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OHT ry
Omaiset Huumetyön Tukena ry (OHT) on poliittisesti ja 
uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, jonka ta-
voitteena on kehittää päihteitä käyttäville ja kuntoutuville 
suunnattuja avohoidollisia palveluja sekä tukea ja auttaa 
päihteitä käyttäviä, kuntoutujia ja heidän läheisiään. 

Yhdistys on perustettu vuonna 2000. Koko olemas-
saolonsa ajan yhdistys on pyrkinyt toiminnallaan vai-
kuttamaan myös yhteiskunnallisiin epäkohtiin ja muut-
tamaan vallitsevaa asenneilmapiiriä päihteitä käyttäviä 
kohtaan hoitomyönteisemmäksi. 

OHT ry:n perustehtävä on päihteitä käyttävien, päih-
dekuntoutujien ja heidän läheistensä kanssa tehtävä 
asiakastyö. 

Työskentelyn lähtökohtia ja arvoja ovat: 
• asiakaslähtöisyys: asiakkaan lähtökohdista ja 

tarpeista käsin tapahtuvaa toimintaa ja kohtaa-
mista, joka perustuu dialogisuuteen, turvallisuu-
teen ja luottamuksellisuuteen. 

• yksilöllisyys: jokaisen yksilölliset tarpeet kuullaan ja 
niihin pyritään vastaamaan.

• yhteisöllisyys: jokaiselle tarjotaan mahdollisuus 
toteuttaa itseään yhteisön jäsenenä mm. vertais-
ryhmissä.

• sitoutuminen pitkäjänteiseen työskentelyyn: 
työntekijät sitoutuvat asiakasprosessiin, joka voi 
tarvittaessa olla pitkäkestoinen.

• suvaitsevaisuus: jokainen otetaan vastaan ja 
hyväksytään sellaisena kuin hän on, häntä ei pyritä 

muuttamaan ihmisenä, vaan pyritään vaikutta-
maan hänen ympärillään oleviin asioihin ja olosuh-
teisiin; myös vertaisryhmätyöskentelyssä pyritään 
suvaitsevuuden lisäämiseen ihmisten välillä.

• avoimuus: luodaan mahdollisuus avoimelle 
vuorovaikutukselle, jossa painottuvat kannustavaa 
ilmapiiriä lisäävät tekijät; ryhmän ohjaaja 
panostaa sallivan sosioemotionaalisen ilmapiirin 
rakentamiseen ryhmässä. 

• realismi: työntekijät sitoutuvat realistisiin päämää-
riin omassa työssään; asiakasta tuetaan oman 
elämäntilanteen realistisessa hahmottamisessa. 

Ensisijaisena kohderyhmänä ovat yli 18-vuotiaat päih-
teitä käyttävät ja kuntoutuvat asiakkaat sekä heidän lä-
heisensä. Yhdistys järjestää ohjattua ryhmätoimintaa 
päihteitä käyttäville, jälkikuntoutusta päihteiden käytön 
lopettaneille sekä vertaisryhmätoimintaa päihteitä käyt-
tävien läheisille. Avoimien ovien toiminta tarjoaa kynnyk-
settömän ja turvallisen paikan kohtaamiselle, elämänti-
lanteen kartoittamiselle ja tukevalle palveluohjaukselle. 
OHT ry vuokraa toimistotilaa Helsingin kaupungin kiin-
teistövirastolta. Toimistotilat sijaitsevat osoitteessa Hä-
meentie 16 C. Yhdistyksen asiakastilat ovat osoitteessa 
Torkkelinkatu 1. Toiminnan päärahoittajia ovat Raha-au-
tomaattiyhdistys (RAY), Suomen ulkoasiainministeriö 
(UM), Helsingin kaupungin sosiaalivirasto ja pääkau-
punkiseudun kunnat.



3

Johdanto
Käsillä olevassa vuosikertomuksessa tarkastellaan jo-
kaista toimintaa vuosikohtaisesti ja valotetaan hyvinkin 
konkreettisesti yhdistyksessä tehtävää asiakastyötä. 

OHT ry pyrkii toiminnallaan parantamaan päihteitä 
käyttävien, kuntoutuvien ja heidän läheistensä palvelui-
ta. Joustavan palvelukokonaisuuden muodostavat Oma-
Tila (Avoimet ovet, palveluohjaus, vanhempainryhmä), 
Elämäntaitoryhmät, Verna-osahanke/Osis, Hoito Hal-
tuun-ryhmä, Korvaushoidon Jälkipolku hoito-ohjelma ja 
Jälkipolku hoito-ohjelma. Lisäksi yhdistyksellä on kehi-
tysyhteistyöhanke Senegalissa. 

OmaTilassa kehitetään ja ylläpidetään matalan kyn-
nyksen tukitoimintaa huumeita käyttäville ja heidän lä-
heisilleen. Toiminnan ydintä ovat kynnyksetön päiväkes-
kustoiminta Avoimet ovet, asiakasta kokonaisvaltaisesti 
tukeva palveluohjaus ja vertaistuellinen vanhempainryh-
mä. OmaTila tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden pysäh-
tyä, tulla kuulluksi, kysyä neuvoja ja saada ammatillista 
apua sekä vertaistukea. 

Elämäntaitoryhmien (ET) tavoitteena on tarjota 
päihteitä käyttävälle asiakkaalle mahdollisuus elämän-
muutokseen. OHT ry:ssä kehitetyn ET-työmallin avulla 
kuntoutetaan asiakkaan toimintakykyä ja sosiaalisia 
valmiuksia sekä motivoidaan häntä muutokseen. Malli 
perustuu psykososiaaliseen kuntoutukseen ja ryhmädy-
namiikan hyödyntämiseen. 

Verna eli vertaistoiminnallinen nais- ja perhetyön 
osahanke (Osis) tarjoaa päihteitä käyttäville naisille kou-
lutusta muun muassa naiseuteen, terveyteen, seksuaali-
suuteen ja raskauteen liittyvissä asioissa. Koulutuksessa 
paneudutaan riskeihin, joita päihteiden käyttö aiheuttaa 
naisen fyysiselle, henkiselle, psyykkiselle ja sosiaalisel-
le hyvinvoinnille. Verna kouluttaa päihteitä käyttävistä 
naisista vertaistoimijoita yhdistyksen toiminnan piiriin 
ja antaa heille valmiuksia viedä saamaansa tietoa eteen-
päin omissa verkostoissaan.

Hoito Haltuun-ryhmä on tarkoitettu korvaushoitoon 
jonottavien asiakkaiden tueksi ja avuksi. Ryhmä antaa 
asiakkaille valmiuksia korvaushoitoon siirtymiseen. Ryh-
mä toteutetaan yhteistyössä Helsingin kaupungin Huu-
meklinikan kanssa. 
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Korvaushoidon Jälkipolku hoito-ohjelma on OHT 
ry:n kehittämä jälkikuntoutusmalli. Kohderyhmänä ovat 
korvaushoidossa olevat ja oheiskäytöstä eroon pyrkivät 
asiakkaat. Hoito-ohjelma toteutetaan ryhmä- ja yhteisö-
muotoisena kuntoutuksena, jossa vertaistuen merkitys 
on keskeinen osa toipumista.

Jälkipolku on myös OHT ry:n kehittämä ja ylläpitä-
mä hoito-ohjelma, joka on suunnattu yli 18-vuotiaille 
päihdeongelmista toipuville asiakkaille. Jälkipolku hoi-
to-ohjelmassa hyödynnetään ohjattua ryhmä- ja yksilö-
työskentelyä sekä vertaisryhmän tarjoamaa tukea. Sekä 
Korvaushoidon Jälkipolussa että Jälkipolussa asiakas-
prosessin tavoitteita ovat itsenäisyyden vahvistaminen, 
sosiaalisten suhteiden normalisoituminen, oman päih-
desairauden hoitamaan oppiminen, retkahdusvaaran 
tunnistaminen ja päihteettömään elämään sitoutumi-
nen.

Sopi Jikko-hankkeen tavoitteena on kehittää Senega-
lin tarpeisiin soveltuva huumekuntoutuksen malli, jolla 
torjutaan huumeiden käytön aiheuttamia sosiaalisia on-
gelmia yhteisöissä. Mallia kehitetään Diamaguene Si-
cap Oikeustalon toiminta-alueella ja levitetään jatkossa 
myös muilla alueilla toimivien Oikeustalojen käyttöön. 
Hankkeen kohderyhmänä ovat 8–25-vuotiaat tytöt ja 
pojat. 

Vuosi 2012 oli yhdistyksen toiminnassa kasvun ja 
vakiintumisen aikaa. Yhdistyksen tekemässä työssä pa-
nostettiin kehittämiseen, asiakaslähtöisten toimintojen 
vahvistamiseen ja rakenteiden selkiyttämiseen. Työyhtei-
sössä nousi vahva yhteinen näkemys ja ymmärrys siitä, 
että yhdistyksen palvelukokonaisuus toimii asiakasläh-
töisesti ja eri toiminnat hyötyvät toisistaan sekä tukevat 
toisiaan erinomaisesti. Asiakas ei jää missään elämän-
tilanteessa yksin. Yhdistyksen tarjoamassa palvelukoko-
naisuudessa ei ole aukkoja, joihin asiakas voisi tipahtaa 
ja joutua niin sanotusti palveluiden väliin. Yhdistyksen 
toiminnan piirissä asiakkaalla on mahdollisuus edetä 
kuntoutumisessaan tai ottaa muutama askel takapak-
kia, sillä aina löytyy toimintamuoto johon hänet voidaan 
kiinnittää. 

Helsingin kaupungin sosiaalivirasto kilpailutti ostet-
tavat päihdehoitopalvelunsa vuonna 2011. Kilpailutuk-
sessa oli kyse korjaavien päihdepalvelujen hankinnasta 
puitesopimusjärjestelyllä. Hankittavat palvelut jakau-
tuivat kahteen kategoriaan hoidon tavoitteellisuuden 

perusteella. Kategoriat olivat kuntouttava ja haittoja 
vähentävä päihdehoito. OHT ry osallistui kuntouttavan 
päihdehoidon kilpailutukseen Jälkipolku hoito-ohjelmal-
la. Tuloksena Helsingin kaupunki hyväksyi Jälkipolku 
hoito-ohjelman yhtenä avokuntoutuksen muotona mu-
kaan päihdehoitopalvelujärjestelmäänsä vuodesta 2012 
alkaen. Sopimus on nelivuotinen.

Vuonna 2012 yhdistyksessä aloitettiin uutena työ-
muotona kuntouttava työtoiminta. Vuonna 2012 kun-
touttavassa työtoiminnassa oli kaksi Jälkipolku hoito-
ohjelman läpikäynyttä asiakasta. 

Yhdistys julkaisi vuoden 2012 lopulla tutkimuksen 
”Kohtaamisen kautta tukeen – Omaiset Huumetyön Tu-
kena ry:n Avoimien ovien toiminnan ja palveluohjauksen 
vaikutus huumeita käyttävien asiakkaiden elämäntilan-
teeseen”. Tutkimuksen mukaan yhdistyksen toiminta on 
onnistunut parantamaan asiakkaiden elämäntilannetta. 
Yhdistyksen tekemän työn tuloksellisuus perustuu toi-
minnan joustavuuteen ja asiakkaan tukemiseen ilman 
ennakkoehtoja. 

Helsingin kaupungin sosiaaliviraston Huumeklini-
kan, Päihdehuollon jälkikuntoutusyksikön ja OHT ry:n 
välinen kumppanuussopimus purkautui vuoden 2012 
lopussa. Syynä sopimuksen purkautumiseen oli Helsin-
gin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston yhdistymises-
tä johtuvat organisaatiomuutokset. Konkreettinen yh-
teistyö tulee kuitenkin jatkumaan muun muassa Hoito 
Haltuun-ryhmän muodossa.

Yhdistyksen monivuotista osaamista työtapojen mal-
linnuksesta on voitu viime vuosina hyödyntää myös kan-
sainvälisellä kentällä, Senegalissa. Vuosina 2009–2012 
käynnissä olleelle Sopi Jikko-hankkeelle haettiin jatkora-
hoitusta vuosille 2013–2015. Joulukuussa 2012 varmistui, 
että Ulkoasianministeriö rahoittaa hanketta myös tulevi-
na vuosina. 

Yhteistyötä eri toimijoiden kanssa jatkettiin ja vahvis-
tettiin. Myös monia uusia yhteistyötahoja saatiin yhdis-
tyksen toimintaan mukaan erilaisten verkostojen kautta. 
Avoin yhteistyö muun muassa eri päihde- ja mielenter-
veyspuolen toimijoiden kanssa nähdään ensiarvoisen 
tärkeänä, jotta asiakkaille voidaan tarjota tarpeenmukai-
sia palveluita.

Yhteenvetona voidaan todeta, että yhdistyksen toi-
minnoille asetut tavoitteet saavutettiin erinomaisesti 
vuoden 2012 aikana. 
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Jäsenet
83, joista helsinkiläisiä 68

Kehitysyhteistyöhanke Sopi Jikko Senegal
Jaana Novitskij
Mia-Marisa Ranta
Ron Furman

Toiminnanjohtaja
Ron Furman (1.11 alk.)

Kehitysjohtaja ja kansainvälinen työ
Jaana Novitskij (1.11 alk.)

Kehittämiskoordinaattori
Katja Malin-Kaartinen

Viestintäsuunnittelija
Mia-Marisa Ranta

Elämäntaitoryhmät
Eeva Niemi 
Annukka Saikkonen (29.10 alk.)

Jälkipolku
Teija Pirhonen (15.6 asti)
Ron Furman 
Katja Lindström
Leif Jussila
Ilkka Vatanen (työharjoittelija)

OmaTila
Anne Puonti
Annukka Saikkonen (29.10 alk.)
Tuisku Sariola (25.10 asti)

Verna-osahanke 
Tiina Varonen
Tuisku Sariola (25.10 asti)

Hoito haltuun -ryhmä 
Eeva Niemi
Anne Puonti

Vanhempainryhmä
Katja Lindström
Tuula Koskinen (tuntityöntekijä)

Hallitus
Jonny Friskberg (puheenjohtaja)
Päivi Puro (varapuheenjohtaja)
Eila Lehtonen
Leif Berg
Harri Ruotsalainen
Mikko Aalto
Solveig Sjöblom (varajäsen)

Yhdistyksen organisaatio ja henkilöstö

Jäsentoiminta
Yhdistyksen jäsenistö koostuu suurimmaksi osaksi 
päihteitä käyttävien omaisista ja läheisistä. Jäsenmäärä 
vuonna 2012 oli 83 henkeä, joista helsinkiläisiä oli 68. 
Jäsenmaksu on 25€/vuosi, työttömille, opiskelijoille ja 
eläkeläisille 10€/vuosi. 
Yhdistys informoi jäsenistöään jäsenkirjeen muodossa 
kolme kertaa vuoden 2012 aikana. Jäsenille järjestettiin 
vuoden aikana yksi teatteri-ilta, yhden yön Tallinnan ris-
teily sekä joulubuffet. 

Maksamalla yhdistyksen jäsenmaksun on mahdollisuus:
• osallistua läheisryhmiin
• saada kriisiapua 
• saada palveluohjausta
• saada tietoa alan ammattilaisilta
• osallistua luentoiltoihin
• osallistua perheleireille (omakustannushintaan)
• osallistua virkistystoimintaan (omakustannushin-

taan)
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Hallitustyöskentely 
Vuonna 2012 hallitus kokoontui yhteensä kuusi kertaa. 
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 
23.4.2012, jolloin yhdistykselle valittiin uusi hallitus. Pu-
heenjohtajaksi valittiin istuva puheenjohtaja Jonny Fris-
kberg. Hallituksen jäseninä jatkoivat kaikki edellisenä 
vuonna mukana olleet: Päivi Puro, Eila Lehtonen, Leif 
Berg, Harri Ruotsalainen, Mikko Aalto ja Solveig Sjöb-
lom. Ainoa muutos oli, varajäsenenä toiminut Leif Fur-
man lopetti kokonaan hallituksessa. Toiminnanjohtaja 
toimii hallituksen kokouksissa asioiden esittelijänä.

Hallituskokoonpanoa on vahvistettu ulkopuolisilla 
asiantuntijajäsenillä sääntöjen määräämää omaisenem-
mistöä unohtamatta. Uusi hallitus toimii yhä eneneväs-
sä määrin asiantuntijaelimenä, jonka tehtävänä on joh-
taa ja kehittää yhdistyksen toimintalinjoja ja strategiaa. 
Hallituksen johtajuusrooli toiminnanjohtajan rinnalla on 
tullut yhä näkyvämmäksi. Hallituksen puheenjohtajan ja 
yhdistyksen toiminnanjohtajan välinen yhteistyö on tii-
vistynyt tämän myötä entisestään. 

Hallinto
Vuonna 2012 hallinnon päätavoite oli yhdistyksen pal-
velukokonaisuuden johtaminen ja koordinointi, verkos-
tojen ylläpito, toiminnasta tiedottaminen, viestinnän 
kehittäminen, päihdepoliittisiin keskusteluihin osallis-
tuminen, seurannan ja arvioinnin kehittäminen, talous-
hallinnon koordinointi sekä kehittämisen koordinointi.

Kattavan palvelukokonaisuuden koordinointi edellyt-
tää vahvaa ja toimivaa hallintoa. Hallinto luo puitteet ja 
edellytykset perustehtävän sekä sisältöjen toteuttamisel-
le. Hallinnon tehtävänä on turvata yhdistyksen perusteh-
tävän toteutuminen. Yhdistyksen perustehtävään liitty-

vä toiminta on kasvanut valtavasti muutaman vuoden 
aikana. Hallinnollisen työn osuus ja merkitys tuli yhä 
selkeämmin näkyväksi vuonna 2012. Yhdistyksen hen-
kilöstömäärän kasvun myötä henkilöstöjohtaminen tuli 
merkittävämmäksi ja haasteellisemmaksi osaksi hallin-
non perustyötä. 

Vuonna 2012 hallinnon haasteeksi nousi yhdistyksen 
taloudellisen tilanteen vakauttaminen. Kahden edellisen 
vuoden tilinpäätös oli alijäämäinen, mutta vuoden 2012 
säästötoimenpiteiden avulla taloudellinen tilanne saatiin 
vakautettua ja tilinpäätös on ylijäämäinen. 
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Vuonna 2012 panostettiin vahvasti yhdistyksen vies-
tintään ja tiedottamiseen. Yhdistyksen esitteitä päivi-
tettiin ja levitettiin asiakkaille sekä yhteistyötahoille. Eri 
toiminnoista tiedotettiin yhdistyksen kotisivuilla ja face-
bookissa. Jäsentiedottamisen käytännöt ovat vakiintu-
neet niin, että jäseniä muistetaan 3–4 kertaa vuodessa 
lähetettävällä jäsenkirjeellä. Viestinnän merkitys yhdis-
tyksen toiminnassa on erittäin suuri ja se tulee edelleen 
kasvamaan kattavan palvelukokonaisuuden ja yhteistyö-
verkostojen laajentumisen myötä. 

