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1. MIELENTERVEYSYHDISTYS HELMI RY 
 

Mielenterveysyhdistys HELMI ry on vuonna 1983 perustettu ruohonjuuritason mielenterveysyhdistys. Helmi on 
mielenterveyskuntoutujien etujärjestö ja toimintayhteisö, jossa uskotaan, että mielenterveyden parhaita 
asiantuntijoita ovat ne, joilla on omassa elämässään kokemusta erilaisiin mielenterveyden ongelmiin liittyvistä 
kysymyksistä. Vertaisuus ja yhteisöllisyys ovat Helmin kantava voima. Vuoden 2020 lopussa yhdistyksessä oli 712 
jäsentä, mutta toimintaan osallistuminen ei vaadi jäsenyyttä. 
  
Toiminnan kohderyhmä ovat täysi-ikäiset pitkäaikaissairaat ja työelämän ulkopuolella olevat sekä osatyökykyiset 
mielenterveystoipujat. Kaikki Helmin toiminnasta kiinnostuneet ovat kuitenkin tervetulleita mukaan 
osallistumaan toimintaan.  
 

Toiminnan tarve on ilmeinen.  Mt-kuntoutuja tarvitsee toimintaa, joka tarjoaa syyn nousta sängystä, lähteä ulos 
kodista ja kohdata muita ihmisiä. Yhteisöllisyys, osallisuus ja kokemusvertaisuudesta ja kuulluksi tuleminen 
lisäävät kuntoutujan voimavaroja ja omanarvontuntoa. Toiminta antaa päiviin rakennetta ja sisältöä. Mt-
kuntoutuja saa arjenhallinnan valmiuksia ja itsenäinen toimijuus vahvistuu. Toimintaan osallistuu 50–70 hlö/pvä, 
jolloin vuositasolla käyntikertoja voisi toteutua 15 000. Yksittäisiä eri henkilöitä käy kuukausitasolla keskimäärin 
280 henkilöä. Määrä kasvanee koronarajoitusten hellittäessä.  
 
2019 Mt-barometrin mukaan 76 % kuntoutujista on täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että järjestöjen ja 
vapaaehtoistyön tuella mt-kuntoutuja pystyy elämään normaalia elämää. Tämä konkretisoitui Helmi-talon 
sulkeuduttua koronatilanteen takia. Koronapalautteen (35 vast.) perusteella 51 % koki vointinsa heikentyneen 
talon sulkeuduttua ja 48 % koki lisääntyneen yksinäisyyden olleen raskainta. Etätoiminta verkon ja puhelimien 
välityksellä tavoitti osan kävijöistä ja etäkohtaaminen helpotti 51 % selviämistä eristyksen aikana.  
 
Helmi tukee julkisen sektorin mielenterveystyötä ja toimintaamme ohjautuu julkisen sektorin asiakkaita. Mt-
kuntoutujat käyvät hoitotahonsa kanssa tutustumassa toimintaan. Palveluohjaajamme ja 
kokemusasiantuntijamme vierailevat sairaaloissa ja oppilaitoksissa kertomassa toiminnastamme. Ohjaamme 
asiakkaitamme julkisen sektorin palveluiden äärelle ja annamme heille valmiuksia toimia itsenäisesti arjessa. 
Toimintamme ennaltaehkäisee monissa tapauksissa myös osastohoidon tarvetta. 
 

Helmi vastaa tarpeeseen tuottamalla matalan kynnyksen toimintaa, johon on helppo osallistua omana itsenä, 
ilman lähetettä. Toiminnassa ei keskitytä kävijöiden sairauksiin tai hoitohistoriaan, diagnooseja ei kysytä. Helmi 
ei ole hoidollinen taho. Matalan kynnyksen toimintaan voi tulla mukaan kuka tahansa. Jokainen kohdataan 
omana itsenään ja erilaisuus hyväksytään. Tämä on monelle vapauttava kokemus.   
  
Toimintaan osallistumisen kautta saadaan onnistumisen elämyksiä, merkityksellisyyden kokemuksia ja sosiaalisia 
kontakteja. Tärkeimpiä asiantuntijoita yhdistyksessämme ovat toimintaan osallistuvat, joilla on kiinnostusta 
mielenterveysasioihin tai kokemusta niistä joko omakohtaisesti tai läheisen kautta. Helmi-taloilla on innostavaa 
päivittäistä toimintaa ja siellä on kävijöiden tukena osaava työntekijätiimi.  Koronapandemian johdosta on 
fyysisen lähikohtaamisten lisäksi ja niiden sijaan luotu malleja toteuttaa toimintaa laaja-alaisesti verkossa ja 
puhelimitse. Etätoiminnassa toteutui vuoden aikana 1094 kohtaamista 201 toteutuskerran aikana. Helmin 
omaan Facebook-ryhmään jäseneksi liittyi 137 henkilöä ja aktiivisia keskustelijoita keskimäärin oli 75 hlö/pvä.  
  
Helmi tunnistaa oman vastuunsa mielenterveysongelmista kärsivien stigmanpoistajana ja toiminnalla pyritään 
vaikuttamaan suomalaiseen asenneilmapiiriin, jossa mielenterveyden vaivoihin liittyvät asiat edelleen leimaavat 
ja määrittelevät ihmistä. Helmi pitää mielenterveysväen puolia yhteiskunnassa vaikuttamalla mm. psykiatrisen 
hoidon ongelmiin sekä mielenterveysväen toimeentuloon, asumiseen ja oikeusturvaan liittyviin epäkohtiin.   
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Helmi vähentää ennakkoluuloja ja lisää tietoisuutta mielenterveysasioista omissa tiedotuskanavissaan ja on 
lisäksi mukana verkostoyhteistyössä yhteiskuntavaikuttamisen edistämiseksi muiden mielenterveystoimijoiden 
kanssa.   
 
Tarkensimme yhdistyksen tavoitteita ja arvoja yhdistyksen hallituksen ja henkilöstön yhteisessä strategiapäivässä 
maaliskuussa 2020: 
 
Toiminnan tavoitteet   

  
1. Tarjoamme toimintaa, joka edistää ja ylläpitää kuntoutujan psyykkistä toimintakykyä sekä lisää 
fyysistä ja sosiaalista aktivoitumista   
 
2. Vähennämme tai ehkäisemme kuntoutujan yksinäisyyttä tarjoamalla toimintaa, jonka avulla 
yhteisöllisyyden kokemus ja sosiaaliset kontaktit lisääntyvät  
 
3. Edistämme ja ylläpidämme kuntoutujien itsenäistä toimijuutta tarjoamalla vapaaehtoistoimintaa 
sekä muuta osallistavaa toimintaa kunkin omien voimavarojen mukaan  
 
4. Helmin tavoite on lisätä työelämään paluuta tukevaa toimintaa osatyökykyisille  

 
Arvot   

  

Arvomme ovat osa yhteisön arkea. Näitä periaatteita sovellamme kaikessa toiminnassamme sekä verkosto- ja 
vaikuttamisyhteistyössä. Arvomme ohjaavat meitä myös työyhteisönä ja toimivat 
suunnannäyttäjänä hallinnollisessa kehittämistyössä.    
  

1. Arvostus ja avoimuus. Jokainen kohdataan arvostaen ja tasavertaisesti. Perusedellytyksenä avoin 
vuorovaikutus toisiamme kuunnellen ja erilaisuutta kunnioittaen.   
 
2. Yhteisöllisyys. Ketään ei jätetä yksin ja jokaiselle löytyy oma sijansa. Toimimme yksilöä 
kunnioittaen yhteisömme parhaaksi. Yhdessä olemme enemmän.    
 
3. Luottamus. Luotamme toisiimme ja tulevaisuuteen. Näemme esteiden sijaan mahdollisuudet 
myös haastavissa tilanteissa.   

 
 

2. YHDISTYKSEN ORGANISAATIO 
 

2.1 Hallinto 
 
Yhdistyksen ylintä päätäntävaltaa käyttää jäsenistö sääntömääräisessä vuosikokouksessa. Jäsenistö valitsee 
yhdistykselle hallituksen vuosikokouksessa. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi kuusi 
varsinaista jäsentä sekä neljä varajäsentä. Kunkin hallituksen jäsenen hallituskausi on kaksi vuotta. Kolme 
varsinaista ja kaksi varajäsentä on erovuorossa vuoden välein. Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa 
käsittelemään yhdistyksen toimintaa, taloutta ja henkilöstöön liittyviä asioita. Toiminnanjohtaja vastaa 
hallituksen linjausten ja päätösten käytännön tasolle viemisestä.  

http://www.mielenterveyshelmi.fi/
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2.1.1 Yhdistyksen hallitus vuonna 2020 (10.9.2020 asti) 
 
Varsinaiset jäsenet:  Varajäsenet: 
Päivi Seila, puheenjohtaja  Eeva Helameri 
Timo Krohn, varapuheenjohtaja Veli-Matti Lehikoinen 
Eija Honkala   Jussi Ala-aho 
Tuula Samulin 
Roosa Tiensuu 
Allan Wilen 
Arja Pieviläinen 
 

2.1.2 Yhdistyksen hallitus vuonna 2020 (10.9.2020 eteenpäin) 
 
Varsinaiset jäsenet:  Varajäsenet: 
Päivi Seila, puheenjohtaja  Eeva Helameri 
Timo Krohn, varapuheenjohtaja Allan Wilen 
Jussi Ala-Aho   Arto Astala 
Tuula Samulin   Arja Sihvonen 
Roosa Tiensuu 
Arja Pieviläinen 
Juha Porkola 
 

2.1.3 Yhdistyksen vuosikokous 2020 
 
Yhdistyksen vuosikokousta jouduttiin koronapandemian takia vallinneiden rajoitusten takia siirtämään keväältä 
2020 aina syyskuulle asti. Tähän siirtoon oli mahdollisuus valtioneuvoston poikkeamisasetuksella, jotta 
turvallinen kokoontuminen tai tarvittaessa etäyhteydellä toteutettu kokoontuminen olisi mahdollista 
vallitsevassa tilanteessa, vaikka siitä yhdistyksen säännöissä ei olisi mainintaa. Yhdistyksen sääntömääräinen 
vuosikokous pidettiin siis 10.9.2020 Helmi-talolla Vallilassa. Puheenjohtajana toimi järjestöasiantuntija Jenni 
Hjelt. Kokoukseen osallistui 38 Helmin jäsentä. Kokouksessa käytiin läpi edeltävän vuoden vuosikertomus, 
tilinpäätös ja kuluvan vuoden toimintasuunnitelma sekä talousarvio. Koska vuosikokous päästiin pitämään vasta 
syksyllä, käytiin läpi myös koronapandemian aiheuttamia muutoksia toimintaan ja toimitilojen yhdistymistä 
koskevia asioita. Kokouksessa tehtiin myös päätös, että vastaisuudessa yhdistyksen sääntömääräisiin kokouksiin 
on mahdollista osallistua etänä verkon kautta. Lisäksi suoritettiin valinnat hallitukseen erovuoroisten tilalle.  

2.2 Henkilöstö  
 
Yhdistyksessä on 9 työntekijää: toiminnanjohtaja, järjestösihteeri, kaksi toiminnanohjaajaa ja palveluohjaajaa, 
vapaaehtoistoiminnan ohjaaja, keittiötyönohjaaja ja keittiötyöntekijä. Yhdistys tarjoaa harjoittelupaikkoja 
työkokeilun jaksoille, kuntouttavaan työtoimintaan, sekä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille.  Ammattitaitoinen 
henkilökuntaa ohjaa harjoittelua. Vuoden 2020 aikana Helmissä suoritti harjoittelua yhdeksän opiskelijaa ja viisi 
työkokeilijaa / kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvaa.   
 
Henkilöstön hyvinvointiin yhdistys panostaa tarjoamalla työterveyshuollon kattavat palvelut. Henkilöstölle 
tarjotaan kulttuuriseteleitä kaksi kertaa vuodessa, sekä järjestetään tyky-toimintaa.  Ammattitaidon 
ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi tarjotaan mahdollisuus osallistua koulutuksiin, jotka tukevat omaa työtä. 
Henkilöstölle järjestetään myös säännöllistä työnohjausta. Esimiestyössä tarjotaan tukea työn tekemiseen, sekä 
käydään säännölliset kehityskeskustelut ja esimiestapaamiset henkilöstön kanssa. 

Helmin hallitus 2020 (10.9.2020) 
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2.3 Toimitilat  
 
Yhdistys löysi pitkän etsintäprosessin päätteeksi joulukuussa 2019 uuden toimitilan Helsingin Vallilassa, 
osoitteessa Mäkelänkatu 56. Uusi toimitila on kooltaan 540m2. Sinne on esteetön käynti ja hyvät kulkuyhteydet. 
Uusia toimitiloja kartoitettiin tilanpuutteen, liikuntarajoitteisten paremman huomioimisen ja aiempien tilojen 
huonon kunnon takia. Keväällä 2020 yhdistyksen käytössä oli kaksi vuokrattua toimitilaa Helsingissä: Pasilassa 
osoitteessa Pasilan puistotie 7 ja Herttoniemessä osoitteessa Mäenlaskijantie 4.  Kesäkuussa avattiin uusi 
yhteinen Helmi-talo ja tämän myötä vanhoista tiloista luovuttiin kokonaan. 
 
