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1 Tukea lapsiperheille ja nuorille 
vahvistettiin 
 
Vuosi 2019 oli yhdistyksen 31. toimintavuosi. Sen 
päättyessä nähdään, että yhdistyksen 
kolmivuotisen lapsiomaistyön kehittämisprojektin 
tuloksena tuki lapsiperheille ja nuorille toteutui 
käytännössä yhä vahvemmin. Ryhmämallit, 
yhteistyö ja omaisneuvonta tavoittivat hyvin 
osallistujia ja yhteistyötahoja.  
 
Lapsiperheiden tuki ei vähentänyt tukea muille 
omaisryhmille. Myös senioreiden 
hyvinvointitreenit, Taiteesta tunteisiin -polut ja 
tukiryhmät tavoittivat hyvin osallistujia. 
Tulevaisuuden haasteena onkin säilyttää 
toiminnan monipuolisuus yhtä hyvänä.  
 
Viime vuoden aikana tiedotus on tavoittanut 
omaisia ja perheitä siis varsin hyvin. Viestinnän 
uudistusta alettiin valmistella ja vuoden 2020 
kehittämistavoitteeksi asetettiin viestinnän 
kokonaisuudistus. Lapsiomaistyön projektin 
päätyttyä on mahdollista keskittyä siihen, miten 
saamme paremmin tietoa toiminnasta esille ja 
uusille omaisille. Yhä moni kertoo, ettei ollut 
saanut tietoa, eikä tiennyt miten olisi löytänyt 
tukea.  
 
Oman haasteensa tulevalle asettaa yhdistyksen 
omistamien toimitilojen korjaustarpeet, joiden 
osalta suunnittelu ja valmistelu jatkuu vuoden 
2020 puolella. Epävarmuuteen vastataan aluksi 
toteuttamalla säästöjä muissa kustannuksissa. 
Yhdistyksen syyskokouksen linjan mukaan hallitus 
kohdentaa säästöt ensi sijassa muihin hallinnon 
kuluihin. 
 
Siirrymme uudelle vuosikymmenelle 
epävarmoissa, mutta toisaalta myös luottavissa 
tunnelmissa, sillä rahoittajan tuki toiminnalle on 
pitkäjänteistä ja suunnitelmallista. Yhdessä 
löydämme ratkaisut. 
 
 
 
 
 

PERUSTIETOA 
YHDISTYKSESTÄ 

Pohjois-Karjalan mielenterveysomaiset – 
FinFami ry (entinen: Omaiset mielenter-
veystyön tukena Pohjois-Karjalan yhdistys 
ry) on yleishyödyllinen omaistyötä tekevä 
kansalaisjärjestö. 

Perustettu 1988  

Mielenterveysomaisten keskusliitto –  
FinFami ry:n jäsen. 

Kotipaikka Joensuu. Toimitila osoitteessa 
Karjalankatu 4 A 2. 
 
Toimialueen kunnat: Heinävesi, Ilomantsi, 
Joensuu, Juuka, Kitee, Kontiolahti, Lieksa, 
Liperi, Nurmes, Outokumpu, Polvijärvi, 
Rääkkylä, Tohmajärvi ja Valtimo.  
 
Jäseniä: 305 
 
Yhdistys koordinoi ja toteutti alueellista 
omaistyötä Veikkauksen varoista STEA:n 
rahoituksen 214.000 euroa turvin. Lap-
siomaistyön projektin avustus vuodelle 
2019 n. 20.000 euroa. 
 
Toiminnan tarkoitus on edistää 
mielenterveyskuntoutujien omaisten ja 
lähiverkoston hyvinvointia, toimia heidän 
edunvalvojanaan ja olla mukana 
kehittämässä mielenterveystyötä ja –
palveluja. 
 
