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ABSTRACT 
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p., 2 appendices. Language: Finnish. Oulu, Autumn 2013. 
Diaconia University of Applied Sciences, Degree Programme in Social Services, 
Bachelor of Social Services /Bachelor of Social Services + Deacon. 
 
The aim of this thesis was to survey peer support provided by different organi-
zations in Oulu region in Finland and to create a guide of peer support provided. 
The purpose of the guide was to gather information of peer support providers 
and groups in Oulu area to make it easier to find the information and to start the 
co-operation between different organizations. 
 
The guide is primarily directed to the personnel of The Crisis Centre of Oulu, but 
also for all the organizations of the guide as well as allprofessionals , customers 
and other people interested in peer support. This project was made in collabora-
tion with The Crisis Centre of Oulu. 
 
In addition, to create a guide of peer support in Oulu, this thesis also includes 
feedback on the guide from the personnel of The Crisis Centre of Oulu and all 
the organizations mentioned in the guide. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Olemme tehneet toiminnallisen opinnäytetyön kokoamalla oppaan Oulun alueel-

la toimivista mielenterveyttä edistävistä vertaistukiryhmistä. Opinnäytetyön idea 

syntyi työelämän tarpeesta yhteistyössä Oulun Kriisikeskuksen kanssa. Mie-

timme aihetta yhdessä Oulun Kriisikeskuksen johtajan kanssa. Esille nousi tar-

ve vertaistukioppaasta, josta Oulun alueella toimivat mielenterveyttä edistävät 

vertaistukiryhmät löytyisivät helposti.  

 

Asiakas käy Kriisikeskuksessa vain muutamia kertoja ja sen takia on erittäin 

tärkeää, että työntekijöillä on tietoa alueen toimijoista ja alueella toimivista ver-

taisryhmistä. On myös ensiarvoisen tärkeää, että tieto on helposti saatavilla, 

jotta asiakas pystytään heti ohjaamaan oikeaan paikkaan ja ryhmään. Tällä het-

kellä erilaisten ryhmien ja toimijoiden toiminnan etsiminen vie paljon aikaa työ-

tekijöiltä eikä tietoa kaikista ryhmistä edes löydetä, joten voi käydä niin, että 

asiakasta ei osata ohjata eteenpäin. 

 

Tarkoituksena oli luoda opas, joka helpottaa Kriisikeskuksen henkilökunnan 

työtä asiakaspalvelussa ja auttaisi kriisikeskuksen asiakkaita löytämään sopivan 

vertaistukiryhmän sen jälkeen, kun asiakkuus kriisikeskuksen kanssa on päät-

tynyt.  

 

Tässä raportissa määritellään vertaistuen käsite sekä pohditaan osallisuutta, 

kriisityötä ja mielenterveyden edistämistä vertaistuen avulla. Raportissa käsitel-

lään myös vertaistukitoimintaa seurakunnissa sekä vertaistuen merkitystä dia-

konian näkökulmasta. Teoriatiedon lisäksi halusimme myös kokemustietoa, 

koska vertaistuen merkitys perustuu vahvasti ryhmäläisten henkilökohtaiseen 

kokemustietoon. Pyysimme erään Oulussa toimivan vertaisryhmän jäseniä ker-

tomaan kokemuksistaan vertaistuesta. Kolme jäsentä oli halukkaita jakamaan 

kokemuksensa. (LIITE 1.) 
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Selvitimme opinnäytetyötä varten, millaista vertaistukea Oulun alueella on tarjol-

la. Apuna käytimme Oulun Kriisikeskuksen tietoja, omia kontakteja ja Internetiä. 

Tämän jälkeen olimme yhteydessä oppaaseen sopiviin toimijoihin ja kysyimme, 

onko heillä kiinnostusta tulla mukaan oppaaseen. Useimmat toimijat antoivat 

mielellään tietoja heillä toimivista vertaistukiryhmistä ja olivat tyytyväisiä, että 

tällaista opasta kootaan. Valmis opas on liitteenä raportin lopussa. (LIITE 2.) 
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2 MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN VERTAISTUEN AVULLA 

 

 

Opinnäytetyönä valmistuneessa vertaistukioppaassa mukana olevien vertaistu-

kiryhmien tarkoituksena on edistää jäseniensä hyvinvointia ja mielenterveyttä. 

Opinnäytetyön keskeisiä käsitteitä ovat vertaistuki, kriisit ja osallisuus sekä mie-

lenterveyden edistäminen. 

 

 

2.1 Mielenterveys ja sen edistäminen 

 

Maailman Terveysjärjestö (WHO) määrittelee terveyden täydellisenä fyysisenä, 

psyykkisenä ja sosiaalisena hyvinvointina. Mielenterveys on hyvinvoinnin tila, 

jossa yksilö ymmärtää omat kykynsä, hallitsee arkielämän ja stressin, kykenee 

työskentelemään tuottavasti sekä antamaan oman panoksensa yhteiskunnalle. 

Mielenterveyttä voidaan pitää voimavarana, jonka avulla ohjaamme elämää. 

(Lehtonen & Lönnqvist 2007, 26.) 

 

Tunnusmerkkejä hyvälle mielenterveydelle ovat kyky ihmissuhteisiin, toisista 

välittäminen ja rakkaus sekä kyky vuorovaikutukseen ja tunteiden ilmaisuun. 

Yhtä tärkeää on kyky työntekoon ja sosiaaliseen osallistumiseen. Myös kyky 

kohdata vaikeuksia ja sietää menetyksiä ylläpitävät hyvää mielenterveyttä. 

(Lehtonen & Lönnqvist 2007, 28.) Positiivinen mielenterveys on merkittävä voi-

mavara ja se edistää yksilön mahdollisuuksia vaikuttaa ja olla osallisena sosiaa-

lisissa verkostoissa, yhteisöissä ja yhteiskunnassa (Lavikainen, Lahtinen & Leh-

tinen 2004, 13). 

 

Sosiaalipalveluilla on merkittävä rooli mielenterveysongelmien kohtaamisessa, 

sillä usein mielenterveysongelmiin liittyvät myös asiakkaan sosiaaliset ongel-

mat. Köyhyys, päihdeongelmat, työttömyys, asunnottomuus ja väkivalta per-

heissä aiheuttavat syrjäytymistä ja huono-osaisuutta. Nämä tekijät voivat hei-

kentää asiakkaan mielenterveyttä. (Lavikainen ym. 2004, 23.) 
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Lehtosen ja Lönnqvistin (2007, 30) mukaan �mielenterveyden edistämistä on 

mikä tahansa sellainen toiminta, joka vahvistaa mielenterveyttä tai vähentää 

sitä vahingoittavia tekijöitä.� Mielenterveyden edistäminen ei siis ole vain sosi-

aali- ja terveysalan ammattilaisten velvollisuus, vaan siihen vaikuttavat esimer-

kiksi työllisyystilanne, asumistaso ja ihmisen fyysinen ympäristö (Lavikainen ym. 

2004, 21). Mahdollisimman varhainen puuttuminen mielenterveyden häiriöihin ja 

toimintakyvyn alenemiseen ehkäisee vakavammilta mielenterveysongelmilta ja 

näin vähentää pitkäaikaisen hoidon ja kuntoutuksen tarvetta (Lehtonen & Lönn-

qvist 2007, 31).  

 

 

2.2 Vertaistuki 

 

Vertaistuki vakiintui yhdeksi sosiaali- ja terveysalan toimintamuodoksi 1990-

luvun puolivälissä (Hyväri 2005, 214). Erilaisia vertaistukiryhmiä on siitä lähtien 

perustettu runsaasti. Tämä kertoo siitä, että ihmisillä on tarve jakaa kokemuksi-

aan sekä saada tietoa muiden samassa elämäntilanteessa olevien ihmisten 

kokemuksista. (Nylund 2005, 195.) Vertaistukiryhmät ovat erityisen tärkeitä niil-

le, jotka ovat kohdanneet traumaattisen kriisin. Tapahtuneeseen voi liittyä su-

rua, häpeää ja syyllisyyttä, jonka vuoksi asiasta on vaikea puhua läheisille. Kui-

tenkin tilanteen traumaattisuus herättää puhumisen tarpeen ja siten keinon ah-

distavien tunteiden purkamiseen. (Liskola 2007, 230.)  

 

Vertaistuella tarkoitetaan sitä, että joukko samassa elämäntilanteessa olevia 

ihmisiä keskustelee ja toimii yhdessä ryhmänä. Se voi olla joko vapaamuotoista 

tai jonkun sosiaalialan toimijan organisoimaa vastavuoroista tukea ja apua. Ver-

taistukiryhmän perustajana voivat olla kansalaiset tai ammattilaiset yksin tai yh-

dessä (Nylund 2005, 203; Järvinen & Taajamo 2006, 8�12). Ryhmät voidaan 

jakaa taustayhteisönsä mukaan kansalaistaustaisiin, järjestötaustaisiin, julkis-

taustaisiin ja välittäjätaustaisiin vertaistukiryhmiin (Mikkonen 2011, 213).  

 

Vertaistuki on lyhyesti sanottuna kokemusten ja tiedon jakamista (Nylund 2005, 

198). Se on keskinäisen auttamisen muoto, jossa osallistujilla on jokin yhdistävä 
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tekijä, kuten sairaus tai muu vaikea elämänkokemus. Samanlaisia kokeneet 

ihmiset pyrkivät luottamuksellisessa ilmapiirissä purkamaan ajatuksiaan ja tu-

kemaan toisiaan. Toiminta perustuu yhteisiin kiinnostuksen kohteisiin, saman-

laisiin elämänkokemuksiin ja yhteenkuuluvuuden tunteeseen. Ryhmän säännöt 

pohjautuvat yhdenvertaisuuteen, yhteistyöhön ja keskinäiseen tukeen. Osallis-

tujat saavat uusia kokemuksia ja kehittyvät henkisesti. Ryhmän jäsenet näyttä-

vät omalla esimerkillä toisilleen erilaisia tapoja selvitä ongelmista. Vertaisryhmä-

toiminta perustuukin vastavuoroiseen apuun. (Laimio & Karnell 2010.) 

 

Vertaistukiryhmät ovat usein ongelmanratkaisuryhmiä, joissa ratkotaan elämän-

tilanteeseen tai tapahtumaan liittyvä asioita (Laimio & Karnell 2010). Ryhmä voi 

keskittyä tiettyyn teemaan tai aiheeseen, kuten päihteisiin. Ryhmä voi toimia 

myös ilman erityistä teemaa, jolloin yhdistävänä tekijänä on jokin muu asia. 

Esimerkiksi äitiryhmässä yhdistävänä tekijänä on äitiys. Ryhmät voivat olla kes-

kusteluryhmiä tai toiminnallisia. Osallistumiseen ei siis vaadita diagnoosia tai 

lähetettä vaan oma kiinnostus riittää. (Mielenterveyden keskusliitto i.a.) Joillakin 

ryhmillä on tarkka rakenne ja selvät tavoitteet, kun taas toisilla ryhmillä kokoon-

tuminen on hyvin vapaamuotoista (Laimio & Karnell 2010). 

 

Vertaisryhmän tarkoituksena on edistää osallistujien jaksamista ja hyvinvointia 

sekä tukea heidän toipumistaan. Vertaistuen avulla ihminen voi löytää omat 

voimavaransa ja vahvuutensa sekä ottaa vastuun omasta elämästään. Vertais-

tuen vastaanottaminen ja antaminen mahdollistavat muutosprosessin käynnis-

tymisen. Kyse on vastavuoroisesta auttamisprosessista, jossa ei ole auttajia 

eikä autettavia, vaan tasa-arvoiset ihmiset auttavat toinen toistaan. (Laimio & 

Karnell 2010.) 

 

Uutena vertaistuen muotona ovat virtuaaliset vertaistukiryhmät (Nylund 2005, 

201). Monilla vertaistukioppaassa mukana olevilla toimijoilla on nettisivuillaan tai 

Facebookissa avoimia tai suljettuja vertaisryhmiä eri elämäntilanteessa oleville. 

Näissä ryhmissä ei ole varsinaisia kokoontumisia, vaan jokainen voi laittaa omia 

ajatuksiaan ja mielipiteitään toisten luettavaksi ajasta ja paikasta riippumatta. 

Ne sopivat erityisesti niille, joille perinteiset vertaistukiryhmät eivät ole mahdolli-
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sia aikataulujen, välimatkojen, sairauden tai elämäntilanteen takia. (Nylund 

2005, 201.) Virtuaalisten vertaistukiryhmien vahvuus on niiden nopeus ja vaivat-

tomuus saada apua ongelmiin tai vaikeaan elämäntilanteeseen. Myös näissä 

ryhmissä vertaisuus, osallisuus ja yhteisöllisyys toteutuvat. (Munnukkala, Kiik-

kala & Valkamo 2005, 249.) 

 

Vertaistuen toimintaperiaatteita ovat vapaaehtoisuus, avoimuus ja sen arvoja 

ovat tasa-arvoisuus ja kunnioitus. Jokainen vertainen on asiantuntija oman ko-

kemuksensa osalta. Tärkeää on tunne siitä, ettei ole yksin tilanteensa tai on-

gelmiensa kanssa ja tulee kuulluksi, nähdyksi ja ymmärretyksi. Vertaisuus an-

taa uskoa ja toivoa tulevaan ja saa aikaan voimaantumista ja yhteisöllisyyttä. 

(Järvinen & Taajamo 2006, 12�13.) 