Uuden Helmi-talon myötä helmiläisille on pystytty tarjoamaan entistä monipuolisempaa ryhmätoimintaa, 
yhteisiä ja erillisiä oleskelutiloja ja Helmi Caféssa edullista aamupuuroa, lounasta ja kahvilatuotteita. Helmi-
talossa on ison yhteisen oleskelutilan lisäksi huoneet taiteilua, bänditoimintaa, tietokoneen käyttöä ja television 
katselua varten. Lisäksi talossa on rauhallinen Olkkari ja Relaamo pienemmille ryhmille ja vertaiskeskustelua 
varten.  
 
Uusien toimitilojen löydyttyä talotoimikunnassa sai esittää ideoita ja haaveita uuden Helmi-talon 
toiminnallisuuden suhteen. Remonttia tehtiin keittiössä, jotta se palvelee entistä suurempaa kävijämäärää ja 
lisäksi ennen muuttoa tiloihin rakennettiin inva-WC. Talon tiloista järjestettiin erillinen nimiäänestys ja talon 
huoneet on nimetty kävijöiden ehdotuksien pohjalta. Yhteisessä oleskelutilassa, Siskon Salissa, muistetaan 
toiminnan testamenttitukijaa Sisko Grönroosia. 
 

3. YHDISTYKSEN TOIMINTA 
 

Yhdistys tarjoaa monipuolista toimintaa Helmi-talolla sekä sen ulkopuolella. Koronapandemian myötä yhdistys 
on järjestänyt myös monipuolista toimintaa etänä, verkossa ja puhelimitse. Yhdistys ylläpitää matalan kynnyksen 
Helmi-taloa, johon kaikilla halukkailla on mahdollisuus tulla ja osallistua toimintaan. Toiminnan muotoja ovat 
ryhmätoiminta, retket ja tapahtumat, vapaaehtoistyö, keittiötoiminta, palveluohjaus sekä vapaaehtoisuuteen 
perustuva tukihenkilötoiminta. Helmin toiminnassa lähtökohtana ovat vertaisuus, osallistaminen ja 
vapaaehtoisuus. Toiminnassa mukana olevat osallistuvat keskinäisen tuen ja vapaaehtoisuuden periaatteella 
päivittäin erilaisiin ryhmiin tai toiminnan muotoihin. 
 
Toiminnan strategiset pääpainopistealueet ovat (2017–2022) 
 

• Toimintaan osallistuvien tukeminen. Aktiivisuutta tukeva yhteisö, josta löytyvä apu ja tuki 
koostuvat ammatillisuudesta, vertaisammatillisuudesta ja hyvästä yhdessäolosta. Lisäksi 
tavoitteena on monipuolisella elämysten ja kokemusten luomisella aktivoida 
mielenterveyskuntoutujia. Tuemme vahvasti kokemusasiantuntijuuden prosessia, mikä lisää 
toimintavarmuutta, ammatillisuuden kasvua sekä minuuden vahvistumista.  Palveluohjaus ja 
tukihenkilötoiminta ovat tärkeä osa toimintaan osallistuvien tukemista. Näillä toimintamuodoilla 
tavoitellaan elämän ja arjen hallinnan parantumista, yksilöllisyyttä, itsenäisyyttä, toimintakyvyn 
vahvistamista, tukiverkoston mahdollistamista ja yksinäisyyden vähentymistä. 

 

• Positiivinen näkyvyys ja julkisuuskuvan tehostaminen viestinnällä. Pidämme Helmi-lehden 
korkeaa tasoa yllä julkaisemalla arkipäivän ympärille rakentuvia artikkeleita. Pidämme 
verkkosivumme ja sosiaalisen median viestintämme elävänä ja ajantasaisena pyrkien 
aikaansaamaan vuoropuhelua. Lisäämme tietoisuutta yhdistyksemme toiminnasta jalkautumalla 
kentälle suunnitelmallisesti, jotta mahdollisimman moni saisi tietoa toiminnasta.  
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• Verkostoituminen. Vaikutamme yhdistyksen ja mielenterveyskuntoutujien asemaan ja siihen 
liittyvään keskusteluun. Toimimme yhdistykselle tarkoituksenmukaisissa verkostofoorumeissa 
sekä yhteistyössä koko toimintaympäristössämme.  

 

• Organisaation, johtamisen ja työyhteisöjen kehittäminen. Uudistamme työtä tukevia rakenteita 
ajanmukaisiksi ja tarkoituksenmukaisiksi. Panostamme ammatillisuuden kehittämiseen sekä 
teknisten että vuorovaikutuksellisten taitojen osalta. Toiminta saavuttaa tavoitteensa 
suunnitelmallisella työskentelyllä. Pyrimme luomaan vahvan ammatillisesti toimivan Helmi-
yhteisön, jossa vastuuta jaetaan ja otetaan toimintaan osallistuvien näkökulma huomioon.  

 

• Tasapainoinen talous. Yhdistys hoitaa taloutta asiantuntijoiden avustuksella. Muokkaamme 
toimintojamme rahoittajien edellytysten mukaisesti, mutta myös vaikutamme näkemyksiin 
edellytyksistä. 

 

3.1 Helmin toiminta  
 
Helmi tarjoaa mahdollisuuden osallistua monipuoliseen matalan kynnyksen yhteisölliseen toimintaan. 
Tarjoamme arvostavan sekä kuuntelevan kohtaamisen turvallisessa ympäristössä. Toiminnan tarkoituksena on 
tukea mielenterveyskuntoutujia ja syrjäytymisvaarassa olevia aktiivisen toimijuuden omaksumisessa. Toiminta 
tarjoaa yhä laajemmalle ja moninaisemmalle joukolle runsaasti mielekkäitä elämyksiä ja kokemuksia ja syitä 
nousta sängystä. Toiminnassa vertaisuus ja vapaaehtoisuus ovat keskiössä ja korostamme aktiivista toimimista 
muiden hyväksi, sosiaalisten kontaktien merkitystä ja hyväksytyksi tulemisen kokemusta sellaisena kuin on. 
 
Tuotamme kohderyhmälle yhdessä vapaaehtoisten, ulkopuolisten ammattilaisohjaajien ja 
yhteistyökumppaneiden kanssa erilaisia ryhmiä sekä tapahtumia ja retkiä, joihin osallistuminen kävijöille on   
maksutonta tai erittäin edullista. Tämän toiminnan ylläpidosta ja kehittämisestä vastaavat Helmin 
toiminnanohjaajat ja vapaaehtoistoiminnan ohjaaja. 
 
Toiminnan toteuttaminen vuonna 2020 
 
Vuosi 2020 on ollut Helmin lähihistoriassa poikkeuksellinen sisältäen sisältä käsin ajankohtaiseksi tulleen 
toimitilojen muuton sekä ulkoa päin toiminnalle huomattavia rajoituksia asettaneen koronapandemian. Helmi-
talot suljettiin rajoitusten takia maaliskuussa. Avasimme uuden toimipisteen Vallilassa kesäkuun puolivälissä. 
Toiminnan osallistujamäärää jouduttiin rajoittamaan loppuvuoden ajan kulloinkin vallinneiden 
kokoontumisrajoitusten vuoksi, emmekä päässeet toteuttamaan kohtaamispaikan toimintaa läheskään 
täysimääräisesti. Kesällä ja alkusyksystä tilanne oli kuitenkin suhteellisen hyvä ja tavoitimme jo pandemiaa 
edeltäneiden aikojen kävijä- ja osallistujamääriä. Kuitenkin koronatilanne lähti jälleen lokakuussa heikkenemään 
ja marraskuun lopussa jouduimme jälleen sulkemaan kohtaamispaikan kokonaan.  
 
Olemme sopeuttaneet toimintaamme vallitsevan muuttuvan tilanteen vaatimien muutosten mukaisesti. Osan 
aikaa olemme joutuneet rajaamaan toiminnan ainoastaan etäyhteyksien välityksellä toimivaksi. Helmi-talolla on 
kiinnitetty erityistä huomiota käsienpesuun, desinfiointiin ja hygieniaohjeistuksiin sekä yleiseen siisteyteen. 
Turvavälejä on noudatettu ja ryhmäkokoja pienennetty siten, että lähitoimintaa on pystytty toteuttamaan 
turvallisesti sen ollessa rajoitusten puitteissa mahdollista. Laajan maskisuosituksen tultua voimaan, edellytimme 
myös maskinkäyttöä toimintaan osallistuessa. Ruokailut porrastettiin siten, että jokainen voi turvallisesti 
aterioida. Helmi-talossa ei ilmennyt koronatartuntoja tai tapahtunut korona-altistumisia vuoden 2020 aikana. 
Mahdollisen altistumisen varalta kerättiin kuitenkin päivittäin kävijöiltä yhteystiedot tartunnanjäljittäjien työtä 
helpottamaan. 
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Toimintaan osallistuneet vuonna 2020 
 
Uuden toimitilan muuton myötä olemme tavoittaneet aiempaa laajemmin kohderyhmäämme, keskimääräinen 
kuukausittainen yksittäisten kävijöiden määrä on kasvanut 14 %, ja rajoituksista huolimatta erilliset 
keskimääräiset yksittäiset käyntikerrat/kk ovat kasvaneet myös 11 %. Yhteensä vuoden aikana Helmi-talolla kävi 
kuitenkin vain 7744 kävijää (12293/2019), mutta aukiolokuukausiakin oli neljä (4) normaalia vähemmän. Lisäksi 
jouduimme osan aikaa rajoittamaan päivittäisen kävijämäärän vain 10–50 henkilöön, ajankohdan rajoitusten 
mukaisesti. Alkusyksystä rajoitusten ollessa vähäisiä, toimintaamme Helmi-talolla osallistui 45–70 henkilöä 
päivittäin, joten tulevina vuosina normaalioloissa mahdollisuudet tarjota Helmi -toimintaa siitä hyötyville ovat 
paljon suuremmat.  

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Kaavio 1. Yksittäiset käyntikerrat 2015–2020                                 Kaavio 2. Yksittäiset käyntikerrat ka/kk 2015–2020                       Kaavio 3. Yksittäiset kävijät, ka/kk 2015–2020                              

 
 

Helmi-talo 
 
Helmi-talolla kävijät kohtaavat toisiansa vapaamuotoisesti eri toimintojen parissa. Ryhmätoiminnan lisäksi talolla 
voi viettää aikaa monella tavalla. Talolla on iso yhteinen oleskelutila ja ruokasali, erilaisia ryhmähuoneita, 
mahdollisuus lukea päivän lehti, käyttää tietokoneita, katsoa televisiota, kuunnella sekä soittaa instrumentteja 
tai kehittää kädentaitoja askartelun ja käsitöiden parissa. Erityisesti olemme järjestäneet tiloja 
vertaiskeskusteluja ja osallistavaa toimintaa tukien. Uuden Helmi-talon myötä olemme laajentaneet talon 
aukioloajaksi arkisin klo 9–17:30 (ennen klo 9–15). Lisäksi iltaisin järjestetään ryhmätoimintaa. Viikonloppuisin 
toimintaa toivotaan voivan järjestää vapaaehtoisten päivystäjien voimin jälleen vuoden 2021 kuluessa. 
 
Yhteisöllisyys 
 
Tuemme toimintaan osallistuvien mahdollisuuksia kohdata vertaisia sekä henkilökuntaa säännöllisillä 
viikkotapaamisilla: näihin kuuluvat päivittäiset aamukahvihetket ja taukojumpat, yhteiset ruokailuajat, 
viikoittaiset ideatuokiot sekä kuukausittaiset yhteisökahvit. Helmi-talon yhteisölliset tuokiot ovat olleet tärkeitä 
tilaisuuksia kävijöille ja henkilökunnalle, koska niissä voitiin yhdessä jakaa kuulumisia ja näin entisestään lisätä 
osallisuuden ja yhteisöllisyyden tuntua.  
 
Korona-pandemian alettua sama yhteisöllisyys vietiin verkkoon ja Helmille perustettiin oma Facebook-ryhmä, 
Helmin virtuaaliporinat. Lisäksi päivittäin järjestettiin erilaisia ryhmiä Zoom- tai Teams-alustalla, vertaisten 
Avomielin-verkko Chat Discord-alustalla. Niille, joille verkossa toimiminen ei ollut mielekästä, järjestettiin 
päivittäisiä puhelinrinkejä.  Helmi tarjosi etänä monikanavaista tukea myös palveluohjauksen ja 
tukihenkilötoiminnan piirissä.    
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Ryhmätoiminta 
 
Päivittäinen ryhmätoiminta tarjoaa monipuolista aktiviteettia. 
Ryhmätoimintaa järjestetään monipuolisesti musiikin, liikunnan, 
kulttuurin, kädentaitojen ja muiden luovien aiheiden saralla. Lisäksi 
järjestämme viihteellisempiä yhteisöllisyyttä kasvattavia ryhmiä 
karaokesta bingoon. Ryhmätoiminnan avulla osallistujat saavat 
mahdollisuuden ohjatusti vahvistaa omia voimavaroja terapeuttisten 
menetelmien avulla, oppia uusia taitoja ja kokea uusia elämyksiä. 
Helmin ryhmätoiminta on maksutonta tai hyvin edullista. 
Ryhmänohjaajina toimivat vapaaehtoiset, vertaiset, ammattiohjaajat, 
ja henkilökunta. Vakiryhmien lisäksi lyhytkestoisia 3–8 krt kestäviä 
ryhmiä toteuttavat opiskelijat harjoittelujaksoilla sekä työkokeilijat 
kokeilujaksolla.  
 
