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1 IRTI HUUMEISTA RY – TOIMINNAN TAUSTA JA TARKOITUS
Irti Huumeista ry:n toiminta käynnistyi 1984 huumeiden käyttäjien vanhempien
toimesta. Yhdistyksen toiminnassa vapaaehtois- ja vertaistuen rooli on ollut
voimakasta ja tulee olemaan sitä myös jatkossa. Vapaaehtoistyön rinnalle on
kehittynyt ammatillinen toiminta, joka tukee, turvaa ja vahvistaa vapaaehtoistyötä. Vuosi 2018 on 34. toimintavuosi.
Huumeongelma ja siihen liittyvät ilmiöt ovat kansainvälisiä sekä kansallisia. Irti
Huumeista ry on verkostoitunut kansainvälisesti. Toiminnan painopiste on kansallisessa toiminnassa. Huumeet ovat yksi järjestäytyneen rikollisuuden muodoista.
Huumemaailmassa tapahtuu ihmisoikeusloukkauksia. Ne saattavat kohdentua
huumeiden käyttäjiin, toipujiin ja heidän läheisiinsä. Ihmisoikeuksiin kuuluvat
mm. asuminen, työ ja oikeus hoitoon. Ne eivät aina toteudu asiakaskuntamme
kohdalla. Tästä syystä toimimme edistäen ihmisarvoista elämää. Suomen perustuslain mukaan päihdeongelma ei ole henkilökohtainen ongelma. Lainsäädäntö
velvoittaa kunnat, maakunnat ja työvoimatoimistot järjestämään asiakkaille sopivan palvelukokonaisuuden, oli kyseessä huumeiden käyttäjä tai hänen läheisensä.
Irti Huumeista ry:n säännöissä määritellään yhdistyksen tarkoitus ja toiminta
poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumattomana, valtakunnallisena ja alueellisesti
toimivana järjestönä. Tarkoitus on ehkäistä huumeiden käyttöä, tukea läheisiä,
käyttäjiä ja toipujia käytön lopettamiseksi sekä vaikuttaa huumetyön kehittämiseen maassamme. Yhdistys kustantaa, julkaisee, kääntää ja levittää alaa käsittelevää kirjallisuutta ja muuta materiaalia, järjestää koulutus-, tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia ja osallistuu huumekysymyksiä käsittelevään yhteiskunnalliseen
keskusteluun.
Yhdistyksen organisaatio uudistui vuonna 2017 ja yhdistyksen Ihmisarvoista
elämää -strategia vuosille 2018-2022 valmistui. Organisaatiouudistuksen jälkeen
tärkein tehtävä on vakauttaa yhdistyksen uudet toimintatavat. Uudessa organisaatiossa eriytettiin asiakastyö ja yhteiskuntavaikuttaminen. Yhteiskuntavaikuttamiseen kuuluvat yhdistyksen koulutustyö, viestintä, järjestötyö, hallinto, ja talous.
Tämä toiminta rahoitetaan STEA:n toiminta -avustuksella. Asiakastyöhön kuuluvat
vapaaehtoistyö sekä läheis- ja huumetyö. Hanketoiminta on osa yhdistyksen
perustyön kehittämistä. Irti Huumeista ry:ssä alkoi Oikeus turvallisempaan arkeen
–perhetyön hanke (Kaikille eväät elämään -ohjelma) syksyllä 2017. Lisäksi vireillä
olevat hankehakemukset ja yhteistyöhankkeet ovat tapa vastata alueiden ja
ihmisten huumetyön tarpeisiin.

4

2 PERUSTEHTÄVÄ, KOHDERYHMÄT JA TAVOITTEET
Irti Huumeista ry:n perustehtävä on edistää huumeetonta ihmisarvoista elämää.
Kaikki yhdistyksen toiminta tukee perustehtävää. Irti Huumeista ry:n kohderyhminä ovat huumetietoa tarvitsevat ihmiset, läheiset, lasten vanhemmat ja puolisot
sekä ammattilaiset kuten opettajat, vapaaehtoiset, sosiaali- ja terveysalan henkilöstö sekä muut huume- ja päihdetyön asiantuntijat ja päättäjät.
Yhteiskuntavaikuttamisen ja ehkäisevän työn kohderyhmää ovat ne ihmiset, jotka
ajattelevat, ettei huumeongelma kosketa heitä ja jotka tarvitsevat tietoa aiheesta. Meillä on huumeongelma ja se koskettaa jokaista suomalaista jollakin tavoin,
välillisesti tai välittömästi. Asiakastyössä työskennellään edistäen toipumista ja
hyvinvointia huumeriippuvaisten, toipujien ja heidän läheisensä parissa.
Läheis- ja huumetyössä kohderyhminä ovat huumeiden käyttäjien läheiset,
käyttäjät, toipujat ja muut ihmiset, jotka kaipaavat tietoa tai tukea huumeisiin
liittyvissä elämäntilanteissa tai ehkäisevässä työssä. Läheinen voi olla vanhempi,
sisarus, lapsi tai nuori, muu sukulainen, ystävä, kollega tai naapuri. Asiakas määrittää itse, onko hän läheinen.
Yhdistys toimii johdonmukaisesti, suunnittelee, toteuttaa, seuraa, arvioi ja tekee
johtopäätöksiä liittyen toimintaansa. Yhdistys pyrkii olemaan ammatillisesti vahva
ja tehokas alansa edelläkävijä. Asiakastyö ja yhteiskuntavaikuttaminen vastaavat
asiakkaiden tarpeeseen. Yhdistyksen arvot, joihin kaikki yhdistyksemme toiminnassa mukana olevat vapaaehtoiset ja työntekijät sitoutuvat ovat: Oikeudenmukaisuus ja aitous. Ihmisarvo ja osallisuus. Rohkeus ja vastuullisuus.

2.1 TAVOITTEET
• Huumeiden käyttäjien, toipujien ja heidän läheistensä ihmisarvoisen
elämän edistäminen.
• Yhdistys vahvistaa toimijoiden osallisuutta, vastuullisuutta ja osaamista.
• Yhdistys tunnetaan asiantuntevana yhteiskuntavaikuttajana ja ammatillisesti
tehdystä työstään.