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys 
järjestää omaisille suunnattua 
ryhmätoimintaa, virkistys- ja 
vertaistoimintaa. Yhdistys toimii 
omaisten edunvalvonnassa ja osallistuu 
yhteiskunnalliseen keskusteluun 
myönteisen ilmapiirin edistämiseksi ja 
päätöksentekoon vaikuttamiseksi. 
Toimintaan kuuluu myös yhteistyö 
muiden järjestöjen ja yhteistyötahojen 
kanssa sekä kehittämistoiminta, koulutus 
ja tiedottaminen. 
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2 Mielenterveysomaisten 
tukitoiminta 

 
2.1 Ryhmät 

 
Ammatillisesti ohjattuja pitempiaikaisia tukiryh-
miä sekä määräaikaisia ryhmiä toimi eri puolilla 
Pohjois-Karjalaa. Perusajatus on, että ryhmä to-
teutetaan, jos osallistujia on vähintään 4. Ryhmiä 
ohjasivat kaikki toimihenkilöt, harjoittelija, vapaa-
ehtoiset Prospect-ohjaajat ja tuntipalkkaiset oh-
jaajat. Ryhmiä oli 19 ja niihin osallistui 120 henki-
löä. Ryhmiä oli kaikkiaan kuudessa eri kunnassa. 
Vuoden aikana ryhmissä oli 59 uutta osallistujaa. 
Noin puolet osallistujista on pitempiaikaisesti mu-
kana yhdistyksen toiminnassa.  
 
Tukiryhmät  
 
Työtekijöiden ohjaamia tukiryhmiä kokoontui yh-
teensä 9 seuraavilla paikkakunnilla: Joensuu, Ki-
tee, Lieksa, Nurmes, Polvijärvi. Tukiryhmät vastaa-
vat hyvin pitkäaikaisessa omaistilanteessa elävien 
tarpeisiin. Ne kokoontuvat noin kuukausittain. 
Polvijärven, Lieksan ja Kiteen evankelisluterilaiset 
seurakunnat ja Siun sote tarjosivat tiloja ryhmille 
maksutta.  
 
Tukiryhmät kokoontuivat toimintavuoden aikana 
49 kertaa. Ryhmiin osallistui 52 henkilöä. 
 
Yhteistyöryhmät 
 
Yhteistyöryhmiä toteutui toimintavuoden aikana 
viisi. Ryhmät olivat ammatillisesti ohjattuja ja 
niissä toteutui myös vertaistuki.  
 
Ryhmissä toteutui järjestö-kunta-kumppanuus 
kuntayhtymä Siun soten kanssa. Omaisen ABC-
ryhmissä toimii omaistyöntekijän työparina Siun 
soten psykiatrinen sairaanhoitaja ja ryhmissä vie-
raili erikoislääkäri. Vertti-kurssi toteutetaan usean 
yhteistyötahon kanssa. 
 
Ryhmissä käsiteltiin tunteisiin ja vuorovaikutuk-
seen sekä omaan jaksamiseen ja voimavaroihin 
liittyviä teemoja. ABC-ryhmässä viides kokoontu-
minen oli seurantakäynti, joka toimi myös arvioin-
tikäyntinä: minkälaisessa tilanteessa perhe nyt eli 
ja kuinka saadut jaksamisen eväät elivät arjessa? 

 
Omaisen ABC-ryhmä (3 kpl), Joensuu ja Nurmes 
yhteistyössä Siun soten kanssa. 
Vertti-perhekurssi. yhteistyössä Siun soten ja Jo-
ensuun kaupungin kanssa.  
Ovet-valmennus mielenterveysomaisille, Lieksa, 
yhteistyössä Lieksan seudun omaishoitajat ja lä-
heiset ry:n kanssa.  
 
Lasinen lapsuus – ryhmä yhteistyössä A-klinik-
kasäätiön kanssa lapsiperheiden vanhemmille Jo-
ensuussa, yhdistys tarjosi tilan. 
 
Minä olen tärkeä -ryhmän retki koululaisille 
 
Joensuun Pelastakaa Lapset ry pilotoi keväällä 
2019 järjestöjen yhteistyönä lasten- ja nuorten-
psykiatrian osastoille pidettävää kerhotoimintaa, 
jota pidettiin keskussairaalan psykiatriatalon Olo-
huoneella. Järjestettiin yksi kerhokerta. 
 
Yhteistyöryhmät kokoontuivat yhteensä 24 kertaa. 
Osallistujia oli 28 aikuista ja 11 lasta tai nuorta.  
 