Ryhmätoiminnan toteuttaminen 2020 
 
Vallilan Helmin auetessa kesäkuussa talojen viikko-ohjelmat yhdistettiin. Samassa yhteydessä ryhmiä yhdistettiin 
ja uusia ryhmiä luotiin osallistujien tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Uudet ryhmähuoneet antavat 
mahdollisuuden hyvin erityyppisten ryhmien järjestämiseen – myös samanaikaisesti.  Koronakevään sulun myötä 
osaa ryhmistä jatkettiin myös verkossa: hybridimuotoisena niihin pystyi osallistumaan sekä talolla että omalta 
kotikoneelta. Yhteistyötä ryhmien toteutuksissa tehtiin myös Kumppanuustalo Hannan sekä Helsingin 
aikuisopiston ja liikuntaviraston kanssa. Kumppanuustalo Hannassa järjestettiin neljä hyvinvointiteemaista 
ryhmää ja aikuisopistolla Helmin oma kokkauskurssi. Liikuntaviraston erityisryhmien liikuntaryhmiin 
osallistumista Helmi tukee hyvittämällä 50 % kurssimaksusta. 

Vuoden 2020 tavoitteena oli järjestää 20 erilaista 
ryhmää/vko ja osallistujia tavoiteltiin 8hlö/ryhmäkerta, eli 
vuodessa ~40 toimintaviikon (kesä- ja joulutauko 
huomioitu) aikana toteutuisi 6400 osallistumiskertaa. 
Yhteensä erilaisia ryhmiä toteutui 55 kpl, joista 29 kpl pyöri 
syyskautena Vallilassa, yhteistyökumppanin tiloissa tai 
verkossa. Vuoden aikana ryhmätoimintaan osallistui 4746 
osallistujaa, mutta täysiä toimintaviikkoja pystyttiin 
tarjoamaan rajoitusten takia vain ~ 30 kpl. Viikkotasolla 
ryhmiin osallistui 158 henkilöä, kun tavoiteltu määrä oli 160 
henkilöä. Koronapandemiasta johtuen tauolle jäivät laulua 

ja liikuntaa sisätiloissa sisältävät ryhmät. Koronasulkujen aikana ryhmätoimintaa toteutettiin myös puhelimitse: 
puhelinkontaktit osallistujiin aloitettiin heti maaliskuun puolivälissä poikkeustilan julistuksen jälkeen. 
 

               
Kaavio 4. Ryhmäkerrat 2020                                        Kaavio 5. Ryhmätoimintaan osallistuneet 2020                     Kaavio 6. Eri ryhmien määrät 2015 –2020  
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Palaute Helmin ryhmätoiminnasta 2020 
 
Ryhmätoiminnan toteuttaminen vuonna 2020 tapahtui sekä talolla että verkossa. Palautetta saatiin yhteensä 
15:sta   vuoden aikana toimineesta ryhmästä, Ryhmäkyselyihin vastasi 30 henkilöä, joka vastaa kuukauden aikana 
ryhmätoimintaan osallistuvien (158/hlö/ka/kk) osuudesta 19 %. Palautetta kerättiin jokaisesta ryhmästä 
erikseen, mutta vähäisen määrän takia vastaukset on koostettu ryhmien keskiarvoksi.  Osallistujista 40 % oli 30–
62-vuotiaita ja 40 % oli 62–79-vuotiaita. 

 
 ”Paja on oikea 
henkireikä minulle, 
ja se yhteisöllisyys 
mukavan porukan 
kanssa tuo iloa ja 
lämpöä.” 
 
”Tuntuu tyhjältä 
nyt, kun paja 
loppui taas kesken 
koronatilanteen 
takia” 
 
”Voitin pelkoni ”, 
”Ihan hauskaa 
ajanvietettä”,  
”Merkitystä 
viikko-ohjelmaan” 

 
 
 
 

Tapahtumat  
 
Tapahtumat koostuvat erilaisista teemapäivistä ja -juhlista, elävästä 
musiikista, koirakavereiden vierailuista sekä pop up -tapahtumista, kuten 
grillauksesta ja letunpaistosta. Lisäksi järjestämme luentoja ja tietoiskuja 
ajankohtaisista mielenterveysaiheista ja terveellisistä elämäntavoista ja 
arjen taidoista.   
 
Järjestimme vuoden aikana 82 tapahtumaa, joihin osallistui yhteensä 1352 
henkilöä. Uusien Vallilan toimitilojen myötä yksittäisiin tapahtumiin on 
voinut osallistua turvallisesti isompi joukko ihmisiä kerrallaan. Kaikkia 
perinteisiä tapahtumia, kuten vappujuhlaa, Helmi-päivää tai joululounasta 
ei koronarajoitusten johdosta pystytty järjestämään. Sen sijaan esimerkiksi 
Helmi-talon virallisissa avajaisissa alkusyksystä oli uutta toimipaikkaa 
juhlistamassa yli 80 henkilöä. Myös Halloween-juhlat olivat menestys. 
  
Helmi-talon ollessa kiinni järjestettiin tapahtumia virtuaalisesti Teams- tai 
Zoom-alustalla (9 % vuoden tapahtumista).  
 

  Mielenterveyspäivän 2020 tapahtumamainos 

Ryhmätoiminnan palaute 2020 
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Retkitoiminta 
 
Retket ovat monelle todella tärkeää ajanvietettä. Yhdistyksen toiminta mahdollistaa monelle osallistumisen 
erilaisiin elämyksiin ja tarjoaa kokemuksia turvallisessa seurassa edulliseen hintaan.  Vuonna 2020 tavoitteena oli 
järjestää 40–50 retkeä erilaisiin kulttuurikohteisiin ja tapahtumiin. Järjestimme vuoden aikana 43 retkeä, joille 
osallistui yhteensä 428 henkilöä. Normaalisti keväisin ja syksyisin toteutettavat kotimaan päiväretket sekä 
kotimaan ja ulkomaan yön yli kestävät retket jäivät toteuttamatta koronatilanteesta johtuvien rajoitteiden takia. 
Rajoitteiden ollessa lievempiä, pyrimme järjestämään myös aiemmin peruuntuneita retkiä ja pystyimmekin näin 
toteuttamaan monet suunnitelluista ja toivotuista retkistä. Uusia elämyksiä tarjosivat esimerkiksi Kuusijärven 
avantouinti ja syysretket, Oopperatalon kulissit -kierros ja Heurekan näyttely. Suosittuja ovat olleet esimerkiksi 
kahvilaretket leivoskahveineen sekä taidenäyttelyretket. 
 
Vuoden 2020 aikana toteutetut retket: 
 
Museot: Ateneum, Maunula-talo, Taidehalli, Kaapelitehdas, 
Kansallismuseo, Amos Rex, Didrchsen, Hakasalmen huvila 
Luonto ja ulkoilu: Kuusijärvi avantouinti, Vallilan naapurusto, Vallilan 
siirtolapuutarha, Hertsikan kalliot, Kesäkahvila Maininki, Käpylä 
minigolf, Pop Up -kävelyretket 
Tutustumisretket: Oopperatalon kulissit, Kauppakeskus Redi, 
Lapinlahden lähde + Loop, Kahdeksas aisti, kirppisretki, Rastilan 
kartano, Kissakahvila, Silakkamarkkinat, Kahvila Helmi 
Teatteri: Menopaussi, Neljä pientä annosta 
Avomielin: Minigolf-turnaus, Onki-turnaus, Biljardi-turnaus 
Sekalaiset: Leffaretket, Flying Cinema, Sealife, Heureka, Tropicario 
 
Lomat ja kurssituki  
 
Loma- ja kurssitoiminnalla tuetaan ja edistetään psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia mahdollistamalla mm. 
sosiaalisia kontakteja ja luomalla mielekästä tekemistä. Vuonna 2020 yhdistys ei saanut perinteistä 
Hyvinvointilomat ry:n mahdollisuutta tuettuun lomaan. Sen sijaan Helmi järjesti oman loman 16.–20.11.20 Lohja 
Spa & Resortissa. Lomalle osallistui 10 henkilöä ja vertaisohjaaja. Palautteiden perusteella kaikki kokivat loman 
itselleen hyödylliseksi ja lähes kaikki saivat lomasta voimia arjessa jaksamiseen. Loma oli kaikkien lomalaisten 
mielestä kokonaisuudessaan onnistunut: lomaohjelma oli monipuolinen ja ruoka maittavaa.   
 
Helmin toiminnan kehittäminen vuonna 2020 
 
Helmi-toiminnan kehittämissuunnitelmaa tehtiin aikana, jolloin tietoa muutosta tai koronasta ei ollut. 
Koronatoimenpiteet ja muutto eivät olleet kuitenkaan esteenä kehittämiselle, vaan itse asiassa kyydittivät monia 
entisestään parempaan vauhtiin.   
 
1. Yhteistyöverkostoja vahvistettiin ja yhteistyötä kehitettiin 

Avomielin-verkoston kanssa suunniteltiin yhteisten turnausten ja retkien lisäksi nuorten omaa tapahtumaa ja 
yhteistä Avomielin-leiriä. Nämä kaikki jouduttiin kuitenkin siirtämään seuraavalle vuodelle toteutuksen osalta 
koronapandemian takia. Etätoimintojen vahvistamiseksi yhdistettiin voimat chat-palvelun tarjoamiseksi 
Avomielin-yhdistysten nykyisille kävijöille ja toiminnasta kiinnostuneille henkilöille. Avomielinverkossa oli 
vuoden 2020 lopussa 281 rekisteröitynyttä keskustelijaa. 
 

Retki Kuutti Lavosen näyttelyyn syksyllä 2020 
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Sairaala- ja poliklinikkayhteistyötä vahvistettiin ja loppuvuodesta lähetettiin kuukausittain toimintatiedote 
yhteyshenkilöille. Tutustujia kävi sekä ryhminä että itsenäisesti tutustumassa uudessa Vallilan Helmissä. 
Yhdistyksen toimintaa esiteltiin Helsingin työkanavan HeTy ry:n toimintaan osallistuville. 
 
Oppilaitosten kanssa tehtiin yhteistyötä niin kokemusasiantuntija-luentojen kuin opintoihin liittyvien 
harjoittelujaksojen ja opinnäytetöiden suhteen. Harjoittelujaksoja tarjottiin myös etämuotoisena 
verkkosisältöjen ja kohtaamisten toteuttamisena. 
 
Sovinto ry:n kanssa aloitettiin syksyllä yhteistyötä ja Sovinnon nuoret kävivät ohjaamassa Helmin kävijöitä 
tilkkutäkki-pajassa ja toimivat vapaaehtoisina Eu:n ruoka-avun jakelussa. Yhteistyötä tullaan tiivistämään, 
kun toimintaa päästään jälleen täysimääräisenä toteuttamaan. 
 

2. Ryhmätoimintaa kehitettiin vastaamaan enemmän toiminnan tavoitteisiin  
Vapaaehtoisohjaajat loivat itse Mitä kuuluu? ja ruotsinkielisen vastineen Hur mår du? -ryhmät, joista Mitä 
kuuluu? toimi myös etäryhmänä. Aloitimme monia uusia verkkoryhmiä: joka arkipäivälle oli Zoom -istunto 
johon kaikilla mahdollisuus osallistua.    
 
Etätoiminnan lisääminen on madaltanut sellaisten henkilöiden osallistumista toimintaamme, joille fyysinen 
kohtaaminen on haastavaa tai mahdotonta. Toisaalta digiopastusta on tarjottu kaikille kiinnostuneille, jotta 
etätoimintaan osallistumisen kynnys madaltuisi. Digineuvontaa toteutettiin sekä työkokeilijoidemme että 
palveluohjaajan ohjauksella. 
 
Ryhmien, retkien ja tapahtumien ideointi tehtiin aktiivisesti yhdessä toimintaan osallistuvien kanssa 
Helmi-talolla. Verkkoryhmänä on toteutettu viikoittainen ideatuokio, jossa on pohdittu toiminnan 
kehittämistä ja osallistujien toiveita monelta eri kantilta. Lisäksi osallistujapalautetta antaessa oli mahdollista 
esittää kehitysideoita. 

 
3. Keskustelutilaisuuksia ja kokemusasiantuntijaluentoja lisättiin 

Helmi järjesti keskustelutilaisuuksia, joissa toimintaan osallistuvat pääsevät osallistumaan toiminnan 
suunnitteluun ja saavat tietoa yhdistyksen ajankohtaisista asioista. Talotoimikunta kokoontui ennen muuttoa 
säännöllisesti ennen koronasulun alkamista keväällä. Keskustelutilaisuuksissa hyödynnettiin myös 
kokemusasiantuntijoita sekä ulkopuolisia eri alojen asiantuntijoita. Etäaikana tapahtumia järjestettiin 
Teamsin ja Zoomin välityksellä. 
 

4. Positiivista näkyvyyttä ja aktiivisuutta lisättiin sosiaalisessa mediassa 
Facebook ja Instagram on otettu erittäin aktiiviseen käyttöön ja niiden kautta viestitään sekä Helmin omasta 
toiminnasta, yhteistyökumppaneiden tarjoamasta toiminnasta, että ajankohtaisista asioista koskien 
mielenterveyskenttää ja vallitsevaa koronatilannetta. Facebookissa Helmin virtuaaliporinat-ryhmä on 
osallistujien oma virtuaalinen olohuone, jossa keskustelua käydään aktiivisesti.  
 

