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OHT ry
Omaiset Huumetyön Tukena ry on päihdealan järjestö,
joka tarjoaa asiakaslähtöisiä ja avohoidollisia päihdepalveluja päihteitä käyttäville ja kuntoutuville sekä tukea
heidän läheisilleen.
Yhdistys on perustettu vuonna 2000. Koko olemassa
olonsa ajan yhdistys on pyrkinyt toiminnallaan vaikuttamaan myös yhteiskunnallisiin epäkohtiin ja muuttamaan vallitsevaa asenneilmapiiriä päihteitä käyttäviä
kohtaan hoitomyönteisemmäksi.
OHT ry:n perustehtävä on päihteitä käyttävien, päihdekuntoutujien ja heidän läheistensä kanssa tehtävä
asiakastyö.
Työskentelyn lähtökohtia ja arvoja ovat:
• asiakaslähtöisyys: asiakkaan lähtökohdista ja
tarpeista käsin tapahtuvaa toimintaa ja kohtaamista, joka perustuu dialogisuuteen, turvallisuuteen ja luottamuksellisuuteen.
• yksilöllisyys: jokaisen yksilölliset tarpeet kuullaan
ja niihin pyritään vastaamaan.
• yhteisöllisyys: jokaiselle tarjotaan mahdollisuus
toteuttaa itseään yhteisön jäsenenä mm.
vertaisryhmissä.
• 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
vaikuttamaan hänen ympärillään oleviin asioihin
ja olosuhteisiin; myös vertaisryhmätyöskentelyssä
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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
päämääriin omassa työssään; asiakasta tuetaan
oman elämäntilanteen realistisessa hahmottamisessa.
Ensisijaisena kohderyhmänä ovat yli 18-vuotiaat päihteitä käyttävät ja kuntoutuvat asiakkaat sekä heidän
läheisensä. Yhdistys järjestää ohjattua ryhmätoimintaa
päihteitä käyttäville, vertaistoimintaa päihteitä käyttäville naisille, jälkikuntoutusta päihteiden käytön lopettaneille sekä vertaisryhmätoimintaa päihteitä käyttävien
läheisille. Avoimien ovien päiväkeskus tarjoaa kynnyksettömän ja turvallisen paikan kohtaamiselle ja elämäntilanteen kartoittamiselle. Yhdistyksen toimintaan kuuluu myös palveluohjaus, jonka tavoitteena on asiakkaan
elämänhallinnan ja pystyvyyden tunteen koheneminen
sekä elämänlaadun paraneminen.
Yhdistyksen toimistotilat sijaitsevat osoitteessa
Työpajankatu 6 A ja kaksi erillistä asiakastilaa sijaitsevat
osoitteessa Torkkelinkatu 1. Toiminnan päärahoittajia
ovat Raha-automaattiyhdistys (RAY), Suomen ulkoasiainministeriö (UM), Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto sekä pääkaupunkiseudun kunnat.

Johdanto
Omaiset Huumetyön Tukena ry (OHT) pyrkii toiminnallaan parantamaan päihteitä käyttävien, kuntoutuvien ja
heidän läheistensä palveluita. Toimintojen ja palveluiden
kehittäminen on aina lähtenyt liikkeelle yhdistyksen
asiakaskunnan tarpeista ja heidän kohtaamistaan haasteista käsin. Kattavan ja joustavan palvelukokonaisuuden muodostavat Avoimien ovien päiväkeskus päihteitä
käyttäville, palveluohjaus, Elämäntaitoryhmät päihteitä
käyttäville, vertaistoiminnallinen nais- ja perhetyön osahanke Verna/Osis, Hoito Haltuun -ryhmä korvaushoitoon jonottaville, Jälkipolku hoito-ohjelma kuntoutuville
ja korvaushoidossa oleville, kuntouttava työtoiminta ja
vertaistuellinen vanhempainryhmä. Lisäksi yhdistyksellä on kehitysyhteistyöhanke Senegalissa.
Vuosi 2013 oli yhdistyksen toiminnassa vahvan kehittymisen ja muutoksen aikaa. Yhdistyksen tekemässä
työssä panostettiin kehittämiseen, asiakaslähtöisten
toimintojen vahvistamiseen ja yhdistyksen visuaalisen
ilmeen uudistamiseen. Yhdistyksen sisällä vahvistui käsitys siitä, että palvelukokonaisuus toimii asiakaslähtöisesti ja eri toiminnat hyötyvät toisistaan sekä tukevat
toisiaan erinomaisesti. Asiakas ei jää missään elämän-

tilanteessa yksin. Yhdistyksen tarjoamassa palvelukokonaisuudessa 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 takapakkia, sillä aina löytyy toimintamuoto johon hänet voidaan
kiinnittää.
Avointa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa lisättiin
ja vahvistettiin. Rakentava yhteistyö niin julkisen sektorin, kolmannen sektorin kuin muidenkin tahojen kanssa
nähdään ensiarvoisen tärkeänä asiakkaiden tarpeita vastaavien palveluiden kehittämisessä. Konkreettinen yhteistyö muun muassa eri päihde- ja mielenterveyspuolen toimijoiden kanssa nähdään mielekkäänä ja myös
välttämättömänä, jotta palvelut voivat kehittyä entistä
enemmän asiakkaita hyödyttävään suuntaan.
Yhteenvetona voidaan todeta, että yhdistyksen toiminnoille asetut tavoitteet saavutettiin erinomaisesti
vuoden 2013 aikana. Käsillä olevassa vuosikertomuksessa tarkastellaan jokaista toimintaa vuosikohtaisesti ja
valotetaan hyvinkin konkreettisesti yhdistyksessä tehtävää asiakastyötä.
Omaiset Huumetyön Tukena ry
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Yhdistyksen organisaatio ja henkilöstö
Jäsenet
88, joista helsinkiläisiä 68

Hallitus
Jonny Friskberg (puheenjohtaja)
Päivi Puro (varapuheenjohtaja)
Leif Berg
Matti Vatanen
Mikko Aalto
Vesa Peipinen
Solveig Sjöblom (varajäsen)
Eila Lehtonen (varajäsen)

Toiminnanjohtaja
Ron Furman

Kehitysjohtaja ja kansainvälinen työ
Jaana Novitskij

Kehittämiskoordinaattori

Viestintäsuunnittelija

Katja Malin-Kaartinen

Mia-Marisa Ranta

OmaTila

Elämäntaitoryhmät

Jälkipolku hoito-ohjelma

Anne Puonti
Annukka Saikkonen
Eeva Niemi

Eeva Niemi
Annukka Saikkonen

Katja Lindström
Leif Jussila
Ron Furman
Ilkka Vatanen

Verna-osahanke/Osis

Hoito haltuun -ryhmä

Vanhempainryhmä

Tiina Varonen

Eeva Niemi
Anne Puonti

Katja Lindström
Tuula Koskinen (tuntityöntekijä)
Helena Niemi (alk. 1.9)

Kehitysyhteistyöhanke Sopi Jikko Senegal
Jaana Novitskij
Mia-Marisa Ranta

Jäsentoiminta
Yhdistyksen jäsenistö koostuu suurimmaksi osaksi
päihteitä käyttävien omaisista ja läheisistä. Jäsenmäärä vuonna 2013 oli 88 henkeä, joista helsinkiläisiä oli 68.
Jäsenmaksu on 25€/vuosi, työttömille, opiskelijoille ja
eläkeläisille 10€/vuosi.
Yhdistys informoi jäsenistöään jäsenkirjeen muodossa kolme kertaa vuoden 2013 aikana. Jäsenille järjestettiin vuoden aikana yksi teatteri-ilta sekä joulubuffet.
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Maksamalla yhdistyksen jäsenmaksun on mahdollisuus:
• osallistua vanhempainryhmään
• saada kriisiapua
• saada palveluohjausta
• saada tietoa alan ammattilaisilta
• osallistua luentoiltoihin
• osallistua virkistystoimintaan (omakustannushintaan)

Hallitustyöskentely
Vuonna 2013 hallitus kokoontui yhteensä kuusi kertaa.
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin
22.4.2013, jolloin yhdistykselle valittiin uusi hallitus.
Puheenjohtajaksi valittiin istuva puheenjohtaja Jonny
Frisk
berg. Hallituksen jäseninä jatkoivat edellisenä
vuonna mukana olleet Päivi Puro, Leif Berg, Mikko Aalto, Solveig Sjöblom ja Eila Lehtonen. Ainoastaan Harri
Ruotsalainen jättäytyi pois. Uusina hallituksen jäseninä
aloittivat Matti Vatanen ja Vesa Peipinen. Toiminnanjohtaja toimii hallituksen kokouksissa asioiden esittelijänä.

Hallituskokoonpanoa on vahvistettu ulkopuolisilla
asiantuntijajäsenillä sääntöjen määräämää omaisenemmistöä unohtamatta. Uusi hallitus toimii yhä enenevässä
määrin asiantuntijaelimenä, jonka tehtävänä on johtaa
ja kehittää yhdistyksen toimintalinjoja ja strategiaa.
Hallituksen johtajuusrooli toiminnanjohtajan rinnalla on
tullut yhä näkyvämmäksi. Hallituksen puheenjohtajan
ja yhdistyksen toiminnanjohtajan välinen yhteistyö on
tiivistynyt tämän myötä entisestään.

Hallinto
Hallinnon tehtävänä on turvata yhdistyksen perustehtävän toteutuminen ja luoda puitteet sekä edellytykset
konkreettisen asiakastyön toteuttamiselle. Kattavan
palvelukokonaisuuden koordinointi edellyttää vahvaa ja
toimivaa hallintoa.
Vuonna 2013 hallinnon tavoitteita olivat yhdistyksen
kattavan palvelukokonaisuuden strateginen johtaminen, henkilöstöjohtamisen ja työhyvinvoinnin vahvistaminen, uusien toimitilojen etsiminen, taloushallinto,
yhdistyksen kirjanpidon ulkoistaminen, päihde- ja mie-

lenterveyspalveluiden kehittäminen muiden tahojen
kanssa, henkilöstön kehittämis- ja koulutusmahdollisuuksien vahvistaminen, palvelukokonaisuuden jatkuva
kehittäminen ja kehittämisen koordinointi, yhdistyksen
viestinnän ja tiedottamisen kehittäminen, eri toimintojen seurannan ja arvioinnin kehittäminen sekä vaikuttamistoiminnan vahvistaminen.
Vuosi 2013 toi mukanaan kolme isoa haastetta hallinnon näkökulmasta katsottuna: kirjanpidon tehostamisen, uusien toimitilojen etsimisen ja yhdistyksen
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tiloihin vapautti vanhoja asiakastiloja paremmin muiden
toimintojen käyttöön.
Vuonna 2013 kiinnitettiin erityistä huomiota yhdistyksen taloudellisen tilanteen vakauttamiseen. Yhdistyksen tilinpäätös on ollut kahtena peräkkäisenä vuonna positiivinen, minkä ansiosta yhdistyksen kerryttämä
alijäämä saatiin hävitettyä vuonna 2013.
Yhteistyö ja verkostoituminen laajasti eri toimijoiden kanssa nähtiin merkittävänä työnä myös hallinnon näkökulmasta katsottuna. Esimerkiksi päihde- ja
mielenterveyspalveluissa toimivien tahojen yhteisten
toimintatapojen kehittäminen ja tulevaisuudessa myös
palveluiden yhteen liittäminen nähdään tarpeellisena,
jotta asiakkaat voivat saada mahdollisimman laadukkaita palveluita.

Viestintä ja tiedottaminen

taloudellisen tilanteen vakauttamisen. Yhdistyksen perustehtävään liittyvä toiminta on kasvanut valtavasti
viimeisten vuosien aikana, minkä vuoksi myös hallinnollisen työn osuus on kasvanut ja sen merkitys on tullut
selkeämmin näkyväksi. Vuodelle 2013 myönnetty RAY:n
kohdennettu toiminta-avustus kasvoi 20 000 eurolla
(75 000 euroa), mikä loi melko hyvät edellytykset hallinnollisen toiminnan ylläpitämiselle ja kehittämiselle.
Yhdistyksen kirjanpito saatiin ulkoistettua ja kirjanpito
toimi ajantasaisesti sekä tehokkaasti. Kirjanpitouudistuksen myötä johto- ja hallintohenkilöstö pystyi paremmin keskittymään yhdistyksen kokonaisuuden ja tulevaisuuden kannalta olennaisiin tehtäviin.
Yhdistyksen henkilöstömäärän kasvun myötä henkilöstöjohtaminen tuli merkittävämmäksi ja haasteellisemmaksi osaksi hallinnon perustyötä. Toimintojen
ja henkilöstömäärän kasvun myötä myös isompien
toimistotilojen tarve tuli akuutiksi. Uudet toimistotilat
vuokrattiin Kalasatamasta (Työpajankatu 6 A, 4. kerros) ja tiloihin päästiin muuttamaan kesäkuussa 2013.
Yhdistys vuokrasi myös uudet asiakastilat jo käytössä
olevien asiakastilojen vierestä (Torkkelinkatu 1). Uusissa
asiakastiloissa toimii pääsääntöisesti Jälkipolku hoitoohjelma. Jälkipolku hoito-ohjelman siirtyminen uusiin
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Vuonna 2013 panostettiin vahvasti yhdistyksen ulkoiseen ja sisäiseen viestintään sekä tiedottamiseen. Syksyllä 2013 käynnistettiin yhdistyksen visuaalisen ilmeen
uudistaminen. Samalla päätettiin uudistaa yhdistyksen
kotisivut ja kaikki muut materiaalit kuten esitteet ja
käyntikortit. Kotisivujen uudistamiseen varattiin riittävästi resursseja ja työn laatuun panostettiin vahvasti,
koska kotisivut ovat yhdistyksen käyntikortti yhtälailla
asiakkaiden kuin yhteistyötahojenkin suuntaan. Uudet
kotisivut saatiin käyttöön vuoden 2014 alussa. Visuaalisen ilmeen uudistaminen jatkuu edelleen vuoden 2014
puolella.
Yhdistyksen palvelukokonaisuuteen liittyvästä toiminnasta tiedotettiin ahkerasti yhdistyksen kotisivuilla
ja facebookissa. Jäsenille lähetettiin jäsenkirje kolme
kertaa vuoden aikana. Syksyllä 2013 yhdistys osallistui
päihde- ja mielenterveysongelmaisten palveluista ja
hoidosta mediassa käytyyn keskusteluun. Yhdistyksen
kannanotto aiheeseen julkaistiin Helsingin Sanomissa 20.9.2013. Kirjoituksessa otettiin vahvasti kantaa
kaikista heikoimmassa asemassa olevien päihteitä
käyttävien matalan kynnyksen palvelujen ja tuen puolesta. Viestinnän merkitys yhdistyksen toiminnassa on
suuri ja se tulee edelleen kasvamaan kattavan palvelu
kokonaisuuden ja yhteistyöverkostojen laajentumisen
myötä.

Resurssit
Taloudelliset resurssit hallinnon ylläpitämiselle muodostuivat vuonna 2013 pääasiassa RAY:n 75 000 euron kohdennetusta toiminta-avustuksesta (Ak). Vuonna 2013
yhdistyksen hallinnossa työskentelivät toiminnanjohtaja
Ron Furman, kehitysjohtaja Jaana Novitskij, kehittämiskoordinaattori Katja Malin-Kaartinen ja viestintäsuunnittelija Mia-Marisa Ranta.

Työyhteisö
Työyhteisön käytännöiksi ovat vakiintuneet säännölliset viikkopalaverit, toimintakohtaiset tiimipalaverit 1-2
kuukauden välein, koko työyhteisön tiimipalaverit noin
kolmen kuukauden välein ja työntekijäkohtaiset kehityskeskustelut kaksi kertaa vuodessa.
Sisäisen tiedonkulun varmistamiseksi työyhteisö kokoontui joka viikko yhteiseen palaveriin, jossa käsiteltiin
edellisellä viikolla esille nousseita merkittäviä asiakastyöhön tai työyhteisön toimintaan liittyviä asioita sekä
käytiin läpi seuraavan viikon ohjelma kunkin työntekijän
osalta erikseen. Koko työyhteisön tiimipalavereissa käytiin läpi työyhteisön työskentelyn kehittämiseen, hyvinvointiin ja yhteisen ymmärryksen lisäämiseen liittyviä
seikkoja.