 

Osallisuuden kokeminen ja joukkoon kuuluminen lisäävät hyvinvointia. Vertais-

ryhmässä osallistujat saavat eväitä ja aineksia oman identiteetin rakentamiseen 

ja vahvistamiseen. (Järvinen & Taajamo 2006, 12�13; Wilska-Seemer 2005, 

262.) Identiteetti on yksilön oma käsitys siitä, kuka ja millainen hän on. Identi-

teetin etsintä korostuu nopeiden muutosten myötä elämässä, kun aikaisemmat 

ajattelutavat ja kontrollikeinot eivät välttämättä toimi. Myönteistä identiteettiä 

rakennetaan yhteisössä, jossa yksilöllisyys ja yhteisöllisyys yhdistyvät. Yksilön 

hyvinvointi lisää myös yhteisön hyvinvointia ja päinvastoin. (Järvinen & Taajamo 

2006, 12�13.) 

 

Tuoreen tutkimuksen mukaan mielenterveyspalveluiden asiakkaat, jotka saavat 

vertaistukea, käyttävät vähemmän kriisipalveluita kuin ainoastaan ammattilais-

ten ohjaamat asiakkaat. Tutkimuksessa vertailtiin tavanomaisia mielenterveys-

palveluita käyttäviä asiakkaita sen mukaan, oliko heillä käytettävissä vertaistu-

kea. Tutkimuksessa ei käynyt ilmi yhtään haittavaikutuksia vertaistuesta. (Pitt 

ym. 2013.)  

 

Ryhmissä vertaisuus ja ammatillisuus voivat liittyä yhteen. Esimerkiksi päihde-

työssä on paljon työntekijöitä, joilla on omakohtainen kokemus päihdeongel-

masta toipumisesta ja lisäksi ammatillinen koulutus. Ohjaajalla ei kuitenkaan 
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välttämättä tarvitse olla omakohtaista kokemusta, vaan riittää että hänellä on 

koulutuksen kautta tietoa ryhmää yhdistävästä tekijästä ja siihen liittyvistä ilmi-

öistä. (Laimio & Karnell 2010.) 

 

Vertaistukea pidetään usein yhtenä uutena auttamistyön menetelmänä, mutta 

se voidaan nähdä myös kilpailijana ammatilliselle työlle tai jopa sen uhkana. 

(Hyväri 2005, 214.) Vertaistukea käytetään usein ammattiavun rinnalla, mutta 

joskus se on ammattiavun korvaava ja myös ainoa apu (Jantunen 2008, 53). Ei 

ole itsestään selvää, että ammattiapua olisi aina edes saatavilla. Monilla paik-

kakunnilla psykososiaalista tukea ja siihen liittyviä palveluita on niukasti tarjolla 

eikä akuuttia ja ennaltaehkäisevää kriisiapua pystytä tarjoamaan riittämättömien 

resurssien vuoksi. (Uusitalo 2007, 187.) Monien tutkimusten mukaan vertais-

tuella on suuri merkitys yksilön jaksamiselle ja elämänhallinnalle, jota ammat-

tiapu ei voi kokonaan korvata. Ne eivät ole toistensa kilpailijoita, vaan toisiaan 

täydentäviä tukimuotoja kriiseistä selviämisessä. (Järvinen & Taajamo 2006, 

12�13.) 

 

Vertaisryhmiin osallistuminen esimerkiksi vanhempienryhmissä tuo vanhemmil-

le vaihtelua ja virkistystä arkeen. Ne rytmittävät arkea ja auttavat vanhempia 

hallitsemaan aikaansa (Järvinen & Taajamo 2006, 12�13.) Eräs haastattele-

mamme äiti (Haastateltu 1) kuvaa hyvin osallistumistaan vertaistukiryhmään: 

 

Muistan lähinnä sen, että oli helpottavaa löytää muita äitejä, joille 
kaikki ei ollutkaan niin ihanaa ja ruusunpunaista kuin siihen asti löy-
tyneille tuttaville tuntui olevan. Ja se avoimuus, millä muut keskus-
telivat kaikesta mahdollisesta, oli tosi virkistävää, samoin kuin se 
että ryhmässä käydessä sai säännöllisesti omaa vapaata aikaa, jo-
ta mulla ei siihen aikaan miehen vuorotyön vuoksi ollut juuri lain-
kaan. Jotenkin tapaamiset sattuivat silloin aina sopivasti niin, että 
mies oli vapaalla ja pystyi hoitamaan lapsia. Ryhmä oli mulle tosi 
tärkeä. 

 

 

Ryhmät auttavat yksilöitä oman elämäntilanteen jäsentämisessä sekä uusien 

toimintatapojen löytämisessä. Arjesta alkaa löytyä iloa ja siitä selviää helpom-
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min. Myös sosiaalinen verkosto ja paikallinen identiteetti vahvistuvat. (Järvinen 

& Taajamo 2006, 12�13.) 

 

Aikaisemmin vertaistukea on pidetty enemmänkin maallikkotiedon jakamisena, 

mutta nykyään sitä pidetään kokemukselliseen tietoon perustuvana asiantunti-

juutena (Mikkonen 2011, 209). Vertaistuen voiman voidaan siis ajatella liittyvän 

asiantuntijuuteen, jonka vain tietyn kokemuksen kokenut saavuttaa. Jakamalla 

omia kokemuksia ja selviytymiskeinoja pystyy tukemaan ja auttamaan muita 

samassa tilanteessa olevia. (Järvinen & Taajamo 2006, 12�13.) Vertaisilta saa-

tu informaatio muodostuu sekä kokemus- että tutkimustiedosta, sillä uutta tietoa 

voidaan ryhmässä arvioida kriittisesti ja verrata omiin kokemuksiin (Munnukka-

la, Kiikkala & Valkama 2005, 246). Keskustelemalla ryhmä löytää uusia ratkai-

suja erilaisiin ongelmiin. He myös saavat toisiltaan käytännön apua ja tukea. 

Kun käytössä on erilaisia vaihtoehtoja, muutoksen ja oppimisen todennäköisyys 

kasvaa ja samalla omat näkemykset ja ajatukset selkiytyvät ja vahvistuvat. (Jär-

vinen &Taajamo 2006, 12�13.)  

 

Laimion ja Karnellin (2010) mukaan vertaistuen tärkein merkitys on kokemusten 

jakaminen ja vaihtaminen. Vertaistuki oikeuttaa, mutta myös velvoittaa ryhmän 

jäseniä vastavuoroisuuteen (Jantunen 2008, 60; Hyväri 2005, 219). Oman ko-

kemuksen kertominen toisille saman kokeneille ja sen myötä syntynyt yhteys 

ovat vertaistuen ydin. Näistä kertomuksista syntyy mallitarinoita, joihin voi sa-

maistua ja joista ottaa oppia. Sen kautta oma identiteetti vahvistuu ja muutos-

prosessi mahdollistuu. Vertaisryhmässä jaetaan myös tietoja saatavilla olevista 

palveluista, tuista ja muuten arkea helpottavista ratkaisuista. Apua voidaan ha-

kea myös yhdessä ja näin voidaan vaikuttaa jopa yhteiskunnallisesti. Kun ihmi-

nen tätä kautta voimaantuu, hän löytää omat voimavaransa ja arjen hallinta hel-

pottuu. (Laimio & Karnell 2010.) Eräs äiti kuvaa kokemusten jakamista seuraa-

vasti: 

 

Oli tärkeää, että oli yksi paikka, missä sai valittaa rauhassa, kun oi-
keasti tuntui, ettei ollut muuta kuin aihetta valitukseen. Kuitenkin 
muiden ongelmien ja vielä vaikeampien tilanteiden kuuleminen lait-
toi miettimään, että miksi itse vain valittaa, vaikka oma tilanne oli 
helpompi kuin toisen. Samaan aikaan luin paljon psykologisia kirjo-
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ja, kävin meditaatiossa, lapset alkoi nukkua ja arki muuttui vähitel-
len vähemmän pakkotahtiseksi. Kaikki nämä auttoi, mutta kyllä se 
vertaisryhmä oli yksi ratkaiseva tekijä siinä, että sain itseni taas tol-
pilleen. (Haastateltu 2.) 

 

 

Jokaiselle ihmiselle on tärkeää kuulua johonkin ryhmään. Yhteenkuuluvuuden 

tunne lisää ihmisen psyykkistä voimaantumista. Wilska-Seemerin (2005, 262) 

mukaan ryhmänjäsenyyden saavuttaminen lisää jo itsessään itseluottamusta. 

Vapaaehtoinen yhteisöllisyys on erittäin keskeistä vertaisryhmien toiminnassa. 

Vertaisryhmätoiminnan kautta löytää juuri itselle ja omaan elämäntilanteeseen 

sopivia toimintatapoja ja -malleja. Vertaisryhmien kautta monet ovat löytäneet 

omaa elämäntilannetta ymmärtäviä ihmisiä ja kestäviä ystävyssuhteita. (Laimio 

& Karnell 2010.) 

 

 

2.3 Vertaistuki apuna kriisistä toipumisessa 

 

Vertaistuella on suuri merkitys kriisistä toipumisessa. Tämä käy ilmi Ala-Soinin 

(2011) pro gradu -työssä, jossa tutkittiin seurakunnan järjestämää itsemurhan 

tehneiden läheisten sururyhmään osallistuvien suruprosessia. Tutkimuksen mu-

kaan tärkein toipumista edistävä keino oli läheisen itsemurhasta ja sen herättä-

mistä tunteista puhuminen samanlaisessa elämäntilanteessa olevien kanssa.    

 

Kriisi on tilanne, jossa aiemmin opitut ongelmien ratkaisukeinot eivät toimi tai 

joutuvat koetukselle. On tapahtunut jotakin uutta ja järkyttävää, joka vaatii yli-

määräisiä voimavaroja. Kyse on äkillisestä, yllättävästä ja epätavallisen voi-

makkaasta tapahtumasta, joka tuottaa kärsimystä (Rahikainen 2013). Ihmisen 

turvallisuudentunne järkkyy ja ote elämänhallinnasta katoaa. Epävarmuus tule-

vasta pelottaa ja saa ihmisen järkkymään. Kriisit voivat nostaa pintaan aiemmin 

selvittämättömiä asioita ja kriisejä. (Tukinet 2009.) 

 

Traumaattinen kriisi vaikuttaa aina ihmisen fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaali-

seen hyvinvointiin. Kriisin kohdannut tarvitsee usein ammattiapua, johon ha-
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keudutaan terveyskeskuksen, mielenterveystoimiston tai kriisikeskuksen kautta. 

Ammattiapu on kuitenkin ajallisesti rajallista ja siksi vertaistukiryhmät ovat hy-

vänä apuna toipumisprosessin jatkamisessa. (Liskola 2007, 234.)  

 

Psyykkiset kriisit voidaan jakaa kriisin laukaisevan tekijän mukaan traumaattisiin 

kriiseihin, elämäntilannekriiseihin ja kehityskriiseihin (Ollikainen 2009, 52). 

Traumaattisille kriiseille on tyypillistä niiden ennustamattomuus ja kontrolloimat-

tomuus. Tapahtumaan ei ole ollut mahdollista valmistautua henkisesti. Tällaisia 

tapahtumia ovat esimerkiksi liikenneonnettomuudet ja läheisen itsemurha. (Saa-

ri 2008, 22�25; Uusitalo 2007, 167.) Elämäntilannekriisit ovat yleisesti lähes 

kaikkia ihmisiä jossain vaiheessa elämää koskettavia poikkeuksellisia tapahtu-

mia, jotka eivät traumatisoi, mutta järkyttävät silti elämän perustuksia ja saavat 

ihmisessä aikaan voimakkaita reaktioita. Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi 

avioero ja irtisanominen. Elämäntilannekriisin käsittely noudattaa pitkälle samaa 

kaavaa traumaattisen kriisin käsittelyn kanssa. Kehityskriisit kuten murrosikä, 

ovat luonnollinen osa ihmisen kehitystä. Vaikka kehityskriisit ovat täysin luon-

nollisia, ne voivat silti aiheuttaa toimintakyvyn laskua ja altistaa muille mielen-

terveyttä kuormittaville tekijöille. (Ollikainen 2009, 52.) 

 

Kun jotain odottamatonta ja traumaattista tapahtuu tai ihminen saa kuulla jos-

tain järkyttävästä asiasta, ensimmäinen reaktio on psyykkinen sokki, joka on 

kriisin ensimmäinen vaihe (Saari 2008, 42). Shokkivaihe alkaa heti kriisin käyn-

nistyessä ja kestää lyhyen aikaa (Tukinet 2009). Psyykkisen sokin aikana ihmi-

sen mieli pyrkii ottamaan aikalisän tapahtuneesta. Usein ensimmäinen ajatus 

on, ettei tapahtuma voi olla totta. (Saari 2008, 42.) 

 

Kun uhkatilanne on ohi, sokkivaihetta seuraa reaktiovaihe. Siinä ihminen tulee 

tietoiseksi tapahtuneesta ja myös tunteet nousevat pintaan. Ihminen voi itkeä 

paljon. Surun lisäksi ihminen voi tuntea myös vihaa, ja aggressiota ja keskittyä 

näiden tunteiden vallassa syyllisen etsimiseen. Se on eräänlainen suojameka-

nismi, jolla ihminen suojautuu omilta vaikeilta tunteilta. (Saari 2008, 53.) Ihmi-

nen voi tuntea myös pelkoa muiden läheisten tai itsensä puolesta. Pelot voivat 

olla hyvin voimakkaita ja irrationaalisia. (Saari 2008, 54.) Voimakkaat somaatti-
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set reaktiot ovat yleisiä reaktiovaiheessa. Tavallisin fyysinen oire on sisäinen 

vapina, joka voi jatkua pari päivääkin. Ihmisellä voi olla myös esimerkiksi pa-

hoinvointia ja huimausta. Myös univaikeudet ovat tavallisia. (Saari 2008, 56.) 

