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KANSALAISJÄRJESTÖ JA VAPAAEHTOINEN MIELENTERVEYSTYÖ 
 
 
Vuonna 1993 perustetun Sastamalan seudun mielenterveysseura ry:n sääntömääräisenä tehtävänä 

on edistää mielenterveyttä. Perustehtäväänsä yhdistys toteuttaa mm. ylläpitämällä järjestölähtöistä 
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kriisiapua tarjoavaa kriisikeskus Tukitaloa ja asumispalveluyksikkö Kätsää. Yhdistyksen 

hanketoiminnalla ja palveluissa pyritään löytämään uusia keinoja auttaa ihmisiä ja edistetään 

osallisuutta sekä yhteenkuuluvuutta.  

 

Yhdistyksen toiminta-alueen muodostavat Sastamala, Huittinen ja Punkalaidun. Lisäksi 

yhdistyksessä tehdyn kriisipuhelinpäivystyksen ja verkkotyön kautta tavoitetaan asiakkaita 

huomattavasti varsinaista toiminta-aluetta laajemmalta alueelta. Samoin asumispalveluyksikköön 

voi hakeutua asumaan mistä tahansa Suomesta.  

 

Yhdistyksen vaikuttamisalue on laajentunut huomattavasti vuoden 2017 aikana. Sosiaali- ja 

terveyspalveluiden uudistaminen, sote-uudistus, vaikuttaa myös järjestöjen toimintaedellytyksiin 

ohjaten järjestöjä verkostoitumaan ja yhteistyöhön. Sastamalan seudun mielenterveysseura on 

jäsenenä Tampereella toimivassa Artteli-Kumppanuusyhdistys ry:ssä. Arttelin toiminta kokoaa 

yhteen Pirkanmaalla toimivia järjestöjä ja pyrkii edistämään järjestöjen asiaa mm. sote-

uudistuksessa. Yhdistyksemme on osallisena lapsi- ja perhekeskustoiminnan kehittämisessä 

Pirkanmaalla. Olemme myös olleet viemässä yrittäjien hyvinvointitoimintaa Tampereella toimiville 

Pirkanmaan yrittäjille.  

 

Myös paikallinen järjestöjen välinen yhteistoiminta on nähty tärkeäksi ja yhdistys on resurssiensa 

puitteissa osallistunut Sastamalan sosiaali- ja terveysalan järjestöjen verkoston toimintaan. 

Yhteistyön tuloksena järjestettiin sosiaali- ja terveysalan järjestöjen, sekä seurakunnan kanssa 

yhteistyössä 27.7 jo kolmas yhteinen leiripäivä seurakunnan leirikeskuksessa Kiikan Leiriaholla. 

Lisäksi 28.4.2017 sote-järjestöt järjestivät Sastamalan keskustassa järjestösuunnistuksen, jonka 

tarkoituksena oli esitellä järjestöjen toimintaa. Suunnistukseen osallistui noin 70 kuntalaista. 

 
Yhdistyksen jäsenmäärä toimintavuoden lopussa oli 100 henkeä. Jäsenmaksut olivat vuonna 2017 

17 euroa henkilöjäseniltä ja 250 euroa kannattajajäseniltä. Yhdistyksen jäsenmäärä on ollut lievässä 

laskussa viimevuosina ja jäsenien joukossa on useampana vuonna jäsenmaksunsa maksamatta 

jättäneitä jäseniä. Yhdistyksen hallitus päätti kokouksessaan 12.12 erottaa 21 jäsentä, joiden 

jäsenmaksu on jäänyt vuosina 2016 ja 2017 maksamatta. Erotettaville jäsenille varattiin 

mahdollisuus jäädä yhdistyksen jäseneksi huolehtimalla jäsenmaksurästien maksamisesta.  

 
Vapaaehtoistoimintaan, mielenterveys- ja auttamistyöhön tarjoaa yhdistys monipuolisesti 

mahdollisuuksia mm. Valtakunnallisessa kriisipuhelimessa, Tukinetissä, yksilötukisuhteissa sekä 

mielenterveyttä tukevien ryhmien ohjaamisessa. Vapaaehtoisilla on lisäksi mahdollisuus toimia 

muiden vapaaehtoisten työnohjaajina. Uutena toimintamuotona koulutettiin kaupungin ja muiden 

järjestöjen kanssa yhteistyössä 10 vapaaehtoista lapsiperheiden rinnallakulkijoiksi.  
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Yhdistyksen tukihenkilötyössä toimii aktiivisesti 33 vapaaehtoista. Kaikille vapaaehtoisille taataan 

toiminnassa henkilökunnan tuki, tarpeellinen koulutus ja säännölliset työnohjaukset.  
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KRIISIKESKUSTOIMINTA JA RIKOSUHRIPÄIVYSTYS 
 
Kriisikeskuksen toimintamuotoina ovat asiakasvastaanotot, kriisipuhelinpäivystys, verkkokriisityö, 

turva-asunto -toiminta, Rikosuhripäivystyksen toiminta, turvapaikanhakijoiden kriisiauttaminen, 

yksilötukisuhteet ja ryhmätoiminnat. Kriisikeskuksen toiminta on siten hyvin monipuolista.  

 
Kriisikeskuksen toiminta-alueella Sastamalassa, Huittisissa ja Punkalaitumella asuu noin 40 000 

asukasta. Asiointi järjestölähtöistä apua tarjoavassa kriisikeskuksessa on kuitenkin mahdollista 

myös kuntarajoista riippumatta. Verkkokriisikeskuksen ja Valtakunnallisen kriisipuhelimen kautta 

tavoitetaan yhdistyksen omaa toiminta-aluetta huomattavasti laajempi kohderyhmä. 

 
Kriisikeskuksessa toimitaan järjestölähtölähtöisesti, millä tarkoitetaan mahdollisuutta matalan 

kynnyksen maksuttomiin palveluihin ja anonyymiin asiointiin, sekä palkattujen ammattilaisten että 

tehtäviinsä koulutettujen vapaaehtoisten yhdessä tekemää auttamistyötä. Asiakkaan kokonaistilanne 

huomioiden, pyritään kriisikeskuksesta tarjottava tuki pitämään lyhytaikaisena, siten että 

käyntikertoja yhdessä asiassa asiakkaalle tulisi korkeintaan viisi. Tarvittaessa asiakasta ohjataan 

alueen muiden palveluiden piiriin.   

 
Sastamalan Tukitalolla on mahdollista asioida ilman ajanvarausta arkisin klo 9.00-15.00 välisenä 

aikana. Huittisten Tukitalolla toimitaan henkilöstöresursseista johtuen ajanvarauksen kautta. 

Yhteyden kriisityöntekijään saa myös yhdistyksen kotisivuilla olevan suojatun lomakkeen kautta.  

 

Asiakasvastaanotot 

Kriisityöntekijän asiakasvastaanotolla kävi vuonna 2017 yhteensä 338 yksittäistä eri asiakasta, joille 

kertyi yhteensä 680 käyntiä ja 1249 käyntisuoritetta (v.2016 käyntejä oli 702 ja 1270 suoritetta. 

Yksi suorite on 45 min vastaanottoaika.  