3 YHTEISKUNTAVAIKUTTAMINEN
Irti Huumeista ry:n yhteiskuntavaikuttaminen koostuu koulutus-, viestintä-,
järjestö-, hallinto- ja taloustyöstä. Yhteiskuntavaikuttamisessa osallistutaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja huumetyönkehittämiseen, julkaistaan,
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käännetään ja levitetään alaa käsittelevää kirjallisuutta ja muuta materiaalia
sekä järjestetään koulutus-, tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia sekä edistetään
huumeiden käyttäjien ja heidän läheistensä ihmisarvoista elämää.
”Meillä on huumeongelma” -ajattelumme Irti Huumeista ry:ssä lähtee siitä, että
ongelma koskettaa kaikkia Suomessa asuvia. Jotain ongelma koskettaa vain
veronmaksajana, toinen pohtii, miten voin kasvattaa lapseni terveeksi aikuiseksi.
Joidenkin kohdalla huumeriippuvuus on osa arkea ja se periytyy sukupolvelta
toiselle. Ongelman kansainvälinen luonne ja sen ilmiöt vaikuttavat Suomeen ja
suomalaisiin esimerkiksi ihmisoikeusloukkauksina, ammattimaisen rikollisuuden
ja huumekaupan muodoin. On toimittava kansallisesti, mutta ymmärrettävä ja
ennakoitava kansainvälisiä ilmiöitä.
Käyttäjien läheisten tukeminen, huumeiden käyttäjien ja heidän läheistensä
etujen ajaminen yhteiskunnallisessa päätöksenteossa on olennaista toiminnassamme. Yhteiskunnallisen toiminnan tavoitteena on tuoda Irti Huumeista
ry:n kokemusperäinen tieto ja asiantuntemus perhekeskeisestä huumetyöstä
suuren yleisön, ammattilaisten ja päättäjien tietoon sekä vaikuttaa siihen, että
yhteiskunnassa ymmärretään vapaaehtoistyön merkitys sekä huumeiden käytön
vaikutus käyttäjien läheisiin. Yhdistys osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun
lähettäen tiedotteita, lausuntoja ja kannanottoja.

3.1 YHTEISKUNTAVAIKUTTAMISEN TAVOITTEET
• Osallistua julkiseen keskusteluun ja kehittää huumepolitiikkaa
ihmisarvoisemmaksi.
• Kouluttaa, viestiä ja keskustella huumeiden käyttäjien, toipujien ja läheisten
oikeuksista ja heidän kokemistaan epäkohdista yhteiskunnan eri tasoilla.
• Talous- ja järjestöhallintoon etsitään kestävät ja taloudelliset ratkaisut, jotka
turvaavat toiminnallisen kapasiteetin.

3.2 KOULUTUS
Koulutustoiminnalla tuetaan yhdistyksen perustehtävää; miten vapaaehtoiset
toimijat voivat edistää huumeidenkäyttäjien, toipujien ja heidän läheistensä
ihmisarvoista elämää. Irti Huumeista ry toteuttaa visioonsa ja arvoihinsa perustuvaa elinikäisen oppimisen periaatetta, jonka avulla tuetaan vapaaehtoisten ja
työntekijöiden tiedon, taidon ja ymmärryksen lisääntymistä.
Läheistyöntekijät ja järjestösihteeri järjestävät tapahtumakalenterin mukaisen
toiminnan. Tarpeen mukaisesti toteutetaan puhelinpäivystyksen, tukihenkilötyön
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ja läheisryhmätoiminnan koulutuksia. Koulutuksista ja tapahtumista lähetetään
aina etukäteisilmoitus ja ohjelma, jossa on koulutustavoitteet ja koulutuksen sisältö. Nettipohjainen koulutusalusta tuo uuden oppimisympäristön ja sen kautta
kehitettään uusi tapa saada tietoa, sekä kohdennettua ja yksityiskohtaista tietoa
esille tulleiden tarpeiden mukaan.
Järjestökoulutuksen avulla ylläpidetään yhdistyksen järjestön tilaa, mahdollistetaan ja tuodaan näkökulmia paikallistoiminnan tueksi. Yhdistyksen koulutusten
tarkoituksena on jakaa tietoa järjestön toiminnanlinjauksista, vahvistaa toimijoiden yhdistystaitoja, lisätä järjestön yhtenäisyyttä ja vasta järjestön jäsenryhmien
tarpeeseen sekä lisätä tietoa yhteiskuntavaikuttamiseen. Koulutuksellisilla keskustelutilaisuuksilla tehdään yhteiskuntavaikuttamista, jaetaan tietoa ja herätetään keskustelua ajankohtaisista aiheista.

3.3 VIESTINTÄ
Yhdistyksen viestintä edistää ihmisarvoista elämää ja varmistaa, että yhdistys
tunnetaan huume- ja läheistyön asiantuntijana. Sisäisen viestinnän tavoitteena
on oikean, asiallisen ja tavoittavan tiedon välittäminen yhdistyksen sisällä sekä
markkinointimateriaalien tuottaminen vapaaehtoistyön tarpeisiin. Irti Huumeista
ry:llä on viestintä- ja markkinointisuunnitelmat vuosille 2018-2022. Viestintää
yhtenäistetään, tehdään uutta ilmettä tutuksi sekä ammattimaistetaan edelleen.
Julkaisutoiminnan periaatteet ja toimintatavat kirkastetaan viestintäpäällikön
johdolla. Yhdistys julkaisee Taite-lehteä ja Käänne-uutiskirjettä neljä kertaa vuodessa. Taite-lehti ilmestyy ajankohtaisteemanumeroina. Lehti on jaossa kaikissa
yhdistyksen tilaisuuksissa sekä messuilla. Lehden journalistista ja visuaalista
kehitystyötä jatketaan.
Tiedotusvälineisiin luodaan tiiviimmät kontaktit. Viestintää suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä läheistyöntekijöiden ja yhteiskuntavaikuttamisen kanssa.
Brändin ja yhdistyksen tunnettavuutta lisättään. Viestinnällä on merkittävä rooli
varainhankinnassa tarinankertojana.
Yhdistyksen verkkoviestintää jatkokehitetään. Sosiaalisen median rooli vahvistuu ja sitä hyödynnetään jatkossa laaja-alaisemmin. Yhdistyksen esittelyvideo
tehdään ja YouTube -kanavaa käytetään tiedotuksessa. Yhdistykselle kootaan
kuvapankki. Yhteistyötä tehdään viestinnän osalta muiden järjestöjen ja alan
toimijoiden kanssa. Opiskelijayhteistyötä tehdään erityisammattioppilaitos Luovin
kanssa.
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3.4 JÄRJESTÖ JA HALLINTO
Yhdistyksessä ylintä päätäntävaltaa käyttävät jäsenet yhdistyksen kevät- ja
syyskokouksissa. Yhdistyksen strategisesta toiminnasta vastaa hallitus ja operatiivisesta toiminnasta vastaa toiminnanjohtaja. Yhdistyksellä on motivoitunut
henkilökunta ja henkilöstön toiminta ja asenteet vastaavat yhdistyksen arvoja
ja yhteiskunnan kolmannelle sektorille asettamia tavoitteita. Yhdistyksen henkilöstön määrän riittävyys suhteessa huumeiden käyttäjien ja heidän läheisten
tarpeeseen ei ole riittävä. Henkilökunnalle yhdistys tarjoaa toimivan ja viihtyisän
työympäristön, koulutusta, työnohjausta ja yhteistä aikaa asioiden johdonmukaiseen läpikäymiseen.
Projektihenkilöstön määrää mitoitetaan järjestötyön ja hankkeiden mukaisesti.
Yhdistyksen vakituista henkilökuntaa ovat toiminnanjohtaja, talouspäällikkö, viestintäpäällikkö, järjestösihteeri ja toimisto- ja taloussihteeri sekä vastaava läheistyöntekijä ja kolme läheistyöntekijää sekä mahdollisuus työllistämistoimintaan.
Toipujia otetaan työllistämistoimien piiriin resurssien mukaan.
Työhyvinvointia edistävä toiminta on läsnä joka päivä arkisissa kohtaamisissa
työpaikalla. Työnohjaus järjestetään 8-12 kertaa vuodessa. Lisäksi toiminnanjohtajalla on oma työnohjaus. Työn ohella TYHY-päivät ovat yksi tärkeä lisä, jolla
kohotetaan henkilöstön motivaatiota ja aktivoidaan yhteisöllisyyttä. Lisäksi
henkilökunnan on mahdollista purkaa työviikon tapahtumat joka perjantai.
Yhteistoimintakokouksina työpaikalla pidetään henkilökunnan kokouksia (HEKO)
vähintään kerran kuukaudessa. Näihin kokouksiin kaikilla työntekijöillä on mahdollista nostaa asioita keskusteluun. Työterveyshuollon suunnitelma on kaikkien
nähtävillä ja työterveyshuolto järjestetään yhteistyössä Terveystalon kanssa.