 

Kolmas kriisin vaihe on työstämis- ja käsittelyvaihe. Silloin ihminen ei enää ha-

lua puhua traumaattisesta tapahtumasta, vaan alkaa käsitellä sitä omassa mie-

lessään. Työstämis- ja käsittelyvaiheessa ihminen kokee surua, jonka tarkoituk-

sena on luopua menetetystä. Vaihe kestää useimmiten viikkoja, sillä suru on 

pitkäkestoinen prosessi. (Saari 2008, 60�61.)  

 

Uudelleen orientoitumisen vaihe on kriisin viimeinen vaihe. Silloin ihminen alkaa 

hyväksyä kriisin aiheuttaneen tapahtuman ja aloittaa sopeutumisen tapahtuman 

aiheuttamineen muutoksiin. (Saari 2008, 67.) Tavoitteena on, ettei traumaattista 

tapahtumaa torjuta tai kielletä. Kun ihminen on käynyt läpi kaikki kriisin vaiheet, 

traumaattisesta tapahtumasta tulee tietoinen ja levollinen osa ihmisen elämää. 

Se ei ole enää jatkuvasti mielessä eikä sen ajatteleminen saa aikaan voimakas-

ta pelkoa tai ahdistusta. (Saari 2008, 68.)  

 

Sopeutumisen kannalta läheisiltä ja ympäristöltä saatu tuki on erittäin merkityk-

sellisessä asemassa. Tämä korostuu erityisesti silloin, kun kriisin aiheuttajana 

on läheisen itsemurha tai muu vaiettu ilmiö. Vertaistukiryhmät tarjoavat sosiaa-

lista tukea myös niille, joilla oma sosiaalinen verkosto on pieni tai sitä ei ole. 

Monet kriisin kohdanneet henkilöt hakeutuvat myös tietoisesti vertaisryhmien ja 

terapian pariin säästääkseen läheisiään. (Uusitalo 2007, 184.)   

 

 

2.4 Vertaistuki osallisuutta lisäämässä 

 

Ihminen on osallisena ympärillä vallitsevassa yhteiskunnassa, kun hänellä on 

sosiaalisia aktiviteetteja, kuten harrastuksia ja yhdistystoimintaa tai hän on mu-

kana yhteiskunnallisessa toiminnassa, johon kuuluu esimerkiksi äänestäminen 

sekä mielipiteen julkinen ilmaiseminen (Harju 2005, 68). Osallisuus edellyttää 
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osallisuutta mahdollistavia tekijöitä. Näitä tekijöitä ovat yhteyteen hakeutuminen 

ja siihen kuulumien sekä vuorovaikutuksessa oleminen. (Jantunen 2008, 74.) 

 

Osallistuminen on aina ihmisen omasta halusta ja uskaltamisesta kiinni. Se luo 

osallisuutta sekä kokemisen, ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Ihminen kokee siis 

olevansa mukana omassa yhteisössään, kun hän harrastaa ja tekee työtä. 

Osallisuus on yksi hyvän elämän perusedellytyksiä, koska ihminen sosiaalisena 

olentona haluaa tuntea kuuluvansa joukkoon ja pystyvänsä vaikuttamaan. (Har-

ju 2005, 69). 

 

Osallisuuden vastakohtana on osattomuus. Silloin yksilö on ulkopuolella josta-

kin yhteiskunnassa tärkeänä pidetystä asiasta. Esimerkiksi työttömyys voi aihe-

uttaa osattomuuden tunnetta, koska silloin yksilö on työmarkkinoiden ulkopuo-

lella. (Harju 2005, 69.) Vastavuoroisuuden puute ja tasavertaista vuorovaikutus-

ta haittaavat tekijät saavat aikaan ulkopuolisuuden tunteen, jolloin yksilö ei pää-

se kokemaan osallisuutta (Jantunen 2008, 74). 

 

Osallisuus yhdistetään usein sosiaaliseen pääomaan. Ihmisellä on sosiaalista 

pääomaa, kun hän kokee kuuluvansa johonkin yhteisöön ja kykenee vuorovai-

kutukseen muiden yhteisön jäsenten kanssa. Yhteiskuntatieteissä sosiaalisen 

pääoman käsitteeseen yhdistetäänkin usein vertaistuki ja vertaistoiminta. (Jan-

tunen 2010, 86.) Kolmannen sektorin toimijoilla on suuri merkitys sosiaalisen 

pääoman lisääjinä, sillä vertaistukea voidaan pitää järjestöjen omana erityis-

osaamisena. Järjestöihin ja yhdistyksiin kuuluessaan ihminen kokee itsensä 

tärkeäksi ja tarpeelliseksi.  Kolmannen sektorin toiminnassa ihminen saa olla 

osallisena ja toimia itselleen tärkeiden asioiden puolesta. (Seppälä 2011, 162.) 

 

Vertaistoiminta ja erilaiset ryhmät ovat syrjäytymisvaarassa oleville ja ulkopuoli-

suuden tunnetta kokeville väyliä osallisuuteen. Vertaisryhmiä voidaankin pitää 

sosiaalisen syrjäytymisen ennaltaehkäisynä. Vertaistukiryhmässä vaikeista asi-

oista on helpompi puhua. Lisäksi ryhmässä on helppo harjoitella laajempaa 

osallisuutta sekä vastuun ottamista. (Jantunen 2010, 97; Liskola 2007, 
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232.)Eräs haastatelluista äideistä (Haastateltu 3) kuvaa vertaistukiryhmästään 

saamaa osallisuuden kokemustaan näin: 

 

Ryhmässä on ollut mahtavaa vaihtaa ajatuksia/kokemuksia arjesta. 
Ryhmässä olen vertaiskokemusten lisäksi saanut runsaasti vinkke-
jä ja tietoa eri tukimuodoista. Lasten tuomien haasteiden lisäksi 
olemme keskustelleet mm. työstämme, terveys- ja parisuhdeon-
gelmista sekä ristiriidoista sukulaisten kanssa. Ilmapiiri on ollut luot-
tamuksellinen ja avoin, monet kokemukset ja tuntemukset yh-
teisenoloisia. Kaikkiaan ryhmä on ollut hyvin tukeva ja voimauttava, 
ja ryhmän jäsenistä on vuosien aikana tullut ystäviä. 

 

 

Vertaistukiryhmät edistävät osallisuutta, sillä vertaistukiryhmä oikeuttaa ja vel-

voittaa jäsenensä vastavuoroisuuteen. Vastavuoroisuus vahvistaa osallisuutta 

(Jantunen 2008, 73.) Jokainen jäsen on siis vertaistuen antaja ja vastaanottaja. 

Moni vertaistukiryhmästä apua saanut haluaa myöhemmin ryhtyä tukihenkilöksi 

tai ryhmänohjaajaksi. Tämä edistää yksilön osallisuutta. (Jantunen 2010, 93.) 

Osalliseksi tuleminen kuvaa hyvin vertaistuen ydintä, sillä se syntyy luottamuk-

sesta ja osallistavasta kanssakäymisestä (Jantunen 2008, 75). 

 

Osallisuutta pidetään myös yhtenä mielenterveyden kulmakivistä. Kuuluminen 

yhteisöön ja sen kautta saatu kokemus osallisuudesta, muutosmahdollisuuksis-

ta ja omaan elämään vaikuttamisesta lisäävät mielenterveyttä. Kun ihminen oi-

reilee psyykkisesti, hän tuntee osattomuutta omasta elämästään, vaikuttamisen 

ja päätöksenteon vaikeuksia sekä ulkopuolisuutta. (Nurmi, Suvielise & Rantala 

2011, 14.) Vertaisryhmään kuuluminen sairauden, kriisin tai muun vaikean elä-

mäntilanteen yhteydessä tuo osallisuutta ja yhteisöllisyyttä, jonka elämänmuu-

tosten kautta usein menettää ja tätä kautta se yksi parhaista mielenterveyttä 

lisäävistä tukimuodoista. 

 

 

2.5 Vertaistukitoiminta Suomen evankelis-luterilaisissa seurakunnissa 

 

Varsinainen vertaisryhmätoiminta seurakunnissa on verrattain uutta toimintaa. 

1980-laman seurauksena avuntarvitsijoiden määrä diakonien vastaanotolla 
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kasvoi huimasti ja seurakunnista tuli vaikuttava sosiaaliavun antaja yhteiskun-

nan rinnalle. Osaltaan tämän seurauksena syntyi vahva vertaistukitoiminnan 

verkko. (Rättyä 2009.) Seurakunnan työssä vertaisuus on aina ollut osana seu-

rakunnan toimintaa, joten sinällään uutta toimintaa vertaistukitoiminta seura-

kunnassa ei ole. Diakoniatyökin perustuu rinnalla kulkemiseen ja lähimmäisen-

rakkauteen. 

 

Diakoniatyö on kristilliseen rakkauteen perustuvaa työtä. Sen lähtökohtana ovat 

Jeesuksen esimerkki ja hänen opetukset. Jeesus kuunteli, paransi ja auttoi 

köyhiä, sairaita ja syrjäytyneitä julistaen anteeksiantamuksen sanomaa. Kirkko-

järjestyksen mukaan seurakuntien ja niiden jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa. 

(Suomen evankelis-luterilainen kirkko i.a.) Diakonia on sekä Jumalan sanan 

jakamista, että aineellisen avun antamista (Helosvuori, Koskenvesa, Niemelä & 

Veikkola 2002). Diakonian tarkoituksena on avun antaminen erityisesti niille, 

joiden hätä on suurin ja joita muulla tavoin ei auteta. Diakonialla on tärkeä teh-

tävä etsiä, lievittää ja poistaa ihmisten hätää ja kärsimystä. Tavoitteena on ih-

misten parantaminen ja eheyttäminen yksilönä ja yhteisössä ja auttaa selviä-

mään vaikeuksissa. (Suomen evankelis-luterilainen kirkko i.a.) Diakoniatyö on 

paljolti juuri lähimmäisenrakkauteen perustuvaa vertaistukea. Diakoniatyö tar-

koittaa auttamista ja palvelua. Se on toisen tukemista vaikeuksien ja kriisitilan-

teiden kohdatessa, mutta myös yhteistä jakamista ja yhdessä tekemistä. Tavoit-

teena on oikeudenmukaisuuden, tasavertaisuuden ja lähimmäisenvastuun to-

teutuminen yhteiskunnassa. (Suomen evankelis-luterilainen kirkko i.a.) Seura-

kunnan ja sen jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa (Helosvuori ym. 2002), ei siis 

ainoastaan työntekijöiden. Vertaistukitoiminta on ollut mukana kirkon toiminnas-

sa ja diakoniatyössä, mutta siitä on käytetty erilaisia nimityksiä kuten rinnalla 

kulkeminen tai kanssa matkustaminen. Diakoniatyötä toteuttavatkin seurakun-

nissa työntekijöiden lisäksi lukuisat vapaaehtoiset. 

 

Diakonia kirkon auttamistyönä on kristillisen uskon perustalta tapahtuvalähim-

mäisten auttaminen. Siihen kuuluu kokonaisvaltaista tukemista, ihmisen koh-

taamista, yksilöllistä ja yhteisöllistä auttamista, välittämistä, huolenpitoa, hoivaa, 

toipumaan ja eheytymään auttamista, yhteiskunnallisiin epäkohtiin puuttumista, 
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hädän ehkäisemistä, kasvatusta ja asenteisiin vaikuttamista. (Rättyä 2009.) 

Nämä kaikki diakoniatyön tunnusmerkit sopivat kuvaamaan myös vertaistukea 

ja vertaistuki hyvin onnistuessaan on kaikkea tätä. 

 

Kirkko 2020 tulevaisuuselonteon mukaan vapaaehtoistoiminta on innostava ja 

keskeinen osa kirkon seurakuntien elämää tulevaisuudessa. Kirkon vapaaeh-

toistyöhön osallistuminen on työtä inhimillisyyden, hyvän elämän, lähimmäisen-

rakkauden ja yhteisöllisyyden puolesta. Mikään ryhmä ei ole vain avun kohde, 

vaan vertaisuus voi muuttaa heidät toimijoiksi. Kirkko osaa arvostaa jäsentensä 

elämänkokemusta ja osaamista. Kirkko tarjoaa apua, tukea ja vertaisuutta va-

paaehtoistoiminnan kautta. (Kirkkohallitus 2010, 56.) 