 

Vastaanotoilla käyneiden yksittäisten eri asiakkaiden määrän kasvu on siten tasaantunut edellisiin 

vuosiin verrattuina. Yksi asiakas kävi tapaamassa keskimäärin 2 kertaa työntekijää. Erot eivät ole 

suuria, mutta yksittäiselle asiakkaalle ei keskimääräisesti kertynyt yhtä monta asiointikertaa, kuin 

vuonna 2016. 

 

 
 
 

Asiakaskunnassa miehiä oli 24% (vuonna 2016 miehiä oli 38% asiakkaista). Naisten osuus 

asiakaskunnassa siis kasvoi. 
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Yleisin yksittäinen käyntisyy oli pari- ja perheongelmat n. 45% asiakaskäynneistä (v 2016. 35%, 

2015. 29%). Pari- ja perheongelmien osuus asioinnin syynä on siten vuosittain kasvanut. Muina 

asiointisyinä korostuivat ahdistuneisuus 7%, huoli läheisestä n. 5 % asiakaskäynneistä. Lapseen 

liittyvä huoli oli niin ikään syynä 5%: iin asiakaskäyntejä. 

Itsemurhiin liittyvissä asioissa vastaanotolla kävi vain yksi asiakas, samoin kuin edellisenä vuonna. 

Asiakkaista oli parisuhteessa tai seurusteli 64% (v. 2016. 51%). Liitteenä 1. on vertailua varten 

koko kriisikeskusverkoston asiakastilastot 

 
 

 
 
 

 
 

Kriisipuhelinpäivystys 
Suomen Mielenterveysseuran ylläpitämän Valtakunnallisen kriisipuhelimen kautta yhdistyksen 

työntekijät ja vapaaehtoiset vastaanottivat vuoden aikana 2029 puhelua (vuonna 2016 yht. 1876 

puhelua). Näistä enemmistö oli vapaaehtoisten vastaanottamia, yhteensä 1188 puhelua. Työntekijät 

vastaanottivat 841 puhelua. Kriisipuhelimen päivystäjinä toimi vuoden aikana 20 vapaaehtoista ja 5 

eri työntekijää. Päävastuu puhelintyöstä oli yhdellä työntekijällä. Vapaaehtoisten saaminen 

puhelinpäivystysvuoroihin oli ajoittain haasteellista. 

 
Yhdistykseen tulleiden soittojen yleisimmät syyt olivat halu kertoa kuulumiset (15% soittajista), 

erilaiset ihmissuhdeongelmat (15% soittajista), arjessa selviytymiseen liittyvät ongelmat (9% 

soittajista), ahdistuneisuus (9% soittajista). Yksinäisyyden mainitsi soittamisen syyksi 6% 

asiakkaista.  
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Verkkokriisityö 
Verkkokriisityön toimintamuodoissa tapahtui vuonna 2017 huomattava muutos kun Tukinetin Net 

Tuen rinnalle avattiin SEKASIN -chat. Samalla aikaisemmin Net Tuki Live nimellä palvellut chat 

nimettiin Solmussa -chatiksi. Chat palveluiden rooli on siten kasvanut verkkokriisityön 

kokonaisuudessa. Solmussa -chat on profiloitu hieman vanhemmille netinkäyttäjille, ja SEKASIN -

chat on selkeämmin nuorille tarkoitettu palvelu.  

 

Internetissä tapahtuvaan verkkokriisityöhön osallistui toimintavuoden aikana 3 vapaaehtoista 

tukihenkilöä ja 5 työntekijää. Verkkokriisityössäkin päävastuu oli yhdellä työntekijällä.  

 

Verkkokriisityön jakaantuminen useampaan eri palveluun vaikuttaa yhdistyksessä perinteisesti 

vahvana työmuotona olleen Tukinetin Net-Tuen tilastoituihin vastausmääriin. 

Tukinetissä vastaanotettiin yhteensä 829 viestiä. Enemmistö oli työntekijöiden vastaanottamia, 

yhteensä 740 asiakasviestiä ja vapaaehtoiset vastaanottivat 89 asiakasviestiä. Yleisimpiä 

yhteydenottojen syitä olivat masentuneisuus (12% viesteistä), ahdistuneisuus (11% viesteistä), 

kehityskriisi (10% viesteistä), itsetuhoisuus (9% viesteistä) ja halu kertoa kuulumiset (9% 

viesteistä). 

 

 
 
SEKASIN -chatissa yhdistyksen työntekijät kävivät yhteensä 181 chat -keskustelua. Päivystämiseen 

ei osallistunut vapaaehtoisia. Hieman yllättäen chatin asiakkaista oli peräti n 87% naisia, loput 

olivat miehiä, muun sukupuolisia tai eivät ilmoittaneet sukupuoltaan. Yleisin yhteydenoton syy oli 
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ahdistus (39% yhteydenottajista), ihmissuhdeongelmat (15% yhteydenottajista), yksinäisyys (12% 

yhteydenottajista) ja masennus (9% yhteydenottajista). SEKASIN -chat on nuorille tarkoitettu 

palvelu, joten vastaajista on elämäntilanteekseen ilmoittanut koululainen tai lukiolainen yht 57%, 

ammattiin opiskelevia on 12% ja yliopisto / Amk-opiskelijoita 10%. Työttömäksi itsensä 

ilmoittaneita yhteydenottajia oli yhteensä 11%. 

 

Turva-asunto 
Yhdistyksen ylläpitämässä turva-asunnossa oli toimintavuonna 4 eri asiakasta (v. 2016. 9 eri 

asiakasta). Asiakkaista kolme oli Sastamalasta ja yksi Huittisista. Eniten turva-asuntoa tarvittiin 

erilaisiin ihmissuhteiden kriisitilanteisiin liittyen. Yöpymisvuorokausia turva-asuntoon kirjattiin 91 

(Vuonna 2016 yöpymisvuorokausia oli 236, sekä vuonna 2015 yht. 86). Asunnon käyttötarve 

vaihtelee siten vuosittain. Turva-asunnon käyttötarpeeseen saattaa jatkossa vaikuttaa Tampereen 

Ensi- ja turvakodin Tampereelle avaama uusi yksikkö. Huittisia palvelee Porin Esikon turvakoti. 

Turvakotien rahoitus kuuluu nykyisin valtiolle.   

 

Turvapaikanhakijoiden kriisiauttaminen 
Turvapaikanhakijoiden kriisiauttaminen on jatkunut syyskuusta 2015 alkaen. Turun SPR:n 

ylläpitämä Punkalaitumen vastaanottokeskus oli hetken suljettuna ennen kesällä tapahtunutta 2015 

turvapaikanhakijoiden yllättävää kasvua. Kriisiauttamisesta vastaavat koulutetut kriisityöntekijät.  

 
Yhdistys sai vuoden 2016 alussa RAY:ltä kriisikeskuksen AK-avustukseen 15 000 euron 

kaksivuotisen korotuksen turvapaikanhakijoille tarkoitettuja tasapainovalmennusryhmiä varten. 

Tasapainovalmennusryhmät perustuvat Suomen Mielenterveysseuran kehittämään ohjelmaan, jossa 

traumaattisiin kriisitilanteisiin joutuneille turvapaikanhakijoille tarjotaan tietoa traumaoireista ja 

annetaan välineitä käsitellä mahdollisesti ilmaantuvia oireita. Tasapainovalmennusryhmät eivät ole 

terapiaa tai hoitoa. Ryhmistä on olemassa kaksi versiota, varsinainen 8 ryhmätapaamista sisältävä 

tasapainovalmennusryhmä ja lyhempi sekä kevyempi tasapainovalmennus -inforyhmä Ryhmiä 

voidaan pitää myös turvapaikanhakijoille, joiden hakuprosessi on kesken tai jotka ovat saaneet 

käännytyspäätöksen.  

