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TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS VUODESTA 2021 
 
Irti Huumeista ry rakensi uutta toimintatapaa ja kehitti verkkokoulutuksia, 
vaikuttamisviestintää ja vertaistukea. Digitaaliset toimintojen kasvun myötä 
tuki ja tieto ulottuivat koteihin koronatilanteesta huolimatta. Vuoteen mahtui 
suuri määrä verkkokohtaamisia. Kiitos tästä kuuluu yhdistyksen toimijoille ja 
heidän ennakkoluulottomuudelleen. 
 
Huumehaitat kasvoivat edelleen. Valtion päihdepolitiikan strategiatyössä oli 
positiivinen suunta. Kuitenkaan kunnat ja muut rahoittajat eivät olleet valmiit 
resursoimaan huumehaittojen kasvun tuomiin haasteisiin, eivät hoitoon 

pääsyn helpottamiseen eivätkä läheisten tukeen. Huumekuolemien määrä kasvoi, samoin 
läheisten kanssa tehtävä surutyö. Huumekuolemien ehkäisemiseksi ryhdyttiin rakentamaan 

Suomen mallia THL:n HEAR-työryhmässä. 

Amfetamiinin käyttö näytti romahtavan Suomessa FBI:n 
operaation seurauksena. Sen jälkeen huumeriippuvaiset 
ihmiset käyttivät vaarallisempia aineita sekä 
huonompilaatuista amfetamiinia. THL:n Hilma-järjestelmään 
kirjattiin 2015–2018 jokin päihdehaittoihin liittyvä diagnoosi 
yhteensä 120 307:lle yli 18-vuotiaalle Suomessa asuvalle 
henkilölle. Tämä tarkoittaa 2,7 prosenttia aikuisväestöstä, 
mikä vahvistaa yhdistyksessä tehtyjä havaintoja. 
 
Huumeiden aiheuttamien haittojen esiintyvyys kasvoi 
terveydenhuollossa samana ajanjaksona lähes 
kolmanneksella. Vuosittain noin tuhannella uudella henkilöllä 
todettiin huumeiden aiheuttamiin haittoihin liittyvä 
diagnoosi. Havaintojen mukaan päihteiden yhteiskäyttöön 

liittyvien diagnoosimerkintöjen määrä kasvoi seuranta-aikana lähes kolmanneksella. (Lääkärilehti - 
Päihdediagnoosien alueellisen esiintyvyyden erot ja hoidon kustannukset. lääkärilehti.fi) 

Irti Huumeista ry:n numeraalinen ja laadullinen seurantatieto sekä muun muassa THL:n 
huumekysymystä koskevat tilastojen mukaan huumetilanne paheni edelleen. Yksinäisyys ja sen 
merkitys osattomuuteen nousivat erityisellä tavalla esiin. Koronatilanteen jatkuminen näkyi myös 
eriarvoistumisena sekä huumeita käyttävien, toipuvien ja heidän läheistensä, etenkin perheiden, 
entistä haastavampina tilanteina. 

Irti Huumeista ry valmisteli pitkän aikavälin yhteiskuntavaikuttamisen suunnitelmaa. Vuoden 2022 
alussa toivon, että päättäjät huomioisivat resurssien jaossa ehkäisevän päihdetoiminnan ja 
huumehaittojen vähentämisen. Matalan kynnyksen päihdepalvelut on turvattava huumeita 
käyttäville ja heidän läheisilleen ja hoidon jatkuvuus toipuville huumeriippuvaisille. Odotan, että 
uudet aluevaltuustot ottavat rohkeasti kopin tästä. 

Mirka Vainikka, toiminnanjohtaja 
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1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN HAASTEET 
 

Vuosi 2021 oli yhdistyksen 37. toimintavuosi. Sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on toimia 
valtakunnallisesti ja alueellisesti, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumattomana sekä ennalta 
ehkäisevästi tukea huumeita käyttävien läheisiä ja perheitä sekä tukea huumeita käyttäviä 
toipumisessa. Yhdistys vaikuttaa ehkäisevään, kuntouttavaan ja haittoja vähentävään 
huumetyöhön ja -politiikkaan. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjesti koulutus-, tiedotus- ja 
keskustelutilaisuuksia, tarjosi vapaaehtoistoimijoille, huumeita käyttävien läheisille, huumeita 
käyttäville ja niistä toipuville vertais- ja ammatillista tukea sekä hoitoonohjausta. Yhdistys 
työskenteli huumeriippuvuutta sairastavien hoidon kehittämiseksi ja osallistui huumekysymystä 
käsittelevään yhteiskunnalliseen keskusteluun. Sääntöjen mukaan yhdistys voi kustantaa, julkaista, 
kääntää ja levittää kirjallisuutta ja muuta materiaalia. Yhdistys teki kansallista ja kansainvälistä 
yhteistyötä edellä mainittujen osa-alueiden kehittämiseksi. Toimintansa tukemiseksi yhdistys keräsi 
jäsenmaksuja, otti vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamenttilahjoituksia ja järjesti 
rahankeräyksiä. 

Toiminta suunniteltiin vuosien 2021–2025 strategian ja painopistealueiden mukaisesti. Yhdistys 
vaikutti siihen, että huumeita käyttävien, toipuvien ja heidän läheistensä ihmisoikeudet, erityisesti 
oikeus tukeen ja osallisuuteen, toteutuisivat paremmin ja että huumehaitat vähenisivät. 

Verkostoyhteistyötä tehtiin valtion, kuntien ja kuntayhtymien sekä kolmannen sektorin kanssa niiltä 
osin kuin se liittyi järjestön perustoimintaan ja vahvisti yhdistyksen toimintaa. SOSTE Suomen sosiaali- 
ja terveys ry:ssä Irti Huumeista ry rakensi yli 200 sosiaali- ja terveysalan järjestön kanssa hyvinvoinnin 
ja terveyden edellytyksiä, osallistumismahdollisuuksia sekä oikeudenmukaista ja vastuullista 
yhteiskuntaa. Yhdistys edisti huumekeskustelua ja julkaisutoimintaa yhteistyössä muun muassa 
erilaisten medioiden ja rikoskirjallisuuteen erikoistuneen Deadline Kustannus Oy:n kanssa. 
Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkostossa EPT:ssä yhdistys vaikutti useissa eri 
toimintojenverkostoissa. Yhdistys jakoi ja vastaanotti tietoa ajankohtaisista huumemaailman 
ilmiöistä ja tutkimuksista A-klinikkasäätiön ylläpitämässä Nopean huumetiedon verkostossa 
Nopsassa ja Päihdelääketieteen yhdistyksessä PÄLY ry:ssä. Yhdistys toimi C-hepatiittiverkostossa, 
Läheistoimijoiden verkostossa, Päihdetoimijoiden valtakunnallisessa yhteistyöverkostossa (PÄIVYT), 
Puhelin- ja verkkoauttamisen eettisten periaatteiden neuvottelukunnassa (PuhEet) sekä 
marginaaliryhmien kanssa työskentelevien järjestöjen Margit-verkostossa. Yhdistys osallistui 
huumeisiin kuolleiden muistotilaisuuksien ja Läheistenpäivän 5.5. järjestämiseen sekä päihteisiin 
kuolleiden omaisille tarkoitetun Vaiettu menetys -sivujen ylläpitoon. Päihdesensitiivisen surutyön 
verkostossa toimittiin päihdekuolemiin liittyvää stigmaa vähentäen. 

