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1. Mielenterveysyhdistys HELMI ry  
 
Mielenterveysyhdistys HELMI ry on vuonna 1983 perustettu mielenterveyskuntoutujien 
ruohonjuuritason etujärjestö ja toimintayhteisö. HELMI ry:n toiminnan tavoitteena on 
mielenterveyskuntoutujien yhteiskunnallisen aseman parantaminen ja syrjäytymisen 
ennaltaehkäisy. Tähän tavoitteeseen pyritään kannustamalla jäseniä yhteisöllisyyteen 
osallistumisella ja osallistamisella. Vapaaehtoisuuteen ja vertaisuuteen perustuvan sekä 
arkielämää tukevan toiminnan toteuttaminen, kehittäminen ja koordinointi, on myös tärkeä 
osa yhdistyksen toimintaa.  
 
Helmin toiminnassa lähtökohtana ovat vertaisuus, osallistaminen sekä vapaaehtoisuus. Jäsenet 
ja toiminnassa mukana olevat osallistuvat keskinäisen tuen ja vapaaehtoisuuden periaatteella 
päivittäin erilaisiin ryhmiin tai toiminnan muotoihin. Myös henkilökohtaista tukea on saatavilla 
elämänhallinnan vahvistamisen sekä tukihenkilötoiminnan kautta. Tätä kaikkea tukee 
sitoutunut ja koulutettu henkilökunta, jonka toiminnan pääperiaatteena on kohdata kaikki 
toiminnassa mukana olevat tasavertaisina, sekä tukea ja kannustaa omatoimisuuteen. 
 
HELMI ry:n toimintaan kuuluu osana myös yhteiskunnallinen edunvalvonta. Tämä tapahtuu 
nostamalla asioita tai epäkohtia esille ja tuomalla niiden kautta mielenterveysväen näkökulmaa 
julkisuuteen sekä päivittäisissä kohtaamisissa että yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa.  
Tavoitteena on yhdenvertaisuus ja ennakkoluulojen vähentäminen sekä mielenterveysväen 
oikeuksien toteutuminen yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla. 
 
Yhdistyksen MISSIO JA VISIO 
 
Visio:  
Mielenterveysyhdistys HELMI ry on tunnettu ja tunnustettu mielenterveyskuntoutujien 
jäsenkeskeisen toiminnan laadukas kehittäjä ja edelläkävijä. 
 
Missio:  
Mielenterveysyhdistys HELMI ry edistää toiminnallaan tasa-arvoa, hyvinvointia, sosiaalisia 
oikeuksia ja yhteiskunnan hyvinvointivastuuta eri toimijoiden kanssa. 
 
 
Mielenterveysyhdistys HELMI ry:n toiminnan yleiset tavoitteet vuodelle 2016 ovat olleet: 
 
Yhteiskunnallisen syrjäytymisen estäminen ja ihmisarvon tuntemuksen vahvistaminen. 
Sairaudesta huolimatta. Osallistuminen ja osallistaminen. Omien resurssien ja voimavarojen 
rajoissa. Sekä sosiaalisten suhteiden luominen ja ylläpito.  
  
Yksilön hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpito. Osallistumalla yhteiseen tekemiseen, kokemalla 
itsensä tärkeäksi muiden seurassa tai tekemällä asioita, jotka tuottavat yhteistä hyvää. 
 
Ennakkoluulojen poistaminen ja mielenterveysväen aseman parantaminen yhteiskunnassa 
viestimällä, tiedottamalla ja osallistumalla. 
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2. Yhdistyksen organisaatio 
 

2.1. HALLINTO 
 
Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset pidettiin vuonna 2016 seuraavasti: 
Kevätkokous 24.5.2016 Herttoniemen Helmi-talolla. Puheenjohtajana kokouksessa toimi 
kaupunkineuvos Rakel Hiltunen. Osallistujamäärä 26 henkilöä. 
 
Syyskokous 24.11.2016 Herttoniemen Helmi-talolla. Puheenjohtajana kokouksessa toimi 
kaupunkineuvos Rakel Hiltunen. Osallistujamäärä 53 henkilöä. 
 
Yhdistyksen hallituksen kokoonpano vuonna 2016: 
 
Juhani Ojala, puheenjohtaja 1.1. - 15.8.2016 puheenjohtaja, erosi hallituksen 

jäsenyydestä kesken toimikauden  
 
Juha Porkola, 1.varapuheenjohtaja  16.8.2016 - 24.11.2016 toiminut varsinaisena 

puheenjohtajana 
 
Marjatta Ahlfors, 2.varapuheenjohtaja  1.1. - 29.9.2016 – eronnut hallituksen jäsenyydestä 
Eeva Helameri  1.1. - 29.9.2016 – eronnut hallituksen jäsenyydestä 
Allan Wilen 
Timo Krohn 
Auli Ojala   1.1. - 29.9.2016 – eronnut hallituksen jäsenyydestä 
 
varajäsenet: 
Tuula Haglund  toiminut eronneiden jäsenten tilalla 
Eija Honkala   toiminut eronneiden jäsenten tilalla  
Arja Pieviläinen  toiminut eronneiden jäsenten tilalla 
Timo Koivistoinen  toiminut eronneiden jäsenten tilalla 
 
Yhdistyksen syyskokouksessa valittiin puheenjohtaja, sekä eronneiden hallituksen jäsenten tilalle 3 
varsinaista jäsentä. Lisäksi valittiin kolme varajäsentä, 2 erovuoroisten tilalle, sekä yksi varajäsen, 
koska varajäsen oli valittu kokouksessa varsinaiseksi jäseneksi.  
 
Syyskokous, 24.11.2016, valitsi seuraavat henkilöt, jäljelle jääneiden lisäksi, yhdistyksen hallitukseen 
toimintavuodelle 2017 (suluissa esitetty toimintakausi): 
 
Päivi Seila, puheenjohtaja (2017-2019) 
 
varsinaiset jäsenet: 
Tuula Samulin (2017-2019) 
Kaj Erlund (2017-2019) 
Eija Honkala (2017-2019) 
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varajäsenet: 
Arto Haatanen (2017-2019) 
Arja Pieviläinen (2017-2019) 
Roosa Tiensuu (2017-2019) 
 
Hallituksen järjestäytymiskokouksessa 8.12.2016 valittiin 1.varapuheenjohtajaksi Timo Krohn ja 
2.varapuheenjohtajaksi Juha Porkola.  
 
Yhdistyksen tilintarkastajiksi valittiin toimintavuodeksi 2017 Tilintarkastusyhteisö Oy Tuokko Ltd: 
Päävastuullinen tilintarkastaja HT Meri Väinölä 
Varatilintarkastajat KHT Timo Tuokko ja KHT Terhi Latvala 
 

2.2. HENKILÖSTÖ 
 
Yhdistyksessä oli vuonna 2016 9 vakituista työntekijää; toiminnanjohtaja, järjestösihteeri, kaksi 
keittiötoiminnan ohjaajaa, jäsentoiminnan ohjaaja, ryhmätoiminnanohjaaja, kaksi palveluohjaajaa 
ja vapaaehtoistoiminnan ohjaaja.  
 
Vuoden aikana haasteita toimintaan toi mukanaan se, että yhdistyksen aiempi toiminnanjohtaja oli 
irtisanoutunut 31.12.2015, joten alkuvuoden järjestösihteeri hoiti oman työnsä ohella 
toiminnanjohtajan sekä keittiötyönohjaajan työtä.  Toiminnanjohtajana aloitti 1.3.2016 Heidi 
Saukkonen. Keittiötyönohjaajat palkattiin Herttoniemen ja Pasilan Helmi-taloille kesäkuussa 2016. 
Kevään ajan keittiöissä käytettiin sijaisia varamiespalvelun kautta.  
 