 

Alkuvuodesta 2016 lähestyttiin myös TPV-ryhmiin liittyen myös lähiseudulla toimivia yksityisiä 

vastaanottokeskuksia. Yhteistyö näiden kanssa ei kuitenkaan juuri edennyt koska mm tulkkaus- ja 

kuljetuskustannuksista ei päästy yksimielisyyteen. 

 

Vuonna 2017 järjestettiin yksi pidempi TPV-ryhmä ja neljä lyhempää TPV-info ryhmää. 

Inforyhmissä oli yhteensä 39 osallistujaa ja TPV-ryhmässä keskimäärin kuusi osallistujaa / kerta. 

 
Kesällä 2016 Turun SPR:n kanssa päivitetty yksilöasiakkaiden käyntejä koskeva sopimus ja RAY:n 

myöntämä korotus mahdollistivat yhden työntekijän lisäresurssin kriisikeskukseen. 

Turvapaikanhakijoiden poikkeuksellisen vakavien traumakokemusten ja työntekijöiden 

työhyvinvoinnin näkökulmasta turvapaikanhakijoiden kriisiauttamiseen osallistuu käytännössä 

useampi kriisityöntekijä. 

 
Yksilövastaanotoilla tarvittavat tulkkipalvelut on järjestetty neuvottelupuhelimen kautta. 

Ryhmätilanteissa todettiin paikan päällä oleva tulkki välttämättömäksi. Turun SPR on korvannut 

omien asiakkaidensa tulkkaus- ja kuljetuskustannukset. Punkalaitumen vastaanottokeskuksesta on 

myös riittänyt asiakkaita yhdistyksen resursseihin nähden.  

 



 

8 
 

Vastaanottokeskuksen asiakkaiden käyntejä oli yhteensä 200 (v 2016 yht. 186 ja v. 2015 yht. 64) 

Työtunteja vastaanottokeskuksen asiakkaiden auttamisesta kertyi 229,5 (v. 2016 yhteensä 200). 

Turvapaikanhakijoiden yksilövastaanotoista on erillinen työajanseuranta ja oma 

kustannuspaikkansa kirjanpidossa. Tasapainovalmennusryhmät on pidetty kriisikeskuksen 

kustannuspaikalla. 

 

Rikosuhripäivystyksen toiminta (RIKU) 
Rikosuhripäivystyksen toimintaa ohjaa ja koordinoi Tampereella sijaitseva RIKUN Sisä-Suomen 

aluetoimisto. Vuoden 2016 alusta Rikosuhripäivystyksen työntekijän nimike muuttui RIKU -

toiminnanohjaajaksi ja työaika lisääntyi 0,5 henkilötyövuoteen. Lisäys johtuu rahoituksen 

siirtymisestä oikeusministeriölle ja EU:n rikosuhridirektiivin voimaan astumisesta vuoden 2015 

marraskuussa. 

 

Rikosuhripäivystykseen on toimintavuoden 2017 aikana ollut 370 yhteydenottoa ja tukisuhteita 35 

(vuonna 2016 yht 26 tukisuhdetta). Rikosuhripäivystyksen omaan tilastointiohjelmaan kirjattu 

erilaisia asiakastapahtumia yhteensä 231 tapahtumaa.  

 

Uutena toimintamuotona toiminnanohjaaja päivysti RIKU-chatissa. Chatin yhteydenottojen syyt 

vaihtelivat, mutta yhteisenä tekijänä oli asiakkaiden tarve saada tietoa joko rikosprosessiin tai 

aihepiiriin liittyvistä teemoista. Asiakkaat kysyivät esimerkiksi rikosprosessista, toimintaohjeista, 

pari- ja lähisuhdeväkivallasta. Asiakkaita ohjattiin edelleen muihin tukimuotoihin, poliisille, 

terveydenhuoltoon, sosiaalitoimeen, oikeusaputoimistoon ja myös turvakoteihin. Yhdistyksen 

toiminnanohjaaja oli toisteiseksi Sisä-Suomen alueella ainoa chatissa päivystävä RIKUN 

toiminnanohjaaja. Chat on kasvava työmuoto ja jo vajaan vuoden aikana yhteydenottojen määrä 

kasvoi yhden päivystysvuoron aikana. Yhteensä yhteydenottoja chatin kautta tuli toimintavuonna 

115.   

 

Myös Rikosuhripäivystyksessä toimii ammattilaisten rinnalla koulutettuja vapaaehtoisia. 

Vapaaehtoisten tukisuhteet saattavat oikeusprosessien pituudesta olla pitkiä, mutta toisaalta 

tapaamisia voi olla harvemmin kuin muissa yhdistyksen tukihenkilötehtävissä. 

Rikosuhripäivystyksen tukihenkilönä toimi toimintavuoden aikana yhteensä 4 vapaaehtoista. 

Uusille tukihenkilölle järjestettiin peruskurssi 19.4. - 22.5.2017. Koulutukseen osallistui yhteensä 3 

tukihenkilöä. RIKUN tukihenkilökoulutuksen pituus oli yhteensä 22 h, lisäksi koulutuksen pohjana 

oli yhdistyksen 35 h vapaaehtoistyönkoulutus. Toimintavuoden aikana kahdella tukihenkilöllä oli 

yhteensä 3 tuettavaa.  

 

RIKU-toiminnasta tiedotettiin esittelyin ja tietoiskuin ja mm osallistumalla erilaisiin paikkakunnalla 

järjestettyihin tapahtumiin. Erilaisia tapahtumia, joissa RIKU:n toimintaa esiteltiin, oli vuoden 

aikana 11. Esittelytapahtumissa tavoitettiin yhteensä arviolta n. 200-300 henkilöä.  

 

Sastamalassa on aloitettu Rikosuhripäivystyksen aloitteesta Moniammatillinen riskinarviointi 

(Marak-toiminta). Marak-kokouksia oli yhteensä 9, RIKU:n edustus oli yhtä lukuun ottamatta 

mukana kaikissa kokouksissa.  

 

Vuonna 2017 toiminnanohjaaja osallistui RIKUn valtakunnallisiin koulutuksiin 9.9.2017 aiheena 

Riku Chat, 21.-22.11 aiheena Rikosuhripäivystyksen valtakunnalliset koulutuspäivät ja 29.11 

aiheena ihmiskauppa. Sisä-Suomen alueellisiin koulutus- ja kehittämispäiviin Tampereella 
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osallistuttiin helmi-, maalis-, touko-, loka- ja joulukuussa, sekä elo- ja lokakuun aikana alueellisiin 

Skype-tiimeihin.  
 

Yksilötukisuhteet 
Yhdistyksen kautta voitiin myös järjestää muutamille asiakkaille vuoden aikana henkilökohtainen 

tukihenkilö. Yksilötukisuhteissa oli vuoden aikana 9 tuettavaa (vuonna 2016 yhteensä 7). 

Yksilötukisuhteista vastasivat vapaaehtoiset tukihenkilöt kriisityöntekijän ohjaamana ja tukemana. 

