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"OMANNÄKÖINEN HYVÄ ELÄMÄ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategiassaan 2017-2022 Helmi ry: n hallitus linjaa, että   

”Olemme vahva ja rohkea yhteisö, joka auttaa mielenter-

veyskuntoutujia omannäköiseen hyvään elämään.” 
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HELMI RY:N STRATEGIA 2017–2022  
 

Mielenterveysyhdistys Helmi ry 

Mielenterveysyhdistys HELMI ry on vuonna 1983 perustettu ruohonjuuritason mielenterveysyhdistys. Helmi 

on mielenterveyskuntoutujien etujärjestö ja toimintayhteisö, jossa vertaisuus ja yhteisöllisyys ovat Helmin 

kantava voima. Helmissä uskotaan, että mielenterveyden parhaita asiantuntijoita ovat ne, joilla on omassa 

elämässään kokemusta joko omakohtaisesti tai läheisen kautta erilaisiin mielenterveyden ongelmiin liittyvistä 

kysymyksistä.  Helmi aktiivisesti lisää tietoisuutta mielenterveysasioista omissa tiedotuskanavissaan. Lisäksi 

Helmi vaikuttaa verkostoyhteistyössä muiden mielenterveystoimijoiden kanssa yhteiskunnallisiin asenteisiin 

mielenterveyden ongelmia kohtaan ja niihin liittyvän stigman poistamiseksi. 

Helmi on matalan kynnyksen kohtaamispaikka, joka tarjoaa monipuolista toimintaa sekä mahdollisuuden 

viettää aikaa vertaisten kanssa. Helmin toiminta koostuu ryhmistä, retkistä ja tapahtumista, vapaaehtois- ja 

tukihenkilötoiminnasta, yksilö- ja ryhmämuotoisesta palveluohjauksesta. Lisäksi Helmissä on edullinen lou-

nasruoka päivittäin tarjolla. 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. 

 

Kohderyhmä 

Toiminnan kohderyhmä ovat täysi-ikäiset pitkäaikaissairaat ja työelämän ulkopuolella olevat sekä osatyöky-

kyiset mielenterveyskuntoutujat. Kaikki Helmin toiminnasta kiinnostuneet ovat kuitenkin tervetulleita osallis-

tumaan toimintaan. 

 

Tarpeet 

Mielenterveyskuntoutuja tarvitsee toimintaa, joka tarjoaa syyn nousta sängystä, lähteä ulos kodista ja koh-

data muita ihmisiä. Yhteisöllisyys, osallisuus ja kokemus vertaisuudesta ja aito kuulluksi tuleminen lisäävät 

kuntoutujan voimavaroja ja omanarvontuntoa. Helmin toiminta antaa päiviin rakennetta ja sisältöä, sekä tar-

joaa onnistumisen kokemuksia. Mielenterveyskuntoutuja saa arjenhallinnan valmiuksia ja itsenäinen toimi-

juus vahvistuu Helmin tarjoaman ohjauksen avulla. Tuemme mielenterveyskuntoutujaa omannäköisen hyvän 

elämän luomisessa. 

 

Helmi ry:n arvot 

Arvomme ovat osa yhteisön arkea. Näitä periaatteita sovellamme kaikessa toiminnassamme sekä 

verkosto- ja vaikuttamisyhteistyössä. Arvomme ohjaavat meitä myös työyhteisönä ja toimivat suun-

nannäyttäjänä 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 kunnioit-

taen yhteisömme parhaaksi. Yhdessä olemme enemmän.  

3. Luottamus. Luotamme toisiimme ja tulevaisuuteen. Näemme esteiden sijaan mahdollisuudet 

myös haastavissa tilanteissa. 
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TAVOITTEET 

1. Tarjoamme toimintaa, joka edistää ja ylläpitää kuntoutujan psyykkistä toimintakykyä sekä lisää fyy-

sistä ja sosiaalista aktivoitumista  

2. Vähennämme tai ehkäisemme kuntoutujan yksinäisyyttä tarjoamalla toimintaa, jonka avulla yhteisöl-

lisyyden 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 

STRATEGISET PAINOPISTEALUEET 2017–2022 

1) TOIMINTAAN OSALLISTUVIEN TUKEMINEN 

Tiedostamme toimintaan osallistujien merkityksen työmme kannalta.  Perustan ja oikeutuksen työllemme muodostavat 

ihmisen osallisuuden, kohtaamisen ja kunnioittamisen ymmärtäminen.  Tasavertaisuus yhteiskunnassa toimii myös toi-

mintamme haastajana.  Olemme aidosti kiinnostuneita toimintaan osallistujien haasteista ja mahdollisuuksista. 

