Raha-automaattiyhdistys

Avustushakemus: Projektiavustus
Järjestön nimi

ETÄVANHEMPIEN LIITTO RY

Järjestönumero

7737

Käyttötarkoitus

Projektin tarkoituksena on järjestää vertaistukea sekä kahden henkilön vetämissä ryhmissä, että
kahdenkeskisesti vertaistukea hakevan kanssa järjestettynä avio- ja avoeron kokeneille
vanhemmille ja heidän lapsilleen Varsinais-Suomessa.
Tavoitteena VERTUKI-projektilla on vanhempien ja heidän lastensa syrjäytymisen estäminen
erossa, kriisiavun antaminen akuutin hädän hetkellä sekä myös avustaminen vertaistukea
antamalla sitä tarvitseville myös pidemmän aikaa erosta.

Haettu avustus

135 000 €

Perustiedot
Käyttötarkoitus
Projektin tarkoituksena on järjestää vertaistukea sekä kahden henkilön
vetämissä ryhmissä, että kahdenkeskisesti vertaistukea hakevan kanssa
järjestettynä avio- ja avoeron kokeneille vanhemmille ja heidän lapsilleen
Varsinais-Suomessa.
Tavoitteena VERTUKI-projektilla on vanhempien ja heidän lastensa
syrjäytymisen estäminen erossa, kriisiavun antaminen akuutin hädän hetkellä
sekä myös avustaminen vertaistukea antamalla sitä tarvitseville myös
pidemmän aikaa erosta.

Toiminnan tai hankkeen nimi
VERTUKI-projekti

Toiminnan tai hankkeen alkamisajankohta
02-2017

Toiminnan tai hankkeen
päättymisajankohta
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12-2020

Toiminnan maantieteellinen alue
Alueellinen
Paimio
Parainen
Raisio
Somero
Salo
Turku
Naantali
Laitila
Lieto
Uusikaupunki

Tekeekö avustuksen saaja muutakin kuin
RAY-rahoitteista toimintaa?
Avustuksen saaja tekee muutakin kuin RAY-rahoitteista toimintaa

Toimintamuodot ja rahoittajat
Valtakunnallinen neuvontapuhelin, joka neuvoo ja auttaa 12h vuorokaudessa
klo 09.00-21.00 vuoden jokaisena päivänä avio- ja avoerojen aiheuttamissa
ongelmissa ja pulmatilanteissa.
Neuvontapuhelin antaa myös ammattilaisten toimesta lakiapua lapsiasioissa.
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen lapsiasioissa sekä yhteydenpito ko. asioissa
eri ministeriöihin sekä eduskuntaan ja muihin tahoihin.
Valvottujen ja tuettujen tapaamisten sekä tapaamisten vaihtojen järjestäminen.
Jäsenjärjestöjen ja jäsenten tukeminen lähinnä paikallisyhdistysten kautta avioja avoerojen jälkeen.
Virkistys- ja koulutustilaisuuksien järjestäminen.
Lausuntojen antaminen eri viranomaisille,
Toiminnan rahoittajina toimivat kunnat.
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Tilojen käyttö
- Vuokratilat
- Kuntien osoittamat maksuttomat tilat
Kuvaus tiloista:
Yhdistyksellä ei tällä hetkellä ole vuokratiloja käytössä, mutta etsimme paraikaa
sopivia tiloja projektia silmälläpitäen.
Olemme paikallisyhdistyksemme Länsi-Suomen etävanhemmat ry:n kautta
mukana Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt ry:n toiminnassa ja mm.
Perhetalo Heidekenillä on sopivat tilat vertaistukiryhmän kokoontumista
silmälläpitäen, joita saamme vuokrata projektitarkoitukseemme.
Perhetalo Heidekeniltä vapautuu 01.09.2016 VERTUKI-projektille sopivia tiloja,
joista olemme ilmoittaneet Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt ry:lle
kiinnostuksemme vuokrata ko. tilat.
Kuukausivuokra 22m2 tiloista Perhetalo Heidekenillä olisi 396 euroa/kk.