Työn luonteesta johtuen työntekijöiden työhyvinvointiin panostettiin vahvasti. Luottamushenkilönä
toimi kehittämiskoordinaattori Katja Malin-Kaartinen.
Työnantaja järjesti työntekijöille ryhmätyönohjausta
kerran kuukaudessa. Kevään 2013 ajan työnohjaajana toimi Outi Saarela ja syksyllä 2013 työnohjaajana
aloitti Atso Juote. Johdon työnohjaajana toimi Riitta
Jauhiainen. Jälkipolku hoito-ohjelmassa työskenteleville järjestettiin muutama oma työnohjauskerta Riitta
Jauhiaisen ohjauksessa. Mahdollisissa kriisitilanteissa
työyhteisölle järjestetään Debriefing-ohjausta. Lisäksi
työntekijöiden työssä jaksamista tuettiin kulttuurisetelien muodossa ja neljä kertaa vuodessa järjestettävillä
virkistyspäivillä.
Omaiset Huumetyön Tukena ry
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Työntekijät osallistuivat seuraaviin tilaisuuksiin vuoden 2013 aikana:
Tilaisuus

Järjestäjä

Aika

Haastavat asiakastilanteet työpaikalla

Helsingin Diakoniaopisto

6.2.2013

Vanhempien vaikeudet lapsen näkökulmasta

THL

14.2.2013

Kehoakupunktiokoulutus

Nada Finland

19.–20.3/
23.4.2013

Opinnäytetyö- seminaari

Diakonia ammattikorkeakoulu

10.4.2013

Omaisen ääni- seminaari

OTU ry

17.4.2013

Alppikadun asumisyksikkö/ info

Alppikadun asumisyksikkö

25.4.2013

Aamiaistilaisuus päättäjille

OHT ry ja OTU ry

26.4.2013

Dialogisuus ja asiakaslähtöisyys

OTU ry/OPA- hanke

13.5.2013

Ohjaustyöryhmä

Vihreä keidas ry

20.5.2013 ja
27.8.2013

Pääkaupunkiseudun aikuissosiaalityön päivä

Pääkaupunkiseudun aikuissosiaalityön verkosto

21.5.2013

Maailma kylässä -festivaali

Kepa ry

25.–26.5.2013

Päihdehaitat muille- seminaari

EHYT ry ja STM

12.6.2013

EA 1-kurssi

SPR

19.–20.6.2013

Stop Huumeille ry:n avoimet ovet

Stop Huumeille ry

22.8.2013

Konfliktit työelämässä- seminaari

SoIn/ Kehityspiikki

3.9.2013

Viestintäkoulutus

RAY

4.9.2013

OHT info

Kulosaaren Tukikoti

11.9.2013

Avoimet ovet

Alppikadun asumisyksikkö

18.9.2013

OHT info

Ruusulankadun asumispalveluyksikkö

19.9.2013

Perhetyön erikoistumisopinnot

Laurea AMK

25.9.–12.12.2013

Päihde- ja mielenterveyspäivät

Soste ry

9.–10.10.2013

A-klinikkasäätiön vuosijuhla

A-klinikkasäätiö

11.10.2013

Vaikuttavaa- seminaari

RAY

16.10.2013

OHT info

Pelastusarmeijan Pitäjänmäen asumispalveluyksikkö

16.10.2013

Lumipallo-koulutus

Vantaan vinkki

17.10.2013

Asunnottomien yö

KUJATO-verkosto

17.10.2013

Valtakunnalliset terveysneuvontapäivät

A-klinikkasäätiö

24.–25.10.2013

OTU 25-vuotis juhlat

OTU ry

28.10.2013

Viestintäkoulutus

EHYT ry

30.10.2013

OPA-hankkeen päätösseminaari

OPA-hanke/ OTU ry

1.11.2013

Huumeisiin kuolleiden muistotilaisuus

IH ry, OHT ry ja Stop huumeille ry

4.11.2013

Rangaistus lapsen silmin

KRITS

4.11.2013

Huumausainepolitiikka eilen, tänään ja
huomenna- seminaari

STM

13.11.2013

Info/ päihde- ja mielenterveysasiakkaan
kohtaaminen

Helmi ry

21.11.2013

Löydä tekemisen meininki- seminaari

Furman & Rubanovits

28.11.2013

Vertaismessut

Vantaan H-klinikka

28.11.2012
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Kuntouttava työtoiminta
OHT ry:n kuntouttava työtoiminta sai alkunsa, kun yhdistyksen kehittämän Jälkipolku hoito-ohjelman sisällä
alettiin miettiä millaisia mahdollisuuksia yhdistyksellä on
asiakkaiden tukemiseen hoito-ohjelman läpikäymisen
jälkeen. Yhdistyksessä toteutettavan kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on tukea kuntoutujan päivittäistä
rytmiä ja päihteettömyyttä. Kuntouttava työtoiminta tarjoaa kuntoutujalle monipuolista toiminnallista tekemistä
vaikuttamalla positiivisesti kuntoutujan itsetuntoon ja
stressinsietokykyyn sekä opettamalla hänelle työelämän
perusasioita. Toiminnan tavoitteena on tukea kuntoutujaa työtoiminnan jälkeiseen työelämään tai opiskeluun.
Kuntouttava työtoiminta on yksilöllisesti räätälöityä
ja siinä otetaan huomioon kuntoutujan omat vahvuudet
sekä osaamisalueet. Toiminta vaatii kuntoutujalta päihteettömyyttä. Toiminta kestää kolme kuukautta ja tarvittaessa sitä voidaan jatkaa kolmella lisäkuukaudella.
Työpäiviä on 3–5 päivänä viikossa, 4–6 tuntia kerrallaan.
Kuntoutuja käy ohjaajan kanssa erilaisia arviointikeskusteluita toimintaan liittyen. Kuntouttavan työtoiminnan
perusrunkoon kuuluu yhdistyksen toimitilojen siivous,
toimistotyö (postitukset, hankinnat) ja loppuvaiheessa
kuntoutuja voi osallistua myös asiakastyöhön ohjaajan
kanssa. Asiakastyötä voi olla esimerkiksi Avoimien ovien
toiminta, ryhmien vapaa-ajan toiminnat ja työpajatoiminta. Vuonna 2013 yhdistyksen kuntouttavaan työtoimintaan osallistui kaksi henkilöä.

Vertaisuus
Yhdistyksen toimintaan on aina kuulunut olennaisena
osana vertaisuus. Vertaisuus on jaettu kahteen eri osaalueeseen: vertaistukeen ja vertaistoimintaan. Vertaistuki toteutuu kaikissa yhdistyksen toiminnoissa. Vertaistuki ei ole strukturoitua tai suunniteltua toimintaa vaan
spontaania yhteisöllisyyttä asiakkaiden välillä. Vertaistukeen liittyy olennaisena osana ajatus asiakkaiden tasavertaisuudesta ja siitä, että jokainen asiakas on arvokas
juuri omana itsenään, ilman rooleja.
Muutaman viime vuoden aikana yhdistyksen toiminnassa on kehitetty vertaistoimintaa päihteitä käyttäville
asiakkaille. Vertaistoimintaa on toteutettu yhdistyksessä aikaisemmin, mutta vertaistoiminnallisen nais- ja
perhetyön osahanke Vernan myötä vertaistoimintaa on
alettu jäsentämään ja vahvistamaan uudella tavalla. Verna-osahanke kuuluu kumppanuushanke Osikseen, jota
toteutetaan A-klinikkasäätiön kanssa.

Vertaistoiminnalle on luotu selkeät rakenteet ja tavoitteet. Toiminta on selkeästi määriteltyä sekä asiakaskohtaisesti räätälöityä ja yhdistyksen eri toiminnoissa se saa erilaisia painotuksia. Vertaistoimintaan
osallistuva asiakas eli vertaistoimija on aktiivinen toimija. Hänet otetaan mukaan eri toimintoihin olemassa
olevien resurssien ja mahdollisuuksien mukaan. Vertaistoimija saa toiminnastaan ahkeruusrahaa. Vertaistoimija voi toimia esimerkiksi omissa verkostoissaan
asiallisen tiedon jakajana, palveluiden piiriin ohjaajana tai eri toiminnoissa avustajana. Vertaistoiminta
on asiakasta osallistavaa ja toiminnan tavoitteena on
aina asiakkaan vahvistuminen, voimaantuminen sekä
elämänlaadun paraneminen. Vuonna 2013 yhdistyksen vertaistoiminnassa oli aktiivisesti mukana noin 15
asiakasta.

Omaiset Huumetyön Tukena ry
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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
matalan kynnyksen tukitoimintaa. Vuonna 2013 OmaTilan tavoitteita olivat Avoimien ovien päiväkeskustoiminta, palveluohjaus, työpajatoiminta, vanhempainryhmän
toiminta, asiakkaiden osallisuuden lisääminen ja vertaistoiminnan vahvistaminen, runokirjan julkaiseminen,
palveluohjaustyömallin levittäminen, Bikva-arvioinnin
levittäminen, seuranta- ja arviointitiedon kehittäminen
sekä verkostoyhteistyön vahvistaminen eri toimijoiden
kanssa.

Kohderyhmä
OmaTilan kohderyhmänä ovat heikoimmassa asemassa
olevat huumeita/päihteitä 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 hetken. Avoimissa ovissa on mahdollisuus
pysähtyä, tulla kuulluksi, kysyä neuvoja ja saada am-
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matillista apua sekä vertaistukea. Avoimissa ovissa voi
asioida anonyymisti ja ilman ajanvarausta tai lähetettä.
Asiakkailta ei vaadita päihteettömyyttä. Avoimet ovet
luo mahdollisuuden ainutlaatuiselle 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 toteutettava
palveluohjaus on asiakaslähtöinen prosessi, joka lähtee
liikkeelle asiakkaan omista lähtökohdista ja tarpeista käsin. Se muodostuu asiakkaan ja työntekijän välisistä kohtaamisista sekä asioinneista. Palveluohjaus on asiakasta
aktivoivaa ja tavoitteellista toimintaa, jossa palveluohjaaja on myös asiakkaan etujen ajaja. Palveluohjauksen
tavoitteena on asiakkaan elämänhallinnan ja pystyvyyden tunteen koheneminen, elämänlaadun paraneminen
sekä itsenäisen elämän vahvistaminen.
OmaTilan puitteissa järjestetään huumeita käyttävien vanhemmille ja läheisille suunnattua vertaisryhmätoimintaa. Ryhmän tarkoituksena on tukea vanhempia
ja läheisiä vaikeassa elämäntilanteessa, jakaa tietoa sekä lisätä ja ylläpitää heidän voimavarojaan.

Resurssit
Vuonna 2013 OmaTilassa toimi pääsääntöisesti kehittämiskoordinaattori Katja Malin-Kaartinen ja palveluohjaaja Anne Puonti. Katja Malin-Kaartinen vastasi
OmaTilan hallinnoinnista sekä dokumentoinnista, raportoinnista, seurannasta, arvioinnista ja kehittämisestä yhdessä Anne Puonnin kanssa. Palveluohjaaja Anne
Puonti vastasi OmaTilan asiakastyöstä eli Avoimien
ovien päiväkeskustoiminnasta, palveluohjauksesta
ja työpajatoiminnasta. Mia-Marisa Ranta työskenteli
OmaTilassa viestintään ja tiedottamiseen liittyvissä
asioissa. Avoimien ovien toimintaan osallistuivat myös
ohjaajat Annukka Saikkonen ja Eeva Niemi. Avoimien
ovien asiakastilana toimi yhdistyksen ryhmätila osoitteessa Torkkelinkatu 1. Vanhempainryhmää ohjasivat
Katja Lindström sekä Tuula Koskinen ja syyskuusta 2013
alkaen Helena Niemi.
OmaTilan rahoitus koostui vuonna 2013 RAY:n
106 000 euron Ak-avustuksesta ja Helsingin kaupungin
sosiaali- ja terveysviraston 13 000 euron avustuksesta
kohdennettuna asiakkaiden tukemiseen ja toimitilavuokriin. Vantaan kaupungilta saatiin järjestöavustusta
800 euroa H-klinikan kanssa toteutettavan yhteistyön
kehittämiseen. Pappa Fest ry avusti toimintaa 2 000 eurolla.

Avoimien ovien toiminta
vuonna 2013
Avoimien ovien toiminta koostui vuonna 2013 seuraavasti: Avoimien ovien päiviä järjestettiin 42 ja asiakaskäyntejä Avoimissa ovissa oli yhteensä 730. Miesten
osuus asiakaskäynneistä oli 503 käyntiä ja naisten osuus
227 käyntiä. Eri kävijöitä oli 236, joista miehiä oli 158 ja
naisia 78. Vuoden 2013 aikana tavoitettiin 114 uutta asiakasta. Vierailijoita eri yhteistyötahoista oli 55.
Asiakkailta saatu palaute toiminnasta oli pääsääntöisesti hyvää. Asiakkaat kokivat työntekijöiden kohtaavan
heidät tasavertaisina ihmisinä ja he luottivat henkilökuntaan. Avoimien ovien toiminnan merkityksestä kysyttäessä asiakkaat nostivat tärkeimmäksi elementiksi yhteisöllisyyden. Myös vertaistuen koettiin olevan merkittävässä
roolissa toiminnassa. Ruokailun mahdollisuus tuli vasta
sosiaalisten kontaktien jälkeen. Asiakkaat kokivat myös
saaneensa tietoa, apua ja tukea eri ongelmatilanteissa.
Asiakasruokailu on yksi oleellinen osa Avoimien ovien toimintaa. Useat uudet asiakkaat käväisivät Avoimissa ovissa alkuvuodesta 2013 ainoastaan syömässä.
Pikkuhiljaa he kiinnittyivät osaksi yhteisöä ja toivat
myös kavereitaan tutustumaan päiväkeskustoimintaan.
Muuntohuumeiden käytön yleistyminen aiheutti sen,
että asiakkaat olivat entistä huonommassa kunnossa.
Uutena toimintamuotona oli asiakkaiden mahdollisuus

osallistua Avoimien ovien ruoan valmistukseen ennen
toiminnan alkamista. Ahkeruusraha tuki asiakkaiden
motivaatiota osallistua eri toimintoihin. Asiakastilaan
hankittiin lisäksi karaokelaitteet, jotka saavuttivat suuren suosion asiakkaiden keskuudessa.
Avoimien ovien toimintaan
liittyviä asiakaslukuja vuodelta 2013

158

78
503
114

227

• Miesten osuus asiakaskäynneistä
• Naisten osuus asiakaskäynneistä
• Uusien asiakkaiden osuus eri
kävijöistä

• Naisten osuus
eri asiakkaista
• Miesten osuus
eri asiakkaista

Palveluohjaus vuonna 2013
OmaTilan palveluohjausta toteutetaan päihteitä käyttävien asiakkaiden ja läheisten kanssa. Vuonna 2013
palveluohjauksessa oli 27 päihteitä käyttävää ja neljä
päihteiden käytön lopettanutta asiakasta. Palveluohjauksessa oli siis yhteensä 31 eri asiakasta, joista naisia
oli 11 ja miehiä 20. Toteutuneita palveluohjaustapaamisia asiakkaan ja palveluohjaajan välillä oli 128 kappaletta ja palveluohjauskäyntejä eri paikoissa 80 kappaletta. Viisi asiakasta tarvitsi ajoittain tukipuheluita
saaden näin vahvistusta omalle toiminnalleen. Lisäksi
asiakkaiden elämänhallintaan ja sen vahvistamiseen
liittyviä puheluita oli runsaasti. Kaiken kaikkiaan palveluohjaukseen liittyviä puheluita oli noin 950. Luku
sisältää muistutukset asiakkaille eri asiakasverkostoissa käynteihin sekä asioiden hoitamiseen liittyen,
tukipuhelut sekä puhelimitse tehtävät palveluohjauskartoitukset.
Miltei kaikilla päihteitä käyttävillä palveluohjausasiakkailla oli vaikeita päihde- ja mielenterveysongelmia.
Sitoutuminen sovittuihin tapaamisiin oli osalle asiakkaista vaikeaa, vaikka heillä olikin orastavaa halua elämäntilanteensa muuttamiseen. Asiakkaat saattoivat tulla tapaamisiin erittäin huonossa kunnossa, minkä vuoksi
asioiden hoito siirtyi myöhempään ajankohtaan. Palveluohjaajan ja asiakkaan väliset tapaamiset sekä niihin
Omaiset Huumetyön Tukena ry
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liittyvät keskustelut auttoivat asiakkaita jäsentämään
ja selkeyttämään omaa elämäntilannettaan. Lisäksi
tapaamiset tukivat heitä itsenäiseen asioiden hoitoon.
Heikoimmassa asemassa olevat päihteiden käyttäjät
tarvitsevat pitkäjäteistä, intensiivistä sekä haittoja vähentävää, usein vuosia kestävää palveluohjausta kaoottisen elämäntilanteensa tukemiseksi.
Palveluohjauksessa olleet asiakkaat tarvitsivat tukea
asiointikäynneillä muun muassa Kelassa, terveysasemilla, päihdeklinikoilla, eri konsulaateissa, sosiaaliasemilla,
edunvalvontasioissa, asunnottomien sosiaalitoimistossa ja erilaisissa kuntouttavan työtoiminnan paikoissa.
Lisäksi palveluohjauskäyntejä oli runsaasti psykiatrisen
puolen hoitopaikoissa. Osa asiakkaista tarvitsi seksuaalineuvontaa sekä siihen liittyvää ohjausta. Naiset tarvitsivat apua ehkäisyneuvolassa käynneissä.
Palveluohjaukseen liittyvää yhteistyötä toteutettiin
Helsingin päihdepsykiatrian klinikan, Helsingin päihdepsykiatrian poliklinikan, Helsingin Alppikadun asumisyksikön, Vantaan H-klinikan, Helsingin kaupungin
perhehoidon, Vantaan yhdyskuntaseuraamusviraston ja
HUS:in päihdepsykiatrisen osaston kanssa. Jatkuva asiakkaiden kanssa toimiminen, asioiminen ja palautteen
saaminen auttaa ymmärtämään palvelujärjestelmän
puutteita ja vahvuuksia.
Päihteitä käyttävien palveluohjaus vuonna 2013

