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ÄIMÄ RY ON VAPAAEHTOISTEN TOIMIJOIDEN VERTAISTUKIJÄRJESTÖ 

Äidit irti synnytysmasennuksesta ry eli Äimä ry on vuonna 1998 perustettu yhdistys ja kansalaisjärjestö, 

jonka tarkoituksena on tarjota vertaistukea synnytysmasennuksesta kärsiville tai vauva-ajan psykoosiin 

sairastuneille äideille ja heidän läheisilleen. Vertaistukijat ovat itse läpikäyneet tai seuranneet puolisona 

vierestä raskausajan masennuksen, synnytyksen jälkeisen masennuksen tai vauva-ajan psykoosin ja 

haluavat kääntää kokemuksensa avuksi muille samaa kokeville. Hyvinvoiva vertaistukija antaa toivoa 

toipumiselle omalla esimerkillään. Vertaistuki synnytyksen jälkeiseen masennukseen tai vauva-ajan 

psykoosiin sairastuneiden parissa on vaativaa vapaaehtoistyötä ja sitä tukevat Äimä ry:n henkilökunta sekä 

yhteistyö- ja hankekumppanit. 

Vertaistukityön lisäksi yhdistyksen tehtävänä on myös tiedottaa raskauden aikaisesta ja synnytyksen 

jälkeisestä masennuksesta sekä vauva-ajan psykooseista, niiden tunnistamisesta ja toipumisesta. 

Tiedottaminen suunnataan kaikille tiedosta hyötyville kohderyhmille; sairastuneille, riskiryhmille, läheisille 

sekä terveydenhuollon ammattilaisille. 

 

 

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET 

 

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2020 Suomessa syntyi 46 452 lasta, mikä on 839 lasta enemmän kuin 

vuonna 2019. Synnytysten määrä on noussut ensimmäistä kertaa moneen vuoteen, mutta samaan aikaan 

koronapandemian myötä äitien ahdistuneisuus ja raskaudenaikainen masennus ovat nousussa. Myös monet 

muut riskitekijät ovat lisääntyneet ja vahvistuneet viime vuosina. Naisen elämänkaarella raskaus, synnytys ja 

synnytyksen jälkeinen aika hormonaalisine, psyykkisine ja sosiaalisine muutoksineen on herkkää aikaa. 

Sairastumisen riskiä nostaa esimerkiksi aikaisempi masennus, perintötekijät, synnyttäjien keski-iän nousu, 

hedelmöityshoitojen yleistyminen, oma ongelmallinen äiti-lapsisuhde lapsuudessa sekä epärealistiset 

ajatukset vauva-ajasta. Myös maahanmuuttajaäideillä on usein suurentunut riski sairastua, erityisesti jos 

heillä on traumakokemuksia tai he kokevat olonsa Suomessa eristetyksi tai yksinäiseksi. Vauva-ajan 

masennuksen tilastoinnissa on edelleen puutteita, mutta THL:n mukaan noin 5000 äitiä sairastuu vuosittain 

masennukseen joko raskauden aikana tai synnytyksen jälkeen. Vauva-ajan psykoosiin sairastuu noin 50 äitiä 

vuosittain. 

Vuosi 2020 on ollut niin yhteiskunnassa, järjestökentässä kuin Äimässäkin suuren myllerryksen aikaa. 

Muutokset päärahoittajamme Veikkauksen ja näitä rahoja järjestöille ohjaavan STEAn käytännöissä on 

luonut epävarmuutta kaikkialle järjestökenttään. Tulevaisuudessa on todennäköistä, että veikkausvarat 

pienenevät merkittävästi eli rahoitus pienenee, ellei näitä kompensoida esimerkiksi valtion rahoituksesta. 

Tämä riski on tunnistettu ja maaliskuussa julkaistiin viiden entisen ministerin muodostaman ns Liikasen 

työryhmän raportti Suomen hallituksen tilauksesta toimintavaihtoehdoista, miten järjestöjen rahoitukselle 

käy jatkossa. Työryhmä esitti neljää vaihtoehtoa, joista yksi oli, ettei tehdä mitään, jolloin rahoitus vähenee 

dramaattisesti ja kolme muuta olivat erilaisia variaatioita ainakin osan järjestöistä siirtämisestä valtion 

rahoitukseen. Tässäkin on eri mallista riippuen erilaisia riskejä, pääsevätkö mukaan vain suuret toimijat yms. 

Päätöksiä järjestöjen rahoitusmallista jatkossa tullaan todennäköisesti tekemään seuraavan vuoden sisällä, 

tässä vaiheessa Äimä ry pystyy seuraamaan keskustelua, vaikuttamaan siihen kattojärjestöjensä Ensi- ja 

turvakotien liitto sekä Soste Suomen sosiaali- ja terveys ry:n kautta sekä miettimään oman toimintansa 

kannalta kuinka tulevaa aukkoa rahoituksessa voidaan paikata. Tällä hetkellä Äimä ry:llä on STEA-

rahoituksen lisäksi muuta rahoitusta hyvin vähän; osa kunnista tukee alueellaan tapahtuvaa toimintaa 
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muutamilla satasilla vuosittain ja ajoittain olemme saaneet anomuksesta rahaa jonkun tietyn asian eteenpäin 

viemiseksi joiltain säätiöiltä muutamia tuhansia euroja. Jatkossa olisi hyvä miettiä uusia rahoituskuvioita ja 

aktivoitua esimerkiksi yritysyhteistyössä, tämä taas vaatii tähän lisää aikapanostusta vuonna 2021.  

Toinen iso haaste liittyen toimintaympäristöön on Sote-uudistukseen liittyvä epävarmuus. Tällä hetkellä 

kuitenkin näyttää siltä, että on tapahtunut positiivinen ”järjestöt halutaan mukaan” -kehitys. Nyt onkin 

tärkeää, että järjestöt tekevät keskenään hyvää yhteistyötä eivätkä kilpaile. Tämä onnistuu vain, jos 

järjestöissä muistetaan se, miksi me olemme olemassa, ihmisiä varten. Yhteistyö, avoin keskustelu ja 

työnjako myös virallisen sote-kentän kanssa on välttämätöntä. 

Tietenkin vuotta 2020 väritti myös koronapandemia, haastaen toiminnan ja työtavat uudella tavalla. Myös 

Äimä ry:n vuosikokous 2020 jouduttiin siirtämään koronapandemian vuoksi huhtikuulta elokuulle, Suomessa 

vallinneen poikkeuslainsäädännön turvin, jotta kokous saatiin järjestymään turvallisesti. Äimän toiminta, 

tarjottu vertaistuki ja toimiston työ muokkautuivat ja sopeutuivat, vertaistuelle löydettiin etämuotoja 

kohtaamisen sijaan ja rinnalle, koulutukset muokattiin etänä tapahtuviksi ja toimisto muutti etätöihin, jotka 

jatkuvat. Samalla koronan ahdistaessa etätuen tarve moninkertaistui ja kiitos upeiden vertaistukiäitiemme, 

tähän pystyttiin vastaamaan. Äidit tarvitsivat tukea, Äimä vastasi. 