Toiminta ja sisältö
Toiminnan tarve ja miten tarve on
selvitetty?
Vertaistuen järjestämiselle avio- ja avoeron kohdanneille vanhemmille ja
heidän lapsilleen on suunnaton tarve kaikkialla Suomessa ja
tarkoituksenamme on aloittaa toiminta Varsinais-Suomessa siten, että
järjestämme vertaistukiryhmiä suurimmissa kasvukeskuksissa siten, että
palvelumme tavoittaa kaikki Varsinais-Suomen 27 kuntaa sekä mahdollisimman
monia niissä asuvista kuntalaisista.
Tarve vertaistuen järjestämiselle on selvitetty Varsinais-Suomessa toimivien
jäsenjärjestöjemme Länsi-Suomen etävanhemmat ry:n sekä HOL
Huostaanotetut lapset-rikotut perheet ry:n jäsenilleen lähettämän kyselyn
avulla sekä Etävanhempien liitto ry:n neuvontapuhelimeen tulleilta soittajilta,
joita puheluita vuositasolla on n. 2.500 kpl.
Lisäksi paikallisyhdistystemme vuosikymmenten toiminta lastensuojelutyössä
on työssään jatkuvasti törmännyt tähän ongelmaan, ettei Suomessa ole
VERTUKI-projektin tyylistä vertaistuen antajaa ja avun tarvitsijoita on
vuositasolla kymmeniätuhansia ja pelkästään Varsinais-Suomessa tuhansia.
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Olemme myös toimittaneet kyselyn paikallisyhdistystemme jäsenille, jossa mm.
tiedustelimme seuraavia seikkoja: onko vertaistuen järjestämiselle
yhdistyksemme toimesta tarvetta, sisällöltään millaista vertaistukea katsotaan
tarpeelliseksi, onko tarpeen järjestää vertaistukea ryhmissä vaiko kahden
kesken.
Tällöin on selvinnyt, että lähes kaikki vastaajista tarvitsevat kahdenkeskistä
vertaistukea ja jotkut vielä vuosia eron jälkeenkin ja n. 30% katsoo lisäksi
tarvitsevansa myös ryhmässä tapahtuvaa vertaistukea.
Tarve vertaistuen järjestämiseen ja sen kohonneeseen tarpeeseen johtuu mm.
avio- ja avoerojen lisääntymisestä sekä niiden muuttumisesta entistä
riitaisemmaksi. Myös lainsäädännön puutteellisuus on aiheuttanut riitojen
lisääntymisen sekä erään järjestön moitittava toiminta on valitettavasti
aiheuttanut jo vuosien ajan yli puolet tuomiosituimissa käsiteltävistä riitaisista
osin vuosia kestävistä huoltajuus ja muista lapsiriidoista ja nämä seikat lisäävät
huomattavissa määrin vertaistukea hakevien määrää sekä luo tarpeen
VERTUKI-projektin ryhmä ja kahdenkeskiselle vertaistuen antamiselle.
VERTUKI-projektin kohderyhmä on pelkästään Varsinais-Suomessa ym.
seikoista johtuen erittäin laaja, emmekä näe vuosien kokemuksemme
perusteella edes mahdollisuutta sille, etteikö ryhmät tulisi täyteen ja myös
kahdenkeskistä vertaistukea tullaan antamaan satoja kertoja vuodessa.
VERTUKI-projektin kohderyhmästä jo yhden prosentin tavoitettavuus
vertaistuen antamisen muodossa aikaansaa tavoitteiden täyttymisen.
Vertaistuen antaminen on ns. ikuisuuskysymys eli tarvetta esiintyy aina.
Tarvetta on lisäksi lisännyt viime vuosikymmeninä mm.
1) v. 1988 avioliittolain muutos, jossa luovuttiin syyllisyysnäytön esittämisestä
avioeroissa ja tämän johdosta avioerot ovat suuresti lisääntyneet,
2) avoliittojen lisääntyminen ja näin myös avoerojen lisääntyminen sekä
3) OM2007:2 ohje elatusapujen määräytymisestä, joka lisäsi elatusapujen
määrää 50-150% ja aiheutti ja aiheuttaa tänä päivänäkin lisääntyviä avio- ja
avoeroja.
Hakemusarvioinnin suunnittelussa mukanaolleesta kohderyhmästä on myös
ilmoittautunut VERTUKI-projektiin vertaistuen tarvitsijoiksi useampi henkilö,
jotka katsovat tarvitsevansa vertaistukea ja jotkut jopa vuosienkin kuluttua
erostaan.
Erityisesti on huomattavaa, että idea avustuksen hakemiseen RAY:ltä
VERTUKI-projektiin on lähtöisin yhteistyökuntiemme sosiaaliviranomaisten
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taholta ja näin säästämmme kuntien voimavaroja ja ne pystyvät keskittymään
paremmin niille lain mukaan kuuluviin tehtäviin mm. lastensuojelutyöhön.
Vastaavanlaista VERTUKI-projektin mukaista vertaistuen antamista ei ole tällä
hetkellä tarjolla missään Varsinais-Suomessa.
Miessakit ry on takavuosina järjestänyt Varsinais-Suomessa tietynlaista
kohdennettua vertaistukea ryhmissä, mutta tuolloinkin Miessakit ry ohjasti
kääntymään meidän puoleemme avio- ja avoeroihin liittyvissä asioissa.

Toiminnan tavoitteet
1. Tavoitteenamme VERTUKI-projektilla on luoda Varsinais-Suomeen eroja etävanhempien vertaistukiverkosto sekä pienryhmätoiminta, jota
voidaan mallintaa myös muualle. Tavoitteenamme on VERTUKI-projektin
neljän vuoden aikana vertaistuen antamisella auttaa n. 500
erovanhempaa ja heidän lastaan.
2. VERTUKI-projekti on ajankohtainen ja sen tarve on ym. tavoin selvitetty.
Sen kohderyhmä on selkeä etävanhemmat ja heidän lapsensa ja
projektilla saaavutettavia hyötyjä on helppo yhdistyksemme, RAY:n sekä
muiden seurata ja arvioida. Pitkän tähtäimen tavoitteenamme on luoda
valtakunnallinen malli.