5. Arviointi- ja tilastotietoa hyödynnettiin toiminnan suunnittelussa  
Arvioinnin työkaluja on edelleen kehitetty vuonna 2020: sekä tiedon kerääminen että analysointi on 
helpottunut. Kehitystyötä on silti paljon edessä. Syksyllä 2020 otettiin käyttöön uusi Kukunorin kehittämä 
Pokka-arviointityökalu ja palveluohjaukseen Työterveyslaitoksen Kykyviisari. Helmi haki ja myös pääsi vuonna 
2021 alkaviin STEAn raportointipilotteihin mukaan, joten tulevana vuonna kehittämistä tehdään tämän 
pohjalta. Valitettavasti arvioinnin työkaluja ei päästy täysmääräisesti hyödyntämään koronasulkujen 
johdosta, ja mahdollisuus kerätä palautetta ainoastaan digitaalisesti johtivat vähäiseen palautteen määrään. 
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3.2 Vapaaehtoistoiminta  
 
Helmi-talojen arjessa vapaaehtoisilla on suuri merkitys. Vapaaehtoistoimintaan ovat tervetulleita kaikki halukkaat 
mukaan; mielenterveyskuntoutujat itse, heidän läheisensä tai mielenterveyden edistämisen itselleen tärkeäksi 
aiheeksi kokevat henkilöt. Tapoja toimia vapaaehtoisena räätälöidään jokaisen omien voimavarojen mukaan. 
Vapaaehtoisena toimiminen tukee osallistujan arjen rakenteita ja on omiaan lisäämään merkityksellisyyden 
kokemusta. Sosiaalinen kanssakäyminen ja yhteisöön kuuluminen ovat tärkeä vapaaehtoisuuden anti. 
Vapaaehtoisena on mahdollisuus tutustua uusiin ihmisiin ja ylläpitää sosiaalista verkostoa. Tämä omalta osaltaan 
ehkäisee syrjäytymistä.  
 
Vapaaehtoisena saa mahdollisuuden osallistua, vaikuttaa, kokeilla ja oppia uutta. Vapaaehtoistoimintaa 
ideoidaan ja kehitetään yhteistyössä toimintaan osallistuvien kanssa. Tavoitteena on tarjota jokaiselle 
mahdollisuus toimia vapaaehtoisena oman jaksamisen ja voimavarojen puitteissa. Näin omalta osaltamme 
pyrimme tukemaan yksilön toimintakykyä, ja tarjoamaan mahdollisuuden onnistumisen kokemuksiin. 
Vapaaehtoinen voi osallistua toimintaan kertaluontoisesti tai sitoutua pidempiaikaisesti.  
 
Vapaaehtoinen voi toimia keittiötyön, liikunnan, kulttuurin tai muun harrastetoiminnan parissa. 
Vapaaehtoistoiminnan muotoja ovat esimerkiksi Helmi-talon päivystys, ryhmänohjaus tai keittiö- ja 
kahvilatoiminta. Keittiön vapaaehtoiset auttavat keittiötyöntekijää ruoan valmistamisessa, rahastamisessa sekä 
keittiön ja ruokasalin siivoamisessa keittiötyönohjaajan opastuksella. Keittiötoiminnan 
vapaaehtoiset osallistuvat ruokalistasuunnitteluun toimintasuunnitelman mukaisesti sekä ideoivat terveellisiä 
lounasruokavaihtoehtoja. Ryhmänohjaajina toimivat vapaaehtoiset ohjaavat yhdistyksemme monia vertais- ja 
harrasteryhmiä levyraadista käsityöryhmään. Viikko-ohjelman mukaiset ryhmät ovat tärkeä osa talojen 
toimintaa, ja ryhmänohjaajien sitoutuminen on ollut erittäin arvokasta. Päivystäjät toimivat talojen isäntinä ja 
emäntinä iltaisin ja viikonloppuisin toimistoaukioloaikojen ulkopuolella ja mahdollistivat 
kävijöillemme lisää yhteistä oleskeluaikaa.  
 
Vapaaehtoisena toimivat perehdytetään toimintaan ja 
vapaaehtoisuutta muotoillaan toimijan voimavarojen 
mukaisesti. Vapaaehtoisten osaamista vahvistetaan 
täsmäkoulutuksilla 2 krt/vuosi, esim. hygieniapassin 
suorittaminen keittiötoiminnassa tai 
paloturvallisuuskoulutus talopäivystäjille. Koulutusten 
lisäksi järjestetään yhteisöllinen virkistyspäivä 
2krt/vuosi kaikille vapaaehtoisille yhdessä ja lisäksi 
omansa eri toimintamuodoille. 

 
                                                                                                                                                                            Kaavio 7 Vapaaehtoiset ryhmittäin 2017 – 2020  

 
Vapaaehtoistoiminnan toteutuminen 2020 
  
Vuoden 2020 aikana toiminnassa oli mukana 38 aktiivista vapaehtoista sekä 12 tukihenkilötoiminnan piirissä 
toimivaa vapaaehtoista. Pyrimme aktiivisesti samaan toimintaan mukaan uusia vapaaehtoisia. Uuteen toimitilaan 
muuton ja koronan myötä vapaaehtoisten mahdollisuudet toimia tehtävissään ovat olleet normaalia 
vähäisemmät. Vuoden 2021 aikana toivomme voivamme perehdyttää sekä nykyisiä että uusia vapaaehtoisia 
uuden toimitilan vaatimiin päivystyskäytäntöihin ja avaamaan keittiötä nykyistä enemmän 
vapaaehtoistoiminnalle.  
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Vapaaehtoisille järjestettiin syksyllä yhteinen ideointiriihi, jossa pohdittiin 
yhdessä kehityskohtia talon ryhmätoiminnalle. Tapahtumassa suunniteltiin 
myös talon tulevaa päivystystoimintaa. Vapaaehtoisten kouluttamistarpeet 
kartoitettiin ja heille järjestettiin paloturvallisuuskoulutus marraskuun alussa. 
Tuleville päivystäjille kehitettiin oma perehdytys, jota toiminnanohjaajat 
koordinoivat. Molemmissa toimipisteissä ja myöhemmin Vallilan 
toimipisteessä järjestettiin myös säännölliset ideatuokiot, joissa 
yhdessä ideoidaan Helmin toimintaa.  
Palkitsimme myös vuoden vapaaehtoisen vapaaehtoisten päivän 
aattona 4.12. Vuoden vapaaehtoiselle toimitettiin lahjakori. Joulukuussa 
muistimme myös jokaista syksyn vapaaehtoista itse neulotuilla villasukilla. 
  
Yhteistyötä oppilaitosten kanssa tiivistettiin ja tarjosimme opiskelijoille 
mahdollisuuden suorittaa osia vapaaehtoistoiminnan opintokokonaisuuksista 
Helmissä. Talolla vieraili mm. Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun lukiolaisia 
pitämässä kävijöille tietovisaa sekä Laurean opiskelijoita auttamassa EU-
ruokakassijakelussa. Kävimme myös Laurean projektitorilla esittelemässä 
toimintaa, ilmoitimme avoimista tehtävistä uusimaa.fi- sekä vapaaehtoistyö.fi-
sivustolla, MTKL:n palvelussa sekä sosiaalisessa mediassa.  

 
 
Vapaaehtoisilta kerättiin vuodelta sanallista palautetta vapaaehtoistoiminnan merkityksestä heidän elämäänsä: 
 

 

”Uskallusta toimia ryhmän vetäjänä. 

Sosiaalisuutta.” 

”Sosiaalisuutta, mielekästä tekemistä ja 

hyödyllisyyden tunnetta.” 

”Koen olevani hyödyksi yhdistykselle ja 

vertaisilleni.  

Oma mielenterveyteni saa tukea 

osallistujilta.” 

”Sisältöä elämään” 

”Olen saanut hyödyntää tietoja ja 

taitojani.” 

”Omanarvon tuntoa, että OSAAN tehdä 

asioita ja OSAAN OHJATA ryhmää!” 

 
                                     . 

 

Helmin vuoden 2020 vapaaehtoinen, Eeva. 

Kuvassa Helmin vapaaehtoiset Petri ja Arto 
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3.3 Tukihenkilötoiminta 
 
Tukihenkilötoiminnalla autetaan yksinäisyyttä kokevia mielenterveyskuntoutujia, joiden omat tukiverkostot ovat 
puutteelliset ja jotka tarvitsevat pidempiaikaista tukea. Tukihenkilöt ovat vapaaehtoisia, jotka ovat sitoutuneet 
luottamuksellisuuteen, vaitioloon ja yhdistyksen arvoihin. Kiinnostuneet haastatellaan ja kaikki valitut suorittavat 
Helmin järjestämän tukihenkilökoulutuksen. Peruskoulutuksen lisäksi Helmi tarjoaa vapaaehtoisilleen 
työnohjausta ja lisäkoulutusta. Tukihenkilötoiminta voi olla usein jatkoa palveluohjausprosessin päätteeksi. 
Tuettavan palveluohjausjakson sekä tukihenkilökoulutuksen kautta tukihenkilö ja tuettava pystytään 
kohdentamaan mahdollisimman hyvin toisilleen sopivaksi. Tämä helpottaa palveluohjauksen jälkeen tuettavaa ja 
auttaa toimintakyvyn ja hyvinvoinnin ylläpidossa. 
 
Tukihenkilösuhteessa huomioidaan tuettavan omat lähtökohdat ja tarpeet. Tuen muotoina ovat esim. 
kuunteleminen, keskustelu ja yhdessä harrastaminen, käytännön asioissa opastaminen ja arjessa rinnalla 
kulkeminen. Tukisuhde solmitaan tuettavan ja tukihenkilön välille erillisellä sopimuksella, joka tehdään vuodeksi 
kerrallaan. Tukiparit tapaavat 1-4krt/kk ja toiminnan sisällöstä sovitaan yhdessä vapaaehtoistoiminnan ohjaajan 
kanssa. Tuemme tukihenkilönä toimimista 100 € kulukorvauksella vuodessa, jotta tapaamisia voidaan järjestää 
myös kahvilassa tai esimerkiksi liikuntaharrastuksen parissa. Vapaaehtoistoiminnan ohjaaja koordinoi toimintaa 
ja toteuttaa seurantatapaamiset yhden kuukauden päästä tukisuhteen solmimisesta ja edelleen kolmen 
kuukauden välein. 
 
Tukihenkilötoiminnan toteutuminen 2020 
  
Koronapandemia vaikutti toimintaamme voimakkaasti ja keväällä kaikki lähikontaktitoiminnat laitettiin tauolle. 
Tukiparit tapasivat kuitenkin toisiaan ulkona tai olivat kontaktissa puhelimitse. Vuoden aikana toteutui 80 
tukiparitapaamista ja aktiivisten tukiparien määrä kuukausittain vaihteli 5–12 tukiparin välillä. Tukihenkilöille 
järjestettiin vuoden aikana viisi peruskoulutusta ja yksi kokemusasiantuntijalähtöinen koulutus. Lisäksi 
tukihenkilötoiminnalle luotiin oma perehdytysmateriaalipaketti. Työnohjausta järjestettiin tukihenkilöille kerran 
kevätkaudella ja kerran syyskaudella. Elokuussa järjestettiin tukihenkilöiden oma virkistysretki. 
Koronapandemian takia ei kaikkia suunniteltuja tapaamisia pystytty toteuttamaan.  Tukihenkilötoimintaan 
uusien henkilöiden rekrytointia hankaloitti sekä korona että pitkäaikaiseen sitoutumiseen valmiiden 
vapaaehtoisten vähyys. Vapaaehtoistoiminnan messut peruutettiin kokonaan, eikä oppilaitoksiin päässyt 
vierailuille toimintaa esittelemään lähes koko vuonna. Vuoden alussa tukihenkilöinä toimi vain seitsemän 
henkilöä, mutta aktiivista uusien vapaaehtoisten rekrytointia tehtiin lopettaneiden tilalle verkossa ja vuoden 
lopussa tukihenkilöiden määrää oli saatu nostettua 12 henkilöön.  
 
Tuettavilta kerättiin suullista palautetta tukitoiminnan merkityksestä heidän elämäänsä, tässä poimintoja: 
 
”Tärkeää kun on löytynyt se oma henkilö, jolle voi purkaa tuntojaan”  

 
”Tuntuu hyvältä, kun joku ottaa yhteyttä” 

 
”Tukihenkilö aktivoi liikkumaan, muutoin ei tulisi liikuttua mihinkään” 

 
”On joku seura kenen kanssa mennä syömään tai elokuviin, ei tarvitse 
mennä yksin” 
 
”Tukihenkilö tukee terveitä elämäntapoja” 

 
 ”Toimintakyky paranee, kun voi suunnitella jotain tekemistä” 
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3.4 Kokemusasiantuntijat  
 
Helmin kokemusasiantuntijuuden kolme vahvaa peruspilaria ovat vertaisuus, toivo ja kokemustieto. Näitä 
voimaannuttavia elementtejä Helmi haluaa tarjota kävijöilleen lisääntyvissä määrin. Kokemusasiantuntijoilla on 
omakohtaista kokemusta päihdeongelmista ja erilaisista mielenhäiriöistä, kuten psykooseista ja masennuksesta. 
Vertaisuus tuo vahvaa samastumisen tunnetta ja toisen onnistunut toipumismatka antaa toisellekin toivoa 
paremmasta. 
 
