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TOIMINNAN KARTOITUKSEEN LIITTYVÄT KYSYMYKSET: 

 

 

1. Mikä on yhdistyksen keskeinen toiminnan sisältö ja kohderyhmä? Eli kenelle ja millaista 

toimintaa? 

 

2. Millaisilla resursseilla toimintaa järjestetään? Vapaaehtoispohjalta, ostopalveluna vai 

jotain muuta? 

 

3. Yhdistyksen jäsenmäärä vuonna 2019 (ellei tarkka luku ole tiedossa, mahdollisimman 

tarkka arvio). 

 

4. Vapaaehtoistoimijoiden määrä yhdistyksessä 2019 (mukaan lukien hallituksen jäsenet 

ym. luottamushenkilöt; ellei tarkka luku ole tiedossa, mahdollisimman tarkka arvio) 

 

5. Palkatun henkilöstön määrä yhdistyksessä 2019 (henkilötyövuosina) 

 

6. Yhdistyksen keskeisimmät rahoituslähteet 

 

7. Yhdistyksen keskeiset yhteistyötahot 
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A-KILTOJEN LIITTO RY 

Jämsänjokilaakson A-kilta ry – Ei yhteyttä 

Laukaan A-kilta ry – Ei yhteyttä 

Äänekosken A-kilta ry – Ei yhteystietoja 

 

Keuruun A-Kilta ry 

1. Mikä on yhdistyksen keskeinen toiminnan sisältö ja kohderyhmä? Eli kenelle ja 

millaista toimintaa?  

Toimintaa päihdetoipujille työllistämisprojektien kautta.  

2. Millaisilla resursseilla toimintaa järjestetään? Vapaaehtoispohjalta, 

ostopalveluna vai jotain muuta?   

 Vapaaehtoispohja kaikelle toiminnalle. 

3. Yhdistyksen jäsenmäärä vuonna 2019 (ellei tarkka luku ole tiedossa, 

mahdollisimman tarkka arvio). 

 28 

4. Vapaaehtoistoimijoiden määrä yhdistyksessä 2019 (mukaan lukien hallituksen 

jäsenet ym. luottamushenkilöt; ellei tarkka luku ole tiedossa, mahdollisimman 

tarkka arvio) 

 7 

5. Palkatun henkilöstön määrä yhdistyksessä 2019 (henkilötyövuosina) 

 0 

6. Yhdistyksen keskeisimmät rahoituslähteet 

Keuruun kunnan tuki (vuokriin) ja päihdekuntoutujille työllistäviä projekteja, kuten 

muuttoapua. Lisäksi pienenä rahavirtana toimivat jäsenmaksut. 

7. Yhdistyksen keskeiset yhteistyötahot 

 Keuruun kunta, seurakunta, Jämsän A-kilta ja Keuruun päiväkeskus. 
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Jyväskylän A-Kilta ry 

1. Mikä on yhdistyksen keskeinen toiminnan sisältö ja kohderyhmä? Eli kenelle ja 

millaista toimintaa?  

Päihdetoipujayhdistys: toiminta suunnattu päihteiden käyttäjille, jotka pyrkivät 

lopettamaan käyttöä. Tarjotaan asuntopalvelua ja vertaistukea. 

2. Millaisilla resursseilla toimintaa järjestetään? Vapaaehtoispohjalta, 

ostopalveluna vai jotain muuta?   

Vertaistukea vapaaehtoisuudesta periaatteella, mutta rahoittajien vaatimuksesta on 

palkattu kaksi (2) kokoaikaista työntekijää. 

3. Yhdistyksen jäsenmäärä vuonna 2019 (ellei tarkka luku ole tiedossa, 

mahdollisimman tarkka arvio). 

 150 

4. Vapaaehtoistoimijoiden määrä yhdistyksessä 2019 (mukaan lukien hallituksen 

jäsenet ym. luottamushenkilöt; ellei tarkka luku ole tiedossa, mahdollisimman 

tarkka arvio) 

 50 

5. Palkatun henkilöstön määrä yhdistyksessä 2019 (henkilötyövuosina) 

 2 

6. Yhdistyksen keskeisimmät rahoituslähteet 

 STEA, Jyväskylän kaupunki ja jäsenmaksut. 

7. Yhdistyksen keskeiset yhteistyötahot 

Sosiaalitoimi, seurakunnat ja asunnon välittäjät, joiden kautta yhdistyksen asuntoja 

voidaan vuokrata niitä tarvitseville. 
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LASTENSUOJELUN KESKUSLIITTO RY 

 

Music Against Drugs ry  

1. Mikä on yhdistyksen keskeinen toiminnan sisältö ja kohderyhmä? Eli kenelle ja 

millaista toimintaa?  