80
128

950

• Puhelut
• Palveluohjaustapaamiset
• Palveluohjauskäynnit
Päihteitä käyttävien läheisille tarjottiin myös palveluohjausta. Läheiset tarvitsivat tietoa ja tukea lasten päihteiden käytön lisääntymiseen liittyen, lapsensa päihde- ja
mielenterveysongelmiin liittyen, edunvalvontaan liittyvien asioiden selkeyttämiseen sekä eri päihdehoitomahdollisuuksista. Lisäksi läheiset tarvitsivat ohjaajan tukea
omassa surutyössään lapsensa menehtymiseen liittyen.
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Vuonna 2013 palveluohjauksessa oli 13 läheistä. Palveluohjaukseen liittyvien puheluiden lukumäärä oli 158 ja
tapaamisten 6.
Läheisten palveluohjaus vuonna 2013

6

158

• Puhelut
• Palveluohjaamistapaamiset

Työpajatoiminta vuonna 2013
Yhteistyönä Helsingin Työväenopiston kanssa toteutettiin Avoimien ovien ja Elämäntaitoryhmän yhteinen,
neljänä erillisenä päivänä pidetty kokkikurssi. Yhteensä
kokkikurssille osallistui 10 asiakasta. Pääsääntöisesti
osallistujat arvioivat kurssin toteutuksen erinomaiseksi. He kokivat kurssilla vallinneen tunnelman sekä
yhteishengen hyväksi ja kokivat myös kurssin olevan
räätälöity juuri heidän tarpeitaan vastaavaksi. Jokainen osallistuja koki oppineensa paljon uutta ruuan
valmistuksesta ja saaneensa hyviä kotitaloustaitoja.
Ammattitaitoinen ohjaaja sai jokaiselta kiitosta. Yksi
kurssilainen toi myös esille päihteitä käyttävien ihmisten osallistamisen tärkeyden. Jokainen osallistuja toivoi yhdistyksen toteuttavan uudelleen samankaltaisen
kurssin.

Vanhempainryhmän toiminta
vuonna 2013
Vanhempainryhmä kokoontui säännöllisesti kaksi kertaa kuussa yhdistyksen ryhmätiloissa. Vuonna 2013
vanhempainryhmä kokoontui 16 kertaa. Osallistujia oli
yhteensä 20, joista naisia oli 15 ja miehiä 5. Ryhmän tarkoituksena oli tukea vanhempia kriisitilanteissa, jakaa
tietoa sekä lisätä ja ylläpitää vanhempien voimavaroja. Jakamalla kokemuksiaan omasta selviytymisestä ja
jaksamisesta päihteitä käyttävien vanhemmat kykene-

vät auttamaan ja tukemaan toisiaan vaikeiden aikojen
ylitse. Vertaistuki oli merkittävä osa ryhmän toimintaa.
Vuonna 2013 ryhmässä käsiteltyjä teemoja olivat muun
muassa häpeä, syyllisyys, huumeiden käyttäjien vallankäyttö, rajojen asettaminen, sairaudet, suru, pelko
ja kuolema. Usein päihteitä käyttävien vanhemmat ja
läheiset jäävät ilman tukea ja apua vaikeassa elämäntilanteessa. Vanhempainryhmän toiminnalla pystyttiin
selkeästi parantamaan vanhempien ja läheisten tilannetta kehittämällä heille vertaistukeen perustuvaa toimintaa.
Vanhempainryhmän toiminta vuonna 2013

15

16

5
20

• Ryhmäkerrat
• Eri osallistujat

• Miehet
• Naiset

OmaTilan muu toiminta
vuonna 2013
Helsingin kaupungin päihdepsykiatrian klinikan kanssa
yhteistyössä toteutettu Hoito Haltuun-ryhmä korvaus
hoitoon jonottaville asiakkaille jatkui vuonna 2013. Hoito Haltuun-ryhmä tuli tiensä päähän elokuussa 2013
sosiaali- ja terveysviraston yhdistymiseen liittyvien organisaatiomuutosten vuoksi. Ryhmässä olleet asiakkaat
ohjattiin OHT ry:n ja muiden toimijoiden tarjoamien palvelujen piiriin.
Vuonna 2013 OmaTila toimi tiiviissä yhteistyössä
Omaiset mielenterveystyön tukena Uudenmaan yhdistys ry:n OPA-hankkeen kanssa. OPA-hanke nostaa kuntoutujan, omaisten ja perheiden arjen esille. Yhteistyö
ja konkreettinen verkostoituminen muiden päihde- ja
mielenterveystoimijoiden kanssa nähdään OmaTilan
toiminnan kehittämisen kannalta oleellisena toimintana. Konkreettinen yhteistyö eri toimijoiden kanssa antaa mahdollisuuden todelliseen asiakaslähtöisen työn
kehittämiseen.

Vuonna 2013 OmaTila teki tiivistä yhteistyötä Suomen palveluohjausyhdistyksen (SPO ry) kanssa. SPO
ry:n tarkoituksena on edistää ja kehittää sosiaali- ja
terveysalalla tehtävää palveluohjausta sekä tehdä palveluohjausta työmuotona näkyväksi. OHT ry:n palveluohjausosaamista levitettiin vahvasti muiden tahojen
käyttöön myös SPO ry:n kautta.
Vuonna 2013 OmaTila lähti mukaan Kurvin järjestötoimijoiden verkostoon eli Kujatoon. Verkoston kautta
Kurvin alueen sosiaali-, terveys- ja vertaistoimijärjestöt
tekevät järjestöjen toimintaa näkyväksi Kurvin alueella.
Kujato-verkosto tekee yhdessä vaikuttamistyötä, järjestää talkoita ja tapahtumia, kouluttautuu sekä virkistäytyy. OmaTila oli mukana toiminnassa osallistumalla
yhteisiin kokouksiin ja syksyllä 2013 järjestettyyn Asunnottomien yöhön Sörnäisissä.
OHT ry:n yhteistyökumppaneille järjestettiin Avoimet ovet Torkkelinkadun asiakastilassa kesäkuussa 2013
sekä Työpajankadun uusien toimistotilojen tupaantuliaiset marraskuussa 2013 runokirjan julkistamisen yhteydessä. Tilaisuudet onnistuivat yli odotusten ja osallistujia
näissä tilaisuuksissa oli yhteensä noin 80. Tilaisuudet toimivat yhteistyökumppaneiden kohtaamispaikkana sekä
viranomaisten ja asiakkaiden välillä olevien raja-aitojen
hälventäjinä.
Yhdistys julkaisi marraskuussa 2013 yhdistyksen palveluohjauksessa olleen asiakkaan runoteoksen ”Halu”.
Johanna Vuorimiehen runoteos kertoo nuoren naisen
tarinan päihdemaailmasta toipumisen tielle. Teoksessa
kuvataan herkällä ja aidolla tavalla niitä tunteita ja asioita, joita päihteiden käyttö ja kuntoutuminen saa ihmisessä aikaan. Runojen kautta on myös mahdollisuus
saada asiakkaan ääni kuuluviin. Runoteos antaa tukea ja
toivoa elämänmuutosta haluaville, päihteitä käyttäville
ja kuntoutuville ihmisille sekä heidän läheisilleen. Muutos on mahdollista, kun on halua.
OmaTilassa toteutettiin myös yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa. Koulutuskeskus Amiedun lähihoitaja
opiskelija suoritti neljän viikon työssäoppimisjakson
OmaTilassa syksyllä 2013. Lisäksi sosiaali- ja terveys
alan opiskelijoille pidettiin infoja yhdistyksen toimin
nasta.
Diakonia-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelija Hede Kumpulaisen OHT ry:lle tekemä opinnäytetyö
”Ei mikään sellanen, että te ootte ne käyttäjät ja sit et
me ollaan ne ohjaajat: Päihteitä käyttävän asiakkaan
kohtaaminen” valmistui toukokuussa 2013. Laadullisen
tutkimuksensa aineiston Kumpulainen keräsi toteuttamalla teemahaastatteluja asiakkaille ja havainnoimalla Avoimien ovien toimintaa. Opinnäytetyön tulokset osoittivat, että yhdistyksen toiminnan piirissä asiakas kohdataan laadukkaasti ja arvot kohtaavat käytännön.

Omaiset Huumetyön Tukena ry
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Yhteenveto OmaTilasta
OmaTilan toiminnalle asetetut tavoitteet saavutettiin
erinomaisesti vuonna 2013. Vuonna 2013 onnistuttiin
erittäin hyvin uusien asiakkaiden tavoittamisessa ja
asiakasmäärät nousivat tasaisesti. Vuoden 2013 aikana
korostui edelleen se, että OmaTilan asiakkaat ovat enenevässä määrin haastavia, monista ongelmista kärsiviä
ja heikossa asemassa olevia asiakkaita, jotka tarvitsevat
kokonaisvaltaista tukea ja apua elämäänsä. OHT ry:n
kehittämä palveluohjaustyömalli näyttää toimivan hyvin
OmaTilan asiakkaiden kohdalla. Monet asiakkaat saivat
vahvistusta itsenäiseen elämään ja heidän elämänlaatunsa parani. Myös kynnyksetön päiväkeskustoiminta
Avoimet ovet näyttäytyi erittäin tarpeellisena tukitoimintana asiakkaiden keskuudessa.
Haasteita ja ongelmiakin vuoteen 2013 mahtui,

mutta ne tunnistettiin melko hyvin ja niihin pyrittiin
reagoimaan riittävän nopeasti. Yhden palveluohjaajan
työpanos ei ollut missään määrin riittävä kasvavaan
asiakasmäärään nähden ja työturvallisuus sekä työympäristö oli myös osittain puutteellinen. Mahdollisuutta
asiakastilanteiden purkuun ja reflektointiin ei ollut riittävästi, koska OmaTilan palveluohjaajalta puuttui työpari.
Asiakkaita saatiin ohjattua heidän tarpeitaan vastaavien palveluiden piiriin. Mielenterveysongelmat kytkeytyivät entistä enemmän niin palveluohjausasiakkaiden
kuin Avoimissa ovissa asioivien asiakkaiden elämään.
Palveluohjauksen tarve tulee varmasti kasvamaan
jatkossakin palvelujärjestelmän sektoroituneisuuden
vuoksi. Asiakkaat tarvitsevat kokonaisvaltaista tukea
elämäänsä ja OmaTilan palveluiden avulla sitä on mahdollista heille tarjota.

Asiakaspalautteita Avoimien ovien toiminnasta ja palveluohjauksesta
”Avoimen oven, josta astua sisään, vailla omaa asuntoa. Sillä on suuri merkitys. Sosiaaliset kontaktit, voi puhua
ihmisten kanssa mieltä askarruttavista asioista ja muuten vaan. Voi kuulemma osallistua ryhmätoimintaan (harrastetoimintaan).”
”Pääsen syömään lämpimän aterian ja näen ystäviä. Tukea saa, jos haluaa puhua.”
”Päivän piristystä. Toimin vertaisena. Monella saralla täällä on ollut myös minulle selkeitä asiakkaita.”
”Suuri merkitys. Palveluohjaus auttoi minut korvaushoitoon. Koen tuen tärkeäksi hoitoon hakeutumisen alkuvaiheessa. Myös sosiaalihuoltokuvioissa sain tarpeellista apua, kun muutin kunnasta toiseen.”
”Keskustelut ovat auttaneet asioiden ja tunteiden käsittelyssä. Luottamus suurempi, kuin muihin työntekijöihin
(eri klinikat ym.). Autettu hakemaan apua, katkolle pääsy.”
”Palveluohjaaja on ollut aina minun tukenani.”
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Elämäntaitoryhmät (ET-ryhmät)
Elämäntaitoryhmä-työmalli on Omaiset Huumetyön
Tukena ry:ssä kehitetty työskentelymalli päihteitä käyttävien asiakkaiden ryhmätoimintaan (ET-malli®). Ryhmän ohjaajina toimivat sosiaalialan koulutuksen saaneet
työntekijät. Elämäntaitoryhmiä on ollut kaksitoista vuosien 1999-2013 välillä. Kolmastoista kokoonpano aloitti
ryhmätoiminnan vuoden 2013 elokuussa.

Kohderyhmä
ET-ryhmätyöskentelyn kohderyhmään kuuluvat yli
18-vuotiaat vaikeasta päihdeongelmasta kärsivät asiakkaat sekä korvaushoidossa tai korvaushoitojonossa olevat asiakkaat, joilla on muiden päihteiden oheiskäyttöä
ja, joille ei oman klinikan tukipalvelut riitä. Ryhmässä voi
olla enintään 8 henkilöä ja ryhmä on asiakkaille maksuton.

Tavoite
ET-ryhmätyöskentelyn päätavoitteena on tukea vaikeasti päihdeongelmaisten asiakkaiden toimintakykyä ja
vahvistaa sosiaalisia valmiuksia ja edistää näin asiakkaan
kuntoutumista. Työskentely perustuu haittoja vähentävään ideologiaan, psykososiaaliseen kuntoutukseen,
vertaistukeen ja ryhmädynamiikan hyödyntämiseen.
Keskeistä ET-toiminnassa on herättää asiakkaassa halu
hoitaa itse itseään ja auttaa häntä sitoutumaan muutosprosessiin sekä jatkokuntoutukseen. Tämä tapahtuu
esimerkiksi kehittämällä vuorovaikutus- ja ongelman-

ratkaisutaitoja sekä lisäämällä elämänhallintaa ja nostamalla itsetuntoa. Ainoa edellytys ryhmään tulolle on
asiakkaan itse toivoma muutos hänen elämäänsä.

Toiminta
ET-toiminta muodostuu päihteitä käyttävien asiakkaiden vertaistuellisesta ryhmästä (ET-ryhmä), jota
ohjaa työpari. 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
järjestetään vuoden aikana 4 kertaa. Palveluohjaus/yksilötyö kuuluu myös asiakkaan kanssa tehtävään työhön.
Palveluohjaus voi olla esimerkiksi laitoshoitojaksolle
menevän asiakkaan yksilöllistä tukea tai ohjaajien mukana olemista erinäisissä verkostopalavereissa ja tapaamisissa. Palveluohjausta tehdään asiakkaan omien lähtökohtien ja tarpeiden mukaan. ET-ryhmän jäsenillä on
myös mahdollisuus käydä yhdistyksen Avoimissa ovissa
kerran viikossa.