Kansainvälisessä toiminnassa jatkettiin tiedon ja kokemusten 
vaihtoa sekä eri maissa hyviksi todettujen, näyttöön perustuvien, 
toimintatapojen ja -mallien jakamista, soveltamista ja 
käyttöönottoa. Kansainvälinen toiminta siirtyi pääosin verkkoon. 
Tosin toiminnanjohtaja ja yksi hallituksen jäsen osallistui THL:n 
delegaatiossa Euroopan huumehaittojen 
vähentämiskonferenssiin Prahassa, jossa saatiin tietoa 
huumehaitoista Euroopassa ja jaettiin tietoa Suomen tilanteesta.  
Hallituksen jäsenet vaikuttivat erilaisissa päihdealan verkostoissa 
ja jakoivat niistä saatua tietoa. Kansainvälisestä 
huumetilanteesta, huumepolitiikan kehityksestä ja 
toimintatapojen muutoksista saatiin tietoa eri maiden ja 

kansainvälisistä järjestöistä.  
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Kansainvälistä yhteistyötä jatkettiin seuraavien järjestöjen kanssa: AFINet- Addiction and the 
Family, Drug Watch International, ECAD – European Cities Against Drugs, EURAD – Europa Against 
Drugs, EWDTS – The European Workplace Drug Testing 23 Society, FESAT – European Foundation of 
Drug Helplines, ICAA – International Council on Alcohol and Addictions, NIDA – National Institute 
on Drug Abuse, NMN – Norden Mot Narkotika, UNODC – United Nations Office on Drugs and 
Crime, YK:n huumausainetoimikunta (Comission on Narcotic Drugs -CND). 

2. VAPAAEHTOISTOIMINTA 
 
Vapaaehtoisten merkitys yhdistyksen toiminnassa korostui entisestään. Huumetilanteen pahetessa 
tuen tarve kasvoi ja vapaaehtoiset pystyivät osaltaan vastaamaan tähän tarpeeseen. 
Vapaaehtoistoiminta on Irti Huumeista ry:n toiminnan ytimessä. Yhdistyksen vapaaehtoiset 
vahvistivat yhdistyksen näkyvyyttä alueilla ja valtakunnallisesti sekä hoitivat edunvalvontaa ja 
vaikuttamista paikallisesti.  
 
Vapaaehtoiset toimivat alueellisesti ja valtakunnallisesti läheis-, huume- ja perhetoiminnoissa. 
Vapaaehtoistoimintaa tehtiin ennaltaehkäisevästä, toipumisorientoituneesta sekä haittoja 
vähentävästä lähtökohdasta lähi- ja verkkotyön menetelmin. Yhdistyksen kehittämis- ja 
koulutuspäivillä varmistettiin vapaaehtoisten osaamista, osallisuutta ja voimavaroja. 
Toimintavuoden 2021 aikana yli 120 vapaaehtoista toimi 46 eri paikkakunnalla. Vuoden lopulla 
vapaaehtoisten rekisterissä oli 108 vapaaehtoista. Vapaaehtoisille lähetettiin vuoden 2021 aikana 
kuusi Läheinen-uutiskirjettä, jossa viestittiin vapaaehtoistoimintaan liittyvistä ajankohtaisista asioista. 

Alueyhdyshenkilöt toimivat 12 paikkakunnalla. Vapaaehtoiset alueyhdyshenkilöt kutsuivat alueella 
toimivat vapaaehtoiset aluetapaamisiin ja koordinoivat alueilla tehtävää toimintaa, kuten 
vertaistukiryhmiä, varainhankintaa, tukihenkilötoimintaa, kouluttamista, keskustelutilaisuuksia, 
verkostoyhteistyötä ja ehkäisevän työn alueellisia keskusteluja esimerkiksi huume- ja läheisten 
illoissa sekä oppilaitosinfoja ja muita tapahtumia. Alueyhdyshenkilöt toimivat siltana alueen 
vapaaehtoisten ja Irti Huumeista ry:n työntekijöiden välillä. Alueyhdyshenkilöille järjestettiin 
joulukuussa 2021 hyvinvointiviikonloppu, johon osallistui 6 vapaaehtoista. 
 
Irti Huumeista ry:n koulutetut vapaaehtoiset toimivat muun muassa päivystäjinä Irti Huumeista -
puhelimessa ja -chatissä, tukihenkilöinä sekä ohjaajina läheisten vertaistukiryhmissä kasvokkain ja 
verkossa, Läheistenpäivillä, muissa vertaistapaamisissa ja Läheisten leirillä. He kouluttivat, kirjoittivat 
Taite-lehteen ja aluelehtiin sekä vastasivat läheisten kysymyksiin Päihdelinkin Vilpola-
keskustelualustalla. He jakoivat tietoa yhdistyksestä ja läheisnäkökulmasta oman alueensa 
tilaisuuksissa. Vapaaehtoiset tekivät alueellisesti yhteistyötä oman kuntansa sekä sen lähialueiden 
verkostojen ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Vapaaehtoiset järjestivät alueillaan Huumeisiin 
kuolleiden muistotilaisuuksia. Valtakunnallisen verkkovertaistukiryhmän kokoontumiset 
säännöllistyivät kahden viikon välein iltaisin vapaaehtoisten ohjaamina. 

Läheisryhmät toimivat 20 paikkakunnalla eri puolella Suomea. Alueellisten ryhmien kävijämäärissä 
näkyi koronatilanne, sillä viranomaisohjeistuksen mukaan ryhmiä jouduttiin perumaan ja 
osallistujamääriä rajaamaan. Vertaistuen tarve oli ilmeinen, sillä valtakunnallisen Teams-ryhmän 
osallistujamäärä oli suurimmillaan tiukkojen koronarajoitusten aikana. Uudet läheisryhmät 
perustettiin Joensuuhun ja Karkkilaan. 
 
Irti Huumeista -puhelin ja Irti Huumeista -chat tekivät ennaltaehkäisevää ja toipumista edistävää 
huumetyötä, tarjosivat ohjausta ja tukea huumeita käyttäville ihmisille, heidän läheisilleen sekä 
kaikille, joita huumeet tai niiden käyttö huolestuttaa tai jotka kaipaavat lisätietoa. Molempiin 
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toimintoihin koulutettiin vuonna 2021 uusia vapaaehtoisia. Irti Huumeista -puhelimen soittajista 70 % 
oli läheisiä, 20 % huumeita käyttäviä tai toipuvia ja 10 % ammattilaisia tai muita. Irti Huumeista –
puhelimessa ja chatissä oli yhteensä 740 kohtaamista. 
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Vapaaehtoisen osaamis- ja koulutuspolku 

Kaikki Irti Huumeista ry:n vapaaehtoiset ovat koulutettuja tehtäviinsä sekä vapaaehtoisten osaaminen 
varmistetaan koulutusten lisäksi erilaisella toiminnalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vapaaehtoistoiminnan koordinoinnista huolehtii läheistyön tiimi. Se rekrytoi uusia vapaaehtoisia 
Kansalaisareenan vapaaehtoistyö.fi - ja Toimeksi.fi-alustoille perustetuilta Irti Huumeista -sivuilla, 
yhdistyksen some-kanavilta sekä Päihdepäiviltä. Vapaaehtoiset pystyivät Osallisuuskyselyiden 2021 
ja Vapaaehtoiskyselyn 2021 perusteella hoitamaan vapaaehtoistehtävänsä hyvin eri puolilla 
Suomea saaden onnistumisen ja merkityksellisyyden kokemuksia sekä voimavaroja elämäänsä. 
Henkilöstö jakoi eri kanavissa vapaaehtoisille tietoa huumekysymyksestä, toipumisorientoituneesta 

Toimintamuotojen omat 
erilliset koulutukset 

Erilaiset puheenvuorot: Läheisen 
puheenvuorot, toipujien 

puheenvuorot, 
kokemusasiantuntijapuheenvuorot, 
yhdistyksen esittelypuheenvuorot, 

Minä vapaaehtoisena -
puheenvuorot 

Messut 

Vapaaehtoistoiminnan 
puhelinhaastattelu 

Verkkoperuskoulutus 

Ryhmän- 

ohjaamiseen 
tutustuminen 

Toiminta kokeneemman 
vapaaehtoisen tai 
työntekijän kanssa 

Täydennyskoulutukset 

Verkkokoulutukset 
eri aiheista 

Super-
viikonloppu 

Vapaaehtoistoiminta (muu kuin 
puheenvuorot) Työnohjauk-

selliset 
keskustelut 
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toiminnasta sekä ohjasi heitä tiedon jakamiseksi alueilla. Moni vapaaehtoinen on myös vertainen 
tai kokemusasiantuntija. Yhdistys tarjosi heille vapaaehtoistoimintaan liittyvän ryhmämuotoisen 
tuen lisäksi henkilökohtaisesti ammatillista tukea. Vapaaehtoisten työnohjauksellisia Teams-
tapaamisia järjestettiin vuoden 2021 aikana 14 kertaa, joista osa oli kaikkien vapaaehtoisten 
yhteisiä ja osa toimintamuotojen mukaisia. Yhdellä kerralla tapaamiseen sisältyi myös 
virkistystoimintaa, etäjoogaa. 