Yhdistys tukee henkilökunnan työssäjaksamista työnohjauksen mahdollistamisella, vuosittaisilla 
virkistyspäivillä ja tyky-toiminnalla. Lisäksi yhdistys tarjoaa mahdollisuuden henkilökunnan 
ammattitaidon kehittämiselle ja ylläpitämiselle tarjoamalla mahdollisuuden osallistua koulutuksiin. 
Henkilökunta osallistui vuoden aikana talon ulkopuolisiin koulutuksiin ja seminaareihin. 
Palveluohjaajat suorittivat Suomen Mielenterveysseuran järjestämän mielenterveyden ensiavun 
ohjaajakoulutuksen sekä osallistuivat samasta aiheesta verkostopäivään.  
 
Esimiestyön rakenteita on vuonna 2016 kehitetty entisestään ja nämä tukevat myös omalta osaltaan 
henkilöstön työssäjaksamista. Säännöllisissä kehityskeskusteluissa ja esimiestapaamisissa 
keskustellaan työssäjaksamisesta ja työn kehittämisestä ja haasteista. Lisäksi yhdistys tarjoaa 
työterveyspalvelut henkilökunnalle. 
 
Työsuojelun toimintaohjelma sekä pelastussuunnitelma päivitettiin vuonna 2016. Sen myötä 
työsuojelun vaatimia ohjeistuksia ja koulutuksia toteutettiin ja näitä jatketaan vielä vuonna 2017.  
 
Henkilöstön työvälineitä uusittiin vuoden aikana sekä työtiloja laitettiin kuntoon. 
 

2.3 Toimitilat  
 
Yhdistyksen käytössä oli kaksi vuokrattua toimitilaa Helsingissä: Pasilan Helmi –talo osoitteessa 
Pasilan puistotie 7, ja Herttoniemessä osoitteessa Mäenlaskijantie 4. Kävijämäärä Helmi –taloilla oli 
toimintavuonna yhteensä 9707 (8701/2015). 

http://www.mielenterveyshelmi.fi/


Mielenterveysyhdistys HELMI ry, Pasilan puistotie 7, 00240 Helsinki, www.mielenterveyshelmi.fi   
Toimintakertomus 2016 

 
 

Sivu 6 / 22 

 
 

 
 

3. Yhdistyksen toiminta 
 
Mielenterveysyhdistys HELMI ry:n varsinainen matalan kynnyksen toiminta jakautuu Helmi-
taloilla tapahtuvaan ryhmätoimintaan, retkiin ja tapahtumiin, keittiötoimintaan, 
palveluohjaukseen, tukihenkilötoimintaan ja vapaaehtoistoimintaan, sekä viestintään ja 
yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Kaikessa toiminnassa ovat keskiössä jäsenet ja 
toiminnassa muuten mukana olevat mielenterveysaiheesta kiinnostuneet ihmiset.  
 
Vuoden 2016 aikana oltiin ensimäistä kertaa tilanteessa, jossa työtoimintakorvauksen 
maksaminen poistui rahoittajan linjauksen myötä ja tilalle luotiin vapaaehtoistoiminta. Tämä 
muutos toi mukanaan haasteita, kun osa keittiötoiminnassa mukana olleista jäi pois 
toiminnasta, sekä siivoustoimintaa ei saatu enää vapaaehtoisten voimin ylläpidettyä. Siivous 
ostettiin ulkopuoliselta siivousyritykseltä. Vapaaehtoistoiminta aloitti uutena työmuotona, 
jonka kehittämistä jatketaan edelleen.  
 
Vuoden 2016 lopussa yhdistyksen jäsenmäärä oli 1190. Valtaosa toiminnasta ja jäsenistä 
keskittyy Helsinkiin ja sen lähialueille. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja Helmi-lehden kautta 
jäseniä on tullut myös muualta Suomesta. Toimintaan osallistuvan ei tarvitse olla jäsen, mutta 
yleensä aktiivisesti toiminnassa mukana olevat liittyvät jäseniksi erilaisten jäsenetujen myötä.  
 
Toiminta keskittyy suurelta osin Herttoniemen ja Pasilan Helmi-talojen ympärille. Matalan 
kynnyksen ”talot” ovat kävijöille voimauttavia paikkoja, joihin voi tulla osallistumaan tai 
oleskelemaan. Viikoittaista toimintaa on myös talojen ulkopuolella mm. erilaisten retkien tai 
liikuntaryhmien muodossa. 
 
Toiminnassa mukana oleville jäsenille toteutettiin kysely kesällä 2016. Kyselyyn saatiin 197 
vastausta.  

 
 
Kyselyyn vastanneista suurin osa kertoi saaneensa tietoa Helmin toiminnasta hoitotaholtaan. 
Sen lisäksi toiminnasta oltiin kuultu ystävältä tai tuttavalta, sosiaalisesta mediasta tai 
yhdistyksen internet -sivujen kautta. Yhdistyksen järjestämä monipuolinen toiminta oli suurin 
syy olla Helmin jäsen. Tämän lisäksi tärkeinä nähtiin sosiaaliset kontaktit ja yhteisöön 
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kuulumisen tunne, joita toimintaan osallistumisen kautta on saanut. Vertaistuki taloilla ja 
toiminnassa nähtiin myös yhtenä merkittävänä asiana. Helmi-taloilla järjestettävä edullinen 
lounas oli tärkeä syy myös olla yhdistyksen jäsen.  
 
Loppuvuodesta toiminnassa mukana oleville jäsenille toteutettiin kysely yhteistyössä Sosped 
säätiön kanssa, johon vastauksia saatiin 50. Kysely toteutettiin lyhyellä ajalla ja se oli jaossa 
Helmi-taloilla, jotta toimintaan osallistuvat vastaisivat kyselyyn talolla käydessään. Tämä liittyi 
vuonna 2017 toteutettavaan kehittämiseen yhdistyksessä.  
 
Kyselyyn vastanneista suurin osa vastasi olevansa tervetullut taloille ja että voisi suositella 
toimintaa myös omille ystävilleen. Vastaajat kokivat saavansa apua ja tukea taloilla olevilta 
työntekijöiltä ja kokivat työntekijät helposti lähestyttäviksi sekä talon ilmapiirin hyvänä. 
Suurin osa vastanneista osallistui eniten ryhmätoimintaan 58%, retkiin, lomiin ja tapahtumiin 
40%, sekä talolla vastasi viettävänsä aikaa 36% vastanneista. Palveluohjausasiakkaita 
vastanneista oli 18%.  
  
Kyselystä saatiin kehittämisajatuksia koskien ryhmistä tiedottamista sekä ryhmien sisällön 
kehittämistä. Toimintaa toivottiin jatkossa liittyen kulttuuritoimintaan, keskusteluryhmiä, 
musiikki-, kädentaidot-, liikunta-, kirjoittaja-, ja lukuryhmiä. Lisäksi toivottiin kohdennettuja 
ryhmiä ikäryhmittäin sekä miestenryhmää. Kehittämistoiveita tuli lisäksi nettisivujen 
kehittämisen osalta sekä toiminnan lisäämisestä ilta-aikaan.  
 
 

3.1. Toiminta Helmi-taloilla 
 

 
Helmi-taloilla järjestettävän matalan kynnyksen toiminnan keskeisenä tavoitteena on 
toiminnassa mukana olevien osallistaminen, sosiaalisten verkostojen rakentaminen ja 
vahvistaminen sekä vertaistoimintaan kannustaminen. Yhtenä tavoitteena on tarjota 
syrjäytymisvaarassa oleville yhdenvertainen mahdollisuus osallistua yhteiskunnan tarjoamiin 
erilaisiin liikunta- ja kulttuuritapahtumiin sekä retki- ja lomatoiminnan mahdollistaminen 
niille, joilla oman taloudellisen- tai terveydellisen tilanteen kautta ei tätä mahdollisuutta 
muuten olisi. 
 
Vuoden 2016 aikana uudistettiin Helmi-talojen sisustusta monelta osin toimivammaksi. 
Herttoniemen Helmi-talolla taideryhmän tilan sisustusta uusittiin sekä toimintaan 
osallistuvien käytössä oleva tietokone uusittiin. Pasilan Helmi-talolla uusittiin myös toimintaan 
osallistuvien käytössä olevat tietokoneet. Pasilan Helmi-talolle hankittiin 
kotiteatterijärjestelmä, uudet musiikintoistolaitteet ja sisustusta uusittiin vuoden aikana. 
Näillä uudistuksilla pyrittiin lisäämään Helmi-talojen viihtyvyyttä ja tarjoamaan ryhmien 
toiminnan kannalta riittävät ja ajanmukaiset työvälineet.  
 