Toiminnan kohderyhmät
Kohderyhmänämme VERTUKI-projektissamme ovat kaikki Varsinais-Suomessa
avio- tai avoliitosta eronneet tai eroa harkitsevat etävanhemmat sekä heidän
lapsensa.
Varsinais-Suomen asukasmäärä on n. 473.000 henkilöä, joista tilastojen
mukaan 75.000 on lapsiperheitä ja näistä arviolta 45.000 avio/avoeron
kohdanneita perheitä, joissa lapsia n. 81.000.
Kohderyhmän laajuus on näinollen pelkästään Varsinais-Suomessa kymmeniä
tuhansia henkilöitä, joista tavoitteena on vähintään yhden prosentin saaminen
mukaan VERTUKI-projektin vertaistuen antamiseen.
Toimitamme kuntien ja yhteistyökumppaneidemme kanssa tekemämme
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yhteistyösopimukset ilman eri pyyntöä tulevan kesän aikana, koska emme
saaneet niitä skannattua avustushakemuksemme liitteeksi.

Toiminnan sisältö ja toteutus
VERTUKI-projektilla saamme hakemamme yhden kokonaikatyötä sekä häntä
avustavan yhden osa-aikaisen n. 20h viikossa tekevän henkilön avulla
järjestettyä projektin pienryhmätoiminnan sekä kahdenkeskisen vertaistuen
antamisen.
Projektin tarkoitus on auttaa vertaistukea antamalla kaikissa Varsinais-Suomen
27 kunnassa asuvia ihmisiä, jotka katsovat tarvitsevansa vertaistukea avio- tai
avoerojen jälkeen.
Etävanhempien liitto ry auttaa nimensä mukaisesti pitkälti etävanhempia, mutta
emme poissulje myöskään vertaistuen antamisessa luonnollisestikaan
myöskään lähivanhempia, joita myös yhdistyksemme jäseninä ja
toiminnassamme on runsaasti mukana.
Yhdistyksellämme on hyvät suhteet eri kuntien viranomaisiin sekä VarsinaisSuomen lastensuojelujärjestöt ry:n kautta sekä suoraan alueella toimiviin
järjestöihin ja muihin toimijoihin, jonka johdosta projektin toteutuksessa on jo
meille luvattua järjestää näkyvyyttä sekä toimitiloja.
VERTUKI-projekti tullaan toteuttamaan seuraavin tavoin:
1a) Pienryhminä, joihin otamme max 6 henkilöä, joita tapaamme 10 kertaa ja
jossa ryhmässä keskustelemme eroon liittyvistä asioista lähtien liikkeelle
osallistujien tutustumisesta, luottamuksen luomisesta heihin sekä edeten tästä
ongelmien havainnointiin sekä pyrkimykseen esittää ongelmien ratkaisemiseen
tapauksesta riippuen erilaisia vaihtoehtoja ja näin päätyen sellaiseen
lopputulokseen, jossa ryhmän osallistuja katsoo saaneensa vertaistuesta
ryhmäkeskustelusta hyötyä itselleen.
1b) VERTUKI-projektissa tulemme järjestämään vertaistuen antamista myös
pienryhmissä, joissa on osallisena pelkästään lapsia/nuoria, koska tarve
vertaistuen saamiselle pelkästään lapsille on tullut monesti esille sekä lasten,
että vanhempien taholta tekemässämme vapaaehtoistyössä.
2) Tapauksissa, joissa syystä tai toisesta ei vertaistuen tarvitsija joko halua
liittyä ryhmään tai ryhmä on täysi voimme antaa myös kahden keskistä
vertaistukea, jota annamme tarvittaessa myös pienryhmätyöskentelyn jälkeen
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sellaisissa tilanteissa, joissa avun tarvitsija katsoo tarvitsevansa myös
henkilökohtaista opastusta, apua tai muunlaista vetaistukea.
Kahdenkeskistä vertaistukea annamme VERTUKI-projektissa puhelimitse tai
kahdenkeskisissä tapaamisissa.
Huomattavaa on, että neuvontapuhelimemme yhteydenottojen määrä on
vuositasolla jatkuvasti noussut ollen tällä hetkellä yli 2.500 kpl ja näistä
vertaistuen tarvitsijoita on suurin osa neuvontapuhelimeen yhteydenottajista.
Etävanhempien liitto ry:llä ei riitä tarpeeksi vapaaehtoisia ammattilaisia
neuvontapuhelimeen vastaamiseen ja tämän vuoksi RAY:n avustuksen
saaminen yhden kokopäivätoimisen sekä yhden osa-aikaisen palkkaamiseen
kahdenkeskiseen vertaistuen antamiseen on todella tarpeen ja välttämätöntä.
VERTUKI-projektin sisältö tulee näinollen olemaan hyvinkin monimuotoista ja
haemmekin projketiin todella ammattitaitoisia eroon sekä lapsiin erikoistuneita
ammattihenkilöitä projektipäälliköksi sekä osa-aikaiseksi projektityöntekijäksi.
Yhteistyö kuntien ja muiden yhteisöjen ja ammattilaisten kanssa on erityisen
tärkeää, jotta ensinnäkin saamme ammattitaitoisia lapsiasioista ja vertaistuesta
kiinnostuneita henkilöitä projektiin mukaan eri tehtäviin, toiseksi informaatio
projektista tavoittaa avun tarvitsijoita mahdollisimman paljon ja laajalla alueella
Varsinais-Suomessa ja kolmanneksi saamme eri kunnissa tarvitsemiamme
toimitiloja projektin käyttöön.
Projektipäällikkö organisoi ja hallinnoi projektia yhteistyössä yhdistyksemme
puheenjohtajan kanssa sekä puheenjohtajan johdon ja valvonnan alla.
Projektipäällikkö myös tekee projektiin liittyvää viranomais- , järjestö ym.
yhteistyötä sekä toimii työohjauksellisena työparina osa-aikaiselle
projektityöntekijälle.
Osa-aikainen projektityöntekijä toimii ryhmien kokoajana ja omalla
