi 
jatketaan aktiivista toimintaa Siun soten mielen-
terveys- ja päihdepalvelujen asiakasraadissa sekä 
vaikuttamistyön kehittämistä yhteistyössä Mielen-
terveysomaisten keskusliiton – FinFami ry:n 
kanssa. Osallistumme myös keskusliiton yhteiseen 
strategiaprosessiin ”Suureen suunnantarkistuk-
seen 2020”. 
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MIELENTERVEYSOMAISTEN 
TUKITOIMINTA  
 

Ryhmätoiminta 
 

Ryhmiä kokoontuu sekä kevät- että syyskaudella 
sitä mukaa kuin on riittävästi ilmoittautuneita 
osallistujia. Ryhmän aloittamiseksi ja ylläpitä-
miseksi tarvitaan vähintään 4 sitoutunutta osallis-
tujaa. Teemme ja kehitämme verkostotyötä osal-
listujien tavoittamiseksi. Ryhmiä on tavoitteena 
noin 20. 

Ryhmien seuranta ja arviointi toteutetaan lomak-
keella. Palaute kootaan ryhmäprosessin päätty-
essä. Toimintaa arvioidaan itsearviointina vuosit-
tain. 

Alueelliset ja kohdennetut tukiryhmät 

Tukiryhmätoimintaa jatketaan osallistujalähtöi-
sesti osallistujien hyväksi kokemalla tavalla.  

Paikkakunnat, joilla on tavoitteena toteuttaa jat-
kavia tukiryhmiä: Joensuu, Kitee, Lieksa, Nurmes, 
Polvijärvi.  

Tavoitteena on toteuttaa 8 tukiryhmää. Ammatilli-
nen ohjaus toteutetaan ja myös vierailevaa ohjel-
maa. Tukiryhmiin voi osallistua yli kuntarajojen. 
Tukiryhmiä voidaan toteuttaa myös puhelimitse. 

Yhteistyöryhmät 

Järjestämme ryhmiä myös yhteistyössä muiden 
toimijoiden kanssa. Yhteistyöryhmät ovat teemal-
lisia (4-5 ryhmää). 

 ABC-ryhmä. Tavoitteena on 2 ryhmää Joen-
suussa ja 1 ryhmä muualla. Yhteistyössä 
Siun soten kanssa. 

 Vertti-ryhmä. Tavoitteena on järjestää lap-
siperheille vertaistuellinen lauantaisin tai 
arki-iltaisin kokoontuva Vertti-ryhmä yh-
teistyössä Siun soten ja järjestöjen kanssa. 

 Mahdollisesti uusi yhteistyökokeilu: omais-
ten ryhmä yhteistyössä kuntouttavan työ-
toiminnan kanssa: ABC tai muu ryhmä. 

 Asiantuntijavaihtoa ryhmissä Joensuun 
seudun omaishoitajat ry kanssa. 

 Asiantuntijavaihtoa Joensuun Pelastakaa 
Lapset ry:n Myö yhessä- perheretkitoimin-
taan.  

Toiminnalliset ja luovan toiminnan ryhmät 

Ryhmiä on tavoitteena järjestää 3.  

 Elämäni kuvat –ryhmä yhteistyönä P-K:n 
Muisti ry:n kanssa ja käytetään kumppa-
nuushankkeessa kehitettyjä kuvallisia me-
netelmiä. 

 Nuorten aikuisten ryhmä, Minun tarinani 

 Psykologi Anni Rantasen ohjaama vertais-
ryhmä, jossa hyödynnetään liike- ja tanssi-
terapian elementtejä. 

 Kuntosaliryhmä yhteistyössä Pohjois-Kar-
jalan Mielenterveydentuki ry:n kanssa. 

Yhteiset kaupunkikävelyt järjestetään keväällä ja 
syksyllä Joensuussa Pohjois-Karjalan Muisti ry:n ja 
Joensuun seudun Omaishoitajat ry:n kanssa.  

Muuta 

Nuorten omaisten toiminnan kehittämiseksi to-
teutetaan toiminnallinen viikonloppuleiri. Leiri to-
teutetaan yhteistyössä Karelia amk:n sosionomi-
opiskelijoiden kanssa opinnäytetyönä, ja siksi to-
teutus siirrettiin vuodelta 2019 vuodelle 2020.  
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Vapaaehtois- ja vertaistoiminta  
 

Prospect-ohjaajat 

Mielenterveysomaisten Prospect-ryhmiä ohjaavat 
koulutetut vapaaehtoiset omien voimavarojensa 
ja elämäntilanteen mukaan. Prospect-ohjaajien 
koulutuksen ja työnohjauksen järjestää keskus-
liitto.  