3.1.1 Kävijämäärä ja aukiolopäivät 
 
Yhdistyksen Helmi-taloilla vuonna 2016 oli yksittäisiä eri kävijöitä yhteensä 1991 henkilöä ja 
käyntikertoja taloilla oli yhteensä 9707 kappaletta.  
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Aukiolopäiviä oli Pasilassa 365 ja Herttoniemen talolla 234. Pasilan Helmi–talon 
ympärivuotinen aukiolo mahdollistuu vapaaehtoisten voimin, jotka toimivat päivystäjinä 
viikonloppuisin sekä niinä aikoina, kun henkilökunta ei ole töissä. 
 
Vuonna 2016 Pasilan taloon kävi tutustumassa yhteensä noin 220 henkilöä ja Herttoniemessä 
267 henkilöä. Lähihoitajaopiskelijoita, jotka suorittivat opintoihinsa liittyvää työharjoitteluaan, 
oli Pasilassa kaksi ja Herttoniemessä kaksi opiskelijaa. 
 
 

3.1.2 Ryhmät 
 

Suurimmassa osassa Helmi-taloille kokoontuvissa ryhmissä ryhmän ohjaajana toimii 
vapaaehtoinen vertaisohjaaja.  
 
Ryhmien lukumäärä vuonna 2016 oli Herttoniemen Helmi-talolla 15. Herttoniemen Helmi-
talolla eri ryhmien kokoontumiskertoja oli yhteensä 274 ja niihin käyntikertoja yhteensä 1527. 
Pasilan Helmi-talolla ryhmiä oli 11. Käyntikertoja näissä kaikille avoimissa ja maksuttomissa 
ryhmissä oli 773 ja kokoontumiskertoja yhteensä 147. 
 
Herttoniemen Helmi-talolla kokoontui erilaisia taideryhmiä, kirjoittamisen ryhmiä, 
lauluryhmä sekä erilaisia kurssimuotoisia ryhmiä. Pasilan Helmi-talolla ryhmät olivat levyraati, 
bingo, lehtiryhmä sekä säännöllinen viikoittainen tuumatuokio. Lisäksi oli luontokerho ja 
vaikutamme yhdessä ryhmä sekä useita erilaisia muutaman kerran ryhmiä.  
 
Pasilan Helmi-talolta koordinoitiin myös vuoden aikana liikuntaryhmiä. HELMI ry:n jäsenillä 
oli vuoden aikana mahdollisuus osallistua myös monipuolisesti erilaisiin Helsingin kaupungin 
erityisliikunnan sekä aikuisopiston järjestämiin ryhmiin. Talon ulkopuolisia liikuntaryhmiä oli 
kevät- ja syyslukukaudella vuonna 2016 yhteensä 22 kappaletta, jotka kokoontuivat viikoittain. 
Liikkujia oli yhteensä 134 henkilöä eri ryhmissä. 
 
Vuoden aikana kokeiltiin luovasti useita uusia muutaman kerran ryhmiä. Ryhmistä saatu 
palaute oli positiivista, mutta osallistujamäärät jäivät vielä vähäisiksi. Uusien vapaaehtoisten 
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ryhmänvetäjien saaminen osoittautui haasteelliseksi ja samoin täysin uusien osallistujien 
mukaan saaminen. Ryhmätoiminnan kehittäminen jatkuu vuonna 2017. 
 

3.1.3 Retket ja tapahtumat 
 
Retkiä ja tapahtumia Helmi-taloilta toteutettiin yhteensä 99kpl. Osallistujia näihin oli vuoden 
aikana yhteensä 1632 henkilöä.  
 
Vuoden aikana tehtiin Tallinnaan, Hämeenlinnaan ja Iitin Kesäharjulle kokopäiväretket. Lisäksi 
useita retkiä tehtiin pääkaupunkiseudulla moniin erilaisiin kohteisiin, tapahtumiin, 
kulttuuritapahtumiin, konsertteihin, sekä erilaisia kesän ulkoilmaretkiä. 
 
Tapahtumia oli vuoden aikana hyvin laajalti yhdistyksessä. Perinteistä Helmi-päivää vietettiin 
7.5.2016 Pasilan Helmi-talolla, jossa vuoden 2016 Helmiläiseksi valittiin Roosa Tiensuu. Lisäksi 
tapahtumia järjestettiin juhlapyhien aikaan sekä erilaisia teemoja ja askartelua, sekä 
yhteistuumin talojen koristelua. Perinteinen joulun alusajan puurojuhla järjestettiin 
molemmilla taloilla sekä joululounas. Sen lisäksi perinteinen Halloween -juhla järjestettiin 
Herttoniemen Helmi-talolla. Halloween huomioitiin myös Pasilan Helmi-talolla 
erikoislounaalla Halloween teeman mukaisesti. Keskustelutapahtumia Helmi-taloilla 
järjestettiin sekä Herttoniemessä että Pasilassa. Kyselytunteja järjestettiin Pasilan Helmi-
talolla aiheista kodin paloturvallisuus, sekä FinFami Uusimaa ry esittäytyi yhdellä 
kyselytunneista.   
 
Helmi ry oli mukana Lapinlahden lähteen kanssa tehtävässä yhteistyössä. Lapinlahden lähteellä 
oltiin mukana Hulluuden historia luennolla ja osallistuttiin Kiertuenäyttämön HaMemo 
esityksen järjestelyihin. FinFami Uusimaan Kohtaamo projektin kanssa tehtiin yhteistyötä 
Lapinlahden lähteen tiloissa olemalla mukana suunnittelu kokouksissa. Yhteistyötä tehtiin 
myös vuoden 2016 aikana Iloliikkuja tapahtumassa ja oltiin mukana Aurora päivässä.  
 
HELMI ry:n jäsenille oli tarjolla lippuja mm. teatteriin, konsertteihin, elokuviin ja jääkiekko-
otteluihin, sekä erilaisille messuille, tapahtumiin ja näyttelyihin. Jäsenet saivat ostaa myös 
elokuvalippuja jäsenhintaan yhden per kuukausi. Elokuvalippuja myytiin vuoden aikana 
yhteensä 777 kappaletta. 
 
Pasilan ryhmätoiminnanohjaaja osallistui yhtenä vastuukouluttajana vertaisohjaaja-
koulutukseen keväällä ja syksyllä 2016. Tavoitteena oli, että Helmin oman ohjaajan mukana olo 
vaikuttaisi positiivisesti uusien ryhmänohjaajien saamiseen talon toimintaan, sekä tekisi 
Helmiä laajemmalti tutuksi kuntoutujien keskuudessa. Koulutuksiin osallistumalla Helmi sai 
levitettyä tietoa toiminnastaan yhteistyökumppaneille, yhdistys sai monia uusia jäseniä ja 
myös kaksi uutta vertaisohjaajaa. Koulutuksessa toimi myös vertaiskouluttajana yksi Helmin 
pitkäaikainen aktiivijäsen. 
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Vuonna 2016 kerättiin palautetta ryhmiin, tapahtumiin ja retkille osallistuvilta.  
Herttoniemen Helmi-talolle palautettiin 102 vastausta. Toimintaan osallistuvat kokivat 
tulleensa tervetulleiksi ja huomioiduksi. Erittäin hyviä tai hyviä arvioita tuli siitä, miten 
toiminnan kautta saa voimia arjessa jaksamiseen. Ryhmät ja tilaisuudet talolla kuten erilaiset 
retketkin koettiin pääosin hyödyllisiksi ja uutta tietoa ja taitoja antaviksi. 
 
Suurin osa palautteen antaneista koki toiminnan oman jaksamisensa kannalta erittäin tärkeänä 
tai tärkeänä. Toiminnassa parhaimpia asioita palautteen antajien mielestä oli sosiaaliset 
kontaktit ja mielekäs tekeminen sekä ”Syy nousta sängystä”. 
 