 

Ryhmätoiminnat 
Toimintavuoden aikana ei saatu järjestettyä yrittäjille suunnattua hyvinvointikoulutusta. Tavoitteena 

oli järjestää yksi yrittäjien hyvinvointikoulutus, mutta syksylle suunniteltu kurssi peruuntui 

ilmoittautumisjärjestelmässä olleiden ongelmien vuoksi. Suuri osa ilmoittautuneista oli niin kaukaa, 

ettei viikolla Sastamalassa pidettävälle kurssille ollut käytännössä mahdollista osallistua.  

 
Nuorten Mielen Ensiapukoulutuksia järjestettiin kaksi. Osallistujia koulutuksissa oli yhteensä 30.  

 

Vuonna 2016 aloitettiin Pirkanmaan Setan kanssa yhteistyössä Sateenkaariryhmät. Ryhmät ehtivät 

kokoontua vuoden aikana 2017 yhteensä 11 kertaa ja keskimäärin yhdellä kokoontumiskerralla oli 

mukana 4 osallistujaa.  

  

Kriisikeskuksen pitämistä tasapainovalmennusryhmistä on kerrottu kohdassa 

Turvapaikanhakijoiden kriisiauttaminen.  

 
Vapaaehtoisista tukihenkilöistä ryhmänohjaajina toimi yhteensä 14 henkilöä. Tukihenkilöt ohjasivat 

asumisvalmennusyksikön tiloissa kaikkiaan 54 mielenterveyttä tukevaa ryhmäkertaa (vuonna 2016 

yht 47), joihin osallistui yhteensä 432 henkilöä. Keskimäärin yhdessä ryhmässä oli 8 osallistujaa. 

Asumisvalmennusyksikössä järjestettävät ryhmät ovat avoimia, ja niihin osallistuminen on 

mahdollista myös muille, kuin asumisvalmennusyksikön asukkaille.  

 

Verkostoyhteistyö ja palaute  
Verkostotyö kuuluu kaikkien kriisityöntekijöiden toimenkuviin asiakastyön ohella. Kriisikeskuksen 

työntekijät ovat toimintavuoden aikana tavanneet säännöllisesti mm. Sastamalan ja Huittisten 

perusturvan työntekijöitä, Sastamalan koulutuskuntayhtymän ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin 

edustajia. Kriisikeskuksen työntekijät ovat mukana seutukunnallisessa Maahanmuutto-työryhmässä.  

  

Yhdistyksen toiminnanjohtaja on osallistunut Pirkanmaan LAPE- työryhmään. LAPE on Suomen 

hallituksen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma, jossa on tavoitteena uudistaa lapsi- ja 

perhepalvelut siten, että ne vastaavat nykyistä paremmin lasten, nuorten ja perheiden tarpeita. 

Ensisijaisena uudistuksessa pidetään lapsen etua ja oikeuksia sekä vanhemmuuden tukea. Tällä 

tavoin ajatellaan voitavan vähentää lasten, nuorten ja perheiden eriarvoisuutta. Pirkanmaan LAPE-

työryhmän työskentely on vienyt paljon työaikaa, mutta se on auttanut verkostoitumaan ja 

yhdistyksen palveluiden asemoitumista. Esimerkiksi eropalveluiden järjestäminen Sastamalassa ja 

yhdistyksen rooli näiden palveluiden tuottajana on noussut esiin LAPE-työn myötä.     

 

Tämän lisäksi toiminnanjohtaja on osallistunut pari kertaa vuodessa kokoontuvaan Sastamalan 

kaupungin omaan LAPE-työryhmään. LAPE-työryhmä on mm. valmistellut lapsiperheiden 

kohtaamispaikkaa Sastamalan kirjastoon. Yhteistyö Sastamalan perhepalveluverkoston toimijoiden 

kanssa on tiivistynyt yhä edelleen.  
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Kriisikeskustoiminnasta pyydettiin asiakkailta palautetta. Koko kriisikeskusverkoston yhteisesti 

käyttämällä vaikuttavuuden arviointimittarilla saatiin kuitenkin vain vähän palautetta. Muina 

palautteen keruukeinoina on kokeiltu kriisipuhelimen päivystäjiltä päivystysvuoron jälkeen 

kerättävää palautetta. 

 

Henkilöstö 
Toiminnanjohtaja toimii myös kriisikeskusjohtajana 0,5 htv:n työajalla osallistuen pienimuotoisesti 

asiakastyöhön sekä verkkokriisityöhön. Kriisikeskuksessa on työskennellyt kriisikeskusjohtajan 

lisäksi neljä kriisityöntekijää. Kriisityöntekijöissä on osa-aikaisissa työsuhteissa työskenteleviä ja 

ositettua työaikaa tekeviä työntekijöitä. Kaikki kriisityöntekijät ovat vakituisissa työsuhteissa. 

Kriisikeskuksen laskennallinen henkilöstöresurssi on ollut vuonna 2016 yhteensä 3,7 htv.  

 

Kriisikeskusjohtajana toimi Ari Tiensuu, kriisityöntekijöinä Miia Niemelä, Miia Suonpää, Tiina 

Iso-Aho (50% kriisityö, 50% Riku), Hannele Kyttälä-Koskinen (40%)  

 

Lisäksi kriisityössä toimivat Sirpa Lindeman (30%) Lindeman ei osallistunut asiakastyöhön, mutta 

päivysti kriisipuhelinta sekä huolehti kriisityön ajanvarauksista ja vapaaehtoisten 

purkukeskusteluista. Eija Harjunen osallistui vapaaehtoisten tukihenkilöiden kouluttamiseen ja 

ohjaamiseen.   

 
Palkattujen ammattilaisten rinnalla on toiminut noin 33 aktiivista vapaaehtoista tukihenkilöä. 

Näiden lisäksi kriisikeskuksessa on toimintavuoden aikana ollut kaksi kuntouttavan työtoiminnan 

asiakasta yleisissä avustavissa toimisto ym. tehtävissä.  

 
Tukihenkilöille on tarjottu henkilökunnan jatkuva tuki purkukeskusteluineen ja säännöllisine 

työnohjauksineen. Vuonna 2017 käytiin tukihenkilöiden kanssa yksilölliset kehityskeskustelut. 

Työnohjaajat kokoontuivat keskenään 2 kertaa suunnittelukokouksiin ja työnohjaajien 

työnohjaukseen. Alkuvuodesta 2017 järjestettiin tukihenkilökoulutus, josta valmistui 8 uutta 

tukihenkilöä. 

 

Virkistystapahtumana retkeiltiin 14.6.2017 tukihenkilöiden ja henkilökunnan kanssa Turkuun 

tutustumaan Turun kriisikeskukseen sekä Rikun hengessä Kakolan vankilakierrokselle. 

Tukihenkilöiden perinteiset joulupuurot syötiin 4.12.2017 yhdistyksen toimitiloissa.   
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VERKKOKRIISIKESKUS TUKINET 
 

Johdanto 
Sastamalan seudun mielenterveysseura ry on kehittänyt ja ylläpitänyt verkkokriisikeskus Tukinettiä 

toukokuusta 2000 lähtien. Vuosien aikana Tukinet on kasvanut yhden paikallisen yhdistyksen 

ylläpitämästä palvelusta kokonaisuudeksi, jossa toimi vuoden 2017 lopussa yli 50 eri järjestöä 

tarjoten apua ja tukea internetin välityksellä. 