Uudet toimintamahdollisuudet avautuvat, jos uskallamme tarkkailla Äimän toimintaa avoimin mielin. Jo nyt 

on esimerkiksi mietitty, miten sanoitamme toimintaamme, niin etteivät käytetyt sanat tai sanamuodot eivät 

poissulkisi ketään avun tarvitsijaa tai estäisi löytämästä avun piiriin. Puhumme esimerkiksi vauva-ajan 

psykooseista, joka on laajempi käsite kuin lapsivuodepsykoosi. Seuraavaksi on tärkeää tarkastella 

materiaalejamme ja toimintaamme siitä näkökulmasta, että ne huomioivat koko perheen ja perheiden 

erilaisuuden. On ajateltu, että synnytyksen jälkeinen masennus on äitien sairaus, mutta jo nyt tiedetään, 

että se vaikuttaa suuresti koko perheen hyvinvointiin ja myös lapsen kehitykseen.  

Toinen suuri kokonaisuus, jossa on tarvetta muutokselle ja mahdollisuuksia toiminnan kehittämiselle, on 

vapaaehtoistyön käsitteen tarkastelu ja uudistus. Vertaistukijärjestönä vapaaehtoisemme ovat 

pääsääntöisesti vertaisia eli ovat itse kokeneet synnytyksen jälkeisen masennuksen, raskauden aikaisen 

masennuksen tai vauva-ajan psykoosin. Vertaistukijärjestönä meidän tulee huolehtia siitä, että emme 

hukkaa vertaistuen erityisyyttä ja sen mahdollisuuksia. Kansalaisjärjestönä meidän tulisi kuitenkin avata ovet 

myös muun tyyppisille vapaaehtoistoiminnoille. 

 

TOIMINTAA OHJAAVA STRATEGIA 

Äimä ry siirtyi vuonna 2020 yhteiseen strategiaan Ensi- ja turvakotien liiton kanssa, muiden jäsenjärjestöjen 

tavoin. Samalla päivittyivät Äimän arvot. Uudet arvot ovat rohkeus, osallisuus, oikeudenmukaisuus, 

turvallisuus ja inhimillisyys. Uudet arvot eivät ole ristiriidassa Äimän entisten arvojen kanssa ja ne tukevat 

hyvin Äimän toimintaa. 
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 Kuvio 2: Ensi- ja turvakotien liiton strategia 2020 – 2023  

Äimä ry:n toiminta on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta ja perustuu seuraaviin arvoihin: 

- Rohkeus: Ennakkoluulottomuutta, ennakointia ja edelläkävijyyttä; Äimä haluaa käynnistää ja 

ylläpitää keskustelua vaikeasta sekä monesti vaietusta aiheesta ja olla yhteiskunnallinen vaikuttaja. 

- Osallisuus: Jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa itseään koskevaan päätöksentekoon sekä yhteisön 

ja yhteiskunnan asioihin. Äimä tukee erityisesti lasten ja heikossa asemassa olevien osallisuuden 

lisäämistä. Kaikilla on oikeus osallistua voimavarojensa mukaan järjestön toimintaan ja sen 

kehittämiseen. Ihmisten erilaisuus ja kulttuurien moninaisuus ovat rikkautta 

- Oikeudenmukaisuus: Jokaista kohdellaan oikeudenmukaisesti, yhdenvertaisesti ja ihmisarvoa 

kunnioittaen. Äimä on eritoten vaikeissa olosuhteissa elävien lasten ja perheiden tukena, pyrkii 

turvaamaan heidän oikeuksiaan ja parantamaan heidän asemansa. 

- Turvallisuus: Koskemattomuutta, luotettavuutta, vahvaa osaamista ja ammattitaidon jatkuvaa 

ylläpitämistä. Äimän toiminta on turvallista ja yhteisöllistä. Turvallisuus tarkoittaa luottamuksellista 

ilmapiiriä, keskinäisen yhteyden rakentamista ja yhteisöjen kehittämistä. Lasten hyvinvoinnista 

huolehditaan erityisesti 

- Inhimillisyys: Toivon luominen ja ylläpitäminen. Äimä uskoo muutoksen mahdollisuuteen yksilö-, 

perhe- ja yhteisötasoilla. Järjestössä on tilaa erilaisille näkemyksille ja kaikki kunnioittavat toisiaan, 

vaikka ei olisi aina samaa mieltä tai hyväksyisi toisen tekoja. Mahdolliset ristiriidat ja jännitteet 

toimivat kehittämisen voimavarana; uskallamme epäonnistua ja oppia jatkuvasti yhdessä uutta. 

 

TOIMINNAN PAINOPISTEET 2020 JA MITEN NE TOTEUTUIVAT 

Äimä ry:n toimintasuunnitelma ja päätavoitteet vuodelle 2020 hahmoteltiin yhdessä vapaaehtoistemme 

kanssa. Näistä keskusteluista Äimän hallitus linjasi vuoden 2020 päätavoitteiksi: 
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- vapaaehtoistoiminnan kehittäminen 

- viestinnän vahvistaminen 

- toiminnan kehittäminen koko perhettä tukevaksi/huomioivaksi 

 

Tavoitteet ovat osin samat kuin vuonna 2019. Kaikkiin tavoitteisiin ei vuonna 2020 olla päästy 

koronaviruspandemian aiheuttamien sulkujen johdosta mm. tapaamisia rajoittaen. 

Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen: 

- Vapaaehtoistoiminnan mainonnassa ja perehdytyskoulutuksen sisällössä on otettu aiempaa 

enemmän huomioon myös muiden kuin vertaistukihenkilöiden mahdollisuus toimia vapaaehtoisena. 

- Korona muutti suunnitelmia vapaaehtoisille järjestettävien tapahtumien suhteen. Vuonna 2020 

vapaaehtoisille on kuitenkin järjestetty uusien vapaaehtoisten etäperehdytyspäivä, etänä tapahtunut 

chat-koulutus ja vapaaehtoisten Teams-tapaamisia. Lisäksi vapaaehtoisia on osallistunut Ensi- ja 

turvakotien liiton Vapaaehtoistoimintaa etänä -koulutukseen Teamsin kautta. Vuoden 2020 aikana 

vapaaehtoistyön koordinaattori ehti vierailla kolmella eri paikkakunnalla tapaamassa ryhmänohjaajia. 

- Vapaaehtoistoiminnan perehdytysprosessi on kuvattu. 

- Vapaaehtoistoiminnan perehdytykseen sekä vapaaehtoisten chat-koulutukseen on luotu runko sekä 

materiaalit etäkoulutusta varten. 

- Etätukemisessa on käynnistetty uudelleen ryhmächatit sekä lisätty huomattavasti kahdenkeskisen 

sähköpostituen määrää. Osa ryhmistä on siirtynyt hybridimalliin, jossa ryhmä kokoontuu tilanteen 

niin vaatiessa etänä tai paikalle kokoontuvaan ryhmään on mahdollista osallistua myös etänä. 