Music Against Drugs ry on kehittänyt oman ehkäisevän päihdetyön Music Against 

Drugs -kokonaisuuden. Kokonaisuus sisältää monipuolisia päihteettömiä 

osallistumismahdollisuuksia lapsille ja nuorille sekä tarjoaa laadukasta päihdetietoutta 

kunnissa tehtävän ehkäisevän päihdetyön tueksi. 

2. Millaisilla resursseilla toimintaa järjestetään? Vapaaehtoispohjalta, 

ostopalveluna vai jotain muuta?   

 Palkattu henkilöstö ja vapaaehtoiset ovat merkittävimmät resurssit. Music Against 

Drugs ry järjestää myös työkokeiluja sekä työharjoitteluja toimintansa pariin. 

3. Yhdistyksen jäsenmäärä vuonna 2019 (ellei tarkka luku ole tiedossa, 

mahdollisimman tarkka arvio) 

4. Vapaaehtoistoimijoiden määrä yhdistyksessä 2019 (mukaan lukien hallituksen 

jäsenet ym. luottamushenkilöt; ellei tarkka luku ole tiedossa, mahdollisimman 

tarkka arvio) 

5. Palkatun henkilöstön määrä yhdistyksessä 2019 (henkilötyövuosina) 

6. Yhdistyksen keskeisimmät rahoituslähteet 

 Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla. Lisäksi toimintaa voi tukea 

sponsoroimalla ja jäsenmaksulla. 

7. Yhdistyksen keskeiset yhteistyötahot 

Youth Against Drugs, Nuortenlinkki.fi, Syöpäjärjestöt, Suomen Vanhenpainliitto, 

Jamk.fi, Fressis, Aseman Lapset ry, Jyväskylän Monikulttuurikseskus Gloria, Suomen 

Mielenterveysseura (Mieli), Raittiuden Ystävät ry, Kännikapina ja ACE Revolutions – 

Art content entertainment.  
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EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ EHYT RY 

 

EHYT ry:n aluetoimisto Jyväskylä – Aktiivinen 

Terveys ry:n Jyväskylän osasto ry - Ei tietoa toiminnasta  

 

Jyvässeudun työllistämisyhdistys – JST ry 

1. Mikä on yhdistyksen keskeinen toiminnan sisältö ja kohderyhmä? Eli kenelle ja 

millaista toimintaa? 

JST ry on sitoutumaton työttömien etujärjestö, joka toimii työttömien työnsaannin 

edistämiseksi, elämänlaadun ja toimeentulon parantamiseksi sekä tasa-arvon ja 

sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistämiseksi tarjoamalla työkokeilu-, kuntouttava 

työtoiminta- ja palkkatukityömahdollisuuksia jyväskyläläisille pitkäaikaistyöttömille. 

Yhdistyksen tärkein tavoite on tukea kansalaisten omia pyrkimyksiä elämänlaatunsa 

parantamiseksi sekä työ- ja toimintakyvyn vahvistamiseksi. Yhdistys on 

vakiinnuttanut asemansa paikallisesti tunnustettuna ja merkittävänä 

työllisyydenhoidon palvelun tuottajana. 

2. Millaisilla resursseilla toimintaa järjestetään? Vapaaehtoispohjalta, 

ostopalveluna vai jotain muuta?   

Jyväskylän kaupungin myöntämä toiminta-avustus vuodelle 2019 mahdollisti 45 

jyväskyläläisen työllistämisen palkkatuettuun työhön. 

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n rahoittama heinäkuussa 2017 

alkanut Missä Mennään Miehet! -hanke ja heinäkuussa 2018 alkanut Paikka auki -

avustusohjelman Viestinnän asiantuntija -hanke jatkuivat. Hankerahoitukset 

mahdollistivat yhteensä kolmen työntekijän palkkaamisen. 

Vuonna 2015 hankkeena alkanut ja vuoden 2018 alusta toiminnaksi muuttunut 

Sirpakka jatkuu STEA:n rahoittamana Työttömien Sirpakka -toimintana, toiminta 

työllistää yhden toiminnanohjaajan. 

Työllisyyspoliittinen TEKNIKO-hanke alkoi vuoden alusta. Hanke työllistää yhden 

hankevastaavan. 
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Lisäksi yhdistys työllisti kolme henkilöä omarahoitteisesti. 

3. Yhdistyksen jäsenmäärä vuonna 2019 (ellei tarkka luku ole tiedossa, 

mahdollisimman tarkka arvio). 

Henkilöjäseniä oli 441, joista varsinaisia 265 ja kannatusjäseniä 176. 