2) POSITIIVISEN NÄKYVYYDEN TEHOSTAMINEN VIESTINNÄLLÄ   

Helmi ry:n tunnettuus on vahvistunut.  Toiminnasta on oikeaa, luotettavaa ja tasokasta tietoa saatavissa.  Osaamme 

hyödyntää eri viestintäkanavia tarkoituksenmukaisesti.  Yhdistyksemme merkitys näkyy yhteiskunnallisissa keskuste-

luissa. 

3) VERKOSTOITUMINEN 

Vaikutamme yhteiskunnallisesti ja vahvistamme asemaamme toimijoiden keskuudessa.  Olemme haluttuja yhteistyö-

kumppaneita. 

4) ORGANISAATION, JOHTAMISEN JA TYÖYHTEISÖJEN KEHITTÄMINEN 

Helmi ry:n pysyy yhteiskunnallisissa muutoksissa mukana.  Tiedostamme tämän edellyttävän koko organisaation, johta-

misen ja työyhteisöjen kehittymistä.   

Vahvat rakenteet ja merkityksiä luova johtaminen antavat turvallisen pohjan suunnitelmallisuudelle sekä ammatilliselle 

kehittymiselle. Saavutamme strategiset tavoitteet sekä todennamme se mittareiden avulla.  

Helmi-yhteisöt ovat työpaikka, joka on yhdistyksen toiminnan keskiössä. 

5 TASAPAINOINEN  TALOUS 

Yhdistyksen vakaa talous mahdollistaa keinot pysyä mukana yhteiskunnallisen kehityksen vaatimassa muutoksessa. Hy-

väksymme toimintamme altistamisen ulkopuolisille arvioinneille ja rakennamme aidosti toimintaamme kuvaavia mitta-

reita. Pidämme taloutemme suunnittelun, budjetoinnin, realistisena ja seuraamme sen toteutumista useasti tilikau-

temme aikana. Ymmärrämme investointien merkityksen talouden hoidossa. 
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STRATEGIAKAUDEN SISÄLLÖLLISET TAVOITTEET  

 

TOIMINTAAN OSALLISTUVIEN TUKEMINEN 

 

Haluamme rakentaa Helmi-taloista arjen aktiivisuutta tukevia yhteisöjä, joista löytyvä apu ja tuki koostuvat 

ammatillisuudesta, vertaisuusammatillisuudesta ja hyvästä yhdessä olosta.   

• Aktiivinen toiminta  

• Yhteisön rakentaminen  

• Tiedotus, informaatio 

•  Apu, tuki  

• Vertaisuusammatillisuuden kasvu  

 

Monipuolisella yhteisöllisellä elämysten ja kokemusten luomisella aktivoimme mielenterveyskuntoutujia.  Tu-

emme vahvasti kokemusasiantuntijuuden prosessia, mikä lisää toimintavarmuutta, ammatillisuuden kasvua 

sekä minuuden vahvistumista. 

• Mielenterveys kuntoutujien aktivoituminen 

• Elämysten, kokemusten luominen 

• Kokemusasiantuntijuuden ammatillisuuden kasvu 

 

Vahvistamme osaamistamme ja asemaamme palveluohjauksen ja tukihenkilötoiminnan tuottamisessa mie-

lenterveyskuntoutujien parissa työskentelevien ammattilaisten keskuudessa.   ”Vaadimme” toiminnaltamme 

selkeitä konkreettisia tavoitteita ja vaikuttavuutta. 

• Elämän ja arjen hallinnan tukeminen 

• Yksilöllisyys, itsenäisyys 

• Toimintakyvyn vahvistaminen 

• Tukiverkoston mahdollistaminen 

• Yksinäisyyden vähentyminen 

 

POSITIIVISEN NÄKYVYYDEN JA JULKISUUSKUVAN TEHOSTAMINEN VIESTINNÄLLÄ  

 

Pidämme Helmi-lehden korkeaa tasoa yllä julkaisemalla ymmärrettävästi arkipäivän ympärille rakentuvia 

asiajulkaisuja sekä kiinnostavia vertaisuutta esille tuovaa informaatiota. Annamme lehden avulla avoimuutta 

ja keskustelua tukevia lukemiskokemuksia, mikä puolestaan tukee positiivisen kuvan muodostumista mielen-

terveydestä. 