Helmin kokemusasiantuntijat ovat kaikki kokemusasiantuntija-koulutuksen läpikäyneet ja saaneet sitä kautta 
valmiudet tehtäväänsä. Kokemusasiantuntijat kertovat omin sanoin millaista apua ja tukea he ovat saaneet ja 
tarvinneet.  Oman tarinan kertominen on ollut aina keskiössä kokemustyössä, mutta nykypäivänä työ on paljon 
muutakin. Kokemustietoa hyödynnetään yhdistyksen ja sidosryhmien palvelujen kehittämisessä. Yhdistyksen 
koulutettujen kokemusasiantuntijoiden roolin kehittämistä yhdistyksen toiminnassa on kehitetty sekä 
keskusteluiltojen että sairaala- ja oppilaitosesittelyjen merkeissä.   
 
Kokemusasiantuntijat toimivat työparina ammattilaisen kanssa ryhmänohjauksessa tai ohjaavat itsenäisesti 
ryhmiä, järjestävät kokemusvastaanottoja ja osallistavia luentoja sekä keskustelutuokioita. Ryhmät voivat olla 
toiminnallisia, kuten kävelyryhmiä, tai keskusteluryhmiä musiikin tai taiteen siivittämänä. Työparina 
palveluohjaaja ja kokemusasiantuntija kävivät omakohtaisen alustuksen, jonka jälkeen on teemallinen keskustelu 
esimerkiksi tunteista, yksinäisyydestä tai voimavarojen vahvistamisesta. Kulunut vuosi toi omat haasteensa myös 
tähän työmuotoon, mutta rohkeasti rakennettiin ryhmätapaamisia myös digimuotoon.   
 
Työtä tehdään myös Helmin ulkopuolella, kuten pitämällä infoja HELMI ry:stä ja kertomalla omaa 
kokemuskertomustaan esimerkiksi sairaaloissa, päiväkeskuksissa tai oppilaitoksissa. Kokemusasiantuntijat voivat 
toimia myös puhujina erilaisissa paneelitilaisuuksissa tai radiohaastatteluissa. Toiminnan tavoitteena on 
tietoisuuden lisääminen näistä asioista, stigman poistaminen, kynnyksen madaltaminen avun hakemiseen, sekä 
tiedon lisääminen Helmin toiminnasta. 
 
Kokemusasiantuntijatoiminnan toteuttaminen vuonna 2020 
 
Vuoden 2020 aikana Helmissä toimi kahdeksan eri kokemusasiantuntijaa ja he 
pitivät yhteensä 37 luentoa tai kokemuskertomustilaisuutta eri oppilaitoksissa, 
poliklinikoilla, sairaaloissa tai kaikille avoimina tilaisuuksina Teamsissa. Yksi 
kokemusasiantuntija kertoi tarinaansa myös ruotsinkieliselle kohderyhmälle. 
Kuusi tilaisuuksista järjestettiin Helmi-talolla toimintaan osallistuville. Osallistujia 
tapahtumiin oli yhteensä 451 henkilöä. 
Kokemusasiantuntijat ohjasivat myös kolme ryhmää talolla, aiheena näissä oli 
”Toivo”, ”Tunteet” ja ”Uni”. Toivon ryhmässä etsittiin toiveikkuutta ja itseä 
voimauttavia asioita arjessa. Tunne-ryhmässä maalaamisen avulla käsiteltiin 
omia tunteita ja Uniryhmässä etsittiin ratkaisuja univaikeuksiin ja niiden kanssa 
selviämiseen. 
 
Kokemusasiantuntija ja Helmin palveluohjaaja ovat olleet myös mukana 
avohoidon potilaiden psykoosityöryhmässä esittelemässä Helmin toimintaa kokemusasiantuntijan tarinan lisäksi. 
Vierailuja on toteutettu myös Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskukseen ja Auroran sairaalaan. Lisäksi Radio 
Helsinkiin haastateltiin mielenterveysaiheiseen ohjelmaan Helmin kokemusasiantuntija Tuula Samulinia ja 
toiminnanjohtaja Heidi Saukkosta. 
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3.5 Palveluohjaus  
 
Palveluohjaus on tukea ihmisille, jotka tarvitsevat apua ja ohjausta henkilökohtaisen arjessa selviämisen 
opetteluun. Palveluohjauksen yksilötasolle kohdistuva aktivointi lähtee siitä tavoitteesta, että yhteiskunnasta 
syrjäytymisvaarassa oleva henkilö pääsee takaisin osaksi yhteiskuntaa. Helmin palveluohjaus ei ole hoidollinen 
vaan hoitoa täydentävä taho. Palveluohjaaja tukee ja ohjaa tuettavaa hoitamaan omia asioitaan ja pitämään 
kiinni sovituista hoitokontakteista ja tapaamisista. Palveluohjauksesta on mahdollista siirtyä 
tukihenkilötoiminnan piiriin, jolloin palveluohjaaja ja vapaaehtoistoiminnan ohjaaja yhteistyössä tuettavan 
kanssa etsivät hänelle sopivan tukihenkilön. Siirtyminen tukihenkilötoimintaan tehdään suunnitelmallisesti. 
Yksilöllisen palveluohjauksen lisäksi yhdistys tarjoaa ryhmämuotoista palveluohjausta. Helmi pystyy tarjoamaan 
palveluohjausta myös ruotsin kielellä. 
 
Yksilöohjaus on lyhytkestoista ja tavoitteellista tukea, jonka tavoitteena on lisätä arjessa selviämistä.  
Ohjaus alkaa usein kotona tehtävästä toiminnasta: perusasioiden, kuten oman hygienian, kodinhoidon sekä 
ruokailun merkityksen opettelemisesta jatkuen omakohtaisen asioinnin ja arjessa selviämisen harjoitteluun. 
Palveluohjaaja tukee ja ohjaa tuettavaa hoitamaan omia asioitaan ja pitämään kiinni sovituista hoitokontakteista 
ja tapaamisista. 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. 
Yksilöohjausta tarvitsevat kaikkein syrjäytyneimmät, joilla on vaikeuksia liikkua kodin ulkopuolella ja kohdata 
muita ihmisiä. Näitä ihmisiä varten tarvitaan intensiivistä, henkilökohtaista palveluohjausta, jonka tuella henkilö 
rohkaistuu lähtemään kotoa liikkeelle ja jatkossa myös itsenäiseen toimintaan kodin ulkopuolella. 
Yksiöohjattavaa autetaan rakentamaan omannäköistä, mielekästä elämää mielenterveysongelmasta huolimatta. 
Yksilöpalveluohjausta tarjotaan 20 kertaa, mutta tarvittaessa kertoja voidaan tarjota kymmenen lisää. 
Tavoitteena on ohjata 40 yksilöasiakasta vuodessa. 
 
Pop Up -ohjausta toteutetaan vuonna 2019 aloitetun lyhytkestoisen 1–3 kerran palveluohjauksen hyvien 
kokemusten perusteella. Palveluohjaajat ovat osallistujien tukena myös yksittäisissä tilanteissa ja ratkovat 
toimintaan osallistuvien palveluohjausongelmia Helmi-talon arjessa. Haasteet ovat samankaltaisia kuin 
yksilöohjauksessakin, mutta yksittäisiä. Keskustelun/neuvonnan avulla tilanne rauhoittuu ja asiakas saa 
vastauksen etsimäänsä ongelmaan. Pop Up -toiminnalle ei ole asetettu tavoitemääriä, vaan määrien kehityksen 
perusteella arvioidaan toiminnan vähennys/lisäystarvetta vuosittain.   
 
Ryhmäohjaus on ryhmämuotoista tukea sellaisille palveluohjauksen tarpeessa oleville, jotka kykenevät 
liikkumaan ja kohtaamaan muita ihmisiä. Ryhmät toteutetaan 2–10 kerran jaksoina. Ryhmät ovat suljettuja 
tarvittavan luottamuksen ilmapiirin saavuttamiseksi. Ryhmäohjaus tukee säännöllisen arkirytmin toteuttamista ja 
parantaa elämänhallintaa. Valmiudet tehdä itsenäisiä päätöksiä vahvistuvat, kyky hoitaa omia asioita vahvistuu ja 
henkilö kykenee ottamaan enemmän vastuuta omasta arjestaan. Osallistujia autetaan rakentamaan 
omannäköistä, mielekästä elämää mielenterveysongelmasta huolimatta. Mahdollistamme sosiaalisten 
kontaktien luomisen turvallisessa ympäristössä.  Vuodessa tavoitellaan toteutettavaksi 10 palveluohjausryhmää, 
joihin osallistuu yhteensä 60 henkilöä. 
 
Palveluohjauksen toteuttaminen vuonna 2020 
 
Yksilöohjauksessa oli 37 henkilöä (32/2019) vuoden aikana ja yhteensä heidän kanssaan asioitiin 489 kertaa 
(750/2019) joko kotikäynneillä, talotapaamisilla tai verkostopalavereihin osallistumalla. Keskimääräinen 
tapaamiskertojen määrä oli 13 kertaa / asiakas, mutta vaihteluväli oli 1–39 kertaa, yksilöllisen tarveharkinnan 
mukaan. Nämä tapaamiset koostuivat kotikäynneistä, erilaisista asiointikäynneistä, verkostopalavereista ja 
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tapaamisista Helmi-talolla tai koronarajoitusten voimassa ollessa puhelimitse ja Teamsin välityksellä.  
Kohtaamisten määrän väheneminen johtuu täysin kevään epävarmasta tilanteesta, jolloin kaikki lähikontaktit 
rajoitettiin toiminnasta pois. Kevään kuluessa toimintamuodoiksi vakiintui säännöllinen puhelimitse tapahtuva 
yhteydenpito ja Teams-alustan hyödyntäminen ohjauksen toteutuksessa. Lisäksi yksinäisyyden tunteen 
vähentämiseksi palveluohjaajat järjestivät myös puhelinrinkejä palveluohjausasiakkaille. 
 
Pop Up -ohjauksessa kävi 35 eri asiakasta yhteensä 142 kertaa. Keskimääräinen tapaamiskertojen määrä oli siis 4 
kertaa / asiakas, mutta vaihteluväli oli 1–12 kertaa. Pop Up-ohjaus jakautui palveluohjaukseen 43 kpl, 
palveluneuvontaan 23 kpl, asiointiapuun 28 kpl ja arjen haasteiden käsittelyyn 48kpl. 
 
Ryhmäohjausta toteutettiin 10 suljetun palveluohjausryhmän muodossa. Ryhmät kokoontuivat yhteensä 42 
kertaa ja ryhmiin osallistui keskimäärin kuusi osallistujaa/ryhmä. Ryhmistä neljä toteutettiin Teams-alustalla ja 
näiden lisäksi järjestettiin puhelinrinkejä 20 kpl. Näihin puhelinryhmiin osallistui yhteensä 197 henkilöä. 
Puhelinringeissä on ollut mukana myös henkilöitä, jotka eivät saapuisi paikan päälle ryhmiin ja ovat kokeneet 
helpommaksi keskustelun anonyymisti puhelimen välityksellä. Puhelinryhmät on koettu todella tärkeiksi. 
Etäryhmät ovat tarjonneet myös mahdollisuuden osallistua mistä päin tahansa ja osa on todennut, että 
lähiryhmään eivät olisi saaneet tulluksi paikalle. 
 
Palveluohjauksessa prosessiin kuuluu tiiviisti myös sen arviointi. Vuonna 2019 arviointiin käytössä ollut Arjen 
toimintakyky -hankkeeseen perustuva lomake jäi hankkeen loputtua pois käytöstä ja tilalle otettiin 
työterveyslaitoksen Kykyviisari. Täysimittaisesti se otetaan käyttöön vuoden 2021 alusta. Kyselyn avulla 
kartoitetaan palveluohjausasiakkaiden elämäntilannetta, toimintakykyä ja hyvinvointia.  
 

 

3.6 Keittiötoiminta  
 
Keittiötoiminta mahdollistaa Helmi-talolla terveellisen ja edullisen lounaan, 
joka on monelle kävijälle tärkeä osa päivää ja yksi tärkeä syy lähteä 
toimintaan mukaan. Keittiötoiminnassa mukana olevat vapaaehtoiset 
saavat toimintaan osallistumisen kautta tietoa terveellisestä ruokavaliosta, 
kokemuksen vastuun ottamisesta ja onnistumisen kokemuksia. Terveellinen 
ja monipuolinen ruoka on tärkeä osa jaksamista, sekä olennainen osa myös 
mielenterveyden ylläpitoa. Keittiötoiminta auttaa siihen osallistuvia 
kehittymään omassa ruuanlaitossa, syömisen säännöllisyydessä ja 
terveiden elämäntapojen merkityksen ymmärtämisessä. 
Omavalmistusprosentti on korkea (80–90), raaka-aineet tilataan tukusta 
(Heino) kerran viikossa. Keittiössä käytetään paljon kauden vihanneksia ja 
juureksia ja kotimaisia raaka-aineita aina kun se on mahdollista ja järkevää. 
Keittiössä valmistetaan myös suolaiset ja makeat kahvilatuotteet. 
Keittiötoiminnassa huomioidaan myös erilaiset juhlapyhät kuten 
ystävänpäivä, juhannus, halloween, itsenäisyyspäivä, uusi vuosi ja joulu, 
jolloin järjestetään myös teemaan liittyvää ohjelmaa. Helmi-talo on myös 
ollut sovitusti yhteistyökumppanien, kuten kuvataideterapeuttien ja 
Kaksisuuntaiset ry:n tapahtumakäytössä ja Helmin keittiö on valmistanut 
tarjottavat tapahtumiin.  Tämä on toteutettu sekä keittiötoimen ohjaajien 
että vapaaehtoisten voimin. Catering-toiminta on pienimuotoista, eikä 
toiminnasta tavoitella voittoa. 
 

