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Tuloksellisuusraportti

Perustiedot

Lisätietoja raportista antaa

Järjestön nimi ESPOON MIELENTERVEYSYHDISTYS - ESBO MENTALH.FÖR RY

Kohdenumero C 7444

Käyttötarkoitus Espoon seudulla mielenterveys- ja päihdetyötä tekevien yhteistyön
edistämiseen, kunta-järjestöyhteistyön mallintamiseen ja heikoimmassa
asemassa olevien ihmisten osallisuuden vahvistamiseen. (Samaan suuntaan
- uutta espoolaista yhteistyökulttuuria luomassa 2020-2022)

Myönnetty avustus raportoidulle vuodelle 56 000 €

Raportoitava vuosi 2020

Missä toimintaa tehtiin? Kunta tai kunnat

Kunnat, joissa toimintaa tehtiin Espoo

Olivatko toiminnan henkilöstöresurssit hakemuksen
mukaisia?

Ei

Miten henkilöstöresurssit erosivat hakemuksessa
esitetystä?

Koronapandemian takia hankkeen aloitusta siirrettiin Emyn hallituksen
päätöksellä. Samaan suuntaan -hanke käynnistettiin 1.9.2020.

Etunimi ja sukunimi Tiina Pajula

Sähköpostiosoite tiina.pajula@emy.fi

Puhelinnumero 0503107987
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Vapaaehtoiset ja yhteistyökumppanit
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Vapaaehtoiset ja yhteistyökumppanit

Vapaaehtoiset

Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppani 1

Yhteistyökumppani 2

Yhteistyökumppani 3

Onko toiminnassa vapaaehtoisia? Ei

Oliko toiminnassa mukana yhteistyökumppaneita?
(enintään 10)

Kyllä

Yhteistyökumppani Kunta

Valitse kunta Espoo

Millaista yhteistyötä teette? Muu asiantuntijaosaamisen vaihto

Yhteistyökumppani STEA-avustuksia saava järjestö

STEA-avustuksia saavan järjestön nimi FILOKSENIA RY

Millaista yhteistyötä teette? Muu asiantuntijaosaamisen vaihto

Yhteistyökumppani STEA-avustuksia saava järjestö

STEA-avustuksia saavan järjestön nimi SAMARIA RF

Millaista yhteistyötä teette? Muu asiantuntijaosaamisen vaihto
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Yhteistyökumppani 4

Yhteistyökumppani 5

Yhteistyökumppani 6

Yhteistyökumppani 7

Yhteistyökumppani STEA-avustuksia saava järjestö

STEA-avustuksia saavan järjestön nimi SININAUHALIITTO RY

Millaista yhteistyötä teette? Muu asiantuntijaosaamisen vaihto

Yhteistyökumppani STEA-avustuksia saava järjestö

STEA-avustuksia saavan järjestön nimi EJY ry

Millaista yhteistyötä teette? Muu asiantuntijaosaamisen vaihto

Yhteistyökumppani STEA-avustuksia saava järjestö

STEA-avustuksia saavan järjestön nimi FINFAMI - UUSIMAA RY

Millaista yhteistyötä teette? Muu asiantuntijaosaamisen vaihto

Yhteistyökumppani STEA-avustuksia saava järjestö

STEA-avustuksia saavan järjestön nimi Kalliolan Setlementti ry

Millaista yhteistyötä teette? Muu asiantuntijaosaamisen vaihto
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Yhteistyökumppani 8

Yhteistyökumppani 9

Yhteistyökumppani 10

Toiminnassa tavoitetut kohderyhmät

Yhteistyökumppani STEA-avustuksia saava järjestö

STEA-avustuksia saavan järjestön nimi ViaDia Espoo ry

Millaista yhteistyötä teette? Muu asiantuntijaosaamisen vaihto

Yhteistyökumppani Muu

Lyhyt kuvaus yhteistyökumppanista Espoon A-Kilta Hykaa

Millaista yhteistyötä teette? Muu asiantuntijaosaamisen vaihto

Yhteistyökumppani STEA-avustuksia saava järjestö

STEA-avustuksia saavan järjestön nimi MANNA-APU RY

Millaista yhteistyötä teette? Muu asiantuntijaosaamisen vaihto

Avustuskohteen toimintaan osallistuneiden henkilöiden
kokonaismäärä raportointivuoden aikana