• Kanava julkaisuille; toimijat /osallistujat 

• Informaatio toiminnasta 

• Positiivinen kuva mielenterveydestä 

• Asiajulkaisut 

• Jakelu 
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Pidämme verkkosivumme sekä some viestintämme elävänä ja ajantasaisena.  Haastamme ja provosoimme 

erinäköisillä aiheillamme keskustelevaan vuoropuheluun. 

• Saavutettavuus 

• Tieto 

• Keskustelut - vuoropuhelut 

• Erinäköiset jutut 

• Kokemusasiantuntijoitamme elämästä ja arkipäivän kokemuksista puhujina. 

• Arvostaminen 

• Aktivoiminen 

 

Lisäämme tietoisuutta yhdistyksemme toiminnasta jalkautumalla kentälle. Suunnittelemme ja selkeytämme 

mitä haluamme viestiä ja missä tilaisuuksissa. 

• Informaatio yhdistyksestä 

• Yhdessä tekeminen 

•  Oppilaitokset, sairaalat 

 

VERKOSTOITUMINEN JA VERKOSTOJEN RAKENTUMISEN MONISUUNTAISUUS  

 

Vaikutamme yhdistyksen ja mielenterveyskuntoutujien asemaan ja siihen liittyvää keskusteluun 

• Stigman väheneminen 

• Yhdistyksen vahvuuden lisääminen  

• Monipuolinen toiminta/tarjonta 

• Tiedon lisääminen erilaisista mahdollisuuksista  

• Toiminnan keskittämistä 

• Mielenterveyspooli  

 

Toimimme Helmi ry:lle tarkoituksenmukaisissa verkostofoorumeissa 

• Ammatillisuuden lisääntyminen 

• Toimintaan osallistujille mahdollisuuksia 

• Tiedon jakaminen eri foorumeissa olevista tapahtumista 

 

Toimimme yhteistyössä koko toimintaympäristössämme.  

• Näkyvyyden lisääminen, yhdessä enemmän 

• Helmi ry:n sisäinen yhteistyö; hallitus+ henkilökunta+ toimintaan osallistuja 

• Hierarkiasta yhteisön merkitykseen 

• luotettavuus 

• sujuvuus 

• Yksi yhteinen Helmi  
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ORGANISAATION, JOHTAMISEN JA TYÖYHTEISÖJEN KEHITTÄMINEN  

 

Uudistamme työtä tukevat rakenteet ajanmukaisiksi ja tarkoituksenmukaisiksi 

• Säännöt 

• Toimenkuvat 

• Ydinprosessi 

• Foorumit 

• Asioiden tekeminen; esim jäsenkirjeet, taloushallintotiedostus 

 

Panostamme ammatillisuuden kehittämiseen sekä teknisten että vuorovaikutuksellisten taitojen osalta 

• Kouluttautuminen 

• Reflektoiva työote 

 

Yhdistyksemme toiminta saavuttaa suunnitellut tavoitteensa  

• Vuosikello 

• Konkreettiset toimintasuunnitelmat 

• Tarkoituksenmukaiset ja tarpeeseen liittyvät toimielimet 

 

Vahva ammatillisesti toimiva Helmi-yhteisö 

• Strategia – tavoitteet toiminnan tasolle 

• Merkityksen näkeminen kokonaisuudesta 

 

Vahva jaettu johtajuus 

• Vastuun jakaminen 

• Asiakkuusnäkökulma 

• Työyhteisötaitojen tukeminen 

 

TASAPAINOINEN TALOUS 

 

Hoidamme talouttamme asiantuntijoiden avustuksella.  Muokkaamme toimintojamme rahoittajien edellytys-

ten mukaisesti, mutta myös vaikutamme näkemyksiin edellytyksistä. 

• Mittareiden luominen 

• Osavuosibudjetit ja toiminnan katsaukset 

• Investoinnit 