Yhteistyö ja verkostoituminen laajasti eri toimijoiden 
kanssa nähtiin merkittävänä työnä myös hallinnon näkö-
kulmasta katsottuna. Esimerkiksi mielenterveys- ja päih-
depalveluissa toimivien tahojen yhteisten toimintatapo-
jen kehittäminen ja myös tulevaisuudessa palveluiden 

yhteen liittäminen tulee heijastumaan koko yhdistyksen 
toimintaan. 

Resurssit
Taloudelliset resurssit hallinnon ylläpitämiselle muo-
dostuivat vuonna 2012 pääasiassa RAY:n 55 000 euron 
kohdennetusta toiminta-avustuksesta (Ak). Vuonna 
2012 hallinnossa työskentelivät toiminnanjohtaja Ron 
Furman, kehittämiskoordinaattori Katja Malin-Kaartinen 
ja viestintäsuunnittelija Mia-Marisa Ranta. Toiminnan-
johtaja Jaana Novitskij palasi töihin vuorotteluvapaalta 
26.10.2012. Jaana Novitskij siirtyi toiminnanjohtajan teh-
tävistä kehitysjohtajaksi ja hän toimii myös yhdistyksen 
kansainvälisissä tehtävissä.



8

Työyhteisö
Työyhteisön käytännöiksi ovat vakiintuneet säännölliset 
viikkopalaverit perjantaiaamuisin, toimintakohtaiset tii-
mipalaverit kerran kuukaudessa, koko työyhteisön tiimi-
palaverit noin kolmen kuukauden välein ja työntekijäkoh-
taiset kehityskeskustelut kaksi kertaa vuodessa.

Sisäisen tiedonkulun varmistamiseksi työyhteisö ko-
koontuu joka perjantaiaamu viikkopalaveriin, jossa käsi-
tellään edellisellä viikolla esille nousseita merkittäviä asia-
kastyöhön tai työyhteisön toimintaan liittyviä asioita sekä 
käydään läpi seuraavan viikon ohjelma kunkin työntekijän 
osalta erikseen. Työn liikkuvasta luonteesta johtuen pidetään 
tärkeänä, että jokainen on tietoinen toistensa menemisistä 
ja tulemisista, jotta turhilta epäselvyyksiltä vältytään.

Koko työyhteisön tiimipalavereissa käydään läpi työ-
yhteisön työskentelyn kehittämiseen, hyvinvointiin ja yh-
teisen ymmärryksen lisäämiseen liittyviä seikkoja. 

Työhyvinvointi
Työn luonteesta johtuen työntekijöiden työhyvinvoin-
tiin panostetaan vahvasti. Työyhteisö valitsi itselleen 
luottamushenkilön syksyllä 2012, joka toimii työnteki-
jöiden edustajana. Luottamushenkilöksi valittiin Katja 
Malin-Kaartinen. Työnantaja on järjestänyt työntekijöille 
ryhmätyönohjausta kerran kuukaudessa Outi Saarelan 
ohjauksessa. Johdon työnohjaajana toimii Riitta Jauhiai-
nen. Mahdollisissa kriisitilanteissa työyhteisölle järjeste-
tään Debriefing-ohjausta. Lisäksi työntekijöiden työssä 
jaksamista tuetaan liikuntasetelien muodossa sekä neljä 
kertaa vuodessa järjestettävillä virkistyspäivillä.

Koulutus ja tutustumiskäynnit
Työntekijät ovat osallistuneet seuraaviin tilaisuuksiin 
vuoden 2012 aikana:
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Tilaisuus Järjestäjä Aika 

Oppimisen maailma- selätä syrjäytyminen Laurea 14.2.2012

Muuntohuumeseminaari AHTS 15.2.2012

Sosiaalisen kuntoutuksen muutosfoorumi Helsingin sosiaalivirasto 28.2.2012

Palveluohjauksen iltapäivä SPO ry 8.3.20112

Motivoivan toimintatavan perusteet OTU ry 7.3, 19.3, 12.4 ja 
23.5.2012

Haku päällä- seminaari RAY 13.3.2012

Kiipeilykoulutus Kiipeilyareena 21.3.2012

Väitöstilaisuus- Riikka Perälä Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta 23.3.2012

Yhteisellä asialla samalla viivalla OSIS- hanke 10.4. ja 6.11.2012

Voiko välittää liikaa- seminaari OTU ry 16.4.2013

Hyvä henkilöstöjohtaminen EK 18.4.2012

Hesoten järjestöpäivä Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos 10.5.2012

Haittojen vähentämisen seminaari A-klinikkasäätiö 15.5.2012

Maailma kylässä festivaali Kepa ry 25. ja 26.5.2012

Elotreffit Tervalammen kuntoutuskeskus 10.8.2012

Stop Huumeille ry:n avoimet ovet Stop Huumeille ry 31.8.2012

Järjestöjen viestintäpäivä RAY 6.9.2012

Kannabis akatemia- seminaari EHYT ry 13.9.2012

Koulutuspäivä yksityisistä sosiaalipalveluista Valvira 20.9.2012

EA1 koulutus Mehiläinen 5.10.2012

Päihde- ja mielenterveyspäivät Soste ry 15.-16.10.2012

Terveysneuvontapäivät A-klinikkasäätiö

Omaisseminaari OTU ry 26.10.2012

OTU:n avoimet ovet OTU ry 2.11.2012

Huumeisiin kuolleiden muistotilaisuus IH, OHT, KRIS ja Stop huumeille ry 6.11.2012

Ryhmänohjausta osana ammatillista osaamista Helsingin Diakoniaopisto 6.11. ja 4.12.2012

SPO palveluohjaus iltapäivä SPO ry 8.11.2012

IH:n perhe- ja läheistyön keskuksen 10-vuotis 
seminaari

Irti Huumeista ry 27.11.2012

Vaikuttavaa- seminaari RAY 28.11.2012

Vertaismessut Vantaan H-klinikka 28.11.2012
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Kuntouttava työtoiminta
OHT ry:n kuntouttava työtoiminta sai alkunsa, kun yh-
distyksen kehittämän Jälkipolku hoito-ohjelman sisällä 
alettiin miettiä millaisia mahdollisuuksia yhdistyksellä 
on asiakkaiden tukemiseen hoito-ohjelman läpikäymi-
sen jälkeen. Yhdistyksessä toteutettavan kuntouttavan 
työtoiminnan tavoitteena on tukea kuntoutettavan päivit-
täistä rytmiä ja päihteettömyyttä. Kuntouttava työtoimin-
ta tarjoaa kuntoutettavalle monipuolista toiminnallista 
tekemistä vaikuttamalla positiivisesti kuntoutettavan 
itsetuntoon ja stressinsietokykyyn sekä opettaa hänelle 
työelämän perusasioita. Toiminnan tavoitteena on tukea 
kuntoutettavaa työtoiminnan jälkeiseen työelämään tai 
opiskeluun.

Kuntouttava työtoiminta on yksilöllisesti räätälöityä 

ja siinä otetaan huomioon kuntoutettavan omat vahvuu-
det sekä osaamisalueet. Toiminta vaatii kuntoutettaval-
ta päihteettömyyttä. Toiminta kestää kolme kuukautta ja 
tarvittaessa sitä voidaan jatkaa kolmella lisäkuukaudella. 
Työpäiviä on 3–5 päivänä viikossa, 4–6 tuntia kerrallaan. 
Kuntoutettava käy ohjaajan kanssa erilaisia arviointikes-
kusteluita toimintaa liittyen. Kuntouttavan työtoiminnan 
perusrunkoon kuuluu yhdistyksen toimitilojen siivous, 
toimistotyö (postitukset, hankinnat) ja loppuvaiheessa 
kuntoutettava voi osallistua myös asiakastyöhön ohjaa-
jan kanssa. Asiakastyötä voi olla esimerkiksi Avoimien 
ovien toiminta, ryhmien vapaa-ajan toiminnat ja työpa-
jatoiminta. Vuonna 2012 yhdistyksen kuntouttavaan työ-
toimintaan osallistui kaksi henkilöä.

Vertaisuus
Yhdistyksen toimintaan ja perustehtävään on aina 
kuulunut olennaisena osana vertaisuus. Vertaisuus 
on jaettu kahteen eri osa-alueeseen: vertaistukeen ja 
vertaistoimintaan. Vertaistuki toteutuu kaikissa yhdis-
tyksen toiminnoissa. Vertaistuki ei ole strukturoitua tai 
suunniteltua vaan spontaania yhteisöllisyyttä asiak-
kaiden välillä. Vertaistukeen liittyy olennaisena osana 
ajatus asiakkaiden tasavertaisuudesta ja siitä, että jo-
kainen asiakas on arvokas juuri omana itsenään, ilman 
rooleja. 

Muutaman viime vuoden aikana yhdistyksen toimin-
nassa on kehitetty vertaistoimintaa päihteitä käyttäville 
asiakkaille. Vertaistoimintaa on toteutettu yhdistykses-
sä aikaisemmin, mutta vertaistoiminnallisen nais- ja 
perhetyön osahanke Vernan myötä vertaistoimintaa on 
entisestään jäsennetty ja vahvistettu. Verna-osahanke 
kuuluu kumppanuushanke Osikseen, jota toteutetaan 
A-klinikkasäätiön ja Stop Huumeille ry:n kanssa. 

Vertaistoiminnalle on luotu selkeät rakenteet ja tavoit-
teet. Toiminta on selkeästi määriteltyä sekä asiakaskoh-

taisesti räätälöityä ja yhdistyksen 
eri toiminnoissa se saa erilaisia 
painotuksia. Vertaistoimintaan 
osallistuva asiakas eli vertaistoi-
mija on aktiivinen toimija. Hänet 
otetaan mukaan eri toimintoihin 
olemassa olevien resurssien ja 
mahdollisuuksien mukaan. Ver-
taistoimija saa toiminnastaan 
ahkeruusrahaa. Vertaistoimija 
voi toimia esimerkiksi omissa 
verkostoissaan asiallisen tie-
don jakajana, palveluiden piiriin 
ohjaajana tai Avoimien ovien 
keittiö töissä avustajana. Vertais-
toiminta on asiakasta osallista-
vaa ja toiminnan tavoitteena on 
aina asiakkaan vahvistuminen ja 
voimaantuminen.
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Omatila  
– matalan kynnyksen tukitoimintaa  
huumeita käyttäville ja heidän läheisilleen
Tavoite
OmaTilan päämääränä on parantaa huumeita käyttävien 
ja heidän läheistensä palveluita kehittämällä heille ma-
talan kynnyksen tukitoimintaa. Vuonna 2012 OmaTilan 
osa-alueita olivat Avoimien ovien toiminta, palveluoh-
jaus, työpajatoiminta, vanhempainryhmän toiminta, 
kumppanuuden kehittäminen Helsingin kaupungin 
sosiaaliviraston Huumeklinikan kanssa (Hoito Haltuun-
ryhmä), palveluohjaustyömallin levittäminen, Bikva-arvi-
oinnin julkaiseminen, seuranta- ja arviointitiedon kehit-
täminen sekä verkostoituminen eri toimijoiden kanssa.

Kohderyhmä
OmaTilan kohderyhmänä ovat heikoimmassa asemassa 
olevat huumeita käyttävät asiakkaat ja heidän läheisensä.

Toiminta
Avoimet ovet on kynnyksetöntä päiväkeskustoimintaa, 
jossa voi käyttää tietokonetta, lukea päivän lehdet, pelata 
X-boxia, katsella televisiota, saada korva-akupunktiota, 
seurustella ystävien kanssa tai vaikka vain levähtää het-
ken. Avoimissa ovissa on mahdollisuus pysähtyä, tulla 
kuulluksi, kysyä neuvoja ja saada ammatillista apua sekä 
vertaistukea. Avoimissa ovissa voi asioida anonyymisti, 

ilman ajanvarausta tai lähetettä. Asiakkailta ei vaadita 
päihteettömyyttä. Avoimet ovet luo mahdollisuuden ai-
nutlaatuiselle vertaistoiminnalle, jossa toipumisen eri 
vaiheissa olevat asiakkaat tukevat toisiaan.

Palveluohjauksella tarkoitetaan asiakaslähtöistä 
sosiaali- ja terveysalan asiakastyötä, joka on asiakkaan 
etua korostava työtapa. Palveluohjaus on työmenetelmä, 
jolla kootaan palvelut asiakkaan tueksi ja lievennetään 
palvelujen hajanaisuutta. OHT ry:ssä palveluohjaus on 
määritelty seuraavalla tavalla: palveluohjaus on asiakas-
lähtöinen prosessi, joka lähtee asiakkaan omista lähtö-
kohdista ja tarpeista käsin. Se muodostuu asiakkaan ja 
työntekijän välisistä kohtaamisista sekä asioinneista. 
Palveluohjaus on asiakasta aktivoivaa ja tavoitteellis-
ta toimintaa, jossa palveluohjaaja on myös asiakkaan 
etujen ajaja. Palveluohjauksen tavoitteena on asiakkaan 
elämänhallinnan ja pystyvyyden tunteen koheneminen, 
elämänlaadun paraneminen sekä itsenäisen elämän vah-
vistaminen. 

OmaTilan puitteissa järjestetään huumeita käyttävi-
en vanhemmille ja läheisille suunnattua vertaisryhmä-
toimintaa. Ryhmää vetää kaksi ohjaajaa. Ryhmän viite-
kehyksenä käytetään ratkaisukeskeistä työmallia, jossa 
tavoitteena on ryhmäläisten voimavarojen lisääminen. 
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Resurssit
Vuonna 2012 OmaTilassa toimi kehittämiskoordinaat-
tori Katja Malin-Kaartinen, palveluohjaaja Anne Puonti 
ja ohjaaja Tuisku Sariola. Katja Malin-Kaartinen vastasi 
OmaTilan hallinnoinnista sekä dokumentoinnista, ra-
portoinnista, seurannasta, arvioinnista ja kehittämises-
tä yhdessä OmaTilan muun henkilöstön kanssa. Palve-
luohjaaja Anne Puonti vastasi OmaTilan asiakastyöstä 
eli Avoimien ovien toiminnasta, palveluohjauksesta ja 
työpajatoiminnasta. Avoimien ovien toimintaan ja pal-
veluohjaukseen osallistui myös ohjaaja Tuisku Sariola. 
Mia-Marisa Ranta teki töitä OmaTilan viestintään ja 
tiedottamiseen liittyvissä asioissa. Avoimien ovien asia-
kastilana toimi yhdistyksen asiakastilat osoitteessa Tork-
kelinkatu 1. Vanhempainryhmän ohjaajina toimivat Katja 
Lindström ja Tuula Koskinen. Hoito Haltuun-ryhmän oh-
jaajina toimivat Eeva Niemi ja Anne Puonti.

OmaTilan rahoitus koostui vuonna 2012 RAY:n 
102 000 euron kohdennetusta toiminta-avustuksesta 
(Ak) ja Helsingin kaupungin sosiaaliviraston 14 000 eu-
ron avustuksesta toimitilavuokriin ja kumppanuuden ke-
hittämiseen Huumeklinikan kanssa. OmaTila sai Pappa 
Fest ry:ltä 3 000 euron lahjoituksen työpajatoimintaan.

Avoimien ovien toiminta  
vuonna 2012
Alkuvuosi 2012 oli hiljainen asiakasmäärien suhteen, 
mutta asiakasmäärät lähtivät keväällä huikeaan nousuun 
jalkautuneen työn ja markkinoinnin ansiosta. Avoimien 
ovien toiminta koostui vuonna 2012 seuraavasti: Avoi-
mien ovien päiviä järjestettiin 44 ja asiakaskäyntejä Avoi-
missa ovissa oli yhteensä 535. Eri asiakkaita oli 155, joista 
naisia oli 45 ja miehiä 110. Vuoden 2012 aikana tavoitet-
tiin 78 uutta asiakasta. Avoimien ovien toimintapäiviä 
järjestettiin 1 ja toimintapäiviin osallistui yhteensä 3 asi-
akasta. Lisäksi Avoimien ovien toimintaan kävi tutustu-
massa 55 vierailijaa eri viranomaisverkostoista.

Asiakaspalaute  
Avoimien ovien toiminnasta
”On merkinnyt kaikkea, antanut voimaa ja sisältöä. 

 Kiva tulla takas, kun asiat on hyvin – kiittämään 
myös.”

”Vatsan täyteen vertaistukea. Ennakkoluulottoman 
ympäristön mahdollisuuden. Keskustella ja hoitaa 
asioita.”

”Seuraa, ruokaa, neuvoa päihdepalveluihin liittyvis-
sä kysymyksissä.”

”Akupunktioo and safkaa ja seuraa.”
”Mukavaa seuraa ja hyvää ruokaa. Saa olla rauhassa, 

jos haluaa.”
”Olen käynyt pari kertaa ja saan olla mukavassa pai-

kassa ihan omana itsenäni.”
”Hyvää mieltä ja tekemistä, joka ei liity päihteisiin ja 

ruuan, joka tulee tarpeeseen. ”

Kuva 1. Avoimien ovien toiminnan jakautuminen vuonna 
2012 

535

44
551

3

Avoimien ovien toiminta vuonna 2012

▪ Avoimien ovien toimintapäiviä
▪ Asiakaskäyntejä toimintapäivissä
▪ Vierailijoita avoimissa ovissa
▪ Avoimien ovien päiviä
▪ Asiakaskäyntejä avoimissa ovissa
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Palveluohjaus vuonna 2012
Palveluohjausta jatkettiin normaalisti vuonna 2012. Pal-
veluohjaus jaettiin kahteen osaan: päihteitä käyttävien 
asiakkaiden palveluohjaukseen ja läheisten palveluoh-
jaukseen. Palveluohjauksen vahvuutena nähtiin työpa-
rityöskentely. Työntekijöiden näkökulmasta katsottuna 
monet vuonna 2012 palveluohjauksessa olleista päih-
teitä käyttävistä asiakkaista olivat haastavia, moniongel-
maisia ja elämäänsä kokonaisvaltaista tukea tarvitsevia 
asiakkaita. Palveluohjauksessa oli 19 päihteitä käyttävää 
ja 1 päihteiden käytön lopettanut asiakas. 4 asiakasta 
tarvitsi ajoittain erittäin intensiivistä tukea. Palveluoh-
jauksessa oli yhteensä siis 20 asiakasta, joista naisia 
oli 9 ja miehiä oli 11. Toteutuneita palveluohjaustapaa-
misia oli 48 ja palveluohjauskäyntejä eri paikoissa oli 
75. Palveluohjaukseen liittyviä puheluita oli noin 600. 
Luku sisältää muistutukset asiakkaille eri asiakasver-
kostoissa käynteihin sekä asioiden hoitamiseen liittyen, 
tukipuhelut sekä puhelimitse tehtävät palveluohjaustar-
peen kartoitukset. Lisäksi asiakkaille lähetettiin lukuisia 
tekstiviestejä.

