
TOIMINTASUUNNITELMA

Kaakkois-Helsingin mielenterveysseura 
Mielekäs Toiminta – MieTo r.y.
Roihuvuorentie 2, 00820 Helsinki
www.mieto.fi

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää mielenterveyttä järjestämällä ja kehittämällä vapaaehtoisvoimin 
toteutettavaa ennalta ehkäisevää mielenterveystyötä sekä järjestämällä vapaaehtoista kansalaistoimintaa 
mielenterveyden alalla. Yhdistys edistää ja ylläpitää yhdistyksen toimintaan osallistuvien työ- ja 
toimintakykyä luomalla ihmisille mahdollisuuksia itsensä toteuttamiseen ja keskinäiseen kanssakäymiseen.

Yleistä
Vuosi 2009 aloittaa yhdistyksen kahdeksannen toimintavuoden. MieTon toiminta on vakiintunutta ja vakaata, 
mutta isoin haaste - vakinaisen työntekijän palkkaaminen - on edelleen asialistalla.

MieTon ryhmätoimintaa jatketaan entiseen tapaan. Toiminta on kaikille kiinnostuneille avointa ja sitä 
suunnitellaan etukäteen aina kuukaudeksi eteenpäin. Kiinteämpiä ryhmiä syntyy tarpeiden ja ideoiden 
mukaan. Hyvän vastaanoton saanut joogaryhmä on esimerkki tällaisesta ryhmästä.

Kuluneena vuonna muodostetun Yhdistyksen arvot ja pelisäännöt -työryhmän työskentelyä jatketaan. 
Työryhmän työskentely liittyy kiinteästi yhdistyksen ryhmätoiminnan toteuttamiseen ja kehittämiseen. 
Tulevan vuoden aikana MieTon arvot ja niiden pohjalta rakennettavat pelisäännöt kirjataan ja otetaan 
käyttöön.

Toiminnan kehittämisen kannalta jäsenten ja toiminnassa mukana olevien mielipiteet ja ideat ovat tärkeitä. 
Vuonna 2009 MieTossa tullaan toteuttamaan kysely, jonka avulla kerätään sekä palautetta yhdistyksen 
toiminnasta että tietoa kehittämistarpeista.

Tavoitteena on edelleen pikkuhiljaa kasvattaa jäsenmäärää. Tulevana vuonna yhdistyksen jäsenmäärä tulee 
ylittämään 100 henkilöjäsenen määrän. Yhden hyväksi osoittautuneen keinon jäsenhankintaan ovat 
tarjonneet viime vuonna aloitetut keskiviikkotapaamiset. Niiden avulla on pyritty helpottamaan myös työssä 
käyvien osallistumista MieTon toimintaan. Saadut kokemukset ovat olleet rohkaisevia: ideoita on syntynyt, 
toiminta on monipuolistunut ja yhdistys on saanut uusia jäseniä.

MieTon vapaaehtoistyön riskien arviointi saadaan päätökseen vuonna 2009. Riskien kartoittamisessa ja 
arvioinnissa hyödynnetään Suomen Mielenterveysseuran tuottamaa opasta. Käytännön toteutuksesta vastaa 
erikseen nimitetty työryhmä Suomen Mielenterveysseuran Etelä-Suomen aluekoordinaattorin tukemana.
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Yhdistyksen varsinainen toiminta
Yhdistys toimii edelleen kolmen viikoittaisen tapaamisen periaatteella. Viikoittaiset tapaamiset ovat kaikille 
avoimia. Tämän lisäksi kiinteämmät toimintaryhmät kuten esimerkiksi naisten ryhmä ja joogaryhmä toimivat 
oman aikataulunsa mukaan. Myös yksittäisiä ns. pistetapahtumia (esim. messutapahtumiin osallistuminen) 
järjestetään mielenkiinnon mukaan.

Kulttuuritoiminta
Kulttuuriryhmä järjestää käyntejä elokuvissa, teatterissa, museoissa ja taidenäyttelyissä. Toimintapäivä on 
yleensä torstai.

Liikuntatoiminta
Liikunnan toimintamuotoina tulee olemaan liikkuminen luonnossa marjastaen tai sienestäen, biljardi, keilaus 
ja uinti sekä mahdolliset uudet liikuntamuodot osallistujien suunnitelmien mukaan. Vartiosaaressa on 
mahdollisuus erilaisiin ulkopeleihin. Toimintapäivä on yleensä tiistai.

Ruoan valmistus
Perjantaisin pidettävä ruokaperjantai jatkuu entiseen tapaan.

Ns. vastuutoiminta (esim. tilojen ylläpito) pyritään järjestämään sitoutuneiden ja kiinteiden ryhmien avulla. 
Näiden ryhmien ylläpitämä ja järjestämä toiminta ja tilaisuudet ovat myös kaikille avoimia. Vastuutoiminnan 
piiriin kuuluvat seuraavat toiminnot:

Mökkitoiminta
Ryhmä järjestää kesäajan toiminnan Vartiosaaren mökillä sekä huolehtii mökin ja sen piha-alueen 
kunnossapidosta. Mökkiä vuokrataan edelleen jäsenille käyttökorvausta vastaan aikoina, jolloin 
yhdistyksellä ei siellä ole säännönmukaista toimintaa.

Venetoiminta
Ryhmä huolehtii yhdistyksen puuveneen kunnossapidosta ja vesillelaskusta sekä talviajan säilytyksestä. 
Ryhmä järjestää myös kesäaikana kuljetukset MieTon mökille ja puutarhapalstalle sekä retkiä Helsingin 
lähisaariin. Venettä kuljettajineen vuokrataan jäsenille käyttökorvausta vastaan yhdistyksen varsinaisen 
toiminnan ulkopuolisina aikoina.