3.5 TALOUS
Yhdistyksellä on tarkka talous, joka mahdollistaa yhdistyksen toiminnan kehittämisen. Toiminnan päärahoittajat ovat STEA ja Helsingin kaupunki. STEA:n avustuksilla rahoitetaan pääosa yhdistyksen järjestö-, ammatillisen työn ja toiminnan
pysyvistä kuluista. Vapaaehtoistyön kustannuksia katetaan kuntien, kaupunkien
ja kuntayhtymien avustuksilla. Kehittämistyöhön haetaan myös muita avustuksia
esimerkiksi säätiöiltä ja rahastoilta.
Omalla varainhankinnalla ja lahjoitusvaroilla on tärkeä tehtävä talouden tasapainotuksessa. Varainhankinnassa toimitaan suunnitelmallisesti ja johdonmukaisesti.
Varainhankinnan toimintatapoja ovat kuukausilahjoittaminen, aktiivinen vetoaminen, lipaskeräykset ja testamentit. Kertalahjoittamista edistetään kohdennetulla
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verkkomarkkinoinnilla ja suoramarkkinointivetoomuksilla. Varainhankintaa vahvistetaan luomalla uusia yritysyhteistyösuhteita sekä tehostamalla jäsenhankintaa.
Konkreettisena tavoitteena on hankkia uusia jäseniä neljäsataa kappaletta.

3.6 YHTEISKUNTAVAIKUTTAMISEN ARVIOINTI JA SEURANTA
Yhteiskuntavaikuttamisen seurannalla ja arvioinnilla todennetaan tavoitteiden
toteutumista. Oleellista on arvioida sitä, onko viestimme julkisessa keskustelussa
vaikuttanut huumeiden käyttäjien, toipujien ja läheisten ihmisarvoista elämää
edistävästi sekä vaikuttanut suomalaiseen huumepolitiikkaan. Yhteiskuntavaikuttamisen seurantaa tehdään päivittäin ja sen kokoamisesta vastaa viestintäpäällikkö. Johtamis- ja kehittämispalautetta kerätään kaksi kertaa vuodessa
kyselyllä. Taloutta ja jäsenmäärän kehitystä seurataan kuukausittain sekä joka
hallituksen kokouksessa. Tiedotteiden määrää, läpimenoa ja palautetta mediassa
sekä keskustelupalstoilla seurataan ja kootaan hallitukselle tiedoksi. Mediaseurantaan kootaan valtakunnallisen ja alueellisen mediajulkisuuden määrä ja se,
millainen kuva Irti Huumeista ry:stä on annettu medioissa sekä kooste juttujen
aikaansaamasta julkisesta keskustelusta. Mediaseuranta on esillä vuosikokouksissa. Some-kanavia seurantaan numeerisesti ja samoin sitä, miten julkaisuihin
reagoidaan, niitä jaetaan ja aiheista keskustellaan. Kotisivujen kävijämäärän ja
avattujen sivujen määrän seurantaan hyödynnetään Google Analytics –seurantaa, kotisivuista saatua palautetta kerätään.

4 HUUME- JA LÄHEISTYÖ
Huume- ja läheistyön tehtävänä on ehkäistä huumeidenkäyttöä, tukea läheisiä,
käyttäjiä ja toipujia käytön lopettamiseksi. Irti Huumeista ry:n ammatillista asiakastyötä tekevät neljä läheistyöntekijää. Läheistyöntekijät tekevät asiakastyötä,
tukevat vapaaehtoisia, työkokeilijoita ja kuntouttavassa työtoiminnassa olevia
ihmisiä työssään, kouluttavat ja jakavat ajankohtaista tietoa asiakkaille sekä
muille tietoa kaipaaville. Läheistyöntekijät ohjaavat yhdistyksessä työllistämistoimien piirissä olevia ihmisiä ja sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita.
Työllistämistoiminnalla edistetään huumeiden käyttäjien ja läheisten, jotka ovat
joutuneet työelämän ulkopuolelle, työelämävalmiuksia. Tiimissä toimii kokemusasiantuntijoita. Kokemusasiantuntijat toimivat vertaisena tuoden esiin oman
elämäntarinansa, sekä asiakastyössä työparina. Työllistämistoiminta on yhden
läheistyöntekijän vastuualueena. Työllistämistoimien piirissä olevien ihmisten
työhön perehdytyksestä ja ohjaamisesta arjessa vastaa vastaava läheistyöntekijä
yhdessä muiden läheistyöntekijöiden kanssa. Toiminnanjohtaja tekee ja purkaa
työllistämistoimintaan liittyvät sopimukset.
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Asiakastyötä tehdään Espoossa, Hangossa, Helsingissä, Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa, Imatralla, Joensuussa, Keravalla, Kuopiossa, Lahdessa, Lappeenrannassa,
Mikkelissä, Oulussa, Pieksämäellä, Porissa, Porvoossa, Raumassa, Rovaniemellä,
Seinäjoella, Tampereella, Turussa, Vaasassa, Vantaalla ja Vihdissä. Irti Huumeista
ry:n asiakastyö jakautuu huume- ja läheistyöhön.

