
Samaan suuntaan

Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry:n kehittämishanke

uutta espoolaista yhteistyökulttuuria luomassa 



Taustaa

• Emyllä ollut aktiivinen rooli Espoon 
alueen mielenterveys- ja 
päihdetoimijoiden yhteistyössä.

• Yhteistyön aktivoimiselle oli tarvetta, 
mutta se kaipasi työpanosta.

• Hankehakemusta tehty yhteistyössä
Espoon kaupungin Hyvinvoiva Espoo –
ohjelman kanssa.

• Hakemus STEA:lle keväällä 2019.

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



Kehittämistyö Samaan suuntaan –hankkeessa (1.)

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.



Kehittämistyö Samaan suuntaan –hankkeessa (2.)

Hankehautomoyhteistyö
• Uusi yhteistyötapa Espooseen, keskittyy yhteistyöhön 

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

• Toimintatapa kehittyy ja laajenee vielä lähivuosina, mutta 
keväälle 2021 kutsuimme mukaan Espoon alueella toimivia 
toimijoita aikuisten mielenterveys- ja/tai päihdetuen kentältä.

• Hankehautomot ovat kaksi osallistuvaa työpajaa, jotka 
tähtäävät suunnitelmalliseen yhteistyöhön järjestöjen 
kehittämishanketoiminnassa.

• Onnistuessaan yhteinen hankehautomotyömme avaa 
mahdollisuuksia uudelle sekä tuottaa ehkä jopa järjestöjen 
yhteishankkeita alueelle tuottamaan arvoa heikoimmassa 
asemassa olevien ihmisten tueksi, iloksi ja avuksi.

• Hankehautomoprosessille hahmoteltua aikataulua: 
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…





Kehittämistyö Samaan 
suuntaan –hankkeessa (3.)
Kumppanuustyö Espoon kaupungin kanssa

• Järjestöt mukaan hyvinvointikertomukseen ja 
järjestötieto strategisen päätöksen teon tueksi –
Samaan suuntaan -hanke on kehittämisessä 
mukana.

• Kumppanuusfoorumin järjestäjäryhmässä 
mukana.

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

• Yhteisiä tavoitteita Espoon kaupungin kanssa, 
kuten järjestöjen kehittämistyön kytkeytyminen 
samaan suuntaan kaupungin hyvinvointityön 
strategisten tavoitteiden kanssa.



Kehittämistyö Samaan suuntaan –hankkeessa (4.)

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.



Voimavarana
verkostot
• 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

• Mielen hyvinvoinnin päivä la 6.3.2021 Espoonlahden
seurakunnan kanssa.

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

• Naapuruustalo Matinkylän ohjausryhmä

• Espoon Me-talon ohjausryhmä

http://avomielin.fi/


Mitä on jo ehditty 9/2020-
5/2021?

• Aloitustapaamisia hanketyön pohjaksi on toteutettu yli 30 kpl.

• Espoon seudun kohtaamispaikkaverkosto käynnistetty ja tavoitteet
verkostotyölle asetettu. Valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät 21.-22.4.21

• Hankehautomot pidetty: 16.2.2021 ideat ja tarpeet & 10.3.2021 ideoista
suunnitelmiksi ja kumppanuuksiksi. Hakemus tehty digi-hankkeesta, jossa Emy
on mukana.

• Kumppanuustyötä Espoon kaupungin kanssa mm. hyvinvointikertomustyö & 
KuFo

• Espoon järjestöjen päivä 15.4.21

• Verkostokokouksia, ohjausryhmiä, tapahtumia yms. 

• Viestintää hankkeesta ja hankkeen aiheista

• Innokylään muotoutuu asioita vähitellen



Kiitos ☺

• Seuraa ja twiittaile Twitterissä: 
#samaansuuntaanhanke @emyespoo2

• Ajankohtaiset perustiedot Emyn 
kotisivuilla: https://emy.fi/hankkeet/

• Samaan suuntaan –hanke Innokylässä: 
https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/sama
an-suuntaan-uutta-espoolaista-
yhteistyokulttuuria-luomassa

https://emy.fi/hankkeet/
https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/samaan-suuntaan-uutta-espoolaista-yhteistyokulttuuria-luomassa