työpanoksellaan auttaa alueellisia ryhmiä sekä käynnistämään toiminnan, että
ylläpitämään toimintaa.
Projektille muodostetaan moniammatillinen ohjausryhmä, johon kutsutaan
edustajia eri viranomaistahoilta sekä yhteistyöjärjestöiltä.
Projektista laadimme esitteet, joita jaamme kaikkiin Varsinais-Suomen kuntiin.
Viranomais- sekä järjestöyhteistyyöllä sosiaalisella medialla sekä lehtiilmoituksella pyrimme tavoittamaan vertaistukiapua tarvitsevia.
Vertuki-projektin tavoitteena on luoda ja vakiinnuttaa toimintamalli, jolla
pyritään estämään eron kokeneiden vanhempien ja heidän lasten
syrjäytyminen järjestämällä eri puolilla Varsinais-Suomea Länsi-Suomen
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etävanhemmmat ry:n toimesta vertaistukea avio- ja avoeron jälkeen kaikille
apua tarvitseville vanhemmille tapaamispaikka sekä antamalla heille tukea ja
neuvontaa, jolla pyritään myös ehkäisemään ja estämään lasten
vieraannuttaminen etävanhemmistaan.
Ensimmäisen vuoden tavoitteena on työntekijän palkkaaminen, toiminnasta
tiedottaminen sekä projektin tarvitseman yhteistyön aloittaminen kuntien,
viranomaisten ja muiden järjestöjen kanssa sekä vertaistuen antamisen
käytännön aloittaminen.
Avustuksen saatuamme hankimme ATK-laitteet, printterin, kopiokoneen ym.
sekä vertaistuessa tarvittavat astiat, ruokailuvälineet ja muut tarvikkeet ym.
Projektista laadimme esitteet, joita jaamme kaikkiin yhteistyökuntiin ja
viranomaisyhteistyöllä, sosiaalisella medialla sekä lehti-ilmoituksilla pyrimme
tavoittamaan vertaistukea tarvitsevia.
Ensimmäisenä vuotena kartoitamme lisää mitkä uudet kunnat ja järjestöt ovat
valmiita osallistumaan jollain panoksella projektiin yhteistyökumppaneina
tähänastisten yhteistyökuntien Kemiönsaari, Loimaa, Parainen, Raisio, Rusko,
Pyhäranta ja Salo lisäksi ja minkä kuntien osalta ollaan valmiit tätäkin
laajempaan yhteistyöhön eli sitoutumaan toimimaan projektin ohjausryhmässä
kaikin projektin tarvitsemin tavoin kehittäen projektia sekä toteuttamaan
projektin tavoitteita ja osatavoitteita sekä mahdollisesti jatkamaan projektin
jälkeen yhteistyökumppaneina projektia edelleen kehitettäessä sekä
laajennettaessa sitä toimimaan kaikin tavoin koko maakunnassa.
Yhteistyömme eri järjestöjen ja kuntien kanssa on jatkunut vuosia positiivisessa
hengessä, mutta emme voi antaa kunnille ja muille yhteistyökumppaneillemme
varmuuttaa VERTUKI-projektin toteutumisesta, koska projektin toteutumisen
edellytyksenä on RAY:n avustuksen saaminen ja tämä on valitettavasti
vaikeuttanut aiesopimusten saamisia, koska yhdistyksestämme nyt jo erotetun
henkilön RAY:lle ja lehdistölle tammi-helmikuussa 2015 antamat
totuudenvastaiset ja näin virheelliset tiedot aiemmin estivät
paikallisyhdistystämme saamasta tuolloin RAY:n avustusta.
Toivomme, ettei näillä seikoilla ole enää vaikutusta avustuksen myöntämiseen.
Eräät uusiksi yhteistyökumppaneiksi hakemamme kunnat ovat ilmoittaneet
odottavansa RAY:n myönteistä avustuspäätöstä ennen yhteistyösopimusten
allekirjoittamista.
Toisena ja kolmantena vuotena tullaan vertaistukitoiminta vakiinnuttamaan ja
mallintamaan sekä tiivistämään entisestään viranomais- ja järjestöyhteistyötä
yhdistyksemme kanssa.
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Neljäntenä vuotena edellisten lisäksi projektin vaikuttavuuden ja tulosten
mittaaminen, niiden raportointi sekä toiminnan edelleen vakiinnuttaminen.
Pienryhmiä maximikoon ollessa ryhmässä kuusi vanhempaa tulemme
järjestämään suurimmissa kasvukeskuksissa kuten Turussa, Raisiossa,
Salossa, Laitilassa, Loimaalla ja Paraisilla, jossa viimemainitussa on
mahdollista järjestää vertaistukea myös ruotsinkielellä, koska Paraisilla ja
lähialueella asuu huomattava määrä saariston ruotsinkielisiä avun tarvitsijoita.
Tulemme tarjoamaan myös vertaistukea vanhemmille ja heidän lapsilleen,
koska myös tätä vertaistuen muotoa on kaivattu kovasti.
Tällaista vertaistuen muotoa ei Suomessa ole tietääksemme missään vielä
kokeiltu ja uskomme ja toivomme, että saamme autettua vanhempia ja heidän
lapsiaan heidän erilaisissa eroon ja vanhemmuuteen liittyvissä ongelmissa
VERTUKI-projektin avulla ja näin saamme myös pienennettyä lastensuojelun
asiakkuuksia.
Kahdenkeskistä vertaistukea annamme niille avun tarvitsijavanhemmille, jotka
haluavat joko ainoastaan tätä palvelua tai haluavat kahdenkeskistä
vertaistukea ryhmän lisäksi.
Kiitämme siitä, mikäli RAY antamalla projektiin tarvitsemamme rahoituksen
mahdollistaa projektin toteutuksen, joka ilman RAY:n rahoitusta ei olisi
mahdollista ja näin turvaa vertaistuen tarpeessa olevien vanhempien
avunsaannin sekä estää näin vanhempien syrjäytymistä sekä
mielenterveysongelmien syntymistä sekä on lapsen edun mukainen.