Toiminnalliset ryhmät 
 
Toiminnallisia ryhmiä toteutettiin neljä.  
 
Senioreiden hyvinvointitreenit, Juuka 
Minun tarinani (18-30v.) -ryhmä ja nuorten illat 
Joensuu  
Omakuva N.Y.T., Joensuu. Ryhmässä toteutettiin 
myös ryhmäarvioinnin pilotti opinnäyteyhteis-
työnä. 
 
Toiminnalliset ryhmät kokoontuivat 22 kertaa. 
Osallistujia oli 30. 

 
2.2 Vapaaehtoistoiminta 
 
Vapaaehtoistoiminnassa oli vuoden aikana aktiivi-
sesti mukana 22 henkilöä. Lisäksi yhdistys osallis-
tui omaismentoritoimintaan, jossa aktiivisia va-
paaehtoisia on 21. Kaikkien vapaaehtoisten yhtei-
siä koulutuksia olivat: Mihin sinä haluaisit vaikut-
taa? – edunvalvonta koulutus sekä työpaja Koke-
musasiantuntijana Siun sotella. 
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Omaismentorit 
 
Kumppanuushankkeessa P-K:n Muisti ry:n kanssa 
kehitettyä vapaaehtoistyön toimintamallia toteu-
tettiin Taiteesta tunteisiin –polun omaismentori-
toiminnassa. Järjestösihteeri toimii yhdistyksessä 
omaismentoreiden yhteyshenkilönä ja koordinaat-
torina. Omaismentorikoulutus järjestettiin Joen-
suussa ja lisäksi vapaaehtoisten kanssa lisättiin 
Taiteesta tunteisiin- polulle uusia tauluja. 
 
Omaismentori-toiminnassa oli aktiivisesti mukana 
21 vapaaehtoista. Joensuun taidemuseo ONNI:n 
kanssa on tehty sopimus omaismentoritoimin-
nasta.  
 
Kokemustoimijat 
 
Kokemustieto ja osallistuminen palvelujen kehit-
tämiseen kiinnostavat omaisia, mutta julkiseen 
esiintymiseen ei monikaan ole valmis, ja siksi tar-
vitaan myös muita kokemustiedon välittämisen 
tapoja. Kokemusasiantuntijatoiminta palkkiolli-
sena toimintana on lisääntynyt ja vapaaehtoistoi-
minta vähentynyt. 
 
Kokemustoimijoiden toteutuneita vapaaehtoisteh-
täviä olivat ”Kokemusasiantuntijana Siun sotella”  
Ilonan päivä Tukituvalla sekä oman tarinan ja koke-
musten antaminen kirjallisesti tai suullisesti yhdis-
tyksen vaikuttamistoiminnan käyttöön. 
 
Kokemustoimijoiden ajankohtaistapaamiset ja 
täydennyskoulutusta järjestää Opintokeskus  
Sivis. 

 
Omaa elämänkaarta ja tarinaa omaisena työstet-
tiin vertaistuellisesti sekä suullisesti kerrottuna 
että kirjoitettuna tarinana ”Kokemukset sanoiksi” 
-vertaistapaamisissa päihdemieli-teemalla.  
 
Harjoittelija kokosi omaisten kokemuksista rapor-
tin. ”Varpaillaan 24/7 –  Mielenterveysomaisten 
kokemustiedon merkitys palvelujärjestelmän ke-
hittämisessä” yhdistyksen käyttöön ja esitteli ra-
portin asiakasraadille.  
 
Siun soten mielenterveys- ja päihdepalvelujen 
asiakasraatiin osallistuu yhdistyksen vapaaehtoi-
sia. 
 

Prospect-ohjaajat 
 
Prospect-ohjaajat ohjasivat Prospect-kurssin 
omaisille. Ohjaajat osallistuivat keskusliiton työn-
ohjauksiin.   
 
Vapaaehtoistiedottajat 
Vapaaehtoistiedottajat toimittivat yhdistyksen 
esitteitä oman paikkakuntansa terveyskeskuksiin, 
apteekkeihin, kirjastoihin ja kuntien matalan kyn-
nyksen kohtaamispaikkoihin. Toimintaa koordinoi 
järjestösihteeri.  
 