Taiteesta tunteisiin -polun ohjaajat 

Koulutetut vapaaehtoiset ohjaavat Taiteesta tun-
teisiin -polkuja Joensuun taidemuseo Onnissa sekä 
muualla reissupolkuina. Toimintaa toteutetaan P-
K:n Muisti ry:n kanssa. Vuonna 2020 toteutetaan 
uusien ohjaajien valmennus, mikäli tarvetta ja 
osallistujia on. Järjestetään vapaaehtoisten koulu-
tustapahtuma yhdessä.  

Kokemustieto käyttöön 

Mielenterveysomaisten kokemustiedon hyödyn-
tämiseksi järjestetään tiedotusta sähköpostia ja 
sosiaalista mediaa käyttäen. Vapaaehtoisia toimii 
mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakasraa-
dissa. Vaikuttamistoimintaa kehitetään yhdessä 
keskusliiton kanssa. Omaisten osallistumista koke-
mustoimintaan edistetään tiedottamalla toiminta-
mahdollisuuksista, koulutuksista ja tukemalla ke-
hittymistä kokemustoimijana. 

Järjestöhuone Linkin ja Olohuoneen toiminta 

Joensuun keskussairaalan psykiatriatalossa toteu-
tetaan tiedotusta järjestöhuone Linkillä säännölli-
sillä päivystysvuoroilla sekä osastokäynneillä. Toi-
mintaa järjestetään yhteistyössä järjestöjen ja Siun 
soten kanssa. Vapaaehtoisilla on mahdollista osal-
listua Linkin toimintaan kahvitusten ja toiminnan 
järjestämisessä sekä juttuseurana kävijöille. Toi-
minnan tavoitteena on tiedotus tukimuodoista 
omaisille ja psykiatrian henkilöstölle.  

Vapaaehtoistiedottajat levittävät yhdistyksen tie-
dotteita kaksi kertaa vuodessa omalla paikkakun-
nallaan kirjastoihin, kohtaamispaikkoihin ja sosi-

aali- ja terveyspalvelujen toimipisteisiin. Vapaaeh-
toiset voivat toimia myös apuna esitteiden tekemi-
sessä.  

Vapaaehtoisten tuki, tapahtumat ja koulutukset 

Yhdistys tukee vapaaehtoisia myöntämällä kulu-
korvauksia vuosittain hallituksessa vahvistettavan 
ohjeen mukaan. Yhdessä muiden järjestöjen, Fin-
Fami -yhdistysten ja keskusliiton kanssa järjeste-
tään koulutuksia ja tapahtumia. Prospect-ohjaajat, 
vertaisohjaajat, kokemustoimijat ja vapaaehtois-
toiminnasta kiinnostuneet osallistuvat tapahtu-
miin. Koulutusten teemana voi olla vapaaehtois-
ten perusvalmennus, Prospect-ohjaajien koulutus, 
kokemustoiminta, vaikuttamistoiminta, vertais-
omaisen työkalut -valmennus tai muu vastaava.  

Tukituvan vertaistoiminta 

Tukituvalla on mahdollista toteuttaa omaisten ja 
vapaaehtoisten omakohtaisesta kiinnostuksesta 
lähtevää osallistujien ideoimaa ja toteuttamaa 
vertaistoimintaa.  

Järjestöjen vapaaehtoistoiminnan kehittäminen 

Tarjotaan järjestöille Lapsiomaisen tukena -pereh-
dytystä vapaaehtoisille, jotka toimivat lasten ja 
nuorten kanssa, esimerkiksi ryhmänohjaajina, har-
rasteohjaajina tai tukihenkilöinä.  

Hallitustyöskentely 

Hallituksen jäsenet työskentelevät vapaaehtoi-
sina.  

 

Järjestölähtöinen neuvonta 
 

Omaisneuvonta 

Omaisneuvonta on sosiaali- ja terveysalan ammat-
tihenkilön tarjoamaa tietoa ja tukea psyykkisesti 
oireilevien ja sairastuneiden omaisille ja läheisille. 
Yhdistyksessä omaisneuvontaa toteuttaa omais-
työntekijä. Omaisneuvonnassa omainen saa tietoa 
psyykkisistä sairauksista ja niiden vaikutuksesta ar-
keen sekä mielenterveys- ja päihdepalveluista. 
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Keskustelussa omainen tai perhe voi käydä läpi sen 
hetkistä elämäntilannettaan.  