Uutena palveluohjaukseen liittyvänä työmuotona toteu-
tettiin yhteistä palveluohjausta Helsingin Huumeklini-
kan palveluohjaajan ja Pelastusarmeijan Pitäjänmäen 
asumisyksikön sairaanhoitajan kanssa. Lisäksi osallis-
tuttiin Helsingin kaupungin perhehoidon järjestämiin 
valvottuihin tapaamisiin ja HUS:in päihdepsykiatriselta 
osastolta ohjattiin raskaana olevia naisia yhdistyksen 
palveluohjauksen piiriin. Näkemyksiä OmaTilan pal-
veluohjauksesta kerättiin lähinnä uusilta asiakkailta ja 
yhteistyökumppaneilta. Palautteen antajat kokivat pal-
veluohjauksen olevan asiakasta tukevaa sekä lohtua ja 
turvaa tuovaa toimintaa. Palveluohjaus toimi myös sil-
tana asiakkaan ja viranomaisen välillä. 

Vuonna 2012 palveluohjauksessa oli 7 läheistä, joista 
3 siirtyi syksyllä alkaneeseen vanhempainryhmään. Aino-
astaan yksi läheisistä tarvitsi runsaan tuen. Palveluohja-
ustarpeen kartoituksia tehtiin puhelimitse 130 kappaletta 
ja samalla heille myös annettiin yksilöllistä tukea. Palve-
luohjaustapaamisia oli 4 kappaletta. Läheisiä ohjattiin 
myös muiden toimijoiden palveluiden piiriin. Läheiset 
tarvitsivat tukea lastensa päihde- ja mielenterveysongel-
mien vuoksi, tietoa eri päihdehoitomahdollisuuksista 
sekä lastensuojelun ja perhehoidon kysymyksissä.

Kuva 2. Päihteitä käyttävien palveluohjauksen jakautumi-
nen vuonna 2012

Kuva 3. Läheisten palveluohjauksen jakautuminen vuon-
na 2012

Yhteistyökumppaneiden näkemyksiä yhteistyöstä
”Ihmistä kunnioittavaa tukea ja ohjausta, muistuttelua, kävelykeppinä ja tulkkina olemista. Asiakas saa olla 

lähellä ja osallistua, välillä saa mennä kauemmaksi, kiukutella ja tulla taas takaisin.”
”Avoimet ovet ovat ihan huippujuttu, on tila, jonne tulla myös päihtyneenä, saa ruokaa ja järkevää tekemistä.”
”Mutkatonta yhteistyötä matalalla kynnyksellä eri toimijoiden välillä. Herkästi voi soittaa, jos tulee huoli jostain 

yhteisestä asiakkaasta. Työntekijät todella välittävät asiakkaistaan.”
”Esillä olleet työmuodot (yksilötapaamiset ja verkostokokouksiin osallistuminen ) ovat näyttäytyneet osaston 

näkökulmasta toimivana. Palveluohjaus on tuonut jatkuvuutta suunnitelmiin osastohoidon päätyttyä.”
”Palveluohjaus on toiminut siltana asiakkaan ja viranomaisen välillä.”

Päihteitä käyttävien palveluohjaus vuonna 2012
Läheisten palveluohjaus vuonna 2012

▪ Palveluohjaustapaamiset
▪ Palveluohjauskäynnit
▪ Palveluohjausasiakkaat
▪ Palveluohjaukseen liittyvät puhelut

▪ Palveluohjaustapaamiset
▪ Palveluohjausasiakkaat
▪ Palveluohjaukseen liittyvät puhelut

48 75 20

600
130

74



14

Työpajatoiminta vuonna 2012
OHT ry toteutti työpajan syksyllä 2012 yhteistyössä Hel-
singin kaupungin Huumeklinikan kanssa. Tavoitteena oli 
luoda toiminnasta mahdollisimman matalakynnyksinen, 
huomioiden päihteitä käyttävän asiakasryhmän tarpeet 
ja toivomukset. Työpajassa asiakkaat maalasivat eri tek-
niikoilla, valmistivat koruja, tekivät savitöitä, värjäsivät 
T-paitoja ja kangaskasseja sekä toteuttivat vapaamuotoi-
sen valokuvausprojektin.

Työpajatoiminta toteutui kerran viikossa Torkkelin-
kadun asiakastilassa. Toimintaa ohjasi yksi yhdistyksen 
työntekijä ja kaksi työntekijää Helsingin kaupungin Huu-
meklinikalta sekä vertaisohjaaja, joka tutustutti pajalai-
set taiteen saloihin. Palaute työpajan toiminnasta oli 
erinomaista sekä asiakkailta että Helsingin Huumeklini-
kan työntekijöiltä. Työpajakertoja oli yhteensä 14. Työpa-
jalla oli 90 asiakaskäyntikertaa ja 24 eri kävijää, joista 7 
asiakasta oli miltei jokaisella kerralla paikalla. Työpajaan 
osallistui 11 naista ja 13 miestä. 

Vanhempainryhmän toiminta 
vuonna 2012
OHT ry:n vanhempainryhmä kokoontui säännöllisesti 
kaksi kertaa kuussa yhdistyksen tiloissa. Vanhempain-
ryhmä kokoontui vuoden 2012 aikana 18 kertaa. Osal-
listujia oli yhteensä 16, joista naisia oli 12 ja miehiä oli 
4. Ryhmän viitekehyksenä käytetään ratkaisukeskeistä 
työmallia. Ryhmän tarkoituksena on tukea vanhempia 
kriisitilanteissa, jakaa tietoa sekä lisätä ja ylläpitää van-
hempien voimavaroja. Jakamalla kokemuksiaan omasta 
selviytymisestä ja jaksamisesta päihteitä käyttävien van-
hemmat ovat kyenneet auttamaan ja tukemaan toisiaan 
vaikeiden aikojen ylitse. Vertaistuki on merkittävä osa 
ryhmän toimintaa. Vanhempainryhmän toiminnalle on 
ollut selkeä tarve ja ryhmä onkin ollut jo pitkään täyn-
nä. Usein päihteitä käyttävien vanhemmat ja läheiset 
jäävät ilman tukea ja apua vaikeassa elämäntilanteessa. 
Vanhempainryhmän toiminnalla on pystytty selkeästi 
parantamaan vanhempien ja läheisten elämäntilannetta 
kehittämällä heille matalan kynnyksen tukitoimintaa. 

Kuva 4. Työpajatoimintaan osallistuneet vuonna 2012 Kuva 5. Vanhempainryhmän toiminnan jakautuminen 
vuonna 2012

Työpajatoiminta vuonna 2012

▪ Eri asiakkaita
▪ Sitoutuneita asiakkaita
▪ Asiakaskäyntejä

90

724

Vanhempainryhmän toiminta vuonna 2012

▪ Naisia
▪ Miehiä
▪ Ryhmäkertojen lukumäärä 
▪ Eri osallistujia

12

4
18

16
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OmaTilan muu toiminta  
vuonna 2012 
OHT ry:n uusin julkaisu, Kohtaamisen kautta tukeen 
-tutkimus julkaistiin joulukuussa 2012. Tutkimus valottaa 
Avoimien ovien toiminnan ja palveluohjauksen vaikutus-
ta huumeita käyttävien asiakkaiden elämäntilanteeseen. 
Tutkimuksessa hyödynnettiin niin sanottua Bikva-mene-
telmää ja sitä varten haastateltiin yhdistyksen asiakkaita, 
asiakkaiden läheisiä, yhdistyksen työntekijöitä sekä yh-
teistyökumppaneita. Tutkimuksen mukaan yhdistyksen 
toiminta on onnistunut parantamaan asiakkaiden elä-
mäntilannetta. Yhdistyksen toiminnan piirissä asiakkaat 
ovat kokeneet tulleensa hyväksytyiksi juuri sellaisina kuin 
ovat, ilman rooleja tai vaatimuksia. Yhdistyksen tekemän 
työn tuloksellisuus perustuu toiminnan joustavuuteen ja 
asiakkaan tukemiseen ilman ennakkoehtoja. Tutkimuk-
sen tekijät ovat Sauli Suominen ja Katja Malin-Kaartinen. 
Tutkimuksesta saatuja tuloksia tullaan levittämään laa-
jasti sidosryhmien ja yhteistyötahojen käyttöön. 

Tiivistä yhteistyötä Helsingin kaupungin Huume-
klinikan kanssa jatkettiin vuonna 2012. Huumeklinikan 
työntekijän jalkautuminen Avoimiin oviin mahdollisti hoi-
dontarpeen arviointien tekemisen ja hoitoonohjauksen. 
Lisäksi työpajatoiminta toteutettiin yhteistyönä. Yhteinen 
Hoito Haltuun-ryhmä kokoontui säännöllisesti kaksi ker-
taa viikossa keskusteluryhmän ja vapaa-ajan toimintojen 
merkeissä. Yhteistyö Huumeklinikan kanssa toimi hyvin 
ja joustavasti. Vuonna 2010 solmittu kumppanuussopi-
mus purkautui 2012 lopussa Helsingin kaupungin sosiaa-
li- ja terveysviraston yhdistymisestä johtuvien organisaa-
tiomuutosten vuoksi. Konkreettista ja tiivistä yhteistyötä 
tullaan kuitenkin jatkamaan myös tulevaisuudessa.

OmaTila toimi tiiviissä yhteistyössä Omaiset mielen-
terveystyön tukena Uudenmaan yhdistys ry:n OPA-hank-
keen kanssa. OPA-hanke nostaa kuntoutujan, omaisten 
ja perheiden arjen esille. Tavoitteena on tehdä asiakkaan 
arki näkyväksi ja tutkia, miten mielenterveys- ja päihde-
palvelut saadaan parhaiten vastaamaan kuntoutujan, 
omaisen ja perheen omaa todellisuutta. 

Vuonna 2012 OmaTila teki tiivistä yhteistyötä Suo-
men palveluohjausyhdistyksen (SPO ry) kanssa. SPO 
ry:n tarkoituksena on edistää ja kehittää sosiaali- ja 
terveysalalla tehtävää palveluohjausta sekä tehdä pal-
veluohjausta työmuotona näkyväksi. Yhdistys edistää 
palveluohjaustyötä tekevien ja sitä suunnittelevien sosi-
aali- ja terveydenhuoltoa edustavien henkilöiden välistä 
yhteistoimintaa. Tavoitteena on parantaa palveluohja-
uksen yleisiä toimintaedellytyksiä Suomessa. OHT ry:n 
palveluohjausosaamista levitetään vahvasti muiden ta-
hojen käyttöön. OmaTila oli mukana suunnittelemassa 
ja toteuttamassa kolmea palveluohjausta käsittelevää 

tilaisuutta vuonna 2012 yhdessä SPO ry:n ja muiden si-
dosryhmien kanssa. 

OHT ry:n yhteistyökumppaneille järjestettiin Avoimet 
ovet uusissa Torkkelinkadun asiakastiloissa toukokuussa 
2012. Tilaisuus onnistui yli odotusten ja osallistujia tilai-
suudessa oli noin 40. OmaTila osallistui myös Vihreä 
Keidas ry:n yhteistoimintakeskuksen kehittämisprojektin 
ohjausryhmään. Vuonna 2012 OmaTilassa tehtiin tiivistä 
asiakasyhteistyötä myös sosiaali- ja terveystoimen, A-kli-
nikoiden, Helsingin vankilan, Pelastusarmeijan asumis-
yksikön sekä HUS:in päihdepsykiatrisen osaston kanssa. 

Yhteenveto OmaTilasta
OmaTilan toiminta on tavoittanut erinomaisesti hei-
koimmassa asemassa olevat päihteitä käyttävät asiak-
kaat ja heidän läheisensä. OmaTilan asiakaslähtöisiä, 
matalakynnyksisiä ja haittoja vähentäviä toimintoja 
kehitetään jatkuvasti. Päihde- ja mielenterveyspuolen 
konkreettinen yhteistyö ja osaamisen vaihto nähdään 
ensiarvoisen tärkeänä, jotta asiakkaat saavat tarpeenmu-
kaisia palveluita. OmaTilan asiakkaat ovat heikoimmas-
sa asemassa olevia sekä monista ongelmista kärsiviä 
asiakkaita ja he tarvitsevat kokonaisvaltaista tukea sekä 
apua elämäänsä. OmaTilan palveluilla on parannettu 
asiakkaiden elämänlaatua ja heitä on pystytty kiinnittä-
mään erilaisten palveluiden piiriin. Jatkuva asiakkaiden 
kanssa toimiminen auttaa ymmärtämään palvelujärjes-
telmän puutteita sekä vahvuuksia ja kehittämään aidosti 
asiakaslähtöisiä työmuotoja.
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Elämäntaitoryhmät (ET-ryhmät)
korvaushoidossa olevat tai siihen hakeutuvat asiakkaat. 
Tällöin käydään läpi työparin kanssa asiakkaan tarpeet 
ja mahdollinen hyöty ryhmästä. Ryhmässä voi olla enin-
tään 8 henkilöä ja se on maksuton.

Tavoite
ET-työmallin tavoitteena on tarjota asiakkaalle mahdolli-
suus elämänmuutokseen ja nostaa esiin jokaisessa asi-
akkaassa olevia voimavaroja. Tämä tapahtuu esimerkiksi 
kehittämällä vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja 
sekä lisäämällä elämänhallintaa ja itsetuntoa. Keskeistä 
ET-toiminnassa on herättää asiakkaassa halu hoitaa itse-
ään ja auttaa häntä sitoutumaan muutosprosessiin. ET-
työprosessilla pyritään avaamaan uusia mahdollisuuksia 
asiakkaan elämässä ja etsimään päihdekulttuurille vaih-
toehtoisia toimintatapoja sekä tuetaan hänen mahdolli-
suuttaan hakeutua esimerkiksi jatkokuntoutukseen. Ai-
noa edellytys ryhmään tulolle on asiakkaan itse toivoma 
muutos hänen elämäänsä.

Elämäntaitoryhmä-työmalli on Omaiset Huumetyön 
Tukena ry:ssä kehitetty työskentelymalli päihteitä käyt-
tävien asiakkaiden ryhmätoimintaan (ET-malli®). Työ-
mallin avulla kuntoutetaan asiakkaan toimintakykyä 
ja sosiaalisia valmiuksia sekä motivoidaan asiakasta 
muutokseen. Malli perustuu psykososiaaliseen kun-
toutukseen, vertaistukeen ja ryhmässä oppimiseen. 
Ryhmän ohjaajina toimivat sosiaalialan koulutuksen 
saaneet työntekijät. Elämäntaitoryhmiä on järjestetty 
kymmenen vuosien 1999–2012 välillä. Yhdestoista ko-
koonpano aloitti ryhmätoiminnan vuoden 2012 loka-
kuussa.

Kohderyhmä
ET-ryhmätyöskentelyn kohderyhmänä ovat yli 18-vuoti-
aat aktiivisesti päihteitä käyttävät asiakkaat. ET-ryhmä 
on ensisijaisesti tarkoitettu nuorille aikuisille, jotka ei-
vät ole olleet päihteiden käytön vuoksi hoidossa, eivätkä 
tunne päihdepalveluverkostoa. Ryhmään voi tulla myös 
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Toiminta
ET-toiminta muodostuu päihteitä käyttävien asiakkaiden 
vertaistuellisesta ryhmästä (ET-ryhmä), jota ohjaa työ-
pari. Asiakkaat tapaavat ryhmätyöskentelyn merkeissä 
2 kertaa viikossa. ET-toiminnan ydin on viikoittaisissa 
ryhmäistunnoissa (1krt / vko) ja ohjatuissa vapaa-ajan 
toiminnoissa (1krt / vko) sekä leireissä, joita järjeste-
tään vuoden aikana 4–5 kertaa. Palveluohjaus ja yksi-
lötyö kuuluu myös asiakkaan kanssa tehtävään työhön. 
Palveluohjaus voi olla esimerkiksi laitoshoitojaksolle 
menevän asiakkaan yksilöllistä tukea tai ohjaajien mu-
kana olemista erinäisissä verkostopalavereissa ja tapaa-
misissa. Palveluohjausta tehdään asiakkaan omien läh-
tökohtien ja tarpeiden mukaan. ET-ryhmän jäsenillä on 
myös mahdollisuus käydä yhdistyksen Avoimissa ovissa 
kerran viikossa.

Resurssit
ET-ryhmätoiminnan rahoitus koostui vuonna 2012 RAY:n 
97 000 euron suuruisesta kohdennetusta toiminta-avus-
tuksesta (Ak). Vuoden 2012 kevään ET-ryhmää ohjasivat 
Eeva Niemi ja Katja Lindström. Eeva Niemi sai uuden 
työparin syksyllä 2012, kun Annukka Saikkonen aloitti 
ET-ohjaajana 29.10.2012. ET-ryhmät kokoontuivat yh-
distyksen asiakastiloissa Helsingin Kalliossa osoitteessa 
Torkkelinkatu 1.

ET-toiminta vuonna 2012
Kevät 2012 ”Kaasukopla”
Kaasukopla –niminen ryhmä kokoontui ryhmäistuntoi-
hin kevään aikana yhteensä 22 kertaa. Ohjattua vapaa-
ajan toimintaa oli 20 kertaa. Aktiivisia ja sitoutuneita 
ryhmässä kävijöitä oli vuoden alussa viisi, joista yksi oli 
naispuolinen. Ikäjakauma ryhmässä oli 19 – 36 vuotta. 
Ryhmäistunnoissa keskityttiin ryhmäläisille ajankohtai-
siin asioihin, joita olivat muun muassa korvaus- ja laitos-
hoitoon liittyvät asiat. Keskustelun aiheita ryhmäistun-
noissa olivat myös pari- ja läheissuhteisiin liittyvät asiat 
ja se miten kokonaisvaltaisesti päihteiden käyttö vaikut-
ti ryhmäläisten sosiaaliseen elämään sekä fyysiseen ja 
psyykkiseen hyvinvointiin. 

Kevään aikana järjestettiin kaksi leiriä. Toimintaan, 
liikkumiseen ja yhteisöllisyyteen keskittynyt leiri oli pe-
rinteisesti Himoksen laskettelukeskuksessa. Leiri kesti 
kolme päivää ja se onnistui erittäin hyvin. Ryhmäläiset 
pääsivät kokeilemaan uusia tai pitkään kadoksissa ollei-
ta harrastuksia ja sitä kautta saamaan onnistumisen ko-
kemuksia. Leirillä harjoiteltiin myös arjessa tapahtuvaa 
toimintaa, kuten ruoanlaittoa, siivousta ja aikatauluissa 
pysymistä. 

Toukokuun loppupuolella järjestettiin yhden yön leiri 
Tampereella. Leirillä käytiin Särkänniemessä ja yövyttiin 
hotellissa. Osanottajamäärä jäi kuitenkin tällä leirillä 
vähäiseksi, sillä osa ryhmäläisistä siirtyi jatkokuntoutuk-
seen muualle. Tästä syystä kevätkauden lopettava viimei-
nen leiri päätettiin jättää väliin.