Alueellinen yhdenvertaisuus lisääntyi etäyhteyksien myötä, ja valtakunnallinen toiminta vahvistui 
koostetun tiedon saavuttaessa toimijat. Ajantasaisen tiedon turvaamiseksi koottiin 
vapaaehtoistoimijoiden käyttöön tutkittua ja kokemusperäistä tietoa sekä muuta materiaalia 
digitaaliseen materiaalipankkiin. Materiaalipankki saatiin valmiiksi vuoden 2021 lopulla, ja se oli 
vapaaehtoisten käytössä vuoden 2022 helmikuussa. Alueiden vapaaehtoiset saivat erilaisilla 
verkkoalustoilla, kuten Teams, Facebook ja WhatsApp, toisiltaan tukea ja apua toimintaansa. 
Työntekijät vastaavat Vapaaehtoiskyselyn ja Osallisuuskyselyiden koostamisesta sekä toiminnan 
kehittämisestä yhteistyössä vapaaehtoisten kanssa. Kyselyissä ja koulutuspalautteissa nousi esille, 
että vapaaehtoiset hyödyntävät toiminnassaan saamaansa tietoa ja kokevat saavansa 
toimintaansa tukea. Vuonna 2021 vapaaehtoisten vastauksissa alkoi näkyä entistä selkeämmin 
kaipuu takaisin livenä tapahtuviin kohtaamisiin etäyhteyden lisäksi. Uudenmaan vapaaehtoisille 
järjestettiin yhteinen ilta lokakuussa 2021. Iso osa vapaaehtoisista toivoi kuitenkin lähikoulutusten 
rinnalle jatkossakin verkkokoulutuksia. Vapaaehtoiset tapasivat toisiaan alueilla koronarajoitusten 
salliessa. 

3. AMMATILLINEN HUUME-, PERHE- JA LÄHEISTYÖ 
 
Ammatillinen huume- ja läheistyö vahvisti huumeita käyttävien, heidän läheistensä ja perheiden 
hyvinvointia, sosiaalisia verkostoja, palveluohjausta ja työelämävalmiuksia resurssien rajoissa. 
Asiakkaiden tarpeisiin vastattiin Läheistenpäivillä ja -leirillä sekä alueellisilla ja valtakunnallisella 
Läheisseminaareilla. 

Terveysneuvontapäivät järjestettiin vuonna 2021 marraskuussa 
Espoossa.  Päivät ovat suonensisäisesti huumeita käyttävien, toipuvien 
ja huumetyön ammattilaisten koulutus- ja verkostopäivät. 
Terveysneuvontapäiville osallistui paikan päällä 95 ja etäyhteydellä 42 
henkilöä, eli yhteensä 137 henkilöä. Terveysneuvontapäivillä tehtiin 
tiivistä yhteistyötä muiden järjestöjen ja muiden päihdealan 
toimijoiden kanssa. Ammattilaisen lisäksi vertaiset osallistuvat vahvasti 
mukaan päivien toteutukseen. 
 
Läheiskokemusasiantuntijatoiminnassa toimi vuoden aikana 4 
koulutettua kokemusasiantuntijaa. Helsingin kaupungin kanssa 

aloitettiin läheiskokemusasiantuntijatoiminta siten, että yhdistyksen läheiskokemusasiantuntijalla on 
vastaanotto Malmin päihdepoliklinikalla kaksi kertaa kuukaudessa. 

Surutyön tarve kasvoi. Surutyöhön vastattiin ammatillisella ja vertaistuella. Surutyötä kehitettiin, ja 
suljettu sururyhmä toimi vuodenvaihteessa 2021–2022 Teams-etäyhteydellä. Valtakunnallinen 
Suruviikonloppu järjestettiin marraskuussa Helsingissä. Yhdistys oli mukana päihdesensitiivisen 
surutyön verkostossa. 

Ulkopuolisille tarjottavia koulutuksia järjestettiin kolme kertaa, kaikkiaan 389 osallistujalle. Huume-, 
läheis- ja perheteemoissa koulutettiin sote- ja muiden alojen ammattilaisia. Valtakunnallisilla 
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Päihdepäivillä yhdistys piti puheenvuoron läheisten yksinäisyydestä Huumeet ja yksinäisyys -
seminaarissa. 

Korkeakoulu- ja ammattikouluyhteistyö piti sisällään opiskelijoiden ohjauksen, opinnäytetyöt sekä 
opiskelijoiden ja opettajien tiedon lisäämisen huume- ja läheisteemasta muun muassa 
koulutuksissa. Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijat suorittivat vapaaehtoistoiminnan kurssin 
tunteja Irti Huumeista -puhelimessa ja -chatissä. Myös työharjoittelussa olevat opiskelijat 
päivystävät Irti Huumeista -puhelimessa ja -chatissa. 

Irti Huumeista-puhelimessa ja -chatissä työntekijät koordinoivat toimintaa ja tarjosivat tarvittaessa 
tukea soittajille ja chattaajille yhdessä vapaaehtoisten kanssa. 

Facebook vertaistuen ryhmiä moderoi läheistyöntiimi. Vuoden 2021 aikana perustettiin uusi 
Facebook-vertaisryhmä Muut läheiset, sillä esille nousi tarve omalle ryhmälle esimerkiksi tädeille, 
kummeille, serkuille ym. Ryhmien jäsenmäärät kasvoivat kolmantena vuonna peräkkäin. 
Verkkovertaistuki lisääntyi, varsinkin vanhempien ja sururyhmän osalta huomattavasti. 

 

Vuoden 2021 aikana yhdistys jatkoi erilaisilla digialustoilla työskentelyä ja yhdistyksen 
asiakasraadissa käytiin läpi uusia mahdollisia digityön muotoja. Vapaaehtoiset saivat tukea 
Teamsin käyttöön sekä henkilökohtaisesti että kirjallisesti. Vuonna 2021 verkkotyötä laajennettiin 
valtakunnalliseen järjestettyyn Läheisseminaariin sekä yhteen Läheisseminaariin Lahden seudulla 
asuville läheisille. Lisäksi yhdistyksen toimijoille suunnatut kaksi Superviikonloppua pidettiin 
etäyhteydellä. Uusi kirjallinen verkkoperuskoulutus valmistui opinnäytetyönä aiheenaan 
Huumausaineet ja niiden tunnistaminen. Verkkokoulutusalustoja kartoitettiin kasvavaa 
verkkokoulutustarvetta ajatellen. Osa läheisryhmänohjaajista ja henkilökunnasta kouluttautui 
Palaset-mallin ohjaajiksi. 
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Perhetoiminta nivoutui yhdistyksen huume- ja läheistyön toimintaan, kun Oikeus turvalliseen 
arkeen- hankkeen toiminta päättyi. Hanke käynnistyi vuonna 2017 osana Kaikille eväät elämään -
hankekokonaisuutta. Kohderyhmänä oli lapsiperheet, joissa vähintään toinen vanhemmista oli 
käyttänyt aiemmin huumeita. Hankkeessa perheiden tilanne oli kehittynyt myönteiseen suuntaan, 
vanhemmat ovat kiinni työelämässä ja pikkulapsiarki on muuttunut koululaisarjeksi. 
Loppuarvioinnin mukaan perheiden hyvinvointi kasvoi hankekauden aikana ja vanhemmat 
löysivät uusia ystäviä toisista hankeperheistä. 