Tukinet löytyy osoitteesta www.tukinet.net tai mobiililaitteilla osoitteesta m.tukinet.net 

 

Tukinetin toiminnan siirtyminen Suomen Mielenterveysseuralle vuoden 2017 alusta 
Suomen Mielenterveysseura teki helmikuussa 2016 esityksen Tukinetin ylläpidon siirtämistä 

itselleen. Ajatus toiminnan siirtämisestä oli noussut esiin RAY:n Suomen Mielenterveysseuraan 

tekemän tarkastuksen yhteydessä. Vuoden 2016 aikana Suomen Mielenterveysseuran ja RAY:n 

kanssa käytyjen neuvotteluiden tuloksena päädyttiin siirtämään Tukinetin ylläpito vuoden 2017 

alusta Suomen Mielenterveysseuralle.  

 

Sopimukseen liittyen myös Tukinetin ylläpidon henkilökunta siirtyi ns. vanhoina työntekijöinä 

Suomen Mielenterveysseuran työntekijöiksi vuoden 2017 alusta. Siirtosopimuksessa määriteltiin 

myös, että Sastamalan seudun mielenterveysseuralle jää vielä vuoden 2017 ajaksi 0,2 

henkilötyövuotta Tukinetin kustannuspaikalle siirtoon liittyvien järjestelyiden ja täällä aloitetun 

sivustouudistuksen ja kehitystyön jatkuvuuden varmistamiseksi. Myös siirtyneiden työntekijöiden 

puhelimenkäytöstä, ATK-ohjelmista yms. on saattanut aiheitua vuoden 2017 aikana kuluja, jotka on 

laskutettu Suomen Mielenterveysseuralta.   

 

Tukinetin ylläpito rahoitetaan STEAn tuella. Vuodelle 2017 Raha-automaattiyhdistys myönsi 

yhdistyksen hakemana 299 000 euron suuruisen kohdennetun toiminta-avustuksen (AK-avustus) 

verkkokriisikeskus Tukinetin toimintaan. Avustus sisälsi noin 88 000 euroa sivuston uudistamiseen.  

 

Tukinetin siirtosopimuksen mukaan yhdistykselle vielä alkuvuodesta 2017 maksetut avustukset 

siirrettiin suoraan Suomen Mielenterveysseuralle, joka myös vastasi avustuksen käytöstä STEA:lle.  

 

Tämän lisäksi Tukinetiltä jäi vuodelta 2016 sivuston uudistamiseen tarkoitettua avustusta 

käyttämättä yhteensä 81 192,21 euroa. Suomen Mielenterveysseuran kanssa sovittiin, että palvelun 

siirtyessä avustussumma jäi yhdistykselle kahden vuoden korottomaksi lainaksi. Vuoden 2017 

aikana lainaa maksettiin takaisin 32 871,10 euroa sekä siirtyneen henkilökunnan lomapalkkavelat 

15 450,02 euroa.   

http://www.tukinet.net/
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ASUMISPALVELUYKSIKKÖ KÄTSÄ 
 
Yhdistyksen ylläpitämän asumispalveluyksikkö Kätsän perustehtävänä on nuorten ja 

mielenterveyskuntoutujien tukeminen elämässä eteenpäin omien tavoitteiden suuntaisesti, 

yhteisöllisyyteen ja ammatillisuuteen tukeutuen. Toiminta on asumispalveluyksikkö -nimikkeestä 

huolimatta sisällöllisesti ja luonteeltaan tukiasumista. 

 
Toimintaan on Y-Säätiöltä vuokrattu kiinteistö, jonka 19 asuntoa edelleen vuokrataan tukea 

tarvitseville henkilöille.  Lisäksi kiinteistössä on ryhmä- ja toimintatilat asukkaille järjestettävän 

yhteisöllisen toiminnan mahdollistamiseksi. Kiinteistössä on myös asianmukaiset pyykinhuoltotilat 

ja sauna asukkaiden käyttöön. Kaikki tilat ovat esteettömiä ja asunnoissa on omat wc, suihku ja 

keittiötilat 

 
Vuoden 2017 aikana asukkaita on ollut Sastamalasta, Huittisista, ja Punkalaitumelta. Eri asiakkaita 

oli kuluneen vuoden aikana yhteensä 28, näistä 19 naista ja 9 miestä. Asumispalveluyksikköön kävi 

vuoden aikana tutustumassa 9 henkilöä, (Vuonna 2016 tutustujia kävi 21) Asumispalveluyksikköön 

muutti vuoden 2017 aikana 11 henkilöä. Vuoden 2017 aikana asumisvalmennus päättyi 10:ltä 

henkilöltä. 

 
Asumispalvelujakson jälkeen siirrytään useimmiten itsenäiseen asumiseen, mutta jakson aikana voi 

myös selvitä, että asukas tarvitsee jotain muuta tuetumpaa asumismuotoa tai laitoshoitoa. Vuonna 

2017 poismuuttaneista 7 muutti itsenäisesti asumaan ja yhdelle järjestettiin laitoshoitopaikka. 

Asumispalvelusyksikössä ollaan keskimäärin 2 vuotta. Aikuisten asukkaiden keski-ikä oli 27 

vuotta. 

 

Kätsän palvelut 
Asukkaalle tarjotaan omaohjaajan kanssa toteutettuja yksilöaikoja, ryhmätoimintaa sekä muuta 

yhteisöllistä toimintaa. Omaohjaaja pyritään nimeämään jo asukkaan tullessa tutustumaan yksikön 

toimintaan. Omaohjaaja huolehtii, että asukkaiden kanssa laaditaan kanssa yksilölliset ja 

tarpeenmukaiset suunnitelmat ja tavoitteet ja niiden toteutumista seurataan säännöllisesti. 

Omaohjaajan ja asukkaan väliset yksilöajat ovat säännöllisesti viikoittain ja tapaamisten sisältö 

tukee asukasta hänen tavoitteidensa toteutumisessa. HILKKA – asiakastietojärjestelmään 

tallennetaan asukkaiden kanssa tehdyt palvelusuunnitelmat. Palvelusuunnitelmia arvioidaan 

vähintään neljän kuukauden välein. Asiakkaiden toimintakyvyssä tapahtunutta edistymistä 

arvioidaan Työterveyslaitoksen kehittämällä Kykyviisari –mittaristolla.  

 

Erilaisia yhteisöllisiä tilanteita ovat viikoittainen asukaskokous, olohuone ja kahdesti viikossa 

kokoontuvat ruokaryhmät, arkiaamuiset aamukahvit ja perjantain iltapäiväkahvit. Kahdesti viikossa 

järjestettävistä iltaryhmistä vastaavat sekä yksikön omat työntekijät, että yhdistyksen vapaaehtoiset 

tukihenkilöt. Keskimäärin yhdelle ryhmäkerralle oli 8 osallistujaa. 

 

Työntekijöiden ohjaamissa ryhmissä tavoitteena on asumiseen ja elämänhallintaan liittyvien taitojen 

vahvistaminen. Työntekijöiden ohjaamia iltaryhmiä oli toimintavuonna 50 ja näissä noin 400 

osallistumiskertaa.  

 

Vapaaehtoisten ohjaamissa ryhmissä tavoitteena on yleinen mielenterveyden ja hyvinvoinnin 

edistäminen. Ryhmissä sitoudutaan Suomen Mielenterveysseuran ryhmätoimintojen linjauksiin. 