47
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Kohderyhmä 1

0-6-
vuotiaat

7-17-
vuotiaat

18-29-
vuotiaat

30-62-
vuotiaat

63-79-
vuotiaat

80-vuotiaat tai
yli

Kaikki
ikäryhmät

Miehet       0

Naiset       0

Muut       0

YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 0

Kohderyhmän nimi tai kuvaus Espoon kaupungin työntekijät

Kohderyhmä on organisaatio Ei

Toteutunut henkilömäärä 14

Miten henkilömäärään liittyvä tieto on kerätty? Kerätty tieto

Ikäryhmät ja sukupuolijakauma
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Kohderyhmä 2

0-6-
vuotiaat

7-17-
vuotiaat

18-29-
vuotiaat

30-62-
vuotiaat

63-79-
vuotiaat

80-vuotiaat tai
yli

Kaikki
ikäryhmät

Miehet       0

Naiset       0

Muut       0

YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 0

Kohderyhmän nimi tai kuvaus STEA-avusteisten järjestöjen työntekijät

Kohderyhmä on organisaatio Ei

Toteutunut henkilömäärä 24

Miten henkilömäärään liittyvä tieto on kerätty? Kerätty tieto

Ikäryhmät ja sukupuolijakauma
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Kohderyhmä 3

0-6-
vuotiaat

7-17-
vuotiaat

18-29-
vuotiaat

30-62-
vuotiaat

63-79-
vuotiaat

80-vuotiaat tai
yli

Kaikki
ikäryhmät

Miehet       0

Naiset       0

Muut       0

YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 0

Kohderyhmän nimi tai kuvaus Muut kuin STEA-avusteiset järjestötoimijat

Kohderyhmä on organisaatio Ei

Toteutunut henkilömäärä 2

Miten henkilömäärään liittyvä tieto on kerätty? Kerätty tieto

Ikäryhmät ja sukupuolijakauma
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Kohderyhmä 4

0-6-
vuotiaat

7-17-
vuotiaat

18-29-
vuotiaat

30-62-
vuotiaat

63-79-
vuotiaat

80-vuotiaat tai
yli

Kaikki
ikäryhmät

Miehet       0

Naiset       0

Muut       0

YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 0

Kohderyhmän nimi tai kuvaus Seurakunnan diakoniatyö

Kohderyhmä on organisaatio Ei

Toteutunut henkilömäärä 1

Miten henkilömäärään liittyvä tieto on kerätty? Kerätty tieto

Ikäryhmät ja sukupuolijakauma
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Kohderyhmä 5

0-6-
vuotiaat

7-17-
vuotiaat

18-29-
vuotiaat

30-62-
vuotiaat

63-79-
vuotiaat

80-vuotiaat tai
yli

Kaikki
ikäryhmät

Miehet       0

Naiset       0

Muut       0

YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 0

Kohderyhmän nimi tai kuvaus TE-palvelujen työntekijät

Kohderyhmä on organisaatio Ei

Toteutunut henkilömäärä 3

Miten henkilömäärään liittyvä tieto on kerätty? Kerätty tieto

Ikäryhmät ja sukupuolijakauma
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Kohderyhmä 6

0-6-
vuotiaat

7-17-
vuotiaat

18-29-
vuotiaat

30-62-
vuotiaat

63-79-
vuotiaat

80-vuotiaat tai
yli

Kaikki
ikäryhmät

Miehet       0

Naiset       0

Muut       0

YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 0

Kohderyhmän nimi tai kuvaus HUS HYKS Jorvin alueen psykiatrian työntekijät

Kohderyhmä on organisaatio Ei

Toteutunut henkilömäärä 9

Miten henkilömäärään liittyvä tieto on kerätty? Kerätty tieto

Ikäryhmät ja sukupuolijakauma

11 (21)

Valmis 3206/2021:1

ESPOON MIELENTERVEYSYHDISTYS - ESBO
MENTALH.FÖR RY / KAJ JANNE TAPANI JÄRVISALO

04.03.2021

Julkinen



Kohderyhmä 7

0-6-
vuotiaat

7-17-
vuotiaat

18-29-
vuotiaat

30-62-
vuotiaat

63-79-
vuotiaat

80-vuotiaat tai
yli

Kaikki
ikäryhmät

Miehet       0

Naiset       0

Muut       0

YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 0

Kohderyhmän nimi tai kuvaus Yksityisen sektorin asumispalvelujen työntekijät

Kohderyhmä on organisaatio Ei

Toteutunut henkilömäärä 2

Miten henkilömäärään liittyvä tieto on kerätty? Kerätty tieto

Ikäryhmät ja sukupuolijakauma
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Kohderyhmä 8