- Uusia vapaaehtoisia on aloittanut vuoden 2020 aikana kahdeksan. 

- Vapaaehtoisille on vuoden 2021 alussa toteutettu vapaaehtoistoiminnan palautekysely. 

Jäsenistön tapahtumia ei koronatilanteesta johtuen voitu järjestää. Hyvinvointilomien lomaviikolle oli 

kuitenkin Äimästä osallistujia kuusi perhettä ja lomaviikolla vapaaehtoinen vertaispariskunta järjesti ohjelman 

lisäksi erillisiä ryhmäkeskusteluja. Vauva-ajan psykoosin kokeneille järjestettiin syksyllä etätapaamisia 

Äpsyjen suljetussa ryhmässä säännöllisesti. 

Viestinnän vahvistaminen: 

- Paikka auki -hankkeen tuomalla tilapäisellä lisäresurssilla on pystytty nostamaan Äimän some-

näkyvyyttä erityisesti Instagramissa ja Facebookissa. 

- Some-näkyvyyttä on tehostettu myös opiskelijayhteistyöllä. 

- Valokuvanäyttely #kukatahansaäiti kiersi ympäri Suomea herättämässä keskustelua synnytyksen 

jälkeisestä masennuksesta seitsemällä paikkakunnalla: 

o Helmikuussa Helsingin Pukinmäessä 

o Maaliskuussa Viialassa ja 16.3. alkaen Akaalla 

o Huhtikuussa Ulvilassa 

o Kesäkuussa Outokummussa 

o Elokuussa Salossa 

o Marraskuussa Pornaisissa (Helsinki, Hyvinkää, Häme ja herättänyt keskustelua synnytyksen 

jälkeisestä masennuksesta. 

- Selkokielinen esite valmistui sekä painettuna että verkkosivuille. 

- Äimän käkenä -lehti ilmestyi kerran ja oli ensimmäistä kertaa monivärilehti, mikä lisäsi sen 

houkuttelevuutta. Lehden teemana oli luovuus ja taide. 

- Esitteet on muokattu siten, etteivät ne vanhene henkilöstövaihdosten yhteydessä. 
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- Vapaaehtoisille on luotu Teams-ryhmät, joissa vapaaehtoisilla on mahdollisuus myös 

vertaisoppimiseen ja -tukeen. Teams on luotu myös helpottamaan viestintää vapaaehtoisten ja 

toimiston välillä. Käyttöönotto oli keväällä 2020. 

- Kokouskäytäntöjä on kehitetty sisäistä viestintää tukevaksi Teams kokousten säännöllisillä 

tapaamisilla sekä sisäisellä tiedonjaolla. 

- Vertaistuen lisäksi viestintä on Äimän toiminnassa oleellinen osa perustehtävää, johon emme ole 

yrityksistä huolimatta saaneet kaipaamaamme pysyvää lisäresurssia. Tiedostamme, että viestinnän 

lisääminen lisää aina avunpyyntöjä, ja siksi pidämme viestinnän ammattimaisuutta ja määrällistä 

kasvua erittäin tärkeänä. Tämän vuoksi Äimä ry:n hallitus päätti loppuvuodesta 2020 tilata 

ammattilaisilta viestintästrategian resurssien mahdollisimman hyvin hyödyntämiseksi. 

Viestintästrategia saadaan valmiiksi 2021. 

 Toiminnan kehittäminen koko perhettä tukevaksi/huomioivaksi: 

- Tämä tavoite kärsi eniten koronapandemiasta, tapahtumien toteuttaminen ei onnistunut toivotussa 

mittakaavassa. 

- lasten ja lasten kanssa työskentelevien huomioiminen Äidille apua-hankkeen materiaaleissa, etenkin 

Itku- ja unitautiopas 

- Yhteistyökumppanit Miessakit, Parisuhdekeskus Kataja ja Lasten kesän leiritoiminta tukivat oman 

toimintansa kautta perheitämme. 

 

HALLITUS 

Äimä ry:n toiminnan suuntaa suunnittelee ja toteuttaa vertaisäideistä koostuva hallitus, jossa on ja toivotaan 

jatkossakin olevan eri alojen osaamista ja kokemusta tuen tarpeesta eri vaiheissa. Äimä ry:n hallitus valitaan 

yhdistyksen vuosikokouksessa. Äimä ry:n hallitus toimeenpanee yhdistyksen kokouksessa tehtyjä päätöksiä. 

Hallitus vastaa siitä, että Äimä ry toteuttaa sääntöjään ja tarkoitustaan vastaavaa toimintaa tuloksellisesti. 

Hallitus vastaa Äimä ry:n toiminnan suunnittelusta ja kehittämisestä sekä erilaisista valmistelutoimista, jotka 

edistävät yhdistyksen tarkoitusta ja tavoitetta. Tehtävät on määritelty tarkemmin Äimän säännöissä.  

Vuoden 2020 alussa Äimä ry:n vetovastuussa toimi vuosikokouksen 2019 valitsema hallitus. johon kuului 

puheenjohtaja Marianna Peren lisäksi hallituksen jäseninä Mari Sipola, Miia Kontro, Veera Värtelä sekä 

Johanna Wartio (varapuheenjohtaja). Vuoden 2020 vuosikokouksessa poikkeuksellisesti pidettynä vasta 

syksyllä koronapandemian takia 13.8.2020 valittiin uusi hallitus; puheenjohtajana jatkaa Marianna Pere ja 

muina jäseninä Johanna Wartio (varapuheenjohtaja), Miia Leonsaari (ent. Kontro) (rahastonhoitaja) sekä 

uusina jäseninä Sanna Silvennoinen ja Emma Catani.  

Uusi hallitus perehdytettiin tehtäviinsä ja vastuihinsa 19.9.2020 Ensi- ja turvakotien liiton järjestöpäällikkö 

Aki Siltaniemen toimesta. Hallitus on kokoontunut vuonna 2020 yhteensä 11 kertaa, joista 5 kertaa on ollut 

uuden hallituksen kokouksia. Osa kokouksista on pidetty osin tai kokonaan Teamsissa. Kaikki kokoukset on 

todettu päätösvaltaisiksi. 
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JÄSENET 

Yhdistyksen päätösvalta kuuluu Äimä ry:n jäsenille. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi tai perhejäseneksi 

voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan 

hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja 

toimintaa. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy ja erottaa yhdistyksen hallitus. Hallitus voi erottaa jäsenen 

yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne 

velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen 

ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä 

mainittuja jäsenyyden ehtoja.  

