
 

 

 
MIELI Lohjan mielenterveys ry:n toimintakertomus 2020 

 

TOIMINTA-AJATUS 
 
 
 
 
 
 
 

Mieli Lohjan mielenterveys ry on sitoutumaton, suvaitseva ja luotettava järjestö, joka tukee vapaaehtoisvoimin 
ihmisten hyvinvointia. Yhdistyksen tarkoitus on edistää vapaaehtoista kansalaistoimintaa mielenterveyden alalla 
sekä tukea ja kehittää rakentavaa ja ehkäisevää mielenterveystyötä, hoitoa ja kuntoutusta sekä muita 
mielenterveyspalveluja. 

ARVOT 1. Sitoutumattomuus: olemme poliittisesti, uskonnollisesti ja aatteellisesti riippumattomia ja tuemme 
kaikkia apua tarvitsevia. 

2. Suvaitsevaisuus: toimintamme perustana on tasa-arvo ja kunnioitus. 
3. Luottamuksellisuus on tukityön kulmakivi. Siihen kuuluu myös turvallinen ja yksityisyyttä kunnioittava 

ilmapiiri.  
4. Vastuullisuuteen kuuluu asiakkaiden kuuleminen, tukihenkilöistä ja vapaaehtoisista huolehtiminen sekä 

talouden hyvä hoito. 
 

VISIO Seuran päämäärä on edistää ja ylläpitää mielenterveyttä Lohjan alueella.  
 
Päätavoitteemme on ihmisten hyvinvoinnin lisääminen vapaaehtoisvoimin.  
Osatavoitteena on kohderyhmän yksinäisyyden väheneminen ja ihmisten arjen toimintakyvyn paraneminen, 
mihin myös yhteistyö (vapaaehtoisten ja muiden toimijoiden kanssa) tähtää. 
 
Kansalaisjärjestönä tarjoamme vapaaehtoistyönä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia kuntalaisille 
mielenterveyden alalla. 
  
Tulevaisuudessa olemme merkittävä yhdistystoimija alueellamme. Olemme vaikuttava kansalaistoiminnan, 
osallisuuden ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjä. 
 
1) Tuomme paikallisesti mielenterveyden merkityksen yhteiskunnalliseen keskusteluun 
2) Lisäämme vapaaehtoistoiminnan vetovoimaisuutta sekä  
3) Vahvistamme vaikuttamistyötä paikallisia tarpeita ja ruohonjuuritason kehittämiskohteita esiin tuomalla. 
 
 

 
 

 



 

YLEISTÄ 
 

Vuoden 2020 aikana yhdistys päätti nimenmuutoksesta. Uusi nimi hyväksyttiin kahdessa yhdistyksen 
kokouksessa. Yhdistyksen nimi muutettiin samaan muotoon, kun MIELI Suomen Mielenterveys. Eli 19.11.2020 
alkaen Lohjan seudun mielenterveys ry on MIELI Lohjan mielenterveys ry. Samalla hyväksyttiin myös yhdistyksen 
uudet säännöt. 
 
Seurassa toimii kaksi kokopäiväistä vakituista työntekijää, toiminnanjohtaja ja toiminnanohjaaja. 
Toiminnanjohtaja vastaa ensisijaisesti tukihenkilötoiminnasta, hallinnosta, taloudesta ja yhteistyösuhteista. 
Toiminnanohjaaja vastaa erityisesti tukikoirakkotoiminnasta, sosiaalisesta mediasta ja asiakastyöstä.  
 
Aktiiveja vapaaehtoisia on noin 50, sisältäen tukihenkilöt ja tukikoirakot.  
 
Toimitilat sijaitsevat Lohjan keskustassa katutasossa (Karstuntie 2). Toimitilojen keskeisen sijainnin vuoksi 
näkyvyys ja avoimuus ovat hyvät. Tiloihin on esteetön pääsy. Kadulle päin 
ovat isot ikkunat, jotka toimivat erinomaisena markkinointikanavana.  
 