0-6-
vuotiaat

7-17-
vuotiaat

18-29-
vuotiaat

30-62-
vuotiaat

63-79-
vuotiaat

80-vuotiaat tai
yli

Kaikki
ikäryhmät

Miehet       0

Naiset       0

Muut       0

YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 0

Kohderyhmän nimi tai kuvaus Hoiva Mehiläisen asukkaat (psykoosia sairastavia)

Kohderyhmä on organisaatio Ei

Toteutunut henkilömäärä 15

Miten henkilömäärään liittyvä tieto on kerätty? Kerätty tieto

Ikäryhmät ja sukupuolijakauma
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Kohderyhmä 9

0-6-
vuotiaat

7-17-
vuotiaat

18-29-
vuotiaat

30-62-
vuotiaat

63-79-
vuotiaat

80-vuotiaat tai
yli

Kaikki
ikäryhmät

Miehet       0

Naiset       0

Muut       0

YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 0

Toiminta ja tuotokset

Kohderyhmän nimi tai kuvaus Espoon kumppanuusfoorumin järjestäjät+osallistujat

Kohderyhmä on organisaatio Ei

Toteutunut henkilömäärä 60

Miten henkilömäärään liittyvä tieto on kerätty? Ei kerätty tietoa, arvio

Ikäryhmät ja sukupuolijakauma

Mitkä tekijät edistivät kohderyhmien tavoittamista? Kohdatuista kumppanuusverkoston henkilöistä moni kuului jo valmiiksi Emyn
laajaan yhteistyöverkostoon. Aloitustapaamisissa (=tunnin palavereissa, joissa
hanke esiteltiin, vaihdettiin kuulumiset ja toimintatiedot puolin ja toisin sekä
keskusteltiin ajankohtaisista asioista ja kehittämistarpeista ja myös kirjattiin
muistiot) moni myös vinkkasi hankkeen työntekijälle, keitä muita olisi viisasta heti
hankkeen alkajaisiksi tavata. Tapaamiset oli jokseenkin helppo saada sovittua,
sillä Samaan suuntaan -hankkeen kehittämistyö nähtiin tärkeänä ja
ajankohtaisena ja kumppanit halusivat mukaan. Tavoittamisessa auttoi
kohderyhmille suunnattu ja räätälöity viestintä (erityisesti säännöllinen laajan
jakelun sähköposti "Emyn kuulumisia kumppaneille").

Hoiva Mehiläisen asukkaat kohdattu asumisyksikkövierailujen yhteydessä
(hankkeen aloitustapaaminen & Emyn esittelytilaisuus yksikön toiveesta).

Mitkä tekijät estivät kohderyhmien tavoittamista? Kaikkia olennaisia toimijoita ei vielä vuoden 2020 puitteissa ehditty tai ymmärretty
tavata. Hankkeen aloitustapaamisia tehdään varmasti vielä pitkälle vuotta 2021
sitä mukaan, kun uusia toimijoita liittyy hankkeen kehittämistyön neljään eri
toimintalohkoon.
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Toiminta tai tuotos 1

Toiminta tai tuotos 2

Toiminta tai tuotos 3

Toiminnan tai tuotoksen kuvaus Espoon seudun kohtaamispaikkaverkoston 1. kokous

Toimintojen tai tuotosten määrä 1

Luokka, johon tuotokset kuuluvat Muut toimintamuodot

Kohtaamiskertojen lukumäärä 21

Miten tieto on kerätty? Kerätty tieto

Toiminnan tai tuotoksen kuvaus Hankehautomoyhteistyön suunnittelutyöryhmäkokous

Toimintojen tai tuotosten määrä 2

Luokka, johon tuotokset kuuluvat Muut toimintamuodot

Kohtaamiskertojen lukumäärä 18

Miten tieto on kerätty? Kerätty tieto

Toiminnan tai tuotoksen kuvaus Yhteistyökohtaamiset Hoiva Mehiläinen yksikössä

Toimintojen tai tuotosten määrä 2

Luokka, johon tuotokset kuuluvat Muut toimintamuodot

Kohtaamiskertojen lukumäärä 26

Miten tieto on kerätty? Kerätty tieto
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Toiminta tai tuotos 4