Vapaaehtoisten tukihenkilöiden pitämiin ryhmiin osallistuminen on mahdollista myös muille kuin 
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Kätsän nuorille. Vapaaehtoiset tukihenkilöt ohjasivat 54 ryhmäkertaa. Näissä oli yhteensä 432 

osallistujaa. 

 

Asumispalveluyksikkö järjestää myös ammatillista palveluohjausta, jota tarjottiin yksikön 

ulkopuolella asuville henkilöille heidän omiin asuntoihinsa. Vuoden 2017 aikana Sastamala osti 

palveluohjausta yhteensä 7 asiakkaalle.   

 
Asumispalveluyksikkö Kätsän tiloissa järjestettiin Sastamalan ja Huittisten kaupunkien kanssa 

laadittuihin sopimuksiin perustuvia valvottuja tapaamisia, joissa valvojana oli joko ulkopuolinen 

valvoja tai asumispalvelusyksikön työntekijä. 

 

Henkilöstö 
Asumisvalmennusyksikössä on työskennellyt vastaavan ohjaajan alaisuudessa kolme ohjaajaa. Osa 

henkilökunnasta on työskennellyt osa-aikaisesti myös yhdistyksen muilla kustannuspaikoilla. 

Yksikön laskennallinen henkilöstöresurssi oli yhteensä noin 3,5 htv.  

 

Henkilöstön lisäksi Kätsällä on toimintavuoden aikana ollut 3 opiskelijaa, yksi 

yhdyskuntapalvelusta suorittava henkilö, 2 kuntouttavan työtoiminnan asiakasta ja yksi 

vakuutusyhtiön kautta työkokeiluun ohjattu henkilö.  

Vastaavana ohjaajana toimi Eija Harjunen, ohjaajina Riitta Vainio, Hanna Lähdekorpi (50% 

työajalla 1.5.2017 alkaen), sekä Briitta Mäkinen 1.6.2017 alkaen 

 

Asumisvalmennusyksikön käyttöön on vuokrattu kiinteistö Y-säätiöltä osoitteesta Varikonkatu 4.  

 

Asuntojen käyttöaste oli 87%. 
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SOSIAALIASIAMIESTOIMINTA 
 

Sosiaaliasiamiehen toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 

(812/2000). Laissa sosiaaliasiamiehen tehtäviksi määritellään asiakkaiden neuvominen asiakaslain 

soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä ja avustaminen muistutuksen tekemisessä. Lisäksi asiakkaan 

oikeuksista tiedottaminen ja asiakkaiden aseman seuraaminen kuuluvat sosiaaliasiamiehen 

tehtäväkenttään. Toiminnasta on lain nojalla myös annettava vuosittain raportti toimialueen 

kunnanhallituksille.  

 

Yhdistys on sopinut sosiaaliasiamiespalveluiden tuottamisesta Sotesin (Sastamala ja Punkalaidun) 

alueella, eli sosiaaliasiamiestoiminnan asukaspohja on noin 28500 asukasta. 

Sosiaaliasiamiestoimintaa on pyritty toteuttamaan asiakaslähtöisesti. Työntekijä on ollut 

tavoitettavissa työajallaan joustavasti ja muuna aikana yhteydenotot ovat ohjautuneet vastaajaan. 

Puheluiden lisäksi asiakkaiden on ollut mahdollista ottaa yhteyttä sähköpostitse tai tulemalla 

Tukitalolle sen aukioloaikana. Asiakastapaamisia on kuitenkin hoidettu pääsääntöisesti 

ajanvaraukseen perustuen.  

 

Aiempina vuosina sosiaaliasiamiehen työ on painottunut pitkälti toimeentulotukeen liittyvien 

kysymysten hoitamiseen. Esimerkiksi vuonna 2016 yhteydenotoista 43% koski 

toimeentulotukiasioita. Perustoimeentulotuen käsittelyn siirtämisen Kelaan vuoden 2017 alussa 

ennakoitiin vaikuttavan sosiaaliasiamiehen työkenttään ja yhteydenottojen määrään. Vaikutus jäi 

kuitenkin oletettua pienemmäksi. 

 

Sosiaaliasiamiehellä oli yhteensä 88 asiakastapausta (101 vuonna 2016) ja niihin liittyi keskimäärin 

3 yhteydenottoa/tapaus. Yhteensä sosiaaliasiamies oli yhteydessä asiakkaiden kanssa (tavaten, 

puhelimitse tai sähköpostitse) yhteensä 249 kertaa.   

 

 
 

Perustoimeentulotuen Kela -siirrosta huolimatta toimeentulotuki säilyi edelleen yleisimpänä syynä 

olla yhteydessä sosiaaliasiamieheen. Sen prosentuaalinen osuus yhteydenotoista laski kuitenkin 

merkittävästi, ollen nyt noin 22%. Muita merkittäviä yhteydenottojen syitä olivat perheiden palvelut 

ja vanhusten palvelut. Lisäksi luokka ”Muu sosiaalityö” muodostui melko yleiseksi yhteydenoton 

syyksi, sisältäen muun muassa kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen kysymyksiä.  

 

Joustava palvelu ja laaja tavoitettavuus ovat varmasti lisänneet yhteydenottoja sosiaaliasiamieheen 

ja laajentaneet myös sitä kysymysten kirjoa, joihin liittyen sosiaaliasiamieheen on otettu yhteyttä 
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vuonna 2017. Työ on painottunut aiempia vuosia enemmän palveluohjaukseen, mikä näkyy sekä 

asiakasyhteydenottojen syissä, että tehdyissä toimenpiteissä. Suuri osa asiakkaista on ottanut 

yhteyttä tiedon tarpeen vuoksi ja vastaavasti tiedon antaminen on ollut yleisin toimenpide, johon 

yhteydenoton myötä on ryhdytty.  

  

 

 
 

 
  

Asiakastyön lisäksi sosiaaliasiamiestoiminnan resurssia on käytetty toiminnasta tiedottamiseen sekä 

yhteistyöhön ja verkostoissa toimimiseen. Sosiaaliasiamiestoimintaa on esitelty muun muassa 

kuntouttavan työtoiminnan ja lähihoitajaopiskelijoiden ryhmille sekä Punkalaitumella ”Omenoita 

Onneen” -tapahtumaan osallistuneille. Toiminnan toteuttamisesta ja sosiaalihuollon tilasta on 

toimitettu lakisääteinen raportti Sotesin alueen kunnanhallituksille keväällä 2017. Sosiaaliasiamies 

on myös osallistunut Sosiaaliasiamiehet ry:n verkostotyöhön, tehnyt yhteistyötä aluehallintoviraston 

sosiaalitarkastajien kanssa ja pyrkinyt pitämään osaamistaan ajan tasalla sosiaalihuollon kehittyessä. 
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Henkilöstö 
Sosiaaliasiamiestyön hoitamiseen kului yhteensä 252 työtuntia, eli keskimäärin 5 tuntia viikossa. 

Vastuu sosiaaliasiamiestoiminnasta on ollut YTM Mira Kaajalla, sekä sijaisena toimineella YTM 

Hanna Lähdekorvella. Palvelusta laskutetaan Sastamalan ja Punkalaitumen perusturvia 

ennakoitujen työtuntien mukaan. 
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OSALLISUUS JA TUKI -HANKE 
 

Osallisuus ja tuki -hanke toimi osana Sastamalan seudun mielenterveysseura ry:n toimintaa 

1.8.2016-31.12.2017. Hankkeen tavoitteita olivat: 

 

1. Osallisuuden ja elämänhallintataitojen lisääminen niillä nuorilla, jotka eivät pysty 

kiinnittymään olemassa oleviin palveluihin. Nuorten tukeminen asumiseen, arkeen ja 

osallisuuteen keskittyen. 