Syksy 2012 ”PMP”
Syksyllä 2012 alkaneesta ET-ryhmästä tiedotettiin eri yh-
teistyökumppaneille ja alan toimijoille. Näitä paikkoja 
olivat muun muassa Helsingin A-klinikat ja Nuoriso-
asemat, Helsingin Diakonissalaitoksen päihdepalvelut, 
pääkaupunkiseudun terveysneuvontapisteet, Vantaan H-
klinikka sekä korvaushoitoklinikat pääkaupunkiseudulla. 
Näihin paikkoihin lähetettiin sähköpostia. Infotilaisuuk-
sia pidettiin muun muassa Vantaan H-klinikalla (lumi-
pallo-koulutus, vertaismessut) ja jalkautumista jatket-
tiin vuoden loppuun asti. ET-ryhmästä kiinnostuneiden 
asiakkaiden yhteydenottoja tuli runsaasti ja puskaradio 
toimi hyvin. Myös yhteistyökumppanit ohjasivat asiak-
kaita mukaan toimintaan. Syksyllä alkaneessa ryhmässä 
oli sekä naisia että miehiä ja heidän ikäjakaumansa oli 
18–36 vuotta. Vuoden 2012 loppuun mennessä ryhmäläi-
siä oli yhteensä viisi. Ryhmäistuntoja oli syksyn aikana 9 
kertaa. Ohjattua vapaa-ajan toimintaa oli syksyn aikana 
9 kertaa ja kahden päivän leiri järjestettiin Kurssikeskus 
Sopukassa Sipoossa.

Ryhmäistunnoissa keskityttiin alussa tutustumiseen 
muun muassa ryhmäytymisharjoitteiden avulla. Tutus-
tuminen tapahtui luontevasti ja nopeasti. Ryhmäläiset 
laativat listan ryhmän säännöistä, jotka olivat: 

• omat puheenvuorot
• ajoissa paikalle
• puhelimet äänettömälle
• avoimuus, rehellisyys
• salassapitovelvollisuus
• ilmoitusvelvollisuus
• yritetään sitoutua ryhmään

Ryhmäläiset tekivät myös listan siitä, minkä vuoksi ovat 
ryhmässä. Näitä asioita olivat:

• pääsee keskustelemaan
• tekemistä päiviin, päivärytmi
• uusien harrastusten kokeilu
• vertaistuki
• apua viranomaisten kanssa
• tutustua uusiin ihmisiin
• leirit ª pääsee hetkeksi eri ympäristöön
• yhdessä tekeminen
• saada itsevarmuutta
• lisää elämänhalua
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Keskustelujen aiheita ryhmäistunnoissa olivat esimer-
kiksi itsekunnioitus, riippuvuuden monet muodot, tu-
levaisuuden suunnitelmat ja oman elämän hallinta. 
Ryhmäläisille otettiin käyttöön myös tarravihko, joka on 
tarkoitettu heille ”porkkanaksi”. Kun ryhmäläinen osal-
listuu sekä ryhmäistuntoon että toimintaan joka viikko, 
hän saa yhden tarran vihkoonsa. Kun tarroja on kerään-
tynyt neljä, saa ryhmäläinen pienen lahjan. 

Asiakastyön tulokset
Alla olevasta kaaviosta näkyy ET-ryhmätyöskentely eri 
toimintojen osalta siten, että kaksi eri ryhmäkokoon-
panoa on laskettu yhteen. Vuonna 2012 järjestettiin 
yhteensä 31 ryhmäistuntoa, ohjattua vapaa-ajan toi-
mintaa oli 30 kertaa ja leirejä yhteensä 3 kappaletta  
(7 leiripäivää). Palveluohjausta ja yksilötyötä tehtiin 
koko ryhmäprosessin ajan. Lisäksi ET-toimintaan liit-
tyviä puhelinsoittoja, tekstiviestejä ja sähköposteja tuli 
lukuisia.

Kuva 1. ET-toimintojen jakaantuminen vuonna 2012

Kaasukopla
Kevättalvella 2012 yksi ryhmäläinen siirtyi avokatkaisu-
hoidon jälkeen yhdistyksen Jälkipolku hoito-ohjelmaan. 
Yksi ryhmäläisistä aloitti korvaushoidon ja siirtyi sen 
vuoksi yhteisöhoitoon Helsingin Diakonissalaitokselle. 
Yksi ryhmäläinen, joka tuli korvaushoidon Jälkipolku 
ohjelmasta ET-ryhmään hetkeksi, lähti laitoshoitoon 
oheiskäytön vuoksi. Kaksi ryhmäläistä jatkoi kesätauon 
jälkeen uudessa ET-kokoonpanossa ja yhtä ryhmäläistä 
ei tavoitettu enää syksyllä.

Ryhmän päättyessä kaikki olivat sosiaalitoimen asiak-
kaita. Jokaisella heistä oli oma vuokra-asunto, kahdella 
näistä asumisyksikössä. Ryhmässä olleet kuntoutuivat 
hyvin: osa siirtyi jatkokuntoutukseen ja yksi ryhmäläinen 
sai korvaushoitoprosessin käyntiin. 

PMP
Lokakuussa 2012 alkaneesta ryhmästä asiakasprosessit 
ovat vielä kesken, koska ryhmä jatkuu keväällä 2013. Alku-
syksystä yksi ryhmäläinen jouduttiin poistamaan ryhmäs-
tä, koska hän oli rikkonut ryhmäkeskustelujen vaitiolovel-
vollisuutta. Hän oli kuitenkin korvaushoidon arvioinnissa 
HUS:in opioidiriippuvuuspoliklinikalla ja hänellä oli myös 
hoitokontakti A-klinikalla. Hänelle tarjottiin myös mahdol-
lisuus saada palveluohjausta, käydä Avoimissa ovissa se-
kä syksyn aikana toteutetussa työpajatoiminnassa. 

Kaksi ryhmäläistä mietti korvaushoitoon menemistä, 
minkä vuoksi heillä oli kontaktit myös A-klinikalle. Kahdella 
ryhmäläisellä ei ollut jouluun mennessä kontakteja muihin 
palveluihin. Yksi asiakas aloitti ryhmän vuoden lopussa ja 
hänellä oli kontakti Helsingin Diakonissalaitoksen Vamok-
seen. Kolmella ryhmäläisellä oli vuokra-asunto, yhdellä 
vuokrasopimus asumisyksikköön ja yksi asui vanhemman 
luona. Jokainen heistä eli toimeentulotuen varassa.

Yhteenveto ET-työstä
ET-toiminta on pitkäjänteistä kuntoutuksellista asia-
kastyötä. Prosessin, ohjaajien sekä vertaistuen avulla 
asiakas voi saada uusia näkökulmia asioihin ja pohtia 
elämäntilannettaan. ET-ryhmän edetessä voidaan suun-
nitella asiakkaan mahdollista jatkokuntoutusta ja miettiä 
kokonaisvaltaisesti hänen tulevaisuuttaan. ET:ssä kun-
toutumisella tarkoitetaan asiakkaan elämänlaadun para-
nemista. Asiakassuhteen kestoksi on ajateltu noin 6–9 
kuukautta, kesto määritellään kuitenkin aina asiakkaan 
tarpeiden mukaan.

Korvaushoidossa tai -jonossa olevia asiakkaita oli 
myös jonkin verran ryhmässä. ET-ryhmä korvaa niitä 
puutteita, joista korvaushoidossa oleva asiakas kokee 
jäävänsä paitsi. Näitä asioita ovat esimerkiksi sosiaali-
nen kuntoutus ja ryhmän vertaistuki. 

Elämäntaitoryhmää markkinoitiin koko vuosi ja ryh-
mästä muodostettiin täydentyvä ryhmä. Tämä tarkoitti 
sitä, että ryhmään saattoi tulla kesken kauden. Ohjaajien 
tehtävä oli tällöin saada asiakas kiinnittymään ET-pro-
sessiin mahdollisimman joustavasti. Tällä tavalla saatiin 
ryhmä tehokkaaksi ja kaikki resurssit käyttöön. 

ET-ryhmätoiminta on yksi tärkeä osa yhdistyksen 
palvelukokonaisuutta. Asiakkaita pystytään joustavasti 
ohjaamaan ET-ryhmään yhdistyksen muista toimin-
noista, esimerkiksi Avoimista ovista tai Jälkipolku hoito-
ohjelmasta. Myös niin kutsuttu puskaradio toimi hyvin, 
eli ryhmäläiset itse markkinoivat ryhmää ystävilleen. 
ET-toimintaan on tullut myös muiden tahojen piiristä 
asiakkaita. Avoin yhteistyö ja verkostoituminen muiden 
toimijoiden kanssa sekä toiminnan jatkuva markkinointi 
on oleellinen osa ET-prosessia. 

ET-ryhmätoiminnat vuonna 2012

▪ Leiripäivät
▪ ET-ryhmäistunnot
▪ Ohjatut vapaa-ajan toiminnat

29

7
31
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Verna 
– vertaistoiminnallinen nais- ja perhetyön osahanke / 
Osis-kumppanuushanke

Kohderyhmä
Vernan kohderyhmänä ovat päihteitä käyttävät naiset. 
Tavoitteena on, että myös raskaana olevia päihteitä käyt-
täviä naisia tavoitettaisiin Vernan toiminnan piiriin. 

Tavoitteet
Verna kouluttaa päihteitä käyttävistä naisista vertaistoi-
mijoita yhdistyksen toiminnan piiriin. Tavoitteena on, 
että Verna-ryhmän naiset pystyisivät pohtimaan omaa 
elämäntilannettaan ja saisivat omaan naiseuteensa vah-
vistusta. Ryhmässä tarjotaan myös välineitä, kuinka he 
voivat viedä saamaansa tietoa eteenpäin. Tavoitteena on, 
että Verna-ryhmän naiset pystyisivät toimimaan omassa 
verkostossaan naisten kuulijoina ja tukijoina sekä oh-
jaamaan heitä tuen ja avun piiriin. Erityisesti raskautta 
suunnittelevat tai jo raskaana olevat päihteitä käyttävät 
naiset nähdään tärkeänä asiakasryhmänä, joita Verna-
ryhmän läpikäyneet naiset voivat omalla vertaistoimin-
nallaan tavoittaa helpommin ja aikaisemmin, kuin mihin 
viranomaistahot pystyvät. 

Verna eli vertaistoiminnallinen nais- ja perhetyön osa-
hanke on osa huumetyön vertaistoiminnan osaamiskes-
kus Osista. Osis on A-klinikkasäätiön, Stop Huumeille 
ry:n ja Omaiset Huumetyön Tukena ry:n yhteinen mo-
nitoimijahanke. Osis vahvistaa vertaistoimintaa laajem-
maksi ja jäsennellymmäksi osaksi palvelujärjestelmää 
sekä nostaa kokemusasiantuntijuuden siihen asemaan 
mikä sille kuuluu. Hankkeen rahoittaa Raha-automaatti-
yhdistys. OHT ry:n Verna-osahankkeen lisäksi Osikseen 
kuuluu A-klinikkasäätiön terveys- ja sosiaalineuvontapis-
te Vinkin Katuklinikka-osahanke ja Stop Huumeille ry:n 
Fattaluuta-osahanke. Vuonna 2013 Osiksen rakenteessa 
tapahtuu muutos: Stop Huumeille ry:n Fattaluuta-osa-
hanke eriytyy omaksi hankkeekseen.

Osis koostuu kunkin järjestön omasta osahankkees-
ta sekä yhteisestä koordinaatiosta. Vertaistoimijat ovat 
mukana kaikessa hanketta koskevassa suunnittelussa ja 
toiminnassa. Vertaistoimijoiden ja työntekijöiden yhteis-
työssä kokeillaan ja kehitetään vertaistoiminnan uusia 
käytäntöjä ja toimintamalleja. Vertaistoiminnan avulla 
tavoitetaan ihmisiä, joita viranomaistahot eivät tavoita. 
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Toiminta
Verna kokoaa vuosittain kaksi 5–8 päihdemaailmassa 
elävän naisen ryhmää, joissa pohditaan ohjaajan kanssa 
yhdessä muun muassa naiseuteen, terveyteen, seksuaa-
lisuuteen ja raskauteen liittyviä asioita. Ryhmässä mieti-
tään myös niitä riskejä, joita päihteiden käyttö aiheuttaa 
naisen fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle hyvinvoin-
nille. Ryhmään sisältyy naiseutta vahvistavaa yhteistä 
toimintaa esimerkiksi kauneudenhoitoa, hemmottelua, 
hyvää ruokaa ja liikuntaa. Ryhmä kokoontuu 2 kertaa vii-
kossa ja kestää yhteensä noin 4 kuukautta. Verna-ryhmän 
läpikäyneitä vertaistoimijoita tuetaan toiminnassa järjes-
tämälle heille työnohjauksenomaisia seurantaryhmän 
tapaamisia noin 2 kertaa kuukaudessa. Tapaamisissa 
vertaistoimijat voivat kertoa omista kokemuksistaan ken-
tällä ja he saavat myös vahvistusta omalle toiminnalleen.

Resurssit
Verna-osahankkeen rahoitus koostui vuonna 2012 Ra-
ha-automaattiyhdistyksen 58 509 euron suuruisesta C-
avustuksesta. Verna-osahankkeen projektisuunnittelija-
na toimi Tiina Varonen. Tuisku Sariola toimi avustavana 
ohjaajana Vernassa 26.10.2012 saakka. Kehittämiskoor-
dinaattori Katja Malin-Kaartinen toimi Osiksen johto-
ryhmän puheenjohtajana. Tiina Varonen vastasi Vernan 
etenemisestä, kehittämisestä ja arvioinnista Katja Malin-
Kaartisen avustuksella.

Verna vuonna 2012
Vuonna 2012 Verna vaihtoi nimensä Naperosta Vernaksi 
ryhmän käyneiden naisten aloitteesta. Verna-koulutus-
ryhmiä kokoontui 2, ensimmäinen keväällä Helsingissä 
ja toinen syksyllä Vanajan vankilassa. Jo koulutuksensa 
läpikäyneet, valmistuneet Verna-vertaistoimijat, toimivat 
omissa verkostoissaan vertaistoimijoina kukin oman elä-
mäntilanteensa ja kiinnostuksensa mukaan. Verna-ver-
taistoimijat tavoittivat vuonna 2012 päihdemaailmassa 
eläviä ihmisiä 98 kohtaamisen verran. 

Koulutusryhmät
Tammikuussa 2012 aloitettiin toinen Verna-koulutusryh-
mä (silloin vielä nimellä Napero-koulutusryhmä). Ryh-
män aloitti kuusi naista, joista yksi ei kuitenkaan osallis-
tunut ryhmään kuin kahtena kertana. Näin ollen ryhmän 
muodosti viisi naista. Ryhmän vetäjinä toimivat projek-
tisuunnittelija Tiina Varonen ja ohjaaja Tuisku Sariola.

Naiset olivat iältään 29–53-vuotiaita ja heistä neljä 
osallistui korvaushoitoon, kolme kuntouttavaan ja yksi 
haittoja vähentävään. Kaikilla korvaushoitoon osallistu-
neilla oli lisäksi päihteiden oheiskäyttöä ja ryhmän ai-

noalla, vailla vakinaista hoitokontaktia olevalla naisella 
oli myös päihteiden käyttöä koko ryhmäprosessin ajan. 
Kaikki ryhmään osallistuneet naiset olivat äitejä. Yhden 
ryhmäläisen lapset olivat jo aikuisia, yhden lapset olivat 
sijoitettuna ja kahdella ryhmäläisellä oli lapsia sekä ko-
tona että sijoituksessa. Neljällä naisella oli oma asunto, 
yksi naisista asui väliaikaisasunnossa.

Koulutusryhmän keskustelukerrat toteutettiin OHT 
ry:n omissa asiakastiloissa tiistai iltapäivisin. Koulutus-
ryhmän keskustelukerroilla aiheina olivat arvot ja roolit, 
itsetunto, seksuaaliterveys, suru, päihteet, raskaus, van-
hemmuus, lastensuojelu, parisuhde ja vertaisuus. Kes-
kustelukertoja oli yhteensä 16 kertaa ja niihin osallistui 
keskimäärin 1,8 naista. 

Toimintakerrat toteutettiin pääsääntöisesti OHT ry:n 
asiakastiloissa torstai iltapäivisin. Toimintakertoja järjes-
tettiin16 kertaa ja niihin osallistui keskimäärin 1,9 naista. 
Toimintoina oli askartelua, kauneudenhoitoa, elokuvissa 
käymistä, valokuvausta, korupaja, osallistumista naisten 
päivän tapahtumaan, rentoutusta ja akupunktiota, kan-
kaan painantaa, kuntosalilla käymistä, minigolfia sekä 
ravintolassa syömistä. 

Naiset saivat itse osallistua sekä keskustelun aihei-
den että toimintojen suunnitteluun koko ryhmäproses-
sin ajan. Siitä huolimatta sitoutuminen ryhmään oli yhtä 
lailla heikkoa, kuin mitä ensimmäisen koulutusryhmän 
aikanakin. Ryhmän vetäjät käyttivät motivointikeinoina 
ryhmästä muistuttelemista soittaen sekä tekstiviestein ja 
se näytti auttavan siihen, että naiset ilmoittivat etukäteen 
paremmin ryhmään tulemisen esteistä. Lisäksi etenkin 
avustavalla ohjaajalla oli paremmin mahdollisuuksia toi-
mia naisten henkilökohtaisena tukena palveluohjauksen 
keinoin. Naisista viisi valmistui Verna-vertaistoimijoiksi 
toukokuussa 2012 ja heistä neljä on jatkanut työtään ver-
taistoimijoina.

Syksyn 2012 ryhmä toteutettiin Vanajan avovanki-
lassa. Idea vankilan kanssa tehtävästä yhteistyöstä lähti 
liikkeelle ajatuksesta voisiko Verna pitää ryhmää naisille, 
joita yhdistäisi lisäksi jokin muukin asia kuin vain päih-
demaailma. Jo heti ensimmäisen yhteydenoton jälkeen 
Vanajan avovankilassa näytettiin vihreää valoa yhteistyöl-
le ja kevään 2012 aikana käydyissä neuvotteluissa pää-
tettiin, että elokuussa 2012 ensimmäinen Verna-ryhmä 
aloitti vankilassa.

Ryhmää vangeille mainosti vankilan perhetyönte-
kijä. Lisäksi ryhmän ohjaaja Tiina Varonen vei ryhmän 
mainoksia vankilan seinille ja kävi kertomassa ryhmästä 
vankilan talokokouksessa. Ryhmän aloitti 8 naista. Yksi 
naisista lopetti ryhmän ensimmäisen ryhmäkerran jäl-
keen. Hän vetosi tulonmenetykseen ja siihen, että häntä 
tarvitaan töissä. Toinen naisista jätti ryhmän kesken, kos-
ka hän pääsi aloittamaan koulutuksen. Yksi naisista va-
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pautui koulutusprosessin aikana, mutta hänen kanssaan 
jatkettiin yhteydenpitoa myös siviilissä. Kaikille ryhmän 
aloittaneille naisille Verna-ryhmään osallistuminen kirjat-
tiin heidän rangaistusajan suunnitelmaansa.