Toiminta tai tuotos 5

Toiminta tai tuotos 6

Toiminnan tai tuotoksen kuvaus Espoon Kumppanuusfoorumi ja sen työryhmäkokoukset

Toimintojen tai tuotosten määrä 4

Luokka, johon tuotokset kuuluvat Muut toimintamuodot

Kohtaamiskertojen lukumäärä 90

Miten tieto on kerätty? Ei kerätty tietoa, arvio

Toiminnan tai tuotoksen kuvaus Samaan suuntaan -hankkeen aloitustapaamiset

Toimintojen tai tuotosten määrä 32

Luokka, johon tuotokset kuuluvat Muut toimintamuodot

Kohtaamiskertojen lukumäärä 47

Miten tieto on kerätty? Kerätty tieto

Toiminnan tai tuotoksen kuvaus Espoon hyvinvointikertomus/järjestötietotyöryhmä

Toimintojen tai tuotosten määrä 3

Luokka, johon tuotokset kuuluvat Muut toimintamuodot

Kohtaamiskertojen lukumäärä 9

Miten tieto on kerätty? Kerätty tieto
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Toiminta tai tuotos 7

Toiminta tai tuotos 8

Toiminta tai tuotos 9

Toiminnan tai tuotoksen kuvaus Osanotto muiden yhteistyö-/johto-/ohjausryhmiin

Toimintojen tai tuotosten määrä 5

Luokka, johon tuotokset kuuluvat Muut toimintamuodot

Kohtaamiskertojen lukumäärä 48

Miten tieto on kerätty? Kerätty tieto

Toiminnan tai tuotoksen kuvaus Yhteistyökokous/tulevan suunnittelu/eri verkostot

Toimintojen tai tuotosten määrä 5

Luokka, johon tuotokset kuuluvat Muut toimintamuodot

Kohtaamiskertojen lukumäärä 20

Miten tieto on kerätty? Kerätty tieto

Toiminnan tai tuotoksen kuvaus Palvelumuotoilua järjestöihin -koulutus osallist.

Toimintojen tai tuotosten määrä 3

Luokka, johon tuotokset kuuluvat Koulutus

Kohtaamiskertojen lukumäärä 30

Miten tieto on kerätty? Ei kerätty tietoa, arvio

Mitä olivat toiminnan ja tuotosten sisällöt? Espoon seudun kohtaamispaikkaverkoston 1. kokous: perustimme ko. verkoston
joulu 2020. Mukana järjestöjä, yksi seurakunta sekä Espoon kaupungin
mielenterveys- ja päihdepalveluja, sosiaalityötä, osallisuuskehittäjä ja
järjestökoordinaattori. 
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Hankehautomoyhteistyön suunnittelutyöryhmäkokous
Hankehautomoyhteistyötä edistettiin perustamalla työryhmä (järjestöjen ja
Espoon kaupungin edustusta) miettimään toimintavan muotoilua ja prosessia.
Jäsenet rekrytoitiin aloitustapaamisten kautta. V. 2020 työryhmä ehti laatia kevään
2021 hankehautomokierrosta varten suunnitelman, lähettää kutsut sekä
keskustella periaatteista.

Yhteistyökohtaamiset Hoiva Mehiläinen yksikössä
Aloitustapaaminen yksikössä yhdistyi asukkaiden kohtaamisiin. Järjestimme vielä
erillisen Emyn esittelytilaisuuden.

Espoon Kumppanuusfoorumi ja sen työryhmäkokoukset
Hanketyöntekijä mukana järjestämässä Espoon KuFoa.

Samaan suuntaan -hankkeen aloitustapaamiset
Hankekumppanien ja potentiaalisten kumppanien kanssa käyty 1h tapaamiset.
Muistiot kirjattu. Näin verkosto sitoutettu työhön sekä suuntaa hankkeelle
vahvistettu.

Espoon hyvinvointikertomus/järjestötietotyöryhmä: mukana kehittämässä ja
edistämässä.