4. Vapaaehtoistoimijoiden määrä yhdistyksessä 2019 (mukaan lukien hallituksen 

jäsenet ym. luottamushenkilöt; ellei tarkka luku ole tiedossa, mahdollisimman 

tarkka arvio) 

29 

Yhdistyksen hallitus koostuu vapaaehtoisista. Hallituksen jäseniä oli vuosikokouksen 

(24.04.2019) jälkeen yhteensä seitsemän (7) henkeä. 

Työttömien Sirpakka -toiminnassa on toiminut vapaaehtoinen talous- ja 

velkatukihenkilö sekä vapaaehtoinen suomen kieltä venäjänkielisille opettava henkilö. 

Muissa Sirpakan toiminnoissa on ollut noin 20 eri henkilöä vapaaehtoistehtävissä. 

5. Palkatun henkilöstön määrä yhdistyksessä 2019 (henkilötyövuosina) 

4,6 (Palkkatuetut tekevät 80 % työaikaa ja muut palkkasuhteiset 100 %) 

 

Vuonna 2019 työssä tai työmarkkinatoimenpiteessä oli yhteensä 80 henkilöä. 

Yhdistys työllisti toimintavuoden aikana 55 henkilöä palkkatyöhön: 

• 2 henkilöä Jyväskylän kaupungin edelleen sijoittamia. 

• 45 palkkatuella palkattua henkilöä, joista yksi henkilöä oppisopimuskoulutuksessa 

• kolme (3) henkilöä kokonaan omarahoitteisesti 

• kolme (3) henkilöä STEA:n hankeavustuksella 

• yksi (1) henkilö STEA:n toiminta-avustuksella 

• yksi (1) henkilö työllisyyspoliittisella avustuksella 

Lisäksi: työkokeilussa oli 29 henkilöä, kuntouttavassa työtoiminnassa oli yhteensä 16 

henkilöä ja työharjoittelussa oli yksi (1) henkilö. 
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6. Yhdistyksen keskeisimmät rahoituslähteet 

Toiminta-avustusta yhdistykselle ovat myöntäneet: Jyväskylän kaupunki, Sosiaali- ja 

terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA sekä Keski-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto. 

Lisäksi toimintaa rahoitettiin oman toiminnan tuotolla ja rahoitusta kerättiin myös 

myyjäistapahtumilla sekä jäsenmaksuilla. 

7. Yhdistyksen keskeiset yhteistyötahot 

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA, Jyväskylän kaupunki ja TE-

palvelut. 
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RAITTIUDEN YSTÄVÄT RY 

Angesselän Raittiusyhdistys ry – Lakkautettu, toiveena lakkautustiedon päivittäminen 

Keski-Suomen Raittiuspiiri ry – Toimii kattona paikallisille raittiusyhdistyksille 

Tikkakosken Raittiusseura ry – Ei yhteystietoja tai tietoa aktiivisuudesta 

Kelloperän Raittiusyhditys ry – Ei vastausta yhteydenottoihin – Aktiivinen rekisterin perusteella 

Ylä-Kintauden raittiusyhdistys Heräte ry – Aktiivinen 

 

SININAUHALIITTO RY 

 

For Life - Elämän Puolesta ry – Ei vastausta/yhteyttä 

Jyväskylän Katulähetys ry – Ei vastausta/yhteyttä 

Haapamäen Katulähetys ry - Todennäköisesti lakkautettu 

Suolahden Ystävän tupa ry – Ei toimintaa 

 

Kuiville Pyrkivien Tuki ry  

1. Mikä on yhdistyksen keskeinen toiminnan sisältö ja kohderyhmä? Eli kenelle ja 

millaista toimintaa?  

Toiminnan tarkoituksena on järjestää päihdetyön tukiasumistoimintaa sekä jo 

raitistuneiden ja raittiuteen pyrkivien päihdeongelmaisten auttaminen raittiiseen ja 

omaehtoiseen elämäntapaan. Päihdekuntoutujille ja vankilasta vapautuneille tarjotaan 

tuettua asumista. Asuntoja on yhteensä 24, joista seitsemän (7) toteutetaan 

ostopalveluina.  

2. Millaisilla resursseilla toimintaa järjestetään? Vapaaehtoispohjalta, 

ostopalveluna vai jotain muuta?   

Asunnot (7kpl) toimivat ostopalveluna. Vuokratuloilla katetaan syntyviä 

kustannuksia. Toiminta toimii vapaaehtoispohjalta, mutta järjestöllä on yksi (1) 

palkattu työntekijä. 
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3. Yhdistyksen jäsenmäärä vuonna 2019 (ellei tarkka luku ole tiedossa, 

mahdollisimman tarkka arvio). 

