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1. Kuulumisia vuoden varrelta

Vuoden aikana vahvistettiin olemassa olevaa ja kehitettiin uutta – ”On ollut hienoa
nähdä jälleen kerran se, kuinka suuri auttamisen ja yhteen hiileen puhaltamisen
halu työyhteisössämme on”
Tukikohdan vuoteen 2021 mahtui paljon. Vaikka vuosi
kulki vielä osittain koronan tuomien rajoitusten varjossa, järjestössä vahvistettiin olemassa olevaa palvelukokonaisuutta ja kehitettiin uutta toimintaa asiakaskunnan
tarpeiden pohjalta.
Uutena toimintana käynnistyi etsivään päihdetyöhön keskittyvä Etsivä löytää -hanke. Hankkeessa jalkaudutaan pääkaupunkiseudulle ja kohdataan päihteitä
käyttäviä ihmisiä siellä, missä he viettävät aikaa. Lisäksi
tehdään tiivistä yhteistyötä Helsingin keskustakirjasto
Oodin kanssa ja lisätään laajemmin ihmisten tietoutta
päihdeasioihin liittyen ständitoiminnan avulla.
”Korona-ajan tuomien haasteiden ja toimipaikkojen
sulkujen myötä havaitsimme, että asiakkaiden tavoittaminen oli hankalampaa kuin aiemmin. Monilla asiakkaillamme ei ollut digilaitteita, joiden avulla he olisivat
voineet osallistua esimerkiksi ryhmien etätapaamisiin.
Kontakti heihin vaikeutui väistämättä, kun jouduimme
sulkemaan toimitilojamme, emmekä pystyneet tekemään sisätiloissa kasvokkaista asiakastyötä. Etsivä löytää -hanke tuli vastaamaan tähän haasteeseen”, Tukikohdan toiminnanjohtaja Ron Furman kertoo.
Toki jalkautuvaa työtä oli tehty Tukikohdassa jo aiemminkin, vuodesta 2020 lähtien, kun korona rantautui
Suomeen. Silloin apua ja tukea lähdettiin viemään kaduille monen päihdealan järjestön yhteisvoimin. Ihmisille jaettiin puhtaita käyttövälineitä sekä eväspusseja
akuuteimpaan hätään.
”Halusimme kuitenkin, että jalkautuva työ saisi oman
hankkeensa, jonka puitteissa pystyisimme keskittymään
etsivään työhön täysipainoisesti ja tarjota asiakkaillemme laajempaa tukea palveluohjauksen muodossa. Tämä
iloksemme toteutui ja hanke pystyttiin käynnistämään
STEA-rahoituksen avulla”, Furman sanoo.
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Kuulumisia vuoden varrelta

Vuoden aikana huolta herätti Suomen huumetilanteen heikentyminen ja huumeiden käytöstä aiheutuvien
haittojen lisääntyminen. Tilastot surullisesti osoittivat,
että erityisesti nuorten, alle 25-vuotiaiden huumekuolemien määrä on lisääntynyt hälyttävästi. Myös Tukikohta
ry:n asiakastyössä on viimeisten vuosien aikana havaittu, että asiakkaiden ongelmat ovat yhä monisyisempiä
ja elämäntilanteet vaikeita. Korona-aikana avun ja tuen
tarpeet ovat kasautuneet vielä entisestään.
”Vaikuttamistyön merkitys on ollut korona-aikana
suuri. Olemme halunneet välittää tietoa asiakkaidemme
tilanteesta ja saada sitä kautta aikaiseksi yhteiskunnallista keskustelua.
Vuoden 2021 kesällä järjestimme huumekuolemia ja
niiden ehkäisemistä käsittelevän seminaarin etäyhteyksien välityksellä. Koska osallistuminen ei ollut paikkaan
sidottua, saimme tärkeän aiheen äärelle laajasti osallistujia ympäri Suomen. Asiantuntijoiden ja kokemusasiantuntijoiden johdolla kävimme tärkeää keskustelua
Suomen huumetilanteesta ja palveluiden kehittämistarpeista”, Furman sanoo.
Vuoden aikana ylläpidettiin ja vahvistettiin myös
Tukikohdan olemassa olevia palveluita. Toimintaa mukautettiin aina kulloiseenkin koronatilanteeseen sopivaksi. Yksilö- ja ryhmätoimintaa toteutettiin vuoroin
etäyhteyksien välityksellä ja vuoroin kasvotusten. Ihmisten tavoittaminen ja mukana pitäminen oli paikoin
haastavaa.
”Kokonaisuuteen voimme kuitenkin olla tyytyväisiä.
Hankalassakin tilanteessa työntekijämme ovat löytäneet
keinot, miten ohjata apua sitä tarvitseville. On ollut hienoa nähdä jälleen kerran se, kuinka suuri auttamisen ja
yhteen hiileen puhaltamisen halu työyhteisössämme
on”, Furman kiittää.
Myös asiakkaiden mielestä järjestön palvelut onnistuivat vastaamaan heidän tarpeisiinsa ja koronatilanteesta johtuvista rajoituksista huolimatta he kokivat
saaneensa osakseen kunnioittavaa kohtaamista. Tietoa
toiminnan vaikuttavuudesta kerättiin aktiivisesti Tukikohdan toiminnan piirissä olevilta asiakkailta koko vuoden ajan ja arviointitiedon keräämisen merkitys oli suu-