Osanotto muiden yhteistyö-/johto-/ohjausryhmiin: verkoston jäsenten kutsumana
edustajana

Yhteistyökokous/tulevan suunnittelu/eri verkostot: aloitustapaamisista nousseiden
ideoiden jatkokehitys: retken suunnittelu kuntoutujille jne.

Palvelumuotoilua järjestöihin -koulutus osallist.: 1 op koulutus sis. keh.tehtävä.

Mitkä tekijät edistivät toimintojen ja tuotosten
aikaansaamista?

Hankkeen aloituskeskustelut olivat jopa yllättävänkin toimiva ratkaisu.
Aloituskeskustelut kestivät siis noin tunnin ja niissä tutustuttiin tai päivitettiin tietoja
yhden yhteistyötahon kanssa kerrallaan. Tapaamissa käytiin lävitse hankkeen
toiminta-aihioita sekä kerättiin ajankohtaisia näkemyksiä kohdattavalta.
Keskustelujen kautta kumppanit sitoutuivat hankkeeseen ja saivat perehdytyksen
siitä, mitä ollaan tekemässä. Kaikki pitivät hankkeen toiminta-aihioita tärkeinä ja
motivoituivat mukaan. Tapaamisissa sovittiin myäs jatkosta - ketkä tulevat
mukaan hankehautomotilaisuuteen, ketkä sitä suunnittelevaan työryhmään, ketkä
kohtaamispaikkaverkostoon jne. Keskustelujen muistioista tehdään
sisällönanalyysia keväällä 2021. Kumppanien innostuminen hankkeesta sekä
motivoituminen työskentelemään Samaan suuntaan helpotti hanketyön
edistämistä. Tietty rooli oli varmasti silläkin, että hanketyöntekijä oli valmiiksi hyvin
verkostoitunut työkentällä.

Mitkä tekijät estivät toimintojen ja tuotosten
aikaansaamista?

Koska hanke ehti toimia vuonna 2020 vasta neljä kuukautta, ei raportointivuoden
aikana törmätty muihin haasteisiin kuin siihen, ettei kaikkea hankkeessa
suunniteltua työtä ehditty edes aloittaa. Ne toiminnot ja tuotokset, jotka oli
tarkoitus saavuttaa vuonna 2020, saavutettiin hyvin ja yhteistyöverkosto saatiin
sitoutettua mukaan hanketyöhön (vaikka sitäkin työtä vielä jatketaan vuonna
2021).
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Seuranta, mittarit ja tulokset

Valitettavaa oli, että espoolaisille mielenterveyskuntoutujille suunniteltu jouluretki
Velskolaan yhteistyössä Espoonlahden seurakunnan kanssa suunniteltiin, mutta
se peruttiin koronatilanteen vuoksi jo ennen kuin siitä ehdittiin tiedottaa
kohderyhmälle. Muut yhteistyössä aiotut vastaavat toiminnot suunniteltiin jo
tietoisesti aihioiksi tulevaan, pahan koronatilanteen jälkeisenä aikana
järjestettäviksi.

Hakemuksella määritellyt tavoitteet

1. Mallintaa ja ottaa käyttöön uusia sektorirajat ylittäviä alueellisen
kumppanuus- ja verkostotyön hyviä käytäntöjä sekä arkisia
yhteistyömuotoja Espoon seudun mielenterveys- ja päihdeongelmia
kokeneita ihmisiä kohtaavien toimijoiden keskuudessa.

2. Pilotoida ja mallintaa käytäntöjä, joiden avulla järjestöihin kertyvä
hyvinvointitieto saadaan osaksi Espoon kaupungin hyvinvointikertomus– ja
strategiatyötä sekä Espoo tarinaa, erityisesti mielenterveysteemojen osalta.

3. Mallintaa Espoon seudun avustus- ja hankehaut sekä muu verkostoihin
liittyvä kehittämistyö pohjautumaan suunnitelmalliseen yhteistyöhön,
yhteiskehittäjyyteen sekä läpinäkyvyyden lisääntymiseen.

4. Luoda Espoon seudun mielenterveys- ja päihdeongelmia kokeneita ihmisiä
kohtaavien kohtaamispaikka- ja asukastalotoimijoiden keskuuteen
yhteistoimintamuotoja ja uusia hyviä käytäntöjä sekä edistää
matalankynnyksen kohtaamispaikkojen perustamisia.