STRATEGIA  
 
 

TEOT 
 

YLEISTAVOITE: Toimialueemme kuntalaisten 
hyvinvoinnin tukeminen ja osallistaminen tarjoamalla 
aktiivista toimintaa, joka vähentää yksinäisyyttä ja 
tukee ihmisten selviytymistä arjessa. 
Mielenterveyteen liittyvien stigmojen vähentäminen 
keskustelua herättämällä ja tiedottamalla positiivisesti 
ja aktiivisesti. 

Kohtaamisia kuntalaisten kanssa oli noin 1200 (2019 noin 2000). Tämä luku pitää sisällään ryhmät ja tapahtumat 
sekä omien vapaaehtoistemme tapahtumia/koulutuksia.  
 
Osallistuimme 10 eri yleisötapahtumaan, jossa olimme mukana järjestäjänä. 
Tarjosimme mm. neuvontaa ja opastusta.  
  
Jäseniä seurassa on 145, vuosimaksut olivat ennallaan 15 €/henkilöjäsen ja 50 €/yhteisöjäsen. 
 

1. Aktivoivan tukitoiminnan järjestäminen 
erityisesti mielenterveys- ja päihdekuntoutu-
jien arjen  
toimintakyvyn parantamiseksi. Tukitoimintoja 
kehitetään jatkuvasti asiakkaiden tarpeet 
huomioiden. 
(Suluissa vuoden 2019 luvut) 

• Yksilötukisuhde 
Vuoden aikana oli toiminnassa yhteensä 22 (23) yksilötukisuhdetta, osa alkoi tai loppui vuoden aikana ja 
osa toimi koko vuoden. Vuoden lopussa odotti 3 (11) asiakasta tukihenkilöä. 

• Päivystys valtakunnallisessa kriisipuhelimessa  
Päivystystä oli joka torstai ja joka toinen la (3 t/kerta). Lohjalla vastattiin 816 (737) puheluun. 
Päivystyskertoja oli 69 (70). Keskimäärin päivystäjiä oli paikalla 1,87/ päivystyskerta (1,7), tavoite 
2/päivystyskerta. 

• Ryhmät  
Ryhmissä tarjottiin mielekästä tekemistä, keskusteluja ja yksinäisyyden vähentämistä.  
Ryhmät toimivat pääsääntöisesti ajalla syyskuu-huhtikuu.  
Sekä keväällä että syksyllä oli noin 10 erilaista ryhmää. Ryhmäkerta kesti 1½-2 tuntia. 
Ryhmiä ohjasivat pääosin vapaaehtoiset tukihenkilöt tai muut asiantuntijat.  
Ryhmässä oli 1–3 ohjaajaa per kerta. 
Ryhmissämme oli yhteensä 791 (1197) osallistumista ja tapaamiskertoja oli 126 (204). 
Eri henkilöitä oli noin 79 naista ja 8 miestä. 
Ikähaarukka 30–62 v oli suurin asiakaskasryhmä ja 63–79 v toiseksi suurin. 



 

• Tukikoirakkotoiminta 
Tukikoirakot pitivät koirakahvilaa avoinna, joka toinen lauantai yhden tunnin ajan.  
Koirakävelyjä oli kerran kuussa Virkkalassa. 
Lisäksi tukikoirakot vierailivat asumispalveluyksiköissä ja laitoksissa säännöllisesti kerran kuukaudessa. 
Tukikoirakot tapasivat 376 (858) asiakasta, tapaamiskertoja oli 28 (55). 
Tukikoirakot ovat mukana erilaisissa tapahtumissa mm. päiväkotien ja vanhusten hoivakotien sekä 
asumispalveluyksiköiden teemapäivillä. Tukikoirakot kävivät myös psykiatrisen sairaalan kipuryhmässä 

• Huolituoli 
Asiakas varasi keskusteluajan sähköisestä ajanvarauskalenterista. Korona aikana mainonnastakaan ei 
ollut apua. Tämä ei saanut tuulta purjeisiin. 