Tulokset ja vaikutukset
Projektin tavoitteena on luoda työmalli, jota voidaan mallintaa ja jatkaa yhtenä
keskeisenä työmuotona kolmannen sektorin perhetyössä.
Projektin tavoiteltavana tuloksena on myös yhteistyön lisääntyminen järjestöjen
ja viranomaisten kanssa sekä yhdistyksemme tunnettuuden lisääminen.
Projektin tuloksia voidaan projektin päättymisen jälkeen hyödyntää kaikessa
etävanhempien vertaistuen tarveharkinnassa sekä vertaistukea tarvitsevissa
tapauksissa ja se tulee hyödyntämään kaikkia eron jälkeen eri ongelmien
kanssa taistelevia etävanhempia ja heidän lapsiaan, joita Varsinais-Suomessa
on lähes puolet eron läpikäynneistä eli projektilla on juuri nyt ja
tulevaisuudessakin suunnaton tarve.
Yhteistyön vakiinnuttaminen projektin sisällön osalta eri
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yhteistyökumppaneiden kanssa on myös eräs vaikutukseltaan merkittävä
tekijä.
Vertaistukitoiminnasta tiedottaminen siten, että kaikkien Varsinais-Suomen
kahdenkymmenenseitsemän kunnan viranomaiset ja muut yhteistyökumppanit
ovat tietoisia miten ja koska projektin mukaista toimintaa on saatavilla sekä
tämän toiminnan vakiinnuttaminen.
Projektilla saadaan aikaan toimivat alueelliset vertaistukiryhmät, jotka
hyödyntävät tarvittaessa projektiin osallistuvia vanhempia ja yhteistyötahoja
sekä ovat esimerkkinä vastaavan toiminna sunnittelulle ja toteutukselle.
Projektin tavoitteena on luoda työmalli, joka voidaan mallintaa ja jatkaa yhtenä
keskeisenä muotona kolmannen sektorin perhetyössä.
Projektin tavoiteltavana tuloksena on myös yhteistyön lisääntyminen järjestöjen
ja viranomaisten kanssa sekä yhdistyksemme tunnettuuden lisääminen.
Projektin avulla estämme lapsia ja heidän vanhempiaan syrjäytymästä,
ennaltaehkäisemme lasten ja vanhempien mielenterveysongelmien syntymistä
sekä autamme heitä eilaissa eroon liittyvissä ongelmissa vertaistukea
antamalla.
Pitkällä aikavälillä on huomattavaa, että projektissamme on kyse
kanssaihmisten auttamisesta ja tukemisesta tilanteissa, joissa omin voimin
ilman muiden apua ja tukea ei selvitä tai apu auttaa ainakin jossain määrin.