 40 

4. Vapaaehtoistoimijoiden määrä yhdistyksessä 2019 (mukaan lukien hallituksen 

jäsenet ym. luottamushenkilöt; ellei tarkka luku ole tiedossa, mahdollisimman 

tarkka arvio) 

 11 (mukaan luettuna koevapautta suorittava sekä yhteiskuntapalvelija) 

5. Palkatun henkilöstön määrä yhdistyksessä 2019 (henkilötyövuosina) 

 1 

6. Yhdistyksen keskeisimmät rahoituslähteet 

 Vuokratulot, Jyväskylän kunnan tuki vuokra-asumiseen sekä jäsenmaksut. 

7. Yhdistyksen keskeiset yhteistyötahot 

Jyväskylän kunta, rikosseuraamuslaitos, Katulähetys, Vaajakosken suvanto, ViaDia 

Jyväskylä sekä Laukaan väentupa. 

 

Joutsan Päiväkeskusyhdistys ry      

1.  Mikä on yhdistyksen keskeinen toiminnan sisältö ja kohderyhmä? Eli kenelle ja 

millaista toimintaa?  

Toiminta on suunnattu päihde- ja mielenterveyskuntoutujille, yksinäisille ja 

työttömille, jotka kaipaavat päiväänsä mielekästä toimintaa, vertaistukea ja toisten 

ihmisten seuraa.  

Yhdistys tekee ehkäisevää päihdetyötä yhteistyössä kunnan sosiaalitoimen ja 

terveydenhuollon kanssa erilaisissa projekteissa ja on mukana suunnittelemassa 

kunnan päihdestrategiaa. Toiminnassa on mukana tukityöllistettyjä nuoria sekä 

omatoiminen kirpputori. 

2.  Millaisilla resursseilla toimintaa järjestetään? Vapaaehtoispohjalta, 

ostopalveluna vai jotain muuta?   
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 Vapaaehtoispohja 

3. Yhdistyksen jäsenmäärä vuonna 2019 (ellei tarkka luku ole tiedossa, 

mahdollisimman tarkka arvio) 

 n. 25 jäsentä 

4. Vapaaehtoistoimijoiden määrä yhdistyksessä 2019 (mukaan lukien hallituksen 

jäsenet ym. luottamushenkilöt; ellei tarkka luku ole tiedossa, mahdollisimman 

tarkka arvio) 

 25 vapaaehtoista 

5. Palkatun henkilöstön määrä yhdistyksessä 2019 (henkilötyövuosina) 

 0,65 

6. Yhdistyksen keskeisimmät rahoituslähteet 

Sininauhaliitto, Joutsan kunta sekä jäsenmaksut. 

7.  Yhdistyksen keskeiset yhteistyötahot 

Seurakunnat (helluntaiseurakunta, vapaaseurakunta ja evankelisluterilainen 

seurakunta) sekä Joutsan kunnan työvarikko. 

 

ViaDia Jyväskylä ry 

1.  Mikä on yhdistyksen keskeinen toiminnan sisältö ja kohderyhmä? Eli kenelle ja 

millaista toimintaa?  

Yhdistyksen tavoitteena on tehdä diakoniatyötä aineellisen, henkisen ja hengellisen 

hädän lieventämiseksi Jyväskylän alueella. Toiminnan muotoja ovat mm. 

ryhmätoiminta, ystäväpalvelu, pienimuotoinen muuttoapu, soppatykkiruokailu ja 

kuntouttavan työtoiminnan palvelut Toiminta on suunnattu ensisijaisesti 

heikompiosaisille, kuten työttömille ja vankitaustaisille. 

2.  Millaisilla resursseilla toimintaa järjestetään? Vapaaehtoispohjalta, 

ostopalveluna vai jotain muuta?   

Kaksi (2) palkattua työntekijää. 



12 
 

 
 

3. Yhdistyksen jäsenmäärä vuonna 2019 (ellei tarkka luku ole tiedossa, 

mahdollisimman tarkka arvio) 

 n. 70 jäsentä. 

4. Vapaaehtoistoimijoiden määrä yhdistyksessä 2019 (mukaan lukien hallituksen 

jäsenet ym. luottamushenkilöt; ellei tarkka luku ole tiedossa, mahdollisimman 

tarkka arvio) 

19 

Hallitus koostuu kuudesta (6) jäsenestä, vapaaehtoistyötä tekeviä on 13 vakituisemmin 

auttavaa. Soppatykkitoiminnassa sekä projekteissa vapaaehtoisia toimii enemmän, 

mutta kertaluontoisemmin.  