4.1 HUUME- JA LÄHEISTYÖN TAVOITTEET
• Edistää huumeiden käyttäjien ja läheisten hyvinvointia ja osallisuutta.
• Digitalisaatiota hyödynnetään ja valtakunnallinen etäauttaminen vahvistuu.
• Vertaistukiryhmiä ja tukihenkilötoimintaa perustetaan uusille alueille.
• Ehkäisevän työn menetelmien yhdenmukaistaminen

4.2 LÄHEISTYÖ
Irti Huumeista ry:n Läheistyönkeskuksella käynnistyy kuudestoista toimintavuosi. Läheistyönkeskus toimii Irti Huumeista ry:n keskustoimiston yhteydessä.
Keskuksen periaatteena on tarjota kynnyksetöntä asiakastyötä ilman lähetettä,
ajanvarausta tai edellytystä raittiudesta. Irti Huumeista ry:n Läheistyönkeskuksen
toiminnan tunnettavuutta lisätään. Asiakasmäärää kasvatetaan.
Yksilö- ja perhetapaamiset
Läheistyöntekijät tapaavat asiakkaita ja heidän perheitään Läheistyönkeskuksessa. Tavoitteena tapaamisissa on tarjota keskustelutukea sekä ohjata asiakkaita
löytämään ratkaisuja omaan arkeensa. Työtapa on perhekeskeinen. Tapaamisia
voidaan järjestää myös Skypen välityksellä.
Suljetut ryhmäprosessit tukevat toipumista ja niiden ohjaajina toimivat läheistyönkeskuksen läheistyöntekijät. Suljettuja ryhmäprosesseja toteutetaan huumeiden käyttäjien läheisille ja perheille. Suljettu ryhmäprosessit kestävät 8-10
tapaamiskertaa. Lisäksi kaksi suljettua läheisten tukiryhmäprosessia toteutetaan
yhteistyössä A-klinikkasäätiön päihdelinkin kanssa verkossa.
Läheisleiri pohjautuu vertaistuen sekä ammatillisen työskentelyn yhdistämiseen
leiri- ja ryhmätoiminnassa. Leiritoiminta toteutetaan yhteistyössä Hyvinvointilomien kanssa. Työskentelyryhmien ohjaajina toimivat työparina läheistyöntekijä
sekä vapaaehtoinen. Läheisleiri järjestetään 13-18.8.2018 Pieksämäellä. Leirille
otetaan 21 huumeidenkäyttäjän läheistä eri puolelta Suomea. Leirillä nautitaan
myös lomasta ja virkistymisestä. Lisäksi yhdistys järjestää perheleirin Kotorannassa, Kiljavalla 16.7-21.7.2018. Perheleirille otetaan kymmenen perhettä, joissa
ainakin toisella vanhemmalla on kokemusta huumeriippuvuudesta.
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Läheisten illat ovat avoimia tilaisuuksia, joissa läheisillä on mahdollisuus tavata toisiaan ja jakaa kokemuksiaan alueen huumetilanteesta. Läheisten iltojen
tavoitteena on jakaa tietoa ja kokemuksia rennossa ympäristössä sekä tarjota
mahdollisuus kohdata muita läheisiä. Illat vastaavat alueelliseen tarpeeseen.
Läheisten illoista tulee yhdistyksen toimintamalli, joka on tarkoitus saada toimimaan alueilla ja tapahtumaan alueen toimijoiden toimesta. Läheistyöntekijät
tukevat vapaaehtoisia tässä työssä.
Läheisseminaareja järjestään vuonna 2018 neljällä paikkakunnalla (Imatra, Kerava, Rovaniemi, Seinäjoki). Läheisseminaarien tavoitteena on vahvistaa valtakunnallista ja alueellista toimintaa sekä herättää kunnissa ja maakunnissa keskustelua läheisten oikeuksista palveluihin. Läheisseminaareista viestitään alueen
medioille.
Läheisten olohuone on yhdistyksen tiloissa toimiva olohuonemainen tila, jossa
läheiset voivat tavata toisiaan matalalla kynnyksellä klo 9-15. Olohuoneessa on
mahdollista juoda kahvit ja jakaa kokemuksia vertaisten välillä.

4.3 HUUMETYÖ
Irti Huumeista ry:n huumetyö koostuu tukihenkilötyöstä, ehkäisevästä huumetyöstä, päivystävästä puhelimesta, Facebook-ryhmistä toipujille sekä toipujille,
joilla on lapsia sekä verkostoyhteistyöstä.
Huumeisiin kuolleiden muistotilaisuus järjestetään vuosittain ehkäisevän päihdetyön viikolla. Irti Huumeista ry koordinoi toimintaa. Tilaisuuksia järjestetään
Helsingissä ja muualla Suomessa. Helsingin tapahtuma järjestetään yhteistyössä
Kran rf, STOP- huumeille ry, Tukikohta ry, KRIS Etelä-Suomi ry sekä Suomen evankelisluterilainen seurakunta kanssa.
Päivystävä puhelin tarjoaa tukea ja tietoa huumeista ja oheisilmiöistä sekä Irti
Huumeista ry:n ja muiden tahojen palveluista. Päivystyksessä toimivat koulutetut
vapaaehtoiset ja yhdistyksen työntekijät. Puhelimeen voi soittaa nimettömänä ja
soittaminen on soittajalle maksutonta. Puhelimen vastaamisaikaa laajennetaan
mahdollisuuksien mukaan.
Ehkäisevästä huumetyöstä tehdään suunnitelma, toteutusta arvioidaan ja ehkäisevän huumetyön toimintatavat selkiytetään. Materiaalia ja tietoa jaetaan sekä
keskustelua käydään vanhempainilloissa, työpaikoilla, messuilla ja oppilaitoksissa.
Kontakteja luodaan työterveyspalveluihin ja yrityksiin. Ehkäisevän päihdetyön
yhteistyötä tehdään osallistuen EHYT ry:n EPT-verkostoon ja toimien nuorisoalan
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ehkäisevän päihdetyön osaamiskeskuksessa – Preventiimissä. Yhteistyömahdollisuuksia selvitetään nuorisoyhteistyö Allianssin ja Vanhempain liiton kanssa.
Saadaan tietoa ja vertaistukea ehkäisevään päihdetyöhön koulutusten, materiaalien, verkostotyön ja monipuolisen yhteistyön muodossa. Kannabisasenteiden
muuttuessa entistä enemmän sallivimmiksi on tärkeää pitää esillä myös kannabiksen haitallisia vaikutuksia.
Korvaushoitolaisten ryhmät on tarkoitettu edistämään korvaushoidossa
olevien ihmisten toipumista ja tarjoamaan yhteisöllistä tukea lääkehoidon
rinnalle. Ryhmiä on kaksi ja ne pidetään Helsingissä erikseen haittoja vähentävässä ja kuntouttavassa korvaushoidossa oleville ihmisille. Ryhmien painotus on
vertaistuessa. Ne kokoontuvat noin kahdeksan kertaa joka toinen viikko. Ryhmistä
mallinnetaan aluetoimintaan työvälineitä. Korvaushoitolaisten ryhmät ovat Irti
Huumeista ry:n uusi avaus vastaamaan alueiden huumetyön tarpeisiin.