Yhdistyksen jäsenet valitsevat yhdistykselle hallituksen ja tilintarkastajan. Yhdistyksen jäsenet vastaavat 

siitä, että yhdistys toteuttaa sen säännöissä määrättyä tehtävää ja tarkoitusta sekä valvoo sitä, että yhdistys 

toteuttaa toiminnalle asetetut taloudelliset ja sosiaaliset tavoitteet. Vuonna 2020 Timo Tarkela jatkaa 

varsinaisena tilintarkastajana ja varalla on tilintarkastustoimisto Ojala & Tarkela tilintarkastusyhteisönä. 

31.12.2020 jäseniä oli 371. 

 

HENKILÖKUNTA 

Äimä ry:n toimistolla oli useita muutoksia vuonna 2020. Alkuvuoden Äimän vs. toiminnanjohtajana toimi Mari 

Manninen, joka siirtyi uusiin tehtäviin jo toukokuussa 2020. Perhevapailla ollut toiminnanjohtaja Laura 

Piirainen palasi tehtäviinsä vasta lokakuussa 2020, joten väliajaksi vs. toiminnanjohtajaksi siirtyi ja 

esimerkiksi STEAn toukokuun ja syyskuun rahoitushakemukset teki Äidille apua -hankkeen 

projektikoordinaattori Niina Kettunen. Tämä järjestely onneksi sopi rahoittajalle, koronan siirtäessä Äidille 

apua-hankkeen koulutuksia sote-alan ammattilaisille muutoinkin syksymmälle.  

Äimä ry:n vakituinen henkilökunta Ak-rahoituksella koostuu kolmesta henkilöstä; toiminnanjohtaja, 

vapaaehtoistyön koordinaattori Heli Mikkola ja järjestösihteeri Sanna Karhula. Vuoden 2020 alussa Äimässä 

oli käynnissä kaksikin hanketta. Vuodelle 2019 saadulla Paikka Auki -hankkeen rahoituksella Äimään 

palkattiin vuodeksi toimistoassistentti, joka otti vastuulleen erityisesti some-viestinnän, mutta myös 

päävastuun Äimän käkenä -jäsenlehdestä. Tällä rahalla palkattu Ilona Ojankoski teki todella hienoa työtä ja 

hänet myös palkattiin uudestaan loppuvuodesta 2020 rahoituksen salliessa 1,5 kk työsuhteeseen 

viestintäassistentiksi, mutta valitettavasti rahoitus ei riittänyt pidemmälle. Uutta paikka auki työntekijää ei 

järjestölle myöskään saatu, liian vaativan työnkuvan vuosi. Äidille Apua on kolmivuotinen hanke, joka 

käynnistyi toukokuussa 2019 ja jatkuu alkuvuoteen 2022. Äidille apua -hanke pyrkii kehittämään 

synnytysmasentuneille ja vauva-ajan psykoosiin sairastuneille äideille varhaisen tuen hoitopolkuja 

kokemusasiantuntijuutta hyödyntäen. Henkilökunnalla on ollut mahdollisuus tuoda uusia ideoita ja muutoksia 

päivittäiseen työskentelyyn ja Äimän toimintaan kuitenkin kunnioittaen Äimässä jo olevaa erinomaista 

tukityötä. Vuosi 2020 oli ollut muutoksien ja uusien tuulien vuosi, joka on tuonut takaisin paljon vanhaa 

tietoutta uusien ideoitten rinnalle. 

Henkilökunnan hyvinvoinnista on pyritty huolehtimaan monella eri tavalla: 

- Henkilöstösääntöön kirjatun varhaisen välittämisen mallin tavoitteena on henkilökunnan 

tasavertainen kohtelu ja työhön paluun helpottaminen sairauslomalta paluun tilanteissa. 
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- Henkilöstöllä on käytössä etätyössä sähköiset työpöydät sekä siihen sopivat työtuolit. 

Etätyökäytännöt on sovittu yhdessä kaikkia kuunnellen. 

- Yhteiset pelisäännöt: yhteisistä pelisäännöistä on sovittu ja niihin on sitouduttu. Työntekijöiden 

välillä vallitsee luottamuksen sekä avoimuuden ilmapiiri. 

- Henkilökunnalla on käytössään työaikaliukuma +- 6 tunnista +-20 tuntiin. Isompi liukuma 

mahdollistaa paremmin työajan järkevän suunnittelun. Töitä voi tehdä ajoittain enemmän, jos siihen 

on tarve, mutta samalla voi myös pitää pidempiä vapaita, jotka tukevat palautumista. 

- Työnohjaus pidetään kerran kuussa: työnohjaajana toimi Senja Multala ja työnohjauksiin ovat 

pääsääntöisesti kaikki osallistuneet mielellään. 

- Yhteiset kehittämispäivät vuosisuunnittelun tiimoilta 

- Lounasetu ja liikuntasetelit  

- Tyky-toiminta on kärsinyt hieman koronasta, etäpikkujouluissa 2020 oli joogaohjausta. 

 

VAPAAEHTOISET 

Kaiken myllerryksen keskellä Äimän pitkäaikaiset vertaistukijat ovat pysyneet hienosti toiminnassa mukana. 

Vuonna 2020 aktiivisesti mukana toimijoita oli 48 vapaaehtoista. Äimä ry:n kaikki vapaaehtoiset ovat olleet 

naisia, mutta vuonna 2020 mukaan saatiin yksi isä, joka toimii isille suunnatussa vertaistuessa. Eniten 

vapaaehtoisia on Helsingissä 8 henkilöä sekä Turussa 4 henkilöä, joista kaksi asuu Turun ympäryskunnissa. 

Porissa ja Vantaalla kummassakin on ollut kolme toimijaa. On kuitenkin hyvin tavallista, että Äimän 

vapaaehtoinen on ainoa kotipaikkakunnallaan. Vuonna 2020 16 henkilöä teki alueellaan yksin Äimän 

vapaaehtoistyötä, mutta toimi myös ympäryskuntien vertaistukijana. Tämä on seikka, joka tulee ottaa 

huomioon, kun mietitään vapaaehtoisten jaksamista ja koulutusmahdollisuuksia.  Äimän vapaaehtoiset ovat 

usein sitoutuneet pitkäaikaiseen vapaaehtoisuuteen. Uusia vapaaehtoisia aloitti vuonna 2020 8 henkilöä. 

Äimä ry:n vapaaehtoistyö on vuonna 2020 ollut lähes ainoastaan vertaisvapaaehtoisuutta. Vuonna 2020 

ryhmänvetäjinä on toiminut 19 henkilöä, tukiäitisuhteita ollut 15 tukiäidillä (näissä myös sähköpostitukijat), 

puhelinpäivystyksiä on tehnyt 7 henkilöä, chat-päivystyksissä ollut mukana 4 henkilöä, tiedotusta ja 

viestintää on tehnyt 10 henkilöä.  