ri. Sen avulla saatiin tietoa palveluiden toimivuudesta,
mutta myös siitä, mihin suuntaan palveluita olisi syytä
kehittää.
Myös tulevaisuuden osalta Tukikohdan toiminnanjohtajalla on sanottavaa:
”Vuoden aikana olemme jälleen nähneet sen, että
suomalaista päihdepalvelujärjestelmää tulee kehittää ja
vahvistaa. Sen puutteista maksetaan nyt kovaa hintaa,
joka näkyy muun muassa huumekuolemien kasvavassa

määrässä. Tarvitsemme vahvaa yhteistyötä eri toimijoiden ja tulevien hyvinvointialueiden kesken. Tarvitsemme nopeampaa hoitoon pääsyä ja alueellisesti tasa-arvoisia palveluita. Tarvitsemme ehkäisevää, kuntouttavaa
ja haittoja vähentävää päihdetyötä - siis koko palettia.
Mitä monipuolisempia palveluita meillä on, sitä paremmin järjestelmä pystyy vastaamaan yksilöllisiin tuen tarpeisiin.”

Kuulumisia vuoden varrelta
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2. Järjestön tarjoamat palvelut

Tukikohta ry tarjoaa palveluja päihteitä käyttäville, päihdekuntoutujille ja heidän läheisilleen. Järjestön palvelut
muodostavat kokonaisuuden, jonka piirissä asiakkaan
on mahdollisuus liikkua joustavasti eri toimintojen välillä.
Järjestön arvot, asiakaslähtöisyys, kunnioittava koh-
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taaminen, osallisuus, avoimuus ja luotettavuus, ovat koko toiminnan läpileikkaavia periaatteita. Ne näkyvät niin
asiakastyössä kuin kaikessa muussakin toiminnassa,
kuten työyhteisön vuorovaikutuksessa, vaikuttamistoiminnassa ja verkostoyhteistyössä.

Päihteitä käyttäville:

Päihdekuntoutujille:

• Matalan kynnyksen kohtaamispaikka päihteitä
käyttäville (Avoimet ovet)
• Keskusteluapua ja tukea asioiden hoitamiseen
(Palveluohjaus)
• Avointa ryhmätoimintaa päihteitä käyttäville
(Elämäntaitoryhmä)
• Päihteitä käyttävien tavoittamista ja tukemista
etsivän työn keinoin (Etsivä löytää -hanke)
• Kynnyksetöntä vapaaehtoistoimintaa päihteitä
käyttäville (Kynnyksetön työtoiminta)
• Tukea ja palveluohjausta sairaalaympäristössä
ja sairaalahoidon jälkeisessä arjessa (SATUtoiminta)
• Vertaisten osallisuutta vahvistavaa toimintaa
(Osis-toiminta)
• Palveluohjausta ja sosiaalineuvontaa Tor-verkossa (Tukiverkko-hanke)