Naisista viisi sai käytyä ryhmän loppuun. Naiset oli-
vat 23–52-vuotiaita. Heistä kolmella oli lapsia, jotka kaik-
ki asuivat lasten isien luona. Yhdellä naisista oli myös 
aikuisia lapsia. Naisista kolmella oli oma riippuvuus-
ongelmatausta ja kaksi naista oli elänyt parisuhteessa 
päihdeongelmaisen miehen kanssa. Naisten saamista 
tuomioista ei ollut tarkkaa tietoa, mutta naisista neljä oli 
vankilassa ensimmäistä kertaa. Ensimmäisessä vankila-
ryhmässä ei haluttu pitää liian tiukasti kiinni ryhmäläis-
ten päihdeongelmastatuksesta, koska ryhmä haluttiin 
toteuttaa mahdollisimman matalalla kynnyksellä. Vanki-
laryhmän toteuttamisen haasteeksi muodostui sopivan 
pituisten ja sopivassa vaiheessa tuomiotaan olevien 
naisten löytäminen. Onneksi heitä kuitenkin löytyi hyvin.

Ryhmä toteutettiin keskiviikkoisin niin, että aamu-
päivisin oli keskusteluryhmä ja lounaan jälkeen toimin-
taryhmä. Ryhmän tiloiksi järjestyivät hyvät tilat Vanajan 
avovankilan alueen perhetalosta. Osallistumisprosentti 
ryhmäkertoihin oli korkea, noin 90% ryhmäkerroista 
kaikki naiset olivat mukana. 

Ryhmäkertojen aiheita olivat tutustuminen ja askar-
telu, itsetunto ja kynsien hoito, roolit, arvot ja valokuva-
us, seksuaaliterveys ja elokuvan katsominen, raskaus ja 
huovutus, päihteet ja leivonta, päihteet ja kauneuden-

hoito, epäonnistuminen ja seurapelit, vanhemmuus ja 
askartelu, lastensuojelu ja kankaanpainanta, vertaisuus 
ja jooga, vankila lapsen näkökulmasta ja askartelu sekä 
parisuhde ja hiusten värjääminen. Projektisuunnittelija 
Tiina Varonen veti ryhmän pääsääntöisesti yksin, mutta 
muutamalla kerralla ryhmään osallistui vierailijoita OHT 
ry:stä ja Osiksen muista osahankkeista.

Ryhmän haasteeksi oli etukäteen määritelty luotta-
muksellisuuden saavuttaminen, koska vankilamaailmaan 
liittyvissä yhteisöissä luottamuksen saavuttaminen ei 
välttämättä ole helppoa. Toisin kuitenkin kävi, sillä naiset 
uskaltautuivat kertomaan elämästään melko avoimesti. 
Vernasta muodostui paikka, jossa he hetkeksi pystyivät 
jättämään taakseen sen, että he ovat vankeja. Eräs nai-
sista totesikin: ”Vernassa tuntuu ensimmäistä kertaa 
puoleentoista vuoteen siltä, että onkin ihminen.” Palaute 
ryhmästä oli kautta linjan hyvää, niin ryhmään osallistu-
neiden kuin Vanajan avovankilan työntekijöidenkin puo-
lelta. Verna-ryhmä Vanajalla saakin jatkoa vuonna 2013. 

Seurantaryhmä
Vuoden 2012 alussa Vernan ensimmäinen koulutusryh-
mä valmistui ja ensimmäiset koulutetut vertaistoimijat 
saatiin mukaan toimintaan. Kaikki ensimmäisen ryhmän 
läpikäyneet 5 naista olivat halukkaita jatkamaan tapaa-
misia seurantaryhmissä, jotka kokoontuivat 2–3 kertaa 
kuukaudessa Torkkelinkadun tiloissa. Kevään 2012 kou-
lutusryhmästä valmistui niin ikään 5 naista, jotka myös 
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halusivat kokeilla siipiään vertaistoimijoina. Naiset läh-
tivät innolla keskustelemaan Vernan teemoista omissa 
elinpiireissään ja he muodostivatkin nopeasti useita 
kontakteja päihdeongelmaisiin ihmisiin. 

Vuoden 2012 aikana Verna-vertaistoimijat kohtasivat 
omissa verkostoissaan päihteitä käyttäviä ihmisiä 98 ker-
taa. Näistä kohdatuista naisia oli 63% ja miehiä 37%. Ikä-
haitari kohdattujen ihmisten osalta oli 17–60 vuotta. Noin 
80% ihmistä oli 21–40-vuotiaita. Kohdatuista ihmisistä 
50% oli korvaushoidossa ja vailla mitään hoitokontaktia 
oli 27%. Verna-vertaistoimijoiden käymissä keskusteluis-
sa oli useimmin puhuttu päihteistä (24%) ja päihdekun-
toutuksesta (23,5%) sekä parisuhteesta (17,6%). Muita 
keskusteluissa olleita teemoja olivat seksuaaliterveys, 
raskaus, vanhemmuus, lastensuojelu, asuntoasiat, ter-
veys ja muutamia muita asioita (mm. seksuaalinen väki-
valta, koulukiusaaminen, syntyvän lapsen terveys).

Verna-vertaistoimijat kokivat auttaneensa ensisi-
jaisesti kuuntelemalla lähes joka kohtaamisen kohdal-
la (97%). Lisäksi vertaistoimijat jakoivat saamaansa 
tietoa 57% ja yhteystietoja 28% kohtaamiskerroista. 
Verna-vertaistoimijat kokivat ohjanneensa palveluihin 
28% kohtaamistaan ihmisistä. Osa ihmisistä ohjattiin 
useampaan paikkaan ja tällöin kyseessä oli varmasti 
enemmänkin palveluiden suositteleminen. Palveluiden 
piirin ohjatuista 50% ohjattiin OHT ry:n oman toimin-
nan piiriin. 25% ohjattiin katkaisuhoitoon, 21% A-klini-
kalle, 14% kohdatuista ohjattiin terveysasemalle, 10% 
Vinkkiin ja 10% sosiaalitoimistoon. Ohjauksia oli myös 
psykiatrian poliklinikalle, NA-ryhmiin, apteekkiin sekä 
keskitettyyn ehkäisyneuvolaan. Joissakin kohtaamisissa 
Verna-vertaistoimijat myös saattoivat konkreettisesti ih-
mistä avun ja tuen piiriin. Toisinaan Verna-vertaistoimija 
solmi kohdattuun ihmiseen pitkäaikaisen tukisuhteen, 
joka saattaa jatkua edelleen. 

Verna-vertaistoimijoilla oli mahdollisuus tavata toi-
siaan säännöllisesti seurantaryhmätapaamisissa. Tapaa-
misia järjestettiin läpi koko vuoden muutaman viikon 
välein, yhteensä 17 kertaa. Tapaamisissa keskusteltiin 
vertaistoimijoiden omista elämäntilanteista, omien asi-
akkaiden kohtaamisista sekä ohjaajan tuomista yleisistä 
aiheista. Lisäksi Verna-vertaistoimijoiden oli mahdollista 
osallistua koko Osiksen vertaisten yhteisiin virkistysta-
pahtumiin sekä koulutus- ja messutapahtumiin. Verna-
vertaistoimijat tapasivat myös projektisuunnittelijaa 
kahden kesken omien elämäntilanteidensa tiimoilta, kun 
tarvitsivat tukea ja apua itselleen.

Seurantaryhmän haasteena oli saada Verna-vertais-
toimijat sitoutumaan tapaamisiin. Kevään koulutus-
ryhmän päättyminen ja siirtyminen seurantaryhmään 
syksyn 2011 valmistuneiden ryhmäläisten seuraksi ei su-
junut ongelmitta ja naisten välisessä kanssakäymisessä 
oli havaittavissa erimielisyyksiä. Lisäksi Verna-vertaistoi-
mijoiden omat elämäntilanteet olivat koko ajan varsin 
haastavia ja se vaikeutti heidän osallistumistaan Vernan 
toimintaan. 

Yhteenveto Vernasta
Verna-vertaistoimijat tavoittivat päihdemaailmassa elä-
viä ihmisiä runsaasti. Vernan seuraava haaste on asia-
kassuhteiden syventäminen. Tällä hetkellä hyvin toimii 
ihmisten tavoittaminen, heidän kuunteleminen ja tiedon 
jakaminen. Näiden ohella olisi tärkeää kehittää vielä en-
tistä enemmän palveluihin ohjaamista ja niihin moti-
voimista. Vernan koulutusryhmät ovat toimineet hyvin 
naisten elämässä voimaannuttavana ja onnistumisen 
kokemuksia tuottavana elementtinä. Luottamuksen ra-
kentuminen on päihdemaailmassa elävien naisten eri-
tyisongelma ja siinä Verna on onnistunut erityisen hyvin. 

Esimerkkejä vertaistoimijoiden kenttäkohtaamisista
”Eräällä naisella oli melko rankkaa päihteiden käyttöä, vaikka hän olikin korvaushoidossa. Naisella oli toive saada 

elämäänsä järjestykseen ja sitten hän tulikin raskaaksi. Verna-vertaistoimija kävi keskusteluja naisen kanssa 
ja kuunteli hänen pohdintojaan sekä tuki häntä oheiskäytön vähentämisessä. Verna-vertaistoimija myös tuki 
naista ottamaan vastaan kaiken saatavilla olevan tuen mikä liittyi raskauteen ja syntyvään vauvaan. Nainen kävi 
raskauden seurannassa säännöllisesti HAL-poliklinikalla, lopetti kaiken oheiskäytön ja on valmis ottamaan 
tukea vastaan ammattilaisilta myös vauvan syntymän jälkeen.”

”Syksyllä 2012 Verna-vertaistoimija kohtasi virka-ajan ulkopuolella pariskunnan, joka hädissään kertoi naisen 
ehkä tulleen raskaaksi hetki sitten. Pariskunta ei ollut käyttänyt ehkäisyä, mutta heillä ei myöskään ollut toivetta 
vauvan saamisesta. Verna-vertaistoimija saattoi asiakkaat ensin terveysasemalle. Sen jälkeen hän oli pariskun-
nan kanssa yhteydessä sosiaali- ja kriisipäivystykseen, jotta pariskunta saisi maksusitoumuksen jälkiehkäisyä 
varten. Verna-vertaistoimija myös varmisti, että pariskunta sai apteekista oikeat lääkkeet ja antoi heille tietoa 
eri ehkäisymuodoista.”
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Jälkipolku hoito-ohjelma
Kohderyhmä
Kohderyhmänä ovat yli 18-vuotiaat päihdeongelmasta 
toipuvat ja korvaushoidossa olevat asiakkaat. Asiakkaat 
tarvitsevat oman kuntansa myöntämän maksusitou-
muksen. Hoito-ohjelman aloittaminen vaatii kahden vii-
kon päihteettömän jakson. Jälkipolkuun voi tulla myös 
kuukauden mittaiselle arviointijaksolle. 

Tavoitteet
Asiakasprosessin tavoitteita ovat itsenäisyyden vahvis-
taminen, sosiaalisten suhteiden normalisoituminen, 
oman päihdesairauden hoitamaan oppiminen, retkah-
dusvaaran tunnistaminen ja päihteettömään elämään 
sitoutuminen.

Hoito-ohjelma toteutetaan ryhmä-/ yhteisömuo-
toisena kuntoutuksena, jossa vertaistuen merkitys on 
keskeinen osa toipumista. Hoito toteutuu pääosin hoi-
dollisissa terapiaryhmissä, joissa terapiamuotona käy-
tetään ratkaisukeskeisiä menetelmiä. Lisäksi ryhmissä 
käytetään tarinan kerrontaa ja toiminnallisia malleja. 
Tärkeä osa toipumista on sosiaalinen kuntoutus, joka 
pitää sisällään (urheilu- ja vapaa-ajantoimintaa, leirejä, 
työpajoja) sekä ohjausta opiskeluun ja työelämään.

Toiminta
Asiakkaat tarvitsevat Jälkipolku hoito-ohjelmaa varten 
oman kuntansa myöntämän maksusitoumuksen jälkihoi-
toon. Jälkipolku hoito-ohjelmaan osallistuminen maksoi 

Jälkipolku on Omaiset Huumetyön Tukena ry:n kehittämä 
ja ylläpitämä hoito-ohjelma, joka on suunnattu yli 18-vuo-
tiaille päihdeongelmasta toipuville ja korvaushoidossa 
oleville oheiskäytöstä eroon pyrkiville asiakkaille. Hoito-
ohjelma toteutetaan ryhmätyön keinoin. Jälkipolkuun 
tullaan oman kunnan myöntämällä maksusitoumuksel-
la. Hoito-ohjelman pituus on 6–9 kuukautta asiakkaan 
hoitosuunnitelmasta riippuen. Ryhmä toimii non-stop 
periaatteella siten, että siihen voi liittyä milloin tahansa.

Hoito-ohjelma toteutetaan ryhmä-/ yhteisömuotoi-
sena kuntoutuksena, jossa vertaistuen merkitys on kes-
keinen osa toipumista. Hoito toteutuu pääosin hoidolli-
sissa terapiaryhmissä, joissa terapiamuotona käytetään 
ratkaisukeskeisiä menetelmiä. Lisäksi ryhmissä käyte-
tään tarinan kerrontaa ja toiminnallisia malleja.

Vuonna 2012 Jälkipolun markkinointia jatkettiin ja 
sen tunnettuuden eteen tehtiin systemaattisesti töitä 
järjestämällä päihdehoitopaikkoihin säännöllisiä in-
fokäyntejä (22 kpl) sekä asiakkaille että työntekijöille. 
Myös Jälkipolussa olevat asiakkaat osallistuivat info-
tilaisuuksiin. 

Vuonna 2012 infokäyntejä pidettiin Hietalinna-yh-
teisössä, Tervalammen kuntoutuskeskuksessa, Helsin-
gin Diakonissalaitoksen päiväosastolla, Munkkisaaren 
huumekatkaisuyksikössä, pääkaupunkiseudun katkai-
suhoitoasemilla, asumispalveluyksiköissä, A-klinikoilla, 
Vantaan H-klinikalla ja Espoon mielenterveys- ja päihde-
palvelukeskus Empussa.
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vuonna 2012 1600 euroa/kk. Asiakkaan kannalta on pa-
rasta, että Jälkipolku hoito-ohjelma sisällytetään kuntou-
tusyksikössä laadittuun hoitosuunnitelmaan. Jälkipolus-
ta kiinnostunut asiakas voi tulla maksutta tutustumaan 
Jälkipolku-toimintaan ennen hoitojaksonsa päättymistä.

Työskentely perustuu ohjattuun ryhmä- ja yksilötyös-
kentelyyn, jossa käytetään työmuotoina ratkaisukeskeis-
tä ryhmäterapiaa sekä vertaistukea.

Jälkipolku hoito-ohjelma pitää sisällään:
• kahden ohjaajan palvelut, päihdeterapeutti ja 

vastaava ohjaaja 
• terapeuttinen keskusteluryhmä 2 päivänä viikossa 
• sosiaalista kuntoutusta 2 päivänä viikossa
• leiritoimintaa 
• lämmin ruoka 2 päivänä viikossa
• yksilöohjausta ja palveluohjausta
• työelämään / koulutukseen ohjausta
• työelämään orientoivaa työpajatoimintaa 
• tiivistä yhteistyötä asiakasverkostojen kanssa
• yksilöllinen kuntoutussuunnitelma
• toimintapäiviä 
• seulat tarvittaessa
• Jälkipolku-ohjelman jälkeinen seuranta 6kk

Resurssit
Vuonna 2012 Jälkipolussa työskenteli kokopäivätoimi-
sesti hoitovastaavana Teija Pirhonen, ryhmänohjaajina 
toimivat Ron Furman, Katja Lindström ja Leif Jussila, jot-
ka vastasivat hoito-ohjelman toteuttamisesta. Henkilö-
kuntaan kuului työntekijöitä, joilla on kokemusasiantun-
tijuus sekä kaikilla on monen vuoden työkokemus alalta. 

Työntekijämuutoksia tapahtui kesäkuussa 2012. Kat-
ja Lindströmistä tuli Jälkipolun hoitovastaava ja Ilkka 
Vatanen aloitti kesäkuussa työharjoittelun, joka kesti 
vuoden loppuun asti. 

Jälkipolku ja korvaushoidon Jälkipolku kokoontuivat 
terapiaistuntoon kaksi kertaa viikossa yhdistyksen asia-
kastiloissa osoitteessa Torkkelinkatu 1. Kahtena päivänä 
viikossa oli sosiaalista kuntoutusta, joka pitää sisällään 
urheilua, harrastustoimintaa, taide- ja kulttuuritapahtu-
mat. Vuonna 2012 Jälkipolkutoimintaan kuuluivat myös 
leirit, toimintapäivät sekä erilaiset toiminnalliset työpa-
jat. Leirit pidettiin Himoksen laskettelukeskuksessa sekä 
leirikeskus Sopukassa. Toimintapäivinä oli retki- ja seik-
kailutoimintaa. Vuonna 2012 järjestettiin kokki- ja ravit-
semustyöpaja sekä naisille hyvän olon paja. 

Jälkipolun rahoitus koostui vuonna 2012 kuntien 
myöntämistä maksusitoumuksista, 1600 euroa/kk/asia-
kas. Lisäksi Jälkipolku sai 4000 euron suuruisen lahjoi-
tuksen työpajatoimintaan Stiftelsen 7nde Mars Fonden 
säätiöltä. 

Jälkipolku vuonna 2012
Vuonna 2012 Jälkipolussa oli yhteensä 39 asiakasta, 
joista 13 lopetti hoidon kesken. Asiakkailla oli takanaan 
0,5–10 kk pituinen hoitojakso päihdehoitolaitoksessa 
ennen Jälkipolkuun osallistumista. Asiakkaita tuli myös 
suoraan A-klinikan lähettämänä avohoidosta. Keskimää-
räinen hoidossaoloaika vuonna 2012 oli 3,8 kuukautta.

Vuonna 2012 maksusitoumuksia myönsivät Helsinki 
ja Vantaa. Lähettävinä tahoina olivat Tervalammen kun-
toutuskeskus, Helsingin Diakonissalaitoksen päiväosas-
to, Kalliolan klinikoiden Kuvernöörintien asumispalvelu-
yksikkö, Opioidiriippuvuuspoliklinikka, Päihdepsykiatrian 
poliklinikka, Huumeklinikka, Hietalinna-yhteisö, Järven-
pään sosiaalisairaala, Terapiatehdas, Vantaan H-klinikka 
sekä pääkaupunkiseudun A-klinikat ja nuorisoasemat. 