Seurannan ja arvioinnin toteutus
Projektin edetessä laaditaan joka toinen kuukausi väliraportti, joka sisältää
tehdyt toimenpiteet, mahdolliset muutokset/muutosehdotukset sekä saavutetut
tulokset.
Neljännesvuosittain pidetään ohjausryhmän kokous, josta laaditaan muistio ja
lopuksi laaditaan loppuraportti.
Kaikille yhteistyökumppaneille toimitetaan ajantasaisesti laaditut raportit sekä
informoidaan välittömästi kaikista muutoksista, saavutetuista tavoitteista sekä
huomatuista epäkohdista jne.
Projektin seurannasta ja arvioinnista vastaa yhdistyksemme erikseen valitsema
työryhmä, joka raportoi puolivuosittain yhdistyksemme hallitukselle projketin
etenemisestä sekä mahdollisista ongelmakohdista heti niiden ilmaantuessa,
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jotta mahdollisiin ongelmiin voidaan välittömästi puuttua.
Projektissa laaditaan väliraportit, loppuraportti sekä ohjausryhmän muistiot.
Toimitamme RAY:lle tiedot avustetusta toiminnasta, siihen
liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan
tuloksista ja vaikutuksista neljästä näkökulmasta: työntekijät,
vapaaehtoistoimijat, osallistujat/kohderyhmän edustajat sekä
yhteistyökumppanit.
Pyrimme tarkasti miettimään minkä arvioiminen vie toimintaa tai projektia
eteenpäin ja toimia sen mukaisesti.
Tulemme keräämään tietoa myös projektiin osallistuneilta vertaistuen saajilta,
jotta voimme kehittää projektia eteenpäin.
Tiedon keräämistä teemme sekä vertaistuen antamisajankohtina
ryhmät/yksilövertaistuki, että myös jälkikäteen vuosi tuen antamisen jälkeen
tapahtuvalla jälkikäteiskyselyllä.

Viestinnän toteutus
Sisäinen viestintä tapahtuu viikkopalaverien, muistioiden, sähköpostin ja
kuukausiraporttien avulla.
Ulkoinen viestintä tapahtuu sosiaalisen median, kotisivujen, lehti-ilmoitusten ja
kuukausittain yhteistyökumppaneille lähetettävien tiedotteiden avulla.
Tiedotteita voidaan myös kohdentaa, kuten informoida järjestettävistä
koulutuksista ja muista tapahtumista.
Viestinnän kohderyhminä ovat vertaistuen mahdolliset tarvitsijat eli vanhemmat
ja heidän lapsensa, kunnat, RAY sekä jäsenistö.

Riskit ja niiden hallinta
Projektin ulkoiset riskit ovat minimaaliset, kun ajatellaan sitä, ettei projektilla
olisi kysyntää, koska voimme vuosien kokemuksella sekä tekemiemme
kyselyjen perusteella varmuudella todeta, että projektilla on suunnaton tarve ja
kysyntä.
Kohderyhmän kuuluvien hakeutumatta jättäminen VERTUKI-projektiin on siis
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teoreettinen riski samoin kuin mahdolliset hankaluudet eri yhteistyötahojen
kanssa.
Yhteistyökumppaneiden kanssa on yhteistyö jatkunut positiivisessa hengessä
ja saumattomasti jo vuosien ajan, joten myös tämä on lähinnä teoreettinen
riski.
Ym. riskejä pyritään myös vähentämään helpolla tavoitettavuudella ja avoimella
tiedottamisella.
Projektin sisäiset riskit liittyvät rekrytointiin ja työntekijöiden väliseen
yhteistyöhön, valintavaiheessa pyritään kiinnittämään huomiota työn
luonteeseen ja siihen, että löydetään dynaaminen työpari.
Mikäli tulee sairastumisia tai irtisanomisia on projektin jatkuva dokumentointi ja
avoin tiedottaminen erityisen tärkeää.

Arvio kilpailuvaikutuksista
Vastaavaa vertaistukea ei ole saatavissa, joten etävanhempien ja heidän
lastensa asemaa eron jälkeen saadaan tämän projektin avulla autettua
tosiasiallisesti ja huomattavissa määrin.
Etävanhempien avustaminen tapahtuu Varsinais-Suomessa käytännössä
kokonaan Etävanhempien liitto ry:n ja sen paikallisjäsenjärjestön LänsiSuomen etävanhemmat ry:n toimin eikä muita toimijoita ole.
Yhden vanhemman perheiden liitto ry ja sen paikallinen Varsinais-Suomessa
toimiva jäsenjärjestö Turun seudun yksinhuoltajat ry sekä Ensi- ja turvakotien
liitto ry toimivat käytännössä ainoastaan lähivanhempien auttamiseksi, jonka
vuoksi jää ammottava tyhjiö todellisen avun tarvitsijoille eli etävanhemmille ja
heidän lapsilleen, minkä tyhjiön Etävanhempien liitto jäsenjärjestöineen hoitaa.