Puutarhatoiminta
Ryhmä viljelee yhdistyksen puutarhapalstaa Vartiosaaressa sekä valmistaa sadosta syksyllä erilaisia 
säilykkeitä käytettäväksi perjantaisin ruoan valmistukseen. 

Varainhankinta
Ryhmä suunnittelee ja toteuttaa erilaista varainhankintaa hallituksen apuna. Varainhankinnan muotoja ovat 
mm. siivous-, muutto-, pakkaus- ja remonttityöt sekä kalenterin, paitojen ja muiden omien tuotteiden myynti. 
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Edellä mainittujen lisäksi tarpeen ja taloudellisten mahdollisuuksien mukaan voi syntyä myös uusia kiinteitä 
harraste- tai teemaryhmiä. Lisäksi yhdistys jatkaa keskiviikkotapaamisten järjestämistä kerran kuukaudessa. 
Etukäteen sovittujen teemojen mukaiset tapaamiset on tarkoitettu sekä uusille että vanhoille jäsenille. Niitä 
pidetään keskiviikkoisin klo 17 alkaen, jotta myös työssä käyvät jäsenet pääsevät osallistumaan.

Kehittämistavoitteet
Kuluneen vuoden aikana yhdistyksessä käydyn keskustelun ja Suomen Mielenterveysseurassa kehitetyn 
itsearviointilomakkeiston kokeilemisen kautta MieTon kehittämistavoitteiksi nousivat seuraavat asiat: 

• tiedotuksen kehittäminen
• verkostoitumisen ja yhteistyön kehittäminen 
• koulutustoiminnan kehittäminen 
• säännöllisten kehittämispäivien toteuttaminen
• koulutuksiin osallistumisen järjestelmällisempi suunnittelu
• jäsenten huomioimiseen panostaminen 

Näiden suunnitelmien toimeenpanemiseen yhdistyksessä tullaan vuoden 2009 aikana keskittymään ajan 
sallimissa puitteissa. Osa edellä mainituista asioista on jo käynnissä.
 

Jäsenhankinta- ja huolto
Aktiivista jäsenhankintaa jatketaan myös tulevina vuosina. Jäsenhankinta edellyttää panostamista 
tiedottamiseen ja monipuolisten toimintamahdollisuuksien tarjoamiseen. Nämä asiat tulee huomioida myös 
jo mukana olevien jäsenten kohdalla. Virkistäytymisen ohella tullaan kokeilemaan mm. jäseniltojen ja 
kehittämispäivien järjestämistä.

Hankkeet
Yhdistys osallistuu alkavana vuonna Suomen Mielenterveysseuran ja kansalaisopiston kanssa yhteistyössä 
toteutettavaan Hyvinvointitreenit -hankkeeseen. Hankkeessa tarjotaan työvoimanpalvelukeskuksen 
asiakkaille suunnitelmallista ryhmätoimintaa noin kertaviikkoisesti. Ohjaajina toimivat MieTon puolelta 
Hyvinvointitreenit -mallin mukaisesti koulutettu henkilö sekä toinen ohjaaja kansalaisopistosta. Toiminnan 
rahoitus tulee Suomen Mielenterveysseuralta.

Tiedotus ja yhteistyö
Vuonna 2009 yhdistys harjoittaa edelleen laajaa tiedotusta, jonka tarkoituksena on sekä saada yhdistyksen 
toimintaan uusia ihmisiä että pitää vanhat jäsenet ja yhdistyksen yhteistyökumppanit ajan tasalla. 
Tiedotuksen lisäksi on tarpeellista pohtia yhteistyöhön ja verkostoitumiseen liittyviä tavoitteita, tarpeita ja 
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keinoja: kenen kanssa MieTon tulisi tehdä yhteistyötä ja missä asioissa?

Tiedotusta hoidetaan pääosin yhdistyksen omien verkkosivujen kautta. Sivuille pyritään hakemaan uusia 
kiinnostuneita kirjoittajia, jotka voisivat kertoa yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista. Jäsenkirje 
lähetetään edellisten vuosien tapaan syys- ja kevätkokouskutsujen yhteydessä.

Yhdistyksen hallituksen työskentelyn tukena ja sen sisäisessä tiedotuksessa hyödynnetään jatkossakin 
erillistä ekstranet-sivustoa.

Talous
Yhdistyksen talous perustuu jäsenmaksuihin, Helsingin kaupungin ja Suomen Mielenterveysseuran 
yleisavustukseen, omatoimiseen varainhankintaan sekä kohdeavustuksiin. Kohdeavustuksia haetaan 
toimintaryhmien kustannusten sekä toimintatilojen vuokrien kattamiseen. Yhdistyksen talouden tunnuslukuja 
kuvataan tarkemmin erillisessä talousarviossa.

Taloutta hoidetaan vuosikokouksen hyväksymän taloussäännön mukaisesti. Taloussäännön käytännön 
toteuttamista tukee talousohje, johon kirjataan vuosittain talouden hoitoon liittyvät tehtävät ja työnjako. 
Taloudenhoitaja laatii ohjeen mukaisesti talousraportin, joka tulee hallituksen käsittelyyn 
neljännesvuosittain. Raportti sisältää tuloslaskelman ja taseen lisäksi yhteenvedon ajanjaksolla haetuista ja 
saaduista avustuksista sekä budjettiseurannan, josta ilmenee miten rahaa on kulunut suhteessa talousarvioon.
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