4.4 ASIAKASTYÖN SEURANTA JA ARVIOINTI
Asiakastyön seurantamateriaalia kerätään asiakastapaamisista, ryhmistä,
vapaaehtoisten työstä, yhteydenotoista ja palautteista. Palautteella arvioidaan
tavoitteiden toteutumista. Palautteen pohjalta kehitetään huume- ja läheistyötä
sekä arvioidaan tavoitteiden saavuttamista. Läheisryhmien ja tukihenkilöiden
määrää, osallistujamääriä ja uusien ryhmien kysyntään vastaamista arvioidaan ja
seurataan. Vilpola-keskustelufoorumin toimintaa seurataan yhteistyössä A-klinikkasäätiön kanssa. Säätiön kanssa käydään yhteistä arviointia kahdesti vuodessa.
Päivystävän puhelimen toimintalukuja seurataan. Asiakastyön seurantatiedon
keräämisestä ja kokoamisesta vastaa vastaava läheistyöntekijä. Seurantatiedot
kootaan neljännesvuosittain johtoryhmälle, joka tekee tarvittavat johtopäätökset.

5 VAPAAEHTOISTYÖ
Vapaaehtoiset ovat järjestömme sydän ja todellinen ylpeyden aiheemme. Monet
ovat toimineet tehtävissä pitkiä aikoja ja ovat erittäin sitoutuneita tärkeään
työhömme. Vapaaehtoiset toimivat vertaistukiryhmissä, puhelinpäivystyksessä,
tukihenkilöinä, messuesiintymisissä, mediassa ja monissa muissa tehtävissä.
Erilaisuus on rikkautta. Jokaiselle löytyy oma tapansa osallistua ja olla mukana.
Kaikki Irti Huumeista ry:n vapaaehtoiset saavat kattavan koulutuksen tehtäväänsä. Vapaaehtoistyön perustoimintoja yhdistyksessä ovat päivystävä puhelin,
vertaistukiryhmän ohjaus, tukihenkilötoiminta, ehkäisevä päihdetyö, viestintä,
edunvalvonta, neuvonta ja ohjaus. Yhdistys järjestää valtakunnallisia ja paikallisia
koulutuksia vapaaehtoisilleen läpi vuoden.
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5.1 VAPAAEHTOISTYÖN TAVOITTEET
• Vapaaehtoiset edistävät huumeiden käyttäjien, toipujien ja läheisten
hyvinvointia, osallisuutta ja ihmisarvoista elämää.
• Vapaaehtoiset kokevat osallisuutta ja heille muodostuu tärkeitä ihmissuhteita.
• Vapaaehtoiset saavat tukea ja kannustusta työhönsä keskustoimiston
henkilökunnalta.

5.2 VAPAAEHTOISTYÖ KÄYTÄNNÖSSÄ
VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI
Vapaaehtoistyötä koordinoi läheis- ja huumetyön osalta yksi läheistyöntekijä
ja yhteiskuntavaikuttamisen osalta järjestösihteeri. Koordinoinnissa keskeisin
tehtävä on se, että vapaaehtoiset osataan johdatella sellaisiin tehtäviin, joissa
he pääsevät hyödyntämään osaamistaan, toiminta vastaa avuntarpeeseen ja luo
rakenteet vapaaehtoistyöhön. Kyse on auttamishalun ja avuntarpeen yhteensovittamisesta sekä vapaaehtoisten tukemisesta tehtävässään. Yhteistyötä
vapaaehtoistyön kehittämiseen tehdään Kansalaisareena ry:n kanssa.
VAPAAEHTOISTEN REKRYTOINTI JA VALIKOITUMINEN
Vapaaehtoisten rekrytointi tapahtuu tilaisuuksissa, messuilla ja yhdistyksen
viestinnän ja järjestötyön kautta. Vapaaehtoistyöstä kiinnostunut henkilö haastatellaan läheistyöntekijän ja järjestösihteerin yhteistyönä. Ennen toiminnan
alkamista vapaaehtoinen suorittaa perustason koulutukset sekä tarvittavat
tehtäväkohtaiset koulutukset. Vapaaehtoinen tutustuu yhdistyksen toimintaan
ja vapaaehtoistyöhön. Koulutusten jälkeen vapaaehtoinen voi osallistua vapaaehtoistoiminnan tehtäviin. Vapaaehtoinen aloittaa toiminnan vapaaehtoistyössä
toisen kokeneemman ohjauksessa esimerkiksi päivystyksessä tai ryhmänohjauksessa samalla oppien ja saaden varmuutta tehtävään. Jokaisen vapaaehtoisen
tukena ovat henkilökunta sekä muut vapaaehtoiset.
VAPAAEHTOISTEN KOULUTUS
Irti Huumeista ry:n koulutuksien lisäksi yhdistys kannustaa vapaaehtoisia tapahtuma- ja koulutuskalenterin ulkopuolella oleviin alueellisiin ja maksuttomiin koulutuksiin, joihin vapaaehtoiset voivat osallistua lisätäkseen tietojaan ja taitojaan.
Näitä koulutuksia voivat olla eri järjestöjen, kuntien/maakuntien, oppilaitoksien
koulutus ja kurssitoiminnat.
ALUETYÖ
Yhdistyksen alueellinen toiminta perustuu koulutettuihin vapaaehtoisiin, joita
tukevat yhdistyksen palkatut työntekijät. Alueille nimetään aluevastaavat, jotka
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kutsuvat tarvittaessa kokoon alueen toimijat. Aluevastaaville järjestetään koulutus ja heidän toimenkuvansa selkiytetään. Aluevastaavien tehtävänä on alueellisen yhteistyön koordinointi sekä yhteistyö keskustoimiston kanssa. Aluevastaava
huolehtii, että aluetoiminnan toimintasuunnitelma (syksyllä) ja toimintakertomus
(tammi-helmikuussa) toimitetaan keskustoimistoon järjestösihteerille.
Läheisten vertaistukiryhmät tarjoavat luotettavan ympäristön, jossa voi keskustella toisten samassa elämän tilanteessa olevien kanssa. Läheisten vertaistukiryhmät on tarkoitettu huumeiden käyttäjien läheisille ja niitä ohjaavat yhdistyksen koulutetut vapaaehtoiset. Avoimia ryhmiä ohjaavat koulutetut vapaaehtoiset.
Vertaistukiryhmiä toimii alueilla, Päihdelinkin Vilpolassa ja Facebookissa. Vuonna
2018 sosiaalisen median vertaisryhmien toiminnan kehittämistä jatketaan. Uusille
ihmisille luodaan vertaistukiryhmiä tarpeiden mukaan ja uusilla läheisryhmillä
pyritään vastaamaan alueiden tarpeisiin.
Tukihenkilötoiminta tarjoaa ohjausta ja kohtaamisia ihmiseltä ihmiselle.
Tukihenkilö kulkee tuettavansa rinnalla kappaleen matkaa, antaa aikaansa, kokemustaan ja tukeaan silloin, kun tuettavan omat voimat eivät riitä. Tukihenkilöitä
on saatavana huumeriippuvaisille, heidän läheisilleen ja perheilleen. Tukihenkilötyö kuvataan ja tukihenkilötyönopas toimii osana toimintaa ja sen periaatteita.
Vapaaehtoisten illat ovat tapaamisia, joissa vapaaehtoiset jakavat kokemuksia
sekä suunnittelevat, ideoivat ja sopivat vapaaehtoistyön toteutuksesta alueella.
Vapaaehtoisten iltoja pidetään tarpeen mukaan. Esimerkiksi Lappeenrannassa
vapaaehtoisten illat pidetään kuukausittain.