Arvio toiminnan suhteesta julkisen sektorin
tehtäviin
Vertaistukitoimintaa ei ole missään lainsäädännössä määritelty viranomaisten
tehtäväksi.
Vertaistukipalvelua pyydetään tekemiemme kyselyjen, kartoitusten, oman
vuosikymmenten kokemusten perusteella (paikallisyhdistystemme kautta) sekä
niistä saamiemme tietojen perusteella jatkuvasti kuntien sosiaaliviranomaislta
sekä lastensuojelujärjestöiltä.
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VERTUKI-projektissa on kyse lasten auttamisesta, koska vertaistuen
antamisella projektissa autetaan lapsia sekä suoraan vertaistukea lapsille
antamalla sekä välillisesti antamalla vertaistukea lasten vanhemmille.

Käytännössä VERTUKI-projektin mukaista vertaistukea ei ole myöskään
milloinkaan annettu missään päin Suomea viranomaisten toimesta.

Yhteistyökumppanit
Yhteistyökumppanit

Yksittäinen kumppani: Toimitamme yhteistyökumppaneidemme kanssa
tekemämme sopimukset/lausunnot myöhemmin kesän 2016 aikana
Yhteistyömuoto: Ohjausryhmäjäsenyys
Kuvaus tehtävästä: Kunnan edustaja ohjausryhmässä

Yksittäinen kumppani: Raision kaupunki
Yhteistyömuoto: Ohjausryhmäjäsenyys
Kuvaus tehtävästä: Kunnan edustaja ohjausryhmässä

Yksittäinen kumppani: Paraisten kaupunki
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Yhteistyömuoto: Ohjausryhmäjäsenyys
Kuvaus tehtävästä: Kunnan edustaja ohjausryhmässä

Yksittäinen kumppani: Salon kaupunki
Yhteistyömuoto: Ohjausryhmäjäsenyys
Kuvaus tehtävästä: Kunnan edustaja ohjausryhmässä

Yksittäinen kumppani: Loimaan kaupunki
Yhteistyömuoto: Asiakkaiden ohjaus
Kuvaus tehtävästä: Asiantuntija

Yksittäinen kumppani: Uudenkaupungin kaupunki
Yhteistyömuoto: Asiakkaiden ohjaus
Kuvaus tehtävästä: Asiantuntija

Yksittäinen kumppani: Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt ry
Yhteistyömuoto: Ohjausryhmäjäsenyys
Kuvaus tehtävästä: Edustajana ohjausryhmässä

Yksittäinen kumppani: Miessakit ry
Yhteistyömuoto: Asiakkaiden ohjaus
Kuvaus tehtävästä: Asiantuntija
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Palkkatiedot ja talousarvio
Palkatun henkilöstön käyttö
Kohteeseen liittyy palkattua henkilöstöä

Tuotot

Henkilöstökulut

Tuotto

2017

2018

2019

RAY Avustus

135000 €

127000 €

127000 €

Käyttämättä
jäävä avustus

0€

0€

0€

Yhteensä

135000 €

127000 €

127000 €

Kulu

2017

2018

2019

Palkat

67200 €

67200 €

67200 €

Palkkiot

0€

0€

0€

Tuntipalkat

0€

0€

0€

Eläkekulut

12100 €

12100 €

12100 €

Lakisääteiset
henkilösivukulut

6700 €

6700 €

6700 €

Yhteensä

86000 €

86000 €

86000 €
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Toimintakulut

Muut kulut

Kulu

2017

2018

2019

Materiaalikulut

4000 €

4000 €

4000 €

Asiakaskulut

1500 €

1500 €

1500 €

Ulkopuoliset
palvelut

7000 €

7000 €

7000 €

Yhteensä

12500 €

12500 €

12500 €

Kulu

2017

2018

2019

Vapaaehtoiset
henkilöstökulut

0€

0€

0€

Toimitilavuokrat

5000 €

6000 €

6000 €

Yhtiövastikkeet
toimitiloista

0€

0€

0€

Muut
toimitilakulut

1000 €

1200 €

1200 €

Ohjelmistokulut

3500 €

800 €

500 €

Kone- ja
laitevuokrat &
leasing maksut

0€

0€

0€

Puhelin- ja ICT
hankinnat

3000 €

0€

800 €

Kalustohankinnat

4000 €

0€

500 €

Matkakulut

6000 €

7000 €

7000 €

Taloushallintopal
velut

5000 €

5000 €

5000 €

Puhelin- ja
toimistokulut

2500 €

2500 €

2500 €
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Kokous- ja
neuvottelukulut

2000 €

2000 €

2000 €

Markkinointi- ja
ilmoituskulut

4500 €

4000 €

3000 €

Eteenpäin
siirretyt
avustukset

0€

0€

0€

Yhteensä

36500 €

28500 €

28500 €

Yleiskulu

Kulujen
jakoperuste

Avustukselle
kohdistuva €

Avustukselle
kohdistuva %

Kulu

2017

2018

2019

Yleiskulut
yhteensä

0€

0€

0€

2017

2018

2019

Tuotot

135000 €

127000 €

127000 €

Kulut

-135000 €

-127000 €

-127000 €

Yhteensä

0€

0€

0€

Ositetut yleiskulut

Avustusvuoden
yleiskulujen erittely

Tuotot ja kulut yhteensä

Suurten tai uusien kulujen erittely
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Lisätietoja talousarviosta