Kuvassa Keittiön henkilökuntaa, Kiti ja Teija 
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Keittiötoiminnan toteuttaminen vuonna 2020 
 
Vuoden 2020 aikana toteutuneen toimitilamuuton ansiosta keittiötilat ovat toimivat ja hyvin varustellut. Helmi 
sai jälleen parhaan mahdollisen arvosanan elintarvikeviranomaisen Oiva-raportista vuodelle 2020. 
Lounasruokailun sujuvuutta on lisätty lämpölinjaston hankinnalla ja ruokailuun on varattu aiempaa enemmän 
tilaa. Tarjontaa ja tarjoiluaikaa on myös kasvatettu, aamuisin oli joka päivä (ennen 2krt/vko) tarjolla aamupuuroa 
klo 9:00–10:00, lounasta 11:30–12:30 ja Helmi Café tarjoilee kahvilatuotteita klo 14:00–17:00 jokainen arkipäivä 
(ennen 2krt/vko). Tilaa on varattu myös erilaisten kurssien järjestämiseen Helmi-talon keittiössä.  
 
Koronapandemialla oli huomattavia vaikutuksia Helmin keittiötoimintaan. Keittiö oli kaiken kaikkiaan kiinni neljä 
kuukautta vuoden aikana ja tiukkojen hygieniaohjeiden ja turvavälien takia jouduimme rajaamaan 
keittiötoiminnassa olevien vapaaehtoisten mahdollisuutta toimia keittiössä valitettavan paljon. Lisäksi monet 
rajoitukset määrittivät lounasruokailun tarjoilumääriä ja ruokasalissa oleskelua porrastettiin välillä vain 10 
henkilöön kerrallaan silloinkin, kun talo oli muutoin auki. Vuodelle 2020 suunnitellut retket ja messutapahtumat 
jouduttiin myös koronan takia siirtämään seuraaville vuosille, eikä suunniteltuja kokkauskursseja talolla pystytty 
vielä järjestämään.  
 
Keväälle suunniteltu EU:n ruoka-apujakelu toteutettiin poikkeuksellisesti kotiinkuljetuksena ja peruspaketin 
lisäksi jaettiin ekstrana Helmi-kassi, jossa oli mukana mm. jumppaohjeita, pieniä herkkuja ja Helmin omia 
keittokirjoja. Syksyllä jako tapahtui talolta ensin talon aukioloaikojen puitteissa ja sitten noutamalla ennalta 
sovittuun aikaan. Yhteensä vuoden aikana jaettiin n. 300 kpl kahden kassillisen ruokasettiä. Tiedotukseen avuksi 
otettiin ilmainen ruoka-apu.fi -palvelu, jonka kautta tieto saatiin avuntarvitsijoille tehokkaasti eteenpäin Helmin 
omien kanavien lisäksi. 
 
Vuoden 2020 aikana Helmi Caféssa asioi yhteensä 5833 ruokailijaa, kun edellisvuonna kahden talon ruokailijoita 
oli yhteensä 8297 henkilöä. Kun otamme huomioon rajoitetut ja keittiön kiinniolleet jaksot, on kuitenkin 
keskimääräinen kuukausitason ruokailijamäärä noussut muutosta ja koronasta huolimatta 13 %. 
 

           
Kaavio 8. Lounasruokailijat 2016 – 2020                                                                                             Kaavio 9. Lounasruokailijat ka/kk 2016 – 2020  

 

 
3.7 Koronan vaikutukset Helmin vuoteen 2020 
 
Yhdistyksen toiminnan suurin asia vuodelle 2020 piti olla muutto yhteisiin uusiin toimitiloihin. Uusia, helposti 
saavutettavia ja toimivia tiloja oli jo etsitty pitkään ja vihdoin etsintä oli tuottanut tulosta. Vallilasta Mäkelänkatu 
56 Mäkelänrinteen kohdalta löytyi hyvien liikenneyhteyksien varrelta hissitalosta toimitila, jossa yhdistyvät 
hienosti yhteiset avoimet tilat, toimiva keittiö lounasruokailua varten sekä rauhallisia pienempiä tiloja erilaisten 
harraste- ja vertaisryhmien toteuttamiseksi. Alkuvuodesta päästiin suunnittelemaan talotiimissä helmiläisten 
kanssa toimintaa uusissa tiloissa ja muuton aikatauluksi asetettiin loppukevät. 
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Sitten tuli korona. Viranomaisten ohjeiden mukaisesti jouduimme tekemään päätöksen matalan kynnyksen 
kohtaamispaikkojen sulkemisesta, ryhmien tauolle jättämisestä ja retkien perumisesta toistaiseksi. Monelle 
tärkeä päivittäinen lounastarjoilu loppui. Tämän lisäksi palveluohjausta voitiin tehdä vain etänä ja 
tukihenkilötoiminta jäi pääosin tauolle. Ensijärkytys oli suuri ja epätietoisuus tulevasta tuntui raskaalta. 
Yksinäisyyden lisääntyminen, ja kohtaamisten puute olivat suurena huolenamme äkillisen muutoksen kohdatessa 
koko yhteiskuntaa. Miten olla yhdessä yhteisönä, mutta eristäytyä samaan aikaan?  
 
Lähdimme ripeästi kehittämään vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa Helmin toimintaa sekä kokeilemaan uutta, hyvin 
matalalla kynnyksellä. Koska fyysinen kohtaaminen tilanteessa oli mahdotonta, teimme myös me aikamoisen 
digiloikan, jonka myötä helmiläisille luotiin uusia kanavia yhteydenpitoon ja ajankulua päiviin.  
Facebookissa suljetun Virtuaaliporinat-ryhmän pariin on löytänyt jo moni helmiläistä jakamaan päivän iloja ja 
suruja, yhdessä päivystävän henkilökunnan kanssa. Facebookin live-lähetykset ovat olleet suosittuja. Zoom ja 
Teams-alustoilla päivittäisissä videoyhteys-ryhmissä jutellaan sekä teemasta että teeman ohi. Iloksemme myös 
Helmin vapaaehtoisia lähti mukaan toteuttamaan virtuaaliryhmiä live-kokoontumisten ollessa poissuljettuja. 
Myös palveluohjausryhmiä toteutettiin verkon välityksellä. Anonyymia tukea tarjottiin keväällä HELMI Chatissa 
Tukinet.net -alustalla ja syksyllä Avomielin -yhdistykset yhdistivät voimansa ja isännöivät Discord-alustalla 
päivittäin Avomielin-verkkoa, joka on avoin keskustelukanava ja josta tiedotetaan Avomielin-yhdistysten 
kanavissa. Anonyymius antoi mahdollisuuden keskustella vakavammistakin aiheista.  

 
Koska verkossa tapahtuva toiminta ei ole kaikille mieleistä, 
järjestimme myös puhelimitse tapahtuvaa yhteydenpitoa. Suuren 
suosion saivat ryhmäsoittoringit, joissa 5–10 henkilöä on ollut 
yhteydessä samassa puhelussa. Soittorinkejä on järjestetty myös 
Messengerin välityksellä. Lisäksi Helmin henkilökunta on ollut 
tavoitettavissa puhelimitse. Keväällä pandemian alkuvaiheessa 
soitettiin Helmin toimintaan vakituisesti osallistuville ensimmäisten 
parin viikon aikana 149 kpl Mitä kuuluu? -puheluita. Ryhmäpuheluita 
soittoringeissä kertyi yhteensä 57 kpl ja niihin osallistui yhteensä 378 
henkilöä. 
 
 

Tehostimme viestintää ajankohtaisista asioista verkon välityksellä kaikissa kanavissamme. Lähetimme 
tekstiviestitse jäsenille tietoa poikkeusajan toiminnasta sekä keväällä että syksyllä. Lähetimme postitse 
ylimääräisen jäsenkirjeen pääsiäisviikolla kaikille jäsenille, jossa tiedotettiin toiminnasta ja ajankohtaisista 
aiheista, kuten vuosikokouksen siirrosta.  
 
Kevään sulun aikana jouduimme toteamaan, että Pasilan ja Herttoniemen taloja emme enää saa kevään aikana 
auki. Uusi Vallilan Helmi avautui 15.6. viranomaisten ohjeet huomioiden. Koska tilanne oli koronan myötä 
edelleen poikkeuksellinen, toimintaa toteutettiin rajoitetusti ja porrastetusti. ”Uusi normaali” toi mukanaan 
tarkat ohjeet käsihygieniasta, turvaväleistä, siivouksesta ja syksyn kuluessa myös maskinkäytöstä. Kesäkuun ajan 
verkossa tapahtuvaa toimintaa jatkettiin osittain, ja osa ryhmistä toteutettiin hybridi-ryhminä, jotta mahdollisuus 
osallistua Helmin toimintaan ei rajoittunut paikan päälle tulemiseen, mutta osanottajamäärän hiipuessa 
etäryhmät laitettiin pääosin tauolle.  
 
Alkusyksystä Helmi-talolla päivittäiset kävijämäärät nousivat yli 60 henkilöön, toimintaa oli paljon tarjolla ja 
talolla oli paljon elämää. Tätä toimintaa on kuvattu kattavasti aiemmassa kappaleessa Helmi -toiminta. Syyskuun 
alusta aukioloaikoja jatkettiin klo 17:30 asti ja aamupuuron sekä lounasruoan lisäksi Helmi Café tarjoili 
kahvilaherkkuja joka iltapäivä.   
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Valitettavasti tautitilanteen Uudellamaalla huononnuttua Helmi-talo jouduttiin sulkemaan uudelleen marraskuun 
lopussa ja sulku jatkui aina vuodenvaihteen yli. Keväällä käyttöönotetut etätoiminnot laitettiin yhdessä päivässä 
uudelleen käyntiin. Kevään toiminnoista saadun palautteen perusteella tarjosimme enemmän 
ryhmäpuhelumahdollisuuksia, uutena WhatsApp -ringin ja lähdimme suunnittelemaan luentotyyppisiä Teams -
tapahtumia viihteellisempien ryhmien lisäksi. 
 
Talon ollessa suljettuna keittiöhenkilökunta on toteuttanut koko Helmi-talon lattioiden vahauksen ja 
ryhmähuoneiden uudelleenjärjestelyä, jotta tilat olisivat entistäkin ehommat vuodelle 2021. 
 
Korona-aika lukuina 
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Palaute Helmin korona-ajan toiminnasta 2020 
 
Palautetta kerättiin kesäkuussa kevään poikkeusolojen jälkeen ja lisäksi olemme saaneet avointa palautetta 
vuoden aikana.  Kesällä tehtyyn kyselyyn vastauksia saatiin yhteensä 35 osallistujalta. Vaikeimmaksi asiaksi 
eristyksen aikana koettiin yksinäisyys (16 %). Vastaajista 61 % koki vointinsa heikentyneet Helmi-talon 
sulkeuduttua ja poikkeusajan etätoiminnoista koki 54 % hyötyneensä. 
 
Kartoitimme myös, mitkä etätoiminnoista olivat tärkeimpiä kyselyyn vastanneille: 
 

 ”Yksinäisyyteen olen saanut 
lievitystä Helmin sosiaalisesta 
toiminnasta suorastaan 
ratkaisevasti. Toisten kanssa 
keskusteleminen voi ihan 
sellaisenaan pitää mielen sairauden 
oireet poissa. Jatkan hyvillä mielin 
toimintaan osallistumista. ” 

 
”Helmissä on aivan erityisen 
mukava ilmapiiri. Minulla on 
kokemusta nimittäin muistakin 
yhdistyksistä. Korona-ajan Helmi 
hoiti tosi mallikkaasti virtuaalisesti.” 

 
”Olen mielestäni saanut 
virtuaalimaailmasta jopa uusia 
ystäviä. Sellaisia, joita en ole 
aiemmin edes tavannut tai en 
ainakaan jutellut heidän kanssa. ” 

 
”Arjesta puuttuu jotain 
merkittävää, kun ei pääse Helmiin. 
Virtuaaliporinat ja muu etätoiminta 

on mukavaa, muttei korvaa talolla 

oloa.”  

 

 

http://www.mielenterveyshelmi.fi/


Mielenterveysyhdistys HELMI ry, Mäkelänkatu 56, 00510 Helsinki, www.mielenterveyshelmi.fi 
 

Vuosikertomus 2020 
 

 

24 

 

4. VIESTINTÄ  
 

Yhdistys teki aktiivista viestintää vuoden 2020 aikana Helmi-lehden lisäksi myös sosiaalisessa mediassa sekä 
yhdistyksen verkkosivuilla. Näissä kanavissa pyrittiin nostamaan aktiivisesti ajankohtaisia asioita esille sekä 
tuomaan yhdistyksen toimintaa näkyväksi laajemmin. Viestintää on lisätty omissa kanavissa entisestään ja 
henkilökunta on saanut koulutusta some-viestinnän tehokkaampaan toteuttamiseen. Koronapandemian myötä 
sosiaalisen median kanavissa jaettiin myös omien tiedotteiden lisäksi ajankohtaista tietoa suosituksista, 
rajoituksista ja ohjeita esimerkiksi maskienkäytön, turvavälien ja hygieniasuositusten suhteen.  
Vuoden aikana osallistuimme useisiin tapahtumiin Helmin näkyvyyden ja tiedottamisen lisäämiseksi. Toimintaa 
esiteltiin muun muassa mielenterveysmessuilla, jotka järjestettiin vuonna 2020 virtuaalisesti. 
 