Jälkipolkutyöskentely lukuina 2012 (tammi–joulukuu):
• 181 Jälkipolku-ryhmäterapiaistuntoa 
• 180 vapaa-ajan toimintakertaa
• 63 verkostopalaveria
• 5 toimintapäivää
• 2 talvileiriä (6 päivää)
• 1 syysleiri (2 päivää)
• 1 musiikkityöpaja ja hyvän olon paja (25 päivää)
• 22 infokäyntiä

Kuva 1. Jälkipolkutoimintojen jakaantuminen vuonna 2012

Vuonna 2012 Jälkipolussa aloittaneista 39 asiakkaasta 24 
on pysynyt päihteettömänä. Päihteettömänä pysyneistä 
3 on siirtynyt työelämään, 2 opiskelemaan ja 2 kuntoutta-
vaan työtoimintaan sekä 15 asiakkaalla Jälkipolku jatkuu 
edelleen vuonna 2013. Asiakkaista 13 keskeytti hoidon, 
joista osa on hakeutunut uudelleen hoitoon. 3 asiakkaan 
tilanteesta ei ole ajantasaista tietoa. Yksi hoito-ohjelman 
läpikäyneistä on jälkiseurannassa. Jälkipolun lopettaneil-
la asiakkailla on aina voimassa oleva kontakti oman paik-
kakuntansa A-klinikkaan. Osa hoito-ohjelman keskeyttä-
neistä hakeutui laitoshoitoon. 

Jälkipolku-toiminta vuonna 2012

▪ Toimintapäiviä
▪ Leirit
▪ Työpaja
▪ Infokäynnit

▪ Ryhmäterapiaistuntoja
▪ Vapaa-ajan toiminta
▪ Verkostopalaverit

63

180

7
25 22

181
5
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Kuva 2. Jälkipolku asiakkaiden elämäntilanne vuonna 2012 
(käyttävät asiakkaat eivät jatka Jälkipolussa)

Yhteenveto Jälkipolku-työstä
Korvaushoito Jälkipolun kysyntä lisääntyi vuoden 2012 
aikana. Korvaushoito Jälkipolku on vakiinnuttanut toi-
mintansa osana Jälkipolun kokonaisuutta sekä myös 
osana yhdistyksen kattavaa palvelukokonaisuutta. Yh-
teistyö korvaushoitoklinikoiden kanssa on todettu toi-
mivaksi. Lääkehoidon ja psykososiaalisen hoidon yhdis-
telmä näyttäytyy toimivalta. 

Suurena haasteena on ollut asiakkaiden sijoitetut 
lapset ja siihen liittyvä lastensuojelullinen työ. Korva-
ushoito Jälkipolku ryhmässä on ollut viimeisen puolen 
vuoden aikana monta nuorta äitiä päihdekuntoutukses-
sa. Näiden kyseisten asiakkaiden kohdalla verkostotyö 

on paljon tiiviimpää ja laajempaa. Yksilötyön tarve on 
kasvanut.

Verkostotyö ja neuvottelut ovat Jälkipolku hoito-
ohjelmassa tärkeässä asemassa, koska silloin päästään 
parhaimpaan lopputulokseen asiakkaan kuntoutukses-
sa. Asiakas tarvitsee suurempaa verkostoa ympärilleen, 
kun elämä voi olla niin monelta eri osa-alueelta rikkinäi-
nen. Verkostotyö on kasvanut suuresti ja neuvotteluiden 
määrä on lisääntynyt.

Uutena toimintamuotona on kuntouttava työtoimin-
ta yhdistyksen toiminnassa. Asiakkailla on mahdollisuus 
siirtyä Jälkipolun jälkeen yhdistyksen kuntouttavaan 
työtoimintaan harjoittelemaan työelämää ohjauksessa. 
Kuntouttavaan työtoimintaan otetaan yksi asiakas ker-
rallaan kolmeksi kuukaudeksi. Toiminnasta on tullut yksi 
merkittävä osa yhdistyksen palvelukokonaisuutta. 

Uutena yhteistyökumppanina on Kalliolan klinikoi-
den Kuvernöörintien asumispalveluyksikkö. Yhteistyö 
on sujunut saumattomasti.

Yhteistyö eri toimijoiden kanssa on tiivis ja yhteistyö-
kumppaneiden verkosto on laaja. Jälkipolussa yhteistyö 
nähdään erittäin tärkeänä asiakkaan kannalta, jotta hän 
saa oikeata ja riittävän tukevaa hoitoa. Markkinointia ja 
infojen järjestämistä jatketaan säännöllisesti.

Suurena ongelmana ovat edelleen erilaiset mielenter-
veysongelmat. Lähes poikkeuksetta kaikilla asiakkailla on 
todettu tai epäillään jonkinlaista kaksoisdiagnoosia, tai 
he ovat jonkinlaisessa tutkimuksessa päihdepsykiatrisel-
la. Tämä on tuonut tiettyjä haasteita ja muutoksi hoito-
ohjelman toteuttamiseen. 

Asiakaspalaute
Jälkipolku hoito-ohjelmaan osallistuneilta kerättiin asiakaspalautetta kuukausittain. Asiakaspalautteista on nos-
tettu esiin useimmin toistuvat ja merkittävimpinä koetut asiat:

• Asiakkaat ovat oppineet Jälkipolun aikana uskomaan omaan tekemiseen, kehittämään sosiaalisia taitoja 
ja selkiyttämään ajatuksia. Asiakkaat ovat saaneet keinoja selviytyä vaikeissa tilanteissa. Jälkipolku on 
auttanut raittiin elämäntavan hahmottamista hoidon jälkeen ja se on tuonut asiakkaiden elämään 
säännöllisyyttä ja päivärytmiä sekä kärsivällisyyttä ja itsetuntemusta. 

• Merkittävimmät saavutetut tavoitteet Jälkipolun aikana ovat olleet: itsensä hoitaminen, kärsivällisyyttä 
kuntoutumisessa, suunnitelmissa pysyminen, päihteettömyys sekä elämäntyylin muutoksen. Myös 
päivärytmi on normalisoitunut. Asiakkaat ovat myös oppineet hyväksymään oman päihdeongelmansa.

• Asiakkaat ovat kokeneet saaneensa Jälkipolun aikana henkilökohtaista että ryhmätukea sekä rohkaisua 
ja kunnioitusta omille ajatuksilleen ja se on ollut tukena itseluottamuksen rakentumisessa. He ovat 
myös saaneet laitettua omia asioitaan järjestykseen.

• Jälkipolku ryhmä merkitsee asiakkaille säännöllisyyttä, vertaistukea ja uusia kavereita, arjen touhuamis-
ta, neuvoja ja harrastuksia. Jälkipolku on antanut ilon pilkahduksia elämään. Asiakkaat ovat saaneet 
kannustusta sekä ponnahdusta mennä eteenpäin. Jälkipolku on paikka, jossa on voinut purkaa 
asioitaan. Joidenkin asiakkaiden kohdalla se antaa mahdollisuuden oppia elämään arjessa. Asiakkaat 
kokevat hienoksi, että he ovat saaneet tunteen kuulua johonkin sekä ovat kokeneet paikan turvalliseksi.

Jälkipolun asiakkaat vuonna 2012

▪ Jälkiseuranta
▪ Ei varmaa tietoa
▪ Päihteettömänä olevat 

asiakkaat 2012

▪ Opiskelee/työelämässä
▪ Hoito jatkuu 2013
▪ Keskeytti hoidon

13
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3 24
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Sopi Jikko Senegal
Omaiset Huumetyön Tukena ry:n monivuotista osaamis-
ta uusien työtapojen mallinnuksesta on päästy hyödyntä-
mään myös kansainvälisillä kentillä. Vuodesta 2009 alka-
en yhdistys on saanut Suomen Ulkoasiainministeriöltä 
(UM) hankeavustusta Senegalissa toteutettavalle Sopi 
Jikko -kehitysyhteistyöhankkeelle. Hankerahoituksen en-
simmäinen kausi päättyi vuonna 2012. Vuoden lopussa 
varmistui, että työ tulee jatkumaan myös seuraavat kol-
me vuotta. Hankkeelle oli nimittäin haettu jatkorahoi-
tusta Ulkoministeriöltä, joka myönsi hankerahoituksen 
vuosille 2013–2015.

Alusta lähtien on ollut selvä, että Sopi Jikko on ainoa 
päihdekuntoutusta tarjoava taho Senegalissa. Nyt Sopi 
Jikkon rooli sekä sijoittuminen huumetyön kentälle on 
kuitenkin asiakaskohderyhmän valikoitumisen myötä 
entisestään täsmentynyt. Huumevieroituksesta kun-
toutukseen ohjattujen nuorten aikuisten lisäksi vuonna 
2012 on onnistuttu tavoittamaan myös aivan nuoria, 
10–14-vuotiaita, päihteiden käyttäjiä suoraan kadulta, 
sekä myös opintojaan suorittavien nuorten joukko per-
heiden puututtua omatoimisesti nuorten ongelmiin. 

Vuosien varrella työ on paikallisen henkilökunnan 
osaamisen karttuessa tullut yhä ammattimaisemmak-
si. Jos hankkeen ensimmäiset kolme vuotta ovat olleet 
ennen kaikkea toimintatapojen ja rakenteiden hiomista, 
niin etenkin vuonna 2012 työssä on keskitytty toiminnan 
prosesseihin ja henkilökunnan osaamisen kehittämi-
seen. Vuoden aikana on kiinnitetty erityistä huomiota 
perhetyön kehittämiseen sekä moniammatillisen yhteis-
työn vahvistamiseen. Lisäksi kuntoutuksensa päättävien 
nuorten yhteiskuntaan sijoittumista mm. erilaisten kou-
lutusten, harjoitteluiden ym. avulla, on seurattu entistä 
tarkemmin. Vuonna 2012 suunniteltiin myös hankkeen 
kolmivuotista jatkoa, johon Ulkoministeriö päätti myön-
tää rahoituksen. Jatkohankkeen suunnittelussa kiinnitet-
tiin erityistä huomiota etenkin naisten ja lasten tavoitta-
miseen hankkeen piiriin.

Hankkeen tavoitteet
SOPI JIKKO hankkeen tavoitteena on kehittää Senegaliin 
soveltuva huumekuntoutusmalli, jolla torjutaan huumei-
den käytön aiheuttamia sosiaalisia ongelmia yhteisöissä. 
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Malli kehitetään Dakarin esikaupunkialueen Diamague-
ne Sicap Mbaon Oikeustalon toiminta-alueella, josta se 
on tarkoitus tulevaisuudessa saattaa koko maan Oikeus-
talo-verkoston käyttöön.

Hankkeen välitön tavoite on auttaa Diamaguene 
Sicap Mbaon alueella asuvia huumeriippuvaisia nuo-
ria sekä huumeiden salakuljetuksesta tuomittuja naisia 
kuntoutumaan, tukea heidän perheitään ja pyrkiä integ-
roimaan heidät yhteiskuntaan. Hankkeen tavoitteena 
on myös luoda viranomaisten, kansalaisjärjestöjen ja 
paikallisten asukkaiden yhteistyöverkosto tiedon kana-
voimiseksi.

Kohderyhmä
Diamaguene Sicap Mbaon kunnan alueen nuoret huu-
meiden käyttäjät, joita on arviolta 10 – 20 % kyseisen 
ikäryhmän asukkaista sekä heidän perheensä:

• syrjäytymisuhan alla olevat huumeita käyttävät 
tytöt ja pojat iältään 8–25 vuotta

• nuoret huumeiden käytöstä tai salakuljetuksesta 
tuomitut vangit tuomionsa loppuvaiheessa 

• kuntoutusohjelmaan osallistuvien nuorten 
perheet

Resurssit
Ulkoasiainministeriö myönsi Sopi Jikko -hankkeelle 
vuonna 2012 yhteensä 90 590 euroa avustusta. Lisäksi 
siirtyviä avustuksia edellisiltä vuosilta oli 3 640,88 euroa. 
Hankkeen kokonaisbudjetti oli 111 593 euroa, josta oma-
rahoitusosuus muodosti 17 362 euroa.

Yhdistyksen osalta hankkeen vastuuhenkilöitä ovat 
Jaana Novitskij sekä Ron Furman hänen avustajanaan. 
Mia-Marisa Ranta vastaa raportoinnista, seuraa osaltaan 
hankkeen etenemistä sekä avustaa tarvittaessa. Projek-
tikoordinaattorina ja henkilöstöpäällikkönä Senegalissa 
toimii Lamine Touré. Toiminnanohjaajana ja Senegalissa 
tapahtuvan yhteistyön koordinoijana toimii Diamague-
ne Sicap Mbaon Oikeustalon koordinointikomitean pu-
heenjohtaja Ibrahima Diatta. Hankkeessa työskentelee 
henkilökuntaa seuraavasti: sosiaalityöntekijä Samba Ba-
diane, erityisopettaja Birane Anta Seye, nuoriso-ohjaajat 
Marême Diagne ja Gnima Badji sekä sihteeri Fatou Saw. 
Lisäksi vuoden 2012 aikana hankkeessa työskenteli yh-
teensä 3 harjoittelijaa sekä 6 vapaaehtoista ohjaajaa.

Lisäksi Sopi Jikko -keskus ostaa työpajaosaamista 
senegalilaiselta RIAC kulttuurikeskukselta, jonka nuoret 
ohjaajat tarjoavat kuntoutujille sekä terapeuttista että 
taidollista osaamista kehittävää työpajatoimintaa.

Sopi Jikko toimii vuokraamissaan tiloissa osoitteessa 
Sicap Mbao Villa No 11, Diamaguene Sicap Mbao, Pi-
kine, Dakar . Keskuksessa on kolme toimistohuonetta, 

yksi monitoimitila, keittiö, WC-tilat, sisäpiha sekä tieto-
konesali. 

Tietokonesali hyödyttää keskuksen asiakkaita, mutta 
myös yleisöä ja läheisen yläkoulun oppilaita. 

Sopi Jikko vuonna 2012
Vuonna 2012 mallin kehittämistä ja huumeita käyttävien 
nuorten tavoittamista on edelleen jatkettu, yhteistyötä 
eri organisaatioiden kanssa on vahvistettu, työntekijöi-
den päihdetyön osaamista on lisätty ja heitä on koulu-
tettu uusien menetelmien käyttöön ottoon. Vanhem-
painverkostoa on vahvistettu ja perhetyöhön on luotu 
uusia ammatillisia menetelmiä. Erilaisista työtavoista 
on kerätty lisää tietoa sekä syvennetty niihin liittyvää 
ymmärrystä – näin kuntoutusmallia on päästy edelleen 
hiomaan ja jäntevöittämään. Tämä työ on ollut tulevan 
mallintamisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Seuraavak-
si on vuorossa itse mallinnusprosessin ja mallin aukikir-
joittamisen aloittaminen.

Rakenteissa on panostettu varsinkin henkilökunnan 
osaamisen kehittämiseen. Tähän liittyen hankkeen pro-
jektikoordinaattori Lamine Touré matkusti toukokuussa 
Tukholmaan Maailman huumeiden vastaiseen foorumiin 
(World Forum Against Drugs). Konferenssimatkan ta-
voitteena oli ennen kaikkea vahvistaa Sopi Jikko -hank-
keen projektikoordinaattorin huumeiden vastaisen työn 
osaamista ja tietotaitoa ja sitä kautta tukea hankkeen 
etenemistä. Ulkoministeriö myönsi matkaa varten eril-
listä konferenssimatkatukea. Henkilökunta sai vuoden 
2012 aikana koulutusta myös tartuntatautien ehkäisys-
tä, ruiskuhuumeiden käyttäjien hoidosta, lasten suoje-
lusta huumeilta, päihteistä ja mielenterveysongelmista, 
asiakkaan kohtaamisesta, kadulla tapahtuvasta sosiaa-
lityöstä, terapeuttisesta taidetyöskentelystä, tarinoiden 
hyödyntämisestä terapeuttisessa kuntoutuksessa sekä 
ns. ”tapping”-menetelmästä traumaattisten kokemus-
ten hoidossa. Lisäksi henkilökuntaa osallistui projektin 
hallintaan, kirjanpitoon ja johtamiseen liittyviin koulu-
tuksiin.

Vuoden aikana on kiinnitetty huomiota erityisesti per-
hetyöhön. Perheitä tavataan nyt myös paitsi yksitellen, 
myös ryhmäkokoontumisten merkeissä. On järjestetty 
mm. yksi vanhempien ryhmätapaaminen, jossa perheet 
voivat hyödyntää vertaisverkostoa tuen saamisessa. Li-
säksi moniammatillista yhteistyötä on kehitetty. Sopi 
Jikko -keskus hyödyntää nyt entistä paremmin esimer-
kiksi psykiatrien, psykologien ja muiden ammattilaisten 
konsultointiapua tarvittaessa. Lisäksi kuntoutuksensa 
päättävien nuorten yhteiskuntaan sijoittumista mm. 
erilaisten koulutusten, harjoitteluiden ym. avulla, on 
seurattu tarkemmin. Seurantaa ja yhteydenpitoa nuoriin 



28

on jatkettu, vaikka varsinainen kuntoutus on asiakkaan 
kohdalta loppunut. 

Uutena asiakaskohderyhmänä mukaan ovat tulleet 
ns. ”opiskelevat nuoret”, jotka yleensä huumeiden käy-
tön seurauksena ovat jääneet opetuksesta jälkeen tai 
joutuneet keskeyttämään opintonsa. He viettävät yleensä 
lyhyehkön ajan (1–3 kk) Sopi Jikko keskuksessa kuntou-
tuksessa, ja palaavat tämän jälkeen opintojensa pariin. 
Sosiaalityöntekijä tekee sopimuksen opiskelupaikan oh-
jaajan sekä vanhempien kanssa heidän seurannastaan ja 
he käyvät säännöllisesti keskuksessa vapaa-aikoinaan ja 
lomillaan jälkiseurannassa. Samalla periaatteella on kun-
toutukseen otettu myös lapsia (11–14v), joilla on ongelmia 
sekä perheissä että koulussa. Kuntoutusjakson jälkeen he 
palaavat kouluun ja sosiaalityöntekijä tekee intensiivistä 
työtä heidän perheidensä parissa. Koulupäivän jälkeen 
lapset tulevat keskukseen ja viettävät iltapäivän ohjatusti.

Eri työskentelymenetelmistä ja niiden vaikutuksis-
ta on onnistuttu vuoden aikana keräämään lisätietoa 
ja syventämään niihin liittyvää ymmärrystä esimerkiksi 
suhteessa niiden rooliin tulevassa kuntoutusmallissa. 
Tällä hetkellä käytössä on varsin laaja paletti erilaisia 
asiakastyön ja kuntoutuksen työkaluja. Näitä ovat mm. 
erilaiset keskusteluryhmät, vapaa-ajan aktiviteetit kuten 
urheilu, pelit ja leikit, retket ja tutustumiskäynnit, taide-
terapeuttiset ja kuntouttavat aktiviteetit kuten työpajat 
ja muut menetelmät, mm. elokuvat, teatteri, musiikki, 
tanssi, tarinankerronta ja kuvataide. Lisäksi käytetään 
asiakkaiden ”vastuuttamista”, jossa pyritään paitsi osal-
listamaan asiakkaita keskuksen toimintaan, myös roh-
kaistaan heitä kantamaan vastuuta yhteisistä tiloista, ar-
jen askareiden sujumisesta, ryhmän toimimisesta sekä 
omasta kuntoutumisestaan. Keskuksen sosiaalityönteki-
jä on puolestaan kehittänyt perheiden kanssa tehtävää 
työtä, erityisesti kotikäyntejä. Tämä on ollut tarpeen, sillä 
perheet eivät aina ole olleet täysin sitoutuneita nuoren 
kuntoutukseen, vaikka perheen tuki näyttelee tärkeää 
roolia kuntoutuksen onnistumisessa. Tästä johtuen kes-
kuksen sosiaalityöntekijä on tehnyt lujasti töitä tilanteen 
muuttamiseksi ja perheiden osallistumisen lisäämiseksi. 