 

VAPAAEHTOISTOIMINTA 

Äimä ry:n perustoimintaa ovat vertaistukiryhmät, valtakunnallinen vertaistukipuhelin, vertaistukichatit sekä 

henkilökohtainen tukiäititoiminta. Korona muutti suunnitelmia vapaaehtoisille järjestettävien tapahtumien 

suhteen. Vuonna 2020 vapaaehtoisille on kuitenkin järjestetty uusien vapaaehtoisten etäperehdytyspäivä, 

etänä tapahtunut chat-koulutus ja vapaaehtoisten Teams-tapaamisia. Lisäksi vapaaehtoisia on osallistunut 

Ensi- ja turvakotien liiton Vapaaehtoistoimintaa etänä -koulutukseen Teamsin kautta. Vuoden 2020 aikana 

vapaaehtoistyön koordinaattori ehti vierailla kolmella eri paikkakunnalla tapaamassa ryhmänohjaajia. 

Keväälle varattu virkistys-/koulutusviikonloppu peruuntui koronan vuoksi. Elokuun etäkehittämispäivä 

peruuntui vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Lisäksi vapaaehtoisilla on ollut mahdollisuus työnohjaukseen ja 

heille on heinäkuuta lukuun ottamatta lähetetty uutiskirje kerran kuukaudessa. 
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Joulukuussa 2018 avattu julkinen keskustelupalsta jouduttiin sulkemaan 2020, koska roskapostin määrä yltyi 

niin suureksi, ettei niitä ehditty enää poistamaan tarpeeksi nopeasti. Äpsyjen suljettu keskustelupalsta toimi 

edelleenkin vuonna 2020 ja on yhä käytössä. 

 

Vertaistukiryhmät 

Vertaistukiryhmät ympäri Suomen kokoontuvat yleensä kerran kuussa. Ryhmät on tarkoitettu äideille, mutta 

tarvittaessa pienen lapsen voi ottaa mukaan. Vuonna 2020 ryhmiä on ollut 11 eri paikkakunnalla. Helsingin 

englanninkielinen ryhmä kokoontui 2 kertaa, Helsingin suljettu ryhmä 7 kertaa, Espoon ryhmä 6 kertaa, 

Hämeenlinnan 6 kertaa, Järvenpään 10 kertaa, Lautsian lomaviikon ryhmä 4 kertaa, Porin 6 kertaa, 

Rovaniemen 6 kertaa, Seinäjoen 4 kertaa, Tampereen 2 kertaa, Turun 8 kertaa sekä Äpsyjen ryhmä 

kokoontui 7 kertaa. Ryhmäkokoontumiset ovat esim. Helsingin englanninkielisen ryhmän osalta olleet 

kokonaan etänä, ja osassa ryhmistä on ollut sekä tapaamisia että etätapaamisia. Äpsyjen ryhmään on voinut 

osallistua etänä korona-ajan alusta lähtien. Ryhmien kävijämäärä vuonna 2020 on ollut 243 osallistujaa. 

 

Tukiäititoiminta 

Joillakin paikkakunnilla on mahdollista tavata vertaistukiäitiä kahden kesken 1-3 kertaa. Ensimmäinen 

tapaaminen on aina julkisella paikalla ja sen jälkeen tapaamispaikka sovitaan yhdessä.  

Vuonna 2020 tukisuhteita on ollut 15 vertaisäidillä enimmäkseen sähköpostin kautta. Mahdollisia tukiäitejä 

on enemmän, mutta kaikki eivät ole pystyneet toimimaan etätukena. Toteutuneita tukisuhteita vuonna 2020 

oli 31 kappaletta ja välitettyjä tukisuhteita oli 33 kappaletta (kahdessa tuen pyytäjä ei ottanutkaan yhteyttä 

vapaaehtoiseen). 

Tukiäititoiminta sopii erityisesti niille äideille, jotka eivät halua mennä isompaan ryhmään tai soittaa 

kenellekään.  

 

Vertaistukipuhelin 

 

Vertaistukipuhelin 040 746 7424 vastaa vuoden jokaisena viikkona. Seuraavat ajat löytyvät aina 

nettisivuiltamme www.aima.fi. Puhelimeen vastaavat synnytysmasennuksesta toipuneet tehtävään koulutetut 

vertaistukiäidit. 

Vertaistukipuhelimen kohdalla näkyy yhteiskunnallinen muutos, jossa puhelimella puhuminen vähenee. Äimä 

ry haluaa kuitenkin tarjota puhelintukea, koska se on aidosti valtakunnallinen palvelumuoto, jonka avulla voi 

soittaa vuoden jokaisena viikkona mistä päin Suomea tahansa. Syksyllä 2020 siirryttiin vakituisiin 

tukipuhelimen soittoaikoihin. Puhelimeen soittaneet äidit ovat olleet tyytyväisiä saamaansa apuun ja kiitelleet 

palvelua. Puhelimeen vastasi vertaistukija koko vuoden lähes joka viikko. Vertaistukipuhelimeen soitettiin 

yhteensä 32 kertaa.  

Myös Äimän henkilökunta saa jonkin verran soittoja lähinnä läheisiltä, jotka miettivät kuinka voisi auttaa 

perhettä, jossa äiti on masentunut. Näiden puheluiden funktio on tarjota kuuntelija ja antaa 

palveluneuvontaa. 
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Chat-auttaminen 

Keväällä 2020 kokeiltiin yksilöchatteja Hyvä Kysymys -alustalla, mutta kävijöitä ei ollut kuin yksi useista 

päivystyskerroista huolimatta. Syksyllä käynnistettiin samaisella alustalla ryhmächatit. Niitä järjestettiin viisi 

ja kävijöitä oli yhteensä 13.  

Henkilökunnan ylläpitämä palveluneuvonnan chat-alusta toimii Äimä ry:n verkkosivuilla ja palvelu käynnistyi 

heti vuoden 2020 alussa. Chat-päivystyksiä on pidetty joka viikon tiistaisin ja palvelu jatkuu edelleen. 

Äpsy-toiminta 

Äimä ry:llä on erikseen toimintaa vauva-ajan psykoosin kokeneille äideille. Äpsyjen valtakunnallinen ryhmä 

on kokoontunut vuonna 2020 Vantaalla 6 kertaa osittain kokonaan etänä tai etämahdollisuudella. Ryhmän 

etätapaamiset ovat mahdollistaneet paremmat mahdollisuudet osallistua ja ryhmään on saanut uusia jäseniä 

vuonna 2020. Äpsyjen internetin vertaistukipalsta on ollut suhteellisen aktiivinen.   

Tapahtumasuunnittelu ja toteutus vuodelle 2020 

Tavoitteidensa toteuttamiseksi Äimä ry oli tehnyt suunnitelman vuodeksi 2020 erilaisten tapahtumien 

järjestämiseksi kohderyhmälleen. Näitä oli tarkoitus toteuttaa eri puolilla maata, jotta olisimme päässeet 

lähelle pienten lasten äitejä ja perheitä. Usein nämä tapahtumat ohjaavat perheitä avun ääreen tai tällaisesta 

apua saanut äiti innostuu toivuttuaan toimimaan vertaistukijana alueella. Monet isät myös kokevat juuri 

nämä tapahtumat parhaaksi tueksi perheelle, siinä missä he pitävät vertaistukiryhmää tärkeäksi tueksi äidille. 