Hankkeeseen ei rekrytoitu projektityöntekijöitä koronatilanteen vuoksi. Vuonna 2021 huume- ja 
läheistyön vastaava johti Oikeus turvalliseen arkeen (OTA) -kehittämishanketta oman työnsä 
ohella. Irti Huumeista ry:n työntekijät työskentelivät hankkeessa osana perhetyötä. Arvio toiminnan 
välttämättömyydestä perustui perheiltä hankeen aikana kerättyyn Arjen toimintakyky -kyselyjen 
yhteenvetoon. 

Irti Huumeista ry:n perhetyön tarve nousi kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten ja 
nuorten arjesta, joiden kotona oli huumeongelmaa. Perhetyön kriisiauttamisessa näkyi perheiden 
pitkäaikaisen tuen tarve. Kriisiauttaminen oli palveluohjausta, ammatillista- ja vertaisten tarjoamaa 
keskustelutukea, vanhemmuuden tukemista sekä lapsen näkyväksi tekemistä. Perheitä tuettiin 
ammatillisen ja vertaistuen sekä vapaaehtoistoiminnan keinoin. Yhdessä hankeperheiden kanssa 
käytiin Korkeasaaressa, jossa läheistyöntekijät antoivat ammatillista tukea perhedynamiikan 
vahvistamiseksi ja jossa tarjottiin mahdollisuus vertaistukeen. Puhelinhaastatteluilla kerättiin 
kokemuksia hankeajan toiminnasta. Irti Huumeista ry:n perhetyöhön kehitettiin 
perhekummitoiminta tapa sekä vertaistuellinen yhteisökuntoutuksen viitekehykseen nojaava 
yhteisötapaamismalli. Tätä vahvistettiin vertaisuuteen pohjautuvalla WhatsApp-yhteydenpidolla ja 
muiden verkkoviestintä välineiden avulla. Perheiden vanhemmat ystävystyivät ja heidän 
kontaktipintansa Irti Huumeista ry:n säilyi hankkeen päätyttyä. Perhetyössä käytettiin 
mahdollisuuksien mukaan Hyvä arki lapselle ja Lapset puheeksi -menetelmiä.  

4. HALLINTO, TALOUS JA HENKILÖSTÖJOHTAMINEN 
 

Yhdistyksen korkeinta päätöksentekovaltaa käyttivät yhdistyksen jäsenet kevät- ja syyskokouksissa. 
Kevätkokous pidettiin 24.4.2021 Helsingissä Irti Huumeista ry:n toimistolla ja osallistuminen 
mahdollistettiin myös etäyhteyksin. Kevätkokoukseen osallistui 13 jäsentä ja 4 ei-jäsentä. 
Syyskokous pidettiin 16.10.2021 Helsingissä ja etäyhteyksin. 
 
Yhdistyksen strategisesta toiminnasta vastasi hallitus ja operatiivisesta toiminnasta 
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toiminnanjohtaja. Vuonna 2021 yhdistyksen hallitus piti 8 kokousta ja yhden perehdyttämis- ja 
kehittämisviikonlopun. Yhdistyksen etäkokoukset mahdollistava sääntömuutos rekisteröitiin 
17.2.2021. 

Kevätkokouksessa hallituksen varsinaisista 
jäsenistä vaihtui yksi ja varajäsenistä kolme 
jäsentä. Vuoden 2021 päättyessä hallitukseen 
kuuluivat Sami Räsänen puheenjohtajana, Jari 
Kyllönen varapuheenjohtajana, Sari Leinonen, 
Pihla Keto-Huovinen, Piia Tuosa, Mette Strauss ja 
Merja Väisänen varsinaisina jäseninä sekä Tapio 
Jaakkola, Outi Kähkönen, Juha-Pekka 
Pääskysaari, Leea Seger, Marja Moisander ja Päivi 
Niemi-Laine varajäseninä. 

Irti Huumeista ry:n hallinnon kulujen kasvua hillittiin 
verkkotyöskentelyllä. Hallinnon toimintojen kustannuksia ja laatua seurattiin. Koronatilanne ei 
vähentänyt yhdistyksen työn määrää eikä tarvetta, vaan työtavat muutettiin ja uudet 
toimintatavat vakiinnutettiin tilanteen vaatimalla tavalla.  

Irti Huumeista ry jatkoi maksuvalmiuden vahvistamista ja talouden tasapainottamista. Irti 
Huumeista ry:n hallitus hyväksyi talouden tervehdyttämissuunnitelman vuosille 2021–2025. 
Suunnitelmasta käy ilmi, miten yhdistyksen taloustilanne on vahvistunut vuodesta 2016 ja miten sitä 
vahvistetaan tulevaisuudessa.  

Yhdistyksen tilinpäätös tilikaudella 2021 oli ylijäämäinen 12 435,11 euroa (2020: 10 763,41 euroa). Irti 
huudeista -hankkeen STEA-avustusta siirtyi seuraavalle vuodelle 37 991,56 euroa (2020: 78 714,04 
euroa) ja Palaset -hankkeesta säästyi 12 255,10 euroa (2020: 5 992,76 euroa). Päättyneen Oikeus 
turvalliseen arkeen -hankkeen avustus käytettiin loppuun (2020: 55 161,28 euroa). STEAn 
kohdennettua toiminta-avustusta (Ak3) siirtyi seuraavalle tilikaudelle 28 553,06 euroa 
(2020: 38 278,98 euroa) ja yleisavustusta (Ay1) 10 925,06 euroa (2020: 6 255,82 euroa). 
Yleisavustuksella katettiin yhteiskuntavaikuttamisen toiminta sekä yhdistyksen hallinto ja kiinteät 
kulut. Kaikkien saatujen avustusten määrät ja niiden käyttö on eritelty tilinpäätöksen liitetiedoissa. 

Irti Huumeista ry:n toiminta jaetiin yhdistyksen STEAn avustuslajien mukaisesti kolmeen osaan:  

1) Yhdistyksen huume- ja läheistyö eli vapaaehtoistoiminta ja varsinainen asiakastyö, jotka pitävät 
sisällään ammatillisen huume-, perhe- ja läheistyön, koulutuksen, moniammatillisen tuen ja 
ohjaamisen, kriisitapaamiset sekä vapaaehtoistoiminnan. Tämä toiminta rahoitettiin pääosin STEAn 
kohdennetulla toiminta-avustuksella, joka on tarkoitettu rajattuun vakiintuneeseen 
yleishyödylliseen toimintaan (Ak3-avustus). Huume- ja läheistyön kustannuksia katettiin 
ehkäisevänä ja haittoja vähentävänä toimintana myös STM:n avustuksella.  

2) Yhdistyksen hallinnon ja taloudenhoidon palvelut, viestintä, vaikuttamistyö ja edunvalvonta, 
jäsenpalvelut sekä kehittämis- ja arviointityö. Näitä toimintoja rahoitettiin pääosin yleisavustuksella, 
joka on tarkoitettu Irti Huumeista ry:n sääntöjen mukaiseen yleishyödylliseen toimintaan sekä tähän 
liittyviin yleiskuluihin (Ay1-avustus). 