Muuta 
Omaiset ovat antaneet palautetta opinnäytetöi-
den ja kehittämistehtävien tekijöille.  
 
Järjestöhuone Linkin vapaaehtoisena on toiminut 
vapaaehtoisia. 
 
Keskusliiton Agora-hankkeen vapaaehtoisille teat-
terin jäsenille tarjottiin ryhmän vierailun yhtey-
dessä opastettu käynti P-K:n museo Hilmaan. 
 
Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen lapsiomais-
työn projektissa 
 
Lapsiomaistyön projektissa tehdään tunnetuksi 
lapsiomaistyötä ja parannetaan lapsiomaisten 
huomioimista järjestöjen toiminnassa. Keskeinen 
osa projektia on perehdytysmallin tekeminen eri-
laisten järjestöjen vapaaehtoisille. Projektista on 
erillinen loppuraportti, joka kattaa vuoden 2019 
toiminnan.  

 
2.3 Järjestölähtöinen omaisneuvonta 
 
Omaisilla oli mahdollisuus henkilökohtaiseen tu-
keen ja elämäntilannekartoitukseen omaistyönte-
kijän kanssa tukikeskusteluissa. Yksilö- ja perheta-
paamissa tuettiin arjessa selviytymistä, ja tarjot-
tiin mahdollisuus omien kokemusten ja tunteiden 
läpikäymiseen ammattihenkilön kanssa. Myös 
rentoutusmenetelmiä käytettiin.  
 
Omaisneuvonnassa kävi 73 omaista, joista 12 mie-
hiä. Osa tapaamisista oli perhetapaamisia. Usein 
1-2 käyntiä on riittävä, kun taas pitkäaikaisem-
missa tilanteissa 5 käyntiä on tarpeen ja samoin 
kun perheessä sairastaa useampi henkilö. Tukipu-
helumahdollisuutta käyttivät omaiset kauempaa 
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maakunnasta, esim. Juuka, Lieksa, Outokumpu. 
Lapsiperheitä tavoitettiin 14.  
 
Keskustelujen ammatillisena viitekehyksenä käy-
tettiin omaisen sopeutumisprosessin teoreettista 
mallia. Tukikeskustelut olivat 1-5 tapaamiskerran 
prosessi. Omaisia ohjattiin tarvittaessa sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelujen piiriin. Omaiset sai-
vat omaisneuvonnassa henkilökohtaista tukea 
muuttuneessa elämäntilanteessaan ja he saivat 
tietoa yhdistyksen muusta toiminnasta. 
 
Kotikäyntejä toteutettiin, kun omainen ei voinut 
poistua kotoa sairauden tai vamman takia ja lapsi-
perheissä. Tarvittaessa muu henkilöstö toteutti 
tukikeskusteluja esim. sijaisena, omaistyön infoja 
sekä vertaistapaamisia. 

 
Kiertävä toiminta 
Omaisten tietoiltoja järjestettiin Lieksassa ja Joen-
suussa. Lisäksi seurakuntien ja muiden tiloja tar-
jonneiden tahojen kanssa yhteistyössä järjestettiin 
Taiteesta tunteisiin -polkuja Polvijärvellä, Kiteellä, 
Nurmeksessa ja Rääkkylässä. 
 
Yhteistyötä jatketaan Siun soten eri yksiköiden 
kanssa omaisten tavoittamiseksi. 
 
2.4 Vertaistapahtumat omaisille 
 
Vertaistoiminnan avulla pyrittiin edistämään 
omaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden tunnetta. 
Osallistujat saivat mahdollisuuden kanssakäymi-
seen muiden omaisten kanssa. 
 
Avoimet ovet järjestettiin Pride-viikolla touko-
kuussa ja Ilonan päivänä lokakuussa. 
 
Teatteriretket, 2 kpl. 
 
Kukanpäivän kävely ja Uljaan päivän kävely järjes-
tettiin yhteistyössä Pohjois-Karjalan Muisti ry:n 
kanssa. 

 
Vertaispäivät Päivän aikana omaisilla oli mahdolli-
suus tavata toisiaan, verkostoitua ja virkistyä yh-
dessä. Vertaispäiviin osallistui 51 omaista eri paik-
kakunnilla:  Lieksa, Polvijärvi, Rääkkylä, Nurmes, 
Kitee. 