 

Nykyään seurakunnat tarjoavat monipuolisen tarjonnan erilaisia vertaistukiryh-

miä ja tapaamisia. Seurakunnat ympäri Suomen tarjoavat sururyhmiä, sinkku-

toimintaa, vertaistukea adoptioperheille ja rikoksen uhrien läheisille sekä vanki-

en omaisille, työttömille, läheisensä menettäneille ja masentuneille Eri kaupun-

kien seurakunnilla on erilainen ryhmätarjonta ja ryhmiä ohjaavat vaihtelevasti 

kirkon työntekijät tai vapaaehtoiset. Lisäksi on muita ryhmiä erilaisiin elämänti-

lanteisiin kuten perhekerhot lapsiperheille ja senioriryhmät eläkeläisille. Seura-

kuntien vertaisryhmissä on aina mukana myös hengellinen ulottuvuus. 
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3 OPINNÄYTETYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 

 

 

Aloitimme opinnäytetyön aiheen tarkastelun tutustumalla ensin aikaisempiin 

ammattikorkeakoulujen opinnäytetöinä tehtyihin oppaisiin. Diakonia-

ammattikorkeakoulun Pieksämäen yksikössä on keväällä 2012 valmistunut Tii-

na Mettovaaran tekemä opinnäytetyö, joka kartoittaa Pieksämäellä toimivia ver-

taistukiryhmiä. Opasta ei ole rajattu ainoastaan mielenterveysongelmista kärsi-

vien vertaistukiryhmiin, vaan siihen on otettu mukaan myös esimerkiksi Piek-

sämäen Hengitysyhdistys ry:n tarjoamia vertaistukiryhmiä. Mettovaara on opin-

näytetyössään kerännyt palautteen oppaasta Pieksämäen seurakunnan dia-

koniatyöntekijöiltä ryhmäkeskustelun avulla. (Mettovaara 2012) 

 

Myös Diakonia-ammattikorkeakoulun Oulun yksiköstä on valmistunut samankal-

tainen opas opinnäytetyönä keväällä 2010. Marika Kamps ja Hannu Mört ovat 

tuottaneet Selvä ry:n Internet-sivuille päihdepalveluoppaan Oulun seudulla toi-

mivista päihdepalveluita tarjoavista toimijoista. Se on keskittynyt puhtaasti päih-

deongelmaisien ja heidän läheistensä tueksi. Siihen on koottu vertaistukiryhmi-

en lisäksi myös muita päihdepalveluita, kuten perhekuntoutusta. (Kamps & Mört 

2010.)   

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda opas, joka palvelee mielenterveyden ja 

hyvinvoinnin kanssa toimivia ammattilaisia löytämään asiakkailleen sopivia ver-

taistukiryhmiä ja yhteistyötahoja. Tällaiselle oppaalle on tarvetta, sillä sen käyttö 

nopeuttaa Oulun Kriisikeskuksen asiakkaiden pääsyä heille sopivan tukimuodon 

piiriin. Opas antaa tietoa vertaistuesta ja auttaa myös asiakkaita löytämään it-

selleen sopivan vertaistukiryhmän. 

 

 

3.1 Opinnäytetyön lähtötilanne Oulun Kriisikeskuksessa 

 

Kiinnostus vertaistuesta ja sen merkitys kriisistä toipuville vaikuttivat opinnäyte-

työn aiheen valintaan. Otimme yhteyttä Oulun Kriisikeskukseen, jossa oltiin 
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kiinnostuneita yhteistyöstä kanssamme opinnäytetyön toteuttamisessa. Poh-

dimme yhdessä Oulun Kriisikeskuksen kanssa, miten voisimme asiaa lähestyä 

ja opinnäytetyömme toteuttaa. Esille nousi tarve vertaistukioppaasta, josta he 

löytäisivät erilaisia vertaistukiryhmiä ja joita voisivat esitellä asiakkailleen.  

 

Oulun Kriisikeskus tarjoaa apua yllättäviin traumaattisiin kriiseihin ja kehitys- ja 

elämänkriiseihin kun omat voimavarat ja selviytymiskeinot eivät riitä. Tavoittee-

na on auttaa selviytymään kriiseistä ja ennaltaehkäistä mahdollisia mielenter-

veyden ongelmia. Kriisikeskuksessa toimii kriisityöhön koulutettuja ammattilaisia 

sekä vapaaehtoisia. Työmuotoina ovat yksilö-, verkosto- ja ryhmätapaamiset. 

Tapaamisia on yhdestä viiteen, joiden jälkeen sovitaan mahdollisista jatkotoi-

menpiteistä. Kriisikeskustelujen lisäksi Oulun Kriisikeskus järjestää vapaaeh-

toista tukihenkilötoimintaa, puhelinauttamista sekä työnohjausta ja konsultaatio-

ta. Oulun seudun Mielenterveysseura ylläpitää ja Raha-automaattiyhdistys ra-

hoittaa Oulun Kriisikeskuksen toimintaa. (Oulun Kriisikeskus i.a.) 

 

Asiakas käy kriisikeskuksessa vain muutamia kertoja ja sen takia on erittäin 

tärkeää, että työntekijöillä on tietoa alueen toimijoista ja alueella toimivista ver-

taisryhmistä.  On myös ensiarvoisen tärkeää, että tieto on helposti saatavilla, 

jotta asiakas pystytään heti ohjaamaan oikeaan paikkaan ja ryhmään. Tällä het-

kellä erilaisten ryhmien ja toimijoiden toiminnan etsiminen vie paljon aikaa työ-

tekijöiltä. Heillä on vaikeuksia löytää tietoa vertaistukiryhmistä, jonka takia voi 

käydä niin, että asiakasta ei osata ohjata eteenpäin hänelle sopivaan ryhmään. 

 

 

3.2 Tuotteen käyttäjäanalyysi 

 

Oppaan ideoimisvaiheessa täytyy miettiä, kenelle opas on tarkoitettu. Alun perin 

opas oli tarkoitus tehdä vain Oulun Kriisikeskuksen työntekijöiden ja asiakkai-

den käyttöön, mutta kun kokosimme tietoa vertaistukiryhmistä toimijoilta, monet 

heistä ilmaisivat kiinnostuksensa käyttää opasta myös omassa työssään. Val-

mis vertaistukiopas tulee siis Oulun Kriisikeskuksen lisäksi kaikkien mukana 

olleiden toimijoiden sekä muiden aiheesta kiinnostuneiden vapaaseen käyttöön.  
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Oppaan tarkoituksena on antaa lukijalle tietoa ja auttaa häntä tekemään ja op-

pimaan uutta. Oppaan suunnittelussa lähdetään liikkeelle lukijan tarpeista. Op-

paan tekijän täytyy miettiä, kenelle opas on suunnattu, mitä lukija jo aiheesta 

tietää ja mitä hän haluaisi tietää aiheesta lisää. (Rentola 2008, 92�93.) 

 

Oppaan asiasisältöä valittaessa on tärkeää tietää, kuka opasta lukee ja miksi. 

Näiden tietojen avulla rajataan oppaan asiasisältö ja sen laajuus. Useimmiten 

sosiaali- ja terveysalan painotuotteiden tarkoituksena on antaa lukijalle infor-

maatiota, joten oppaan teksti on syytä pitää asiatyylisenä. Koska oppaan lukijat 

eivät todennäköisesti ole sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, on tärkeää että 

tekstin ydinajatus on selkeä ja se avautuu lukijalle ensilukemalta. (Jämsä & 

Manninen 2000, 56.) 

 

Kaikki oppaassa mukana olevat toimijat edustavat kolmatta sektoria. Oppaassa 

on tietoa järjestöistä ja heidän toiminnastaan. Oppaassa on mukana kolmetoista 

järjestöä sekä Oulun evankelis-luterilainen seurakunta. Yhteistä toimijoille on, 

että he kaikki järjestävät mielenterveyttä edistävää vertaisryhmätoimintaa Oulun 

alueella. Suurimmalla osalla järjestöistä vertaistukitoiminta on kohdennettu tie-

tylle asiakasryhmälle, kuten esimerkiksi Irti Huumeista ry järjestää vertaistukea 

huumeongelmien kanssa kamppaileville. Hyvän Mielentalo, Mielenvireys ja seu-

rakunta taas järjestävät vertaistukea monenlaisiin tarpeisiin. Näistä Oulun evan-

kelis-luterilainen seurakunta on suurin vertaistukea järjestävä toimija Oulun alu-

eella. 

 

 

3.3 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää vertaistukitoimintaa ja ennaltaehkäise-

vää mielenterveystyötä Oulun alueella julkaisemalla vertaistukiopas Oulun alu-

eella toimivista mielenterveyttä edistävistä vertaistukiryhmistä.  
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Vertaistukioppaan kohderyhmänä ovat ensisijaisesti Oulun Kriisikeskuksen asi-

akkaat, jotka kaipaavat tuekseen vertaistukiryhmää. Myös vertaistukiryhmiä jär-

jestävät järjestöt hyötyvät vertaistukioppaasta, sillä he saavat oppaasta työväli-

neen itselleen. Sen avulla he saavat myös toiminnalleen näkyvyyttä ja mahdolli-

sesti uusia asiakkaita. Tätä kautta myös yhteistyö eri toimijoiden välillä mahdol-

listuu. Opas nopeuttaa tietojen löytämistä ammattilaisten, asiakkaiden ja järjes-

töjen sekä kaikkien asiasta kiinnostuneiden keskuudessa.  

 

Oppaan avulla toimijat auttavat asiakkaitaan löytämään itselleen sopivan ver-

taistukiryhmän. Ajatuksena oli, että työntekijät voivat tarvittaessa lähteä asiak-

kaan mukaan tutustumaan ryhmään, koska kriisistä toipuvilla omat voimavarat 

ja rohkeus voivat olla vähissä. Kun oikea ryhmä löytyy, se auttaa kriisissä olevia 

toipumaan ja kuntoutumaan. 
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4 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS JA TYÖVAIHEET 

 

 

Toiminnallinen opinnäytetyö on käytännön toiminnan ohjeistamista tai opasta-

mista. Se voi alasta riippuen olla ammattilaisten käyttöön tarkoitettu ohje, tai 

ohjeistus, kuten perehdyttämisopas tai turvallisuusohjeistus. Opinnäytetyö voi-

daan toteuttaa tapahtumana tai se voi olla kohderyhmästä riippuen esimerkiksi 

kirja, opas, cd-rom tai kotisivut. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9.) 

 

Sosiaali- ja terveysalan tuotteet voivat olla aineellisia tai aineettomia. Toisin sa-

noen ne voivat olla materiaalisia tuotteita, palvelutuotteita tai näiden yhdistel-

miä. Sosiaali- ja terveysalalle suunnatun tuotteen on edistettävä asiakkaan ter-

veyttä ja hyvinvointia sekä elämänhallintaa. Sosiaali- ja terveysalan tuote 

edesauttaa välillisesti tai välittömästi alan kansainvälisiä ja kansallisia tavoitteita 

ja noudattavat alan ammattieettisiä ohjeita.  (Jämsä & Manninen 2000, 14.) 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä opas Oulun alueella toimivista mielenter-

veyttä edistävistä vertaistukiryhmistä. Opinnäytetyö on siis selkeästi toiminnalli-

nen. Vertaistukiopas täyttää myös sosiaali- ja terveysalan tuotteen vaatimukset, 

sillä sen käyttö lisää asiakkaiden hyvinvointia ja elämänhallintaa. 

 

Opinnäytetyössä kuvataan paikallisia vertaistukitoimijoita sekä heidän ylläpitä-

miään vertaistukiryhmiä. Otimme sähköpostitse yhteyttä Oulussa toimiviin ver-

taistukiryhmiä ylläpitämiin järjestöihin ja seurakuntaan. Sekä järjestöt että seu-

rakunta halusivat mielellään tietonsa oppaaseen ja oppaan myös omaan käyt-

töönsä sen valmistuttua. 

 

Seuraavaksi teimme luonnoksen oppaasta ja esittelimme sen Oulun Kriisikes-

kukselle. Pyysimme heiltä palautetta luonnoksesta ja mahdollisia muita tietoja, 

joita he esitteeseen tarvitsevat. Palaute ja arviointi tuotteesta ovat tärkeää tuot-

teen kehittelyn kaikissa vaiheissa. Parhaiten palautetta saadaan koekäyttämällä 

ja esitestaamalla tuotetta sen valmistusvaiheessa. Koekäyttäjinä voivat toimia 

esimerkiksi tuotteen tilaajat ja asiakkaat. (Jämsä & Manninen 2000, 80.) Oulun 
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Kriisikeskukselta saadun palautteen pohjalta jatkoimme tuotteen jalostamista ja 

tietojen etsimistä.  

 

Tietojen keräämisen jälkeen esittelimme uuden version oppaasta Kriisikeskuk-

selle huhtikuussa 2013. Teimme oppaaseen tarvittavat lisäykset ja muutokset ja 

lähetimme sen sitten kaikille oppaassa mukana oleville toimijoille tarkastetta-

vaksi. Näin varmistimme tietojen oikeellisuuden ja luotettavuuden ja pystyimme 

vielä tekemään viime hetken muutoksia sisältöön. Tässä vaiheessa saimme 

vielä muutamaan uuden toimijan mukaan oppaaseemme.  

 

Tuotteen valmistumisen jälkeen alkaa tuotteen viimeistely siitä saatujen koke-

musten pohjalta. Viimeistelyyn voi kuulua yksityiskohtien hiontaa sekä tuotteen 

päivittämisen suunnittelua. Viimeistelyvaiheeseen kuuluu myös tuotteen jakelun 

sekä markkinoinnin suunnittelu. (Jämsä & Manninen 2000, 81.) 

 

Kun vertaistukiopas oli valmis, keräsimme Oulun Kriisikeskuksen työntekijöiltä 

sekä muilta oppaassa mukana olleilta toimijoilta palautteen siitä ja mietimme 

palautteen pohjalta mahdollisia parannusideoita. Sovimme myös, että Oulun 

Kriisikeskus vastaa oppaan päivittämisestä jatkossa ja tiedotimme asiasta ver-

taistukioppaassa mukana oleville toimijoille. Jotta opas saisi lisää näkyvyyttä, 

lähetimme sen myös muutamalle isolle sosiaalialan toimijalle Oulun alueella.   