Miten ja mistä näkökulmista tuloksellisuutta seurattiin,
arvioitiin ja kehitettiin raportointivuonna?

Raportointivuonna hanke ehdittiin oikeastaan vasta käynnistämään kunnolla.
Tietoa arvioinnin ja kehittämisen tueksi kerättiin vuonna 2020 erityisesti hankkeen
yhteistyökumppaneilta heidän kanssaan käydyissä aloitustapaamissa. Kaikista
kokouksista kirjattiin huolelliset pöytäkirjat, joihin tallennettiin myös osallistujat.
Kirjaa pidettiin myös muista kuin hankkeen järjestämistä kokouksista eli niistä,
joihin hankkeen edustus kutsuttuna osallistui.

Tarkoitus on pitää huolellisesti kirjaa kaikesta hankkeessa tehdystä sekä kerätä
näkemyksiä mielekkäissä väleissä kaikilta hanketyöhön osallistujilta (mm.
yhteistyökumppanit, vapaaehtoiset kehittäjäasiakkaat, yhteistyön hedelmien eli
retkien ja ryhmien osallistujilta, hankkeen työharjoittelijoilta ja hankkeen
työntekijältä - ns. neljä näkökulmaa).

Miten toiminnan tuloksellisuutta seurattiin? Muulla tavoin

Millainen muutos käytetyllä seurantamenetelmällä
havaittiin?

Yhteistyökumppanit kokivat hankkeen tervetulleeksi ja kehittämiskohteet jaetusti
tärkeiksi (nousee aloitustapaamisten muistioista sekä kerrottuna kokemuksena
keskusteluista). Toimijoiden keskinäinen entisestä edelleen kehittyvä luottamus,
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sitoutuminen hankkeen kehittämistyöhön ja verkostotyöhön loivat syksyn aikana
pohjan hankkeen tulokselliselle edistämiselle.

Arvioi millaisia ovat aikaansaamanne tulokset suhteessa
tavoitteisiin

Loppuvuoden neljän kuukauden aikana pääsimme hyvään alkuun monen
tavoitteen edistämisen suhteen. Keskustelu ja pohdinta suhteessa sektorirajat
ylittäviin alueellisen kumppanuus- ja verkostotyön hyviin käytäntöihin sekä arkisiin
yhteistyömuotoihin Espoon seudun mielenterveys- ja päihdeongelmia kokeneita
ihmisiä kohtaavien toimijoiden keskuuteen saatiin avattua toimijoiden välille ja
yhteinen kehittäminen suhteessa niihin sai kannatusta. Espoon seudun
kohtaamispaikkaverkosto perustettiin ja hankehautomoyhteistyö sai alkunsa.
Hankehautomon muotoilutyötä tuki osallistuminen palvelumuotoilua järjestöihin -
koulutukseen osallistuminen ja aiheesta oppimistehtävän tekeminen.

Järjestöihin kertyvän hyvinvointitiedon saaminen osaksi Espoon kaupungin
hyvinvointikertomus– ja strategiatyötä sekä Espoo tarinaa edistäminen pääsi jo
syksyn aikana vauhtiin, kun asiaa pohtimaan perustettiin työryhmä (hankkeen
työntekijä, EJY:n edustaja, Espoon hv-kertomuksesta vastaava sekä Hyvinvoinva
Espoo -ohjelman edistäjä). Kokoonnuimme kolmesti ja saimme keskustellen
pohjan tälle työlle. Strategia-asiaa pohditaan osana hankehautomon työryhmää,
keskustelu siitäkin lähti käyntiin jo vuoden 2020 puolella ko. kokouksissa sekä
Espoon kaupungin päällikkötasoisten henkilöiden kanssa käydyissä hankkeen
aloitustapaamissa.

Suunnitelmallinen yhteistyö (vrt. tavoite 3) käynnistettiin vuonna 2020. Kokemusta
omaavien vapaaehtoisten kehittäjäasiakkaiden osallistumisen tapaa pohdittiin,
mutta se rakentui varsinaisemmin vasta vuoden 2021 puolella hankehautomotyön
prosessiin. Toimijoiden keskinäisen luottamuksen rakentaminen ja sen
edistämiskeinojen pohdinta ja kokeileminen* aloitettiin vuonna 2020.
(*Tutustumisen edistäminen osana kokouskäytäntöä, yhteisen kokousten välisen
foorumin (Teams) avaaminen sekä luottamusteemasta avoimesti
keskusteleminen kokouksissa - esim. onko olemassa "hankekateutta"?).