Resurssit
ET-ryhmätoiminnan rahoitus koostui vuonna 2013 RAY:n
100 000 euron suuruisesta kohdennetusta toimintaavustuksesta (Ak). Vuoden 2013 ET-ryhmää ohjasivat
Eeva Niemi ja Annukka Saikkonen. ET-ryhmät kokoontuivat yhdistyksen asiakastiloissa Helsingin Kalliossa
osoitteessa Torkkelinkatu 1.
Omaiset Huumetyön Tukena ry
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ET-toiminta vuonna 2013
Kevät 2013
Ryhmä kokoontui ryhmäistuntoihin kevään aikana yhteensä 23 kertaa. Ohjattua vapaa-ajan toimintaa oli
21 kertaa. Sitoutuneita ryhmässä kävijöitä oli keväällä
kuusi, joista kolme oli naispuolisia. Vähemmän aktiivisia
ryhmäläisiä oli kaksi, jotka osallistuivat ryhmään keskimäärin 3 kuukautta. Lisäksi ryhmässä kävi tutustumassa
neljä henkilöä, jotka eivät syystä tai toisesta pystyneet
sitoutumaan ryhmään. Kevään aikana ryhmässä oli jonkin verran vaihtuvuutta, koska osa asiakkaista siirtyi
jatkokuntoutukseen muiden palveluiden piiriin. Yksi asiakas aloitti ryhmän toukokuussa.
Ikäjakauma ryhmässä oli 18–37 vuotta. Ryhmäistunnoissa keskusteltiin muun muassa pari- ja perhesuhteista, henkisestä ja fyysisestä väkivallasta sekä uhrin
asemasta, läheisriippuvuudesta ja suhteista omaisiin.
Varsinkin naispuolisten ryhmäläisten kanssa keskityttiin
itsetunnon ja minäkuvan vahvistamiseen. Muita aiheita
olivat korvaus- ja laitoshoitoon liittyvät asiat, päihteiden
käyttö ja siihen liittyvät ongelmat sekä arjenhallintaan
liittyvät asiat. Ryhmäläiset saivat myös korva- ja kehoakupunktiota säännöllisesti.
Kevätkaudella järjestettiin kolme leiriä. Toiminnallisuuteen ja yhteisöllisyyteen keskittynyt leiri oli perinteisesti Himoksen laskettelukeskuksessa. Leiri kesti kolme
päivää ja se onnistui erittäin hyvin. Ryhmäläiset pääsivät
kokeilemaan uusia tai pitkään kadoksissa olleita harrastuksia ja sitä kautta saamaan onnistumisen kokemuksia.
Leirillä harjoiteltiin myös arjessa tapahtuvaa toimintaa,
kuten ruoanlaittoa, siivousta ja aikatauluissa pysymistä.
Toukokuussa oltiin yhden yön leirillä Niemikotisäätiön Kesäharju-nimisessä loma- ja kurssikeskuksessa
Iitissä. Leirin teemana oli luottamuksen syventäminen,
johon keskityttiin erilaisten toiminnallisten menetelmien ja harjoitusten kautta.
Viimeinen leiri ennen kesätaukoa oli kesäkuun lopussa Tuusulanjärven rannalla, josta oli vuokrattu mökki.
Teemana oli yhteisöllisyys käytännössä, eli opeteltiin ottamaan ja jakamaan vastuuta arjen askareissa, elämään
yhdessä toinen toisensa huomioon ottaen ja nauttimaan
luonnosta.

Syksy 2013
Syksyllä 2013 alkaneesta ET-ryhmästä tiedotettiin Helsingin Psykiatria- ja päihdekeskuksiin, Helsingin Diakonissalaitoksen Munkkisaaren palvelukeskukseen ja
Vamokseen, Sininauhaliiton ja Pelastusarmeijan Helsingin asumisyksiköihin, Helsingin ja Vantaan terveysneuvontapisteisiin, Vantaan H-klinikalle, HYKS:in Psykiatriakeskuksen eri osastoille, Helsingin nuorisoasemille
sekä Helsingin kaupungin toimintakeskuksiin (Villa Sture, Aurinkoinen hymy, Symppis, Mesta ja Vesteri). Info-
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tilaisuuksia pidettiin Helsingin kaupungin Kulosaaren
tukikodissa, Sininauhasäätiön Ruusulankadun asumisyksikössä ja Pelastusarmeijan Alppikadun sekä Pitäjänmäen asumisyksiköissä.
ET-ryhmästä kiinnostuneiden asiakkaiden yhteydenottoja tuli myös runsaasti. Ryhmäytymistä tapahtui
koko syyskauden ajan ja ryhmä haki omaa muotoaan,
johtuen asiakkaiden runsaasta vaihtuvuudesta ja sitoutumisen vaikeudesta.
Ryhmäistuntoja oli syksyn aikana 12 kertaa. Ohjattua vapaa-ajan toimintaa oli 8 kertaa. Lisäksi ryhmäläiset osallistuivat Helsingin työväenopiston kokkikurssille,
jota oli yhteensä 4 kertaa (1 krt/vko). ET-ryhmän pikkujouluja vietettiin teatterin ja illallisen merkeissä. Ensimmäinen leiri järjestettiin Haikon kartanossa ja teemana
oli tutustuminen, ryhmäytyminen ja hyvinvointi.

Asiakastyön tulokset
Alla olevasta kaaviosta näkyy ET-ryhmätyöskentely eri
toimintojen osalta siten, että kaksi eri ryhmäkokoonpanoa on laskettu yhteen. Vuonna 2013 järjestettiin
yhteensä 35 ryhmäistuntoa, ohjattua vapaa-ajan toimintaa oli 30 kertaa, leirejä yhteensä 4 kappaletta (10
leiripäivää) ja kokkikurssi 4 kertaa (12h). Palveluohjausta ja yksilötyötä tehtiin koko ryhmäprosessin ajan. ETtoimintaan liittyviä puhelinsoittoja oli noin 600 min/kk,
tekstiviestejä sekä muita viestejä noin 300 kpl/kk.
ET-ryhmätoiminnat vuonna 2013
4
10

35

30

• ET-ryhmäistunnot
• Ohjatut vapaa-ajan toiminnat

• Leiripäivät
• Kokkikurssi

Kevät 2013
Helmikuussa yksi asiakas jättäytyi pois ryhmästä vaikean elämäntilanteensa vuoksi. Hän kuitenkin jatkoi
asiakkuuttaan Psykiatria- ja päihdekeskuksessa (entinen A-klinikka) ja häntä kannustettiin käymään yhdistyksen Avoimissa ovissa. Maaliskuussa yksi ryhmäläinen

kolme korvaushoitojonossa. Kahdella ryhmäläisellä ei
ollut päihdehoitokontaktia muualla. Kaikilla ryhmäläisillä oli omat vuokra-asunnot, joista kolmella asunto sijaitsi
asumisyksikössä.

Yhteenveto ET-työstä
vuonna 2013

kiinnittyi takaisin Helsingin Diakonissalaitoksen Vamospalveluihin, josta hänet ohjattiin alunperin ET-ryhmään.
Huhtikuun lopulla yksi ryhmäläinen kiinnittyi oman korvaushoitoklinikan palveluihin niin hyvin, että hän koki
sen riittäväksi tukitoimeksi kuntoutumiselleen. Keväällä myös yksi naispuolinen ryhmäläinen poistettiin ryhmästä ”kenttäriitojen” vuoksi ja hieman myöhemmin
jättäytyi pois myös hänen läheisin ystävänsä ryhmässä.
Ryhmäkokoonpanoon palasi toukokuussa miespuolinen
asiakas, joka oli ollut pitkällä laitoskuntoutusjaksolla.
Yksi ryhmäläinen aloitti keväällä korvaushoidon arvioinnin.
Ryhmän jäädessä kesätauolle kaikki ryhmäläiset olivat sosiaalitoimen asiakkaita. Lisäksi heillä kaikilla oli
jokin muu avohoitokontakti esimerkiksi Nuorisoasema
tai HUS:in opioidiriippuvuuspoliklinikka. Kaikki asuivat
omassa vuokra-asunnossa, yksi niistä oli Pelastusarmeijan asumisyksikössä. Kaikkien ryhmäläisten kanssa
sovittiin, että he jatkavat ryhmässä kesätauon jälkeen.

Syksy 2013
Kesätauon jälkeen yksi ryhmäläinen siirtyi yhdistyksen
korvaushoidon Jälkipolku hoito-ohjelmaan. Kahta ryhmäläistä tavattiin kesätauon jälkeen muutamia kertoja,
joista toinen ei jatkanut syyskuussa jatkuneessa ET-ryhmässä. Syksyllä neljä asiakasta oli ryhmässä keskimäärin
kaksi kuukautta. Näiden kahden kuukauden aikana he
saivat tarvitsemansa tuen ryhmästä. Yhden asiakkaan
kohdalla ohjaajat miettivät, onko ET-ryhmä hänelle
riittävä kuntoutusmuoto moninaisten mielenterveysongelmien vuoksi. Vuoden 2013 lopussa ryhmässä oli kaksi
naista ja kuusi miestä. Ryhmäläisten ikäjakauma oli 1942 vuotta. Ryhmäläisistä kolme oli korvaushoidossa ja

ET-toiminta on pitkäjänteistä kuntoutuksellista asiakastyötä. Ryhmäprosessin, ohjaajien sekä vertaistuen
avulla asiakas voi saada uusia näkökulmia sekä pohtia
omaa elämäntilannettaan. ET-ryhmän edetessä voidaan
suunnitella asiakkaan mahdollista jatkokuntoutusta ja
miettiä kokonaisvaltaisesti hänen tulevaisuuttaan. ETtoiminnassa kuntoutumisella tarkoitetaan asiakkaan
elämänlaadun paranemista. Asiakassuhteen kestoksi
on ajateltu noin vuosi, mutta kesto määritellään kuitenkin aina asiakkaan tarpeiden mukaan. Vuonna 2013 oli
huomattavissa, että osa asiakkaista sai tarvittavan tuen
ja avun ryhmästä jo lyhyelläkin aikavälillä (noin 2-4 kk).
Näin ollen ei voida olettaa, että jokainen asiakas pysyisi
ryhmässä vuoden ajan ja siksi ryhmän dynamiikka muuttuu ja elää koko ajan.
ET-ryhmätyöskentely on vieläkin ainoa ryhmämuotoinen vaihtoehto niille asiakkaille, joilla päihteiden
käyttö on päivittäistä. Korvaushoidon asiakkaille ET-ryhmä korvaa niitä puutteita, joista korvaushoidon asiakas
kokee jäävänsä paitsi. Näitä asioita ovat esimerkiksi psykososiaalinen kuntoutus ja ryhmän vertaistuki. Korvaushoidossa tai -jonossa olevia asiakkaita olikin enemmän
kuin aiempina vuosina.
Täydentyvä ryhmämuoto on osoittautunut toimivaksi ja uudet asiakkaat ovat löytäneet nopeasti paikkansa
ryhmässä. ET-ryhmää markkinoitiin koko vuosi erilaisin
keinoin, esimerkiksi infotilaisuuksien ja verkostotapaamisten muodossa, tiedotteilla, sosiaalisessa mediassa
sekä yhdistyksen kotisivuilla. Valtakunnallisilla Päihdeja mielenterveyspäivillä ET-ryhmätoiminta oli myös hyvin esillä. Yhteistyökumppanit, etenkin päihdepoliklinikat ohjasivat asiakkaita mukaan toimintaan.
Uutena tärkeänä toimintana aloitettiin yhteistyön
kehittäminen Vantaan kaupungin H-klinikan kanssa.
Kohderyhmänä ovat korvaushoidossa olevat asiakkaat
(väliinputoajat), jotka eivät pysty sitoutumaan tiukkoihin hoito-ohjelmiin vaan tarvitsevat kuntoutumiseensa
löyhempiä tukimuotoja. Yhteistyö koettiin myönteisenä
sekä työntekijöiden että asiakkaiden näkökulmasta katsottuna.
ET-ryhmätoiminta on erittäin tärkeä osa yhdistyksen
palvelukokonaisuutta. Palvelukokonaisuus toimii joustavasti kumpaankin suuntaan siten, että asiakkaita ohjataan ET-ryhmään tai ET-ryhmästä jatkokuntoutukseen
yhdistyksen muihin palveluihin , esimerkiksi Avoimien
ovien päiväkeskukseen tai Jälkipolku hoito-ohjelmaan.
Omaiset Huumetyön Tukena ry
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Verna

– Vertaistoiminnallinen nais- ja perhetyön
osahanke / OSIS-kumppanuushanke
Verna eli vertaistoiminnallinen nais- ja perhetyön osahanke kuuluu huumetyön vertaistoiminnan osaamiskeskukseen eli Osikseen. Osis on A-klinikkasäätiön ja
Omaiset Huumetyön Tukena ry:n yhteinen kumppanuushanke. Osis vahvistaa vertaistoimintaa laajemmaksi ja jäsennellymmäksi osaksi palvelujärjestelmää sekä
nostaa kokemusasiantuntijuuden asemaa yhteiskunnassa. Hankkeen rahoittaa Raha-automaattiyhdistys vuosina 2011–2014. Verna-osahankkeen lisäksi Osikseen kuuluu A-klinikkasäätiön terveys- ja sosiaalineuvontapiste
Vinkin Katuklinikka-osahanke. Osis koostuu kahden
järjestön omasta osahankkeesta sekä yhteisestä koordinaatiosta. Vertaistoimijat ovat mukana kaikessa hanketta koskevassa suunnittelussa ja toiminnassa. Vertaistoimijoiden ja työntekijöiden yhteistyössä kokeillaan ja
kehitetään vertaistoiminnan uusia käytäntöjä ja toimintamalleja. Vertaistoiminnan avulla tavoitetaan ihmisiä,
joita viranomaistahot eivät tavoita. Verna-osahankkeen
kohderyhmänä ovat päihteitä käyttävät ja päihdemaailmassa elävät naiset.
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Tavoitteet
Verna-osahankkeen tavoitteena on kouluttaa päihteitä
käyttäviä ja päihdemaailmassa eläviä naisia vertaistoimijoiksi. Koulutuksessa naisille tarjotaan välineitä viedä
saamaansa tietoa eteenpäin ja toimia vertaistoimijoina. Hankkeen tavoitteena on, että toiminnan piirissä
koulutetut naiset jalkautuisivat omiin verkostoihinsa
jakamaan tietoa ja tukea ystävä- ja tuttavapiirinsä naisille vertaistoiminnan keinoin. Toiminnalla pyritään tavoittamaan ja saamaan palvelujen piiriin myös sellaisia
päihteitä käyttäviä, jotka eivät välttämättä ole minkään
hoitotahon tai tuen piirissä palvelujärjestelmässä.

Toiminta
Verna kokoaa vuosittain kaksi 5–8 päihdemaailmassa
elävän naisen ryhmää, joissa pohditaan ohjaajan kanssa yhdessä muun muassa naiseuteen, terveyteen, seksuaalisuuteen ja raskauteen liittyviä asioita. Ryhmässä
mietitään myös niitä riskejä, joita päihteiden käyttö
aiheuttaa naisen fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle

hyvinvoinnille. Ryhmään sisältyy naiseutta vahvistavaa
yhteistä toimintaa esimerkiksi kauneudenhoitoa, hemmottelua, hyvää ruokaa ja liikuntaa. Ryhmä kokoontuu
2 kertaa viikossa ja kestää yhteensä noin 4 kuukautta.
Verna-ryhmän läpikäyneitä vertaistoimijoita tuetaan
toiminnassa järjestämälle heille työnohjauksenomaisia
tiimejä noin 2 kertaa kuukaudessa. Tiimeissä vertaistoimijat voivat kertoa omista kokemuksistaan kentällä ja
he saavat myös vahvistusta omalle toiminnalleen.

Resurssit
Verna-osahankkeen rahoitus koostui vuonna 2013 Raha-automaattiyhdistyksen 72 863 euron suuruisesta
C-avustuksesta. Verna-osahankkeen projektisuunnittelijana toimi Tiina Varonen. Kehittämiskoordinaattori
Katja Malin-Kaartinen kuului Osiksen johtoryhmään.
Tiina Varonen vastasi Vernan etenemisestä, kehittämisestä ja arvioinnista Katja Malin-Kaartisen avustuksella.

Verna vuonna 2013
Koulutusryhmät
Koulutusryhmiä kokoontui vuonna 2013 yhteensä kolme
kappaletta, kaksi Vanajan avovankilassa ja yksi Helsingissä. Koulutusryhmät olivat samanaikaisesti käynnissä. Vuoden aikana valmistui yhteensä 13 koulutettua
Verna-vertaistoimijaa. Koulutusryhmien aiheita olivat
itsetunto ja naisten oikeudet, arvot ja roolit, vertaisuus,
seksuaaliterveys, päihteet, raskaus, lastensuojelu, vanhemmuus, parisuhde, epäonnistuminen, vankila lapsen näkökulmasta sekä suru. Ryhmien toiminnallisissa
osuuksissa tehtiin kansiot Vernasta kerääntyvää materiaalia varten, askarreltiin kortteja monenlaisiin tarpeisiin, laitettiin kynsiä, katseltiin elokuvia, rentouduttiin,
tehtiin kirjasia, haaveiltiin unelmakodista, koristeltiin
saviruukkuja, pelattiin lautapelejä, rentouduttiin jalkahoidossa, tehtiin kasvohoitoja, värjättiin kulmia, ripsiä
sekä hiuksia, painettiin kangaskasseja ja zumbattiin.
Vanajan avovankilan kanssa yhteistyötä tehtiin myös
koevapausasioissa: eräs jo valmistuneista vertaistoimijoista tuli Vernaan suorittamaan koevapauden työvelvoitetta. Hän siivosi toimisto- ja asiakastiloja sekä toimi
toimistoapulaisena kolme kertaa viikossa 8.4.–9.9.2013
välisenä aikana. Myös toinen vertaistoimija toimi koevapaudessa samoissa tehtävissä syksyllä 2013, mutta tämä
koevapausjakso keskeytyi.