Vuoden 2020 helmikuussa alkaneen koronaviruspandemian vuoksi henkilökohtaista osallistumista 

suunnitellut tapahtumat jouduttiin perumaan. Äimä ry ryhtyi suunnittelemaan ja lisäämään verkossa 

tapahtuvaa auttamista ja selkeytti vertaistukipuhelinapua sekä chat-päivystyksiä. 

- Vuonna 2020 Äimä ry:n suunnitelmissa oli järjestää kaksi vertaistuen päivää akuuttivaiheessa oleville 

äideille. Näistä toisen sellaisena, että äiti voi jäädä myös halutessaan yöksi lepäämään voimauttavan sisällön 

jälkeen. Näin vahvistetaan akuuttivaiheessa olevan äidin tukea. Yksi hyvin nukuttu yö voi olla todella suuri 

tuki kriisissä ja voimauttaa äidin hakemaan lisää apua. Suunniteltu 15 osallistujalle. 

-  Pyrkimyksenä oli myös järjestää parisuhdepäivän lisäksi kaksi parisuhteisiin keskittyvää viikonloppua 

vuonna 2020. Lisää tukea parisuhteille pyrittiin myös saamaan yhteistyöstä Parisuhdekeskus Katajan kanssa. 

Suunniteltu 8 parille. 

- Perheviikonloppuja oli tarkoitus järjestää yksi, ja tämän lisäksi oli suunniteltu oma viikonloppu 

lapsivuodepsykoosiperheille sekä yksi perheiden päivätapahtuma. Suunniteltu 8 perheelle/tapahtuma. 

- Vauva-ajan psykooseihin sairastuneille äideille oli tarkoitus järjestää myös omia tapahtumia, osaan oli 

tarkoitus mahdollistaa perheiden osallistuminen ja osa vain äideille suunniteltu. 

- Näiden suunniteltujen tapahtumien lisäksi saatiin toteutettua Äimän yhteistyökumppanin Hyvinvointilomien 

kautta tuettu loma Hauhon Lautsiassa heinäkuussa 2020 kuudelle perheille. 
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ÄIDILLE APUA –HANKE 

Äidille apua -hanke käynnistyi toukokuussa 2019, kun siihen valittu projektityöntekijä Niina Kettunen aloitti 

työnsä. Äidille apua -hanke pyrkii kehittämään synnytysmasentuneille ja vauva-ajan psykoosiin sairastuneille 

äideille varhaisen tuen hoitopolkuja kokemusasiantuntijuutta hyödyntäen. 2020 Äidille apua-hanke siirtyi 

hankesuunnittelusta ja sisällöntuottamisesta seuraavaan vaiheeseen, eli koulutuksiin. Ajanjaksolla maalis-

joulukuussa 2020 järjestettiin hankkeen puitteissa 18 koulutusta viidellätoista eri paikkakunnalla. 

Koulutuksiin osallistui kaikkiaan 361 ihmistä, mm. neuvolatyöntekijöitä, vauvatyöryhmiä, psykososiaalisten 

palveluiden työntekijöitä, psykologeja, perhepalveluohjaajia, perheohjaajia, sosiaalityöntekijöitä, 

seurakunnan työntekijöitä, anestesia- ja leikkausosaston henkilökuntaa sekä äitejä vauvoineen.  

Yhteenveto koulutuksista: 

6.3.2020 Joensuu, 2 keskustelutilaisuutta (Kätilöt, lääkärit, äidit ja puolisot) 

11.3.2020 Jyväskylä (Sosiaali- ja neuvolatyöntekijät) 

4.8.2020 Kaarina, etä (Perhetyöntekijät ja äidit kumppaneineen) 

4.9.2020 Lapin amk etä (Sairaanhoitajaopiskelijat)  

30.9.2020 Kerava, Me-talo (Äidit ja ohjaajat) 

7.10.2020 Kerava, Me-talo (Äidit, isät, ohjaajat) 

9.10.2020 Kaarina etä (Neuvolatyöntekijät) 

20.10.2020 Ylöjärvi (Neuvola- ja perhetyöntekijät, psykologi) 

 22.10.2020 Hämeenlinna (Neuvola- ja terveydenhoitajat) 

26.10.2020 Rauma etä (Nortamon perhekeskuksen työntekijät) 

29.10.2020 Kerava etä (Sampolan palvelukeskuksen työntekijät) 

9.11.2020 Porvoo lähi ja etä (Sosiaali- ja neuvolatyöntekijät) 

20.11.2020 Kirkkonummi (Äitiys- ja lastenneuvolan työntekijät ja psykologi) 

23.11.2020 Lohja etä (Neuvolatyöntekijät) 

25.11.2020 Oulu etä (Neuvolatyöntekijät ja Oulun vauvatalon työntekijät) 

 2.12.2020 Pelkosenniemi lähi ja etä (Neuvolatyöntekijät) 

8.12.2020 Raisio etä (Neuvolatyöntekijät ja -lääkärit) 

9.12.2020 Lempäälä etä (Lempoisten neuvolan työntekijät) 

 

Muut luennot: 

11.5.2020 Vantaan amk, hoitokäytäntötutkimus, 10 asiantuntijaa ja 2 tutkijaa 

26.11.2020 Valtakunnallinen perhekonferenssi, 95 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista 

30.11.2020 THL, Trauman kirjo raskaus- tai vauva-ajan masennuksessa -seminaari, 700 terveysalan 

ammattilaista 

 

Koulutuksien kesto on vaihdellut tunnista neljään tuntiin ja koulutussisällöt on rakennettu tilaajan 

painotustoiveiden mukaisesti. Koulutukset koostuvat pääasiallisesti äitikuori-luennosta, joka tarjoaa kattavan 

tietopaketin vauva-ajan masennuksesta ja äitiyspsykoosista, masennuksen varhaisesta tunnistamista, 

omakohtaisista kokemuksista, sairauden riskitekijöistä ja vaikutuksista sekä hoitoon ohjauksesta. Hankkeessa 

on työstetty puheeksi ottamisen kymmenen askelta -opasta (eli puheeksi ottamisen mallia). Koulutuksissa on 

myös käsitelty potilaan osallistamista kymmenkohtaisen potilaan huomioimisen ”Ota potilas mukaan” -

oppaan avulla sekä mallinnettu työpajoissa eri paikkakuntien hoitopolkuja. Koulutus on otettu ilolla vastaan 

ja palaute siitä on ollut erittäin hyvää. 
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Hankekoordinaattori Niina Kettunen on toiminut vuonna 2020 myös Suomen 

Perinataalimielenterveysyhdistys ry:n hallituksen jäsenenä sekä yhdistyksen virallisena kouluttajana. 

VIESTINTÄ 

Äimän tiedotuslehti Äimän Käki ilmestyi vuonna 2020 kerran. Lehti postitettiin kaikille jäsenille.  