Espoon seudun mielenterveys- ja päihdeongelmia kokeneita ihmisiä kohtaavien
kohtaamispaikkatoimijoiden keskuuteen luotavat yhteistoimintamuodot ja uudet
hyvät käytännöt sekä matalankynnyksen kohtaamispaikkojen perustamisen
edistäminen saivat nekin pohjaa vuonna 2020. Työ alkoi yhteydenotoistamme,
joita seurasi aloitustapaamiset ja sitten kohtaamispaikkaverkoston perustaminen
ja hankehautomotyön aloitus. Tätä tavoiteosuutta tuki myös aloitustapaamisten
siivittämät Emyn ja eri toimijoiden erilliset yhteistyötapaamiset, joista tosin osa
osui vuoden 2021 puolelle (mm. Espoonlahden seurakunta, Naapuruustalo
Matinkylä, Kivenkolo/Espoon kaupunki, Filoksenia/Trapesa). Yhteistyötapaamiset
tuottavat esimerkiksi yhteisiä ryhmiä ja retkiä, jotka on suunnattu Emyn toimintaan
osallistuville sekä uusille osallistujille. 

Yhteenvetona todettakoon, että vuonna 2020 hanketyö saatiin hyvin käyntiin
innokkaassa yhteistyössä verkoston kanssa. Vaikka monella kumppanilla aika on
kortilla, löytyi silti Samaan suuntaan tärkeiksi koettuihin teemoihin aikaa ja
panostusta. Vuonna 2020 tehty työ loi pohjan hyvälle ja selkeällekin suunnalle
vuodelle 2021. Innokyläänkin saatiin jo aihioita hanketyön edistymisestä.
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Millainen oli pandemian vaikutus avustuskohteenne
toimintaan?

Vähäinen vaikutus

Mitkä olivat pandemian vaikutukset tai mistä syystä
vaikutuksia ei ollut?

Hanke käynnistyi vasta syyskuussa 2020. Teemallisesti pandemia oli läsnä
kaikessa, mm. toimijoiden huolissa ja toimintojen sopeuttamisessa.

Varsinaiseen hanketyön käynnistämiseen pandemia ei vaikuttanut negatiivisesti -
kun lähes kaikki kokoukset ja tapaamiset järjestettiin etänä, säästyi aikaa ja
kahvituskuluja sekä tapaamisia saatiin sovittua joustavammin. Kevään aikana
kumppanit olivat harjaantuneet erilaisiin etäkokous- ja palaverikäytäntöihin ja
etätyökaluihin.

Toisaalta yhteistyössä järjestettävät kohderyhmälle suunnatut toiminnot (esim.
jouluretki Espoonalhden seurakunnan kanssa) piti pandemian vuoksi siirtää.
Muiden kanssa kohderyhmälle suunnatut uudet yhdessä järjestettävät toiminta-
aihiot (esim. uudet ryhmät) siirrettiin suosiolla pandemian jälkeiseen aikaan.

Miten pandemia vaikutti toimintaanne osallistuneiden
määrään?

Ei vaikutusta tai vaikutus oli vähäinen

Kehitettiinkö pandemian aikana tai sen johdosta uusia
toimintamuotoja?

Ei

Luovuitteko joistain toimintamuodoista pandemian aikana
tai sen johdosta?

Kyllä

Mistä toimintatavoista luovuitte? Vain muutama aloitustapaaminen järjestettiin kasvokkain. Kumppanien
tutustumiset Emyssä siirrettiin. Tapaamiset, kokoukset ja verkostojen koonti
tapahtuivat pitkälti etänä. Hankkeen aloitus tehtiin 1h tapaamisina kunkin toimijan
kanssa, ei yhteisellä suurella työpajalla, kuten alun perin oli ollut ajatuksena.

Siirsittekö pandemian aikana tai sen johdosta
toimintanne, tai osan toiminnastanne verkkoon?

Kyllä

Tuliko toimintaan pandemian aikana uusia
vapaaehtoisia?

Ei
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