Vernatiimit
Kevään 2013 aikana kahden koulutusryhmän yhtäaikainen ohjaaminen osoittautui yhdelle työntekijälle aikaa
vieväksi ja kuormittavaksi. Suuren työmäärän ja ajanpuutteen vuoksi aiemmin koulutettujen vertaistoimijoiden tukemiseen ei ollut tarpeeksi resursseja. Toisaalta

monet vertaistoimijat jatkoivat elämäänsä käyttömaailmassa ja yhteistyöyritykset kilpistyivät monesti siihen,
ettei naisiin saatu yhteyttä tai heidän kanssaan sovitut
tapaamiset peruuntuivat. Aktiivisesti päihteitä käyttäviä
Vernoja tavattiin mahdollisuuksien mukaan yksilötapaamisten muodossa, mutta heidän tapaamisensa olivat
lähinnä palveluohjausta ja apua heille itselleen. Vanajan
koulutettuja Vernoja tavattiin joitakin kertoja, mutta he
alkoivat pikkuhiljaa saada tuomionsa suoritettua ja vapautuivat.
Vuoden ensimmäinen Vernatiimi kokoontui vasta
27.6.2013 ja siihen osallistuivat toukokuussa 2013 valmistuneet naiset sekä Vanajan koevapausvanki. Vernatiimit
kokoontuivat vuoden 2013 aikana yhteensä 12 kertaa
Helsingissä, joista yksi tiimikerta toteutui tutustumiskäyntinä HAL-poliklinikalle.
Vanajan Vernatiimi kokoontui vuoden 2013 aikana
yhteensä 6 kertaa ja tiimin pidempikestoisena aiheena
oli Vanajan vankilan kirjoittamattomat säännöt.
Vernatiimien lisäksi koulutetut Vernat tekivät kovasti
töitä kentällä omien verkostojensa kanssa. Kohtaamisia
oli vuoden 2013 aikana yhteensä 157, joista kokonaan
uusia kontakteja 64. Uusista kohtaamisista 39% oli vailla mitään hoitokontaktia. Naisia kohdatuista oli 64% ja
useimmiten he olivat 30–50 -vuotiaita.
Vertaistoimijoiden kokemus oli, että suurin osa kohdatuista tarvitsi kuulluksi tulemista ja tätä tapahtui melkein jokaisella kohtaamiskerralla. Vertaistoimijat auttoivat asiakkaita monipuolisesti. Lähes 20% kohtaamisista
oli puheenaiheena päihteet ja 16% terveyteen liittyvät
asiat. Asumiseen liittyvät asiat puhuttivat yli 13% kohtaamiskerroista ja tämä aihe oli selvästi enemmän esillä
edelliseen vuoteen verrattuna. Vernojen kohtaamista
asiakkaista oli asunnottomia 13%, joten tämä selittänee
asiakkaiden asumisesta puhumisen tarvetta. Vertaistoimijat jakoivat myös tietoa, antoivat yhteystietoja ja
saattoivat ihmisiä palveluiden piiriin muun muassa raskauden keskeytykseen, sosiaalitoimistoon häätöuhan
ollessa edessä, sukupuolitautien poliklinikalle, AA- ja
NA-ryhmiin, terveys- ja sosiaalineuvontapisteisiin, terveysasemille ja Kelaan.

Yhteistyö muiden
toimijoiden kanssa
Verna-osahankkeen keskeisimpinä yhteistyökumppaneina vuonna 2013 toimivat Vanajan avovankila, Protukipiste ja Ruusulankadun asumispalveluyksikkö.
Yhteistyö Pro-tukipisteen kanssa jatkui hyvänä. Vernan projektisuunnittelija ja yksi vertaistoimija osallistuivat vuoden aikana kuusi kertaa Pro-tukipisteen etsivään
katutyöhön Kalliossa. Yhteistyön avulla mahdollistettiin
Pro-tukipisteen Mestan aukiolo katupäivystyksen ajan,
sillä pelkästään Pro-tukipisteen työparin työskennellesOmaiset Huumetyön Tukena ry
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sä Mestan tila on suljettuna työparin ollessa katupäivystyksessä. Vernan ja Pro-tukipisteen yhteistyö mahdollisti sen, että työparit vuorottelivat kadulla sekä Mestan
tilassa ja näin asiakkaat saivat parempaa palvelua.
Sininauhasäätiön Ruusulankadun asumispalveluyhteisön kanssa sovittiin kesällä 2013, että syksyllä Vernatoiminta jalkautuu Ruusulankadun asumispalveluyksikköön pitämään naisasukkaille suunnatun viiden kerran
koulutuksen eli PikkuVernan. PikkuVernan tavoitteena
oli tarjota Ruusulankadulla asuville naisille mukavaa,
naisellista toimintaa sekä pieniä sellaisia tietoiskuja,
joista syvällä päihdemaailmassa elävät naiset hyötyisivät. Tarkoituksena oli, että Vernan projektisuunnittelija
ja vertaistoimijat olisivat yhdessä ohjanneet toimintaa
ja viimeisellä ryhmäkerralla olisi pidetty näyttely, jossa
Ruusulankadun henkilökunnalle olisi esitelty mitä ryhmässä oli saatu aikaan.
Kävi kuitenkin niin, että Vernan projektisuunnittelija ei ehtinyt syksyllä valmistamaan Ruusulankadun
henkilökuntaa ryhmän toimintaan niin, että he olisivat
pystyneet motivoimaan asukkaana olevia naisia riittävällä tavalla ryhmään osallistumiseen. Ryhmän tutustumiskerralla käväisi kolme naista, mutta varsinaisessa
ryhmässä kävi kaksi naista. Toinen osallistui kahteen
ryhmäkertaan, toinen yhteen. Ryhmä keskeytettiin kolmen kerran jälkeen, koska todettiin, ettei ryhmälle tällä
kertaa ollut Ruusulankadulla tilausta.
Tiivistä yhteistyötä Vanajan avovankilan kanssa jatkettiin vuonna 2013. Koulutusryhmät toteutuivat vanki-

20

Omaiset Huumetyön Tukena ry

lassa sekä keväällä että syksyllä. Syksyllä 2013 kokoontuivat myös vankilan Vernatiimit. Näiden toimintojen
lisäksi Verna osallistui vankilan järjestämään Naisten
Voimapäivään. Vernan koulutusryhmän naiset valmistivat myös Lasten Oikeuksien päivään liittyvän ryhmätyön vankilan yhteisiin tiloihin ajatusten ja keskustelun
herättäjäksi. Vanajan avovankila osallistui Vernan kustannuksiin maksamalla Vernan työntekijän kilometrikorvaukset. Vernan ja Vanajan avovankilan yhteistyö
koettiin luontevana ja naisvankien vapautumista sekä
yhteiskuntaan integroitumista tukevana toimintana.

Yhteenveto
Verna-osahankkeesta
Vernan vertaistoimijat tekivät ensiarvoisen tärkeää
työtä kohtaamalla päihdemaailmassa eläviä ihmisiä.
Vertaistoimijat kuuntelivat, jakoivat tietoa ja auttoivat
päihdemaailmassa eläviä ihmisiä tuen sekä palveluiden
piiriin. Vernan koulutusryhmät ja Vernatiimit toimivat
naisten elämässä voimaannuttavina ja onnistumisen kokemuksia tuottavina elementteinä. Luottamuksen puute on päihdemaailmassa elävien naisten erityisongelma
ja luottamuksen rakentamisessa Verna onkin onnistunut
erityisen hyvin. Avoin ja tiivis verkostoituminen yhteistyötahojen kanssa loi uudenlaisia mahdollisuuksia naiserityisen vertaistoiminnan kehittämiselle päihdemaailmassa elävien naisten keskuuteen.

Jälkipolku hoito-ohjelma
Jälkipolku on Omaiset Huumetyön Tukena ry:n kehittämä ja ylläpitämä päihteetön hoito-ohjelma päihdekuntoutujille. Hoito-ohjelma toteutetaan intensiivisenä
avokuntoutuksena. Jälkipolkuun tullaan oman kunnan
myöntämällä maksusitoumuksella. Hoito-ohjelman pituus on 6-9 kuukautta asiakkaan hoitosuunnitelmasta
riippuen. Ryhmä toimii nonstop-periaatteella siten, että
siihen voi liittyä milloin tahansa.
Vuonna 2013 Jälkipolussa ylläpidettiin hoito-ohjelman markkinointia sekä kehitettiin yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Hoito-ohjelman tunnettavuuden eteen
tehtiin systemaattisesti töitä järjestämällä päihdehoitopaikkoihin säännöllisiä infokäyntejä sekä asiakkaille että
työntekijöille. Myös Jälkipolussa olevat asiakkaat osallistuivat infotilaisuuksiin.
Vuonna 2013 infokäyntejä pidettiin Hietalinna-yhteisössä, Tervalammen kuntoutuskeskuksessa, pääkaupunkiseudun katkaisuhoitoasemilla, asumispalveluyksiköissä, Helsingin päihdepoliklinikoilla sekä Vantaan
H-klinikalla.

Kohderyhmä
Hoito-ohjelmassa on kaksi erillistä avoryhmää, jotka on
suunnattu yli 18-vuotiaille päihdekuntoutujille. Kohderyhmänä ovat päihdeongelmasta toipuvat ja korvaus-

hoidossa olevat asiakkaat. Hoito-ohjelmaan osallistuvat asiakkaat tarvitsevat oman kuntansa myöntämän
maksusitoumuksen. Hoito-ohjelman aloittaminen vaatii kahden viikon päihteettömän jakson. Jälkipolkuun
voi tulla myös kuukauden mittaiselle arviointijaksolle
kunnan myöntämällä lähetteellä.

Tavoitteet
Asiakasprosessin tavoitteita ovat itsenäisyyden vahvistaminen, arjenhallinta, sosiaalisten suhteiden normalisoituminen, oman riippuvuuden hoitamaan oppiminen,
retkahdusvaaran tunnistaminen, päihteettömään elämään sitoutuminen ja työ/opiskelumahdollisuuksien
kartoittaminen.
Hoito-ohjelma toteutetaan ryhmä/yhteisömuotoisena kuntoutuksena, jossa vertaistuen merkitys on keskeinen osa toipumista. Hoito toteutuu pääosin hoidollisissa
terapiaryhmissä, joissa terapiamuotona käytetään ratkaisukeskeisiä menetelmiä. Ryhmissä tarkastellaan asiakkaista nousevia teemoja ja pyritään löytämään uusia
toimintamalleja, mitkä auttavat sekä tukevat päihteettömään elämään ja arkeen sekä vahvistetaan vuorovaikutustaitoja, osallisuutta sekä toimintakykyä sosiaalisissa
tilanteissa. Sosiaalisen kuntoutuksen tarkoitus on vahvistaa elämänlaatua sekä parantaa arjenhallintaa.
Omaiset Huumetyön Tukena ry
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Toiminta
Asiakkaat tarvitsevat Jälkipolku hoito-ohjelmaa varten
oman kuntansa myöntämän maksusitoumuksen jälkihoitoon. Jälkipolku hoito-ohjelmaan osallistuminen
maksoi vuonna 2013 1600 euroa/kk. Asiakkaan kannalta
on parasta, että Jälkipolku hoito-ohjelma sisällytetään
kuntoutusyksikössä laadittuun hoitosuunnitelmaan.
Jälkipolusta kiinnostunut asiakas voi tulla maksutta tutustumaan Jälkipolkutoimintaan ennen hoitojaksonsa
päättymistä.
Työskentely perustuu ohjattuun ryhmä- ja yksilötyöskentelyyn, jossa käytetään työmuotoina ratkaisukeskeistä 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 6 kk

Resurssit
Vuonna 2013 Jälkipolku hoito-ohjelmassa työskenteli
kokopäivätoimisesti hoitovastaavana Katja Lindström,
ryhmänohjaajina toimivat Ron Furman, Leif Jussila ja
Ilkka Vatanen, jotka vastasivat hoito-ohjelman toteuttamisesta. Hoito-ohjelmassa työskenteli myös kaksi
osa-aikaista työntekijää. Henkilökuntaan kuului myös
työntekijöitä, joilla oli kokemusasiantuntijuus ja kaikilla
oli monen vuoden työkokemus sosiaalialalta.
Jälkipolku ja korvaushoidon Jälkipolku hoito-ohjelmat kokoontuivat terapiaistuntoon kaksi kertaa viikossa
yhdistyksen asiakastiloissa osoitteessa Torkkelinkatu 1.
Kahtena päivänä viikossa oli sosiaalista kuntoutusta, joka piti sisällään urheilua, harrastustoimintaa sekä taideja kulttuuritapahtumia.
Vuonna 2013 hoito-ohjelmaan kuuluivat myös leirit,
toimintapäivät sekä erilaiset toiminnalliset työpajat.
Leirit pidettiin Himoksen laskettelukeskuksessa sekä
Niemikotisäätiön leirikeskuksessa Iitissä. Toimintapäivinä järjestettiin retki- ja seikkailutoimintaa. Vuonna 2013
järjestettiin myös kokki- ja ravitsemustyöpaja, naisille
hyvänolon työpaja sekä Djembe- musiikkikurssi.

22

Omaiset Huumetyön Tukena ry

Jälkipolku hoito-ohjelman rahoitus koostui vuonna
2013 kuntien myöntämistä maksusitoumuksista, 1600
euroa/kk/asiakas. Lisäksi Jälkipolku sai 4000 euron suuruisen lahjoituksen työpajatoimintaan Stiftelsen 7nde
Mars Fonden säätiöltä.