• Tukinet/Sekaisin chat 
Tukinet on verkossa tapahtuvaa tukityötä ja on pysynyt hyvin pienimuotoisena. Yksi uusi Sekaisin-chatin 
vapaaehtoinen meidän seurassamme. 

• Vapaaehtoistyön vuosimäärä 
Tehty vapaaehtoistyömäärä vastasi noin 1,1 henkilötyövuotta (2). 
 

2. Tukihenkilötoiminta  
 
 
 

• Järjestimme kaksi (1) tukihenkilökoulutusta (35 h) sekä yhden (2) järjestö- (7 h) että 
tukikoirakkokoulutuksen.   

• Uusia tukihenkilöitä valmistui 8 (9) ja tukikoirakoita 4 (6). 

• Tukihenkilöille/muille vapaaehtoisille tarjottiin 6–7 työnohjausta kasvokkain ja viisi työnohjausta 
etäyhteydellä, 82 osallistumista (136). Koulutuksia oli 2 (4), osallistumisia 50 (53) ja virkistyksiä 3 (5), 
osallistumista 35 (85).  Koulutuksia järjestettiin mm. tietoa itsetuhoisuudesta sekä yksinäisyydestä. 
Virkistyksiä oli asahi-liikunta, syksyn startti ja joulutreffit. 

• Kaksi vapaaehtoista osallistui MIELI ry:n vapaaehtoistyön työnohjaajakoulutukseen, jonka kesto on 2 
vuotta. Toinen valmistui joulukuussa ja toinen valmistuu keväällä 2022. 

3. Yhteistyö alueen muiden toimijoiden kanssa, jossa 
tavoitteena kohderyhmien hyvinvoinnin lisääntyminen.  
Toiminnot ja tapahtumat monipuolistuvat ja resursseja 
säästyy.  
 

Yhteisiä koulutuksia/luentoja/tapahtumia/tilojen lainausta/kehittämistä toteutettiin erityisesti seuraavien 
kumppanien kanssa 

• Apuomena ry:n toimijat  

• Hiiden omaishoitajat ry 

• HUS Psykiatria 

• Kulttuuripaja Hiisi 

• Lohjan kaupunki 

• Lohjan Klubitalo 

• Lohjan omaistoiminnan neuvottelukunta/ FinFami Uusimaa (seuralla puheenjohtajuus) 

• Lohjan seurakunta 

• Valikko-verkosto (paikallinen vapaaehtoistyön palkollisten koordinaattorien verkosto). Kokoontui 7 
kertaa. 

• Yksityiset asumispalveluyksiköt 
 
Yhteisiä tapahtumia olivat mm. Asunnottomien yö ja luento yksinäisyydestä. 



 

4. Arviointi- ja palautekäytäntöjen kehittäminen 
asiakaslähtöisyyden parantamiseksi ja toiminnan 
kehittämiseksi. 

• Palautteet yhteistyökumppaneilta ja vapaaehtoisilta pyydetään sähköisesti kerran vuodessa 

• Ryhmissä kerätään palaute paperilomakkeella sekä keväisin että syksyisin. Koronan takia emme saaneet 
palautteita samaa määrää kuin edellisenä vuotena. 

• Yksilötukisuhteessa olevilta asiakkailta kerätään palaute lopetuspalaverissa (ja tukisuhteen puolessa 
välin) 

• Käytämme myös MIELI ry:n tilastointijärjestelmää, jonka avulla saamme osallistujamäärät eri 
tapahtumiin. 

• Vuosittainen kehittämissuunnitelma on päivitetty ja työntekijöiden kehittämispäivät toteutuivat kaksi 
kertaa. 