Vuonna 2016 Pasilan Helmi-talon osalta palautetta ryhmistä saatiin laajoista jäsenkyselyistä, 
päiväretkiltä kerättynä, sekä parista säännöllisesti kokoontuvasta ryhmästä.  
Toimintaan osallistuvat kokivat tulleensa tervetulleiksi ja huomioiduksi. Erittäin hyviä tai hyviä 
arvioita tuli siitä, miten toiminnan kautta saa voimia arjessa jaksamiseen. Ryhmät ja tilaisuudet 
talolla kuten erilaiset retketkin koettiin pääosin hyödyllisiksi ja uutta tietoa ja taitoja antaviksi. 

 

3.1.4 Lomat ja kurssituki 
 

Loma- ja kurssitoiminnalla tuetaan ja edistetään psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia 
mahdollistamalla mm. sosiaalisia kontakteja ja luomalla mielekästä tekemistä. Toimintavuonna 
järjestettiin kaksi tuettua ryhmälomaa.  Lomat järjestettiin yhteistyössä Hyvinvointilomat ry:n 
kanssa. Kesälomalle Lautsian Lomakeskukseen osallistui 16 lomalaista sekä ohjaaja. 
Joululomaa vietettiin seitsemän lomalaisen ja ohjaajan voimin Urheiluopisto Kisakeskuksessa.  
Yhdistyksen jäsenille tarjottiin myös mahdollisuutta hakea kurssitukea yleishyödylliseen 
koulutukseen.  
 
Palaute lomista: 
Kesälomaa vietettiin Lautsian Lomakeskuksessa Hauholla. Lomalle osallistui 17 henkilöä, ja 
kaikki antoivat palautetta lomasta. Pyydettiin arvioimaan sijaintia, viihtyvyyttä, palvelua, 
ohjelmaa ja ohjausta. Lomapaikan sijainti oli 15 mielestä hyvä, yhden mielestä kohtalainen. 
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Viihtyvyyttä piti 15 henkilöä hyvänä, yksi kohtalaisena. Palvelu oli 16 mielestä hyvää, yksi ei 
tarvinnut palvelua. Lomapaikan ohjelma oli kahdeksan mielestä hyvä ja seitsemän mielestä 
kohtalainen. Helmin oma lomaohjaaja oli kaikkien mielestä hyvä. 
  
Joululomaa vietettiin Urheiluopisto kisakeskuksessa Fiskarsissa. Lomalle osallistui kahdeksan 
henkilöä, heistä seitsemän jätti palautelomakkeen. Lomapaikan sijaintia neljä piti hyvänä, kaksi 
kohtalaisena ja yksi huonona. Viihtyvyys oli neljän mielestä hyvä ja kolmen mielestä 
kohtalainen. Palvelua Kisakeskuksen lomalla neljä piti hyvänä ja kolme kohtalaisena, kuin myös 
lomaohjelmaa neljä henkilöä piti hyvänä ja kolme kohtalaisena.  
 

3.2 Keittiötoiminta 
Vapaaehtoinen keittiötyötoiminta tarjoaa ihmisille mahdollisuuden osallistua ohjattuun 
mielekkääseen ja osallistavaan toimintaan tutussa ja turvallisessa ympäristössä. Keittiöiden 
työtoimintaan osallistuville maksettiin vuoden 2015 loppuun saakka pienimuotoinen veroton 
työtoimintapalkkio, jolla oli merkittävä rooli vähävaraisten ihmisten taloudessa. Vuoden 2016 
alusta työtoimintapalkkio lakkautettiin ja keittiötoimintaan osallistuminen perustui 
pelkästään vapaaehtoisuuteen. Keittiötyötoiminnassa mukana olevat kuntoutujat tekevät noin 
3-4 tunnin päiviä. 
 
Työtoimintapalkkion poistuminen vaikutti keittiötoiminnassa mukana olevien määrään. 
Työtoiminnassa mukana olleiden kuntoutujien työpäivien määrä oli vuonna 2015 Pasilan 
Helmi-talolla kokonaisuudessaan 1131 työpäivää. Vuonna 2016 työpäivien määrä oli enää 242. 
 

 
 
Herttoniemen Helmi-talolla lopetti työn 4 henkilöä ja he, jotka jatkoivat vapaaehtoisina, 
vähensivät käyntimääriään. Vuoden aikana keittiötoimintaan on tullut uusia vapaaehtoisia 5 
henkilöä. Keittiötoiminnassa oli vuonna 2016 mukana 9 vapaaehtoista. Vuonna 2016 
vapaaehtoiset osallistuivat keittiötoimintaan yhteensä 267 kertaa ja keskimäärin 4 tuntia 
päivässä. Vuonna 2015 keittiön työtoimintaan osallistui 6 henkilöä.  
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Herttoniemen HELMI-talon keittiötoiminnassa mukana olleet ja tehdyt työtunnit 
 
Keittiötoimintaan osallistuville vapaaehtoisille järjestettiin hygieniapassikoulutus Amiedun 
toimesta. Pasilasta koulutukseen osallistui neljä henkilöä ja Herttoniemestä neljä henkilöä. 
Tämän lisäksi Pasilan keittiötyönohjaaja laati keittiöön kirjallisen omavalvontasuunnitelman, 
johon vapaaehtoiset ovat perehtyneet. Keittiön vapaaehtoisia osallistui myös Fazerille tehtyyn 
retkeen sekä ruokatuotteiden tukkumessuille. 
 
Molempien talojen lounaskeittiöissä toteutettiin vuoden 2016 Makuja maailmalta 

teemalounaita. Pasilan keittiössä tämä toteutettiin syksyn aikana 6 kertaa, jolloin esiteltiin 

kulloisenkin maan kulttuuria ja nautittiin kyseisen maan ruoasta. Toteutuksesta vastasivat 

ohjaajat ja vapaaehtoiset yhdessä. Herttoniemen lounaskeittiössä tarjoiltiin helmikuussa mm. 
meksikolaista ja kiinalaista ruokaa. 

Helmi-talojen keittiöissä tehtiin hankintoja toiminnan kehittämisen ja työturvallisuuden 

näkökulmasta. Pasilan keittiössä uusittiin uuni, ja Herttoniemen keittiössä hankittiin uusia 

säilytyskalusteita sekä pakastin.  

3.2.1 Pasilan Helmi-talon keittiö  
 
Pasilan HELMI-talon keittiö oli avoinna vuonna 2016 pääsääntöisesti jokaisena viikon päivänä 

lukuun ottamatta heinäkuun kesäloma-aikaa ja muutamia pyhäpäiviä.  

Vuonna 2016 Pasilan HELMI-talon keittiössä myytiin lounaita yhteensä 5468 kappaletta. 

Vuonna 2015 vastaava määrä oli 5881. Lounasmyynti ylsi vuonna 2016 siis lähes samalle 
tasolle kuin edellisenä vuonna. 

Pasilan Helmi Café oli vuonna 2016 avoinna perjantai-iltapäivisin yhteensä 37 kertaa (34 

kertaa vuonna 2015). Vierailijoita kahvilassa kävi yhteensä 509 henkilöä (edellisenä vuonna 

412). Helmi Cafén aukiolosta vastasi aina yhdestä kahteen vapaaehtoista. Helmi Café on 

monelle kuntoutujalle tärkeä kohtaus- ja keskustelupaikka perjantai-iltapäivinä. Kahvilassa on 
järjestetty myös ohjelmallisia iltoja elävän musiikin parissa. 

Pasilan lounaskeittiö toteutti vuoden 2016 syksyllä myös kirjallisen tyytyväisyyskyselyn 

lounasasiakkaiden keskuudessa. Kyselyyn oli mahdollista vastata viikon ajan 

palautelomakkeella ja palauttaa Pasilan talon ruokasalissa olevaan suljettuun laatikkoon. 