Sopi Jikko -keskus on jatkanut tiivistä huumehaitois-
ta tiedottamista. Vuonna 2012 keskuksessa järjestettiin 
12 huumehaittoihin liittyvää keskustelutilaisuutta yleisöl-
le ja osallistujia näissä tilaisuuksissa oli yhteensä n. 250. 
Lisäksi Sopi Jikko osallistui vuoden aikana kolmeen suu-
rempaan tapahtumaan, joissa tavoitettiin n. 150 henkeä 
kussakin. Yksi näistä järjestettiin Maailman huumeiden 
vastaisen päivän aikana.

Sopi Jikko tekee laajasti yhteistyötä paikallisten vi-
ranomaisten, kansalaisjärjestöjen ja muiden toimijoiden 
kanssa. Tärkeimpiä yhteistyökontakteja Sopi Jikko -keskuk-
sen toiminnan kannalta lienevät läheinen Thiaroyen psy-

kiatrinen sairaala, joka huolehtii keskuksen asiakkaiden 
lääketieteellisestä hoidosta ja lähettää keskukseen uusia 
asiakkaita, sekä kulttuurikeskus RIAC:in, joka toteuttaa 
erilaisia kuntoutuksellisia ja taideterapeuttisia menetelmiä 
hyödyntäviä työpajoja Sopi Jikko -keskuksen asiakkaille. 

Yhteistyö Thiaroyen psykiatrisen sairaalan on sujunut 
pääosin hyvin muutamaa, lähinnä sairaalan sosiaalityön-
tekijöitä vaivannutta väärinkäsitystä lukuun ottamatta. 
Tästä syystä Jaana Novitskij kutsui koolle sairaalan sosi-
aalityöntekijät toukokuussa 2012. Läsnä olivat sairaalan 
johtavan sosiaalityöntekijän Dibcor Yatten lisäksi neljä 
muuta sosiaalityöntekijää. Ilmeni, että hankaluudet joh-
tuivat suureksi osaksi tiedonkulun ongelmista. Tilaisuu-
dessa päätettiin keinoista, joilla tiedonkulkua sairaalan 
ja Sopi Jikko -keskuksen välillä voidaan tehostaa mm. 
järjestämällä säännöllisiä palavereja ja vaihtamalla asia-
kastietoja. Samalla oiottiin muutamia matkan varrella 
syntyneitä väärinkäsityksiä ja selvennettiin etenkin eri 
yhteistyökumppaneiden välisiä rooleja. Lisäksi Novitskij 
tyrmäsi tiukasti sairaalan sosiaalityöntekijöiden vaati-
muksen siitä, että hankkeesta maksettaisiin heille palk-
kiota yhteistyön tekemisestä. Palaverin jälkeen yhteistyö 
sairaalan kanssa on sujunut hyvin ja sen jälkeen on jär-
jestetty myös 2 muuta tapaamista mm. sairaalan uuden 
johtajan Aïda Syllan ja huumeiden käyttäjien hoidosta 
vastaavan lääkärin Idrissa Ban kanssa. Tämä on Sopi 
Jikko -hankkeen kannalta tärkeää, sillä sairaalan sosiaali-
työntekijät ohjaavat kuntoutujia Sopi Jikko -hankkeeseen 
ja lisäksi sairaala huolehtii Sopi Jikkon asiakkaiden lää-
kinnällisestä hoidosta kuntoutuksen aikana.

Yhteistyö kulttuurikeskus RIAC:in kanssa sujuu nykyi-
sellään hyvin. Aiemmat ongelmat yhteistyössä ovat pois-
tuneet kulttuurikeskuksen entisen johtajan lähdettyä ja 
onkin entistä selvemmin käynyt ilmi, että ne liittyivät lä-
hinnä entisen johtajan persoonaan ja valtapyrkimyksiin. 
Sinänsä kuntouttava työpajatoiminta on aina RIAC:in 
puolelta hoidettu hyvin, eikä työpajojen vetäjien puolelta 
ole koskaan esiintynyt ongelmia. Johtajan vaihtuminen 
on kuitenkin ollut suuri helpotus, sillä ongelmista, jotka 
ovat hiertäneet Sopi Jikkon ja RIAC:in välejä pitkään, on 
nyt päästy rakentavampaan yhteistyöhön.

Sopi Jikko tekee yhteistyötä myös alueen Mielen-
terveystyön johtokunnan sekä Sosiaalityön johtokun-
nan kanssa. Sopi Jikko osallistuu Mielenterveystyön 
johtokunnan käynnistämään haittojen vähentämiseen 
liittyvään projektiin. Sosiaalityön johtokunnan kanssa 
tehtävän yhteistyön tavoitteena on puolestaan vahvistaa 
johtokunnan osaamista liittyen huumeiden käyttäjien ja 
katulasten parissa tehtävään sosiaalityöhön. Maan hal-
lituksen vaihtumisen johdosta johtokunnan puheenjoh-
taja on kuitenkin vaihtunut, minkä vuoksi osa sovitusta 
yhteistyöstä on myöhästynyt. 
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Senegalin sisäministeriö on osoittanut suurta kiin-
nostusta hankkeeseen ja ministeriössä pidetään keskuk-
sessa tehtävää työtä erittäin tärkeänä. Tämä kertoo ehkä 
yleisesti ottaen siitä, että Senegalin hallitus on havahtu-
nut maan pahenevaan huumeongelmaan, vaikka resurs-
sit siihen puuttumiseen ovatkin vähäiset. 

 Huomionarvoisena seikkana mainittakoon, että kun 
aiemmin Senegalin sisäasiainministeriö ja terveysminis-
teriö kävivät vuosia kestänyttä vääntöä siitä, kumman 
toimialaan huumehoidot ja kuntoutus ym. haittoja vä-
hentävä toiminta kuuluvat, niin vuonna 2012 terveysmi-
nisteriön alaisuudessa käynnistyi uusi UDSEN-niminen 
hanke, jonka kohderyhmän ovat suonensisäisten huu-
meiden käyttäjät. Hanke käynnistettiin Globaalin ter-
veysrahaston GFATM:n (Global Fund to fight HIV/AIDS, 
malaria and tuberculosis) vaatimuksesta. Kaiken kaikki-
aan tämä päätös merkitsee sitä, että Senegal on valtio-
na valinnut huumehaittoja vähentävän ohjelman tiukan 
rikosseuraamuslinjan sijaan. Tämä on merkittävä tekijä 
Sopi Jikkon toimintaa ajatellen, sillä nyt keskuksella on 
selkeä paikkansa Senegalissa toteutettavan huumekun-
toutuksen sekä haittoja vähentävän työn kentällä. Medi-
nassa, Dakarin keskustassa, on jo avattu ensimmäinen 
neulojen ja ruiskujen vaihtopiste.

Sopi Jikko tekee yhteistyötä useiden huumeiden 
vastaista työtä tekevien järjestöjen kanssa. Esimerkiksi 
vuonna 2012 Maailman huumeiden vastaisena päivänä 
Sopi Jikko ja Kansallinen AIDS:in vastainen liitto (ANCS, 
Alliance national contre le SIDA) järjestivät yhteistyössä 
yleisötapahtuman, jossa keskusteltiin AIDS:in leviä-
misen ja huumeiden käytön välisestä yhteydestä sekä 

tartuntojen ehkäisemisestä. Yhteistyösopimusta Plan 
Sénégalin kanssa on puolestaan jatkettu ja Sopi Jikkon 
projektikoordinaattori valittiin vuonna 2012 COSAED:in 
eli Vaikeassa tilanteessa olevia lapsia ja nuoria auttavien 
järjestöjen kollektiivin pääsihteeriksi (Collectif des struc-
tures d’appui aux jeunes et enfants en difficulté). Se osal-
listui myös FONSELUD:in eli Senegalissa huumeiden 
vastaista työtä tekevien kansalaisjärjestöjen yhteenliitty-
män (Fédération des ONG et structures de lutte contre les 
drogues au Sénégal) järjestämään Kansalliseen huumeiden 
vastaiseen viikkoon, jossa se oli yhdessä muiden toimi-
joiden kanssa järjestämässä huumeisiin liittyvää sympo-
siumia. Sopi Jikko osallistui huumeiden vastaisen viikon 
aikana myös paneeliin, jossa käsiteltiin Senegalin uutta 
huumelainsäädäntöä. Lisäksi yhteistyötä katulapsityössä 
tehtiin koraanikouluja pitävien darojen järjestön kanssa. 
Myös em. UDSEN-hankkeen (suonensisäisten huumei-
den käyttäjien terveysneuvonta) kanssa on käyty yhteis-
työneuvotteluja.

Viime vuonna käynnistynyttä yhteistyötä Senegalin 
jalkapallo- ja rugbyliittojen kanssa on jatkettu ja Sopi 
Jikkon lapsille järjestämien jalkapallo- ja rugbykoulujen 
piirissä oli vuonna 2012 yhteensä n. 300 lasta. Toimin-
nan piirissä olevat lapset ovat katulapsia ja vähäosaisia 
lapsia, joilla on suuri riski syrjäytyä yhteiskunnasta. Ta-
voitteena on ennaltaehkäistä näiden lasten päätymistä 
huumeiden käyttäjiksi sekä tarjota terveellisiä elämän-
tapoja edistävää yhteisöllistä vapaa-ajantoimintaa sekä 
mahdollisuus keskustella turvallisen aikuisen kanssa.

Yhteyksiä on ylläpidetty myös mm. Ministeriöiden 
väliseen huumeiden vastaiseen komiteaan (Comité In-
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terministériel contre les Drogues), paikallistoimijoihin 
(mm. Diamaguene Sicap Mbaon pormestari), Kanada-
laiseen paikallisaloitteiden rahastoon (Fonds Canadien 
d’Initiative Local)sekä CARITAS-järjestöön.

Vuonna 2012 suunniteltiin myös hankkeen kolmivuo-
tista jatkoa, johon Ulkoministeriö päättikin myöntää rahoi-
tuksen. Jatkohankkeen suunnittelussa kiinnitettiin erityistä 
huomiota etenkin naisten ja lasten tavoittamiseen hank-
keen piiriin. Jatkohanke toteutetaan vuosina 2013–2015.

Asiakastyön tuloksia  
ja asiakaspalautetta
Vuonna 2012 hankkeen piirissä oli yhteensä 19 kuntou-
tujaa perheineen. Näistä 12 oli uusia, vuoden 2012 ai-
kana keskuksessa aloittaneita kuntoutujia. Lisäksi oli 6 
kuntoutujaa, joiden varsinainen kuntoutus on päättynyt, 
mutta jotka ovat ns. etäseurannassa (opiskelijat). Tähän 
mennessä keskuksessa on ollut yhteensä 53 asiakasta 
vuosina 2009–2012.

Yhteistyö Thiaroyen psykiatrisen sairaalan kanssa jat-
kuu. Tämä on tärkeää, sillä sairaala on tärkeä yhteistyö-
kumppani. Se lähettää asiakkaita keskukseen ja vastaa 
asiakkaiden lääkkeellisestä hoidosta myös myöhemmin. 
Nuoret läpikäyvät sairaalassa vieroitushoidon, jonka 
jälkeen yhteistyö jatkuu lääkinnällisen tarkkailun osalta 
kuntoutujien ollessa samanaikaisesti Sopi Jikko toimin-
nan piirissä.

Nuoret kuntoutujat käyvät Sopi Jikko -keskuksessa 
päivittäin. Aamut aloitetaan keskittymis- ja herättelyhar-
joituksilla. Lisäksi viikko-ohjelmassa on muun muassa 
liikuntaa, pelejä, leikkejä, keskusteluja sekä muuta ohjat-
tua toimintaa. Erilaiset aktiviteetit mahdollistavat riippu-
vuusproblematiikan käsittelyn eri keinoin: menetelminä 
käytetään muun muassa terapeuttisia yksilö- ja ryhmä-
keskusteluja, taidetta sekä vertaistukeen perustuvia me-
netelmiä. Esimerkiksi vuoden 2012 aikana järjestettiin 
4 eri työpajaa, urheilua oli 43 kertaa, keskittymisharjoi-
tuksia 194 kertaa ja ryhmäistuntoja 40 kertaa. Lisäksi 
asiakkaille järjestettiin 7 retkeä ja tutustumiskäyntiä eri 

Asiakaspalautetta kerättiin vuonna 2012 haastattelemalla hankkeessa olevia kuntoutujia:
”Sopi Jikko on minulle pelkkää rauhaa.”
”Tämä on toinen kotini, toinen perheeni. Täällä olemme oppineet monia uusia asioita. Ilman Sopi Jikkoa olisin 

kadulla. Tämä on auttanut muuttamaan käyttäytymistäni. Olen löytänyt uuden ammatin. Olen hyvissä käsissä. 
Keskus on avoin ja siksi minun on helppo tulla ja oppia uusia asioita.”

”Sopi Jikko on edistänyt terveyttämme, auttanut palaamaan yhteiskuntaan, monia asioita.”
”Sopi Jikko on asioita esim. voimia, rakkautta elämään, uskoa itseensä. Kun on paha olla, ei jaksa miettiä hyviä asi-

oita eikä muutoksia, mutta täältä olemme saaneet paljon. Siksi olemme myös hyvin kiitollisia kaikille keskuksen 
työntekijöille. Täällä vallitsee tasa-arvo.”

”Olen saanut paljon. Nyt olen hyvässä kunnossa niin fyysisesti kuin psyykkisesti ja myös sosiaalisessa mielessä.”
”Keskus auttanut paljon, olen mm. saanut ajokortin.”
”Täällä meitä kohdellaan ihmisinä, meitä kunnioitetaan vaikka olemme olleet psykiatrisessa hoidossa, täällä meitä 

autetaan palauttamaan rakkaus elämään ja meidän on helpompi palata koteihimme kun itsekunnioituksemme 
on palannut.”

”Huomaan muutoksen muiden katseessa. He myös antavat myönteistä palautetta, kuten: mitä sinulle on tapahtu-
nut kun olet niin terve?”

”Muiden ihmisten asenne on muuttunut, nyt he katsovat eri tavalla.”
”Nyt he arvostavat meitä enemmän, luottamus on palautunut, käymme ikään kuin töissä kuten muutkin kun aa-

muisin lähdemme keskukseen. Nyt meillä on jotain jaettavaa perheittemme ja lähipiirimme kanssa, ei enää ole 
hävettävää.”

”Lähipiiri kunnioittaa meitä nyt enemmän.”
”Ennen meillä oli ongelmia kuten esim. ajattelimme itsemurhaa, nyt helpompi olla. Urheilu on asia joka auttanut, 

samoin valokuvaus, reportaasien tekeminen, uusien asioiden oppiminen. Kun on hyvässä kunnossa, jaksaa tehdä 
monia eri asioita ja oppia koko ajan uutta.”

”Työpajat ovat mahdollistaneet uusien asioiden oppimisen, esimerkiksi kun teimme haastattelua ja kuvasimme 
tulvaa, tunsimme tekevämme jotain tärkeää yhteisömme hyväksi.”

”Urheilu on antanut voimia, hyvää oloa, notkeutta, henkistä hyvänolon tunnetta.”
”Filosofiset keskustelut (arvokeskustelut) ovat mahdollistaneet eri aiheista keskustelun, se herättää henkisesti.”
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kohteisiin. Vuonna 2012 tehty työ on mahdollistanut sy-
vällisemmän ymmärryksen syntymisen eri työskentely-
menetelmistä. Tämä on tärkeää mallinnuksen ja mallin 
tulevan levittämisen kannalta.

Hankkeessa tehdään myös paljon yhteistyötä per-
heiden kanssa, koska perhe näyttelee tärkeää roolia 
nuoren kuntoutumisprosessissa. Vuoden aikana kes-
kuksen sosiaalityöntekijä toteutti yhteensä 50 kotikäyn-
tiä. Kotikäynnit mahdollistavat vuoropuhelun asiakkaan 
perheenjäsenten kanssa, jolloin perhe pystyy omalta 
osaltaan mahdollisimman hyvin tukemaan asiakkaan 
kuntoutumista kotona.

RIACin järjestämiä työpajoja oli neljä vuonna 2012: 
valokuvaus-, batiikkivärjäys-, reportaasi- ja ns. ”sous 
verre” -maalaustekniikkatyöpaja. Jokaisen työpajan tu-
loksena on syntynyt jokin tuotos, esim. valokuvanäyttely 
tai tulvakauden ongelmista kertova dokumentti jne. Asi-
akkaille on myös järjestetty yhteensä seitsemän peda-
gogispainotteista retkeä, joiden aikana yhdessä vietetty 
aika on mahdollistanut asiakkaiden ja ohjaajien välisen 
luottamuksen vahvistumisen. 

Psykososiaalisen kuntoutuksen ja terapeuttisen työs-
kentelyn lisäksi asiakkaille on mahdollisuuksien mukaan 
pyritty järjestämään erilaisia koulutuksia ja työharjoitte-
luita, jotta heidän olisi helpompi sijoittua työelämään 
hoidon jälkeen. Tähän onkin nyt kiinnitetty erityistä huo-
miota ja yhteistyötä tällä saralla on tehty mm. Goumbe-
instituutin, Kansallisen taiteilijoiden järjestön ja auto-
koulu Championsin kanssa.

Yhteenveto Sopi Jikko-hankkeesta
Vuonna 2012 mallin kehittämistä ja huumeita käyttävien 
nuorten tavoittamista on edelleen jatkettu. Erityisesti eri 
työtavoista on kerätty lisää tietoa sekä syvennetty niihin 
liittyvää ymmärrystä – näin kuntoutusmallia on päästy 
hiomaan ja jäntevöittämään. Tämä työ on ollut tulevan 
mallintamisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Rakenteis-
sa on panostettu erityisesti henkilökunnan osaamisen 
kehittämiseen. Paikallisen henkilökunnan osaamisen ke-
hittämistä on tuettava jatkossakin järjestämällä erityisesti 
päihdetyön erilaisiin menetelmiin syventävää koulutusta. 
Vuoden aikana on kiinnitetty huomiota erityisesti perhe-
työhön ja lisäksi moniammatillista yhteistyötä on kehitet-
ty. Asiakkaita on tavoitettu kiitettävästi, mutta varsinkin 
naisten tavoittaminen on ollut vaikeaa. Tähän tullaan tart-
tumaan käynnistämällä yhteistyötä naistenvankilan kans-
sa vuonna 2013. Sopi Jikko -keskus on jatkanut tiivistä 
huumehaitoista tiedottamista sekä yhteistyötä muiden 
paikallisten toimijoiden, viranomaisten ja kansalaisjärjes-
töjen kanssa. Seuraavaksi on vuorossa itse mallinnuspro-
sessin ja mallin aukikirjoittamisen aloittaminen.