Tavoitteena on, että omainen saa omin sanoin pu-
hua huolestaan ja sen herättämistä tunteista. Yh-
dessä voidaan miettiä keinoja arjen vuorovaiku-
tustilanteisiin ja omaisen oman hyvinvoinnin lisää-
miseen. Toiminnan tavoitteena on ennaltaeh-
käistä uupumista. Omaisen tuki ja neuvonta voi ta-
pahtua puhelinkeskusteluin tai erikseen sovitta-
vissa tapaamisissa. Myös perheiden ja pariskun-
tien käyntejä voidaan toteuttaa. Omaisneuvonta-
käyntejä on noin 2-5 kertaa / omainen. Erityisen 
kuormittavissa ja nuorille aikuisille tukikeskuste-
luja on toteutettu pitkäaikaisemmin, esim. kun 
perheessä on useita sairastuneita tai muuten 
useita omaistyössä tunnistettuja kuormittavia te-
kijöitä. Omaisneuvonnasta kootaan palautetta lo-
makkeella.  

Kiertävä toiminta 

Kiertävää toimintaa toteutetaan Omaisten tietoil-
toina ja Taiteesta tunteisiin -reissupolkuna toimi-
alueen eri kunnissa. Tavoitteena on käydä keski-
määrin viidellä paikkakunnalla vuosittain. Kolme-
kymmenvuotisen toiminnan kunniaksi toteutettiin 
vuosina 2018-2019 kattava maakuntakierros 
muun muassa Olen vierelläsi- näyttelyn avulla, jo-
ten vuoden 2020 aikana kiertävää toimintaa toteu-
tetaan vähemmän.  

Huomioi omaiset -malli 

Hyödynnetään Pirkanmaalla kehitettyä Huomioi 
omaiset- mallia ja omaisen prosessia verkostoyh-
teistyön vahvistamiseksi. Yhteistyötä jatketaan 
Siun soten eri yksiköiden kanssa uusien omaisten 
tavoittamiseksi. Toteutetaan omaisen kansio, joka 
on omaisille jaettava esitekansio Ankkuri-projektin 
(Pirkanmaan FinFami) mallin mukaan.  

 

 

 

 

Vertaistapahtumat ja yleisötilaisuudet 
 

Alueelliset omaisten vertaistoimintapäivät 

Alueelliset tapahtumat tarjoavat omaisille mah-
dollisuuden tavata toisiaan ja verkostoitua yli kun-
tarajojen. Vertaispäiviä järjestetään 4 paikkakun-
nalla: Kitee, Lieksa, Nurmes, Polvijärvi. 

Virkistystoiminta (omavastuumaksullinen)  

Yhteisten teatteriretkien tarkoituksena on roh-
kaista ja kannustaa omaisia lähtemään virkistäyty-
mään ja verkostoitumaan muiden osallistujien 
kanssa. Retkillä on omavastuuosuus. 

Järjestetään alueellinen puurojuhla, jossa on oma-
vastuuosuus. 

Selvitetään mahdollisuus järjestää omavastuulli-
nen ja koulutuksellinen omaisten viikonloppu-
matka, sillä vuoden 2019 matka peruuntui. 

Yleisö- ja keskustelutilaisuudet  

Toimintavuonna toteutetaan 1-2 yleisötilaisuutta 
ja osallistumme aktiivisesti tapahtumayhteistyö-
hön muiden toimijoiden kanssa.  

Keskusliiton kanssa järjestetään edunvalvontaan 
ja vaikuttamistoimintaan liittyviä keskustelu- ja 
koulutustilaisuuksia omaisille. 

Teemaviikkojen aikana, kuten Henkisen hyvin-
voinnin viikon ja Mielenterveysviikon tai Omais-
hoitajien viikon aikana järjestetään yleisötapahtu-
mia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 
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JÄRJESTÖTOIMINTA 
 

Edunvalvonta ja vaikuttaminen 
 

Yhdistys on aktiivisesti mukana mielenterveys- ja 
päihdepalvelujen kehittämistyössä omalla toi-
minta-alueellaan. Pääasiallisena yhteistyöfooru-
mina on Siun soten mielenterveys- ja päihdetyön 
asiakasraati sekä YTY-toiminta, joka on myös Siun 
soten organisoimaa mielenterveys- ja päihdetyön 
yhdistysyhteistyötä. 

Yhdistys edistää järjestöjen kanssa verkostoyhteis-
työssä omaisten ja mielenterveyskuntoutujien 
asemaa.  