Kyselyyn vastasi 28 lounasasiakasta. Ruoan tasoa ja monipuolisuutta sekä asiakaspalvelua 

kuvattiin pääsääntöisesti erinomaiseksi tai hyväksi.  
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”Olen aina ollut tosi tyytyväinen. Ihanaa itsetehtyä arvostan.” ”Tulen aina hyvällä mielellä  HELMI-talolle, kun 

tarjoilut ovat mielettömän hyvät.” ”En osaa tehdä paljon ruokia, joten HELMI on hyvä paikka mulle.” ”Halpa ruoka, 

menee varmaan tappiolla Helmille.” ”Kiitos hyvistä ja ravitsevista safkoista. Oon tyytyväinen. Hintakin ihan 

kohallaan. Kun vaan löytyis vapaaehtoisia lisää keittiöön.” 

Myös keittiön vapaaehtoisilla oli mahdollisuus kertoa nimettömänä kirjallisesti mielipiteensä 

ja ajatuksensa keittiön/kahvilan työtoiminnassa mukanaolosta. Kyselyyn oli mahdollista 

vastata kahden viikon ajan. Keittiön vapaaehtoistoiminnassa oli kyseisenä ajankohtana 

mukana noin 8 henkilöä satunnaisesti, joista ainoastaan kolme palautti vastauksensa. 
Seuraavana on muutamia kyselyyn liittyviä kysymyksiä ja vastauksia. 

Miten vapaaehtoistoimintasi HELMIN keittiössä on lähtenyt käyntiin tai jos olet jo kauemmin ollut mukana 

toiminnassa, miltä tämä vuosi on tuntunut? ”Saa tulla ja tehdä voimavarojensa mukaan – on tervetullut! 

Reippautta, iloa ja huumoria.” 

Mitkä asiat toiminnassa kiinnostavat, mistä olet pitänyt? ”Ihmisten kohtaaminen, asiakkaat ja henkilökunta.” 

”Yhdessä olemisesta ja ruoantekemisestä.”  

Oletko oppinut mitään uutta? Haluaisitko oppia jotakin keittiötoimintaan liittyvää? ”Jokaisena päivänä oppii jotain 

uutta” ”Haluaisin ja ehkä opinkin”. 

3.2.2 Herttoniemen Helmi-talon keittiö 
 
Herttoniemen HELMI-talon keittiö oli avoinna vuonna 2016 pääsääntöisesti jokaisena 
arkipäivänä lukuun ottamatta joulunaikaa ja heinäkuun kesäloma-aikaa.  
 
Lounaita myytiin lähes yhtä paljon kuin v. 2015. Vuonna 2016 Herttoniemen HELMI-talon 
keittiössä myytiin lounaita yhteensä 2291 kappaletta. Vuonna 2015 vastaava määrä oli 2749.  
 
Keittiötyön vapaaehtoisten kanssa järjestettiin tammikuussa kokous, jossa suunniteltiin 
kevään ja keittiön toimintaa, ruokalistoja, teemaviikkoja.  Vuoden aikana ruokailussa ja 
tarjoilussa huomioitiin erilaiset juhlapyhät, joita ideoitiin ja toteutettiin yhdessä 
vapaaehtoisten kanssa. Juhannusateria tarjoiltiin 21.6 jonka jälkeen keittiö sulkeutui elokuun 
alkuun saakka. Syksyllä järjestettiin leipomisryhmiä kolme kertaa. Osallistujia oli yhteensä 9 
henkilöä. 
 
Herttoniemen Kaffila-Helmi oli avoinna joka toinen lauantai kahden vapaaehtoisen vetäjän 
voimin. Kahvilassa tarjoillaan edulliseen hintaan itse tehtyä pientä suolaista ja makeaa 
purtavaa. Kahvila oli v. 2016 avoinna 20 kertaa ja siellä kahvitteli vuoden aikana 240 henkilöä. 
Vastaavat luvut v. 2015 olivat 17 kertaa ja 87 henkilöä. 
 
Herttoniemen Kaffila- Helmi 
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Herttoniemessä järjestettiin syksyllä myös asiakastyytyväisyyskysely lounasasiakkaiden 
kesken ja vastauksia palautettiin 11 kpl. Palaute oli pääasiassa positiivista. 
Ruokaa/asiakaspalvelua arvosteltiin seuraavasti: erinomainen 8 kpl, hyvä 2 kpl, korjattavaa 1 
kpl, huono 0 kpl.  
Vapaasta kommentointiosiosta poimintoja:  

- korjattavaa -vastauksessa toivottiin salaatteihin enemmän vaihtelua 
- hyvä-vastauksissa oli kommentit: vähän kevyempää ruokaa ja ruokalista on riittävän 

vaihteleva ja maukas 
Syksyllä tehtiin myös ”Mitä ruokaa haluaisit syödä”-kysely. Vastauksissa nousi selkeä 
voittajanelikko: lihamureke, uunilohi, kaalilaatikko ja karjalanpaisti. 
 
Herttoniemen HELMI-talolla oli Diakoniaopiston työharjoittelija ajalla 17.10 – 18.11. Opiskelija 
osallistui keittiön työtoimintaan koko sen laajuudessa; ruokatarvikkeiden hankinta, 
suunnittelu, ruoanvalmistus ja tarjoilu, siistiminen, tilastointi ym. keittiötoimintaan liittyvät 
tehtävät. 
 

3.3 Palveluohjaus 
 
Palveluohjaus on ammatillista rinnalla kulkemista ja ohjausta, sekä yksilöllisen tuen 
tarjoamista. Palveluohjaus alkaa usein kotona tehtävästä toiminnasta, perusasioiden kuten 
oman hygienian, kodinhoidon sekä ruokailun merkityksen opettelemisesta jatkuen 
omakohtaisen asioinnin ja arjessa selviämisen harjoitteluun. Elämänhallintaan liittyvien 
asioiden hoidossa ohjattavat tarvitsevat myös paljon tukea ja erilaiset asiointikäynnit 
esimerkiksi terveysasemalla, sosiaalitoimistossa, KELAssa, psykiatrian hoitopaikoissa, 
edunvalvontatoimistossa, velkaneuvojalla, poliisilla jne. ovat myös suuressa roolissa 
palveluohjaustyössä. 
 
Päivittäin yhdellä palveluohjaajalla on keskimäärin 2 – 3 tapaamista tuettavien arjessa. Sen 
lisäksi asioita hoidetaan puhelimitse, sähköpostilla ja tavataan Helmi-taloilla. Palveluohjaajat 
ovat tukena myös yksittäisissä tilanteissa Helmi-talojen arjessa, eikä näitä tapaamisia lasketa 
varsinaiseksi asiakkuudeksi. Keskustelun, ohjauksen/neuvonnan avulla tilanne voi rauhoittua 
tai se etenee niin, ettei laajempaan palveluohjaukseen ole tarvetta. 
 
Osa palveluohjattavista tarvitsee huomattavan paljon tukea ja pitkäkestoista apua monella 
elämän osa-alueella. Palveluohjaustyö on usein hyvin intensiivistä, aikaa vievää ja 
kokonaisvaltaisesti ihmisen elämäntilanteeseen paneutuvaa. Osalle riittää lyhytkestoisempi 
tuki tietyssä elämäntilanteessa ja jonkun tietyn asian eteenpäin viemisessä. Palveluohjauksen 
tarkoituksena on olla tukemassa ja rinnalla kulkemassa haastavassa elämäntilanteessa. Kun 
omat voimavarat alkavat riittää tai tarvittavat tukimuodot ovat järjestyneet, on aika päättää 
palveluohjaustyöskentely. 
 
Kun ohjattava on tarpeeksi omatoiminen, eikä ammattilaisen antamaan palveluohjaukseen ole 
enää tarvetta, mutta harppaus itsenäiseen selviytymiseen tuntuu vielä liian haastavalta, on 
ollut mahdollista siirtyä Helmi ry:n tukihenkilötoiminnan piiriin. Tällä hetkellä 
palveluohjausasiakkaita 12 on siirtynyt tukihenkilötoiminnan piiriin. Muutama asiakas on 
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saanut vapaaehtoisen tukihenkilön, mutta jatkaa vielä myös palveluohjaajan kanssa 
työskentelyä.   
 
