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Järjestökenttä vastaa neuvolatyön tarpeeseen
Nicehearts ry tekee jalkautuvaa työtä maahanmuuttajaäitien auttamiseksi seitsemässä neuvolassa Vantaalla
ja Espoossa. Rahoitusta on vaikea saada ja panostus on tarpeeseen nähden täysin riittämätöntä.
Vuosikymmenen puolivälin kovien sosiaalimenoleikkausten yhteydessä myös kuntien perhekahviloita ja
avoin päiväkoti -toimintaa leikattiiin, jolloin suuri joukko pienten lasten äitejä jäi yksin ja ilman vertaistukea.
Kuntien perhepalvelutyössä huomattiin pian tämä puutos. Hoitajat turhautuivat työmäärään, ja
vastaanottoaika ei enää riittänyt lapsen ja äidin hyvinvoinnista huolehtimiseen, kun perheiden ongelmat,
kuten Kelan päätösten setviminen, vei suurimman osan ajasta.
Apu löytyi järjestökentästä: apuun pyydettiin Nicehearts ry, yhdistys joka tekee työtä naisten ja tyttöjen
sosiaalisen vahvistumisen edistämiseksi. Tarve palveluohjaukselle on voimakasta erityisesti lähiöissä, joissa
maahanmuuttajataustaisten asukkaiden osuus on suuri. WahvaNainen-palveluohjaus pilotoitiin Myyrmäessä
2018: neuvola tarjosi tilat, ja Niceheartsin palveluohjaajat olivat läsnä auttamassa äitejä kerran viikossa.
“WahvaNainen-neuvonnan tapaamisiin hakeutuu useimmin äitejä joiden ongelmat ovat vaikeita ja
monisyisiä, ja voivat johtua huonosta kielitaidosta, taloudellisista ongelmista, kulttuurin vieraudesta,
perheväkivallasta, yksinäisyydestä”, sanoo WahvaNaisen pääkordinaattori Marja-Liisa Rintala-Ahl.
“Terveydenhoitajilla ei lyhyiden tapaamisten aikana ole aikaa lähteä purkamaan näitä tilanteita.“
"Neuvolassa on huomattu ja kipuiltukin siitä, että palveluohjaustarve on lisääntynyt ja vastaanottoajasta
joskus isokin osa menee palveluohjaukseen ja on muusta pois." kertoo Espoon sosiaali- ja
terveystoimen Neuvolatoiminnan päällikkö Arja Erma. "Itse näen, että järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö
tulee entisestään lisääntyä julkisten palvelujen piirissä, sillä järjestöillä on paljon osaamista, eikä meillä ole
varaa tehdä päällekkäistä työtä, joten voimien yhdistäminen on tärkeää." Erma jatkaa. Espoossa
WahvaNainen-toiminnan tukikohtana toimii Espoon keskuksessa sijaitseva Me-talo.
Palveluohjaus kaipaa kipeästi rahoitusta, jotta nykyistä toimintaa saataisiin laajennettua ensin säännöllisesti
viikottaiseksi, ja sen jälkeen uusiin neuvoloihin. “Tällä hetkellä toiminnalle ei ole erikseen rahoitusta, vaan
neuvolapäivät toteutetaan omasta pussista, ja nämä resurssit on pois muusta toiminnasta.” harmittelee
Rintala-Ahl. Vuonna 2018 WahvaNainen-toiminnan kautta tavoitettiin tuen piiriin lähes 1000 naista, jotka
kävivät 2500 kertaa yksilöohjauksessa ja/tai vertaisryhmätoimintoiminnoissa. Määrä on kaksinkertainen 2017
vuoteen verrattuna ja kasvaa edelleen.
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Nicehearts ry on vuonna 2001 Vantaalle perustettu naisia ja tyttöjä tukevaa työtä tekevä yhdistys, joka toimi alussa
vapaaehtoisvoimin. Se on nyt kasvanut lähes 30 ammattilaista työllistäväksi verkostoksi pääkaupunkiseudulle ja
Etelä-Karjalaan. Yksi toiminnan painopisteistä on heikoimmassa asemassa olevien tyttöjen ja naisten löytäminen ja
tukeminen, niin että he muuttuvat autettavista itsenäisiksi toimijoiksi ja löytävät suunnan elämälleen esimerkiksi
paremman kielitaidon, opiskelun tai työllistymisen kautta.
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