• Avohoidollista päihdekuntoutusta (Jälkipolkukuntoutusohjelma)
• Mielekästä tekemistä ja tukea päihteettömyyden alkuvaiheeseen (Väylä-ryhmä)
• Työelämävalmiuksia ja toimintakykyä vahvistavaa kurssitoimintaa (Suunta-kurssi)

Järjestön tarjoamat palvelut

Läheisille:
• Yksilöllistä tukea ja neuvontaa
• Ammatillisesti ohjattuja vertaisryhmiä

3. Palvelut päihteitä käyttäville

Matalan kynnyksen kohtaamispaikka
päihteitä käyttäville (Avoimet ovet)

76

1640

Avoimien ovien päivää

asiakaskäyntiä

Olisin tullut jo ajat sitten,
kun olisin tiennyt tällaisen
paikan olevan olemassa.
Tulen ihan varmasti
uudelleen.

250

Asiakas

eri asiakasta

Toiminnan hyötyjä:
• kohtaamisen ja tuen saaminen
• hyvinvoinnin vahvistuminen pienten
eväspussien avulla
• puhtaiden käyttövälineiden saaminen
(tartuntatautien ehkäisy)
Tieto perustuu toiminnasta kerättyyn arviointitietoon.

Vahvistimme korona-aikana asiakkaidemme tavoittamista myös jalkautuvan työn keinoin.
•
•
•
•
•

jalkauduimme kaduille 58 päivänä
tavoitimme 925 eri asiakasta
kohtasimme asiakkaita 1349 kertaa
jaoimme 2490 puhdasta käyttövälinettä
toiminnan hyötyjä:
• kohtaamisen ja tuen saaminen
• hyvinvoinnin vahvistuminen pienten
eväspussien avulla
• puhtaiden käyttövälineiden saaminen
(tartuntatautien ehkäisy)

Palvelut päihteitä käyttäville
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Keskusteluapua ja tukea
asioiden hoitamiseen (Palveluohjaus)

55

800

eri asiakasta

palveluohjaustapaamista, puhelua ja viestiä
asiakkaiden kanssa

En olisi ikinä uskonut, että
tämmöinen paikka on kuin
Tukikohta. Ollessani huonossa
kunnossa palveluohjaaja tuli jopa
sinne, missä asuin. Kävimme
yhdessä kahvilla ja sain kertoa
rehellisesti elämästäni.”

Asiakas

Toiminnan hyötyjä:
•
•
•
•
•

kohdatuksi ja kuulluksi tuleminen
avun saaminen vaikeaan elämäntilanteeseen
elämäntilanteen jäsentyminen
toimintakyvyn vahvistuminen
tarpeenmukaisiin palveluihin pääseminen

Tieto perustuu toiminnasta kerättyyn arviointitietoon.

6

Palvelut päihteitä käyttäville

Avointa ryhmätoimintaa
päihteitä käyttäville (Elämäntaitoryhmä)

21

toimintapäivää

15

351

ryhmäpäivää

kohtaamista toiminnassa

Toiminnan hyötyjä:
•
•
•
•

213

43

eri asiakasta

kohdatuksi ja kuulluksi tuleminen
vertaistuen saaminen
uuden tiedon saaminen
mielekkään tekemisen saaminen arkeen

toimintaan liittyvää tapaamista, puhelua ja viestiä
asiakkaille

Mä muistin Et-ryhmässä
käydyn keskustelun pohjalta,
miten mä suhtaudun asiaan,
ku pitää käsitellä tunteita.
Äksyilin veljelle koko
tapaamisen, vaikka kyse oli
siitä, että mul oli hankala olla
siinä tilanteessa.”

Elämäntaitoryhmän asiakas,
ryhmäkerran aiheena
tunteiden tunnistaminen

Tieto perustuu toiminnasta kerättyyn arviointitietoon.

Palvelut päihteitä käyttäville
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Päihteitä käyttävien tavoittaminen ja tukeminen
etsivän työn keinoin (Etsivä löytää -hanke)

374

45

etsivässä työssä tavoitettua asiakasta
(kadulla ja kirjastossa kohdatut)

etsivän työn päivää Helsingissä, Espoossa ja
Vantaalla

16

120

palveluohjausasiakasta

Meidän on helpompi
keskustella teidän kanssa,
koska pukeudutte niin
tavallisesti ja ette ole
viranomaisia. On tärkeää,
että on mahdollisuus
anonyymiin keskusteluun.