2. Hankkeeseen osallistuvien nuorten tukiverkoston koordinoiminen ja uudenlaisten 

yhteistyömuotojen löytäminen julkisten palveluiden ja kolmannen sektorin toimijoiden 

välille 

3. Intensiivisen ja jalkautuvan työmuodon luominen osaksi nuorten tukemista. Osana 

työmuodon kehittämistä rakennetaan mittaristoa, jolla nuorten elämänhallintaa ja/tai 

osallisuutta pystytään mittaamaan ja hankkeen tuloksia todentamaan 

4. Alueellisen hyvinvoinnin lisääminen. Nuorten syrjäytymisestä syntyvien inhimillisten ja 

taloudellisten kustannusten pienentäminen. 

 

Hankkeen tavoitteiden toteuttamiseksi tehtiin aktiivisesti asiakastyötä koko vuoden 2017 ajan. 

Hankkeen kautta tuettiin kaikkiaan 28 nuoren arkea ja verkostoa. Asiakastyön sisältö oli varsin 

moninaista. Nuorten kanssa käytiin motivoivia ja arkea tukevia keskusteluja, mutta erittäin paljon 

aikaa käytettiin myös arjen sujumisen edistämiseen käytännön tasolla. Nuorten asunto-, talous- ja 

etuusasioita järjestettiin, asuntoja siivottiin, käytiin kokeilemassa mahdollisia harrastuksia ja tehtiin 

asiointikäyntejä yhdessä asiakkaiden kanssa. Nuorten kanssa pohdittiin aktiivisesti myös työ- ja 

opiskelupolkuja. Useammallekin nuorelle järjestettiin aktivointi- ja kuntoutustoimenpiteitä 

yhteistyössä TE-palveluiden kanssa ja yhteensä 3 nuorta työllistyi hankeaikana. 

 

Hanke pyrki aktiiviseen yhteistyöhön niiden tahojen kanssa, jotka voivat toimia 

yhteistyökumppaneina hankkeen toteutuksessa ja nuorten tukemisessa. Nuoria saatettiin heille 

ensisijaisten palveluiden piiriin. Toiminta-ajatuksena oli, että hanke pyrkii tekemään itsensä 

nuorelle tarpeettomaksi niin, että jatkossa nuori selviytyisi muiden verkostojen tuella. Nuorten 

ympärillä olevien verkostojen koordinointi oli keskeinen osa hanketyötä.  

 

Koska nuorten tukeminen on laajaa verkostoyhteistyötä, hankkeesta tiedotettiin aktiivisesti 

yhteistyökumppaneille, lähettämällä ryhmäsähköposteja sekä julkaisemalla blogia hankkeen 

toiminnasta. Hankkeella oli myös yhteistyöryhmä, joka kokoontui kaksi kertaa vuonna 2017. 

Hankkeessa tehtiin yhteistyötä lisäksi muun muassa Sastamalan seudullisen kyläasiamies -hankkeen 

ja Satakunto -hankkeen kanssa. 

 

Hanke teki koko toimikautensa ajan yhteistyötä myös Työterveyslaitoksen Kykyviisari -projektin 

kanssa. Kykyviisari on itsearviointimenetelmä, jota käytettiin nuorten tilanteiden kartoittamiseen 

sekä hanketyöskentelyn alkaessa, että sen loppuessa. Samalla saatiin tietoa myös hanketyön 

vaikuttavuudesta. Kykyviisari osoitti, että nuoret kokivat Osallisuus ja tuki -hankkeella olleen 

selkeitä vaikutuksia arkeensa ja osallisuuteensa. Hankkeen voidaan siis todeta saavuttaneen 

tavoitteensa tältä osin.  

 

Hankeen tulokset, toiminta-alueella esiintynyt edelleen oleva tarve hankkeessa tehtävälle työlle, 

sekä tavoite edelleen kehittää toimintamalleja nuorten osallisuuden lisäämiseksi johtivat hankkeen 
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jatkohakemukseen vuoden 2018 ajalle. Hankehakemus Osallisuus ja Tuki 2 -hankkeelle jätettiin 

vuoden 2017 lopussa.  

 

 

 
 

Henkilöstö 

Hanke toimi 1.1-30.4.2017 50% työntekijäresurssilla. Koska ohjaukseen oli jatkuvasti jonossa 

runsaasti nuoria, päätettiin hankeresurssia yhdessä rahoittajan kanssa nostaa yhteensä 100% 

työntekijään 1.5.2017 alkaen.  

 

Hankevastaavana on ollut Mira Kaaja, joka on tehnyt hanketta 50% työajastaan koko vuoden 2017 

ajan. 1.5.2017-31.12.2017 hanketta oli lisäksi toteuttamassa Hanna Lähdekorpi 50% työajastaan. 

Työparityöskentely todettiin toimivaksi ratkaisuksi mm sen mahdollistaessa nopean nuorten 

tilanteisiin liittyvän reflektoinnin työntekijöiden kesken.  

Toiminnan rahoituksen on myöntänyt (Joutsenten reitti ry.  
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YHDISTYKSEN HALLINTO 
 

Hallitus ja vuosikokous 

Yhdistyksen toiminnasta vastaava hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 8 kertaa ja käsitteli 96 

asiakohtaa. 

 
Toimintavuoden alussa hallituksen kokoonpano oli Ari Tiensuu (puheenjohtaja) Kirsi Tuomola 

(varapuheenjohtaja) Elma Haavisto, Eva von Koch ja Jarno Forsström. Varajäseninä toimivat Juha 

Huhtaniemi ja Eija Harjunen.  

 

Vuosikokouksessa 15.3.2017 hallitukseen valittiin uudeksi jäseneksi Juha Huhtaniemi ja 

varajäseneksi Marju Inkinen. Puheenjohtajaksi valittiin Jarno Forsström. 

Järjestäytymiskokouksessaan 27.3.2017 hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Eva von Kochin.  

 

Hallituksen kokoonpano loppuvuonna oli siten: Jarno Forsström (pj.), Eva von Koch (varapj.), 

Elma Haavisto, Kirsi Tuomola ja Juha Huhtaniemi. Varajäseninä toimivat Marju Inkinen ja Eija 

Harjunen. Hallituksen sihteerinä ja esittelijänä toimi toiminnanjohtaja Ari Tiensuu. 

 
Yhdistyksen tilintarkastajaksi valittiin vuosikokouksessa HT Päivi Yli-Mattila. 

 

Edunvalvontapalveluun liittyvät selvitykset 

Vuonna 2011 yhdistyksen silloinen hallitus teki päätöksen yhdistyksellä olleen 

edunvalvontapalvelun lopettamisesta. Edunvalvonta siirrettiin vuoden 2012 alussa 

liikkeenluovutuksella yksityiselle palvelutuottajalle. Erinäisistä edunvalvontapalveluun liittyvistä 

epäselvistä hallintotoimista ja vastaavista on koitunut yhdistykselle runsaasti ennakoimattomia ja 

tilinpäätöstä huonontavia lisäkuluja.  