Yhdistys on mukana omaistyössä ja sen kehittämi-
sessä FinFamin ja sen muiden jäsenjärjestöjen 
kautta myös valtakunnallisella tasolla: strategia-
työ, vaikuttaminen, tiedotus, omaisyhdistysten 
verkostot, omaistyön kehittäminen ja koulutus. 

Alueen muihin vertaisryhmiin tarjotaan omais-
työntekijän vierailua. Järjestetään Huomioi omai-
set –ja Lapsiomaisen tukena- infoja ja verkostota-
paamisia. Tavoitellaan mielenterveysomaisten asi-
oiden näkyvyyden ja tietoisuuden lisäämistä.  

Yhteistyötä on kuntien sivistystoimen kanssa kou-
luihin vanhemmuuden ja lapsiomaisten tueksi lap-
siomaistyön projektissa. Markkinoidaan koulujen 
käyttöön FinFami ry:n Mieletön mahdollisuus –
hankkeessa tuotettuja aineistoja eri ikäisille koulu-
laisille. Kuntiin ja kuntapäättäjille suunnataan 
sote-järjestöjen yhteistä edunvalvontaa, jossa ta-
voitteena on asukkaidenhyvinvoinnin edistäminen 
ja ongelmien ehkäisy kunta-järjestö-yhteistyönä. 

 

Tiedottaminen  

Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan kahdella toi-
mintakalenterilla ja tarvittaessa muilla jäsentie-
dotteella. Ryhmistä tehdään ja jaetaan esitteitä. 
Tapahtumista, toiminnasta ja edunvalvonnallisista 
teemoista tiedotetaan eri tiedotusvälineiden 

kautta sekä yhdistyksen kotisivuilla tukitupa.fi ja 
sosiaalisen median kanavissa Facebook ja In-
stagram. 

Keskussairaalan psykiatriatalossa tiedotetaan toi-
minnasta järjestöhuone Linkillä säännöllisillä päi-
vystysvuoroilla sekä osastokäynneillä. 

Erilaisilla teemaviikoilla ja -päivinä olemme mu-
kana järjestöjen yhteisessä tiedotustoiminnassa ja 
tapahtumissa: esim. Henkisen hyvinvoinnin vii-
kolla, Mielenterveysviikolla, mielenterveysomais-
ten valtakunnallisena Ilonan päivänä, omaishoita-
jien valtakunnallisella viikolla Mielenterveyhdis-
tysten yhteinen tavoite on vähentää ennakkoluu-
loja, jotka liittyvät psyykkiseen sairastumiseen ja 
ongelmiin.  

Jäsenlehti Labyrinttiin on tavoitteena toimittaa 
yksi kirjoitus paikallisesta toiminnasta. Osallis-
tumme paikallisen mielenterveystyötä tekevien 
järjestöjen yhteisen Rätinki-lehden tekoon 

Viestinnän kehittäminen on ajankohtaista ja koti-
sivujen uudistaminen toteutetaan vuoden 2020 ai-
kana.  

 

Kumppanuus ja yhteistyö  

Yhteistyötahot ja yhteistyömuodot ovat pääosin 
vakiintuneita. Uusia yhteistyötahoja on tullut toi-
mintaamme lapsiomaistyön projektin kautta. 
Konkreettista yhteistyö jatkamme seuraavien ta-
hojen kanssa. Erilaisissa verkosto- ja tiedotuspala-
vereissa tapaamme toimijoita myös laajemmin. 
Näin pidetään yllä valmiutta aloittaa konkreetti-
sempi yhteistyö. Myös keskinäinen tiedotus on 
tarpeellista. Yhteistyötä on mm. seuraavasti:  

 FinFami Mielenterveysomaisten keskus-
liitto (jäsenyys) ja muut Suomen mielen-
terveysomaisten yhdistykset. Yhteiset 
koulutuksen, verkostot ja tapaamiset. 

 Pohjois-Karjalan Muisti ry. Kumppanuus-
toiminta.  

 Joensuun seudun Omaishoitajat ry, omais-
hoidon alueellisen työryhmän toteutus, 
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yhteinen seminaari, asiantuntijavaihto, 
Nuoret hoivaajat / lapsiomaistyö, Vertti. 

 Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys ry. 
Osallistuminen asiakaslähtöiseen kehittä-
miseen ja asukasosallisuuden vahvistami-
seen sekä kunta-järjestöyhteistyöhön (jä-
senyys) 

 Joensuun Pelastakaa Lapset ry ja Pelasta-
kaa Lapset, Itä-Suomen aluetoimisto. Lap-
siomaistyö. 