Asiakas

palveluohjaukseen liittyvää puhelua, viestiä
ja tapaamista

Hankkeessa jalkauduttiin säännöllisesti keskustakirjasto Oodiin ja tarjottiin kirjastossa asioiville
ihmisille tietoa päihteisiin liittyvistä asioista.
• teimme 13 jalkautumispäivää Oodiin
• tavoitimme kirjaston ständillä 101 asiakasta

Toiminnan hyötyjä:
• päihteitä käyttävien ihmisten tavoittaminen
heidän omassa elinympäristössään
• keskusteluavun saaminen
• oikean ja tarpeenmukaisen tiedon saaminen
• tarpeenmukaisten palveluiden ja tukitoimien
piiriin pääseminen
Tieto perustuu toiminnasta kerättyyn arviointitietoon.
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Palvelut päihteitä käyttäville

Tunnutte ihmisiltä, joita
on helppo lähestyä, eikä
tarvitse jännittää...
Kiitos, että teette tätä
työtä, jota moni kipeästi
tarvitsee.

Asiakas

Kynnyksetöntä vapaaehtoistoimintaa
päihteitä käyttäville (Kynnyksetön työtoiminta)

91

kynnyksettömän
työtoiminnan päivää

14

eri asiakasta

Toiminnan hyötyjä:
•
•
•
•

377

asiakaskohtaamista

Kiva kun otat aina
yhteyttä, piristää. Se,
että joku on kiinnostunut mun tilanteesta,
merkkaa paljon.

Asiakas

kohdatuksi ja kuulluksi tuleminen
onnistumisen kokemusten saaminen
hetkellinen irtautuminen päihdemaailmasta
voimaantuminen mielekkään tekemisen kautta

Tieto perustuu toiminnasta kerättyyn arviointitietoon.

Palvelut päihteitä käyttäville
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Tukea ja palveluohjausta
sairaalaympäristössä ja sairaalahoidon
jälkeisessä arjessa (SATU-toiminta)

205

asiakasta kohdattu Malmin
ja Haartmanin sairaaloissa

673

palveluohjaustapaamista-,
puhelua ja -viestiä

76

asiakasta kohdattu Auroran
sairaalassa ja Malmin
päihdepoliklinikalla

28

asiakasta vertaisohjauksessa

Ilman sua mä olisin varmaan
vaan jäänyt sinne enkä päässyt
lähtemään yhtään mihinkään.
Mutta mä tiesin, että sä odotat
mua siellä alhaalla ja lähdet
mun kanssa klinikalle, niin mä
päätin että mä pystyn kyllä.
Sulla on tosi iso merkitys.
Kiitos.

Asiakas

77

asiakasta palvelu
ohjauksessa

294

vertaisohjaustapaamista-,
puhelua ja -viestiä

Toiminnan hyötyjä:
• kohdatuksi ja kuulluksi tuleminen
• tiedon saaminen
• avun ja tuen saaminen vaikeaan elämäntilanteeseen
• vertaistuen saaminen
• tarpeenmukaisiin palveluihin pääseminen
Tieto perustuu toiminnasta kerättyyn arviointitietoon.

Ei mul oo ihmisii. Sä oot ainut
kenen kans mä puhun.

Asiakas
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Palvelut päihteitä käyttäville

Vertaisten osallisuutta
vahvistavaa toimintaa (Osis-toiminta)

372
eri kävijää

702

käyntiä Osiksen kahvilassa

1445

kohtaamista jalkautuvassa työssä

9

pidettyä ryhmää, joissa
käyntejä yhteensä 107

Se, kun annetaan
vastuuta, niin opettaa
ottamaan myös itsestä
vastuuta.

Asiakas

Toiminnan hyötyjä:
• vertaisten omatoimisuuden lisääntyminen
vertaistuen ja -toiminnan kautta
• osallisuuden tunteen ja arjen mielekkyyden
lisääntyminen päiviin saadun tekemisen kautta
• vertaisten ja työntekijöiden yhteistyön lisääminen eri palveluissa
• haittoja vähentävän vertaistoiminnan ideologian tunnetuksi tekeminen
Tieto perustuu toiminnasta kerättyyn arviointitietoon.