5.3 VAPAAEHTOISTYÖN ARVIOINTI JA SEURANTA
Vapaaehtoistyötä seurataan aluevastaaville ja vapaaehtoisille tehtävillä kyselyillä.
Vapaaehtoisille tehdään vapaaehtoistyöstä kysely. Tuettavien määrää ja työn
vaikuttavuutta seurataan. Arviointia ja toiminnan vaikuttavuutta peilataan yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Vapaaehtoiset osallistuvat myös toiminnan suunnitteluun yhdessä työntekijöiden kanssa, heiltä pyydetään kirjallista palautetta ja
arviointia heidän kokemuksistaan sekä toimintojen vaikuttavuudesta. Vapaaehtoiskysely tehdään 2018 keväällä. Vapaaehtoisten koulutuksista kerätään
palautteet ja tavoitteiden toteutumista kartoitetaan kohderyhmältä sekä kysytään koulutuksien kehittämistavoitteita. Kouluttajien määrä ja tilaisuudet, palautteet pidetyistä koulutuksista sekä tilaisuuksista kootaan. Verkkokoulutuksista
kerätään palautteet, tilastoidaan lukumäärät ja kävijämäärät. Tiedot kootaan neljä
kertaa vuodessa johtoryhmälle. Seurantatiedon kokoamisesta vastaavat järjestösihteeri ja vastaava läheistyöntekijä.
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6 KEHITTÄMINEN JA HANKKEET
Irti Huumeista ry seuraa tarkoin paikallista ja valtakunnallista huumekeskustelua
sekä kuuntelee ihmisiltä nousevia tarpeita huume-, perhe- ja läheistyönkehittämiseen. Yhdistyksen kehittämistoiminnalla pyritään vastaamaan ihmisten tarpeisiin alati muuttuvan huumemaailman vaikutuspiirissä. Pienimuotoista kehittämistyötä tehdään arjessa. Pitkäjänteinen kehittämistoiminta on hankelähtöistä.
Tavoitteena on ensin suunnitella, miten ihmisten tarpeisiin vastataan, järjestää
hankkeelle rahoitus ja sen jälkeen käynnistää hanke. Hanketoiminta tähtää
pysyvien toimintamallien kehittämiseen, jotka edistävät ihmisarvoista elämää ja
toipumista.
Hanketoiminta on Irti Huumeista ry:n ja yhteiskunnan tavoitteisiin sekä asiakkaiden tarpeisiin perustuvaa suunnitelmallista toimintaa. Hankkeet muodostetaan
järjestön tavoitteista nousevien, vuosittain valikoitavien painotusteemojen pohjalta. Teemojen muodostamisessa on otettu huomioon järjestön omien sisäisten
tavoitteiden lisäksi yhteiskunnan ajankohtaiset tarpeet ja mahdolliset pitkäaikaiset muutossuunnat. Näin toiminta saadaan jatkuvasti kehittyväksi, ennakoivaksi
ja muutostrendejä huomioivaksi. Hankelähtöisyys toimii järjestön ydintoiminnan
sekä nopean reagoinnin toimien rinnalla ja taustalla. Näin varmistutaan riittävästä joustavuudesta ja järjestön perustehtävien suorittamisesta. Irti Huumeista
ry:n omilla ja yhteistyöhankkeilla pyritään vastaamaan perustyössä esiin nouseviin asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeisiin. Innokylän palveluja hyödynnetään.
Irti Huumeista ry:n hankkeiden tavoitteena on:
• Edistää huumeiden käyttäjien, toipujien ja huumeiden käyttäjien läheisten
hyvinvointia, osallisuutta ja ihmisarvoista elämää.
• Vastata yhdistyksen kehittämishaasteisiin. (Chat, OMA-tila,
Oikeus turvallisempaan arkeen)
• Vahvistaa aluetyötä ja vastata alueiden tarpeisiin
(Läheis- ja huumetyönkeskukset)
• Vahvistaa yhdistyksen edunvalvontatyötä taiteellisin keinoin
(“Huumemaailman salatut elämät” -hanke)
Toimenpiteet, seuranta ja arviointi määritellään hankekohtaisesti
hankesuunnitelmassa.
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6.1 OIKEUS TURVALLISEMPAAN ARKEEN – HANKE
Vuoden 2017 lokakuussa käynnistyi Oikeus turvallisempaan arkeen -hanke.
Hankkeen kohderyhmänä ovat lapsiperheet, joissa vähintään toinen vanhemmista
on käyttänyt aiemmin huumeita. Tarkoituksena on tukea perheitä, jotka tarvitsevat vielä ammatillista tukea. Hankkeen tavoitteena on parantaa hankkeeseen
osallistuneiden perheiden hyvinvointia ja arjen rutiinien hallintaa kummi- ja
ohjaajatoiminnan avulla. Perheiden lapset saavat hankkeen ajaksi oman vapaaehtoiskummin, jonka kanssa lapsi saa viettää itsenäisesti aikaa. Kummitoiminnan tarkoituksena on tarjota lapsille uusia ja merkityksellisiä arjen kokemuksia
turvallisen aikuisen parissa.