 

Kun saimme Oulun Kriisikeskukselta hyväksynnän oppaan ulkoasusta, lähe-

timme oppaan sähköpostilla kaikille oppaassa olevien toimijoiden edustajille 

kommentoitavaksi ja palautteen saamista varten. Toimijoiden mielestä oppaan 

kokoaminen oli ollut hyvä idea ja meitä kiiteltiin sen toteuttamisesta. Saimme 

palautteen lisäksi sellaisten toimijoiden yhteystietoja, jotka eivät oppaassa vielä 

olleet ja pystyimme näin lisäämään myös heidän tietonsa oppaaseen. Varsinai-

sia muutosehdotuksia tai uusia ideoita emme oppaaseen saaneet, vaan toimijat 

tuntuivat olevan tyytyväisiä lopputulokseen. 

 

Eräs toimijoista piti opasta erittäin hyvänä ja tärkeänä työvälineenä. Toimijan 

mielestä opas on epäilemättä noussut tarpeesta ja siten se on jo itsessään ar-
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vokas apu ongelmissaan ja ahdistuksessaan painiville ihmisille. Toimijan ylläpi-

tämät vertaistukiryhmät ovat osoittautuneet suureksi avuksi monille. Toimijan 

mielestä vertaistuen merkitystä ei voi ylikorostaa, vaikkakin edelleen jotkut vä-

hättelevät sitä. 

 

Kuukauden kuluttua laitoimme vielä viestiä Oulun Kriisikeskukselle ja pyysimme 

henkilökunnalta palautetta vertaistukioppaasta. Opas oli otettu ilolla vastaan ja 

se oli jo henkilökunnalla käytössä asiakastyössä. Opasta on myös tulostettu 

odotusaulassa oleviin esitehyllyihin, josta asiakkaat voivat sitä halutessaan ot-

taa mukaansa. 

 

Opinnäytetyönämme syntynyt vertaistukiopas on työelämän tarpeesta lähtevä ja 

siksi se on erittäin ajankohtainen ja sosiaalialaa hyödyttävä. Vertaistukiopas 

vastaa työelämän yhteistyökumppanimme toiveisiin, sillä se otettiin heti julkai-

sun jälkeen käyttöön osaksi Oulun Kriisikeskuksen asiakastyötä.  
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5 OPINNÄYTETYÖN EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS 

 

 

Eettisyys opinnäytetyöprosessissa merkitsee tapaa, jolla opinnäytetyön tekijät 

suhtautuvat työhönsä, siihen liittyviin ongelmiin sekä niihin tahoihin, joiden 

kanssa opinnäytetyötä tehdään. Ongelmatilanteissa pyritään löytämään ratkai-

suja, joiden eettisinä tavoitteina ovat kunnioittaminen, tasa-arvo ja oikeudenmu-

kaisuus. (Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä 2010, 11.) 

 

Kristilliseen ihmiskäsitykseen ja diakonian periaatteisiin kuuluu vähempiosaisten 

ja hädässä olevien ihmisten auttaminen. Latvuksen mukaan kristillisessä lä-

himmäisenrakkaudessa ei ole olennaista se, kuka auttaa, vaan se, että hädässä 

oleva tulee autetuksi (Latvus & Elenius 2007, 144.) Tähän sekä Raamatun Kul-

taiseen sääntöön: �Kaikki minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heil-

le.� (Matt 7:12), pohjautuu myös opinnäytetyömme etiikka. Kultainen sääntö 

korostaa toisen asemaan asettumisen tärkeyttä. Asettuessamme toisen ase-

maan, voimme miettiä, mitä toivoisimme itselle tehtävän vastaavassa tilantees-

sa. (Latvus & Elenius. 2007, 145.) 

 

 

5.1 Eettisyys 

 

Eettisyys merkitsee ammatillisella tasolla sitä, että omaa ammatillista toimintaa, 

päätöksentekoa ja sen oikeudenmukaisuutta kyseenalaistetaan ja pohditaan 

jatkuvasti (Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet 2009, 6). Hyvään tutki-

musetiikkaan kuuluu, että epärehellisyyttä vältetään kaikissa tutkimuksen osa-

vaiheissa. Rehelliseen tutkimustyöhön kuuluu plagioinnin välttäminen sekä ra-

portoinnin huolellisuus ja harhaanjohtamattomuus. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaa-

ra 2005, 27.) Tätä samaa ohjeistusta voi käyttää myös toiminnallisen opinnäyte-

työn tekemisessä. Olemme välttäneet plagiointia huolehtimalla asianmukaisista 

lähdemerkinnöistä. Sekä vertaistukioppaan että opinnäytetyön raportin kirjoit-

tamisessa olemme huolehtineet tietojen oikeellisuudesta ja suhtautuneet käyt-
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tämiimme lähteisiin kriittisesti. Raportoinnissa olemme täsmällisesti kuvanneet 

opinnäytetyöprosessia juuri niin kuin se on tapahtunut.  

 

Asiakaslähtöisyys on yksi keskeisimmistä periaatteista sosiaalialan työssä. Sii-

hen kuuluu uusien, asiakkaiden tarpeita vastaavien menettelytapojen ja työta-

pojen jatkuva kehittäminen. (Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet 2009, 

11.) Se on toiminut eettisenä periaatteenamme myös tässä opinnäytetyöpro-

sessissa. Opinnäytetyönä syntynyt tuote mahdollistaa uusien työtapojen kehit-

tämisen Oulun Kriisikeskuksen asiakastyössä. Vertaistukiopas on tehty toimek-

siantajan ohjeiden mukaan palvelemaan vaikeassa elämäntilanteessa olevia 

ihmisiä.  

 

Vertaistukioppaassa olevien ryhmien rajaaminen oli haastavaa. Tarkoituksena 

oli kerätä kaikki mielenterveyttä edistävät Oulun alueella toimivat vertaisryhmät 

mukaan. Monilla eri somaattisiin sairauksiin keskittyvillä järjestöillä on vertaistu-

kiryhmiä, mutta pohdimme ovatko ne enemmän fyysistä terveyttä kuin mielen-

terveyttä edistäviä ryhmiä. Jokainen vertaistukiryhmä edistää varmasti sekä 

fyysistä että psyykkistä hyvinvointia. Somaattisiin sairauksiin liittyviä toimijoita 

oli niin paljon, ettemme olisi millään saaneet kaikkia oppaaseen. Monet näistä 

ovat valtakunnallisia eikä toimintaa välttämättä juuri tällä hetkellä ole Oulun alu-

eella. Yleensä tiettyä somaattista sairautta sairastavat saavan tiedon ryhmistä 

ja toimivista järjestöistä myös terveydenhuollon kautta. 

 

Monilla uskonnollisilla yhteisöillä, järjestöillä ja muilla sosiaalialan toimijoilla on 

mielenterveyttä tukevia vertaisryhmiä, joista he tiedottavat vain jäsenilleen tai 

asiakkailleen. Esimerkiksi Oulun kaupungin mielenterveyskeskuksen ryhmätoi-

mintoihin pääsee vain lääkärin lähetteellä (Oulun kaupunki i.a). Näitä ryhmiä 

oppaassa ei ole, koska olemme keränneet tähän oppaaseen vain ryhmiä, jotka 

ovat kaikille avoimia riippumatta siitä onko avuntarvitsija yhteisön jäsen vai ei. 

Uskonnollisista yhteisöistä oppaassa on mukana vain Oulun evankelis-

luterilainen seurakunta, koska he tiedottavat toiminnastaan yleisesti ja ryhmiin 

ovat tervetulleita myös seurakuntaan kuulumattomat osallistujat. 

 



29 

 

Sosiaalialan ammattilaisen eettisiin periaatteisiin kuuluu asiakkaan osallisuuden 

vahvistaminen. Sosiaalialan työssä asiakas kohdataan kokonaisvaltaisesti. 

Ammattilaisen on keskityttävä asiakkaan vahvuuksien löytämiseen ja niiden 

vahvistamiseen. Eettisiin periaatteisiin kuuluu myös asiakkaan itsemääräämis-

oikeuden kunnioittaminen niin, että asiakkaan oikeutta tehdä itseä koskevia 

päätöksiä tuetaan. (Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet 2009, 8.)  

 

Otimme oppaassa mukana olevien ryhmien rajaamisessa huomioon toimek-

siantajan asiakaskunnan tarpeet. Kriisikeskuksen asiakkuuden taustalla on 

usein odottamaton kriisi tai elämänmuutos, kuten avioero, onnettomuus tai lä-

heisen kuolema. Näihin vaikeuksiin asiakkaat tarvitsevat nopeaa reagointia ja 

keskusteluapua, jonka jälkeen he siirtyvät muun ammattiavun ja vertaistukitoi-

minnan piiriin.  

 

 

5.2 Luotettavuus 

 

Suomen Akatemian tutkimuseettisissä ohjeissa (2012) on määritelty hyvä tie-

teellinen käytäntö, johon tutkimuksen uskottavuus perustuu. Hyvään tieteelli-

seen käytäntöön kuuluu, että tutkija noudattaa koko tutkimusprosessin ajan tie-

deyhteisön tunnustamia toimintatapoja eli rehellisyyttä, yleistä huolellisuutta ja 

tarkkuutta. Se edellyttää myös eettisesti kestäviä tiedonhankintamenetelmiä 

sekä avoimuutta tutkimuksen suunnittelussa, toteuttamisessa ja raportoinnissa. 

Hyvän tieteellisen käytännön loukkauksia ovat vilppi tutkimuksen teossa sekä 

piittaamattomuus hyvästä tieteellisestä käytännöstä. Käytännön esimerkkejä 

loukkauksista ovat esimerkiksi toisen tekstin plagiointi sekä tekaistujen tulosten 

esittäminen tiedeyhteisölle. Syyt hyvän tieteellisen käytännön loukkauksiin löy-

tyvät usein tutkijan oman tieteenalan huonosta hallinnasta sekä huolimattomuu-

desta tutkimuksen suorittamisessa.  

 

Opinnäytetyön luotettavuus edellyttää sen tekijältä kriittistä asennetta, jota voi-

daan pitää myös tieteellisen työskentelyn tärkeimpänä lähtökohtana. Kriittisellä 

asenteella tarkoitetaan sitä, että omia tutkimuksellisia valintoja reflektoidaan 
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perusteellisesti koko prosessin ajan. (Pohjola 2003, 59.) Opinnäytetyöprosessin 

aikana käytettyjen lähteiden tulee olla primaari-, eli alkuperäislähteitä (Mäkinen 

2005, 186�188). Ohjeistusten ja oppaiden kohdalla lähdekritiikki on tärkeässä 

osassa. Tuotteen tekijän on mietittävä, mistä oppaassa käytetyt tiedot on han-

kittu ja miten tietojen oikeellisuus ja luotettavuus varmistetaan. (Vilkka & Airak-

sinen 2003, 53.) Opinnäytetyöprosessin aikana on hyödynnetty monipuolisesti 

kirkon- ja sosiaalialan kirjallisuutta ja uusimpia tutkimuksia. Oppaaseen kootut 

tiedot on saatu suoraan vertaistukiryhmien järjestäjiltä ja tietojen oikeellisuus on 

tarkistettu monta kertaa prosessin aikana. Näin on voitu varmistua siitä, että 

oppaassa esitetyt tiedot vertaistukiryhmistä ja niitä ylläpitävistä tahoista ovat 

oikeellisia ja ajan tasalla. 

 

Vertaistukiopasta tehdessä ongelmaksi muodostui kaikkien vertaistukiryhmiä 

tarjoavien toimijoiden tavoittaminen. Oulun alueella toimii valtava määrä sosiaa-

li- ja terveysalan toimijoita, jotka järjestävät vertaistukiryhmiä. Vaikka aivan 

kaikkia toimijoita emme varmasti olekaan tavoittaneet, toivomme että opasta 

päivitetään ja siitä tulee kaikkien toimijoiden yhteinen työkalu, jolloin uusien 

ryhmien ja toimijoiden lisääminen ei ole ongelma, vaan opas päivitetään sään-

nöllisesti ajan tasalla pysymisen varmistamiseksi. 

 

Olemme pyrkineet olemaan objektiivisia koko opinnäytetyöprosessin ajan. Ob-

jektiivisuudella tarkoitetaan havaintojen luotettavuutta ja puolueettomuutta 

(Tuomi & Sarajärvi 2012,135). Opinnäytetyön puolueettomuutta täytyy kuitenkin 

pohtia, sillä jo tiedonhakuvaiheessa aloitimme vertaistukiryhmien kokoamisen 

niistä toimijoista, jotka olivat meille ennestään tuttuja ja joihin meillä oli valmiit 

kontaktit. Heidän kauttaan ja hakukoneiden avulla saimme tietoa myös muista 

toimijoista ja näin saimme oppaasta kattavan. Omat positiiviset kokemuksemme 

ja näkemyksemme vertaistuen voimasta vaikuttivat jo opinnäytetyön aiheen va-

lintaan ja varmasti heijastuvat koko opinnäytetyöhön. 
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6 POHDINTA 

 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa vertaistukiopas Oulun alueella toimivista 

vertaisryhmistä Oulun Kriisikeskuksen käyttöön. Opinnäytetyön aihe on erittäin 

ajankohtainen ja edistää hyvin sosiaali- ja terveysalan työtä. Mielenterveyspal-

veluja supistetaan koko ajan, jolloin vertaistuen merkitys mielenterveystyössä 

kasvaa jatkuvasti. Kolmannen sektorin tarjoamat palvelut muodostuvat yhä tär-

keämmäksi tukimuodoksi sosiaalialan työssä. Ne ovat kaikkien saatavilla, koska 

niiden käyttämiseen ei vaikuta asiakkaan taloudellinen tilanne, diagnoosi tai 

jäsenyys. Kolmannen sektorin palvelut perustuvat pääosin vapaaehtoistyöhön, 

jolloin niiden käyttö on usein maksutonta. 

