
Otetaan Koppi –hanke

> koVE-yhteistyö & 

uuden toiminnan suunnittelua

Täyskäsipäivä 8.2.2020 työpaja



Hankeidea lähti tarpeesta, kun Turun Seudun

Mamien sivustolle kaivattiin ammattilaisten tukea. 

Lisäksi haluttiin kouluttaa kokemusvertaisia MLL:n

Varsinais-Suomen piirille.

JAA TARINASI 

Juuri sinun tarinasi voi auttaa jotakuta toista –

autamme kertomaan sen. 

Taustaa:

Hankeanomus: ”Hankkeen myötä piiri kouluttaa 

itselleen vapaaehtoisia kokemusasiantuntijoita.

Vapaaehtoiseksi kokemusasiantuntijaksi oli heti 

kiinnostuneita kouluttautumaan

13%, ehkä-vastauksia oli 29% ja 30% halusi tietää 

aiheesta lisää. Ensimmäisenä vuonna koulutuksia

on yksi syksyllä ja jatkossa kaksi vuodessa tai 

tarpeen mukaan

…ettei kukaan jäisi
YKSIN.



Otetaan Koppi
kokemusVERTAISET

2 kertaa vuodessa kokemusVERTAIS-koulutus (yht

12h) 

Perhetalo Heidekenillä, lastenhoito järjestetty, koulutus on 

maksuton osallistujille. 

Kouluttajina hanketyöntekijät sekä kokemuskouluttaja

Tarja Nordbäck

4 koulutettua kokemusVERTAISTA + 2 vapaaehtoista

Lisäksi noin 20 TSM-vapaaehtoista, jotka hanke kouluttaa

kokemusVERTAISET voivat kertoa oman tarinansa erilaisissa 

tilaisuuksissa ja seminaareissa. 

Lisäksi heillä on omat tukimuodot, joita tarjotaan heidän 

omien aikataulujen puitteissa.



Otetaan Koppi
kokemusVERTAISTEN
TEEMAT

- tilaisuuksiin, tapahtumiin, seminaareihin, 

vertaisiltoihin, perhekahvilaan…. 

- Selviytyminen alistavasta parisuhteesta

- Äidiksi pitkän lapsettomuuden jälkeen

- Pikkulapsiajan uupuminen

- Elämää bonusäitinä

- Elämää herkän lapsen äitinä

- Väkivallan eri muodot parisuhteessa     

- Yksinhuoltajan arki ja ja avun saaminen eri tahoilta -

Miten selvitä kun tukiverkko on pieni ja olematon



Otetaan Koppi
kokemusVERTAISET

Tukimuotoja: 

* ryhmänvetäjänä toimiminen vertaisryhmässä> tällä hetkellä ryhmä 

lähisuhdeväkivaltaa kokeneille äideille 

* yksilövertaistuki netissä samanlaisella taustalla oleville äideille 

* vertaistukihenkilönä kasvokkain tai puhelintukihenkilönä toimiminen: 

huostaanoton yhteydessä tai vaikeasta parisuhteesta irrottautuessa, kamalat 

anopit – vertaistuki, erityislapsen äitiys, vammaistukihakemuksen 

täyttämisen apu, erityislapsen tukipolut, aikuisten adhd-vertaistuki

Lisäksi

-Väkivallan merkit/puheeksiotto ammattilaisille

-Mahdollisuus auttaa ja olla tukena oikeudenkäynneissä 

-Mahdollisuus olla tukena väkivaltaisessa suhteessa elävän äidin 

synnytyksessä

-Mahdollisuus olla tukena verkostopalavereissa



Otetaan Koppi
kokemusVERTAISTEN
koulutus

Seuraava koVE- koulutus keväällä 2020 

3.3. ja 10.3. klo 17-19.30 

21.3. klo 9.30-14 

Hae mukaan & vie tietoa omaan yhdistykseesi ja 

verkostoihisi. 

- Kaikenlaiset elämäntarinat ovat yhtä arvokkaita-

Lisätiedot ja ilmoittautumiset haastatteluun: 

eeva.roisko@mll.fi 



Otetaan Koppi
kokemusVERTAISET

Miten yhteistyöhön meidän kanssa? 

Voit tilata koVEn ja/tai hanketyöntekijän oman yhdistyksesi 

tilaisuuteen. 

Olemme myös kiinnostuneita kaikista uusista ideoista ja 

toimintamuodoista ja niiden kehittämisestä. 

-Ideoi, ehdota, vinkkaa!-

Yhteydenotot kokemusvertaisiin Eevan kautta 

eeva.roisko@mll.fi

mailto:eeva.roisko@mll.fi


Millaista yhteistyötä tehdään? 

Lähtökohtana
millaista tukea ja apua TE tarvitsette toimintaanne?

> Yhdessä kehittämistä ja pohdintaa
> Kokeiluja ja arviointia
> yhteisiä tilaisuuksia?

• Tulemme mielellämme puhumaan haluamastanne aiheesta
erilaisiin tilaisuuksiin

- Meiltä OK-hankkeesta saa aina kysyä neuvoa ja autamme -

Yhteistyössä on voimaa!



- vanhempien jaksamisen tukeminen-

Paikallisyhdistystoiminta ja esim. perhekahvilat
malatankynnyksen paikkoja ottaa jaksaminen/uupuminen
puheeksi

Muistathan: 

• Kaikki väsyvät ja uupuvat
• Jokaisen väsymys on omanlaisensa
• Tukea ilman vertailua tai vähättelyä
• Tärkeää näyttää että välittää, että on monenlaista tukea tarjolla, 

saa pyytää apua

- Meiltä OK-hankkeesta saa aina kysyä neuvoa ja autamme -



Vinkki-linkit vanhemman jaksamisen

tukemiseen

https://www.mll.fi/vanhemman-jaksaminen/

https://www.familyboost.fi/materiaalipankki/vanhemman-

voimavarat-ja-jaksaminen/

https://lapsuus.ouka.fi/sujuva-arki/vanhempien-voimavarat-ja-

jaksaminen/

https://www.mll.fi/vanhemmille/tietoa-lapsiperheen-

elamasta/vanhemman-hyvinvointi/

https://www.mtkl.fi/uploads/2019/06/9d834389-unelmakeidas.pdf

https://www.mll.fi/vanhemman-jaksaminen/
https://www.familyboost.fi/materiaalipankki/vanhemman-voimavarat-ja-jaksaminen/
https://lapsuus.ouka.fi/sujuva-arki/vanhempien-voimavarat-ja-jaksaminen/
https://www.mll.fi/vanhemmille/tietoa-lapsiperheen-elamasta/vanhemman-hyvinvointi/
https://www.mtkl.fi/uploads/2019/06/9d834389-unelmakeidas.pdf


Kiitos!



Kiitos!

apua@otetaankoppi.fi

Henkilökohtaiset sähköpostit ovat

muodossa etunimi.sukunimi@mll.fi

otetaankoppi.fi

Kotisivuiltamme löydät tietoa hankkeesta