Ohessa kuvattu palveluohjaus asiakkaiden määrät ja niiden kehitys.  

 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Asiakkaat 22
  

43 37 53 59 

Kotikäynnit 230 456 375 355 293 

Tapaamiset Helmitalolla 191 229 228 200 204 

Asioinnit virastoissa 75 130 147 163 146 

Palveluohjaustapaamiset 
yhteensä 

496 815 750 718 643 

 
Helmin palveluohjaajat suorittivat keväällä 2016 Suomen Mielenterveysseuran järjestämän 
Mielenterveyden ensiapu 1 (MTEA1) ohjaajakoulutuksen sekä osallistuivat MTEA ohjaajien 
verkostopäiville kaksi kertaa vuoden aikana. 
  
Toimintavuodeksi 2016 oli suunniteltu, että palveluohjaajat voisivat yksilöllisen tuen lisäksi 
toteuttaa Helmin toiminnassa mukana olevien tukemista ryhmämuotoisesti. Tarkoituksena oli 
palveluohjaajien toimesta järjestää mielen hyvinvointiin liittyviä kursseja, MTEA1 ja 
Depressiokoulu. Molemmat kuitenkin peruuntuivat, koska koulutuksiin ei ilmoittautunut 
tarpeeksi osallistujia. Pohdimme mahdollisia tähän tilanteeseen johtaneita syitä ja teimme 
muutoksia mm ajankohtaan ja mainostukseen liittyen ja päätimme yrittää heti seuraavan 
toimintavuoden alussa uudestaan.  
 
Toimintavuoden 2016 aikana kokeilimme joitakin uusia työmuotoja. Ensimmäistä kertaa 
järjestettiin palveluohjausasiakkaiden yhteinen kevätretki Lapinlahden Lähteelle. Retken 
tarkoituksena oli saada palveluohjausasiakkaita lähtemään liikkeelle kotoa, tutustua uusiin 
ihmisiin ja tätä kautta lisätä heidän sosiaalisuuttaan. Useammalle tällaiseen tapahtumaan 
osallistuminen on suuri haaste, mutta iloisia onnistumisen kokemuksia retken myötä tuli.   
 
Loppuvuodesta kokeiltiin uutta yhteistyömuotoa FinFamin kanssa Toivo Torstain merkeissä. 
Toivo Torstai on päihde- ja mielenterveyskuntoutujien omaisille tarkoitettu vertaistukiryhmä 
Lapinlahden Lähteellä. Yhteistyön tarkoituksena on, että Helmin palveluohjaaja on ryhmän 
aikana tavattavissa. Näin ollen omaiset voivat tuoda heidän aikuisia jälkeläisiään, jotka ovat 
esimerkiksi jämähtäneet kotiinsa neljän seinän sisälle, tapaamaan palveluohjaajaa. Tätä kautta 
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kuntoutujat tutustuvat Helmin toimintaan ja voivat siirtyä Helmin toiminnan piiriin. 
Tavoitteena on saada heidän arkeensa mielekästä tekemistä ja tätä kautta helpotusta myös 
vanhempien arkeen.  Kokeilu vaikutti onnistuneelta ja toimintaa päätettiin jatkaa myös 
tulevana toimintakautena 2017. 
 
Palveluohjausasiakkailta kerättiin palautetta toiminnasta, kyselyyn vastasi 20 palveluohjaus- 
asiakasta. Merkityksellisimmäksi palveluohjauksessa nähtiin kotikäynnit, keskustelut 
palveluohjaajan kanssa, sekä asiointiapu.  
”Haluaisin kotikäyntejä enemmän.” 
”Tukisi lääkkeiden lopettamisessa.” 
”Super ihanaa parasta mitä on tapahtunut, lämminhenkinen.” 
”Auttanut, että olen saanut heitettyä pois paljon paperiroskaa. Siivoan itse nyt. Hoidan/huolehdin 
itsestäni.” 
”Toiminta vähentää sairaalahoidon tarvetta. Erittäin tärkeää työtä, toivottavasti jatkuu.” 
”En uskaltanut juuri ollenkaan kotoa lähteä, nykyään liikun ja asioin enempi. Harrastuksia ja 
itseluottamus lisääntynyt. Palveluohjaus antaa voimaa elämään.” 
”Olen saanut luotettavaa ja turvallista ohjausta. Po on helposti lähestyttävä ja lämmin, ihana 
ihminen. Hänen puoleensa on helppo kääntyä tilanteessa kuin tilanteessa. Ja aina saa tuntea 
olevansa arvokas ja tärkeä. En olisi selvinnyt monestakaan kohdasta elämässäni ilman sinua.” 
”Palveluohjaajaan voi luottaa.” 
 
Toimintavuoden 2016 aikana keräsimme palautetta palveluohjuksesta asiakkaiden eri 
hoitotahoilta. Tässä muutama ote palautteista: 
”Asiakasta selkiinnyttävä ja rauhoittava, kunnioittava. Asiakkaasta huomasi hänen luottavan 
palveluohjaajaan.” 
”Kokevat palveluohjaajan tärkeäksi yhteistyöpalavereissa.” 
”Rauhoittava, mahdollisti hoidon onnistumisen.” 
”Asiakas saapui paikalle, usein jättänyt saapumatta sovittuihin tapaamisiin.” 
”Palveluohjaajan läsnäolo vähensi potilaan jännittämistä. Hyvä kun tietää suunnitelmista tukee 
kuntoutumista.” 
 

3.4 Tukihenkilötoiminta ja vapaaehtoistoiminta 
 
Vapaaehtoisuuteen perustuvalla tukihenkilötoiminnalla autetaan niitä yhdistyksen jäseniä, 
jotka kokevat yksinäisyyttä, joiden omat tukiverkostot ovat puutteelliset ja jotka tarvitsevat 
pidempiaikaista tukea. Tukihenkilöitä on koulutettu vuodesta 2014 lähtien. Koulutuksia on 
ollut vuoteen 2016 mennessä yhteensä kolme.  Keskimäärin noin puolet tukihenkilötoimintaan 
tulleista jäsenistä on tullut palveluohjausasiakkaiden piiristä, toisen puolen koostuessa muista 
yhdistyksen jäsenistä. 
 
Vuonna 2016 solmittiin yhdeksän uutta tukihenkilösuhdetta. Voimassa olevia 
tukihenkilösuhteita oli joulukuussa 2016 yhteensä 22 kappaletta, tukihenkilöiden määrän 
ollessa 24. Kaksi ilman tukisuhdetta olevaa tukihenkilöä ilmoitti olevansa käytettävissä 
myöhemmin vuoden 2017 puolella. 
 
Vuoden aikana ei järjestetty tukihenkilökoulutuksia, mutta perehdytimme syksyllä yhden 
yksittäisen henkilön, joka pääsi aloittamaan tukihenkilötoiminnan ennen vuoden vaihdetta. 
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Kysyntä tukihenkilöille on suuri ja vuoden loppuun mennessä tukihenkilöä odottavia jäseniä 
oli kertynyt runsaasti. 
 

 
Kaavio 1. Tukihenkilöiden lukumäärä joulukuu 2015-joulukuu 2016 
 
Vuoden 2016 aikana lähetimme kyselyn tukihenkilötoiminnassa oleville jäsenille. Vastauksia 
palautui yhteensä 16 kappaletta. Kyselytutkimuksen mukaan tuettavat ovat hyvin tyytyväisiä 
tukihenkilöihinsä. Vastaajista 14 piti tukihenkilötoimintaa erittäin hyvänä ja 2 hyvänä. 
Välttävän tai huonon arvosanan antaneita ei ollut yhtään. 
 