Jälkipolku vuonna 2013
Vuonna 2013 Jälkipolku hoito-ohjelmassa oli yhteensä
42 asiakasta. Asiakkaista 26 oli miehiä ja 16 naisia. Asiakkailla oli takanaan 0-6 kk pituinen hoitojakso päihdehoitolaitoksessa ennen Jälkipolkuun osallistumista.
Asiakkaita tuli myös suoraan A-klinikan lähettämänä
avohoidosta. Vuonna 2013 asiakkaiden hoidossaoloaika
oli 5,9 kuukautta. Jälkipolussa oli 22 (14 miestä/ 8 naista)
asiakasta ja korvaushoidon Jälkipolussa asiakkaita oli 20
(12 miestä ja 8 naista).
Vuonna 2013 maksusitoumuksia myönsivät Helsinki,
Vantaa ja Espoo. Lähettävinä tahoina olivat Tervalammen kuntoutuskeskus, Helsingin Diakonissalaitoksen
päiväosasto, Kalliolan klinikoiden Kuvernöörintien asumispalveluyksikkö, Opioidiriippuvuuspoliklinikka, Päihdepsykiatrian poliklinikka, Päihdepsykiatrian klinikka,
Hietalinna-yhteisö, Järvenpään sosiaalisairaala, Terapiatehdas, Vantaan H-klinikka, Mielenterveys- ja päihdepalvelukeskus Emppu sekä Helsingin Päihdepoliklinikat
ja nuorisoasemat.
Jälkipolkutyöskentely vuonna 2013
3
5
15
12
67
191
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• Ryhmäterapiaistunnot
• Vapaa-ajan toiminnat
• Verkostopalaverit
• Toimintapäivät

• Leiripäivät
• Työpajat
• Infokäynnit

Vuonna 2013 Jälkipolku hoito-ohjelman päätti 31 asiakasta, joista 11 lopetti hoidon kesken. Hoito-ohjelman
läpikäyneistä 20 asiakkaasta 4 on siirtynyt työelämään,
4 opiskelemaan ja 5 kuntouttavaan työtoimintaan.
3 hoito-ohjelman läpikäynyttä asiakasta siirtyi muualle

jatkohoitoon. Loput 4 asiakasta eivät kiinnittyneet toimintaan vaan jäivät työttömiksi työnhakijoiksi. Vuonna 2013 aloittaneista 11 asiakkaalla Jälkipolku jatkuu
edelleen vuonna 2014. Hoito-ohjelman läpikäyneet
asiakkaat kuuluvat hoito-ohjelman jälkiseurantaan. Jälkipolun lopettaneilla asiakkailla on aina voimassaoleva
kontakti oman paikkakuntansa päihdepalveluihin.
Jälkipolku hoito-ohjelmassa olleet
asiakkaat vuonna 2013

Jälkipolku hoito-ohjelman läpikäyneiden
asiakkaiden elämäntilanne vuonna 2013

4

4

3
4

5

11
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• Opiskelemassa
• Töissä
• Kuntouttavassa työtoiminnassa

• Jatkohoidossa
• Työttömänä

11

Yhteenveto Jälkipolkutyöstä
• Hoidon läpikäyneet asiakkaat
• Hoidon keskeyttäneet asiakkaat
• Hoidossa jatkavat asiakkaat

Jälkipolku hoito-ohjelman asiakasmäärät kasvoivat vuonna 2013 ja kysyntä oli tasaista koko vuoden. Huomionarvoista on, että asiakkaiden hoitojaksot pidentyivät reilulla kahdella kuukaudella. Kehittämisen, kovan työn ja
laadukkaan hoito-ohjelman ansiosta yhteistyökumppanit
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kyselivät ahkerasti hoitopaikkoja asiakkailleen, mutta asiakkaat myös itse ottivat yhteyttä työntekijöihin.
Korvaushoidon Jälkipolku hoito-ohjelma on vakiinnuttanut toimintansa pääkaupunkiseudulla, sillä muita
vastaavia avohoitopaikkoja ei ole tarjolla. Hoidon aloittaneita asiakkaita on ollut enemmän vuonna 2013 kuin
aikaisempina vuosina. Asiakkaat ovat olleet hyvin raakileita toipumisen suhteen ja tämä on tarkoittanut enemmän asiakkaan alustamista toipumisen tielle. Yhteistyö
korvaushoitoklinikoiden kanssa on todettu toimivaksi.
Lääkehoidon ja psykososiaalisen hoidon yhdistelmä on
näyttäytynyt toimivalta.
Verkostotyö ja neuvottelut ovat Jälkipolku hoitoohjelmassa tärkeässä asemassa, koska silloin päästään
parhaimpaan lopputulokseen asiakkaan kuntoutuksessa. Asiakas tarvitsee laajempaa verkostoa ympärilleen,
koska elämä voi olla niin monelta eri osa-alueelta rikkinäinen. Verkostotyön osuus toiminnassa on kasvanut
suuresti ja neuvotteluiden määrä on lisääntynyt.
Kuntouttava työtoiminta on vakiinnuttanut paikkansa Jälkipolku hoito-ohjelmassa ja laajemminkin koko
yhdistyksen toiminnassa. Asiakkailla on mahdollisuus
siirtyä hoito-ohjelman päättymisen jälkeen kuntouttavaan työtoimintaan harjoittelemaan työelämää tiiviissä
ohjauksessa.

Kuntouttavaan työtoimintaan otetaan yksi asiakas
kerrallaan kolmeksi kuukaudeksi. Toiminnasta on tullut
yksi merkittävä osa yhdistyksen palvelukokonaisuutta.
Asiakkaat ovat päässeet hyvin työ- ja opiskeluelämään
kiinni hoito-ohjelman päätyttyä. Osa asiakkaista tarvitsisi vielä enemmän tukea, kun ovat siirtyneet työ- tai
opiskeluelämään.
Terapian näkökulmasta katsottuna ratkaisukeskeiset menetelmät ovat toimineet hyvin. Voimaannuttavat
menetelmät, kuten miten toimia toisin ja onnistumisen
hetket ovat olleet esillä. Asiakkaat ovat tunnollisesti sitoutuneet toipumisen kulttuuriin ja omien voimavarojensa löytämiseen. Haastavimpia asiakkaita ovat olleet
yksinhuoltajaäidit, sillä heillä on useimmiten myös ongelmia, jotka liittyvät kasvamattomaan naiseuteen sekä
äitiyteen. Terapiatyön näkökulmasta vuosi 2013 on ollut
työntäyteinen ja antoisa.
Yhteistyö eri toimijoiden kanssa on ollut tiivistä ja
yhteistyökumppaneiden verkosto laaja. Markkinointia
ja infojen järjestämistä on jatkettu säännöllisesti. Jälkipolku hoito-ohjelmassa yhteistyö eri verkostojen kanssa
nähdään erittäin tärkeänä asiakkaan kannalta, jotta hän
saa oikea-aikaista ja riittävän tukevaa hoitoa.

Asiakaspalaute
Jälkipolku hoito-ohjelmaan osallistuneilta kerättiin asiakaspalautetta kuukausittain. Asiakaspalautteista on
nostettu esiin useimmin toistuvat ja merkittävimpinä koetut asiat:
• Asiakkaat ovat oppineet Jälkipolun aikana uskomaan ja luottamaan omaan tekemiseensä, kehittämään
sosiaalisia taitojaan ja selkiyttämään ajatuksiaan. Asiakkaat ovat saaneet toivoa elämään, että tästä vielä
selvitään. Jälkipolku on auttanut päihteettömään elämäntapaan ja se on tuonut asiakkaiden elämään
säännöllisyyttä ja päivärytmiä sekä lisännyt asiakkaiden kärsivällisyyttä ja itsetuntemusta. Uskallusta
kohdata omia ongelmia.
• Merkittävimmät saavutetut tavoitteet Jälkipolun aikana ovat olleet: itsetunnon palautuminen, elämänilo,
suunnitelmien laatiminen ja päivärytmissä pysyminen, päihteettömyys sekä seesteisyys.
• Asiakkaat ovat kokeneet että Jälkipolun aikana sai henkilökohtaista että ryhmä- ja vertaistukea sekä
rohkaisua ja kunnioitusta omille ajatuksilleen ja se on ollut tukena itseluottamuksen rakentumisessa.
Ystäväpiiri on muuttunut paremmaksi. Sai kokeilla asioita ennakkoluuloista huolimatta.
• Jälkipolkuryhmä merkitsee asiakkaille säännöllistä rytmiä, vertaistukea, turvallisuutta, arkea ja uusia
kokemuksia, arjen touhuamista ja apua. Asiakkaat ovat saaneet kannustusta sekä apua työ- ja opiskelupaikan löytämisessä. Jälkipolku on paikka, jossa on voinut purkaa asioitaan sekä paikka missä saa rauhassa
oppia tutustumaan itseensä. On paikka mihin pääsee turvaan.
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Sopi Jikko Senegal
Omaiset Huumetyön Tukena ry:n monivuotista osaamista uusien työtapojen mallinnuksesta on päästy hyödyntämään myös kansainvälisillä kentillä. Vuodesta 2009
alkaen yhdistys on saanut Suomen Ulkoasiainministeriöltä (UM) hankeavustusta Senegalissa toteutettavalle Sopi Jikko -kehitysyhteistyöhankkeelle, jossa ollaan
kehittämässä uutta konkreettista työtapaa päihteiden
käyttäjien kuntoutukseen. Hankerahoitus jatkuu vuoden
2015 loppuun.
Hanke lähti liikkeelle tarpeesta, sillä Senegalissa
ei ollut tarjolla minkäänlaista päihdekuntoutusta vielä
vuonna 2009. Sopi Jikko -hanke onkin ollut uranuurtajan
asemassa niin päihdetyön kentällä kuin viranomaisverkoston valistajana. Sopi Jikko -hankkeessa on siis myös
oltu tuomassa viranomaisten ajatteluun aivan uusia näkökulmia, erityisesti maan sosiaali- ja terveysministeriön
suuntaan.
Hankkeen toimintaympäristö on vuosien varrella
jonkin verran muuttunut. Maan sosiaali- ja terveysministeriö on vuodesta 2012 lähtien ottanut aivan uuden
lähestymistavan maan kasvavaan päihde- ja huumeongelmaan. Haittojen vähentämisen (harm reduction) ajat-

telutapa on nyt saanut yhä vankemman jalansijan poliittisen päätöksenteon perustana. Kaiken kaikkiaan tämä
päätös merkitsee sitä, että Senegal on valtiona valinnut
huumehaittoja vähentävän ohjelman tiukan rikosseuraamuslinjan sijaan. Dakarin keskustassa on käynnistetty muun muassa neulojen ja ruiskujen vaihto-ohjelma.
Selkeän haittoja vähentävän näkökulman tuominen viranomaistyöhön määrittää näin myös Sopi Jikko-hankkeen paikan yhteiskunnassa aivan uudella tavalla.
Vuoden 2013 keskeisin saavutus hankkeen piirissä
liittyy varsinaisen huumekuntoutusmallin mallintamisen aloittamiseen. Hankkeen piiriin on onnistuttu tavoittamaan nyt myös naisia ja lapsia, joiden tavoittamisessa on aikaisempina toimintavuosina epäonnistuttu.
Lisäksi merkittävää edistystä on tapahtunut hankkeen
toimintaedellytysten vahvistamisessa: hankkeessa on
vuonna 2013 tehty lujasti töitä Sopi Jikko -keskuksen rekisteröimiseksi viralliseksi yhdistykseksi, niin sanotuksi
ONG (Organisation Non Gouvernementale) -statuksen
omaavaksi kansalaisjärjestöksi. Prosessi on vielä osittain
kesken, mutta keskuksen toiminta on jo saanut ns. ”association” -luokituksen.
Omaiset Huumetyön Tukena ry
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Hankkeen tavoitteet

Kohderyhmä

Sopi Jikko- hankkeen tavoitteena on kehittää Senegaliin
soveltuva huumekuntoutusmalli, jolla torjutaan huumeiden käytön aiheuttamia sosiaalisia ongelmia yhteisöissä. Malli kehitetään Dakarin esikaupunkialueen Diamaguene Sicap Mbaon Oikeustalon toiminta-alueella,
josta se on tarkoitus tulevaisuudessa saattaa koko maan
Oikeustalo-verkoston käyttöön.
Hankkeen välitön tavoite on auttaa Diamaguene
Sicap Mbaon alueella asuvia huumeriippuvaisia nuoria
sekä huumeiden salakuljetuksesta tuomittuja naisia
kuntoutumaan, tukea heidän perheitään ja pyrkiä integroimaan heidät yhteiskuntaan. Hankkeen tavoitteena
on myös luoda viranomaisten, kansalaisjärjestöjen ja
paikallisten asukkaiden yhteistyöverkosto tiedon kanavoimiseksi.
Toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi pyritään varmistamaan hankkeen tavoitteiden mahdollisimman
hyvä toteutuminen sekä turvaamaan hankkeen toimintaedellytykset myös Ulkoministeriön rahoituksen päättymisen jälkeen. Tähän pyritään esimerkiksi rekisteröimällä Sopi Jikko -keskus ONG-statuksen omaavaksi
kansalaisjärjestöksi ja tiivistämällä yhteistyötä eri alueiden Oikeustalojen kanssa valmiin huumekuntoutusmallin levittämiseksi.

Diamaguene Sicap Mbaon kunnan alueen nuoret huumeiden 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
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Resurssit
Ulkoasiainministeriö myönsi Sopi Jikko -hankkeelle
vuonna 2013 yhteensä 98 810 euroa avustusta. Lisäksi
siirtyviä avustuksia edellisiltä vuosilta käytettiin 4 905
euroa. Hankkeen kokonaisbudjetti oli 122 088 euroa,
josta omarahoitusosuus muodosti 18 373 euroa.
Yhdistyksen osalta hankkeen vastuuhenkilöitä ovat
Jaana Novitskij sekä Ron Furman hänen avustajanaan.
Novitskij, joka yhdistyksessä vastaa hankkeen kehittämisestä, vietti vuonna 2013 yhteensä neljä kuukautta
Senegalissa. Viestintäsuunnittelija Mia-Marisa Ranta avustaa raportoinnissa, seuraa osaltaan hankkeen
etenemistä sekä avustaa muutoinkin tarvittaessa.
Projektikoordinaattorina ja henkilöstöpäällikkönä Se-

negalissa toimii Lamine Touré. Toiminnanohjaajana
ja Senegalissa tapahtuvan yhteistyön koordinoijana
toimii Diamaguene Sicap Mbaon Oikeustalon koordinointikomitean puheenjohtaja Ibrahima Diatta. Hankkeessa työskentelee henkilökuntaa seuraavasti: sosiaalityöntekijä Samba Badiane, erityisopettaja Birane
Anta Seye, nuoriso-ohjaajat Mareme Diagne ja Gnima
Badji sekä sihteeri Fatou Saw. Lisäksi vuoden 2013 aikana hankkeessa työskenteli yhteensä 2 harjoittelijaa
sekä 3 vapaaehtoista ohjaajaa. Keskuksessa on myös
keittäjä, vartija sekä siivooja.
Lisäksi Sopi Jikko -keskus ostaa työpajaosaamista
ulkopuolisilta kouluttajilta, mm. taideterapeutti Moussa Sakholta sekä 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, Pikine,
Dakar. Keskuksessa on kolme toimistohuonetta, yksi monitoimitila, keittiö, WC-tilat, sisäpiha sekä tietokonesali.

Sopi Jikko vuonna 2013
Vuonna 2013 huumeita käyttävien nuorten tavoittamista on edelleen jatkettu, yhteistyötä eri organisaatioiden
kanssa on vahvistettu, työntekijöiden päihdetyön osaamista on lisätty ja heitä on koulutettu uusien menetelmien käyttöön. Myös aiemmin vaikeasti tavoitettavia naisia
ja lapsia on nyt onnistuttu tavoittamaan hankkeen piiriin.
Sopi Jikko aloitti työpajojen järjestämisen niin Rufisquen
naisvankilassa kuin myös Fort B:n lastenvankilassa.
Tekemällä tiivistä yhteistyötä Rufisquen naisten vankilan kanssa on ollut mahdollista työskennellä naisten
päihdeproblematiikan parissa. Sopi Jikkon työntekijät
ovat vieneet kuntouttavaa työpajatoimintaa naisvankilan muurien sisäpuolelle. Samankaltaista yhteistyötä
on tehty lasten ja nuorten Fort B-vankilan kanssa. Näin
on saatu mallinnusta varten arvokasta kokemusta juuri
näiden ryhmien kanssa työskentelystä.
Keskeisin saavutus hankkeen tavoitteiden toteutumisen kannalta liittyy kuitenkin itse mallinnusprosessin
aloittamiseen ja työn pohjalta luotavan huumekuntoutusmallin auki kirjoittamiseen, jossa ollaan päästy hyvään alkuun. Mallinnuksen päihdetyötä, kuntoutumista,
riippuvuusproblematiikkaa ja sosiaalityötä käsittelevä
teoriaosuus on nyt saatu lähes valmiiksi.
Hankkeessa on panostettu edelleen henkilökunnan
osaamisen kehittämiseen. Henkilökunta sai vuoden
2013 aikana koulutusta raportoinnissa ja viestinnässä,
erityisesti kotisivujen osalta, yhdistyksen viestintäsuunnittelija Mia-Marisa Rannan Senegaliin suuntautuneella
koulutusmatkalla. Novitskij puolestaan koulutti henkilökuntaa mm. asiakkaiden dialogiseen kohtaamiseen ja

perehdytti ratkaisukeskeiseen lähestymistapaan asiakastyössä. Ulkopuolisena kouluttajana Sopi Jikkossa
vieraili sairaanhoitaja Petri Kylmänen, jonka viikon mittaisen koulutuskokonaisuuden muodosti henkilökunnan
perehdyttäminen addiktiosairauteen sekä motivoivan
haastattelun tekniikkaan käytännön tasolla. Lisäksi
henkilökunta sai koulutusta suonensisäisten huumeiden käytön aiheuttamien haittojen vähentämisestä,
debriefing-menetelmästä sekä hyväksikäytön uhrien
psykososiaalisesta hoidosta.
Hankkeen tulevaisuuden toimintaedellytysten vahvistamisen eteen on tehty vuoden aikana kovasti töitä.
Tavoitteena on rekisteröidä Sopi Jikko ns. ONG-statuksen
omaavaksi kansalaisjärjestöksi, jolloin se olisi oikeutettu
hakemaan valtion myöntämiä avustuksia ja sillä olisi paremmat edellytykset hankkia myös muuta ulkopuolista rahoitusta. Prosessi on vielä osittain kesken, mutta keskuksen toiminta on jo saanut ns. ”association” -luokituksen.
Tulevaisuuden toimintaedellytyksiä parantaa myös
alueen pormestarin päätös luovuttaa lähistöllä sijaitseva
tyhjä tontti Sopi Jikko -keskukselle. Tämä mahdollistaisi
tulevaisuudessa jopa kokonaan oman, erityisesti kuntoutusta varten suunnitellun keskuksen rakentamisen.
Vaikka mahdollinen rakennusprojekti on vielä toistaiseksi vasta suunnittelun tasolla, ja parhaimmassakin
tapauksessa toteutuu vasta vuosien kuluttua, osoittaa
pormestarin ele, että keskuksessa tehtävä työ on myös
paikallisten viranomaisten silmissä tunnustettu tärkeäksi ja toimivaksi sekä yhteisöä hyödyttäväksi. Se on myös
osoitus siitä, että hanke on onnistunut luomaan toimivat
yhteistyösuhteet paikallisiin toimijoihin ja viranomaisiin,
mikä ei päihdetyöhön usein liittyvien ennakkoluulojen
vuoksi suinkaan ole itsestään selvää.