 
 

3 Edunvalvonta ja vaikuttaminen 
 
3.1 Palveluiden kehittäminen 
 
Yhdistys oli mukana Pohjois-Karjalan sosiaali- ja 
terveyspalvelujen kuntayhtymän Siun soten psyki-
atrisen erikoissairaanhoidon sekä mielenterveys- 
ja päihdepalvelujen kehittämisessä pääasiassa 
asiakasraatitoiminnan kautta.  
 
Jatkettiin yhteistyötä Järjestöhuone Linkin ja Olo-
huoneen toimintojen ylläpitämisessä. Muita yh-
teistyön muotoja olivat yhdistysyhteistyön yhdys-
henkilöverkosto YTY, omaisneuvontapalaveri, hal-
litustyöskentely, mielenterveys- ja päihdepalvelu-
jen asiakasraati ja toiminnasta tiedottaminen.  
 
Pohjois-Karjalassa järjestöyhteistyö on aktiivista ja 
siihen on useita yhteisiä foorumeita. Yhdistys on 
jäsen Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksessä, 
Kotikartanoyhdistyksessä ja Itäisessä tiimissä. Yh-
teistä toimintaa suunnitellaan, kuulumisia vaihde-
taan ja yhteistoimintaa koordinoidaan työryh-
missä. Myös palvelujen kehittämisessä korostuu 
yhä enemmän järjestöjen keskinäinen yhteistyö, 
esimerkiksi kokemusasiantuntijuus ja asiakasläh-
töinen kehittäminen sekä asukkaiden osallisuus.  
 
Toiminnanjohtaja oli mukana seuraavissa kehittä-
misprojektien ohjausryhmissä: Ikaros, P-K:n Sosi-
aaliturvayhdistys ry; ALISA, Joensuun seudun 
omaishoitajat ry; Aulis-hanke, P-K:n Mielentervey-
dentuki ry. 
 
3.2 Tiedottaminen 

 
Yhdistyksen toiminnasta tiedotettiin toimintaka-
lenterilla jäsenille ja verkostoille tammi- ja elo-
kuussa. Lisäksi toiminnasta tiedotettiin säännölli-
sesti maakunnallisessa sanomalehdessä. Yhdistyk-
sellä on kotisivut, www.tukitupa.fi. Yhdistyksen 
tiedotus on mukana Jelli-järjestötietopalvelussa, 
jota ylläpitää P-K:n Sosiaaliturvayhdistys ry. Yhdis-
tyksellä on kaksi Facebook-sivua, yhdistyksen sivu 
sekä Lapsiomaistyö Pohjois-Karjalassa -sivu. Käy-
tössä on myös Instagram -tili sekä toiminnanjohta-
jan Twitter-tili. 
 
Tiedotusverkostossa ovat mukana seurakunnat ja 
sosiaali- ja terveysalan oppilaitokset. Yhdistyksen 
toimintaa esiteltiin eri tapahtumien yhteydessä.  

http://www.tukitupa.fi/
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Paikallisessa, mielenterveystyötä tekevien järjestö-
jen yhteisen Rätinki-lehden toimituskunnassa oli 
jäsenenä toiminnanjohtaja. FinFamin jäsenleh-
dessä Labyrintissä ilmestyi omaistyöntekijä Jo-
hanna Meriläisen kirjoittama artikkeli Vertti-toi-
minnasta.  
 
Järjestösihteeri osallistui järjestöjen yhteiseen 
Olohuone-työryhmään ja vapaaehtoistoiminnan 
verkostoon, keskusliiton koordinoimaan Hyvin-
vointi-työryhmään. 
 
Omaistyöntekijä osallistui Siun soten kanssa jär-
jestettyyn Omaisneuvonnan infoon Miepälle, 
jossa kertoi omaisneuvonnasta ja omaisyhdistyk-
sen toiminnasta. 
 
L-talon Olohuoneen kahvittelussa käyntejä 90. 
 
Yleisö- ja keskustelutilaisuudet 
 
Yleisötilaisuuksissa ja koulutuksissa tavoitettiin 
yleisöä noin 280 eri puolilla Pohjois-Karjalaa. 
 