 
Kaavio 2. Tuettavien antama yleisarvosana tukihenkilötoiminnasta vuodelta 2016 (N=16) 
 
Tukihenkilöille järjestettiin vuonna 2016 säännöllistä työnohjausta sekä 
jatkokoulutustilaisuus. Tukihenkilöiden sitouttamiseksi toimintaan toteutimme kaksi 
virkistystapahtumaa, joista ensimmäinen kesä- ja toinen marraskuussa.  Työnohjauksia 
järjestettiin yhteensä 4 kertaa keväällä ja syksyllä. 
 
Tukihenkilöiden tyytyväisyyttä vapaaehtoiseen tukihenkilötoimintaan kysyttiin heiltä 
alkuvuodesta 2017. Saimme yhteensä 10 vastausta, jota voidaan pitää melko huonona 
vastausaktiivisuutena, tukihenkilöiden kokonaislukumäärän ollessa 22. Vastaajista 8 piti 
kokemuksiaan tukihenkilönä toimimisessa erittäin hyvänä ja 2 hyvänä. 
 
VAPAAEHTOISTOIMINTA 
 
Vapaaehtoistoiminta on Helmin uusin toimintamuoto, joka käynnistettiin vuonna 2016. 
Vapaaehtoiset toimivat Helmi-taloilla päivystäjinä, ryhmänohjaajina sekä keittiön että kahvilan 
vapaaehtoisina. Vuoden 2016 joulukuussa vapaaehtoisia oli yhteensä 31, joista 21 Pasilan ja 10 
Herttoniemen Helmi-talolla.  
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Vapaaehtoistoiminta syntyi Raha-automaattiyhdistyksen linjatessa, ettemme enää saa maksaa 
työtoimintakorvausta vuoden alusta alkaen. Työtoiminnassa mukana olleita poistui erityisesti 
Pasilan keittiöstä ja kahvilasta. Ryhmänohjaajien ja päivystäjien lukumäärässä ei tapahtunut 
radikaaleja muutoksia ennen kuin vasta joulukuussa, jolloin menetimme kaksi viikonloppujen 
luottopäivystäjää. Joulukuussa 2015 silloisen työtoimintakorvauksen piirissä oli yhteensä 37 
henkilöä, kun vuotta myöhemmin vastaava tilanne vapaaehtoisten kohdalla oli 31. Vuoden 
aikana toiminnoissa mukana olevien kokonaislukumäärä oli siten tippunut kuudella, mitä 
voidaan pitää olosuhteet huomioiden varsin pienenä määränä. 
 

 
 
Kaavio 3. työtoiminnassa mukana olevien lukumäärä suhteessa vapaaehtoisiin joulukuiden 2015 
ja 2016 välillä. 
 
Tietoa vapaaehtoistoiminnasta pyrittiin jakamaan vuoden aikana mahdollisimman laajalti. 
Yhdistys julkaisi vuoden aikana lehti-ilmoituksia, jonka myötä saimme yhteensä 4 uutta 
vapaaehtoista. Lisäksi tietoa on jaettu vapaaehtoistoiminnan messuilla sekä tiedottamalla 
aiheesta Facebookissa ja omilla internet sivuilla.  
 
Järjestimme marraskuussa Pasilan talolla vapaaehtoisten ideointi-illan, jonka osallistujamäärä 
oli suuri. Isosta osallistujien lukumäärästä huolimatta emme kuitenkaan saaneet uusia ihmisiä 
rekrytoiduksi mukaan, sillä enemmistö paikalla olijoista oli meille tuttuja, jo valmiiksi 
vapaaehtoistoiminnassa mukana olleita jäseniä. Paikalla oli ulkopuolinen kouluttaja ja 
tilaisuuden päätteeksi valitsimme vuoden vapaaehtoisen. 
 
Vapaaehtoisille järjestettiin vuoden aikana kaksi virkistystilaisuutta, joilla heitä pyrittiin 
sitouttamaan mukaan toimintaan. Osana sitouttamista olemme voineet tarjota vapaaehtoisille 
ilmaisen lounaan sinä päivänä, jolloin he ovat toteuttaneet vapaaehtoisuuttaan. 

4. Viestintä ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen 
     
Yhteiskunnallisen vaikuttamisen osuus on ollut olennainen osa HELMI ry:n toimintaa koko 33 
–vuotisen historian ajan. Vaikuttamistoiminnalla on pyritty mielenterveyskuntoutujien elämän 
ja hoidon laadun parantamiseen sekä epäkohtien esiin tuomiseen. Ennen kaikkea 
vaikuttamisella on pyritty ennakkoluulojen hälventämiseen koko mielenterveyssektorilla. 
Kokemusasiantuntijat tai jäsenet ovat keskeinen taho, joka havainnoi, hakee tietoa ja pohtii 
esiin nostettavia aiheita. 
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HELMI ry:ssä toimi vuoden aikana Vaikutamme yhdessä -ryhmä, jossa kokemusasiantuntijat 
kävivät keskustelua aiheen ympärillä. Ryhmästä sekä muilta jäseniltä tuli toiveita myös liittyen 
erilaisiin luentotilaisuuksiin, joita pidettiinkin vuoden aikana molemmilla Helmi –taloilla. 
Vaikutamme yhdessä -ryhmässä kokeiltiin vuoden aikana sitä, että ryhmän ohjaajana toimi 
hallituksen jäsenet, jotka pyrkivät avaamaan keskustelua myös sähköpostiryhmässä, mutta 
osallistujamäärät ryhmässä olivat melko pienet ja tästä syystä toiminnan kehittämistä 
jatketaan edelleen vuonna 2017. 
 
Yksi tärkeistä vaikuttamistoiminnan keinoista on yhteistyö Mielenterveyspoolissa. Pooli 
koostuu keskeisistä valtakunnallisista mielenterveysalan toimijoista. Mielenterveyspooli 
toteutti vuonna 2016 stigman vastaisen media kampanjan, jossa yhdistys oli mukana yhtenä 
toimijana.   
 
Helmi –lehti on lähes yksinomaan yhdistyksen jäsenten voimin toteutettava mielenterveysväen 
kulttuuri- ja mielipidelehti. Lehden tarkoitus on edistää mielenterveyteen liittyviä asioita 
keskinäisen vuorovaikutuksen, asioista tiedottamisen sekä yhdistyksen äänitorvena olemisen 
kautta. Lehti ilmestyi vuoden aikana neljä kertaa.  Painosmäärä oli 4.000 lehteä per kerta. 
Lehden teko työllisti juttujen tekemisen, kuvien ja kuvituksen kautta toimintavuoden aikana 
noin 35 jäsentä.  
 
Yhdistys teki aktiivista viestintää vuoden 2016 aikana Helmi-lehden lisäksi myös sosiaalisessa 
mediassa sekä yhdistyksen internet -sivuilla. Näissä kanavissa pyrittiin nostamaan aktiivisesti 
ajankohtaisia asioita esille sekä tuomaan yhdistyksen toimintaa näkyväksi laajemmin. Yhdistys 
oli mukana myös erilaisissa tapahtumissa kuten mielenterveysmessut ja vapaaehtoistoiminnan 
messut, joissa tietoa toiminnasta jaettiin.  

5. Yhteistyö 
 
Yhteistyötä tehtiin vuoden 2016 aikana useiden eri toimijoiden kanssa liittyen toiminnan 
järjestämiseen; retket, tapahtumat ja ryhmät. Verkostoitumista ja yhteistyötä pyrittiin vuoden 2016 
aikana lisäämään muiden toimijoiden kanssa. Muiden toimijoiden ja mielenterveysyhdistysten 
toimintaan käytiin tutustumassa ja keskustelua käytiin mahdollisen yhteistyön kehittämisestä 
tulevaisuudessa.   
 
Helmi osallistui Auroran sairaalan ”users forum” –tilaisuuteen. Tilaisuuden tarkoituksena on 
lisätä vuoropuhelua entisten ja nykyisten potilaiden sekä järjestöjen ja sairaalan välillä.  
Yhteistyötä tehtiin vuoden 2016 aikana eri toimijoiden kanssa. Lapinlahden lähteen kanssa 
tehtiin yhteistyötä erilaisten yhteisten tapahtumien muodossa. Lisäksi oltiin mukana Iloliikkuja 
tapahtumassa sekä Aurora päivässä.  
 