• Henkilökunta toteutti oman toiminnan arvioinnin ja kehittämispäivän kaksi kertaa. 

• Vapaaehtoisten työtuntien seuranta: kerättiin tunnit keväällä ja syksyllä, josta tehtiin koko vuoden 
yhteistilasto. 

• Toiminnasta raportoitiin rahoittajallemme STEA:lle ja MIELI Suomen Mielenterveys ry:lle. 
 

4.1. Palautteiden tulokset Vapaaehtoisten 2020 palautekyselyn tulokset 

• Kyselyjä lähti 64 kpl (66) / Kyselyyn vastasi 27 kpl (49). Suluissa vuoden 2019 luvut. 

• Vapaaehtoisemme oli lähes 93 % (93 %) täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että vastuut oli 

määritelty selkeästi sekä 89 % (97 %) oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että seuran ilmapiiri on 

hyvä. 

• 100 % (98 %) oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että ovat kokeneet saavansa riittävästi tietoa 

järjestön toiminnasta 

• Tietoa vapaaehtoisemme saavat 96 % (84 %) Kuunari tiedotteesta sekä 52 (76 %) Facebook 

vapaaehtoisten sivustolta. 

• 100 % (98 %) oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että vapaaehtoistyö on mielekästä ja 

palkitsevaa. 

• 89 % (89 %) oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että seurassa on riittävästi yhteisöllisyyttä. 

• 96 % (98 %) kokee saavansa riittävästi tietoa, tukea ja apua tehtäviensä hoitamiseen. 

• Vapaaehtoisemme kokevat 95 % (100 %), että järjestämme koulutusta ja virkistystä riittävästi. 

Asteikolla 4= täysin samaa mieltä,3= jokseenkin samaa mieltä, 2= jokseenkin eri mieltä, 1= täysin eri mieltä, 

arvioivat vapaaehtoiset seuraavat väittämät liittyen tavoitteisiimme 

• Asiakkaat on saanut mielekästä tekemistä ka 3,6 (3,3) 

• Asiakkaiden yksinäisyys on vähentynyt ka 3,3 (3,3) 

• Vapaaehtoistyöni on merkityksellistä ka 3,7 (3,7) 

Vapaaehtoistemme mielestä asiakkaamme ovat saaneet toiminnastamme mm. ihmiskontakteja, yhdessäoloa, 

kuuntelijan sekä mielekästä tekemistä, liikkeelle lähtöä ja koiraseuraa. 



 

Itse vapaaehtoiset ovat kokeneet saavansa hyvää mieltä, uusia ystäviä, mielekästä tekemistä vapaa-ajalleen sekä 

kokeneet tekevänsä merkittävää vapaaehtoistyötä, jossa heitä odotetaan. 

Kysyimme, miten vapaaehtoisemme kokivat korkona-ajan vaikutuksen tekemäänsä vapaaehtoistyöhön.  

• Vapaaehtoistemme tekemä vapaaehtoistyö korona-aikana, väheni 73 %:lla jonkin verran tai paljon. 

Osallistuminen seuran toimintaan väheni 72 %:lla jonkin verran tai paljon. 

Linkki kyselyyn: 

https://link.webropolsurveys.com/short/e4243175229f4918999353c3e68b8a0e 
 
 

Yhteistyökumppaneiden palautekyselyn tulokset 

• Kyselyjä lähti 63 kpl (58) / Kyselyyn vastasi 28 kpl (39) 

• 100 % (97 %) oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että tuntevat hyvin seuramme toimintaa.  

• Lähes 97 % (95 %) oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että yhteistyömme on ollut sujuvaa.  

• 89 % (92 %) on ohjannut asiakkaita toimintaamme. 

• 100 % (95 %) oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että olivat saaneet tarpeeksi tietoa 
toiminastamme. 

• 96 % (100 %) oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että toimintamme vastaa kohderyhmän 
tarpeita. 