Luento- ja muut yleisötilaisuudet 
 
Omaishoitaja – miten sinä voit?  -omaishoitaja-vii-
kon yleisötilaisuus Joensuussa,  
Valokuvaaja Satu Kemppaisen näyttely Olen vie-
relläsi omaishoidon arjesta kiersi maakunnan kir-
jastoissa : Kesälahti, Valtimo, Tuupovaara, Ham-
maslahti, Nurmes. 
Keskusliiton Agora-teatterin vierailu 
 
Keskustelu- ja koulutustilaisuudet 
 
Lapsiomaisen tukena- koulutus vapaaehtoistoi-
minnan koordinaattoreille 
Lapsiomaistyön perehdytys  maahanmuuttajien 
kanssa toimiville asiantuntijana perheterapeutti, 
psykologi Mikko Lohilahti, yhteistyössä P-K:n Sosi-
aaliturvayhdistys ry. 
Isovanhemmat lapsenlapsen tukena, Joensuu, To-
rikievari, yhteistyössä Joensuun Pelastakaa Lapset 
ry ja P-K:n Mielenterveydentuki ry.  
Huoli läheisen päihteiden käytöstä, (2 krt) Torikie-
vari ja Tukitupa, kokemusasiantuntija, yhteis-
työssä P-K:n Mielenterveydentuki ry. 
Nuorten psykiatrian tietoilta, Tukitupa, asiantunti-
jana osastonylilääkäri Päivi Pölönen, Siun sote. 
Omaisten tietoilta, Lieksa, yhteistyössä Lieksan 

seudun omaishoitajat ja läheiset ry. 
Global Friday perheteemalla, asiantuntijana per-
heterapeutti, psykologi Mikko Lohilahti, yhteis-
työssä Joensuun Setlementti ry. 
Mihin sinä haluat vaikuttaa? – koulutus omaisille 
yhteistyössä keskusliiton kanssa, asiantuntijat 
Erkka Öörni ja Erna Alitalo. 
Kynttilätapahtuma itsemurhan tehneiden muis-
tolle Joensuun srk:n kanssa  
 
Taiteesta tunteisiin –polun tilaisuudet 
 
Joensuun taidemuseo ONNI 
Juuan Ellinkulma  
Kuukausitaulut L-talon Olohuoneella 
 
Muut tapahtumat, messut ja teemapäivät 
 
Piristystä ja puhtia  viljelijöille – minimessut, Joen-
suu ja Lieksa 
Karelia-amk:n opiskelijakunnan Hyvinvointimessut  
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan hyvinvoin-
tiviikko. 
 
Oppilaitosyhteistyö 
 
Tiedotusta toteutettiin sosiaali- ja terveysalan 
opiskelijoille oppilaitoksessa tai yhdistyksen ti-
loissa vierailleille eri opiskelijaryhmille. Yhteistyö 
sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten Karelia-am-
mattikorkeakoulun ja Riverian kanssa on tiivistä. 
Opiskelijayhteistyötä on myös Itä-Suomen yliopis-
ton teologian oppiaineen kanssa. Toimintavuonna 
toteutettiin harjoittelijayhteistyötä. 
 
 

4 Toiminnan arviointi ja seuranta 
 
Aiempina vuosina kyselyissä ja arvioinneissa saa-
tua palautetta on otettu pitkäaikaisesti huomioon 
toiminnan kehittämisessä. Vuoden mittaan toi-
mintaa arvioitiin henkilöstön ja hallituksen toteut-
taman itsearvioinnin avulla.  
 
Toiminnan pohjana käytettiin omaistyön 
teoreettista mallia, jossa eri muutosvaiheet on 
kuvattu. Toiminnan viitekehyksen muodosti Ar-
jessa mukana - Omaistyön käsikirja (2008) sekä 
Stengårdin ja Nymanin Omaisen hyvinvointi -tutki-
mus (2001) ja siinä esitetyt suositukset omaisten 
hyvinvoinnin parantamiseksi. 
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Toimintamuotoja olivat:  

1) Omaisten tukitoiminta (välitön tuki) 
i. Ryhmätoiminnat 

ii. Vapaaehtois- ja vertaistoiminta sekä 
kokemusasiantuntijuus 

iii. Järjestölähtöinen neuvonta ja ohjaus 
iv. Virkistys- ja koulutustoiminta 

2) Edunvalvonta ja vaikuttaminen (välillinen 
tuki) 

 
Toiminnassa yhdistettiin kokemusasiantuntijuutta, 
vertaistukea ja ammatillista asiantuntijuutta yhdis-
tyksen sisäisenä kumppanuutena. 
 