Osis-toimintaa toteutetaan A-klinikkasäätiön ja Tukikohta ry:n yhteistyönä.

Palvelut päihteitä käyttäville
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Palveluohjausta ja sosiaalineuvontaa
Tor-verkossa (Tukiverkko-hanke)

256

5

neuvontakeskusteluiden
kautta tavoitettua eri
asiakasta

koulutettua vertaista
mukana hankkeen
toiminnassa (koulutukset
ja neuvontatyö)

83

hankkeen koulutuksiin
osallistunutta sosiaali- ja
terveysalan ammattilaisia

Ja kiitos oikeesti arvostan
ihan _____ paljon, löysin
varmaa heti vähän valoa
tunnelin päästä, ku
muistin sun olemassaolon!

Asiakas

Toiminnan hyötyjä:
• tarpeenmukaisen avun, tuen ja ohjauksen
saaminen anonyymisti
• tarpeellisen tiedon saaminen päihde- ja
mielenterveyspalveluihin hakeutumisesta
• hyödyllisen tiedon saaminen tor-verkosta ja sen
ilmiöistä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten
koulutuksista
• vertaistoimijoiden osaamisen hyödyntäminen
verkkoauttamisessa
Tieto perustuu toiminnasta kerättyyn arviointitietoon.
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Palvelut päihteitä käyttäville

4. Palvelut päihdekuntoutujille

Avohoidollista päihdekuntoutusta
(Jälkipolku-kuntoutusohjelma)

54

37

17

eri asiakasta

asiakasta lääkkeettömässä
ryhmässä

asiakasta korvaushoidossa
olevien ryhmässä

318

45

3

ryhmätapaamista*

yksilötapaamista

leiriä ja työpajaa

*) terapiaryhmät, sosiaalisen kuntoutuksen ryhmät ja toiminnalliset ryhmät

61 %

asiakasta päätti kuntoutuksen onnistuneesti* tai jatkoi kuntoutuksessa
seuraavalle vuodelle (n=33)
*) siirtyen työelämään, opiskelemaan, kuntouttavaan työtoimintaan tai eteenpäin muiden palveluiden piiriin

Toiminnan hyötyjä:
•
•
•
•
•
•

tuen saaminen vaikeaan elämäntilanteeseen
vertaistuen saaminen
kohdatuksi ja kuulluksi tuleminen
arjen hallinnan parantuminen
päihteettömään elämään sitoutuminen
voimaantuminen

Olen kiitollinen, että olette
jaksaneet potkia eteenpäin,
vaikka en itse olisikaan
uskonut.”
Asiakas

Tieto perustuu toiminnasta kerättyyn arviointitietoon.

Palvelut päihdekuntoutujille
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Mielekästä tekemistä ja tukea
päihteettömyyden alkuvaiheeseen (Väylä-ryhmä)

9

58

eri asiakasta

ryhmäpäivää, toimintapäivää
ja yksilötapaamista

118
kohtaamista

Hyvä kokemus ja hyvä että
lähdin mukaan. Haikea fiilis,
kun ryhmä loppuu.
Asiakas

Toiminnan hyötyjä:
•
•
•
•
•

arjenhallinnan vahvistuminen
mielekkään tekemisen saaminen
uuden tiedon saaminen
vertaistuen saaminen
voimaantuminen

Tieto perustuu toiminnasta kerättyyn arviointitietoon.

Ryhmä on muodostunut
hyvin ja on jaettu
vaikeitakin asioita.
Asiakas
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Palvelut päihdekuntoutujille

Työelämävalmiuksia ja toimintakykyä
vahvistavaa kurssitoimintaa (Suunta-kurssi)

14

eri asiakasta

136

ryhmäpäivää, toimintapäivää
ja yksilötapaamista

432
kohtaamista

Toiminnan hyötyjä:
• tiedon saaminen työllistymiseen ja opiskeluun
liittyvissä asioissa
• elämäntilannetta tukevan jatkopolun löytäminen
• rohkeuden lisääntyminen työtä ja opiskelua
kohtaan
• toimintakyvyn vahvistuminen

Hienoa, että on saanut itse
vaikuttaa sisältöihin. Saa
itse valita oman polkunsa.
Mahdollisuus tutkailla
muutakin elämää, joka ei
liity päihteisiin.
Asiakas

Tieto perustuu toiminnasta kerättyyn arviointitietoon.