 
Koonti vapaista kommenteista: 
Mitä hyötyä yhteistyökumppanien asiakkaat ovat saaneet toiminnastamme 

• Asiakkaat ovat saaneet mukavaa tekemistä, ihmissuhteita, tukea ja opastusta. Arjen tukea ja päiviin 
ohjattua sisältöä. Koiraystäviä.  

Kehitettäviä asioita yhteistyölle, palautetta 

• Yhteistyö on sujunut hyvin. Hyvän mielen majassa on monipuolista ja hyvää tarjontaa lohjalaisille  

Linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/short/8731f6e9f0064e7bb3e3aeb74318a8da 

 

Ryhmien palautekyselyn tulokset 2021 

• Kyselyyn vastasi 31 (100) asiakasta  

• Vastanneista 100 % halusi jatkaa ryhmässä. 

• Kysely on uudistettu, joten vertailukelpoisia lukuja ei ole kaikkiin väittämiin. 

• Kaikki vastanneet olivat sitä mieltä, että ryhmä on tuonut hänen arkeensa mielekästä tekemistä 

• Yksinäisyyden tunne on vähentynyt ryhmässä käydessä, ka 3,7 

• Saitko tarpeeksi aikaa kertoa itsellesi tärkeitä asioista 97 % (87 %) oli samaa mieltä erittäin hyvin tai hyvin  

https://link.webropolsurveys.com/short/e4243175229f4918999353c3e68b8a0e
https://link.webropolsurveys.com/short/8731f6e9f0064e7bb3e3aeb74318a8da


 

• 100 % (95 %) ryhmäläistä koki, että ryhmän ilmapiiri on erittäin hyvä tai hyvä  

• Koonti vapaista kommenteista: Asiakkaat kokivat saaneensa ryhmästä iloa, tekemistä sekä seuraa 

https://link.webropolsurveys.com/short/79f9bce9da4e44ee9e3ba6a300b0ce57  

 

5.Toimintamme näkyvyyden ja vaikuttavuuden 
lisääminen uusien kohderyhmien löytämiseksi ja 
yleisen mielenterveystiedon lisäämiseksi alueellamme. 
 
 
 
 

• Sosiaalisen mediankäyttö on ollut aktiivista. Säännölliset päivitykset käyttämissämme medioissa 
(Facebook, Instagram, Twitter ja omat kotisivut). Facebook tilillä seuraajia 482 (436) sekä tukikoirat 
sivuilla 259 (209). Instagramissa seuraajia Hyvän mielen majan tilillä 278 (226) ja tukikoirat sivuilla 223  
(171). Twitter tilillä seuraajia 133 (111). Kotisivuilla vierailuja vuonna 2020 oli 7148 (8699 kpl). 

• Kuukausitiedote Kuunari aktiivitoimijoille ilmestyi 6 kertaa. Lisäksi yhdistyksen asioista on tiedotettu 
seuran kotisivuilla www.mielenterveysseurat.fi/lohja/ , Facebookissa sekä paikallislehtien järjestö- ja 
tapahtumapalstoilla. Tukihenkilöillä ja tukikoirakoilla on omat suljetut ryhmät Facebookissa, niissä 
tiedotetaan tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista.  

• Osallistuttiin MIELI Suomen Mielenterveys hankkeisiin ja kampanjoihin  

• Mielenterveystiedon lisäämiseksi seura tarjoaa Mielenterveyden ensiapukoulutukset 1 ja 2.  
Toteutettuja koulutuksia oli MTEA1© 3 kpl ja MTEA2© 1 kpl. Osallistujia yhteensä 43. Yksi uusi MTEA1 
kouluttaja on koulutettu. 