Yhteistyö, tiedottaminen
ja viestintä
Sopi Jikko tekee laajasti yhteistyötä paikallisten viranomaisten, kansalaisjärjestöjen ja muiden toimijoiden
kanssa. Tärkeimpiä yhteistyökontakteja Sopi Jikko -keskuksen toiminnan kannalta lienevät läheinen Thiaroyen
psykiatrinen 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.
Sopi Jikko tekee yhteistyötä myös alueen Mielenterveystyön jaoston (Division de la Santé Mentale) kanssa. Senegalin sisäministeriö on osoittanut kiinnostusta
hankkeeseen ja ministeriössä pidetään keskuksessa
tehtävää työtä erittäin tärkeänä. Vuonna 2013 ministeriö
nimitti Sopi Jikkon johtamaan Kansallisen huumeiden
vastaisen viikon suunnittelukomiteaa.
Omaiset Huumetyön Tukena ry
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Sopi Jikko tekee yhteistyötä myös useiden huumeiden vastaista työtä tekevien järjestöjen kanssa. Näitä
ovat esimerkiksi Kansallinen AIDS:in vastainen liitto
(ANCS, Alliance national contre le SIDA), Plan Sénégal ja
COSAED eli Vaikeassa tilanteessa olevia lapsia ja nuoria
auttavien järjestöjen yhteenliittymä (Collectif des structures d’appui aux jeunes et enfants en difficulté). Lisäksi
yhteistyötä katulapsityössä tehdään koraanikouluja pitävien daarojen järjestön kanssa. Yhteistyö Rangaistushallinnon johdon (La Direction de l’Administration Pénitentiaire) on mahdollistanut Sopi Jikkon työskentelyn
nais- ja lapsivankien kanssa. Yhteyksiä on ylläpidetty
myös mm. Ministeriöiden väliseen huumeiden vastaiseen komiteaan (Comité Interministériel contre les
Drogues), paikallistoimijoihin (mm. Diamaguene Sicap
Mbaon pormestari), Kanadalaiseen paikallisaloitteiden
rahastoon (Fonds Canadien d’Initiative Local) sekä CARITAS-järjestöön.
Yhteistyötä tehdään edelleen myös Senegalin jalkapalloliiton kanssa. Sopi Jikkon lapsille järjestämän jalkapallokoulun piirissä oli vuonna 2013 yhteensä n. 250
lasta. Lisäksi lapsille järjestettiin mahdollisuus pelata
rugbyä. Toiminnan piirissä olevat lapset ovat katulapsia
ja vähäosaisia lapsia, joilla on suuri riski syrjäytyä yhteiskunnasta.
Sopi Jikko -keskus on jatkanut tiivistä huumehaitoista tiedottamista. Vuonna 2013 keskuksessa järjestettiin
35 keskustelutilaisuutta, joihin osallistui yhteensä noin
400 henkilöä. Lisäksi järjestettiin viisi isompaa tilaisuutta eri kaupunginosissa. Näihin tilaisuuksiin osallistui yhteensä n. 750 henkilöä. Tilaisuuksissa käsiteltiin paikallisyhteisölle huumeiden käytöstä aiheutuvia haittoja.
Hanke on ollut esillä myös mediassa, sanomalehdissä, radiossa sekä televisiossa. Televisiokanavista Lamp
Fall FM ja radiokanavista Siweul FM, REWMI FM sekä
Sud FM lähettivät kukin tunnin kestävän ohjelman, missä hankkeen projektikoordinaattori Lamine Touré oli
kertomassa hankkeesta. Lisäksi Kansallisen huumeiden
vastaisen viikon aikana Sopi Jikkosta kerrottiin kahdella
televisiokanavalla, viidessä sanomalehdessä ja neljällä
eri radiokanavalla.
Vuonna 2013 on myös edistetty valmiin huumekuntoutusmallin levittämisedellytyksiä. Hankkeen koordinaattori Lamine Touré on tiivistänyt yhteydenpitoa
muihin Oikeustaloihin ja käynyt tapaamassa niiden
edustajia, jotta valmis malli olisi helpommin levitettävissä muille paikkakunnille, kun se julkaistaan.

Asiakastyön tuloksia
Vuonna 2013 hankkeen piirissä oli yhteensä 11 kuntoutujaa perheineen. Näistä 5 oli uusia, vuoden 2013 aikana
keskuksessa aloittaneita kuntoutujia. Asiakkaiden keskiikä oli 20 vuotta.
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Nuoret läpikäyvät Thiaroyen psykiatrisessa sairaalassa vieroitushoidon, jonka jälkeen yhteistyö sairaalan
kanssa jatkuu lääkinnällisen tarkkailun osalta kuntoutujien ollessa samanaikaisesti Sopi Jikko toiminnan piirissä.
Nuoret kuntoutujat käyvät Sopi Jikko -keskuksessa päivittäin. Tällä hetkellä käytössä on varsin laaja paletti erilaisia
asiakastyön ja kuntoutuksen työkaluja. Aamut aloitetaan
keskittymis- ja herättelyharjoituksilla. Viikko-ohjelmassa
on muun muassa liikuntaa, pelejä, leikkejä, keskusteluja
sekä muuta ohjattua toimintaa. Asiakkaille järjestetään
myös erilaisia työpajoja kulttuurikeskus RIAC:in toimesta. Lisäksi käytetään asiakkaiden ”vastuuttamista”, jossa
pyritään paitsi osallistamaan asiakkaita keskuksen toimintaan, myös rohkaistaan heitä kantamaan vastuuta
yhteisistä tiloista, arjen askareiden sujumisesta, ryhmän
toimimisesta sekä omasta kuntoutumisestaan.
Erilaiset aktiviteetit mahdollistavat riippuvuusproblematiikan käsittelyn eri keinoin: menetelminä
käytetään muun muassa terapeuttisia yksilö- ja ryhmäkeskusteluja, taidetta sekä vertaistukeen perustuvia menetelmiä. Esimerkiksi vuoden 2013 aikana järjestettiin 2
eri työpajaa, vapaa-ajantoimintaa oli 43 kertaa ja urheilua 37 kertaa. Lisäksi asiakkaille järjestettiin 2 retkeä/
tutustumiskäyntiä eri kohteisiin.
Hankkeessa tehdään myös paljon yhteistyötä perheiden kanssa, koska perhe ja lähiyhteisö näyttelee Senegalissa tärkeää roolia nuoren elämässä ja siten myös
kuntoutumisprosessissa. Vuoden 2013 aikana keskuksen sosiaalityöntekijä toteutti yhteensä 40 kotikäyntiä.
Kotikäynnit mahdollistavat vuoropuhelun asiakkaan
perheenjäsenten kanssa, jolloin perhe pystyy omalta

osaltaan mahdollisimman hyvin tukemaan asiakkaan
kuntoutumista kotona. Yhteistyö perheiden kanssa on
sujunut hyvin. Joissakin tapauksissa yhteistyötä perheiden kanssa on kuitenkin edelleen hankaloittanut se, että taikauskoisuus on yhä arkea Senegalissa ja kodeissa
halutaan uskoa lasten ja nuorten ongelmien johtuvan
esimerkiksi pahoista hengistä, ei huumeongelmasta.
RIAC järjesti vuonna 2013 kuntoutujille kaksi työpajaa: teatteri- ja filmityöpajan. Nykyisille ja entisille, yhä
etäseurannassa oleville asiakkaille järjestettiin myös
kaksi pedagogispainotteista retkeä, jotka suuntautuivat Salyyn ja Toubab Dialaoon. Retkien aikana yhdessä
vietetty aika on mahdollistanut asiakkaiden ja ohjaajien
välisen luottamuksen vahvistumisen.
Lisäksi naisten vankilassa järjestettiin työpaja, jossa käsiteltiin mm. päihdeproblematiikkaa, vankeutta ja
yhteiskuntaan palaamista mm. keskustelun, käsitöiden,
kuvataiteen ja tarinaterapian avulla. Naisvankilassa järjestettyyn työpajaan osallistui yhteensä 8 naista. Lasten
vankilassa järjestetyssä työpajassa erilaisia aiheita käsiteltiin mm. leikkien, askartelun, käsitöiden, teatterin ja
tarinan keinoin. Yhteensä 30 lapsivankia osallistui tähän
interventioon.
Psykososiaalisen kuntoutuksen ja terapeuttisen
työskentelyn lisäksi asiakkaille on mahdollisuuksien
mukaan pyritty järjestämään erilaisia koulutuksia ja
työharjoitteluita, jotta heidän olisi helpompi sijoittua
työelämään hoidon jälkeen. Esimerkiksi 3 nuorta sai
vuonna 2013 ajo-opetusta ja suoritti ajokortin läheises-

sä autokoulussa, yksi nuori sai ompelukoulutusta ja yksi
perehtyi putkimiehen töihin.

Yhteenveto Sopi Jikko-hankkeesta
Vuonna 2013 kuntoutusmallin kehittämistä ja huumeita
käyttävien nuorten tavoittamista on edelleen jatkettu. Rakenteissa on panostettu edelleen henkilökunnan
osaamisen kehittämiseen. Vuoden aikana on keskitytty
erityisesti naisten ja lasten tavoittamiseen, hankkeen
tulevaisuuden toimintaedellytysten parantamiseen sekä
varsinaisen mallinnusprosessin aloittamiseen. Asiakkaita, myös sellaisia ryhmiä, joita on aiemmin ollut hankala
saada hankkeen piiriin, on tavoitettu kiitettävästi tekemällä yhteistyötä esimerkiksi Rufisquen naisten vankilan
sekä lasten ja nuorten vankila Fort B:n kanssa.
Sopi Jikko -keskus on jatkanut tiivistä huumehaitoista tiedottamista sekä yhteistyötä muiden paikallisten
toimijoiden, viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Seuraavaksi on vuorossa itse huumekuntoutusmallin
hiominen ja mallinnusprosessin loppuun vieminen sekä
mallin julkaisu.
Yhteistyö yhteistyökumppaneiden ja muiden toimijoiden kanssa on sujunut pääosiltaan hyvin. Kaiken
kaikkiaan Sopi Jikko -hankkeen saama palaute niin asiakkailta, perheiltä, hanketta seuraavalta oikeustalon
koordinointikomitealta kuin paikallisilta viranomaisiltakin on ollut hyvin positiivista. Hanke on ollut esillä myös
mediassa, sanomalehdissä, radiossa sekä televisiossa.

Asiakaspalautetta:
”Tämä aika täällä on muuttanut paljon. Ennen olin levoton, en pystynyt keskittymään mihinkään. Nyt olen rauhoittunut. Kannustan kaikkia jotka ovat avun tarpeessa tulemaan tänne.”
”Olen paljon muuttunut sen jälkeen kun tulin sairaalasta Sopi Jikkoon. Sairaalassa minut parannettiin fyysisesti,
täällä olen lopullisesti lopettanut pilven polttamisen, koska vietän päiviä keskuksessa ja on muuta ajateltavaa.”
”Siitä lähtien kun tulin tänne olen löytänyt uuden elämän, paremman elämän. Olen saanut rohkeutta jättää
taakseni kaiken huonon, siis huonot tavat. Työpajat ovat antaneet paljon uusia ajattelun aiheita ja kokemuksia
esimerkiksi elokuvapaja opetti, miten elokuvaa tehdään. Keskustelut ovat tärkeitä, koska ne ovat auttaneet
paremmin ymmärtämään omaa tilannetta. Se että tapaan päivittäin ihmisiä, jotka eivät käytä aineita, auttaa
pysymään raittiina ja vahvistaa raittiutta.”
”Elämäni muuttui kun tulin keskukseen ja myös äitini on nyt paremmalla mielellä. Koska kun muutuin itse ja käytökseni muuttui, niin myös tilanne kotona helpottui. Keskustelut ovat auttaneet ymmärtämään asioita uudella
tavalla ja tuoneet tietoa.”
”Minä haluan kiittää kaikkia työntekijöitä, he todellakin ottavat meidät hyvin huomioon. On niin paljon niitä,
jotka eivät välitä, mutta he välittävät ja siksi he ovat onnistuneet saamaan meidät muuttumaan. Jos minulla
joskus tulee olemaan rahaa, annan kaiken keskukselle – toiminnan on jatkuttava!”
”Minun ympäristössäni olevat ihmiset ovat huomanneet, että olen muuttunut; ennen he eivät kunnioittaneet
minua, mutta nyt kunnioittavat, nyt olen rauhallinen.”
”Nyt olen rauhoittunut, en tee enää tyhmyyksiä, esim. käytin aineita ja menin kotiin sekaisin, olin hyvin impulsiivinen ja jopa aggressiivinen, nyt olen oppinut ymmärtämään asioita täällä ja muuttunut; se on muiden kunnioitus
joka sen on tehnyt.”
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Julkaisutoiminta
OHT ry on vuosien saatossa julkaissut toimintaansa
liittyviä tutkimuksia ja työmalleja. Yhdistys panostaa
omaan julkaisutoimintaansa, jotta kattavassa palvelukokonaisuudessa tehtävä työ saadaan mahdollisimman
hyvin tehtyä näkyväksi ja muiden toimijoiden käyttöön
hyödynnettäväksi. Julkaisut valottavat yhdistyksessä
tehtävän työn tuloksellisuutta, hyötyjä, vaikutuksia ja
haasteita. Julkaisuja on mahdollisuus ostaa yhdistykseltä ja ne ovat myös luettavissa yhdistyksen kotisivuilla
sähköisessä muodossa.

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 elämään. Sinikka Törmä & Kari Huotari
(2010).
• Palveluohjaus - työmalli huumeita käyttävien kanssa
työskentelyyn. Henna Rauhala (2011).
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• Kohtaamisen kautta tukeen - Omaiset Huumetyön
Tukena ry:n Avoimien ovien toiminnan ja
palveluohjauksen vaikutus huumeita käyttävien
asiakkaiden elämäntilanteeseen. Sauli Suominen &
Katja Malin-Kaartinen (2012).
• Runokirja Halu. Johanna Vuorimies (2013).

Muut julkaisut:
• Avoimet ovet. Miten toiminta tukee nuoria huumeiden käyttäjiä ja mitä he tarvitsevat asiakkaina.
Kaarina Autio & Henna Rauhala (2009). Diakoniaammattikorkeakoulun opinnäytetyö.
• ”Ilman tätä juttuu en tiiä mis olisin nyt”- Jälkipolku
hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan
elämään. Tiina Savander & Sandra Salminen (2009).
Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetyö.
• ”Ei mikään sellanen, että te ootte ne käyttäjät ja sit et
me ollaan ne ohjaajat”: päihteitä käyttävän asiakkaan
kohtaaminen. Hede Kumpulainen (2013). Diakoniaammattikorkeakoulun opinnäytetyö.

Vaikuttaminen ja yhteistyö
muiden toimijoiden kanssa
Yhdistys tekee avointa yhteistyötä eri tahojen kanssa ja
etsii uudenlaisia kumppanuuksia päihde- ja mielenterveyssektorin toimijoiden kanssa asiakaslähtöisten palveluiden parantamiseksi. Päihteitä käyttävien, kuntoutuvien ja heidän läheistensä palveluiden parantaminen
on yhdistyksen toiminnan keskeisin tavoite.
Huumetyön vertaistoiminnan osaamiskeskus (Osis)
kumppanuushankkeen myötä yhteistyö A-klinikkasäätiön Uudenmaan palvelualueen Helsingin Vinkin kanssa
on edelleen vahvistunut. Hankkeen päätavoitteena on
vahvistaa päihteitä käyttävien asemaa yhteiskunnassa
sekä kokemusasiantuntijoina että palveluiden kuluttajina. Yhteistyö on konkreettista asiakkaiden, vertaistoimijoiden, työntekijöiden sekä järjestöjen tasolla. Päihteitä
käyttävien vertaistoiminnan kehittäminen on järjestöjen
yhteinen intressi.
Vuonna 2013 jatkettiin yhteistyötä EHYT ry:n koordinoiman Ehkäisevän päihdetyön verkoston (EPT-verkosto) kanssa. Verkostossa on mukana yli 30 päihdetyötä tekevää järjestöä. Toiminnan tavoitteena on ”yhteiskunta,
jossa on enemmän hyvinvointia ja vähemmän päihteitä”.
Verkoston vahvuus on toimijoiden jaettu asiantuntijuus.
Samalla se tukee erityisesti pienten järjestöjen työtä.
OHT ry on mukana EPT-verkoston huume- ja viestintätyöryhmissä.