6.2 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEJÄRJESTÖJEN
TUTKIMUSOHJELMA, MIPA -HANKE
Mielenterveys- ja päihdejärjestöjen yhteisessä tutkimusohjelmassa kehitetään
hankkeessa mukana olevien järjestöjen tutkimustoiminnan yhteistyötä, laatua,
yhteismitallisuutta ja hyödynnettävyyttä. Hankeen rahoitus tulee STEA:lta ja sen
keskeisenä tavoitteena on hyvinvoinnin lisääminen. Hankkeessa on mukana 12
eri toimijaa ja hanketta koordinoi A-Klinikkasäätiö. Hankkeessa toteutetaan kuusi
tutkimushanketta, työpajoja ja kansallisia tutkimusseminaareja. Irti Huumeista
ry:n henkilökuntaa kehotetaan osallistumaan toimintaan. Tuotettua tutkimustietoa hyödynnetään Irti Huumeista ry:n toiminnan kehittämisessä.

6.3 RAITTILA
Päihteetöntä päivätoimintaa Itä-Helsinkiin, Raittila-hanke aloitti toimintansa
huhtikuussa 2017 ja hankeyhteistyö jatkuu vuoteen 2019. Irti Huumeista on
nimennyt työntekijäedustajaksi Piia Ikosen. Irti Huumeista osallistuu hankkeen
työkokouksiin ja yhteistyötoimintaan. IH tarjoaa hankkeeseen säännöllisesti
toteutetun vertaistukiryhmän huumeidenkäyttäjien läheisille. Järjestö osallistuu
levittämällä hanketta koskevaa viestintää omissa viestintäkanavissaan sekä
tarjoaa hankkeelle huumeidenkäyttäjien läheisille suunnattuja keskustelupalveluja toteutettavaksi Itä-Helsingissä. Hankkeessa on mukana kahdeksan eri toimijaa.
Hanketyöskentelyä koordinoi Kriminaalihuollon tukisäätiö Krits.
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6.4 HANKEHAKEMUKSET
Irti Huumeista ry on hakenut rahoitusta STEA:lta toukokuussa 2017 seuraaviin
hankkeisiin:
• Huumemaailman salatut elämät – rakkaus narkkariin –hanke
• Läheis- ja huumetyönkeskus Päijät-Häme
• Läheis- ja huumetyönkeskus Eksote
• Läheis- ja huumetyönkeskus Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi
• Läheis- ja huumetyönkeskus Turku
• Huumeiden käyttäjien läheisille ”Omatila”, pääkaupunkiseutu IH-Chat
Irti Huumeista ry on mukana yhteistyökumppanina seuraavissa
avustushakemuksissa:
• Voima-hanke (Tukikohta ry hankehakija)
• Päihdeneuvontapalvelu (Ehyt ry hankehakija)