Ulkopuolelta ostetut palvelut ja hankinnat
Erittely ulkopuolelta ostettavista palveluista
ja hankinnoista

Kuvaus palvelusta tai hankinnasta: Kirjanpito sekä tilintarkastus
Palveluntuottaja jos tiedossa:
Hinta-arvio: 5 000 €
Kulutili: Taloushallintopalvelut
Perustelu ostolle: Lain edellyttämä ja välttämätön palvelu. Asiaa
hoitanut vapaaehtoinen ei kykene pitkäaikaissairastumisensa vuoksi
tehtävää enää hoitamaan.
Kilpailutettava hankinta: Kyllä

Kuvaus palvelusta tai hankinnasta: Mainos- ja viestintätoimistoilta
ostettavia palveluita
Palveluntuottaja jos tiedossa:
Hinta-arvio: 2 000 €
Kulutili: Markkinointi- ja ilmoituskulut
Perustelu ostolle: Välttämätön palvelu projektin onnistumiselle
Kilpailutettava hankinta: Kyllä

Ulkopuolelta ostettavat palvelut ja hankinnat
yhteensä
7 000 €
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Miten kilpailutus hoidetaan?

Pyydämme tarjouksia 4-6 ko. alan palveluntarjoajilta ja saamiemme tarjousten
perusteella teemme lopullisen päätöksen.

Lähipiirihankintojen käyttö
Avustuskohteeseen ei liity lähipiirihankintoja

Ohjelmat
Toiminnan liittyminen ohjelmaan tai
teemaan
Toiminta liittyy avustusohjelmaan tai teemaan
Mihin? Huono-osaisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen sekä järjestöjen ja
kuntien yhteistyön edistäminen

Miten haettava toiminta liittyy ohjelmaan tai
teemaan?
VERTUKI-projektissa on kyse ihmisten ja perheiden toimintakyvyn ja arjessa
suoriutumisen edistämisestä, vanhemmuuden tukemisesta sekä lasten
auttamisesta avio- ja avoerojen jälkeisissä ongelmissa
Kyse on Etävanhempien liitto ry:n edustamien väestöryhmien oikeuksien- ja
edunvalvonnasta, järjestöjen keskinäisen ja muiden tahojen välisen yhteistyön
edistämisestä, tietoverkoissa ja sosiaalisessa mediassa tapahtuva
järjestötoiminnan kehittämistä sekä vaikuttamistoiminnasta ja asiantuntijuuden
hyödyntämisestä.
Projektin tavoitteena on terveyden edistäminen sekä ihmisten ja heidän
lähiyhteisöjensä omaehtoisen suoriutumisen ja jaksamisen tukeminen.
Terveydelle suotuisten elintapojen ja olosuhteiden vahvistaminen.
Toimintakyky pitää sisällään sekä fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen että
sosiaalisen ulottuvuuden. Kuntouttavilla toiminnoilla tuetaan ihmisiä, joiden
toimintakyky syystä tai toisesta on jo alentunut ja rajoittaa heidän
mahdollisuuksiaan suoriutua omassa arjessaan.
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Toimintakyvyn edistämisellä tarkoitetaan myös ihmisten ja lähiyhteisöjen
omaehtoisen suoriutumisen vahvistamista, itsenäisen selviytymisen
turvaamista arkielämän askareissa, vanhemmuuden vahvistamista
perheyhteisön toimintakykynä sekä läheisistään huolehtivien ihmisten
jaksamisen tukemista.
VERTUKI-projektintavoitteena on auttaa ja tukea ihmisiä elämän erilaisissa
kriisitilanteissa sekä ehkäistä arjen turvallisuutta uhkaavien ongelmien ja
tapaturmien syntyä. Tavoitealueeseen sisältyy myös vapaaehtoisten koulutus.
Projektin teemoina ovat välitön apu ja tuki akuuteissa elämän kriisitilanteissa eli
avio- ja avoerojen jälkeen, väkivallan vähentäminen perheissä ja
lähiyhteisöissä kiusaamisen ja syrjinnän vähentäminen sekä kiusattujen
tukeminen.
VERTUKI-projekti soveltuisi hyvin osaksi Emma & Elias -avustusohjelmaa
(2012 - 2017), koska projektimme edistää lasten ja perheiden hyvinvointia,
mutta ilmeisesti Emma&Elias ohjelma on niin loppusuoralla, sen päättyessä jo
v. 2017, ettei siihen oteta uusia projekteja mukaan.

Sisällöstä vastaava yhteyshenkilö
Nimi
Jenni Österman

Sähköpostiosoite
ostermaje@gmail.com

Puhelin
045-1321087

Taloudesta vastaava henkilö
Nimi
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Jenni Österman

Sähköpostiosoite
ostermaje@gmail.com

Puhelin
045-132 10 87