 

Toiveena on, että oppaasta tulisi päivittäinen työkalu toimijoiden keskuudessa. 

Olisi tärkeää, että oppaaseen saataisiin mukaan yhä enemmän toimijoita ja sitä 

myös ylläpidettäisiin ja päivitettäisiin säännöllisesti. Toivomme, että oppaan 

avulla yhteistyö vertaistukea järjestävien toimijoiden kesken käynnistyy ja avun-

tarvitsijoiden pääsy heille sopiviin vertaisryhmiin nopeutuu. Monilla toimijoilla on 

samanlaisia ryhmiä. Oppaan sekä sen synnyttämän yhteistyön avulla eri toimijat 

voisivat mahdollisesti myös yhdessä toteuttaa uusia yhteisiä vertaisryhmiä. Pit-

kän tähtäimen tavoitteena on, että oppaasta olisi hyötyä myös tulevaisuudessa 

ja yhä laajemmalle käyttäjäjoukolle.  

 

Vertaistuki on erittäin tehokas apu monenlaisiin elämäntilanteisiin. Vertaistuesta 

ja sen vaikutuksista toipumiseen erilaisissa elämänkriiseissä on vasta vähän 

tutkittua tietoa, mikä osaltaan hankaloitti tiedonsaantia myös opinnäytetyötä 

varten. Omien ryhmänohjaajakokemusten perusteella voimme todeta vertaistu-

en olevan tehokas ja voimaannuttava menetelmä erilaisten ongelmien ratkai-

sussa. Monille ryhmäläiselle tieto siitä, että monet muutkin painivat juuri saman-

laisten asioiden ja ongelmien kanssa, on vapauttavaa. Ryhmäläinen huomaa 

hyvin pian, että muutkin ihmiset kokevat ja tuntevat samoja tunteita, eikä niitä 

tarvitse hävetä. Monet ihmiset ovat voineet vuosia luulla olevansa ainoita näin 

toimivia ja tuntevia ja uskovat itsensä täysin viallisiksi. Yksin jääminen vaikeas-
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sa elämäntilanteessa altistaa syrjäytymiselle ja huono-osaisuudelle. Ihminen voi 

pahimmassa tapauksessa sairastua psyykkisesti tai sortua päihteiden väärin-

käyttöön. 

 

 

6.1 Vertaistukioppaan merkitys ja kehittäminen jatkossa 

 

Oulun alueella toimii valtavasti erilaisia vertaistukiryhmiä. Opas helpottaa tieto-

jen löytämistä ja nopeuttaa ammattilaiset työntekoa. Ammattilaisten lisäksi op-

paasta on hyötyä sekä Oulun Kriisikeskuksen asiakkaille, että myös kaikille 

muille vertaistukea tarvitseville ja siitä kiinnostuneille. 

 

Opinnäytetyöprosessin aikana huomasimme, että yhteistyö eri toimijoiden välillä 

on aika vähäistä. Toivomme, että vertaistukioppaan myötä yhteistyö Oulun alu-

eella toimivien järjestöjen ja yhteisöjen välillä lisääntyy. Eri toimijoilla on tällä 

hetkellä päällekkäisiä ryhmiä ja yhteistyöllä nämä ryhmät voitaisiin yhdistää.  

Tiedotus ja ryhmien organisointi olisi helpompaa, kun sitä hoitaisi useampi toi-

mija. 

 

Vertaistukiryhmät täydentävät muita asiakkaille tarjottavia mielenterveyspalve-

luita. Sosiaalialan ammattilaisten myönteinen suhtautuminen vertaistuen voi-

maan ja sen pitäminen vakavasti otettavana vaihtoehtona vaikeista elämäntilan-

teista toipumiseen edistää vertaistuesta ja ryhmistä tiedottamista sekä dialogi-

suutta ammattiavun ja vertaistuen välillä. (Jantunen 2008, 88.)   

 

Yllättävää on, että Oulun alueella toimivat vertaistukiryhmät ovat kaikki pääosin 

kolmannen sektorin järjestämiä. Joitakin ryhmiä järjestetään esimerkiksi mielen-

terveystoimistossa tai osastoilla, mutta ne ovat suljettuja omalle asiakaskunnal-

le tarjottavia ryhmiä. Vertaistukiryhmien on tutkittu vähentävän kriisiavun tarvet-

ta, joten mielestämme vertaistukiryhmät ovat edullinen ja helppo tapa edistää 

mielenterveyttä ja siten erittäin hyvä ennaltaehkäisevän mielenterveystyön muo-

to. Uskomme, että vertaistuen kautta saatava apu pitkällä aikavälillä vähentää 

asiakkaiden hakeutumista mielenterveyspalvelujen piiriin. Tällöin mielenterve-
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yspalveluja tarvitsevien määrä vähenee ja hoitoa tarvitsevat pääsevät hoitoon 

nopeammin. Vertaistukitoimintaan panostamalla saavutetaan tätä kautta sääs-

töjä myös yhteiskunnallisella tasolla. Pieni satsaus yhteiskunnan tukemaan laa-

jempaan vertaistukiverkostoon toisi pian näkyviä säästöjä mielenterveys- ja krii-

sihoidon suuriin kustannuksiin ja lisäystä ihmisten hyvinvointiin. 

 

Opinnäytetyöprosessin aikana heräsi kysymyksiä vertaistuen merkityksestä toi-

pumisen tukena. Tutkimus siitä, miten vertaistuki ennaltaehkäisevänä hoitona 

tai toipumisprosessin aikana vaikuttaa esimerkiksi lääkkeiden käyttöön, terapian 

tarpeeseen tai lääkärikäyntien määrään, olisi ajankohtainen ja hyödyllinen. 

 

Vertaistukioppaasta nousee useita aiheita jatkokehittämiselle. Emme tutkineet 

työntekijöiden kokemuksia oppaan käytöstä käytännössä, joten kehittämishaas-

teena olisi hyvä kartoittaa Oulun Kriisikeskuksen työntekijöiden kokemuksia op-

paasta ja sen käytöstä. Myös muiden mukana olevien toimijoiden mielipiteitä ja 

kokemuksia oppaan toimivuudesta käytännössä voisi tutkia. Vastausten perus-

teella opasta voisi kehittää ja uudistaa edelleen. 

 

Vertaistukioppaan ulkoasu oli haaste. Tällä hetkellä opas ei ole visuaalisesti 

kovin näyttävä. Pelkistettyyn ulkoasuun päädyttiin yhteistyössä toimeksiantajan 

kanssa, sillä oppaan päivittämisen pitäisi myös jatkossa olla helppoa ja onnistua 

myös ilman taitto-ohjelmia ja sen alan ammattilaisia. Oppaan visuaalisuuden 

parantaminen on myös yksi aihe jatkokehittämiselle. Esimerkiksi joku kuvallisen 

viestinnän opiskelija voisi tarttua haasteeseen, ja tutkia, miten oppaasta saisi 

visuaalisesti näyttävämmän ilman, että sen käytettävyys ja ylläpitäminen vai-

keutuvat.  

 

Vertaistukiopasta voitaisiin edelleen kehittää laajentamalla sen käyttäjäjoukkoa 

sekä lisäämällä oppaassa mukana olevia toimijoita. Oppaasta voisi tehdä säh-

köisen version, jolloin se tavoittaisi suuremman joukon ihmisiä. Sähköisen ver-

sion päivittämisestä ja ylläpitämisestä voisi vastata esimerkiksi Oulun kaupunki. 

Tällöin tieto olisi kaikkien saatavilla, eikä vain Oulun Kriisikeskuksen henkilö-

kunnalla ja esitteessä mukana olevilla toimijoilla.  
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6.2 Vertaistuen merkitys diakonian näkökulmasta 

 

Kolmannen sektorin toimijoista Suomen evankelis-luterilainen kirkko on suurin 

vertaistukiryhmien tarjoaja. Myös Oulun alueella seurakunnalla oli eniten ver-

taistukiryhmiä tarjolla. Seurakunnilla on sekä henkilökunnan että vapaaehtois-

työntekijöiden ohjaamia ryhmiä ja tarjontaa löytyy moneen eri elämäntilantee-

seen. Kirkko linjaa vapaaehtoistyöhön perustuvan vertaistuen yhdeksi tärkeäksi 

tulevaisuuden työmuodoksi seurakunnissa. 

 

Seurakunnan vertaisryhmissä ja -toiminnassa on aina mukana myös hengelli-

nen aspekti. Se on sekä hyvä että huono asia. Kriisien kohdatessa ihmiset 

usein alkavat pohtia myös hengellisyyttä ja seurakunnan ryhmissä tämän poh-

timinen mahdollistuu. Ryhmän inspiroimana voi hakeutua vaikka diakonin tai 

papin vastaanotolle pohtimaan omaa hengellisyyttään syvemmin. Se, että ryh-

mässä tapaa jonkun seurakunnan työntekijän ja tämä tulee tutuksi, myös omal-

ta osaltaan helpottaa vastaanotolle sekä muuhun seurakunnan toimintaan ha-

keutumista. Toisaalta hengellisyys voi olla myös esteenä ryhmiin hakeutumisel-

le. Jos ei kuulu kirkkoon, ryhmissä voi tuntea ulkopuolisuutta erilaisen näke-

myksen takia, ja se voi jopa estää osallistumisen ryhmiin, vaikka ne muuten 

palvelisivat henkilön elämäntilannetta. 

 

Seurakunnan laaja valikoima erilaisia ryhmiä mahdollistaa, että asiakkaan osal-

listuessa yhteen ryhmään ja henkilökunnan tullessa tutuksi, hänen on helpompi 

lähteä mukaan myös muihin ryhmiin ja muuhun seurakunnan toimintaan. Seu-

rakunta tarjoakin upeat puitteet osallisuuden toteutumiseen. Olemalla mukana 

seurakunnan toiminnassa, vaikka vapaaehtoisena, ihminen tuntee itsensä tär-

keäksi ja kuuluu johonkin yhteisöön. Näin osallisuus, joka on hyvän elämän pe-

rusedellytyksiä, toteutuu.  Jokainen voi olla mukana ryhmissä ryhmän jäsenenä, 

mutta myös lähteä mukaan seurakunnan toimintaan aktiivisena osallistujana 

toimimalla vaikka itse ryhmänohjaajana tai vapaaehtoisena. 
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LIITE 1: Sähköpostiviesti vertaisryhmän jäsenille 

 

 

Hei !  

 

Teen opinnäytetyönä vertaistukioppaan Kriisikeskukselle, johon on kerätty Ou-

lun alueella toimivia vertaistukiryhmien järjestäjiä. Olemme jo oppaan tehneet ja 

nyt teemme kouluun raporttia siitä ja olisi kiva saada siihen raporttiin kokemuk-

sia vertaisryhmässä olleilta tai olevilta. Voisitteko te kertoa minulle omia koke-

muksianne vertaistukiryhmästä?  Nimet eivät tietenkään tule raporttiin. 

 

Terveisin, Outi Tolonen 
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LIITE 2: Vertaistuen valtava voima � Opas Oulun alueella toimiviin vertaistuki-

ryhmiin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERTAISTUEN VALTAVA VOIMA 

Opas Oulun alueella toimiviin vertaistukiryhmiin 
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VERTAISTUKI 

 

Vertaistuella tarkoitetaan sitä, kun joukko samassa elämäntilantees-
sa olevia ihmisiä keskustelee ja toimii yhdessä ryhmänä. Se voi olla 

joko vapaamuotoista tai jonkun toimijan organisoimaa vastavuorois-
ta tukea ja apua. 

Vertaisryhmä voi olla avoin tai suljettu. Ryhmät ovat kestoltaan jat-

kuvia tai määräaikaisia. Ryhmä voi keskittyä tiettyyn teemaan tai ai-
heeseen, kuten päihteisiin. Tai sitten ryhmä voi toimia ilman erityistä 
teemaa, ja yhdistävänä tekijänä voi olla joku muu asia esimerkiksi 
äitiryhmä, jossa yhdistävänä tekijänä on äitiys. Ryhmät voivat olla 
keskusteluryhmiä tai toiminnallisia.  Osallistumiseen ei siis vaadita 
diagnoosia tai lähetettä vaan oma kiinnostus riittää.  

Vertaistuen toimintaperiaatteita ovat vapaaehtoisuus, avoimuus, ta-
sa-arvoisuus ja kunnioitus. Jokainen vertainen on asiantuntija oman 
kokemuksensa osalta. Tärkeää on tunne siitä, ettei ole yksin tilan-

teensa tai ongelmiensa kanssa ja tulee kuulluksi ja nähdyksi. Vertai-
suus antaa uskoa ja toivoa tulevaan ja saa aikaan voimaantumista 
ja yhteisöllisyyttä. 

Vertaistuen voiman voidaankin ajatella liittyvän asiantuntijuuteen, 
jonka vain tietyn kokemuksen kokenut saavuttaa.  Jakamalla omia 
kokemuksia ja selviytymiskeinoja pystyy tukemaan ja auttamaan 
muita samassa tilanteessa olevia. 

Opas on toteutettu yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulun 
opiskelijoiden ja Oulun Kriisikeskuksen kanssa. Diakonia-
ammattikorkeakoulun opiskelijat sosionomi (AMK) Henna Koistinen 
ja sosionomidiakoni (AMK) Outi Tolonen ovat tehneet tämän osana 
opinnäytetyötään vertaistuesta. Tavoitteena on ollut lisätä tietoa ver-
taistuesta ja helpottaa vertaistuen löytymistä Oulun alueella. 