Yhdistykseltä on toivottu parempaa tiedottamista 
ryhmistä ja muista tapahtumista. Vaikka tiedotus-
kanavat ovat monipuolisempia ja erilaista tiedo-
tusta toteutetaan, niin on tarvetta käydä läpi vies-
tinnän kenttä perusteellisemmin. Tiedotuksen ja 
viestinnän kehittäminen on valittu tärkeimmäksi 
kehittämisen kohteeksi 2019-2020.  
 
Lastensuojelun järjestöjen kanssa yhteinen Lap-
siomaistyön kehittämisprojekti päättyi (2016-
2018). Projektista jää pysyviä toimintamalleja 
omaistyöhön. Yhdistyksellä on käytössä Vertti-
ryhmä ja lapsiomaistyön perehdytys vapaaehtoi-
sille. Lisäksi yhteistyössä Joensuun Pelastakaa Lap-
set ry:n kanssa on uutena työmuotona perheret-
ket. 
 
Itsearvioinnissa nähtiin tärkeäksi kohdistaa voima-
varoja selkeämmin tiedotuksen kehittämiseen 
niin, että monipuolisempaan toimintaan löyde-
tään mukaan uusia osallistujia.  
 

5 Yhdistyksen hallinto ja talous 
 
Sääntömääräiset kokoukset: 
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 25.4.2019 ja 
syyskokous 27.11.2019. 
 
Hallitus 2019 
 
Puheenjohtaja: 
Hannu Levaniemi  Joensuu 
Varapuheenjohtaja:  
Sirkka Huikuri  Liperi 
Varsinaiset jäsenet: 
Tarmo Alastalo Joensuu 

Petra Damstén Lieksa 
Leila Härkin  Joensuu 
Mirja Kauppila  Liperi 
Erja Moore  Rääkkylä 
Raimo Ruttonen Joensuu 
Elina Anttonen  Joensuu 
Varajäsenet:   
Eila Heinonen  Joensuu 
Anne Ilmakari- Hämäläinen Joensuu 
Hallitus kokoontui 8 kertaa. 
Toiminnanjohtaja toimi kokouksissa sihteerinä. 
 
Jäsenmäärä 305 
 
 
Talous 
 
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA 
myönsi alueellisen omaistoiminnan toteuttami-
seen 214 000 euroa kohdennettua toiminta-avus-
tusta. Vuodelle 2018 STEA:n myöntämästä projek-
tiavustuksesta noin 20.000 euroa siirrettiin käytet-
täväksi vuodelle 2019. Yhdistyksen oma rahoitus-
osuus oli pieni. Sen muodostavat jäsenmaksut. 
 
Yhdistyksellä oli palkattuja työntekijöitä: toimin-
nanjohtaja, omaistyöntekijä, järjestösihteeri, osa-
aikainen projektikoordinaattori sekä tuntityönte-
kijöitä. 
 
Yhdistyksellä on omat toimitilat Joensuussa, osoit-
teessa Karjalankatu 4 A 2. Tilat on hankittu yhdis-
tykselle vuonna 2002 Raha-automaattiyhdistyksen 
investointiavustuksella ja lahjoituksilla. 
 
Tilat ovat maksutta sovitusti myös yhteistyökump-
paneiden kokous- ja ryhmäkäytössä. Kalusto ja ir-
taimisto hankittiin pääasiassa tiloihin muutetta-
essa vuonna 2002. Vuoden 2019 aikana kiinteis-
tössä toteutettiin asiantuntijaselvityksiä ja käyttöä 
turvaavia korjauksia ja toimenpiteitä, sillä kiinteis-
tössä on todettu kosteusvaurioita.



 