Helmi -lehti on lähes yksinomaan yhdistyksen jäsenten voimin toteutettava 
kulttuuri- ja mielipidelehti. Lehden tarkoitus on edistää mielenterveyteen 
liittyviä asioita keskinäisen vuorovaikutuksen, asioista tiedottamisen sekä 
yhdistyksen äänitorvena olemisen kautta. Lehti ilmestyy vuoden aikana 
neljä kertaa.  Painosmäärä oli 2000–3000 lehteä per numero. Lehdessä 
käsitellään jäsenille ajankohtaisia asioita ja viestitään yhdistyksen 
toiminnasta. Lehteä jaetaan lisäksi yhteistyökumppaneille ja tapahtumissa 
kaikille aiheesta ja toiminnasta kiinnostuneille. Lehden teko työllisti juttujen 
tekemisen, kuvien ja kuvituksen kautta toimintavuoden aikana noin 35 
jäsentä.   
 

Viestinnän kanavat: 

- Yhdistyksen verkkosivut toimivat tiedotus- ja viestintäkanavana, jossa tiedotetaan yhdistyksen 

toiminnasta sekä ajankohtaisista asioista.  
- Facebook ja Instagram, toiminta ja ajankohtaiset asiat 
- Helmi-lehti 4kpl/vuosi 
- Jäsenkirje 4kpl/vuosi   
- Messut ja muut tapahtumat, esim. Mielenterveysmessut virtuaalisesti 
- Face to face: Kokemusasiantuntija vierailee säännöllisesti Auroran sairaalan potilasosastoilla ja 

terveys- ja sosiaalialan oppilaitoksissa kertomassa Helmin toiminnasta 
- Helmi-talo: yhteisö- ja yhdistystilaisuudet, keskustelutilaisuudet 

 

5. VERKOSTOITUMINEN JA VAIKUTTAMINEN 
 
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on osa Helmin toimintaa. Vaikuttamistoiminnalla on pyritty 
mielenterveyskuntoutujien elämän ja hoidon laadun parantamiseen sekä epäkohtien esiin tuomiseen. Ennen 
kaikkea vaikuttamisella on pyritty ennakkoluulojen ja stigman hälventämiseen koko mielenterveyssektorilla.  
Verkostoitumista ja yhteistyötä tehdään hyvin moninaisesti. Toisten yhdistysten kanssa yhteistyö on toiminnan 
toteuttamista yhteistyössä, toisten kanssa taas tiedon jakamista tai yhteistä vaikuttamistoimintaa. 
 
Yksi tärkeistä vaikuttamistoiminnan keinoista on yhteistyö Mielenterveyspoolissa. Mielenterveyspooli koostuu  
keskeisistä valtakunnallisista mielenterveysalan toimijoista. Mielenterveyspooli tekee vaikuttamistyötä 
tehokkaasti yhteisten tavoitteiden eteen. Mielenterveyspoolissa tehdään yhteisiä kampanjoita sekä 
kannanottoja ajankohtaisista asioista. Verkostoituminen muiden alan toimijoiden kanssa on ollut tärkeä etu 
yhdistykselle ja verkostoja kehitetään ja tiivistetään entisestään.    
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Helmi on jäsenenä Mielenterveyden keskusliitossa, ja tämän jäsenyyden myötä yhdistys tulee olemaan 
aktiivisesti mukana liiton järjestämissä koulutuksissa ja tapahtumissa. Mielenterveyden keskusliiton tarjoamat 
etäkurssit ja luennot sekä henkilöstölle tarkoitetut hyvinvointituokiot ovat olleet iso tuen osoitus 
jäsenyhdistyksille. 

 
Avomielin-yhteistyössä muiden pääkaupunkiseudun yhdistysten 
kanssa järjestettiin yhteistä toimintaa ja retkiä sekä jaettiin tietoa. 
Avomielin yhdistysten kanssa toteutettava Avomielin-verkkochat 
aukesi lokakuussa ja se on tavoittanut jo lähes 300 keskustelijaa. 
Yhteistä retkitoimintaa ja nuorille suunnattua toimintaa 
suunniteltiin myös, mutta koronatilanteesta johtuen nämä 
suunnitelmat siirtyvät toteutusvaiheeseen vuonna 2021. 
                                    
 Avomielin-yhdistyksen retki 2019 

 
Yhteistyötä tehdään myös sosiaalialan ja terveysalan ammattikoulujen ja ammattikorkeakoulujen kanssa. Alan 
opiskelijat voivat suorittaa opintoihinsa liittyviä työharjoitteluja Helmi-talolla, tai toteuttaa opinnäytteen yhdessä 
sovitusta aiheesta. Lisäksi kehitetään muuta mahdollista yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Yhdistys on Suomen 
sosiaali- ja terveys ry SOSTEssa yhteistyöjäsenenä.  
 
Yhdistys osallistuu myös Stadin Recovery -työryhmään, jonka tavoitteena on yhteistyössä kehittää 
toipumisorientaatio ajattelun tuomista mielenterveystyöhön. Stadin Recovery -työryhmässä on järjestöjen, sekä 
Helsingin kaupungin edustajia mukana. 

 
Mielenterveysyhdistys HELMI ry:n yhteistyötahot: 

Al-anon   Laurea ammattikorkeakoulu 

Alvi ry Lilinkotisäätiö 

Avomielin Metropolia ammattikorkeakoulu 

Ammattiopisto Live Mielenterveyden keskusliitto 

Ammattiopisto Luovi Mielenterveyspooli 

Eskot ry Niemikotisäätiö 

Espoon mielenterveysyhdistys EMY Pro Lapinlahti 

Finfami ry Suomen mielenterveysseura 

Finfami uusimaa ry Sosped säätiö 

Helsingin aikuisopisto Soste ry 

Helsingin kaupunki kuntouttava työtoiminta Sovinto ry 

Helsingin kaupunki työväenopisto Suomen Sosiaalipsykiatristen yhteisöjen keskusliitto 

Helsingin klubitalot ry Stadin ammattiopisto 

Helsingin kaupunki psykiatria ja päihdepalvelut Suomen palveluohjausyhdistys ry 

Helsingin liikuntavirasto Sympati ry 

Helsingin Työkanava HeTy ry Taiteen sulattamo ry 

Hus Hyks psykiatrian sairaalat Tukikohta ry 

Hyvinvointilomat Tukiyhdistys Karvinen 

Kaksisuuntaiset ry Tukiyhdistys Majakka ry 

Kiertuenäyttämö Kansallisteatteri Vantaan Hyvät tuulet 

Kumppanuustalo Hanna Yhteisöolohuone Olkkari 

Kukunori ry  
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6. TOIMINNAN ARVIOINTI JA SEURANTA   
 

 
Toimintaa arvioidaan ja seurataan suhteessa tavoitteisiin, toiminta-ajatukseen, kohderyhmiin, edunvalvontaan ja 
pitkään historiaan mielenterveysväen puolesta puhumisessa. Yhdistyksen perustavoitteiden toteutumista kohti 
eteneminen ovat kaiken toiminnan lähtökohta ja kaikki toimenpiteet ohjaavat tavoitteisiin pääsemiseen. 
Yhdistyksen toimintaa kehitetään sellaiseksi, että mahdollisimman suuri määrä mielenterveyskuntoutujia pääsisi 
Helmin toiminnan piiriin.  
 
Palautekanavat 

o Palautekyselyt (sähköinen lomake/paperilomake) 
▪ Kaksi kertaa vuodessa laaja asiakaskysely kevät/syksy  
▪ ryhmäpalaute ohjatuista ryhmistä kevät/syksy 
▪ tapahtumapalaute satunnaisotanta 

o Yhteisötilaisuudet, joissa otetaan vastaan suullista palautetta ja ideoita 
▪ tiistaisumpit, ideatuokiot, yhteisökahvit  
▪ vuosikokous keväällä ja jäsenistön syystapaaminen  

o Itsearviointi 
▪ työntekijöiden viikko- ja kuukausipalaverit sekä kehittämispäivät 
▪ kerran vuodessa itsearviointikysely hallitukselle ja toimihenkilöille 
▪ kaksi kertaa vuodessa vapaaehtoisten ideointipäivät 

 
Toiminnan seuranta, arviointi ja kehittäminen 

o Palautekyselyiden tulokset ja muutokset  
o Toimintaan osallistuneiden määrät ja niiden kehitys  
o Vapaaehtoisten määrät ja niiden kehitys 
o Yhteisötilaisuudet osana viikoittaisia rakenteita antavat mahdollisuuden tehdä muutoksia ja 

kehittää toimintaa ketterästi  
 
Toiminnasta raportointi 

o Raportoidaan toiminnasta hallitukselle kuukausittaisissa kokouksissa sekä jäsenille 
vuosikokouksissa 

o Rahoittajille tehdään tarkkaa tulosten, vaikutusten ja seurannan arviointia. 
 
Vuoden 2020 aikana seurattiin tarkasti eri toimintoihin osallistuneiden määriä ja erityisesti koronatilanteen 
vaikutuksia niihin. Olemme tyytyväisiä siitä, että koronatilanteesta huolimatta toimintaan osallistui ihmisiä sekä 
etä- että lähitoiminnassa.  Koronakeväältä tehtiin oma palautekyselynsä, jonka tuloksia edellä esitelty. 
 
Palauteta ei päästy täysimääräisesti keräämään rikkonaisen toimintakauden johdosta. Vastausmäärät jäivät siis 
valitettavan pieneksi. Normaalisti palautetta kerätään aina kevät- ja syyskauden lopuksi ryhmäkerran aikana, 
jolloin vastaajia saadaan huomattavasti enemmän. Nyt talon sulku sattui juuri niihin ajankohtiin, jolloin 
ryhmäkaudet päättyvät, joten arviointitietoa saatiin toivottua vähemmän. Vastauksia pyydettiin koronatilanteen 
takia ainoastaan verkon välityksellä ja tästä syystä palautteen määrä jäi toivottua pienemmäksi. Palautetta 
kerättiin Pokka-arviointityökalun avulla. 
 
Vuonna 2020 teetetyn asiakaskyselyn (33 vastausta) ja koronakyselyn (35 vastausta) yhteydessä kysyttyjen 
Helmin toiminta-arvioiden perusteella kyselyyn vastanneet arvioivat toiminnalla tavoiteltujen tulosten 
toteutumista omalta osaltaan. 
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Kaavio 10. Asiakaskyselyn 2020 tuloksia toiminnan vaikuttavuudesta. Keskarvo/vastaajat (35kpl) Arvosana-asteikko 1-5, jossa 1 ei laisinkaan ja 5 erinomaisesti. 

  
Vuonna 2020 kysyimme myös arjenhallinnasta, toimintakyvystä, yksinäisyydestä ja elämänlaadusta 
 

Elämänlaatu 
 
Kevään 2020 Koronapalautteen (35 vast.) perusteella 61 % koki vointinsa kohentuneen Helmi-talon jälleen 
auettua koronasulun jälkeen.  Vuonna 2019 (81 vast.) 20 % koki elämänlaatunsa parantuneen Helmin toimintaan 
osallistumisen myötä. Elämänlaadun tukemisessa merkittävässä roolissa on Helmi-talo, jossa mt-kuntoutujat 
pääsevät kohtaamaan toisensa. Onnistuimme aktivoimaan etätoimintoihin vain osan toimintaamme livenä 
osallistuvista. Mitä pidempään pandemia kestää, sen heikompia tuloksia odotamme saavamme elämänlaadun 
suhteen.  
 
Lainaus palautteesta: "Helmi-talolla käyminen auttaa lähtemään kotoa tuttuun ja turvalliseen paikkaan. 
Osallistujat saavat halvan ja täysipainoisen lounaan." 
 
Arjenhallinta ja toimintakyky 
 
Arjenhallinta ja toimintakyky paranivat 3 % kevät vs. syksy 2020. Olemme asettaneet minimitasoksi asteikolla 1–
4 keskiarvon 3,2. Tämä ylittyi kaikilla osa-alueilla. 
Päivittäiset rutiinit, mielekäs tekeminen ja muiden ihmisten kohtaaminen (myös virtuaalisesti) pitävät 
kuntoutujat tässä päivässä kiinni. Toiminnassa saadun vertaistuen ja yhteisöllisen kannustuksen avulla 
toimintakyky vahvistui. 
 
Lainauksia palautteista: ”Toimintakyky paranee, kun voi suunnitella jotain tekemistä”, "Helmi-talolla on 
mahdollisuus omaan työskentelyyn, yhteisölliseen puuhasteluun sekä ihmisten näkemiseen ja jutteluun juuri 
siinä suhteessa kuin kulloinkin itsestä parhaalta tuntuu. Ei sellaista paikkaa ole toista", ”Arjesta puuttuu jotain 
merkittävää, kun ei pääse Helmiin. Virtuaaliporinat ja muu etätoiminta on mukavaa, muttei korvaa talolla oloa.” 
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Yksinäisyys 
 
Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus kaikista kyselyn vastaajista: 29,03 %. Koronapalautteen perusteella 48 % koki 
lisääntyneen yksinäisyyden olleen haastavinta. Etätoiminta verkon ja puhelimien välityksellä tavoitti osan 
kävijöistä ja etäkohtaaminen helpotti vastaajista 54 % selviämistä eristyksen aikana. 
 