Hyvä porukka. Huumoria,
keskustelua ja vertaistukea.
Asiakas

Palvelut päihdekuntoutujille
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5. Palvelut läheisille

Yksilöllistä tukea ja neuvontaa
sekä ammatillisesti ohjattuja vertaisryhmiä

102

31

eri asiakasta läheistoiminnassa

läheisryhmäkertaa

971

152

tapaamista, puhelua ja viestiä
läheisten yksilöohjauksessa

Sain tukea, apua ja voimavaroja
rankassa elämäntilanteessa
elämiseen. Vertaisryhmässä
ymmärretään, ei tarvitse hävetä.
Sain vertaisuutta, apua ja työkaluja.
Kevään 2022 läheisryhmän terveiset

käyntiä läheisryhmissä

Toiminnan hyötyjä:
•
•
•
•

kohdatuksi ja kuulluksi tuleminen
vertaistuen saaminen
tuen saaminen vaikeaan elämäntilanteeseen
toivon saaminen tulevaisuuteen

Tieto perustuu toiminnasta kerättyyn arviointitietoon.
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Palvelut läheisille

6. Viestintä ja vaikuttaminen

Webinaari: Sanoista tekoihin – keinoja
huumekuolemien ehkäisyyn
Tukikohta järjesti ensimmäistä kertaa seminaarin
etäyhteyksien välityksellä kesäkuussa 2021. Webinaarissa käsiteltiin Suomen huumetilannetta, palvelujärjestelmän haasteita ja kehittämistarpeita ja
huumekuolemien ehkäisemisen keinoja. Tilaisuudessa oli noin 200 osallistujaa eri puolilta Suomea.
Palautekyselyn mukaan webinaari koettiin hyödyllisenä ja se antoi tietoa, jota voi hyödyntää omassa
työssä tai elämässä.

Huumeisiin kuolleiden muistotilaisuus
ja valtakunnallinen yhteistyö
Tukikohta oli jälleen mukana järjestämässä huumeisiin kuolleiden muistotilaisuutta Helsingissä
marraskuussa yhdessä seitsemän muun päihdealan järjestön ja Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan kanssa. Tilaisuuteen osallistui 169 ihmistä. Tilaisuuden yhteydessä järjestettiin sosiaalisen
median kampanja, jossa tuotiin esille läheisten
menetyskokemuksia videoiden ja kuvien muodossa. Järjestö oli myös mukana allekirjoittamassa
julkilausumaa huumekuolemien ehkäisyn puolesta. Tukikohta koordinoi muistotilaisuuksien valtakunnallista yhteistyötä ja tarjosi tukea ja neuvoja
järjestäjille. Tilaisuuden järjesti yhteensä 20 paikkakuntaa. Paikkakunnat kokivat valtakunnallisen
koordinoinnin tärkeänä.

Asunnottomien yö
Tukikohta ry järjesti Asunnottomien yönä 17.10. jo
perinteeksi muodostuneen tapahtuman päihteitä
käyttäville ja asunnottomille. Tapahtumaan osallistui 89 asiakasta. Ohjelmassa oli yhdessäoloa, hemmottelua ja ruokailua. Kohtaamispaikassa vieraili
15 yhteistyökumppania, jotka tarjosivat apua ja tukea sekä lahjoituksina pientä syötävää, talvivaatteita ja hygieniatarvikkeita. Tapahtuma onnistui hyvin
ja asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden palaute
oli erinomaista.

Kampanjat
Tukikohta oli mukana Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston koordinoimissa Tipaton tammikuu-, Ehkäisevän päihdetyön viikko- ja Kaikkien
kaupunki -kampanjoissa. Lisäksi järjestö oli mukana järjestämässä Läheistenpäivä-kampanjaa,
Huumeisiin kuolleiden muistotilaisuutta ja Asunnottomien yötä.