 

6. Talouden hyvä hoito ja seuranta  
muutoksiin ajoissa reagoimiseksi ja toiminnan 
turvaamiseksi. 

• Tukihenkilötoiminnan kokonaiskulut olivat 117 104,49 €. Toimintaa rahoitti Sosiaali- ja terveysjärjestöjen 
avustuskeskus (STEA), kohdennetulla toiminta-avustuksella 111 700 €. Lohjan kaupungin avustukset 
tukihenkilötoimintaan olivat 5630 €, Suomen Mielenterveysseuran kulukorvaukset hyvinvointitreeneihin 
433 € ja kriisipuhelimeen 1 000 €. Asiakas- ja osallistumismaksuina (mm. MTEA-koulutukset) saatiin  
3290 €.   

• Tulos oli tukihenkilötoiminnan puolella (STEA:n avusteista) 5018 € ylijäämäinen. Tämä siirretään 
taseeseen käytettäväksi vuonna 2021.  

• Yhdistyksen tulos oli 703 € alijäämäinen, vähennetään yhdistyksen pääomasta. 

• Seuran tilintarkastajana on toiminut HTM Eva Packalén ja varatilintarkastajana Irma Säilä. 
 

Yleistä ja muut tapahtumat 
 

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin koronan takia vasta 3.6.2020. Siihen osallistui 10 jäsentä. 

Sääntömääräisten asioiden lisäksi päätettiin yhdistyksen uudesta nimestä ja uusista säännöistä. Näistä asioista 

päätettiin lopullisesti toisessa yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa. 

Hallitukseen kuului puheenjohtaja Heidi Korhonen sekä viisi varsinaista jäsentä: Eija Aaltonen, Ulla Ekblad, 

Annamaija Haittoniemi, Irja Heikkinen ja Laura Munck (varapuheenjohtaja). Varajäsenet olivat Marko Haapanen, 

Eeva-Kaisa Kokki, Pirjo Liski ja Vuokko Sorvari. Hallitus kokoontui vuoden aikana 8 kertaa paikan päällä tai 

hybridikokouksena. 

Ylimääräinen yhdistyksen kokous, pidettiin 9.9.2020, johon osallistui 4 jäsentä. Asialistalla oli yhdistyksen nimen 

muuttaminen muotoon: MIELI Lohjan mielenterveys ry. ja MIELI ry:n uusien mallisääntöjen hyväksyminen 

yhdistykselle. Molemmat hyväksyttiin ilman vastalauseita. 

https://link.webropolsurveys.com/short/79f9bce9da4e44ee9e3ba6a300b0ce57
http://www.mielenterveysseurat.fi/lohja/


 

Seija Iltanen toimi Mieli Suomen mielenterveys ry:n liittohallituksen varajäsenenä sekä edustajanamme Mieli 
Suomen mielenterveys ry:n liittokokouksessa. 
 
Heidi Korhonen toimii Apuomena ry;n Kansalaistoiminnan keskuksen ohjausryhmässä. 
 
Tukihenkilötoimikunta, Tukijalka jatkoi toimintaansa. Toimikunnassa on virallisesti nimettynä kahdeksan jäsentä, 

mutta kokouksiin kutsutaan myös muut aktiivit. Toiminta keskittyi tukihenkilötoiminnan ideointiin, itsearviointiin 

ja palautetietojen käsittelyyn.  

Henkilökunta on kouluttautunut. Cati Järnmark-Mårdh on valmistunut Omnia ammattikoulun Vapaaehtoistyön 
lähiesimiestyön ammattitutkintoon (1 vuosi) ja Erja Kumpulainen on valmistunut Tuotekehitystyön 
erikoisammattitutkintoon (1½ vuotta). 
 
 

Korona-aika  MITÄ TEIMME 
 

• Koronan takia majan koko toiminta keskeytettiin 13.3.20, yleisten suositusten mukaisesti.  

• Kriisipuhelinpäivystys oli käynnissä koko ajan. 

• Ryhmätoiminta oli tauolla 13.3. alkaen koko kevätkauden loppuun. Ryhmätoiminta aloitettiin syksyllä ja 
keskeytettiin 30.11. alkaen, loppuvuodeksi. 