3) Hanketoiminnalla yhdistys vahvisti ja kehitti uusia ratkaisuja sekä toimintatapoja 
huumekysymykseen liittyviin haasteisiin. Hankkeet tukivat ja vahvistivat yhdistyksen työtä ja 
osaamista. Yhdistyksessä oli käynnissä projektirahoituksella kolme hanketta: Palasista eteenpäin - 
yhteistyöhanke Sininauhaliiton kanssa, Huudikoutsit - yhteistyöhanke Kukunori ry:n kanssa ja lisäksi 
Oikeus turvalliseen arkeen -hanke(C-avustukset).   
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Kunta-avustuksilla vahvistettiin alueellista läheis- ja vapaaehtoistyötä. Yhdistys sai avustuksia 
Helsingin, Espoon, Vantaan, Lahden, Kuopion, Hämeenlinnan, Oulun, Tampereen, Turun ja 
Rauman kaupungeilta. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) kanssa Irti Huumeista ry:llä oli 
mielenterveys- ja päihdepalveluja koskeva ostopalvelusopimus.  

Vuonna 2021 yhdistys sai STM:n tartuntatautien valvonnan määrärahaa Terveysneuvontapäivien 
järjestämiseen ja verkostoyhteistyöhön. Irti Huumeista ry tuotti myös maksullisia 
asiantuntijapalveluja. Varainhankintaa vahvistettiin luomalla uusia yhteistyösuhteita yrityksiin ja 
muihin yhteisöihin. Merkittäviä varainhankinnan tulonlähteitä olivat jäsenmaksut ja yksityiset 
lahjoitukset. 

Torsti Koskisen rahastosta jaettiin tunnustuspalkintoja myös vuonna 2021. Vapaaehtoistyön palkitut 
olivat Mira Lappalainen ja Leo Kolttola, Torsti Koskisen rahaston tunnustuspalkinnon sai vanhempi 
konstaapeli Janne Hälikkä ja Oma pää - Pääoma -tunnustuksen sai Villa Junior. Tunnustuspalkinnot 
ja Torstin päivän juhlallisuuksien kustannukset katettiin rahastosta, joka tuli käytetyksi loppuun 
tilikaudella 2021.  

Yhdistyksen vakituiseen henkilöstöön kuuluivat toiminnanjohtaja, talous- ja hallintovastaava, 
viestintäpäällikkö, järjestökoordinaattori, huume- ja läheistyön vastaava ja vapaaehtois- ja 
läheistyön koordinaattorit. Määräaikaisissa työsuhteissa toimi lisäksi huumetyön koordinaattori, 
verkkotyön kehittäjä ja kaksi huume- ja läheistyöntekijää. Hankehenkilöstön määrää mitoitettiin 
järjestötyön ja hankkeiden mukaisesti. Vuoden aikana Oikeus turvalliseen arkeen –hankkeessa 
työskenteli kaksi henkilöä, Palasista eteenpäin -hankkeessa projektityöntekijä sekä Irti Huudeista –
hankkeessa projektipäällikkö, neljä osa-aikaista huudikoutsia ja Kukunoriin työsuhteessa oleva 
projektityöntekijä. 

Yksi Suomen parhaista työpaikoista henkilöstölle -tavoite pidettiin mielessä, kun henkilöstön 
työskentelyä jatkettiin koronarajoitusten ja -tilanteen tuomissa haasteissa. Henkilöstön jaksamista ja 
mahdollisuutta vastata asiakkaiden tarpeisiin turvattiin päivittäisillä verkkotapaamisilla. Pandemia 
ja siihen liittyvät Suomen hallituksen sekä Irti Huumeista ry:n linjaukset vaikuttivat yhdistyksen 
henkilöstön työhön laajentamalla digityötä sekä etänä toteutettavia työmuotoja. Poikkeusolot 
muuttivat työtapoja ja toiminnassa priorisoitiin työskentelyä, jolla taattiin vapaaehtoisille ja 
asiakkaille yhdenvertainen mahdollisuus tietoon, tukeen, vertaistukeen ja koulutuksiin 
asuinpaikasta riippumatta. Etäkokouksista tuli toimiva rutiini.  

Yhdistyksellä oli moniammatillinen motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilökunta. Henkilöstön 
määrä kasvoi ja oli vuonna 2021 keskimäärin 12 henkilöä. Yhdistys tarjosi henkilöstölle viihtyisän 
työympäristön, koulutusta, säännöllistä työnohjausta ja laajan työterveyshuollon. Henkilöstön 
motivoitunut ja innostunut työasenne näkyi toimintatapojen muutoksessa niin, että resurssit 
pystyttiin kohdentamaan tehokkaasti, järkevästi ja joustavasti tilanteen vaatimalla tavalla. Etätyö 
osoittautui tehokkaaksi ja laadukkaaksi tavaksi työskennellä. Henkilöstön yhteishenkeä ja 
jaksamista edistettiin päivittäin yhteisillä etäkahveilla ja -lounailla. Irti Huumeista ry:n toimistosta 
muokattiin monitoimityöpiste, jossa jokaisella on mahdollista käyttää sellaista työtilaa, joka 
palvelee hänen kulloistakin työtehtäväänsä parhaiten. Työllistämistoimintaa jatketiin ja toipujia 
otetiin mukaan yhdistyksen toiminnan piiriin. Myös alan opiskelijoiden ohjaus kuului Irti Huumeista 
ry:n toimintaan, joka tuki työelämäoppimista. 

Henkilöstökyselyssä nousi esille luottamus johtamiseen ja hallintoon. Etätyöstä huolimatta henkilöstö 
koki saavansa tukea ja kohtaamisia oman työnsä tueksi. Kehityskeskusteluja käytiin vuoden 
aikana. Työhyvinvointi- ja kehittämispäiviä järjestettiin vuoden aikana yhteensä neljä kertaa. Niissä 
keskityttiin työn kehittämiseen sekä tukemaan työntekijöiden hyvinvointia ja yhteishenkeä. 
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5. VIESTINTÄ 
 

Yhdistys julkaisi Taite-lehteä vaikuttamis-, huume- ja läheistyön tueksi 
sekä kolmea uutiskirjettä eri kohderyhmille (Käänne, läheinen ja 
jäsenkirje). Yhdistys käänsi ja kustansi näyttöön perustuvan viiden 
askeleen menetelmän -materiaaleja toimijoiden käyttöön sekä 
levittää tietoa huumekysymykseen liittyvästä kirjallisuudesta ja 
muusta materiaalista sosiaalisessa mediassa ja verkkosivuilla. 
Yhdistys tuotti myös muuta materiaalia erilaisten kohderyhmien 
tarpeisiin käydä huumekeskustelua. Viestinnällä tuettiin ja 
vahvistettiin yhdistyksen vapaaehtois- ja varainhankintatyötä 
erilaisilla maksuttomilla ja maksullisilla some-kampanjoilla, lehti-
ilmoituksilla ja kirjeillä. Vaikuttamis- ja edunvalvontatyötä tuettiin 

luomalla suhteita valtion ja kuntien päättäjiin, yrityksiin ja kolmannen sektorin toimijoihin. 
Yhdistyksen ulkoasua ja markkinointimateriaaleja kehitettiin edelleen, roll upit uusittiin Sasha 
Luchkovan laatiman ilmeen mukaisesti. 

Yhdistys tunnetaan mediassa vastuullisena huumetyön toimijana. Medialta tuli viimevuotista 
enemmän yhteydenottopyyntöjä, 57 kertaa ja mediaosumia oli 127. Medialle annettiin myös 
taustatietoa ja -aineistoa, haastateltavia ja lähteitä huumetilannetta tai läheisten tilannetta 
koskeviin artikkeleihin. Useimmin kysyttiin huumekaupasta, huumetilanteesta, käyttöhuoneista ja 
huumekuolemista. Yhdistykseen uskalletaan ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä, sillä viestintään 
tuli yhteydenottoja median, jäsenten ja vapaaehtoisten lisäksi myös tavallisilta kansalaisilta, joiden 
viestit ja tarinat otettiin talteen ja jotka ohjattiin tarpeen mukaan läheistyönkeskukseen tai 
vertaisryhmiin.  

