


…ettei kukaan jäisi
YKSIN.
• Hankeidea lähti tarpeesta, kun Turun Seudun

Mamien FB -sivustolle kaivattiin ammattilaisten

tukea. Lisäksi haluttiin kouluttaa kokemusvertaisia

MLL:n Varsinais-Suomen piirille.

• Hanke auttaa ja tukee vanhemmuutta

varsinaissuomalaisissa lapsiperheissä, 

avunpyyntöön vastataan 24h kuluessa

• STEA:n rahoittama MLL:n Varsinais-Suomen piirin

hanke, käynnissä ainakin 2021 loppuun.

Mikä
Otetaan Koppi –hanke?





Turun seudun Mamit
..ettei kukaan jäisi yksin..



27.11.2014: TSM

27.11.2015: TsM ry

1.1.2017: MLL Turku

2019: 

Otetaan Koppi

Pikainen historia
Turun seudun Mamit



Palveluohjaus
• Hanke hoitaa anonyymi äiti kysyy- ja eräs äiti 

kysyy-julkaisut sekä vaikeat tilanteet TsM- FB 

ryhmässä

• Hankkeeseen yhteys FB:n kautta, sähköpostilla, 

yhteydenottokaavakkeella tai puhelimitse 



Vertaisryhmät
• Vertaisryhmät verkossa ja 

kasvokkain

• Ryhmänvetäjinä 

kokemusvertainen ja 

hanketyöntekijä



afterARKI -illat
• Kerran kuukaudessa

• Asiantuntijat, kokemusvertaiset, keskustelua, 

yhdessäoloa, rentoutumista

• Iltapala

• Lastenhoito



Save the Date
Otetaan Koppi -tapahtumat

Kevät 2020

Hanke järjestää kuukausittain teematuokioita lapsiperheille, 

vapaaehtois- / kokemusvertaiskoulutuksia tarpeen mukaan

pari retkeä sekä vertaisryhmien säännöllisiä tapaamisia niin

verkossa kuin kasvokkain.

28.1. afterARKI: Arki järjestykseen!

17.3. afterARKI: Kuka minä olen?

15.4. afterARKI: Supervoimana herkkyys

5.5. afterARKI: Äitimyytti



Koulutukset
• Ensimmäinen koulutus 10/19, seuraava 

03/20

• Vapaaehtoisten tueksi

• Somevapaaehtoinen, TsM-vapaaehtoiset, 

hankkeen vapaaehtoiset, kokemusvertaiset



kokemusVERTAISET
2 kertaa vuodessa kokemusVERTAIS-koulutus (yht

12h).

4 kokemusvertaista + 2 vapaaehtoista

Seuraava koulutus maaliskuussa 2020

kokemusVERTAISET voivat kertoa oman tarinansa 

erilaisissa tilaisuuksissa ja seminaareissa. 

Lisäksi heillä on omat tukimuodot, joita tarjotaan heidän 

omien aikataulujen puitteissa



kokemusVERTAISET

Hanne

- Selviytyminen alistavasta parisuhteesta

- Äidiksi pitkän lapsettomuuden jälkeen

- Elämää bonusäitinä

- Elämää herkän lapsen äitinä

Jaana 

-Väkivallan eri muodot parisuhteessa: 

henkinen/fyysinen ja/tai seksuaalinen 

-Väkivallan merkit/puheeksiotto

-Mahdollisuus olla tukena väkivaltaisessa 

suhteessa elävän äidin synnytyksessä

-Mahdollisuus olla tukena 

verkostopalavereissa

Katja

-Ryhmänvetäjänä lähisuhdeväkivaltaa 

kokeneille äideille 

-Väkivallan merkit/puheeksiotto

-Mahdollisuus auttaa ja olla tukena 

oikeudenkäynneissä 

- Vinkit yksinhuoltajan arkeen ja avun 

saamiseen eri tahoilta 

-Vinkit miten selvitä kun tukiverkko on pieni 

ja olematon 



kokemusVERTAISET

Laura

* pienryhmässä vertaistukea äideille 

jotka käyneet/käyvät läpi 

pikkulapsiajan uupumista.

*yksilövertaistukea netissä 

samanlaisella taustalla oleville äideille 

koVe- anonyymi1

* vertaistukihenkilönä tai 

puhelintukihenkilönä toimiminen 

elämän erinäisissä kriiseissä kuten 

huostaanoton yhteydessä tai vaikeasta 

parisuhteesta irrottautuessa. 

* selviytyminen kriisissä 

huostaanotto/vaikeasta parisuhteesta 

irrottautuminen/ Kiusaaminen ja mitä 

se voi pahimmillaan tehdä.

koVe-anonyymi2  

*Kamalat anopit - vertaistuki (rajat saa 

asettaa) 

*vertaistukena esim. erityislapsen äitiys, 

vammaistukihakemuksen täyttö, 

tukipolut

*aikuisten adhd-vertaistuki



Otetaan Koppi -tiimi









Meidän Yhteistyökumppanit
Yhteistyössä on voimaa!



Kiitos!

apua@otetaankoppi.fi

Henkilökohtaiset sähköpostit ovat

muodossa etunimi.sukunimi@mll.fi

otetaankoppi.fi

Kotisivuiltamme löydät tietoa hankkeesta