Huumetyöyöryhmä toimii yhteiskunnallisen vaikuttamistyön vahvistajana, tiedon jakamisen kanavana ja
järjestöjen välisenä keskustelufoorumina. Huumetyöryhmä toteutti syksyn 2013 Päihde- ja mielenterveyspäivillä paneelikeskustelun ”Uusia ratkaisuja huumeongelmaan”. OHT ry:n toiminnanjohtaja Ron Furman
osallistui paneelikeskusteluun. Paneelissa käsiteltiin
muun muassa käyttöhuoneita, pinnalla ollutta ilokaasukysymystä, palveluihin hakeutumisen kynnystä sekä
hoito- ja rangaistuspolitiikkaa. Huumetyöryhmä osallistui myös keväällä 2013 Maailma kylässä- festivaalitapahtumaan omalla näyttelypisteellään.
Viestintätyöryhmän tarkoituksena on tukea ja kehittää järjestöjen viestintää sekä toimia viestintävastaavien
foorumina. Viestintätyöryhmän ensimmäisen toimintavuoden tavoitteena oli tehdä tapahtuma- ja kampanjayhteistyötä, kehittää mediaseurantaa, tuottaa viestintäkoulutusta ja vahvistaa mediasuhteita. Lisäksi luotiin
järjestöjen yhteinen sähköinen uutiskirje, joka ilmestyy
joka toinen viikko. Uutiskirjettä levitetään verkoston jäsenille, sidosryhmille, toimittajille sekä kaikille aiheesta
kiinnostuneille. Kirjeessä kerrotaan muun muassa alan
uutisista ja tapahtumista sekä tarjotaan poimintoja ajankohtaisesta päihdekeskustelusta ja tietoa järjestöjen
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avoimista työpaikoista. Yhdistys on osallistunut aktiivisesti myös uutiskirjeen sisällön tuottamiseen. Ehkäisevän päihdetyön viikkoa vietettiin 4.-10.11.2013, johon
myös OHT ry osallistui. Ehkäisevän päihdetyön teemaviikolla erilaiset tahot viestivät yhdessä ehkäisevän työn
merkityksestä terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä. Viikon teema oli ”Onnea vahvistamassa”.
Omaiset mielenterveystyön tukena Uudenmaan
yhdistys ry:n OPA-hankkeen kanssa jatkettiin tiivistä
yhteistyötä muun muassa asiakasohjaukseen ja tilaisuuksien järjestämiseen liittyen. OPA-hanke nostaa
kuntoutujan, omaisten ja perheiden arjen esille. Hanke
kokoaa myös yhteen pääkaupunkiseudun mielenter
veys- ja päihdesektorin toimijoita. OHT ry ja OTU ry
järjestivät huhtikuussa 2013 yhteisen tilaisuuden, joka
oli suunnattu pääkaupunkiseudun kuntien sosiaali- ja
terveyslautakuntien jäsenille sekä muille päihde- ja mielenterveysasioista kiinnostuneille vaikuttajille. Tilaisuuden tarkoituksena oli kertoa päättäjille sen hetkisestä
päihde- ja mielenterveystilanteesta pääkaupunkiseudulla sekä siitä, millaisia haasteita asiakkaat kohtaavat
arjessaan. Näin haluttiin tuoda päihde- ja mielenterveys
asiakkaiden sekä heidän läheistensä ääntä kuuluviin
päättäville tahoille. Samalla haluttiin tarjota päättäjille
ajatuksia siitä, millaista laadukas ja toimiva päihde- ja
mielenterveystyö parhaimmillaan on tai voisi olla. Tilaisuus onnistui erinomaisesti ja paikalla Ostrabotnian
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kabinettitiloissa järjestetyssä tilaisuudessa oli vajaa parikymmentä kutsuttua, mukana myös muutama entinen
ja nykyinen kansanedustaja. Päihde- ja mielenterveysongelmiin liittyvään vaikuttamistyöhön halutaan panostaa ja OTU ry on tässä luonteva yhteistyöjärjestö, sillä
yhdistysten osaaminen on toisiaan täydentävää ja ne
jakavat hyvin samankaltaisen arvopohjan.
Yhdistys osallistui keväällä jo viidennen kerran Maailma kylässä -festivaalitapahtumaan omalla näyttelypisteellään. Kaksipäiväinen festivaali levittäytyi Kaisaniemen puiston ja Rautatientorin alueelle 25.-26.5. ja
tapahtuma keräsi arviolta 85 000 kävijää. Tapahtumassa
tiedotettiin yhdistyksen Sopi Jikko -kehitysyhteistyöhankkeesta ja esiteltiin yhdistyksen toimintaa muiltakin
osin. Lisäksi myynnissä oli senegalilaisia käsitöitä kuten
koruja ja kankaita.
Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelman valmisteluhankkeen tiimoilta osallistuttiin viiteen
työpajaan kevään ja syksyn 2013 aikana. Yhdistyksessä
toteutettiin myös valmisteluhankkeeseen liittyvä järjestökysely ja fokusryhmähaastattelut toukokuussa 2013.
Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelman
yleisenä tavoitteena on edistää päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistä terveyttä ja hyvinvointia edistävää sekä ongelmia ehkäisevää ja korjaavaa järjestö- ja
kansalaistoimintaa koskevaa tutkimusta. Tutkimusohjelman tavoitteena on myös vahvistaa järjestöjen yhteistä

tutkimukseen ja tietotuotantoon pohjautuvaa kehittämis-, viestintä- ja vaikuttamistyötä. Valmisteluhanketta
koordinoi A-klinikkasäätiö. Tutkimusohjelman toteuttamiseen vuosille 2014-2017 haettiin avustusta Raha-automaattiyhdistykseltä mutta rahoituspäätös oli kielteinen.
Keväällä 2013 yhdistys aloitti uuden kehittämishankkeen suunnittelun Helsingin kaupungin kanssa. Satuhankkeen tavoitteena on kehittää sairaalaympäristöön
motivoivaa palveluohjaus- ja tukitoimintaa päihteiden
käytöllä sekä psyykkisesti oireileville potilaille ja heidän
läheisilleen. Toiminnasta kehitetään uusi työmalli, jota
tarjotaan valtakunnallisesti sairaaloihin levitettäväksi.
Vastaavanlaista systemaattisesti koordinoitua toimintaa päihteiden käytöllä sekä psyykkisesti oireileville potilaille ja heidän läheisilleen ei ole olemassa sairaaloissa.
Hankkeelle haettiin rahoitusta Raha-automaattiyhdistykseltä. Myönteinen avustuspäätös saatiin joulukuussa
2013. Hankkeen toteutusvuodet ovat 2014-2017.
Yhdistys osallistui valtakunnallisille Päihde- ja mielenterveyspäiville 8.–9.10.2013 yhteisellä näyttelyosastolla Omaiset mielenterveystyön tukena Uudenmaan
yhdistys ry:n ja Suomen palveluohjausyhdistyksen
kanssa. Näyttelypisteellä järjestettiin haiku- ja tankarunonäyttely, jolla haluttiin runouden keinoin kertoa
päihde- ja mielenterveysasiakkaiden arjesta ja heidän
kokemistaan haasteista.
Suomen palveluohjausyhdistyksen (SPO ry) kanssa
tehdään konkreettista yhteistyötä järjestämällä pal-

veluohjaukseen liittyviä tilaisuuksia. Yhdistys edistää
palveluohjaustyötä tekevien ja sitä suunnittelevien sosiaali- ja terveydenhuoltoa edustavien henkilöiden välistä yhteistoimintaa. Tavoitteena on parantaa palvelu
ohjauksen yleisiä toimintaedellytyksiä Suomessa.
12.11.2013 järjestetyssä etsivään nuorisotyöhön ja palveluohjaukseen liittyvässä tilaisuudessa Vantaalla esiteltiin OHT ry:n palveluohjausta.
Yhdistys osallistui edelleen aktiivisesti Vety-verkoston eli huumeiden käyttäjien vertaistyön ja vertaistukitoimintaa järjestävien tahojen yhteistyöverkoston
toimintaan. Vety-verkosto on tärkeä yhteistoimintaelin
vertaistoiminnan kehittämisen ja julkituomisen kannalta. Yhdistys on ollut myös monen vuoden ajan mukana
suunnittelemassa ja toteuttamassa huumeisiin kuolleiden muistotilaisuutta yhdessä Irti Huumeista ry:n ja Stop
huumeille ry:n kanssa. Muistotilaisuus järjestettiin Helsingin vanhassa kirkossa 5.11.2013. Joulutervehdyksiin
varatut rahat yhdistys lahjoitti Suomen käyttäjäyhdistys
Lumme ry:n toimintaan.
Marraskuussa 2013 osa yhdistyksen työntekijöistä
teki työmatkan Barcelonaan. Työmatkan tarkoituksena
oli käydä tutustumassa paikallisiin päihdetyön toimijoihin ja palveluihin. Vierailukäynnit tehtiin huumeita käyttävien päiväkeskukseen (käyttöhuoneet), huumeriippuvuusklinikalle ja haittoja vähentävää huumevalistusta
tekevään järjestöön.
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Avustukset ja lahjoitukset
Vuoden 2013 rahoitus koostui seuraavista avustuksista sekä Jälkipolun kuntaosuuksista:
Elämäntaitoryhmät (ET)

100 000 euroa

RAY toiminta-avustus AK2

75 000 euroa

RAY toiminta-avustus AK4

OmaTila (OT)

106 000 euroa

RAY toiminta-avustus AK6

OmaTila (OT)

2 000 euroa

OmaTila (OT)

800 euroa

Yhdistyksen toimintojen koordinointi
ja viestintä (HALLINTO)

Verna-osahanke (OSIS)

Pappa Fest ry
Vantaan kaupungin järjestöavustus

72 863 euroa

RAY projektiavustus C

Jälkipolku hoito-ohjelma (JP)

263 100 euroa

Kuntien ostopalvelut

Jälkipolku hoito-ohjelma (JP)

4 000 euroa

Stiftelsen 7nde Mars Fonden

Sopi Jikko, Senegal

98 810 euroa

Ulkoasiainministeriö

Sopi Jikko, Senegal

2 000 euroa

Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Asiakkaiden tukemiseen ja toimitilavuokriin

13 000 euroa

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston järjestöavustus

Vuoden 2013 arvio
Vuosi 2013 oli taloudellisesti hyvä sekä vakaa. Vuosien
varrella kerääntyneet alijäämätappiot saatiin hävitettyä ja yhdistyksen oma pääoma saatiin positiiviseksi.
Vuonna 2013 ostopalveluna toimivalle Jälkipolku hoitoohjelmalle pääkaupunkiseudun kunnat myönsivät maksusitoumuksia tasaisesti läpi vuoden. RAY:n avustamien
toimintojen kulut vastasivat talousarvioita. Tämän myötä voidaan todeta, että vuonna 2013 yhdistyksen kokonaistavoite talouden suhteen toteutui suunnitellusti.

Tuloslaskelmaa koskevat tiedot
RAY avustukset
Raha-automaattiyhdistys myönsi vuodelle 2013 100 000
euron suuruisen AK2-avustuksen Elämäntaitoryhmien
toimintaan. Avustus nostettiin ja käytettiin kokonaan
vuonna 2013.
Raha-automaattiyhdistys myönsi vuodelle 2013
75 000 euron suuruisen AK4-avustuksen yhdistyksen toimintojen koordinointiin ja viestintään (hallinto). Avustus
nostettiin ja käytettiin kokonaan vuoden 2013 aikana.
Raha-automaattiyhdistys myönsi vuodelle 2013
106 000 euron suuruisen AK6-avustuksen OmaTilaan –
matalankynnyksen tukitoimintaan huumeita käyttäville
ja heidän läheisilleen. Avustus nostettiin ja käytettiin kokonaan vuoden 2013 aikana.
Osis-huumetyön vertaistoiminnan osaamiskeskus
kumppanuushankkeeseen kuuluvan Verna-osahankkeen
osuus avustustuotoista vuonna 2013 oli 72 863 euroa ja
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se käytettiin kokonaan vuonna 2013 syntyneiden kulujen
kattamiseen.
Saadut avustustuotot ja syntyneet kulut esiintyvät
tuloslaskelmassa muun varsinaisen toiminnan ryhmässä.

Avustukset Ulkoasiainministeriöltä
Ulkoasiainministeriö myönsi vuonna 2009 alkaneeseen,
Senegalissa toteutettavaan Sopi Jikko-hankkeeseen yhteensä 98 810 euroa avustusta vuodelle 2013. Hankkeen
tavoitteena on viedä yhdistyksen toimialaan liittyvää
osaamista Senegaliin. Avustuksesta on jaksotettu saatuihin ennakoihin käyttämätön osuus 11 774,63 euroa
per 31.12.2013.
Avustusta käytettiin yhteensä 98 810 euroa sekä siirtyviä avustuksia 4 904,64 euroa ja omarahoitusta saatiin kokoon 18 373,42 euroa, mikä muodosti yhteensä
122 088,06 euroa. Näin ollen omarahoituksen osuus oli
15,05 % toteutuneesta kokonaisbudjetista.

Henkilöstöä koskevat tiedot
Yhdistyksellä oli vuonna 2013 yksitoista (yksi enemmän
kuin edellisenä vuonna) vakituista työntekijää. Lisäksi käytettiin tilapäistä henkilökuntaa, joille maksettiin
tuntipalkkaa tai palkkioita. Päätoimisen henkilökunnan
lukumäärä vuoden 2013 lopussa oli yksitoista. Lisäksi yhdistyksessä työskenteli työharjoittelija sekä kaksi kokemusasiantuntijaa kuntouttavassa työtoiminnassa.

Henkilöstökulut

1.1.–31.12.2013

1.1.–31.12.2012

421 697,13

380 073,78

Eläkekulut

71 926,29

64 945,30

Muut henkilösivukulut

16 144,83

19 577,89

509 768,25

464 596,97

Palkat ja palkkiot

Henkilöstökulut yhteensä

Tilinpäätös vuodelta 2013
Tuloslaskelma 1.1.–31.12.2013
Tuloslaskelma		

1.1.–31.12.2013		

1.1.–31.12.2012

759 260,90		

647 187,68

Varsinainen toiminta
Tuotot		
Kulut
Henkilöstökulut

509 768,25		

464 596,97

Muut kulut

249 195,64

191 971,52

656 568,49

297,01		

–9 380,81

Tuotot		

15 975,65		

18 211,80

Kulut		

0,00		

–341,75

Tuotto-/kulujäämä		

16 272,66		

8 489,24

19,08		

127,00

Tuotto-/kulujäämä		

758 963,89

Varainhankinta

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot		
Kulut		

0,00		

–0,14

Tuotto-/kulujäämä		

16 291,74		

8 616,10

Satunnaiset erät		

0,00		

0,00

Tilikauden ylijäämä/alijäämä		

16 291,74		

8 616,10
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Tase 31.12.2013
Omaiset Huumetyön Tukena ry
OHT ry
TASE

31.12.2013

31.12.2012

47 491,14

45 222,91

     Rahat ja pankkisaamiset

62 707,12

44 361,69

   Vaihtuvat vastaavat yhteensä

110 198,26

89 584,60

110 198,26

89 584,60

–12 105,18

–20 721,28

16 291,74

8 616,10

4 186,56

–12 105,18

VASTAAVAA
   Vaihtuvat vastaavat
     Siirtosaamiset

VASTATTAVAA
   Oma pääoma
     Toimintapääoma
     TIlikauden alijäämä/ylijäämä
   Oma pääoma yhteensä
   Vieras pääoma
  Lyhytaikainen
     Ennakkomaksut

11 774,63

16 679,27

     Ostovelat

3 417,13

4 519,70

     Siirtovelat

81 309,65

71 276,71

9 510,29

9 214,10

106 011,70

101 689,78

110 198,26

89 584,60

     Muut lyhytaikaiset velat
   Lyhytaikainen yhteensä
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