Sisäisessä viestinnässä linjattiin uutiskirjeiden (Läheinen, Käänne ja jäsenkirje) kohderyhmät ja 
sisällöt ja päätetiin yhteisistä aineistoista. Toimijoiden sisäisessä viestinnässä käytettiin nopeita 
ryhmäviestimiä, ryhmäsähköposteja, WhatsAppia ja Facen suljettuja ryhmiä, joista WhatsApp 
vakiintui kiireisimpien asioiden ja tallettavien toimintojen, kuten median pyyntöjen ja alueiden 
mediajulkaisujen, kanavaksi. Vapaaehtoisten materiaalipankkiin tallennettiin viestintä- ja graafiset 
ohjeet. Vapaaehtoisia ohjeistettiin ottamaan yhteyttä alueen medioihin. Vapaaehtoisia 
koulutettiin ajankohtaisesta huumekeskustelusta mediassa ja samalla viestinnän perusteista. 
Hallituksen viestintäkoulutuksessa käsiteltiin kannabiskeskustelua ja siihen osallistumista. 
Vapaaehtoiset saivat halutessaan viestinnältä tukea median yhteydenottoihin, ja he osallistuivat 
resurssiensa mukaan alueidensa lehtien mediaseurantaan. 

Ulkoinen viestintä vahvisti Irti Huumeista ry:n asemaa huume- ja läheistyön asiantuntijana. Yhdistys 
nosti esiin läheisten tarinoita, erilaisten ihmisten näkökulmia huumekysymykseen, ajankohtaisia 
huumeilmiöitä, tutkittua tietoa ja tietoja omista tapahtumista ja toiminnasta tiedotteissa, Käänne-
uutiskirjeessä, nettisivuilla, videoilla ja yhdistyksen some-kanavilla, eli Instagramissa, Facebookissa ja 
Twitterissä. Vuoden mittaan aktivoitiin myös yhdistyksen profiili asiantuntijoiden 
verkostoitumiskanavassa LinkedInissa. Jäsenille ja yhteistyökumppaneille jaettava Taite - 
huumetyön asiantuntijalehti ilmestyi neljä kertaa vuodessa siten, että neljäs numero ilmestyi 
paperipulan takia tammikuussa. Tiedotusvälineisiin ylläpidettiin tiiviitä kontakteja. Huumepoliisi-
lehdelle ja Helsingin alueen ilmaisjakelulehdille tarjottiin julkaisuvalmista aineistoa yhdistyksen ja 
sen hankkeiden toiminnasta. 
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Yhdistys viestitti some-kanavillaan ja tarvittaessa omilla tiedotteillaan järjestöverkostojen yhteisistä 
viestintäkampanjoista ja kansainvälisistä teemapäivistä: 4.2. Kansainvälinen naisten päivä, 5.5. 
Läheistenpäivä, 6.6. Kansainvälinen päivä huumeiden väärinkäytön ja laittoman 
huumausainekaupan vastustamiseksi, 31.8. Kansainvälinen yliannostusten tiedostamispäivä 
(Overdose Awareness Day), 28.7. Maailman hepatiittipäivä (WHO), 10.10. Maailman 
mielenterveyspäivä (WHO) ja 17.10. Kansainvälinen päivä köyhyyden poistamiseksi, 9.11. 
huumeisiin kuolleiden muistotilaisuus, 20.11. Lapsen oikeuksien päivä ja 3.12. vapaaehtoistoiminnan 
päivä. 

Vaikuttamisviestinnässä vahvistettiin edelleen yhteydenpitoa sote-asioita hoitaviin 
kansanedustajiin, kuntapäättäjiin ja -vaikuttajiin, sotealan ja turvallisuusalan ammattilaisiin ja 
viranomaisiin. Kuntapäättäjille järjestettiin webinaari huumetilanteesta ja läheisten palveluista, 
tilaisuuteen osallistui 23 henkilöä. Yhdistys sai samalla ajantasaista tietoa päihdepalveluiden tilasta. 
Muissa kunta- ja kuntayhtymäkumppaneiden nettitapaamisissa tehtiin tutuksi Irti Huumeista ry:n 
toimintaa ja linjauksia. Yhteydenpitoa jatkettiin maakuntien, oppilaitosten, ministeriöiden, 
viranomaisten, ammattiliittojen ja yhteistyökumppaneiden kanssa. 

Vaikuttamisviestinnän painopisteitä olivat huumeita käyttävien hoitoon pääsyn helpottaminen, 
hoidon kehittäminen, toipuvien jatkotuen varmistaminen, läheisten tuen ja palveluiden 
turvaaminen sekä huumehaittojen ja huumekuolemien ehkäisy. Tavoitteena oli, että kohderyhmät 
tuntevat Irti Huumeista ry:n ja osaavat käyttää sen asiantuntemusta palvelusuunnittelussaan.  
Yhteistyössä muiden järjestöjen ja kuntien kanssa tehtiin tiedotteita ja kannanottoja. 
Vaikuttamisviestinnällä tehtiin läheisten, toipuvien ja huumeita käyttävien tarpeet ja tilanteet 
näkyviksi. 

Ajankohtaisia tutkimuksia, keskustelua ja kannanottoja käsiteltiin toiminnanjohtajan blogeissa Uusi 
Suomi –alustalla. Toiminnanjohtaja toi esille myös Irti Huumeista ry:n kannan Suomen kahden 
raiteen huumepoliittisesta linjasta. Ammattiopisto Luovin kanssa tehdyissä videoissa lisättiin 
tietoisuutta huumekysymyksestä. Vuoden mittaan suunniteltiin, videoitiin ja editoitiin Ammattiopisto 
Luovin opiskelijoiden kanssa Huumekulma-keskusteluja, joiden levitys päätettiin aloittaa 
seuraavana vuonna. 
 
Opiskelijayhteistyötä tehtiin Ammattiopisto Luovin kanssa, josta kaksi opiskelijaa oli 
työharjoittelussa. 
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6. YHTEISKUNTAVAIKUTTAMINEN 
 

Yhdistyksen yhteiskuntavaikuttamisen tavoitteet, keinot ja kohderyhmät tarkennettiin vuoden 
aikana. Vahvalla vaikuttamistyöllä edistettiin osaltaan suomalaisten hyvinvointia ja 
kansanterveyttä ja lisättiin niiden haasteiden tuntemusta. Tapaamisiin mahdutettiin Kauppakamari 
ja työnantajajärjestöjä, jotta viesti huumehaitoista ja läheisten asemasta tavoittaisi myös 
yrityssektorin ja työnantajat. Vaikuttamistyön tavoitteena oli vähentää stigmaa, syrjäytymistä ja 
yksinäisyyttä. Painopistealueina olivat huumeita käyttävien, toipuvien ja läheisten perusoikeuksien 
toteutuminen, oikea-aikaisten ja moniammatillisten palvelujen kehittäminen, huumehaittojen ja 

huumeiden käytön vähentäminen sekä turvallisuus 
yhteiskunnassa. Vaikuttamistyössä hyödynnetään tekstejä, kuvia, 
audioita ja videoita. 

Lasten ja nuorten oikeutta huumeettomaan kasvuympäristöön ja 
oikeutta tulla kuulluksi vahvistettiin Huumekulma -formaatin 
keinoin. Kuvauksesta vastasi Irti Huumeista ry:n henkilökunnan 
lisäksi erityisammattiopisto Luovin opiskelijat ja toimittaja tiimin liittyi 
mukaan 11-vuotias Noa. Tunnusmusiikiksi valikoitui rapartisti Sanna 
Rönnbergin single ”Uudestaan”. Tunnusmusiikissa kuului Oulun 
NMKY:n lapsikuoron ääni. YouTube-kanavalle tallennettiin Irti 
Huumeista tuottamat muut videot, Luovi-studion keskustelut sekä 

yhteistyössä tuotetut Läheistenpäivän ja huumeisiin kuolleiden muistopäivän videot. 