Äidille apua -hankkeen puitteissa on tuotettu vuonna 2020 oppaat: 

Itku- ja unitauti: Ilmainen opas vanhemmille lapsentasoisen keskustelun tueksi neuvolajakeluun 

Kuinka sinä voit? -pöytäpuhuja: Ilmainen puheeksi ottamisen työkalu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille 

Äidiltä äidille -verkkovertaistukimateriaali ja -hyvinvointiopas: Opas 10-viikkoisten verkkovertaistukiryhmien 

ohjaajille ja ryhmiin osallistuville äideille 

 

Äimän esitteet ja oppaat vastaavat edelleen tarvetta eli niihin ei ole tehty suuria muutoksia. Esitteiden 

päivityksissä on pyritty siihen, etteivät ne vanhenisi esimerkiksi henkilöstövaihdosten yhteydessä. Esitteitä ja 

oppaita tilataan edelleen runsaasti mm. neuvoloihin. Vuonna 2020 Äimä ry tuotti Marja-Leena Svanberg-

Karhun kirjan ”Äitiys ja mielenterveys: kun perheeseen saapuu epätoivottu vieras”. Painos oli 150 kpl ja 

kirjaa on välitetty kirjastoihin sekä sitä on voinut tilata yksityisesti. Kirja jaettiin myös kaikille vapaaehtoisille. 

Äimä on jo muutaman vuoden ajan hakenut lisäresurssia viestintään siinä onnistumatta. Vuoden 2019 

toukokuusta alkaen jatkuen syksyyn 2020 Äimä ry:llä on ollut Paikka Auki -hankkeen rahoituksen turvin 

toimistoassistentti Ilona Ojankoski, jonka työpanosta on hyödynnetty erityisesti Äimän Käkenä -lehden 

toimittamiseen, #kukatahansaäiti -kampanjaan ja -näyttelyyn sekä someviestintään. Tämän ansiosta Äimän 

nettisivuilla kävijämäärä vuonna 2020 oli 42 000, mikä on lähes kolminkertaistunut edellisvuoteen 

verrattuna. Facebook seuraajamäärä oli 1408, kasvua edellisvuoteen oli 18 % sekä Instagram 

seuraajamäärä oli 700, kasvua edellisvuoteen oli 42 %. Sosiaalisessa mediassa tapahtunut kasvu on ollut 

merkittävä vuonna 2020.   

 Äimällä oli vuonna 2020 yhteensä 11 mediaosumaa Ensi- ja turvakotien seurannan mukaisesti.  

 

ÄIMÄ RY:N YHTEISTYÖKUMPPANIT 

Äimä on Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistys. Liitto tarjoaa neuvonta-apua muun muassa 

viestinnällisiin ongelmiin ja tietoturva- ja talousasioihin sekä perehdyttää hallituksen hallitustyöskentelyyn. 

Vuonna 2018 liitolla alkoi Vaikuttavuus esiin -hanke, jossa Äimän toiminnanjohtaja on mukana 

ohjausryhmässä. Hanke on tarjonnut Äimälle tukea vaikuttavuus- ja arviointityön kehittämiseen. Vuonna 

2019 hanke on kehittänyt vaikuttavuuskysymykset ryhmätoiminnalle, jotka otetaan käyttöön seuraavan 

vuoden alusta.  Lisäksi Äimä on mukana hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntijaryhmässä ja 

suunnittelu- ja työkokouksissa. Myös muut liiton jäsenyhdistykset ovat yhteistyökumppaneita mm. 

koulutuksissa ja tilojen käytössä. Äimä ry saa myös Ensi- ja turvakotien liiton kautta erilaisia lahjoituksia ja 

vuonna 2020 pääsi osallistumaan Vennerin ruokalaatikkokampanjaan, jonka kautta saimme muutamia 

ruokalaatikoita jaettavaksi avun tarpeessa oleville perheille. 

Hyvinvointilomien kanssa hankeyhteistyö jatkui. Hyvinvointilomat tarjoavat perheille tukea arkeen ja Äimä 

on mukana yhteistyökumppanina tässä toimintamuodossa. Lomaviikko Äimän perheille järjestettiin 
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heinäkuussa 2020 Hauhon Lautsiassa ja sinne osallistui 6 Äimän jäsenperhettä. Äimältä mukana oli 

vertaistukipari, jotka järjestivät vertaisryhmätapaamiset Äimän perheille. 

Lasten Kesä ry:n kanssa hankeyhteistyö jatkui. Lasten Kesä ry:n hallinnoima hanke ”Leiritoiminta perheitä 

tukemassa” tukee perheitä, jotka kokevat tarvitsevansa monenlaista tukea. Hankkeen aikana sama perhe 

käy läpi aloitusleirin sekä useita jatkoleirejä. Hanke on tarjonnut Äimä ry:n perheille pidempiaikaista, 

monipuolista ja perheiden tarpeisiin osuvaa tukea. Äimällä on edustus hankeen ohjausryhmässä. Vuosi 2020 

painottui jatkoleireihin: 

Vuoden 2020 aikana järjestettiin yhteensä viisi viikonlopun mittaista yöleiriä, joista kaksi Lomakeskus 

Pukkilassa ja kolme Hauhon Lomakeskuksessa. Järjestetyt leirit olivat kooltaan aiempia vuosia pienempiä 

johtuen koronaviruksen leviämisen ehkäisyn tuomista rajoitustoimista. Lähileirien lisäksi vuoden aikana 

toteutettiin neljä verkkovälitteistä etäleiriä. Kaikki leirit olivat jatkoleirejä. Yhteensä Äimä ry:n kautta tulleita 

perheitä osallistui leireille viisi eri perhettä, osa leireili useamman kerran. 

Osa perheistä leireili vain etäleireillä. Vuonna 2020 leireilleistä perheistä Äimäläisten osuus oli 15%. 

Leiritoimintaan hakeneiden määrä oli isompi, mutta leirien peruuntuminen ja perheiden varovaisuus vähensi 

osallistuneiden määrää. 

Äimä ry on mukana Lastensuojelun Keskusliiton Perheet keskiöön! –hankkeessa, jonka 

päätavoitteena on kiinnittää järjestöjen tarjoama tuki ja palvelut osaksi perhekeskustoimintaa koko 

valtakunnan alueella. Hanke kouluttaa perhekeskustoimijoita ja tuottaa materiaalia perhekeskustoimijoiden 

työn tueksi. Hankkeen nimi Perheet keskiöön! viittaa siihen, miten perhekeskustoiminnan kehittämisessä 

perheet ovat keskeisessä asemassa. Hankkeen kautta tietoa myös Äimän tuesta on saatavilla 

valtakunnallisesti.  