 Kotikartanoyhdistys ry, järjestöjen vapaa-
ehtoistoiminta, potilasjärjestöyhteistyö 
(jäsenyys) 

 Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki ry, 
yhteiset tapahtumat, keskinäinen asiakkai-
den ohjaus, järjestöhuone Linkin yhteis-
työ, tilayhteistyö, kuntosaliryhmä. 

 Itäinen tiimi ry, yhteistyö mielenterveys-
yhdistysten kanssa, Rätinki (jäsenyys)  

 Sosiaali- ja terveysalan oppilaitokset: opin-
näytetyöt ja harjoittelut, toiminnan esit-
tely, kokemustoiminta 

 Opintokeskus Sivis, kokemustoiminta.  
 Rantakylän Lähiötalo, Joensuun Viadia ry, 

asiakkaiden ohjaus, lapsiomaistyö ja van-
hemmuuden tuki, Vertti. 

 Välke ry, kokemusasiantuntijan vierailut, 
asiakasraatitoiminta 

 Toimitilojamme käyttävät maksutta Tou-
rette & OCD-vertaisryhmä, Bipo-vertais-
ryhmä sekä muiden yhteistyötahojemme 
ryhmät tilanteen mukaan 

 Seurakunnat tarjoavat meille tiloja käyt-
töön eri paikkakunnilla maksutta. 

 Siun sote tarjoaa maksuttomia tiloja poti-
las- ja omaisjärjestöille. 

 

Hallinto 
 

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pide-
tään sääntöjen mukaisesti marraskuussa ja kevät-
kokous huhtikuussa. Yhdistyksen päättävänä eli-
menä on sen kokous ja toimeenpanevana elimenä 
hallitus. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, 
sekä 4-8 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohta-
jan. Vähintään puolet hallituksen jäsenistä on 
omaisia. Hallituksen kokoonpano on sellainen, 
että kokemusasiantuntijuus ja ammatillinen asian-
tuntijuus täydentävät toisiaan.  

Toiminnallinen johtajuus ja toimeenpanovastuu 
on toiminnanjohtajalla, joka toimii hallituksen ko-
kouksissa esittelijänä ja sihteerinä. 

Henkilöstö  

Henkilöstöön kuuluvat toiminnanjohtaja, omais-
työntekijä, järjestösihteeri sekä tuntipalkkaisia 
ryhmänohjaajia. 

Työterveyshuolto ja työhyvinvointia tukeva toi-
minta turvataan kaikille työntekijöille. Työnteki-
jöille järjestetään mahdollisuus riittävään koulu-
tukseen oman ammattitaidon ja jaksamisen sekä 
laadukkaan omaistyön turvaamiseksi ja kehittä-
miseksi. Työntekijöille järjestetään mahdollisuus 
ammatilliseen työnohjaukseen. 

 

Toiminnan arviointi 

Yhdistyksessä on käytössä STEA:n itsearviointi-op-
paan arviointimenetelmiä työn kehittämiseksi 
sekä palautelomakkeet. Tapahtumista ja ryhmistä 
kerätään palautteet osallistujilta sekä tilastoidaan 
tietoja osallistujista. Sidosryhmäkysely järjeste-
tään kahden vuoden välein, jäsenkysely 2-3 vuo-
den välein. rahoittajalle toteutetaan tulokselli-
suus- ja vaikutusselvitys sekä muu raportointi. 

Saatua aineistoa käytetään oman toiminnan ja ar-
vioinnin tueksi ja kehittämiseksi.  

Talous 

Toimintasuunnitelmaa ja budjettia käytetään arvi-
oinnin välineenä siten, että seurataan tavoitteissa 
pysymistä. Talousarvion ja toimintasuunnitelman 
toteuma käydään läpi kolme kertaa toimintavuo-
den aikana hallitukselle. Vuonna 2020 taloudessa 
varaudutaan toimitiloihin liittyviin korkeampiin 
kuluihin. Yhdistyksellä on omat toimitilat. 
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Talousarvio 2020 

Kustannukset 

Henkilöstökulut 155.600€ 

Toimitilakulut   26.400€ 

Omaistoiminta ja matkat   19.100€ 

Toimistokulut ja muut   17.800€ 

Laitehankinnat         700€ 

Tuotot 

STEA:n avustus 2020 215.816 

Siirtynyt avustus     2.500 

muut tuotot      1.284 

Jäsenmaksut      2.500 
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