Yhteistyö yhteistyökumppaneiden ja muiden toi-
mijoiden kanssa on sujunut pääosiltaan hyvin, vaikka 
presidentin vaaleja seuranneen hallituksen vaihdoksen 
johdosta eräiden instituutioiden johdossa on tapahtu-
nut muutoksia. Tästä huolimatta myös uusien viran-
omaisten ja päättäjien suhtautuminen hankkeeseen on 
ollut myönteistä. Esimerkiksi Senegalin sisäministeriö 
ja Mbaon alueen sosiaalityön johtokunta sekä mielen-
terveystyön johtokunta ovat osoittaneet kiinnostusta 
hanketta kohtaan ja olleet halukkaita tekemään yhteis-
työtä. 

Yhteistyön saralla haasteita ovat aiheuttaneet lähin-
nä ongelmat tiedonkulussa psykiatrisen sairaalan kanssa 
sekä matkan varrella syntyneet väärinkäsitykset suhtees-
sa sairaalan ja Sopi Jikko-keskuksen välisiin rooleihin. 
Aiemmin kulttuurikeskus RIAC:in kanssa esiintyneet on-
gelmat ovat onneksi menneen talven lumia, sillä RIAC:in 
johdossa on tapahtunut muutoksia.

Joissakin tapauksissa yhteistyötä perheiden kanssa 
on edelleen hankaloittanut se, että taikauskoisuus on 
yhä arkea Senegalissa ja kodeissa halutaan uskoa lasten 
ja nuorten ongelmien johtuvan esimerkiksi pahoista hen-
gistä, ei huumeongelmasta. Muun muassa tästä syystä 
hankkeessa on lisätty huumeisiin liittyvää koulutusta 
yleisölle. Ongelmallista on ollut myös, etteivät perheet 
aina ole olleet täysin sitoutuneita nuoren kuntoutukseen, 
vaikka perheen tuki on kuntoutuksen onnistumisen kan-
nalta erittäin merkittävässä roolissa. Keskuksen sosiaali-
työntekijä onkin tehnyt lujasti töitä tilanteen muuttami-
seksi ja perheiden osallistumisen lisäämiseksi.

Kaiken kaikkiaan Sopi Jikko -hankkeen saama palaute 
niin asiakkailta, perheiltä, hanketta seuraavalta oikeusta-
lon koordinointikomitealta kuin paikallisilta viranomai-
siltakin on ollut hyvin positiivista. Hanke on ollut esillä 
myös mediassa, sanomalehdissä sekä televisiossa Canal 
Info -kanavalla Kansallisen huumeiden vastaisen viikon 
aikana kesäkuussa 2012.

Tulvat aiheuttivat jälleen ongelmia vuonna 2012, 
jolloin koettiin pahin tulvinta moneen vuoteen. Tulvien 
vuoksi Sopi Jikko -keskus oli suljettuna kahden kuukau-
den ajan ja kärsi mittavia vahinkoja. Keskus menetti mm. 
6 tietokonetta, tulostimen, digikameran sekä sisäpihaa 
porottavan kuumalta auringolta suojanneen katoksen, 
mikä käytännössä on estänyt sisäpihan hyödyntämisen 
aamupäivän jälkeen. Veden ja sähkön hinta ovat jatka-
neet nousuaan ja nostaneet käyttökuluja ennakoidusta. 
Lisäksi pankin perimät maksut, kuten erilaiset verono-
maiset kulut ja pankkimaksut, nousivat vuonna 2012, 
mikä on aiheuttanut haasteita budjetin suhteen, sillä 
nämä ovat maksuja, joihin ei ole osattu ennakolta varau-
tua. Tulevaisuuden kannalta haasteellista tulee olemaan 
ulkopuolisen rahoituksen löytäminen.
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Julkaisutoiminta
OHT ry on vuosien saatossa julkaissut toimintaansa 
liittyviä tutkimuksia ja työmalleja. Yhdistys panostaa 
omaan julkaisutoimintaansa, jotta kattavassa palvelu-
kokonaisuudessa tehtävä työ saadaan mahdollisimman 
hyvin tehtyä näkyväksi ja muiden toimijoiden käyttöön 
hyödynnettäväksi. Julkaisut valottavat yhdistyksessä teh-
tävän työn tuloksellisuutta, hyötyjä, vaikutuksia ja haas-
teita. Julkaisuja on mahdollisuus ostaa yhdistykseltä ja 
ne ovat myös luettavissa yhdistyksen kotisivuilla. 

Yhdistyksen julkaisusarjan julkaisut:
Muutoksen mahdollisuus huumetyössä – ET-ohjaajan 
käsikirja. Jaana Novitskij (2006)
“Vaik on viel käyttöö” – Omaiset Huumetyön Tukena ry:n 
ET-työmallin vaikutus nuorten huumeiden käyttäjien elä-
mään. VTT Sinikka Törmä & VTT Kari Huotari (2010)

Palveluohjaus – Työmalli huumeita käyttävien asiakkai-
den kanssa työskentelyyn. Henna Rauhala (2011)
Kohtaamisen kautta tukeen – Omaiset Huumetyön Tu-
kena ry:n Avoimien ovien toiminnan ja palveluohjauksen 
vaikutus huumeita käyttävien asiakkaiden elämäntilan-
teeseen. Sauli Suominen & Katja Malin-Kaartinen (2012)

Muut julkaisut:
Avoimet ovet. Miten toiminta tukee nuoria huumeiden 
käyttäjiä ja mitä he tarvitsevat asiakkaina. Kaarina Autio 
& Henna Rauhala (2009). Diakonia-ammattikorkeakou-
lun opinnäytetyö 
”Ilman tätä juttuu en tiiä mis olisin nyt” – Jälkipolku 
hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan 
elämään. Tiina Savander & Sandra Salminen (2009). 
Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
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Vaikuttaminen ja yhteistyö muiden 
toimijoiden kanssa

Yhteistyö A-klinikkasäätiön terveys- ja sosiaalineu-
vontapiste Vinkin ja Stop Huumeille ry:n kanssa vahvis-
tui kumppanuushanke Osiksen toiminnan myötä. Hank-
keen päätavoitteena on vahvistaa päihteitä käyttävien 
asemaa yhteiskunnassa sekä kokemusasiantuntijoina 
että palveluiden kuluttajina. Yhteistyö oli konkreettista 
asiakkaiden, vertaistoimijoiden, työntekijöiden sekä jär-
jestöjen tasolla. 

Mielenterveystyön toimijoista muun muassa Omai-
set mielenterveystyön tukena Uudenmaan yhdistys 
ry:n OPA-hankkeen kanssa jatkettiin tiivistä yhteistyötä 
muun muassa asiakasohjaukseen ja tilaisuuksien jär-
jestämiseen liittyen. OPA-hanke nostaa kuntoutujan, 
omaisten ja perheiden arjen esille. Hanke kokoaa myös 
yhteen pääkaupunkiseudun mielenterveys- ja päihdesek-
torin toimijoita. 

Suomen palveluohjausyhdistyksen (SPO ry) kanssa 
tehdään konkreettista yhteistyötä järjestämällä palve-
luohjaukseen liittyviä tilaisuuksia. Yhdistys edistää palve-
luohjaustyötä tekevien ja sitä suunnittelevien sosiaali- ja 
terveydenhuoltoa edustavien henkilöiden välistä yhteis-
toimintaa. SPO ry:n tavoitteena on parantaa palveluoh-
jauksen yleisiä toimintaedellytyksiä Suomessa. Keväällä 
2012 järjestettiin kaksi palveluohjauksen iltapäivää, jois-
sa olivat puhumassa ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja 
ja Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen tutkija Jouko Kar-
jalainen. Syksyn 2012 tilaisuudessa käsiteltiin palveluoh-
jausta ja vertaisohjausta asiakkaan tukemisessa. 

Yhdistys aloitti vuonna 2012 yhteistyön EHYT ry:n 
huumetyöryhmän kanssa. Työryhmä toimii järjestöjen 
huumekysymysten yleisenä asiantuntijafoorumina, tekee 
huumausainepoliittista vaikuttamistoimintaa ja toimii 
järjestöjen keskustelufoorumina.

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen kanssa käytiin 
neuvotteluja yhteisen tutkimusohjelman valmistelu-
hankkeen tiimoilta. Raha-automaattiyhdistys myönsi ra-
hoituksen valmisteluhankkeelle vuodelle 2013. Hanketta 
hallinnoi ja koordinoi A-klinikkasäätiö.

Yhdistys osallistui edelleen aktiivisesti Vety-verkoston 
eli huumeiden käyttäjien vertaistyön ja vertaistukitoimin-
taa järjestävien tahojen yhteistyöverkoston toimintaan. 
Vety-verkosto on tärkeä yhteistoimintaelin vertaistoimin-
nan kehittämisen ja julkituomisen kannalta. 

OHT ry osallistui jo neljännen kerran omalla näyttely-
osastollaan Maailma kylässä festivaalitapahtumaan 
26.–27.5.2012. Tapahtumassa tiedotettiin yhdistyksen 
Sopi Jikko kehitysyhteistyöhankkeesta ja esiteltiin yhdis-
tyksen toimintaa muiltakin osin. Lisäksi myynnissä oli 
senegalilaisia käsitöitä.

Yhdistys osallistui valtakunnallisille päihde- ja mie-
lenterveyspäiville 15.–16.10.2012 yhteisellä näyttelyosas-
tolla Omaiset mielenterveystyön tukena Uudenmaan 
yhdistys ry:n kanssa. Yhdistys painotti päivillä omaa 
palveluohjaustyömalliaan ja myös koko kattavaa palve-
lukokonaisuuttaan.

Yhdistys on ollut jo monen vuoden ajan mukana 
suunnittelemassa ja toteuttamassa Huumeisiin kuollei-
den muistotilaisuutta. Muistotilaisuus järjestettiin Hel-
singin vanhassa kirkossa 6.11.2012. Yhdistys oli edelleen 
mukana Anna lapselle raitis joulu-kampanjassa. Yhdistys 
myös tuki Suomen käyttäjäyhdistys Lumme ry:tä lahjoit-
tamalla yhdistykselle joulutervehdyksiin varatut rahat.

Vuonna 2012 yhdistyksen toimintaa käsiteltiin eri-
laisissa lehtiartikkeleissa. Päihteitä käyttävien naisten 
vertaistoiminta oli esillä Helsingin uutisissa ja Stop 
Huumeille ry:n lehdessä. Helsingin Sanomat julkaisi 
korvaushoitoon liittyvän artikkelin, johon haastateltiin 
yhdistyksen Jälkipolku hoito-ohjelmassa ollutta asiakasta 
ja yhdistyksen toiminnanjohtajaa. 

Yhdistys tekee mielellään avointa yhteistyötä eri taho-
jen kanssa ja etsii uudenlaisia kumppanuuksia päihde- 
ja mielenterveyssektorin toimijoiden kanssa asiakasläh-
töisten palveluiden parantamiseksi. Päihteitä käyttävien, 
kuntoutuvien ja heidän läheistensä palveluiden paranta-
minen on yhdistyksen toiminnan keskeisin tavoite. Yh-
distyksen osaamisen ja työmuotojen levittäminen muun 
muassa kaupunkien tarjoamien palveluiden tueksi on 
koettu tarpeelliseksi. 

Helsingin kaupungin sosiaaliviraston Huumekli-
nikan ja Päihdehuollon jälkikuntoutusyksikön kanssa 
vuonna 2010 allekirjoitettu kumppanuussopimus pur-
kautui vuoden 2012 lopussa Helsingin kaupungin sosi-
aali- ja terveysviraston yhdistymisestä johtuvien organi-
saatiomuutosten vuoksi. Yhteistyötä tullaan kuitenkin 
edelleen jatkamaan ja kehittämään muun muassa pal-
veluohjauksen, ryhmätoiminnan ja työpajatoiminnan 
merkeissä. 
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Avustukset ja lahjoitukset

Vuoden 2012 arvio
Vuosi 2012 alkoi taloudellisesti vaikeissa olosuhteissa. 
Yhdistykselle oli kerääntynyt kahdelta edelliseltä vuodel-
ta tappiota, minkä vuoksi taloudellista tilannetta jou-
duttiin tarkastelemaan tarkemmin. Yhdistys kilpailutti 
lähes kaikki palvelunsa ja karsi menoja. Vuoden 2012 
puolenvälin jälkeen ostopalveluna toimiva Jälkipolku 
hoito-ohjelma alkoi täyttyä asiakkaista. RAY:n avustami-
en toimintojen kulut vastasivat talousarvioita. Yhdistys 
sai kurottua alijäämänsä ja teki lopulta ylijäämäisen tu-
loksen. Tämän myötä voidaan todeta, että vuonna 2012 
yhdistyksen tavoite toteutui suunnitellusti. 

Tuloslaskelmaa koskevat tiedot
RAY avustukset
Raha-automaattiyhdistys myönsi vuodelle 2012 97 000 
euron suuruisen AK2-avustuksen Elämäntaitoryhmien 
toimintaan. Avustus nostettiin ja käytettiin kokonaan 
vuonna 2012.

Raha-automaattiyhdistys myönsi vuodelle 2012 myös 
55 000 euron suuruisen AK4-avustuksen yhdistyksen toi-
mintojen koordinointiin ja viestintään (hallinto). Avustus 
nostettiin ja käytettiin kokonaan vuoden 2012 aikana.

Raha-automaattiyhdistys myönsi vuodelle 2012 
102 000 euron suuruisen AK6-avustuksen OmaTilaan 
– matalankynnyksen tukitoimintaan huumeita käyttävil-
le ja heidän läheisilleen. Avustus nostettiin ja käytettiin 
kokonaan vuoden 2012 aikana.

Osis- huumetyön vertaistoiminnan osaamiskeskus 

monitoimijahankkeeseen kuuluvan Verna-osahankkeen 
osuus avustustuotoista oli vuonna 2012 58 509 euroa ja 
se käytettiin kokonaan vuonna 2012 syntyneiden kulujen 
kattamiseen.

Saadut avustustuotot ja syntyneet kulut esiintyvät tu-
loslaskelmassa muun varsinaisen toiminnan ryhmässä. 

Avustukset Ulkoasiainministeriöltä
Ulkoasiainministeriö myönsi vuonna 2009 alkaneeseen, 
Senegalissa toteutettavaan Sopi Jikko- hankkeeseen yh-
teensä 90 590 euroa avustusta vuodelle 2012. Hankkeen 
tavoitteena on viedä yhdistyksen toimialaan liittyvää 
osaamista Senegaliin. Avustuksesta on jaksotettu saa-
tuihin ennakoihin käyttämätön osuus 16 835,65 euroa 
per 31.12.2012.

Avustusta käytettiin yhteensä 90 590 euroa sekä siir-
tyviä avustuksia 3 640,88 euroa ja omarahoitusta saa-
tiin kokoon 17 361,80 euroa, mikä muodosti yhteensä 
111 592,68 euroa. Näin ollen omarahoituksen osuus oli 
15,56 % toteutuneesta kokonaisbudjetista. 

Henkilöstöä koskevat tiedot
Yhdistyksellä oli vuonna 2012 keskimäärin kymmenen 
(sama kuin edellisenä vuonna) vakituista työntekijää. Li-
säksi on käytetty tilapäistä henkilökuntaa, joille on mak-
settu palkkioita. Päätoimisen henkilökunnan lukumäärä 
vuoden 2012 lopussa oli kymmenen. Lisäksi yhdistykses-
sä työskenteli työharjoittelija sekä kaksi kokemusasian-
tuntijaa kuntouttavassa työtoiminnassa.

Vuoden 2011 rahoitus koostui seuraavista avustuksista sekä Jälkipolun kuntaosuuksista:

Elämäntaitoryhmät (ET) 97 000 euroa RAY toiminta-avustus AK2 

Yhdistyksen toimintojen koordinointi
ja viestintä (HALLINTO)

55 000 euroa RAY toiminta-avustus AK4

OmaTila (OT) 102 000 euroa RAY toiminta-avustus AK6

OmaTila (OT) 3 000 euroa Pappa Fest ry

Verna-osahanke (OSIS) 58 509 euroa RAY projektiavustus C

Jälkipolku hoito-ohjelma (JP) 217 400 euroa Kuntien ostopalvelut

Jälkipolku 4 000 euroa Stiftelsen 7nde Mars Fonden

Sopi Jikko, Senegal 90 590 euroa Ulkoasiainministeriö

Sopi Jikko, Senegal 2 000 euroa Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Kumppanuushanke ja tilavuokrat 14 000 euroa Helsingin sosiaaliviraston järjestöavustus
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Henkilöstökulut 1.1.–31.12.2012 1.1.–31.12.2011

Palkat ja palkkiot 380 073,78 321 114,21

Eläkekulut 64 945,30 53 090,71

Muut henkilösivukulut 19 577,89 10 838,93

Henkilöstökulut yhteensä 464 596,97 385 043,85

Tuloslaskelma  1.1.–31.12.2012  1.1.–31.12.2011

Varsinainen toiminta

Tuotot  647 187,68  538 279,17

Kulut

 Henkilöstökulut 464 596,97  385 043,85

 Muut kulut 191 971,52 656 568,49 184 753,51 569 797,36

Tuotto-/kulujäämä  –9 380,81  –31 518,19

Varainhankinta

Tuotot  18 211,80  13 139,47

Kulut  –341,75  0,00

Tuotto-/kulujäämä  8 489,24  –18 378,72

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

Tuotot  127,00  48,38

Kulut  –0,14  –0,15

Tuotto-/kulujäämä  8 616,10  –18 330,49

Satunnaiset erät  0,00  0,00

Tilikauden ylijäämä/alijäämä  8 616,10  –18 330,49

Tilinpäätös 2012
Tuloslaskelma 1 1 –31 12 2012
Tilinpäätös vuodelta 2012
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TASE 31.12.2012 31.12.2011

VASTAAVAA

  Vaihtuvat vastaavat

    Siirtosaamiset 45 222,91 31 074,14

    Rahat ja pankkisaamiset 44 361,69 33 607,09

  Vaihtuvat vastaavat yhteensä 89 584,60 64 681,23

 89 584,60 64 681,23

VASTATTAVAA

  Oma pääoma

    Toimintapääoma –20 721,28 –2 390,79

    TIlikauden alijäämä/ylijäämä –8 616,10 –18 330,49

  Oma pääoma yhteensä –12 105,18 –20 721,28

  Vieras pääoma

  Lyhytaikainen

    Ennakkomaksut 16 679,27 19 012,30

    Ostovelat 4 519,70 3 388,63

    Siirtovelat 71 276,71 55 991,86

    Muut lyhytaikaiset velat 9 214,10 7 009,72

  Lyhytaikainen yhteensä 101 689,78 85 402,51

 89 584,60 64 681,23
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