Lainauksia palautteista: ”Yksinäisyyteen olen saanut lievitystä Helmin sosiaalisesta toiminnasta suorastaan 
ratkaisevasti. Toisten kanssa keskusteleminen voi ihan sellaisenaan pitää mielen sairauden oireet poissa. Jatkan 
hyvillä mielin toimintaan osallistumista. ”, "Olen mielestäni saanut virtuaalimaailmasta jopa uusia ystäviä. 
Sellaisia, joita en ole aiemmin edes tavannut tai en ainakaan jutellut heidän kanssa.” 
 
Osallisuus 
 
Osallisuuden kokemus parani 6 % kevät vs. syksy 2020. Olemme asettaneet minimitasoksi asteikolla 1-4 
keskiarvon 3,2, joka ylittyi kaikilla osa-alueilla. Osallistujien usko toimintamahdollisuuksiinsa ja 
vaikutusmahdollisuuksiinsa vahvistui. 
 
Lainauksia palautteista: ”Helmissä on aivan erityisen mukava ilmapiiri. Minulla on kokemusta nimittäin muistakin 
yhdistyksistä. Korona-ajan Helmi hoiti tosi mallikkaasti virtuaalisesti.”, ”Sosiaalisuutta, mielekästä tekemistä ja 
hyödyllisyyden tunnetta.”, ”Koen olevani hyödyksi yhdistykselle ja vertaisilleni", "Oma mielenterveyteni saa 
tukea osallistujilta.”, ”Omanarvon tuntoa, että OSAAN tehdä asioita ja OSAAN OHJATA ryhmää!” 

 
Kuluneen vuoden haasteisiin nähden olemme onnistuneet hyvin tavoitteissamme ja tavoittaneet aiempaa 
laajemmin kohderyhmäämme.  
 
Olemme onnistuneet koronapandemiasta ja toimitilan vaihdoksesta huolimatta säilyttämään 
perustoiminnassamme suuren osan kävijöistämme, ja samalla löytäneet uusia toimintaan osallistuneita. 
Toiminnan vieminen verkkoon ja puhelimien välityksellä tapahtuvaksi mahdollisti kohderyhmän tavoittamisen 
myös koronapandemian aikana. Rajoituksista huolimatta olemme onnistuneet kasvattamaan kävijämääriämme 
suhteutettuna talon aukiolokuukausiin. Onnistuimme myös säilyttämään aktiiviset vapaaehtoiset 
toiminnassamme, vaikka rajoitukset ovat estäneet toiminnan toteuttamista täysmääräisesti.  
 
Vaikka emme saaneet toimintavuodelta laadullista palautetta kerättyä toivotusti, uskomme, että asiakkaamme 
äänestävät jaloillaan ja ne jalat ovat tuoneet Helmi-talolle aina, kun se on ollut rajoituksien puitteissa 
mahdollista. 
 
Tulokset suhteessa tavoitteisiin: 
 
1.Mielenterveyskuntoutujien arjessa aktivoitumisen ja toimintakyvyn tukeminen. 
 
Toimintaamme osallistuvat lähtivät liikkeelle ja saivat arjelle rytmitystä. Heidän aktiivisuutensa lisääntyi. He 
saivat valmiuksia arkielämän taidoista ja hallitsivat sosiaalisia tilanteita vertaistuen avulla. He saivat onnistumisen 
kokemuksia ja rohkaistuivat uusien askelien ottamiseen. 
 
Talon tapahtumat ja retkitoiminta tekivät Helmistä houkuttelevan ja saivat osallistujat rohkaistumaan toimintaan 
mukaan. Ryhmätoimintaan osallistuvat saivat mahdollisuuden ohjatusti vahvistaa omia voimavaroja 
terapeuttisten menetelmien avulla, oppia uusia taitoja ja kokea uusia elämyksiä. Vapaaehtoiset saivat 
mahdollisuuden osallistua, vaikuttaa, kokeilla ja oppia uutta oman jaksamisen ja voimavarojen puitteissa. 
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Tukihenkilöt tukivat tuettavia monin tavoin, esimerkiksi kuuntelemalla, keskustelemalla, yhdessä harrastamalla, 
käytännön asioissa opastamalla ja arjessa rinnalla kulkemalla. Palveluohjauksen yksilötasolle kohdistuva 
aktivointi lähtee siitä tavoitteesta, että yhteiskunnasta syrjäytymisvaarassa oleva henkilö pääsee takaisin osaksi 
yhteiskuntaa.  
 
2.Mielenterveyskuntoutujien syrjäytymisen ehkäiseminen 
 
Toimintaamme osallistuneet saivat kokemuksen yhteisöön kuulumisesta ja loivat uusia ihmissuhteita, jotka 
vakiintuivat osaksi arjen turvaverkkoa. He saivat turvalliset puitteet Helmistä kokemusten vaihtoon vertaisten 
kanssa: tämä vähensi negatiivisia tunteita ja leimautumisen pelkoa. Syrjäytymisuhan väistyessä myös 
osallisuuden kokemus ja oman elämän merkityksellisyys kasvoivat.   
 
Tuimme toimintaan osallistuvien mahdollisuuksia kohdata vertaisia sekä henkilökuntaa säännöllisillä 
viikkotapaamisilla. Näihin kuuluivat päivittäiset aamukahvihetket, taukojumpat, yhteiset ruokailuajat, viikoittaiset 
ideatuokiot sekä kuukausittaiset yhteisökahvit. Helmi-talon yhteisölliset tuokiot ovat olleet tärkeitä tilaisuuksia 
kävijöille ja henkilökunnalle, koska niissä on voitu yhdessä jakaa kuulumisia ja näin entisestään lisätä osallisuuden 
ja yhteisöllisyyden tuntua.   
  
Korona-pandemian alettua tämä yhteisöllisyys vietiin verkkoon ja Helmille perustettiin oma Facebook-ryhmä 
Helmin virtuaaliporinat. Lisäksi päivittäin järjestettiin erilaisia ryhmiä Zoom- tai Teams-alustalla, sekä vertaisten 
Avomielinverkko-kanavalla Discord-alustalla. Niille, joille verkossa toimiminen ei ollut mielekästä, järjestettiin 
päivittäisiä puhelinrinkejä.  Helmi tarjosi etänä monikanavaista tukea myös palveluohjauksen ja 
tukihenkilötoiminnan piirissä.     
 
3.Mielenterveyskuntoutujien itsenäisen elämän ja omien tavoitteiden edistäminen 
 
Osallistujien sosiaalinen hyvinvointi vahvistui turvallisessa ympäristössä, jossa he pystyivät olemaan oma itsensä 
sairaudestaan huolimatta ja saamaan sekä vertaistukea että ammatillista tukea. Osallistujien itsenäisyys, 
valmiudet tehdä päätöksiä ja kyky ottaa vastuuta vahvistui.  
 
Mielenterveysongelmien stigman poistamisen eteen tehty työ esim. kokemusasiantuntijavetoisten 
keskusteluiltojen ja tiedotuksen myötä auttoi osallistujia löytämään omannäköisen tavan elää hyvää elämää 
mielenterveysongelman kanssa. Kokemusasiantuntijoilla on omakohtaista kokemusta päihdeongelmista ja 
erilaisista mielenhäiriöistä, kuten psykooseista ja masennuksesta. Vertaisuus tuo vahvaa samastumisen tunnetta 
ja toisen onnistunut toipumismatka antaa toisellekin toivoa paremmasta. 
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7. TALOUS, VARAINHANKINTA JA SIJOITUSTOIMINTA  
 
  
Helmi ry:n toiminnan mahdollistaa ulkopuolinen avustusrahoitus. STEA on päärahoittaja lähes 72 % 
osuudella.  Helsingin kaupungin järjestöavustuksen osuus on noin 18 % ja Helmin oman toiminnan tuotot noin 
10 %. Oman toiminnan tuotot koostuvat keittiötoiminnasta, omavastuuosuuksista ja mainostilan myynnistä (3,81 
%) varainhankinnasta, kuten säätiöavustuksista ja jäsenmaksuista (3,24 %) ja sijoitustoiminnasta (3,23 %) 
  

7.1. VARAINHANKINAT JA SIJOITUSTOIMINTA   

  

Haetut avustukset eivät riitä kattamaan Helmin monipuolisen ja laajan toiminnan kuluja. Varainhankinnalla ja 
sijoitustoiminnalla pyritään kattamaan varsinaisesta toiminnasta se kuluosuus, johon saadut avustukset eivät 
riitä.  Tilivuoden 2020 varainhankinnan ja sijoitustoiminnan tuottoja on käytetty vuoden 2020 varsinaisen 
toiminnan alijäämän kattamiseen. Varainhankintaan sisältyy tavanomaisten jäsenmaksujen lisäksi Viola Raninin 
säätiöltä saatu 17 000 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.    
  

7.2. TILIKAUDEN 2020 TULOKSEN ARVIOINTI  
  
HELMI ry:n vuoden 2020 tilinpäätös osoittaa varsinaisen toiminnan osalta 67 842,41 euron kulujäämää. Saadut 
kohdeavustukset ja omatoimiset tuotot eivät siis riittäneet toimintojen kuluihin. Vaikka Helmi-talo oli 
koronatilanteen takia kiinni osan vuodesta, on toimintaan vaaditut resurssit pysyneet lähes samoina. 
Henkilöstökulut ja toimitilakulut, suurimmat kuluerät, eivät muuttuneet. Näillä resursseilla on pysytty tekemään 
tarvittu digiloikka ja pystytty tarjoamaan koronasulkujen aikana tukea sekä verkossa että puhelimitse. 
Varsinaisen toiminnan kulujäämää on katettu tämän vuoden varainhankinnan, sijoitustoiminnan ja 
yleisavustusten tuotoilla.   

 
Vuonna 2020 toteutunut Helmi-talojen yhdistyminen yhdeksi Vallilan toimipisteeksi aiheutti merkittäviä, 
kertaluontoisia remontti- ja muuttokuluja yhteensä 84 821,87 euroa. Nämä kulut rahoitettiin Helmin omasta 
varallisuudesta. Ilman tätä kuluerää Helmi olisi ollut lähes talousarvion mukaisessa tuloksessa alijäämällä 23 
469,62 e (Budj. -24 768,94 e) 
  
Edellä esitetyn mukaisesti kirjanpidon osoittamaksi tilikauden 2020 alijäämäksi muodostuu kokonaisuudessaan   
-108 291,49 euroa (2019 tilikauden alijäämä 45 362,70 e).   
  
Talouden ja rahoituksen yhteenvetolukuja on esitetty vuosikertomuksen liitteissä.  Virallinen tilinpäätös 
liitetietoineen on laadittu erilliseen tilinpäätöskansioon.  
 
 
 
 
 

http://www.mielenterveyshelmi.fi/


Mielenterveysyhdistys HELMI ry, Mäkelänkatu 56, 00510 Helsinki, www.mielenterveyshelmi.fi 
 

Vuosikertomus 2020 
 

 

31 

 

LIITTEET 

 
 

Liite 1.  Toiminnan rahoitus 2020 // Budjetti vs. toteutunut 
 
 

TAULUKKO A Budjetoitu  
Budjetti 2020  Budjetti 2019 

   
  Rah osuus   AK6   

AK6 STEA             564 990 €  70,20 %         564 990 €  

Yleisavustus Helsingin kaupunki terv.lautakunta         135 000 €  16,77 %         135 000 €  

Kohdeavustus Helsingin sosiaalivirasto                    -   €  0,00 %                   -   €  

Kohdeavustus Helsingin liikuntavirasto             3 000 €  0,37 %             2 600 €  

Avustukset Helsingin kaupunki         138 000 €  17,15 %         137 600 €  

Avustukset yhteensä  
        702 990 €  87,35 %         702 590 €  

Omatoimiset tuotot  
          48 070 €  5,97 %           48 570 €  

Varainhankinta  
          29 500 €  3,67 %           37 500 €  

Sijoitustoiminta             24 222 €  3,01 %           24 256 €  

Omatoimiset tuotot yhteensä         101 792 €  12,65 %         110 326 €  

   
      

Kaikki yhteensä  
    804 782 €  100,00 %     812 916 €  

 

TAULUKKO B Toteutunut rahoitus 2020 Toteutunut 2020  
Budjetti 2020 

     Rah osuus   

AK6 STEA            564 990 €  71,83 %          564 990 €  

Yleisavustus Helsingin kaupunki terv.lautakunta          140 000 €  17,80 %          135 000 €  

Kohdeavustus Helsingin sosiaalivirasto                    -   €  0,00 %                   -   €  

Kohdeavustus Helsingin liikuntavirasto                 662 €  0,08 %              3 000 €  

Avustukset Helsingin kaupunki          140 662 €  17,88 %          138 000 €  

Avustukset yhteensä          705 652 €  89,72 %          702 990 €  

Omatoimiset tuotot             29 985 €  3,81 %            48 070 €  

Varainhankinta             25 508 €  3,24 %            29 500 €  

Sijoitustoiminta              25 385 €  3,23 %            24 222 €  

Omatoimiset tuotot yhteensä            80 878 €  10,28 %          101 792 €  

         

Kaikki yhteensä       786 530 €  100,00 %      804 782 €  
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Liite 2.  Talousvertailu 2020, Budjetti vs. toteutunut  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
* Muu toiminta sisältää 
kertaluontoiset 
muutto/remonttikulut 
84821,87 €, jotka rahoitettu 
yhdistyksen omasta 
varallisuudesta, ei 
avustuksesta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
** Ilman kertaluonteista 
muutto- ja remonttikulua 
tilikauden alijäämä olisi ollut 
ennalta arvioidun kaltainen, 
23469,62 € 
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