
Samaan suuntaan

Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry:n
kehittämishanke 2020-2023
- uutta espoolaista yhteistyökulttuuria
luomassa



Taustaa

• Emy on toiminut aktiivisessa roolissa
Espoon alueen mielenterveys- ja 
päihdetoimijoiden yhteistyössä.

• Verkostoyhteistyön kehittämiselle oli
tarvetta, mutta se kaipasi työpanosta.

• Hankehakemusta Stealle tehtiin
yhteistyössä Espoon kaupungin
Hyvinvoiva Espoo –ohjelman kanssa

• Samaan suuntaan -hanke alkoi
1.9.2020, hankeaika on noin 3 vuotta.



Hankkeen kumppaneina

Espoon kaupunki

Filoksenia ry

Samaria rf

Kalliolan Setlementti ry

Espoon järjestöjen yhteisö EJY ry

Espoon Diakoniasäätiö Edistia

Nicehearts ry



Tavoitteet ja aihiot

Mallintaa ja ottaa käyttöön 
uusia sektorirajat ylittäviä 

yhteistyömuotoja

Pilotoida ja mallintaa 
käytäntöjä, joissa järjestöihin 
kertyvä hyvinvointitieto liittyy 

osana Espoon kaupungin 
hyvinvointikertomus- ja 

strategiatyöhön

Mallintaa Espoon seudun 
avustus- ja hankehakujen 

yhteistyöprosessit

Luoda yhteistyömuotoja ja 
uusia hyviä käytäntöjä Espoon 

seudun mielenterveys- ja 
päihdeongelmia kokeneiden 

kohtaamispaikka- ja 
asumistalotoimijoiden kesken



Espoon seudun 
kohtaamispaikkaverkosto

• Kokoaa yhteen säännöllistä, avointa, 
maksutonta ja syrjinnästä vapaata 
matalan kynnyksen toimintaa Espoossa 
järjestäviä toimijoita.

• Mukana järjestöjä ja seurakunta, 
kumppanina Espoon kaupunki

• Tavoitesuuntaista työskentelyä

• Säännöllisiä tapaamisia

• Perustettu osana Samaan suuntaan –
hanketta 14.12.2020



Hankehautomoyhteistyömalli

• STEA:lta haettavien hanke- eli C-avustusten osalta

• Keväällä 2022 jatketaan 2021 aloitettua toimintatapaa 
Espoon seudun aikuisten mielenterveys- ja päihdetuen 
toimijoiden kesken ja laajennetusti 

• Mahdollisia järjestöjen yhteishankkeita - tuottamaan arvoa 
heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tueksi, iloksi ja 
avuksi.

• Hankehautomoprosessin aikataulu Stean rahoitushaun 
mukaan: helmikuu: yhteinen ideatyöpaja (1. työpaja),
maaliskuu: ideoiden eteenpäin viemistä ja 
kumppanuuksien suunnittelua (2. työpaja), maalis-
huhtikuu: hankekohtaista suunnittelua ja ideoiden 
kehittelyä, toukokuu: hakemustekstien vertaisopponointia, 
toukokuun loppu: hakemusten määräpäivä, joulukuu: STEA 
julkaisee avustusesityksen, tammikuu: avustuspäätökset ja 
hanketoiminnan aikaisin mahdollinen aloitus, helmikuu: 
uusi hautomo jne…



Kumppanuustyö Espoon 
kaupungin kanssa

• Järjestöt mukaan hyvinvointikertomukseen ja 
järjestötieto strategisen päätöksenteon tueksi –
Samaan suuntaan -hanke mukana 

• Kumppanuusfoorumin järjestäjäryhmässä mukana

• Kaikissa Samaan suuntaan –hankkeen toiminta-
aihioissa tehdään yhteistyötä Espoon kaupungin 
kanssa.

• Yhteisiä tavoitteita Espoon kaupungin kanssa, kuten 
järjestöjen kehittämistyön kytkeytyminen samaan 
suuntaan kaupungin ja Länsi-Uudenmaan 
hyvinvointialueen hyvinvointityön strategisten 
tavoitteiden kanssa



Yhteistyön kehittäminen asumispalvelujen kanssa

• Hakemusvaiheessa tämä näyttäytyi Emyn ja 
yksityisen sektorin 
mielenterveyskuntoutujien 
asumispalvelujen yhteistyön tiivistämisenä 
ja kehittämisenä.

• Samaan suuntaan -hankkeen 
aloitustapaamisissa työtä kohtaan on 
osoitettu laajempaa kiinnostusta (Espoon 
kaupunki/MtP, päihdealan järjestöt).

• Tämän osan muotoilun aloitus vuoden 2021 
kuluessa



• Säännöllistä yhteistoimintaa ja verkostotyötä:

• EKO-verkosto

• Avomielin-yhteistyö http://avomielin.fi/

• Filoksenia ry Mielen Portti -hankkeen johtoryhmä

• Espoon Kumppanuusfoorumi

• Espoolaisten järjestöjen päivän suunnitteluryhmä

• Emyn säännölliset tapaamiset HUS HYKS Jorvin alueen
aikuispsykiatrian kanssa

• Uudenmaan päihde- ja mielenterveysjärjestöjen
verkosto PÄMI (perustettu entisen KUMAJA:n aikaan)

• Naapuruustalo Matinkylän ohjausryhmä

• Espoon Me-talon ohjausryhmä

• FinFami Uusimaa, Manna-Apu, Uudenmaan Martat ry,
Hyvä Koti ry, Sininauhaliitto, Espoon A-Kilta Hykaa ry, 
Raitin Pysäkki, Aktiiviset järjestöt

http://avomielin.fi/


Mitä saatu aikaan 10/2021 mennessä

Aloitustapaamisia hanketyön
pohjaksi on toteutettu 35 kpl

Mielen hyvinvoinnin päivä 
6.3.2021 Espoonlahden 

seurakunnan kanssa

Espoon seudun 
kohtaamispaikkaverkosto 
käynnistetty ja tavoitteet 

asetettu.

Oma seminaari valtakunnallisilla
kohtaamispaikkapäivillä 21.-

22.4.21

Hankehautomojen 2021 
hedelmänä Emy mukana

Laurean DigiOn –
digikaverihankkeessa

Kumppanuustyötä Espoon
kaupungin kanssa mm. 

hyvinvointikertomustyö & KuFo; 
mielenterveysteema esillä

kaupungin painopisteenä. KuFo
mielenterveysteemainen
etäseminaari 30.9.2021

Espoon järjestöjen päivän
15.4.2021 yksi järjestäjä ja 

työpajan pitäjä

Emy, mielenterveysjärjestöt ja 
Sote muutostuki mukana

Uudenmaan ja Länsi-
Uudenmaan hyvinvointialueiden
kehittämisessä ja palvelupoluissa

Länsi-Uudenmaan soten
perhekeskuksen kanssa

kohtaamispaikkatoiminnan
arviointikoulutuksessa

Säännöllisiä verkostokokouksia, 
kehittämistä, ohjausryhmiä, 

tapahtumia, kohtaamisia

Innokylään muotoutuu asioita
vähitellen

FinFami Uusimaan kanssa
Kiusaamisteemainen seminaari

8.10.2021



Pidetään yhteyttä

• Twitter: #samaansuuntaanhanke @emyespoo2

• https://emy.fi/hankkeet/

• Facebook

• Instagram

• Innokylä

Erja Karjalainen

Erja.karjalainen@emy.fi

P. 050 310 7982

https://emy.fi/hankkeet/
mailto:Erja.karjalainen@emy.fi