Yhteistyötahoille lähetettiin vuoden lopussa kysely koskien yhteistyön sujuvuutta ja sen 
kehittämistä tulevaisuudessa. Vastauksia saatiin erittäin vähäinen määrä, ainoastaan 8 
lomaketta palautui. Vastauksissa oli todettu yhteistyö sujuvaksi, kehittämisehdotuksena nousi 
se, että yhdistys tiedottaisi toiminnastaan ja tapahtumista entistä enemmän. Palautteen 
keräämistä on tarkoitus kehittää vuoden 2017 aikana.  
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6.  Talous ja rahoitus  
 
HELMI ry:n yli 30-vuotisen toiminnan on mahdollistanut ulkopuolinen avustusrahoitus. RAY 
on päärahoittaja noin 70 % osuudella.  Loppuosa 30 % varsinaisen toiminnan rahoituksesta 
jakautuu Helsingin kaupungin ja HELMI ry:n kesken suunnilleen tasan.  
 

8.1. Varainhankinat ja sijoitustoiminta  
 
Varainhankinta ja sijoitustoiminta kattavat varsinaisesta toiminnasta sen kuluosuuden, johon 
avustukset eivät riitä. Käytännössä näin tapahtuu joka vuosi. Saadut avustukset eivät riitä 
Helmin monipuolisen ja laajan toiminnan kuluihin.  
 
Tilivuoden 2016 varainhankinnan ja sijoitustoiminnan tuottoja on käytetty vuoden 2016 
varsinaisen toiminnan alijäämän kattamiseen.  
  
Varainhankintaan sisältyy tavanomaisten jäsenmaksujen lisäksi Viola Raninin säätiöltä saatu 
25.000 euron avustus toimintamme tukemiseen. 
 
Sijoitustoiminnan tuotot ovat vuokratuottoja, jotka pohjaavat yhdistyksemme vuonna 2003 
saamaan testamenttilahjoitukseen. Helmi ry ei harjoita aktiivista riskipitoista sijoitustoimintaa, 
vaan saadut testamenttivarat ovat turvallisesti ja vuokratuloa tuottavasti sijoitettu asunto-
osakkeisiin.   
 
 

8.2. Tilikauden 2016 tuloksen arviointi 
 
HELMI ry:n vuoden 2016 tilinpäätös osoittaa varsinaisen toiminnan osalta 131.039,81 euron 
kulujäämää. Saadut kohdeavustukset ja omatoimiset tuotot eivät siis riittäneet toimintojen 
kuluihin.  Varsinaisen toiminnan kulujäämä on katettu tämän vuoden varainhankinnan, 
sijoitustoiminnan ja yleisavustusten tuotoilla.  
 
Edellä esitetyn mukaisesti kirjanpidon osoittamaksi tilikauden ylijäämäksi muodostuu 
kokonaisuudessaan 18.942,39 e, joka on 3.259,39 e parempi, kuin toimintasuunnitelmassa 
2016 vahvistetun talousarvion ylijäämä (15.683 e). Ennakoitu ylijäämäinen tulos on otettu 
huomioon vuoden 2017 talousarviossa. 
 
Arvioitua korkeampi ylijäämä selittyy osittain yhdistyksessä tapahtuneilla muutoksilla; 
toiminnanjohtajan puuttuminen alkuvuodesta, uusi toiminnanjohtaja aloitti työskentelyn 
1.3.2016 kesken kauden, keittiötyön ohjaajat palkattiin vasta kesäkuussa. Lisäksi yhdistyksen 
pitkäaikainen puheenjohtaja lopetti tehtävässä vuoden aikana. Näin ollen toiminnan toteutus 
jäi osittain keskeneräiseksi, tiedon siirtyminen toiminnanjohtajalle perehdytysaika huomioon 
ottaen vei oman aikansa ja vuodelle 2016 budjetti jäi osittain toteutumatta.  
 
Talouden ja rahoituksen yhteenvetolukuja on esitetty toimintakertomuksen liitteissä.  
Virallinen tilinpäätös liitetietoineen on laadittu erilliseen tilinpäätöskansioon.
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Liitteet 
 

1. Toiminnan rahoitus 
 
 

Toiminnan kokonaisrahoitus 2016    2015   

Kohdeavustus RAY / AK5 0 € 0,00 %  0 € 0,00 % 

Kohdeavustus RAY / AK6 0 € 0,00 %  546 854 € 67,89 % 

Kohdeavustus RAY / AK7 544 000 € 69,03 %  0 € 0,00 % 

Avustukset RAY 544 000 € 69,03 %  546 854 € 67,89 % 

          

Yleisavustus Helsingin kaupunki terv.lautakunta 95 000 € 12,05 %  100 000 € 12,41 % 

Kohdeavustus Helsingin sosiaalivirasto  40 000 € 5,08 %  40 000 € 4,96 % 

Kohdeavustus Helsingin liikuntavirasto 0 € 0,00 %  900 € 0,11 % 

Avustukset Helsingin kaupunki 135 000 € 17,13 %  140 900 € 17,48 % 

          

Avustukset yhteensä 679 000 € 86,16 %  687 754 € 84,98 % 

          

Omatoimiset tuotot 49 607 € 6,29 %  43 420 € 6,87 % 

Varainhankinta 36 155 € 4,59 %  42 500 € 5,27 % 

Sijoitustoiminta 23 322 € 2,96 %  23 190 € 2,88 % 

Omatoimiset tuotot yhteensä 109 084 € 13,84 %  109 110 € 15,02 % 

          

Kaikki yhteensä 788 084 € 100,00 %  794 010 € 100,00 % 
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2. Talousarviovertailu 2016 
 
TALOUSARVIOVERTAILU TOTEUTUNUT TALOUSARVIO 

      

  1.1. - 31.12.2016 2016 

VARSINAINEN TOIMINTA     

Tuotot:      
Kohdeavustukset 584 000,00 600 000,00 

Työtoiminnan tuotot 27 249,65 40 000,00 

Jäsenten omavastuut 15 930,00 15 000,00 

Muut tuotot  6 427,59 50 000,00 

Yhteensä  633 607,24 660 000,00 

      

Kulut:      
Palkat, palkkiot ja sosiaalikulut -404 112,14 -424 759,00 

Ostetut työvoimapalvelut -27 285,77 -20 000,00 

Aineet ja tarvikkeet -37 075,32 -51 716,00 

Loma-, retki- ja ryhmäkulut -13 525,55 -17 154,00 

Kulttuuri ja liikunta -22 838,54 -16 300,00 

Avustukset -353,85 -2 400,00 

Tilihallintopalvelut -20 494,76 -21 538,00 

Lehti- ja tiedotuskulut -14 687,45 -34 400,00 

Ostetut palvelut -14 720,84 -8 600,00 

Kone- ja laitevuokrat -9 536,10 -11 500,00 

Kalustohankinnat -32 144,38 -7 452,00 

Ohjelmistokulut -7 851,43 -8 500,00 

Puhelin ja toimistokulut -26 398,16 -29 500,00 

Kokous- ja neuvottelukulut - 2 775,09 - 2 049,00 

Toimitilavuokrat -75 288,56 -80 338,00 

Muut toimitilakulut -32 347,69 -46 062,00 

Muut toimitilakulut -23 211,42 -19 549,00 

Yhteensä  -764 647,05 -801 817,00 

KULUJÄÄMÄ -131 039,81 -141 817,00 

      

VARAINHANKINTA     
Jäsenmaksut 10 955,00 12 900,00 

Muut tuotot 25 200,00 30 000,00 

Yhteensä  36 155,00 42 900,00 

KULUJÄÄMÄ -94 884,81 -98 917,00 

      

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA     
Tuotot  23 322,26 23 600,00 

Kulut  - 4 495,06 - 9 000,00 

Yhteensä  18 827,20 14 600,00 

KULUJÄÄMÄ -76 057,61 -84 317,00 

      

TOIMINTA-AVUSTUS 

 

95 000,00 
 

100 000,00 

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 18 942,39 15 683,00 
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