• Ryhmätoiminnassamme menetimme yhteensä n. 55 tapaamiskertaa ja n. 500 osallistujaa vuoden osalta 

• 16 sovittua tapahtumaa, johon olimme osallistumassa, peruttiin koronan takia 

• Puhelimella soitimme asiakkaillemme, joiden numero meillä oli sekä osa yksilötukisuhteista jatkui 
osallistujien sopimalla tavalla. 

• Otimme käyttöön Teams ja Zoom sovellukset, jolla pidimme yhteyttä vapaaehtoisiin sekä asiakkaisiimme. 

• Teimme maaliskuussa sekä huhtikuun alussa yht. 5 kpl somelivejä asiakkaillemme, joihin osallistui 
yhteensä 4 osallistujaa.  

• Verkossa koirakahvila järjestettiin 4 krt ja osallistujia oli yhteensä 25kpl. 

• Verkossa Väreistä iloa ja voimaa järjestettiin kaksi kertaa osallistujia yhteensä 10 kpl 

• Vapaaehtoisten turinatuokioita verkossa järjestimme yhteensä 8 krt (kesto n. 1,5 h/krt) osallistujia oli 
yht. 44 kpl 

• Työnohjausta verkossa oli 5 krt ja osallistujia yhteensä 11 

• Neuvontaa oli tarjolla sekä puhelimitse että netissä. 
 

Länsi-uusimaa lehti kiinnostui koirakahvilasta verkossa: https://www.lansi-uusimaa.fi/paikalliset/1483520 

Veikkaus teki jutun meistä : https://www.veikkaus.fi/fi/yritys?fbclid=IwAR20OfDvDcI59VK_xfR4HKrdqZ-
b9UNk1BvBgzVTN7-VPWwz_ZSBFE5Vk4Y#!/article/avustukset/2020/lohjan-seudun-mielenterveysseura 
 
Lottolähetys koirakahvilasta tehtiin syykuussa ja tuli ulos 10.10.2020, linkki: 
https://www.facebook.com/watch/?v=326601718595806 

https://www.lansi-uusimaa.fi/paikalliset/1483520
https://www.veikkaus.fi/fi/yritys?fbclid=IwAR20OfDvDcI59VK_xfR4HKrdqZ-b9UNk1BvBgzVTN7-VPWwz_ZSBFE5Vk4Y#!/article/avustukset/2020/lohjan-seudun-mielenterveysseura
https://www.veikkaus.fi/fi/yritys?fbclid=IwAR20OfDvDcI59VK_xfR4HKrdqZ-b9UNk1BvBgzVTN7-VPWwz_ZSBFE5Vk4Y#!/article/avustukset/2020/lohjan-seudun-mielenterveysseura
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Kevään korona ajan kysely vapaaehtoisille Kyselyitä lähti 60kpl, vastanneita 44kpl 
 

• 98 % koki, että heistä on seuran puolesta pidetty ”huolta” kysytty kuulumisia jne.  

• 63 % osallistui verkkotapaamisiin ja palautteina pitivät tapaamisia onnistuneina ja helppona tulla 
mukaan. 

• 37 % ei osallistunut, syitä olivat mm. töissä samaan aikaan, ei halua enää vapaa-ajalla olla koneella, kun 
töissä on 8 h. Uuden opettelun (ohjelma, laite) vaikeus. 

• 41 % oli samaa tai jokseenkin samaa mieltä, että toivoisi saavansa verkkotapaamisiin koulutusta, 60 % 
koki olevansa jokseenkin tai täysin eri mieltä koulutuksen tarpeesta.  

• 69 % koki yhteisöllisyyttä koronan aikana seurassamme. 
 

Vapaat palautteet henkilökunnalle oli kiitoksia ja kaikkensa yritimme houkutella omia vapaaehtoisia mukaan        
 

 

 
 

 