 
Ajankohtaiseen päihdekeskusteluun otettiin kantaa sekä järjestöverkostojen yhteisillä että Irti 
Huumeista ry:n omilla kannanotoilla. Yhdistys antoi lausuntoja lakivalmisteluun, ja yhdistyksen 
puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja olivat eduskunnan lakiasiainvaliokunnan kuultavina 

kansalaisaloitteesta kannabiksen dekriminalisoimiseksi. 
Yhdistys osallistui THL:ssa ja STM:ssä lakien toimeenpanon 
valmisteluun, jotka koskivat muun muassa itsemurhien ehkäisyä, 
mielenterveyspalveluita, päihdehuoltoa ja -hoitoa. 
Yhteiskuntavaikuttamisen kampanja vuodelle 2022 suunniteltiin 
yhdessä viestinnän konsulttitoimisto Cocommsin kanssa. Ensin 
läheisille ja sitten päättäjille suunniteltu kampanja päätettiin 
käynnistää helmikuussa 2022. 
 
Tutkimustietoa tuotettiin yhdessä Päihde- ja 
mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma MIPA:n kanssa ja 
oppilaitosten kanssa. Lisäksi tilasto ja tutkimustietoa koottiin myös 

muun muassa THL:n, Tullin ja Poliisin tuottamista materiaaleista sekä yhdistyksen omasta 
seurantatiedosta. Tilastojen ja tutkimusten rinnalla nostettiin esiin ihmisten kokemustietoa. 
 
7. JÄSENPALVELUT 

Jäsenpalvelut vastasivat hyvin jäsenten tarpeisiin ja jäseniä osallistettiin toimintaan aiempaa 
vahvemmin. Jäsenpalveluja ja -etuja kehitettiin toimintavuonna systemaattisesti. Jäsenille luotiin 
kuukausittainen sähköinen jäsenkirje, jonka avulla he saavat tuoreimman tiedon järjestön 
toiminnasta. Tervetulopaketti päivitettiin, ja uusille jäsenille luotiin sähköinen tervetulokirje. 
Jäsenistölle ja vapaaehtoisille suunnattuja kohtaamiskahveja selkiytettiin ja markkinointia 
tehostettiin. Henkilöstö oli jäsenistön käytettävissä jäsenasioissa sekä tukea arkisin klo 8–16.00.  
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Jäsenhankintaa tehostettiin muun muassa somekampanjoinnin avulla. Kesällä 2021 toteutettiin 
Käänne-uutiskirje -kampanja, jossa uusille uutiskirjeen tilaajille lähetettiin ADHD-teemainen Taite-
lehti, tuloksena 36 uutiskirjeen tilaajaa ja 15 jäsentä. Syksyllä 2021 toteutettiin rekrytointikampanja 
somessa, jossa uusille jäsenille lähetettiin kannabisteemainen Taite-lehti. Kampanjalla saatiin 14 
uutta jäsentä. 

 

Jäsenetujen kehittämiseksi luotiin uusia yhteistyösuhteita. Lisäksi jäsenillä oli mahdollisuus osallistua 
Terveysneuvontapäiville maksutta etäyhteyksin. Aiempien vuosien mukaisesti jäsenet saivat 
neljännesvuosittain ilmestyvän Taite-lehden sekä halutessaan Käänne-uutiskirjeen. Jäsenillä oli 
mahdollisuus vaikuttaa toimintaan kyselyjen avulla, kohtaamiskahveilla tai ottamalla yhteyttä 
henkilöstöön. Kaikki yhteydenotot käsiteltiin yksilöllisesti. Lisäksi jäsenillä oli mahdollisuus vaikuttaa 
kevät- ja syyskokouksissa ja osallistua niiden yhteydessä järjestettäviin seminaareihin ja koulutuksiin.  

Jäsenkysely tehtiin syksyllä 2021. Järjestön toimintaan 36 % vastaajista oli erittäin tyytyväisiä ja 54 % 
tyytyväisiä. Toiminnan vaikuttavuutta mittaavissa kysymyksissä esiin nousi erityisesti kokemus siitä, 
että ihmiset saavat suurta apua järjestöltä. Kyselyssä selvitettiin jäsenistön ajatuksia toiminnan ja 
vaikuttamistyön painopisteistä, joita hyödynnettiin toiminnan suunnittelussa ja jatkokehittämisessä. 
Jäsenten hyvinvointia ja osallisuutta seurattiin myös osallisuus-, elämänlaatu-, positiivisen 
mielenterveyden- ja yksinäisyysmittarien avulla. 

8. KEHITTÄMINEN JA HANKKEET 
 

Irti Huumeista ry syvensi yhteistyötään ammattiliittojen kanssa. Tarkoituksena oli herätellä 
työssäkäyviä ja heidän työnantajiaan huomaamaan huumeiden käytön haasteet ja antaa tietoa 
ja tukea tarvitsevilla. Yhteistyö aloitettiin Ammattiliitto Pro kanssa, jonka jäsenille ja muille 
kiinnostuneille järjestettiin marraskuussa Ihmisarvoista elämää -seminaari teemalla työelämä ja 
huumeet. Palaute seminaarista oli hyvää, valittua näkökulmaa ja puheenvuoroa läheisten 
tilanteesta pidettiin tärkeinä. Yhteistyö jatkuu vuonna 2022. 

Yhdistyksen asiakasraati analysoi neljännesvuosittain toimintaympäristöä ja ideoi uusia keinoja 
vastata huumehaasteisiin. Raati koostui moniammatillisista osaajista, jäsenistä, toipuvista, läheisistä 
ja vapaaehtoisista. Raati jakoi tutkittua ja kokemusperäistä tietoa toiminnan kehittämisen tueksi. 
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Yhdistyksen kehittäminen on hankelähtöistä. Hankkeiden tavoitteena on vähentää eriarvoisuutta 
ja hyvinvointieroja ja edistää yhdenvertaisuutta. Hankkeissa on otettu huomioon lisäksi 
yhteiskunnan ajankohtaiset tarpeet ja mahdolliset pitkäaikaiset muutossuunnat.  Irti Huumeista ry:n 
yhteistyöhankkeilla pyrittiin vastaamaan yhteiskunnan ja järjestön perustyöstä esille nousseisiin 
asiakkaiden tarpeisiin. 
 

8.1 PALASET-TOIMINTA 
 

Palasista eteenpäin on Sininauhaliiton ja Irti Huumeista ry:n yhteinen 
3-vuotinen STEA-rahoitteinen hanke, joka toimii 1.4.2019–31.3.2022. 
Hankkeelle haettiin ja saatiin lisärahoitusta 31.12.2022 asti. 
 
Toiminnan kohderyhminä olivat perheet, joissa on nuoren 
huumeiden käytön synnyttämä kriisi. Palaset-malli kehitettiin 
perhekeskeiseksi malliksi, joka tarjosi lyhytkestoista ja 
kokonaisvaltaista tukea kriisiin. Malli kehitettiin yhteistyössä AFINet 
verkoston kanssa ja se pohjautuu näyttöön perustuvaan läheistyön 
viiden askeleen malliin. Ryhmien työskentely päätettiin vuoden 2021 
aikana. Kuitenkin osa ryhmistä tapasivat vielä 2022. Palaset 

jatkoryhmä käynnistyi ja tapasi säännöllisesti Irti Huumeista ry:n toimistolla. Uusia asiakasryhmiä ei 
enää otettu mukaan toimintaan, vaan painopiste siirtyi Palaset -mallin kouluttamiseen. 
 
Toiminta keskittyi sotealan ammattilaisiin, jotka kohtaavat työssään nuoria ja kriisissä olevia 
perheitä. Syksyllä 2021 alkaneet koulutukset saatetiin loppuun alkuvuoden 2022 aikana. Malli 
soveltuu eri toimintaympäristöjen sote-ammattilaisten työvälineeksi. 