Jatkossa vertaistukioppaan päivittämisestä vastaa Oulun Kriisikes-
kus. 
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KRIISIKESKUS 

 

 

Kriisikeskuksen toiminnan tavoitteena on edistää kriiseistä selviytymistä ja ennaltaehkäistä 
mahdollisia mielenterveyden ongelmia. 

 

Toimintaperiaatteet: 

· Lähtökohtana on asiakkaan kokema keskusteluntarve 

· Yhteyttä voi ottaa nimettömänä ja palvelu on asiakkaalle maksuton 

· Tapaamisiin voi tulla yksin tai läheisten kanssa 

· Kriisiapu on lyhytkestoista, tavallisimmin 1-5 käyntiä. Tarvittaessa asiakasta ohja-
taan muihin palveluihin hakeutumisessa. 

· Tapaamiset vain ajanvarauksella 

Kriisikeskuksessa työskentelee kriisityön ammattilaisia, vapaaehtoisia tukihenkilöitä sekä 
ajoittain työharjoittelussa olevia sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita. 

 

Toimintamuodot: 

· Yksilö-, pari- ja perhekeskustelut 

· Vertaisryhmät 

· Kriisityön koulutus, työnohjaus ja konsultaatio 

· Vapaaehtoinen tukihenkilötoiminta 

 

Kriisikeskuksen toimintaa ylläpitää Oulun seudun Mielenterveysseura ja rahoittaa Raha-
automaattiyhdistys. Oulun kaupunki tukee toimintaa tarjoamalla toimitilat. 



45 

 

Kriisikeskuksessa kokoontuvat vertaistukiryhmät: 

 

· Surunauha Ry:n vertaisryhmä: Itsemurhan tehneiden läheisille. Tiedustelut suru-

nauhatoimistosta puh. 040-5458954 

 

· Delfins: avoin keskusteluryhmä lapsena seksuaalista hyväksikäyttöä kokeneille ja 

heidän läheisilleen. 

 

· Sururyhmä itsemurhan kautta läheisensä menettäneille. Suljettu ryhmä, joka järjes-

tetään yhteistyössä seurakunnan kanssa. Toteutetaan keväisin ja/tai syksyisin.  

 

· Ikäihmisten keskusteluryhmä. Hyvä Mieli �ryhmässä käyneille. 

 

· Miesten eroryhmä. Suljettu ryhmä eronneille miehille. Lisätiedot puh. 050-4031344 

 

· Löydä oma tarinasi �ryhmä. Omat ryhmät 13-16-vuotiaille sekä 17�20 -vuotiaille 

nuorille jotka kokevat masennusta, ahdistusta, yksinäisyyttä tai tuen tarvetta tilan-

teessaan. 

 

· Ryhmä raiskatuille naisille. Suljettu ryhmä, joka toteutetaan yhteistyössä Ensi- ja 

turvakodin kanssa. Järjestetään syksyisin ja/tai keväisin. Lisätiedot p. (08) 312 0611 

 

 

Yhteystiedot: 

 

Oulun Kriisikeskus 

Tuirantie 1  

90500 Oulu 

www.oulunkriisikeskus.fi 

 

ajanvaraus arkisin klo 10�16 

p. (08) 312 0611 
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HYVÄN MIELEN TALO 

 

Hyvän Mielen Talo on perustettu vuonna 1989. Yhdistyksen perustaminen sai alkunsa 
omaisten vertaisryhmätoiminnasta. Henkilöjäseniä on tällä hetkellä noin 1900 ja yhteisöjä-
seniä 32. Lisäksi vapaaehtoistoiminnassa on mukana reilu sata vapaaehtoista. Työntekijöi-
tä on kymmenkunta ja Raha-automaattiyhdistys tukee toimintaa. Toiminta on jäsenille 
pääasiassa maksutonta. 

Hyvän Mielen Talo tekee ennaltaehkäisevää, korjaavaa ja vahvistavaa mielenterveystyötä. 
Omaistoiminta on yksi tärkeä perustehtävä. Hyvän mielen talolle voit tulla tutustumaan tai 
viettämään aikaa milloin vain. Voit istuskella olohuone Helmessä, juoda kupin kahvia, lu-
kea lehtiä ja jutella ihmisten kanssa. Hyvän mielen talolla kokoontuu päivittäin erilaisia 
ryhmiä, joista useimpiin voi tulla ilmoittautumatta etukäteen. Talolla on tarjolla myös henki-
lökohtaista keskusteluapua ajanvarauksella. 

 

Hyvän Mielen Talolla kokoontuvia ryhmiä: 

 

· Ahistaako?   

· Alkuviikon aamuhetki  

· Bipo-vertaistukiryhmä 

· Englannin keskusteluryhmä 

· Hyvän mielen filosofit  

· Hyvän mielen liikkujat 

· Jännittäjien ryhmä 

· Karaoke- ja esiintymistaidon ryhmä  

· Kitaransoittoryhmä 

· Miesten vertaistukiryhmä 

· Rentoutumisryhmä  

· Sauvakävelyryhmä 

· Skitsofreniaan sairastuneiden ver-

taistukiryhmä 

· Vapaan tanssin ryhmä  

· Vertaistukiryhmä masentuneille  

· Vertaistukiryhmä äitipuolille 

· Viikon ajankohtaiset asiat 

· Ääniä kuulevien vertaistukiryhmä 

 

 

Yhteystiedot: 

 

Hyvän Mielen Talo ry 

Puusepänkatu 4  

90100 Oulu 

www.hyvanmielentalo.fi 
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IRTI HUUMEISTA RY 

 

Irti Huumeista ry on vuodesta 1984 toiminut poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton val-
takunnallinen ehkäisevää ja korjaavaa yksilö- sekä perhekeskeistä päihdetyötä tekevä 
kansalais- ja vapaaehtoisjärjestö. 
 
Irti Huumeista - Oulun seutu on toiminut jo yli 15 vuotta. Se tarjoaa asiakaslähtöisiä tuki- ja 
neuvontapalveluita huumeiden käyttäjien omaisille sekä huumeista irti pyrkiville.  
 

Irti Huumeista ry:n ylläpitämiä vertaistukiryhmiä: 
 
 

· Vertaistukiryhmä huumeiden käyttäjien läheisille 

Parillisten viikkojen tiistaisin klo 18 

Kumppanuuskeskuksessa, Isokatu 47, 2. krs. 

Lisätietoja: 050 442 2206 

  

 

· Miesryhmä ToiVo huumeidenkäyttäjien läheisille 

keskiviikkoisin klo 17.00  

Kumppanuuskeskuksessa, Isokatu 47, 2. krs. 

Lisätietoja: 044 359 2926 

 

 

 

 

Yhteystiedot: 

 

Irti Huumeista ry 

Kumppanuuskeskus 2. krs 

Isokatu 47 

90100 Oulu 

www.irtihuumeista.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aluetyöntekijä: 

Anu Nevanperä 

p.050 442 2206 

anu.nevanpera@irtihuumeista.fi 
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KÄPY - LAPSIKUOLEMAPERHEET RY 

 

KÄPY- Lapsikuolemaperheet ry on aatteellisesti sitoutumaton ja voittoa tavoittelematon 
vertaistukiyhdistys, joka tukee kuoleman kautta lapsensa menettäneitä perheitä, lapsen 
kuolintavasta ja iästä riippumatta. Lapsi on olemassa kun raskaus on alkanut, eikä lapsi-
vanhempisuhde pääty täysi-ikäisyyteenkään. Aina kun lapsi on kuollut ennen vanhempaa, 
on kyse lapsen kuolemasta. Tukea tarjoamme mm. tukipuhelimen, tukihenkilöiden sekä 
ympäri Suomea kokoontuvien vertaistukiryhmien avulla. Sivuiltamme on myös tulostetta-
vissa lapsen kuolemaa käsitteleviä tukipaketteja. 

 
KÄPY ry:n toiminta perustuu vertaistukeen. Yhdistyksen toimisto on Tampereella. Toimin-
taa toteutetaan valtakunnallisesti toimiston työntekijöiden ja vapaaehtoisten yhteistyönä. 
 
Keskusteluryhmiin ovat tervetulleita kaikki lapsensa menettäneet vanhemmat, kuolleen 
lapsen iästä ja kuolintavasta riippumatta. Toimintaan ei tarvitse osallistua säännöllisesti. 
Keskusteluille ei ole ennalta määrättyä aihetta vaan ne muodostuvat osallistujien esille 
nostamien aiheiden perusteella. Tilaisuudet ovat luottamuksellisia. Keskusteluryhmät eivät 
ole ammatillisesti ohjattuja, vaan ne perustuvat vertaistukeen. 

 

 

Oulussa vertaistukiryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa  

osoitteessa NNKY, Isokatu 15 90100 Oulu 

 

Ilmoittauduthan ryhmänohjaajalle ennen ensimmäistä kertaa.  

 

 

 

Yhteystiedot: 

 

toimisto@kapy.fi 

 www.kapy.fi 

 
Ryhmänohjaaja 
Maria Perätalo 
maria.peratalo@edu.oulunsalo.fi  
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MIELENVIREYS 

 

Mielenvireys ry on vuonna 1970 perustettu mielenterveysyhdistys, jonka toimitila Oulun 
keskustassa on kodikas tuki- ja kohtaamispaikka mielenterveyskuntoutujille. Sen toimin-
nan tarkoituksena on aktivoida ja yhdistää Oulun sekä ympäristökuntien alueella psyykki-
sistä häiriöistä kuntoutuvia henkilöitä. Mielenvireyden toiminta-ajatuksena on mielenterve-
yskuntoutujien toimintakyvyn ylläpitäminen, syrjäytymisen ehkäisy sekä aseman paranta-
minen vertaistuen keinoin. 
 

 
 
Mielenvireyden tarjoamia ryhmiä: 
 

 

· Painonhallinnan oma-apuryhmä 

· Tietovisa 

· Maanantaikerho 

· Musiikkiryhmä 

· Hengen ravintoa -ryhmä 

· Kujelmakerho 

· Kädentaitojenryhmä 

· Naisten porinapiiri 

· Mieli maasta -ryhmä 

· Miesten -ryhmä 

· Ikinuoretnaiset -ryhmä 

· Kuntosaliryhmä 

· Elokuvaryhmä 

 

Yhteystiedot  

 

Mielenvireys ry 

Isokatu 41A 25, 5, krs 

90100 Oulu 

mielenvireys@gmail.com 

www.mielenvireys.com 
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POHJOIS-SUOMEN AUTISMIN KIRJO RY 

 

Pohjois-Suomen autismin kirjo ry edustaa ihmisiä, joilla on autismi, Aspergerin oireyhtymä 
tai muu vastaava laaja-alainen kehityshäiriö, sekä heidän omaisiaan. Yhdistys on myös 
alan asiantuntijoiden ja muiden asiasta kiinnostuneiden yhteisjärjestö. 
 
 
Pohjois-Suomen autismin kirjo ry:n vertaistukiryhmiä: 
 

 

· Asperger vertaisryhmä 
Aikuisten AS naisten ja miesten keskusteluryhmä kokoontuu joka toinen tiistai klo 
18 alkaen Aleksinkulmassa, Aleksanterinkatu 9, Oulu. 
 

· Vanhempien rupatteluillat 

Erityislasten, nuorten ja aikuisten vanhempien rupatteluiltojen aiheissa käsitellään 
autisminkirjoon ja muita erityistukea tarvitsevien lasten ja nuorten asioita, jaetaan 
kokemuksia ja voimaannutaan samassa elämäntilanteessa olevien seurasta. Ru-
patteluiltojen alussa on toisinaan pieni alustus illan teemasta mutta tärkeintä on va-
paa jutustelu vanhemmuudesta ja arjesta selviämisestä. Tilaisuuksissa on kahvitar-

joilu. Ryhmä kokoontuu Kumppanuuskeskuksella kerran kuussa. Tervetuloa rupat-
telemaan! 
 

 
 
 
 

 

Yhteystiedot 
 
Pohjois-Suomen autismin kirjo ry 
Isokatu 47, 90100 Oulu 
autisminkirjo@gmail.com 
www.autisminkirjo.fi 
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OULUN SEUDUN YHDEN VANHEMMAN PERHEIDEN LIITTO RY 

 

Oulun Seudun Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry on valtakunnallisen Yhden Van-
hemman Perheiden Liitto ry:n jäsenyhdistys, jonka tavoitteena on parantaa yhden van-
hemman perheiden taloudellista, sosiaalista ja oikeudellista asemaa Oulun seudulla. 
 
Yhdistys tarjoaa mahdollisuuden puhua yhden vanhemman perheen tilanteesta samaa 
kokeneiden kanssa. Vertaistukiryhmien lisäksi yhdistys tarjoaa mielekästä toimintaa aikui-
sille ja lapsille yhdessä ja erikseen.   
 

 

 

Oulun seudun yhden vanhemman perheiden liiton tarjoamia vertaistukiryhmiä: 

 

 

· Olohuonetoiminta 
Vertaistukea viidessä eri olohuo-
neessa 
Voit valita missä haluat käydä, tai 
osallistua kaikkiin silloin, kun sinul-
le sopii. Kaikki ryhmät toimivat 
avoimella periaatteella. Tervetullei-
ta ovat kaikki yhden vanhemman 
perheiden 
vanhemmat lapsineen. Lastenhoito 
on järjestetty. 

 

· YXIN lapsen kanssa 
Ryhmä yksin lapsen saaneille ja 
yksin lasta odottaville äideille. 
Ryhmä kokoontuu joka kuukauden 
ensimmäinen tiistai.  