Miessakit ry:ssä jatkui MASI-hanke, joka auttaa isiä perheissä, joissa on masennusoireita. MASI ylläpitää 

isien toimintakykyä sekä edistää heidän hyvinvointiaan perheissä, joissa jommallakummalla vanhemmista on 

masennusta tai siihen viittaavaa oireilua. Hanke on kouluttanut vertaistukijoita ja tarjoaa muun muassa 

puhelunpalvelua iseille, koronapandemian myötä monet tukitoiminnot siirtyivät verkkoon ja avunsaajien 

määrät moninkertaistuivat. Äimällä on edustus Masi -hankeen ohjausryhmässä. Valitettavasti tämä toiminta 

ei saanut vielä pysyvää rahoitusta hankevaiheen jälkeen ja toiminta jouduttiin pitkälti ajamaan alas 

joulukuussa 2020. Tämä on iso menetys Äimälle, tuemme Miessakit ry:tä jatkorahoituksen hakemisessa. 

Äimä ry tekee yhteistyötä Parisuhdekeskus Katajan kanssa. “Kun puoliso sairastaa” on luotu Katajan 

“Kun lapsi sairastaa”-palvelukokonaisuuden rinnalle. Äimä ry tuo tähän kokonaisuuteen oman osaamisensa 

mm. synnytyksen jälkeisen masennuksen kohdanneille perheille. Toiminta tuottaa tietoa ja tavoitteena on, 

että jatkossa Äimä itse voisi tarjota jäsenilleen tukea parisuhteeseen.  

Väestöliiton sivusto Hyvä Kysymys tuo suomalaisten järjestöjen tuottamat palvelut ja vertaistuen kaikkien 

ulottuville. Palvelun tuottaa ja toteuttaa Väestöliitto hteistyössä kumppanijärjestöjen kanssa Äimä on yksi 

näistä järjestöistä. Hyvä Kysymys -sivustolta löytyvät Äimän tarjoamat palvelut, tietoa 

synnytysmasennuksesta ja vauva-ajan psykooseista sekä videoita Äimän toiminnasta. Ryhmächattimme 

toimivat tällä alustalla, myös verkkokurssia ja yksilöchatteja testattiin alustalla 2020. 
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Äimän jäsenyydet: 

EAPN-FIN, Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto on avoin verkosto köyhyyttä ja 

syrjäytymistä vastaan toimiville järjestöille, ryhmille ja kansalaisille. (European Anti Poverty Network) 

Ensi- ja turvakotien liitto on valtakunnallinen lapsi- ja perhejärjestö, joka auttaa vaikeissa ja 

turvattomissa oloissa eläviä lapsia ja perheitä sekä tekee perheväkivaltaa ehkäisevää työtä.  

Hyvinvointiala HALI ry edustaa yksityistä sosiaali- ja terveysalaa sekä varhaiskasvatuksen palveluja 

tuottavia yrityksiä ja järjestöjä. Se neuvottelee alan yleissitovat työehtosopimukset ja valvoo jäsenten 

yhteisiä etuja sekä tarjoaa neuvontaa työoikeudellisissa ja elinkeinopolitiikan kysymyksissä. 

SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry kokoaa yhteen yli 200 sosiaali- ja terveysjärjestöä rakentamaan 

sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edellytyksiä, osallistumismahdollisuuksia sekä oikeudenmukaista ja 

vastuullista yhteiskuntaa. 

Suomen Perinataalimielenterveys ry on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen 

yhdistys, jonka tavoitteena on perheiden mielenterveyden edistäminen raskausaikana ja synnytyksen 

jälkeen, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, tiedon välittäminen ja ymmärryksen lisääminen 

perinataalipsykiatriasta sekä perinataalipsykiatrisen moniammatillisen yhteistyön ja hoitopolkujen 

kehittäminen. Yhdistys toimii asiantuntijafoorumina ja kouluttajana sosiaali- ja terveydenhoitoalan 

ammattilaisille tutkimus-, asiantuntija- ja kokemusasiantuntijatietoon perustuen.  

Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt VSLJ on lasten, nuorten ja lapsiperheiden parissa 

työskentelevien järjestöjen alueellinen asiantuntija- ja vaikuttajajärjestö. 

Oppilaitosyhteistyö 

Äimä ry tekee oppilasyhteistyötä mm. Metropolia Ammattikorkeakoulun sekä DIAKin kanssa.  

 

TULEVAT HAASTEET 2021 

Käynnissä oleva koronapandemia, sote-palvelujen uudistus sekä järjestöjen Veikkaus-varoista kertyvän 

STEA-rahoituksen supistuminen ovat suuria haasteita Äimän toiminnalle 2021. Korona tuo jatkuvaa 

ahdistusta perheille, syntyvyys on pitkästä aikaa nousussa Suomessa, mutta pandemian paheneminen ja 

erilaiset rajoitukset ahdistavat entistä useampaa äitiä jo raskausaikana. Isovanhempia ja muita 

tukiverkostoja ei ole monella apunaan kuten aiemmin ja entistä useamman tukiverkostot ovat hyvin ohuet. 

Samaan aikaan auttamistyötä tekevät vertaistukiäidit ovat itsekin työn, mahdollisesti lasten etäkoulun ja 

harrastustaukojen, omien harrastusten ja oman jaksamisen ylläpidon ristipaineessa. Vapaaehtoisten 

tukemisen tärkeys korostuu entisestään vuonna 2021 Äimän toiminnassa, mutta valitettavasti emme voi 

vastata suurimpaan toiveeseen eli kohtaaviin tapahtumiin vielä vuoden alkupuolella. Teemme sen heti kun 

mahdollista. Koko perhettä tukevista tapahtumista pyritään toteuttamaan valtaosa kohtaavina, toivottavasti 

loppuvuodesta 2021. 

Äimällä ei ole omaa viestinnän henkilöä, mutta pyrimme vastaamaan tarpeisiin nykyresursseilla ja 

suunnittelemalla näiden käyttöä entistä paremmin. Tulevaisuudessa Äimänkin rahoituksessa häämöttää 

mahdollisesti suuri aukko STEA-rahoituksen pienentyessä, tätä pienentääksemme jo nyt on Äimän toimistolla 
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oltava aikaa kehittää omaa varainhankintaa ja keinoja siihen. Myös erilaiset yhteistyökumppanuudet ovat 

meille entistäkin tärkeämpiä jatkossa. 

Näihin keskitymme, unohtamatta sitä oleellisinta eli äitien, perheiden ja vapaaehtoisten tarvitsemaa tukea. 

 

Yhteystiedot 

Äidit irti synnytysmasennuksesta Äimä ry   

Asemamiehenkatu 4, 6. krs, 00520 Helsinki 

Puh. 040 725 6229 

www.aima.fi 

Y-tunnus 1650783-4 

 

 

Toiminnanjohtaja Laura Piirainen puh. 045 845 2713 

Järjestösihteeri Sanna Karhula puh. 040 725 6229 

Vapaaehtoistyön koordinaattori Heli Mikkola puh. 046 923 7643 

Äidille apua -projektikoordinaattori Inka Kansi puh. 050 543 7798 

Sähköpostit ovat osoitteella etunimi.sukunimi@aima.fi 