Tukikohdan uudet verkkosivut
Tukikohdan uudet verkkosivut tavoittivat vuoden
aikana 19134 erillistä kävijää. Järjestön sidosryhmät kokivat, että verkkosivut ovat ulkoasultaan
miellyttävät ja tieto löytyy sivustolta nopeasti ja
helposti.

Hallinnollinen työ
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Sosiaalinen media

Kehittäminen

Järjestö hyödynsi aktiivisesti sosiaalista median
kanavia (Facebook, Instagram, Twitter) viestinnässä ja vaikuttamisessa. Facebookissa oli 2180 tykkääjää, Instagramissa 970 seuraajaa ja Twitterissä
1442 seuraajaa. Nostimme esille järjestötyömme
arkea, ajankohtaisia asioita ja uutisia päihdeteemoihin liittyen sekä tiedotimme palveluistamme.

Tukikohdassa on kattava palvelukokonaisuus, jossa asiakas ei jää missään elämäntilanteessa yksin
tai vaille tukea. Seuranta- ja arviointitietoa kerätään aktiivisesti, ja sitä kautta toimintoja kehitetään aina asiakkaiden tarpeista käsin.
Vuonna 2021 toimintoja kehitettiin ja muokattiin korona-aikaan sopivaksi, jotta asiakkaita
pystyttiin tavoittamaan paremmin. Iso kehittämiskohde oli myös järjestön tuleva strategia, jonka
työstäminen aloitettiin koko työyhteisön voimin.

Kannanotot ja tiedotteet
Järjestö laati vuoden aikana mielipidekirjoituksia
ja kannanottoja sekä oli mukana useassa tiedotteessa allekirjoittajana. Kantaa otettiin huumekuolemien ehkäisyn, hoidon pääsyn nopeuttamisen,
haittoja vähentävän päihdetyön menetelmien laajentamisen (huumeiden valvotut käyttötilat, ainetunnistus) ja päihteitä käyttävien läheisten palveluiden turvaamisen puolesta.

Yhteistyö
Järjestössä tehtiin aktiivista, tavoitteellista ja konkreettista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Yhteistyö sisälsi asiakasohjausta, osaamisen ja tiedon
vaihtoa, kehittämistä, tapahtumien järjestämistä
sekä viestintää ja vaikuttamista. Yhteistyö keskeisten toimijoiden kanssa on keino parantaa järjestön
kohderyhmien asemaa. Sidosryhmäkyselyn mukaan yhteistyö Tukikohdan kanssa koettiin erittäin
sujuvana.
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Jäsentoiminta
Jäsenistö on järjestön ylin päättävä elin. Vuonna
2021 järjestöllä oli 122 jäsentä. He saivat vuoden
aikana kolme uutiskirjettä, joissa kerrottiin järjestön kuulumisista ja tiedotettiin ajankohtaisista asioista. Jäsenet kokivat jäsenkirjeen erittäin hyödyllisenä. Jäsenkyselyn mukaan jäsenet kokivat, että
Tukikohdan palvelut ovat laadukkaita ja vaikuttavia
ja järjestön toiminta on yhteiskunnallisesti hyödyllistä.

7. Järjestön sisäinen toiminta

Työhyvinvointi

Työhyvinvointikyselyn tuloksia

Työhyvinvointia ja työssä jaksamista pidetään
Tukikohdassa ensiarvoisen tärkeänä. Työkykyä ja
työhyvinvointia ylläpidetään kehittämällä työkulttuuria, toimintatapoja, työympäristöä, työyhteisön
toimivuutta ja ammatillista osaamista. Koko henkilökunnalle järjestetään työnohjausta. Työhyvinvointitoimikunta kokoontuu säännöllisesti.
Vuoden aikana toteutettiin kolme työhyvinvointikampanjaa. Yhtenä kampanjana oli Askel-kampanja, jossa kilpailtiin leikkimielisesti askelmäärillä
tiimien kesken. Lisäksi työyhteisölle järjestettiin
kahden päivän mittainen traumakoulutus, joka
antoi työkaluja ja eväitä sekä työhön että omaan
elämään.