7 YHTEISTYÖ JA VERKOSTOITUMINEN
Yhdistyksen yhteistyökumppanit ovat organisaatioita, joiden kanssa tehtävä yhteistyö tukee Irti Huumeista ry:n perustehtävää. Kansainvälisen toiminnan kautta
yhdistys saa uutta ja ajankohtaista tietoa, kehittää asiantuntemustaan sekä jakaa
omaa tietotaitoaan. Toiminta tähtää ennen kaikkea tiedon ja kokemusten vaihtoon sekä eri maissa hyviksi todettujen toimintamallien jakamiseen ja soveltamiseen. Yhdistys vahvistaa pohjoismaista yhteistyötä
Kansainvälistä toimintaa kehitetään resurssien mukaan. Toiminta painottuu
sähköisten palvelemien kautta tapahtuvaan tietojen vaihtoon eri maiden välillä
sekä saadun informaation levittämiseen Suomessa. Yhdistys seuraa säännöllisesti
kansainvälisiä yhteistyöfoorumeita ja välittää tietoa eteenpäin sekä hyödyntää
toiminnassa erilaisia tuotoksia, kuten käsikirjoja ja kansainvälisiä dokumentteja.
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YHDISTYS JATKAA YHTEISTYÖTÄ:
A-klinikkasäätiö
Ammattopisto Luovi
Drug Watch International
Drogfri Ungdom r.f.
Drogförebyggande dagarna, Trafik och hälsa ja Folkhälsan
ECAD – European Cities Against Drugs
Ehkäisevän päihdetyön EHYT
Ehkäisevän päihdetyön EPT verkosto
Eläkeläisliittojen etujärjestö -Eetu ry
EURAD – Europa Against Drus
EWDTS – European Workplace Drug Testing Society
FESAT – European Foundation of Drug Helplines
Futurice Oy
Hyvinvointilomat ry
ICAA – International Council on Alcohol and Addictions
KansalaisAreena ry
NIDA – National Institute on Drug AbuseDWI
NMN – Norden Mot Narkotika
Poliisi – valtakunnallinen ja alueellinen yhteistyö
Preventiimi
Päihdeasiamies
Päihdehuollon valtakunnallinen yhteistyöryhmä PÄIVYT
Päihdelääketieteen yhdistys ry
PäLäKe (Päihdejärjestöjen läheis- ja perhetyön kehittämisverkosto)
Pääkaupunkiseudun puhelinauttajat.
Terveystalo
SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry
STM Sosiaali- ja terveysministeriö
Suomen nuorisoyhteistyö -Allianssi
Suomen Päihderiippuvaiset ry
TechSoup Suomi
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos - THL
UNODC – United Nations Office on Drugs and Crime
Vanhempain liitto
Lisäksi teemme yhteistyötä valtion, kaupunkien, kuntien, maakuntien, koulujen,
oppilaitosten, yliopistojen, korkeakoulujen ja seurakuntien kanssa. Yleisimpiä
yhteistyökumppaneitamme ovat päihde-, huume- ja psykiatrian poliklinikat,
hoitopaikat ja vankilat.
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8 SEURANTA JA ARVIOINTI
Seuranta ja arviointi ovat keskeinen osa yhdistyksen toimintaa, kehittämistä ja
johtopäätöksien tekoprosessia. Seurantaa ja arviointia tehdään tavoitteiden ja
osatavoitteiden mukaisesti. Toiminnan indikaattorit työstetään ajanmukaisiksi.
Seurantaa tehdään yhdistyksen kaikesta toiminnasta ja se on oleellinen osa
hallintoa ja asiakastyötä. Seurannalla ja arvioinnilla tarkennetaan suunnitelmia,
raportoidaan toiminnan aikaansaamasta muutoksesta, ennakoidaan riskejä ja
havaitaan kehittämistarpeita. Seuranta ja arviointi mahdollistavat oppimisen,
suunnan muuttamisen ja toimivien ratkaisujen löytämisen. Seurannan ja arvioinnin pohjalta tehdään johtopäätöksiä johtoryhmässä ja Irti Huumeista ry:n
hallituksessa.
Seuranta toteutetaan keräten palautetta osallistuvilta, asiakkailta, verkostoilta ja
yhteistyökumppaneilta. Henkilökunnalle tehdään kerran vuodessa henkilöstökysely, vapaaehtoisille, jäsenille ja asiakkaille on omat kyselynsä. Läheistyönkeskuksen asiakaspalaute pyydetään helmikuussa ja elokuussa Läheistyönkeskuksessa asioivilta asiakkailta. Tässä palautteessa keskitytään saamaan käsitystä
asiakastyön hyvinvointia edistävistä vaikutuksista.
Numeerista palautetta kerätään toiminnasta. Seurattavat asiat ovat asiakasmäärä, jäsenmäärä, vapaaehtoisten määrä, ryhmien ja tukihenkilöiden määrä.
Työntekijöiltä kerätään suoritteet ja tiedot toiminnasta kvartaaleittain, joista
toimintayksikköä koskeva tieto kerätään vuosittaiseen koontiin ja toimintakertomuksen aineistoksi. Toiminnasta kerätään arviointitarpeen mukaan numeerista
ja laadullista tietoa. Lisäksi yhdistyksellä on avoin asiakaspalautekaavake, jonka
kautta voi antaa jatkuvaa palautetta.
Työn arviointia tehdään tiimien, henkilökunnan, johtoryhmän ja hallituksen kokouksissa. Lisäksi esimiehen ja työntekijän kesken käytävät kehityskeskustelut ja
työnohjaus tarjoavat mahdollisuuden arvioidaan työtä ja toimintatapoja. Vuoden
aikana pysähdytään arvioimaan ja suunnittelemaan toimintaa henkilökunnan
ja hallituksen yhteisillä tai erikseen pidettävillä kehittämis- / työhyvinvointipäivillä. Johtoryhmä arvioi yhdistyksen toimintaa neljä kertaa vuodessa ja tekee
johtopäätökset. Hallitustyöskentelyssä toimintaa arvioidaan joka kokouksessa
talouden osalta ja muun toiminnan osalta neljä kertaa vuodessa, johtoryhmän
arvioinnissa tekemien johtopäätösten pohjalta.
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9 IRTI HUUMEISTA RY
Talousarvio vuodelle 2018

ASIAKASTYÖ		

Tuotot			
AK-STEA		
Muut avustukset		
Muut tuotot		
Tuotot yhteensä		

200 000
108 100
2 000
310 100

Kulut			
Henkilöstökulut		
Läheistyöntekijät
4 kpl
131 800
Tyel
18,95
24 976
Muut lakisääteiset
2,75
3 625
Henkilöstökulut yhteensä		
160 401
			
Asiakastyönpuhelinkulut		
10 020
Valtakunnallinen IH-Puhelin
6 000
Läheisryhmät, tukihenkilötoiminta
55 899
Läheistilojen vuokra		
28 080
Ehkäiseväntyön kamp.ja tapaht.
5 500
Ulkopuolisten järj.tapaht.		
15 900
Vapaaehtoistenkoulutus		
26 000
Muut kulut		
2 300
Yhteensä		
149 699,40
KULUT YHTEENSÄ		
310 100
ASIAKASTYÖ YHTEENSÄ		
0

YHTEISKUNTAVAIKUTTAMINEN

KOULUTUS, JÄRJESTÖ JA HALLINTO
Luentotoiminnan tuotot		
3 400
Ilmoitustuotot		
4 000
Kulut		
Valtakunnalliset koulutukset
30 000
Ulkopuolinen koulutus		
2 500
Koulutus yhteensä		
25 100
			
Henkilöstökulut		
(tj, talous, tied, järjestösiht, graaf.toim) 194 720
Tyel
18,95
36 899
Muut lakisääteiset
2,75
4 911
(sotu, ttvak, tapatvak, ryhmävak.)
Henkilöstökulut yhteensä		
236 530

Muut kulut 		
Ilmoitus ja mainoskulut		
6 000
Muut tiedotuskulut, yleinen tied.
13 000
Vuokrakulut		
30 000
Vuokrat kopiokone		
3 600
Huoneistojen ylläpito		
6 200
Posti- ja rahti		
4 000
Puhelin- ja tietoverkko		
3 560
Internetkulut		
2 500
Vakuutukset		
2 000
Toimistokulut		
2 000
Mediaseuranta		
2 400
Ammattilehdet		
300
Kalusto, koneet ja laitteet		
1 100
ATK-ohjelmat ja laitteet		
6 000
Hallituksen kokouskulut		
4 500
Muut kokouskulut		
1 300
Kirjanpito		
11 160
Tilintarkastus		
3 100
Jäsenmaksut yhteisöjäsenille
7 200
Pankkikulut		
2 000
Kilometrikorvaukset		
3 200
Päivärahat		
2 050
Matka- ja majoituskulut		
6 200
Työterveyshuolto		
4 000
Muut kulut yhteensä		
127 370
Varsinainen toiminta yhteensä
389 000

VARAINHANKINTA		
Jäsenmaksut		
Muu varainhankinta		
Varainhankinta yht.		

AVUSTUKSET		

Avustukset Stea		
Yhteisöt ja säätiöt		
Avustukset yhteensä		
Tilikauden tulos		

15 000
20 000
35 000

314 000
40 000
354 000

0

IHMISARVOISTA ELÄMÄÄ!

OSALLISUUTTA JA HYVINVOINTIA
VUODESTA 1984
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