 

Lisäksi edunvalvontapalvelusta on kirjattu tilinpäätökseen toteutumattomia saatavia yhteensä 

60 909,62 euroa. Summa koostuu sekä palvelusta suunnitelluista vuositilisaatavista, että Satakunnan 

Osuuspankissa olevan pankkitilin ylityksestä ja ylityksestä aiheutuneista koroista.  

Yhdistyksen hallitus on käsitellyt edunvalvontapalvelun saatavien ja Satakunnan Osuuspankin tilin 

tilannetta useassa kokouksessaan vuoden 2017 aikana.  

 

Yhdistyksen toiminnanjohtaja ja taloudenhoitaja ovat käyneet neuvottelemassa vuositilisaatavien 

saatavien laskuttamisesta Pirkanmaan oikeusaputoimistossa. Syksyllä 2017 selvisi että saatavia ei 

voitane enää laskuttaa niiden vanhentumisesta johtuen. Saatavat koskevat vuotta 2011 ja alkuvuotta 

2012. 

 

Osasta edunvalvontaan liittyviä vahinkoja on myös tehty kesällä 2015 vahinkoilmoitukset hallinnon 

vastuuvakuutukseen OP-Pohjolaan. Vahinkovakuutusasioiden käsittely on vielä kesken. 

Edunvalvonnan siirtoon liittyviä ja muita vuosien 2012-2015 välisiä yhdistyksen tuolloiseen 

johtamiseen liittyviä asioita on muiltakin osin yhä selvittelyssä vuoden 2017 lopussa. 

 

Yhdistyksen kumppanuus-, yhteistyö- ja jäsenjärjestöt 

Suomen hallituksen aloittama maakuntauudistus on pakottanut sosiaali- ja terveysalan järjestöjä 

etsimään uusia toimintatapoja ja selviytymisstrategioita muuttuvassa toimintaympäristössä. Yhtenä 
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ratkaisuna haasteeseen on mm. järjestöjen kesken kehitetty erilaisia ja uusia yhteistoiminnan 

muotoja.  

 

Sastamalan seudun mielenterveysseura ry on ollut perustamisestaan lähtien Suomen 

Mielenterveysseuran jäsenjärjestö. Tampereelle on vuonna 2013 perustettu Kumppanuusyhdistys -

Artteli ry, jonka tarkoituksena on tukea ihmisten hyvinvointia yhdessä jäsenjärjestöjensä sekä 

muiden kumppaniensa kanssa. Artteli ry on vahva edustaja järjestöihin liittyvissä asioissa 

Pirkanmaan tulevan maakuntavalmistelun aikana. Arttelissa toimi loppuvuodesta 2017 noin 50 

Pirkanmaalaista järjestöä.  

 

Sastamalan seudun mielenterveysseura ry haki Kumppanuusyhdistys -Artteli ry:n jäsenyyttä 

kokouksessaan 13.6.2017. Yhdistyksen hyväksytyn jäsenhakemuksen jälkeen yhdistyksen 

toimihenkilöt, käytännössä toiminnanjohtaja, on osallistunut mm Pirkanmaan järjestöjohtajien 

tapaamisiin, Pirkanmaan päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tapaamisiin sekä 

palvelutuottajajärjestöjen tapaamisiin. Yhdistys on myös sopimuskumppanina mukana Arttelin 

koordinoimassa Järjestö 2.0 – Järjestöt Pirkanmaan terveyden ja hyvinvoinnin edistäjinä -

hankkeessa.  

 

Sastamalan seudun mielenterveysseura ry:n, Rauman Seudun katulähetys ry:n, Porin Sininauha 

Ry:n ja Silta-valmennusyhdistys ry:n hallitukset päättivät syksyllä 2016 perustaa Valo-

Valmennusyhdistys Ry:n em. järjestöjen yhteisjärjestöksi varmistamaan palvelutuotannon, mm 

tukiasumisen, jatkuvuuden maakuntauudistuksen tuodessa muutoksia kuntien rooliin palveluiden 

hankkijana.  

 

Vuoden 2016 aikana Valo-Valmennusyhdistyksellä ei vielä ollut toimintaa, mutta vuoden 2017 

aikana uusi yhdistys on onnistunut merkittävällä tavalla hankkimaan hankerahoitusta ja 

palvelutuotantoa. Sastamalan seudun mielenterveysseura ry sijoitti muiden yhdistysten lailla 5000 

euron lainan alkupääomaksi uuden yhdistyksen perustamiskuluihin. Valo-Valmennusyhdistys ry:n 

on tarkoitus maksaa laina takaisin vuoden 2018 loppuun mennessä.     

 

Yhdistyksen strategiatyö 

Yhdistyksellä ei ole ollut kirjalliseen muotoon saatettua strategiaa. Hallitus päätti asian 

korjaamiseksi pitää syksyllä 2017 strategiaseminaarin. Kumppanuustalo Arttelissa 31.8-1.9 

pidettyyn strategiatyöskentelyyn osallistuivat yhdistyksen työntekijät, lisäksi mukana oli edustus 

hallituksesta ja tukihenkilöistä. Yhdistyksen hallitus jatkoi strategian työstämistä kokouksessaan 

12.12.2017. Yhdistyksen arvoiksi valittiin luotettavuus, yhdessä onnistuminen, ketteryys ja 

asiakaslähtöisyys. Yhdistyksen visiona on olla vahva mielenterveystaitoja edistävä järjestö, joka 

tukee ja auttaa ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa. Toimimalla aloitteellisesti ja innovatiivisesti 

ehkäistään ongelmia ja mahdollistetaan osallisuutta.  

 

Talous 

Yhdistyksen kirjanpitoa hoiti yhdistyksen työntekijä Sirpa Lindeman. Kirjanpito-ohjelmana on 

käytetty Visma Fivaldia. Palkanlaskenta on ostettu EK-tilit tilitoimistolta. Yhdistyksen hallitus teki 

12.12.2017 päätöksen kirjanpidon siirtämisestä tilitoimistoon vuoden 2018 alusta. Tiliöinnit, 

laskutukset, laskunmaksut ja muu taloudenhoito tehdään jatkossakin yhdistyksessä.  

 
Sastamalan seudun mielenterveysseura ry saa tuloa avustuksina, joista merkittävimpiä ovat 

vuotuiset Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) avustus kriisikeskukselle ja 
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oikeusministeriön avustus Rikosuhripäivystyksen toimintaan. Rikosuhripäivystyksen tuki 

maksetaan RIKUn Sisä-Suomen aluetoimiston kautta. Lisäksi yhdistys saa tuloja 

asumispalveluyksikön tuotoista, avustuksina toiminta-alueen kunnilta ja palveluiden 

myyntituottoina.  

 

Hallitus päivitti yhdistyksen taloussäännön kokouksessaan 12.12.2017. Päivitetty taloussääntö astui 

voimaan 1.1.2018. 

 
Yhdistyksen jäsenmaksutuotot olivat 1 064 euroa. 

 

 
 

 

Sastamalan seudun 

mielenterveysseura ry:n visio: 

 

Olemme vahva mielenterveystaitoja 

edistävä järjestö, joka tukee ja 

auttaa erilaisissa elämäntilanteissa. 

Toimimme aloitteellisesti ja 

innovatiivisesti ehkäistäksemme 

ongelmia ja mahdollistaaksemme 

osallisuutta. 
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