• 88 % työntekijöistä suosittelee Tukikohtaa
työnantajana ystävälle tai kollegalle
• Työntekijät kokevat, että järjestössä tehdään
merkityksellistä työtä
• Työntekijät pystyvät toimimaan työssään
järjestön arvojen ja kulttuurin mukaisesti
• Työntekijöillä on työssään positiivisia vuorovaikutussuhteita

Hallitustyöskentely
Hallitus johtaa ja valvoo järjestön toimintaa. Hallitus kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa.
Hallituksen kokoonpano vuonna 2021:
Jonny Friskberg (puheenjohtaja)
Päivi Puro
Leif Berg
Mari Aalto
Sauli Suominen
Juha-Pekka Pääskysaari (26.4.2021 alk.)

Hallinnollinen työ
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8. Talous

Tuloslaskelma
		
1.1.–31.12.2021		1.1.–31.12.2020
Varsinainen toiminta
Tuotot

1 443 654,03

1 223 380,84

–857 350,67

–796 161,23

–149 219,49

–123 900,16

Kulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut

–30 862,38

–23 807,15

Henkilösivukulut yhteensä

–180 081,87

–147 707,31

–1 037 432,54

–943 868,54

Henkilöstökulut yhteensä
Muut kulut
Kulut yhteensä
Varsinainen toiminta yhteensä

–365 142,27

–284 937,25

–1 402 574,81

–1 228 805,79

31 079,22

3 575,05

1 065,00

470,00

1 065,00

470,00

Varainhankinta
Tuotot
Varainhankinta yhteensä
Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot

5,68

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

5,68

Tilikauden ja aikaisempien tilikausien
verot

–6 253,56

–698,52

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

25 890,66

3 352,21
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Tase
Vastaavaa
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä
Rahat ja pankkisaamiset
Rahat
Pankkisaamiset
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ
Vastaavaa yhteensä
Vastattavaa
OMA PÄÄOMA
Edellisten tilikausien kertynyt yli/alijäämä
Tilikauden yli/alijäämä
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen vieras pääoma
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
Vastattavaa yhteensä

Järjestön yleisavustus YA
• STEA

231 000
50 000

47 541

18 968,50
20 408,88
11 687,23
51 064,61

21,40
505 483,32
505 504,72

383 899,11
383 899,11

551 378,53

434 963,72

551 378,53

434 963,72

31.12.2020

31.12.2020

74 654,68
25 890,66

71 467,11
3 352,21

100 545,34

74 819,32

4 868,35
18 268,91
427 695,93

11 133,12
15 902,39
333 108,89

450 833,19

360 144,40

450 833,19

360 144,40

551 378,53

434 963,72

• STEA

128 100

SATU-toiminta
• STEA

144 000

SUUNTA-toiminta
241 000

Etsivä löytää -hanke
• STEA

Paikka auki-ohjelma
• STEA

22 234,00
20 632,64
3 007,17
45 873,81

• STEA

OSIS-yhteistyötoiminta
• STEA

31.12.2020

TOR-tukiverkko

215 672

Vaikeasta päihdeongelmasta kärsivien ja
heidän läheisten arjen vahvistamiseen Ak 6
• STEA
• Helsingin kaupunki

31.12.2021

116 103

36 000

Jälkipolku-kuntoutusohjelma
• Kuntien ostot
• Lahjoitus
• Muut tuotot

254 415
2 500
1 696

Hallinnollinen työ
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Tuottojen kehitys
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Tukikohta ry on päihdealan järjestö, joka tukee
ja kohtaa päihteitä käyttäviä, kuntoutujia ja läheisiä
pääkaupunkiseudulla.

Palveluja päihteitä
käyttäville

Palveluja
päihdekuntoutujille

Palveluja läheisille

Toimisto: Opastinsilta 8 D (5.kerros), 00520 Helsinki
Asiakastila Opastin: Opastinsilta 8 B (katutaso), 00520 Helsinki
Osiksen asiakastilat: Näkinkuja 4, 00530 Helsinki
Jälkipolku-kuntoutusohjelman asiakastilat: Kirstinkatu 3, 00530 Helsinki
www.facebook.com/tukikohtary
@tukikohta_ry
@tukikohta_ry
www.tukikohta.org