 
 

· Lasten eroryhmä 
Ryhmä 7-10 -vuotiaille lapsille, joi-
den vanhemmat ovat eronneet.  

 

 

 

Yhteistiedot 

Oulun Seudun Yhden Vanhemman Perheiden liitto ry 
Isokatu 47, Kumppanuuskeskuksen 4. krs. 
oulunseudunyvp@gmail.com 
www.osyvp.fi
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NUORTEN NAISTEN KRISTILLINEN YHDISTYS 

 

NNKY (Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys) on kansainvälinen, ekumeeninen ja 
monikulttuurinen naisten ja tyttöjen liike, joka toimii noin 120 eri maassa. Toimintaa 
ohjaavia periaatteita ovat ekumeenisuus, oikeudenmukaisuus ja avoimuus. NNKY pyrkii 
vahvistamaan tasa-arvoa kouluttamalla ja vahvistamalla tyttöjä ja naisia.  
 
Oulun NNKY:n toiminnan ajatuksena on kristillinen sisaruus. Oulussa NNKY on mukana 
järjestämässä erityisesti hengellisiä ja ihmisoikeuksia käsitteleviä tapahtumia. Yhdistys 
järjestää mukavaa yhdessäoloa naisille muun muassa käsitöiden ja kirjallisuuden 
parissa. 
 
 
 
Kamalat äidit -ryhmä 
 
Oulussa kokoontuu Kamalat äidit � vertaistukiryhmiä, joissa keskustellaan äitinä olosta, 
arjen tilanteista ja rajojen asettamisesta sekä niistä asioista, jotka äitejä kulloinkin 
askarruttavat. Ryhmä on tarkoitettu murrosikäisten lasten äideille ja se kokoontuu 
yhteensä kymmenen kertaa, noin joka toinen viikko. Ryhmiä perustetaan tarpeen 
mukaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yhteystiedot 

 
OulunNNKY 
Asemakatu 15, 90100 Oulu 
Käyntiosoite: Isokatu 15 
www.kamalataidit.fi 
 
toiminnanohjaaja Maarit Peltoniemi 
puh. 0400 520 800 
maarit.peltoniemi@co.inet.fi 
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YKSIN ÄIDIKSI - TUIKE OULU 

 

Yksin äidiksi -vertaistukiryhmä on tarkoitettu yksin lastaan odottaville, yksin lapsensa 

synnyttäneille ja pääasiassa yksin lapsistaan huolehtiville äideille. Ryhmän toiminta 

tavoittaa noin 80 eri-ikäistä yksin lasta odottavaa ja odottanutta äitiä Oulun alueella ja 

määrä lisääntyy koko ajan. Vertaisryhmätoiminnan taustalla toimii Yksin äidiksi ry - 

Tuike Oulu, jonka tehtävä on varmistaa ryhmän toiminnan edellytykset mm. rahoituksen 

muodossa. 

 

Tapaamisissa on myös ajankohtaista ohjelmaa sekä äideille että lapsille. Näitä ovat 

äideille esimerkiksi jaksamisesta ja puuttuvasta isästä käydyt keskustelut, erilaisten 

asiantuntijoiden alustamat keskustelut jostakin ajankohtaisesta teemasta ja äideille ja 

lapsille esimerkiksi pikkujoulut ja kesäretki. 

 

Tapaamisiin ovat tervetulleita myös yksin lastaan odottaneiden äitien lapset tutustu-

maan toisiin samanlaisessa elämäntilanteessa oleviin lapsiin. Tapaamisiin ei ole 

rajoitettua oikeutta osallistua eli jos äiti tuntee olevansa yksin odotusaikana ja saatuaan 

lapsen, hän on lapsensa kanssa tervetullut ryhmän toimintaan mukaan. Syitä 

yksinodottamiseen on monta, yhtä monta kuin on äitiä... 

 

Ryhmällä on kaksi vetäjää, jotka ovat myös läpikäyneet saman elämäntilanteen. Ryhmä 

kokoontuu pääsääntöisesti kuukauden ensimmäisenä parillisena lauantaina kello 15�17 

Oulun keskustassa Avoimella päiväkodilla osoitteessa Uusikatu 27.  

 

Yhteystiedot 

 

Yksin Äidiksi / Tuike Oulu 
tuike.oulu@gmail.com 
Sirja Erika 044-3334003 

 
Löydät ryhmän myös facebookista! 

www.facebook.com/yksinaidiksi 

Lisäksi äideille on oma suljettu facebook -ryhmä osoitteessa 

www.facebook.com/groups/164766783666303/  
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OULUN EV.-LUT. SEURAKUNNAT 

 

Kirkko tarjoaa henkilökohtaisen keskustelun lisäksi vertaistukiryhmiä erilaisiin tarpeisiin 

ja elämäntilanteisiin. Seurakunnilla on ryhmiä päihdeongelmaisille, mielenterveyskun-

toutujille, työttömille sekä erityistukiryhmiä varhaisnuorille, nuorille ja aikuisille.  Näiden 

lisäksi on monia muita ryhmiä kuten esimerkiksi:   

 

 

· Parisuhde- ja eroryhmät 

· Isälapsiryhmät 

· Miestenryhmä 

· Vertaistukiryhmät kehitys-, kuulo- ja näkövammaisille ja heidän läheisilleen 

· Vertaistukiryhmä liikuntaesteisille 

· Sururyhmät läheisensä menettäneille 

· Vertaistukiryhmä omaishoitajille 

· Vertaistukiryhmä yli 60-vuotiaille eläkeikäisille 

· "Elämän iloa - voimaantumiskurssi" omaishoitajille, jotka ovat menettäneet 

läheisensä  

 
 

 

 

Tarkemmat tiedot löytyvät seurakunnan nettisivuilta. 

www.oulunseurakunnat.fi 
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OULUN SEUDUN NUORET LESKET 

 

Oulun seudun nuoret lesket on aatteellisesti sitoutumaton vertaistukiryhmä nuorena 

leskeytyneille. Ryhmässämme voi vaihtaa kokemuksia ja samalla antaa ja saada tukea 

muiden samantyyppisessä elämäntilanteessa olevien kanssa. Ryhmään ovat 

tervetulleita kaikki puolisonsa/kumppaninsa menettäneet, parisuhteen muodosta 

riippumatta. 

 

Ryhmä on muodoltaan avoin keskusteluryhmä ja sinne voi tulla milloin haluaa. Joskus 

ryhmässä vierailee myös joku asiantuntijavieras.  

 

Ryhmä kokoontuu kerran kuussa sunnuntaisin kello 16�18 Kumppanuuskeskuksella 

osoitteessa isokatu 47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteystiedot 

 

Oulun seudun nuoret lesket 

nuoretlesket.oulu@gmail.com 

Tapani  Autioniemi 050-323 5929 



56 

 

USKONTOJEN UHRIEN TUKI RY   

 

Jos olet kokenut uskonnollisen yhteisön ahdistavana tai jos läheisesi on jonkun jyrkän 

uskonnollisen liikkeen jäsen, tämä ryhmä on sinua varten. Uskontojen uhrien tuki UUT 

ry:n järjestämässä vertaistukiryhmässä tukea ovat saaneet niin vanhoillislestadio-

laisuudesta, Jehovan todistajista, Adventtikirkosta, mormoneista, erilaisista karismaatti-

sen kristillisyyden ryhmistä kuin Krishna-liikkeestä lähteneet sekä monet muut.  

 

Ryhmä tarjoaa vertaistukea myös uskonyhteisöstä eroamisen kanssa kamppaileville. 

Vertaistukiryhmäkeskustelut ovat luottamuksellisia. UUT on uskonnollisesti ja poliittisesti 

sitoutumaton. Osallistuminen on maksutonta. 

  

Tapaamisajat ja paikat löydät UUT ry:n nettisivuilta osoitteesta www.uut.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteystiedot 

 

Uskontojen uhrien tuki Ry UUT 

marja.saarenpaa@yahoo.com 

Vertaistukipuhelin   0400 609 632  
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POHJOIS-SUOMEN SYÖMISHÄIRIÖPERHEET RY 

  

Pohjois-Suomen syömishäiriöperheet ry:n toimialue on Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-
Suomi ja Kainuu. Yhdistys on perustettu 2008. 

 Yhdistyksen tarkoituksena on sääntöjensä mukaan toimia sairastuneiden ja heidän 
läheistensä yhdyssiteenä ja tukijana, edistää syömishäiriöön sairastuneiden hoitoa ja 
kuntoutusta, tehdä sairauden erityispiirteitä tunnetuksi ja toimia jäsenistönsä oikeuksien 
valvojana. Yhdistys järjestää vertaistukitoimintaa, luento- ja koulutustilaisuuksia sekä 

virkistystoimintaa. Pyrkimyksenä on kaikin tavoin lievittää syömishäiriöön sairastunei-
den, heidän perheidensä ja läheistensä eristäytymistä, ahdistusta ja häpeää, sekä 
korostaa koko perheen ja läheisten huomioimisen tärkeyttä syömishäiriöiden hoidossa. 
Yhdistyksen toiminta perustuu vapaaehtoistoimintaan. 

  

 

 Ryhmät: 

· Syömishäiriöön sairastuneiden vertaistukiryhmä 

· Syömishäiriöön sairastuneiden läheisten vertaistukiryhmä 

  

 

 

 

 

Yhteystiedot: 

Isokatu  47 90100 Oulu 

pjpohjoissuomi@syomishairioliitto.fi 

puh. 044350865 

www.syomishairioliitto.fi/toiminta/jasenyhdistykset/pohjoissuomi/index.html 

  

Yhdistyksen puheenjohtaja 

Marika Kemppainen 
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POHJOIS-SUOMEN MONIKKOPERHEET RY 

 

Yhdistys tarjoaa vertaistukea kaksos- ja kolmosperheille. Se osallistuu Oulun kaupungin 

järjestämiin monikkoperhevalmennuksiin yhteistyökumppanina ja antaa yksilöllistä 

perhevalmennusta Rovaniemellä. PSMP ry. kuuluu monikkoperheiden kattojärjestöön 

Suomen monikkoperheet ry:hyn, joka edistää monikkoperhevalmennusta ja � tietoutta 

valtakunnallisesti.  

 

Monikkoraskauteen liittyy erilaisia riskejä, vauva-aika saattaa olla raskasta ja 

monikkolasten kasvatukseen liittyy omia haasteita. PSMP ry tarjoaa vertaistukea 

järjestämällä vauva- ja taaperotapaamisia. Lisäksi yhdistykseen voi ottaa yhteyttä 

kaikissa monikkouteen liittyvissä kysymyksissä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen 

tukitoiminta@psmp.fi. Yhteydenotot käsitellään luottamuksellisesti. 

 

Lisätietoa yhdistyksestä ja sen toiminnasta saa osoitteesta www.psmp.fi.  

 

 

www.yksinkaksonen.fi on tarkoitettu vertaistueksi perheille, jotka ovat menettäneet 

toisen kaksosistaan/ osan kolmosistaan. Se on tarkoitettu vertaistueksi menetyksen 

kokeneille vanhemmille sekä aikuisille yksin jääneille kaksosille. Sivusto on toiminut 

elokuusta 2010 asti. Ryhmä toimii myös facebookissa ja sen jäseneksi pääsee 

kirjautumalla ensin varsinaiselle keskustelupalstalle. 

 

 Lisätietoja antaa Taru Hallikainen yksinkaksonen@gmail.com 
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LAPSETTOMIEN YHDISTYS SIMPUKKA RY 

 

Lapsettomien yhdistys Simpukka ry on Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden 

kokemuksellinen asiantuntijaorganisaatio. Toiminnan tavoitteena on edistää 

tahattomasti lapsettomien ja heidän läheistensä hyvinvointia ja asemaa.  

 

Valtakunnallisesti toimiva yhdistys tarjoaa laadukasta vertaistukea. Erilaisia vertaistuen 

muotoja ovat muun muassa vertaistukiryhmät, keskustelufoorumi ja erilaisissa 

elämäntilanteissa olevien tahattomasti lapsettomien verkostot.  Vertaistukiryhmät eivät 

ole ammatillisesti ohjattuja vaan perustuvat vapaaehtoisuuteen ja vertaisuuteen. 

Ryhmien tapaamiset ovat vapaamuotoisia ja luottamuksellisia.  

 

Oulussa toimii tahattomasti lapsettomien vertaistukiryhmä, joka kokoontuu noin kerran 

kuukaudessa. Ryhmän tapaamisajoista ja -paikasta saat tietoa vertaisryhmän 

vastuuhenkilöltä sähköpostitse. 

 

 

 

 

 

Yhteystiedot:  

 

Lapsettomien yhdistys Simpukka ry 

       

Vertaistukikoordinaattori  

Johanna Repo   

johanna@simpukka.info 

040-4808676 

 

Oulun vertaistukiryhmä  

oulu@simpukka.info  

www.simpukka.info 
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MUITA OULUSSA TOIMIVIA VERTAISTUKIRYHMIÄ 

 

 

· AA-ryhmät: vertaisryhmiä päihdeongelmaisille 

· AAL-ryhmät, vertaisryhmiä alkoholistien aikuisille lapsille 

· Al-Anon ryhmät: vertaisryhmät päihdeongelmaisten omaisille 

· Syöpäyhdistykset: vertaisryhmät syöpään sairastuneille 

· Astma- allergia yhdistys: vertaisryhmiä astmaa ja allergiaa sairastaville 

· Mielenterveystoimisto: suljettuja vertaisryhmiä asiakkaille 

 
 

 

 