Palaset-malli koostuu seuraavista osatekijöistä. 
 
1.  Perhetilanteen kartoitus, tarkastelu ja kuulluksi tuleminen 
2.  Tiedon tarjoaminen päihdesairaudesta ja huumausaineista 
3.  Kriisin ja tunteiden käsittely 
4.  Selviytymismekanismien tarkastelu 
5.  Sosiaalisen tuen merkitys ja muut voimavarat 
6.  Jatkotuen löytäminen 
 
Mallin mukainen työskentely kestää noin 3–4 kuukautta ja koostuu yksilö- ja perhetapaamisista 
sekä vertaisryhmästä. Irti Huumeista ry:n kaksi työntekijää, kokemusasiantuntija ja useita 
vapaaehtoisia ryhmänohjaajia kävi palaset -koulutuksen. 

Hanke julkaisi vuoden aikana uuden version Itseapuoppaasta, joka on tarkoitettu kriisissä oleville 
perheille. Itseapuopas julkaistiin sekä painettuna että digiversiona, joka on saatavilla Irti Huumeista 
ry:n nettisivuilla. Hankkeen aikana arvioinnista kerättyä tietoa, keskustelua ja reflektiota 
hyödynnetään hankkeen loppuraportissa. 
 

8.2 HUUDIKOUTSIT-TOIMINTA 
 
Huudikoutsit-toiminta vastasi ihmisten kokemaan turvattomuuteen metroasema-alueilla. Hankeen 
malli benchmarkattiin Ruotsista. Tavoitteena oli entisten ja nykyisten päihteidenkäyttäjien ja 
muiden yhteiskuntaryhmien välisen ymmärryksen lisääminen. Toiminta oli voimavarakeskeistä ja 
vähensi päihteiden käytöstä aiheutuvia haasteita asemilla asioivien keskuudessa. 
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Hankkeessa kehitettiin jalkautuvan vertaistyön malli, johon kuuluu 
huudikoutsikoulutus. Hankkeessa toiminta on keskittynyt metroasemille 
ja niiden läheisyyteen, mutta toimintamalli on sovellettavissa 
toisenlaisiinkin ympäristöihin. Hankkeen Facebook-sivut sekä 
Instagram-tili avattiin helmikuussa ja maaliskuussa 2021. 

Ensimmäinen huudikoutsikoulutus toteutettiin etänä Teamsin 
välityksellä koronatilanteen vuoksi. Syksyllä koulutus pidettiin 
lähikoulutuksena hankkeen toimitiloissa. Koulutus kesti kaksi kuukautta 
ja koulutuspäiviä oli kolme viikossa. Koulutuksen teemat olivat 
huudikoutsiksi kasvu, päihdepalvelut, yhteistyökumppanit, oma 
mielenterveys ja hyvinvointi, asunnottomuus, sosiaalinen media, oma 
kasvu sekä pop up -tapahtumat. Lisäksi huudikoutsit suorittivat EA1-

koulutuksen.  

Vuoden 2021 aikana koulutettiin yhteensä 11 huudikoutsia. Toiminnassa mukana olleista yksi oli 
vapaaehtoisena ja loput joko työkokeilussa ja/tai palkkatuella ainakin osan vuodesta. 
Ensimmäisen puolen vuoden jälkeen toiminnassa jatkoi kolme huudikoutsia, joista yksi lopetti 
syksyllä 2021. Vuoden vaihtuessa toiminnassa oli seitsemän huudikoutsia. 

Jalkautuvaa vertaistyötä tehtiin 141 päivänä ja kohtaamisia oli yhteensä 1 510. Eniten jalkauduttiin 
Sörnäisten, Kontulan, Itäkeskuksen ja Hakaniemen metroasemille. Kohtaamisten sisällöt olivat 
pääasiassa kuulumisten vaihtoa, eväspussien jakamista sekä päihteiden käyttöön liittyvää 
keskustelua. Kohdattavia ohjattiin muun muassa matalan kynnyksen palveluihin, NA-ryhmiin sekä 
päihdehoitoon. Huudikoutseille järjestettiin kaksi kehittämispäivää sekä yksi työhyvinvointipäivä. 
Joulukuulle suunniteltiin pop up -tapahtumaa, mutta se jouduttiin perumaan koronatilanteen 
vuoksi. 

Hankkeessa oli vuoden aikana harjoittelussa viisi sosionomiopiskelijaa sekä yksi 
kansanterveystieteiden opiskelija. Vuoden aikana valmistui sosionomiopiskelijoiden opinnäytetyö 
Opas jalkautuvan vertaistyön tueksi – Yhteiset huudit tutuksi. Loppuvuodesta aloitettiin 

opinnäyteyhteistyö kahden opiskelijaryhmän kanssa. 
Vuoden 2022 aikana valmistuvat opinnäytetyöt Aseman 
monet kasvot – Huudikoutsien toiminta metroasemilla 
päihteitä käyttävien arjessa sekä Opas päihteiden 
käyttäjien kohtaamisesta järjestyksenvalvojille. 

Hanketta esiteltiin laajasti eri toimijoille ja 
yhteistyöverkostoille, muun muassa Terveysneuvontapäivillä 
sekä aiheesta vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus Wertsi ry:n 
webinaarissa.  

Jalkautuvan toiminnan avulla luotiin positiivisia kohtaamisia metroasemilla niin päihteiden 
käyttäjien kanssa kuin muiden kohderyhmien kanssa. Kohtaamisten aikana vahvistettiin eri 
kohderyhmien välistä ymmärrystä ja arvostusta sekä vähennettiin ennakkoluuloja erilaisten 
ihmisten välillä. Kohtaamisten ohella ennakkoluuloja purettiin erilaisin sosiaalisen median julkaisuin, 
blogitekstein ja kantaa ottavien kirjoitusten kautta, jotka tavoittivat eri yhteiskuntaryhmiä laajasti. 
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9. YHDISTYKSEN TOIMINNAN SEURANTA JA ARVIOINTI 
 

Irti Huumeista ry oli mukana STEAn jatkuvan raportoinnin mallissa ja käytti valittuja mittareita 
aikataulun mukaisesti. Numeraalisen mittarin lisäksi käytössä olivat 
laadulliset elämänlaatu-, positiivinen mielenterveys - ja 
yksinäisyysmittarit. Seurannassa ja arvioinnissa käytettiin myös 
yhdistyksen kehittämiä mittareita, kuten osallisuuskyselyt, 
vapaaehtoisten kysely ja koulutuskyselyt. Osallisuusmittari tehtiin 
yhdessä asiakasraadin kanssa. Tuloksia käydään läpi yhdessä 
asiakasraadin ja vapaaehtoisten kanssa. 

Seurantaa ja arviointia tehtiin kuukausittain. Tulokset esiteltiin 
johtoryhmälle kuukausittain ja yhdistyksen hallitukselle neljästi 
vuodessa. Seurannassa ja arvioinnissa esiin tulleita teemoja käytettiin 
toiminnan kehittämisessä ja nostettiin esille yhdistyksen viestinnässä ja 
vaikuttamisviestinnässä. 

Laadullisten mittareiden avulla saatiin tärkeää tietoa kohderyhmien 
hyvinvoinnista, osallisuudesta ja yksinäisyydestä. Mittareiden käyttö 
vakiintui ja niiden tulokset kirjattiin STEAn jatkuvaan raporttiin. Näin 
pystyttiin reaaliaikaisesti kuvaamaan tuloksia myös rahoittajalle.  

Esille nousseita teemoja ja tuloksia hyödynnettiin myös osana huume-, perhe- ja läheistyötä, 
vapaaehtois- ja koulutustoimintaa sekä vaikuttamistyötä. Valtakunnallisissa koulutuksissa vietiin 
saatua tietoa kohderyhmien tilanteista vapaaehtoisille, jäsenille ja päihdetyön ammattilaisille. 

10. TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO 
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