5. Palkatun henkilöstön määrä yhdistyksessä 2019 (henkilötyövuosina) 

 2 

6. Yhdistyksen keskeisimmät rahoituslähteet 

• Jyväskylän kaupungin työllistämistoimisto – avustuksia 

• Kuntouttava työtoiminta – ohjauspalkkioita kaupungilta 

• Matilda-rahasto 

• Valtakunnallinen ViaDia ry 

• Sininauhaliitto (koulutusrahan muodossa tukeminen) 

• Oma työtoiminta (autonpesua yms.) 

• Jäsenmaksut 

7.  Yhdistyksen keskeiset yhteistyötahot 

Valtakunnallinen ViaDia ry, Suomen Vapaakirkko, Jyväskylän Vapaaseurakunta, TE-

Palvelut, Rikosseuraamuslaitos, Jyväskylän kaupunki/Sosiaalitoimi, Jyväskylän 

Katulähetys ry ja Matilda-rahasto. 
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ViaDia Saarijärvi ry 

1. Mikä on yhdistyksen keskeinen toiminnan sisältö ja kohderyhmä? Eli kenelle ja 

millaista toimintaa?  

Toiminta koostuu ruoka-avusta, lähimmäistyöstä, muuttoavusta ja ystävätoiminnasta. 

Toiminnan tarkoituksena on heikompiosaisten auttamien. 

2.  Millaisilla resursseilla toimintaa järjestetään? Vapaaehtoispohjalta, 

ostopalveluna vai jotain muuta?   

Vapaaehtoispohjalta. Saarikan kautta työtoimintaa ja TE-toimiston kanssa yhteistyötä 

työllistämiseen; kaksi henkilöä työkokeilussa. 

3. Yhdistyksen jäsenmäärä vuonna 2019 (ellei tarkka luku ole tiedossa, 

mahdollisimman tarkka arvio) 

 33 henkilöä. 

4. Vapaaehtoistoimijoiden määrä yhdistyksessä 2019 (mukaan lukien hallituksen 

jäsenet ym. luottamushenkilöt; ellei tarkka luku ole tiedossa, mahdollisimman 

tarkka arvio) 

 12 

5. Palkatun henkilöstön määrä yhdistyksessä 2019 (henkilötyövuosina) 

 0 

6. Yhdistyksen keskeisimmät rahoituslähteet 

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä valtakunnallinen ViaDia ry. Lisäksi jäsenmaksut ja  

vapaaehtoisten lahjoitukset tuovat pientä rahavirtaa toimintaan. 

7.  Yhdistyksen keskeiset yhteistyötahot 

 Seurakunnat sekä työllisyystoiminnan mahdollistajat (Kehrä ja Saarikka).  
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ViaDia Suolahti ry 

1.  Mikä on yhdistyksen keskeinen toiminnan sisältö ja kohderyhmä? Eli kenelle ja 

millaista toimintaa?  

Toiminta alkutekijöissä paikkakunnalla; tällä hetkellä toiminta koostuu kirpputorista, 

kahviosta, nuorisotilasta ja ruoanjakotoiminnasta vapaaseurakunnan kanssa. 

Kohderyhmänä nuoret ja työikäiset. Tavoitteena käynnistellä heikompiosaisten 

toimintaa tukevaa toimintaa laajemmin. 

2.  Millaisilla resursseilla toimintaa järjestetään? Vapaaehtoispohjalta, 

ostopalveluna vai jotain muuta?   

 Vapaaehtoispohja. Resurssit ovat niukat; kirpputori tuottaa hieman tuloja. 

3. Yhdistyksen jäsenmäärä vuonna 2019 (ellei tarkka luku ole tiedossa, 

mahdollisimman tarkka arvio) 

 32 henkilöä. 

4. Vapaaehtoistoimijoiden määrä yhdistyksessä 2019 (mukaan lukien hallituksen 

jäsenet ym. luottamushenkilöt; ellei tarkka luku ole tiedossa, mahdollisimman 

tarkka arvio) 

 12 henkilöä. 

5. Palkatun henkilöstön määrä yhdistyksessä 2019 (henkilötyövuosina) 

1 

Vuoden 2019 aikana on ollut yksi (1) henkilö 4kk palkkatuella. Lisäksi yksi (1) 

seurakunnan työntekijä on avittanut toiminnan ylläpidossa. 

6. Yhdistyksen keskeisimmät rahoituslähteet 

 Kaupungin avustus, Sininauhaliiton tuki kouluttamiseen ja jäsenmaksut. 

7.  Yhdistyksen keskeiset yhteistyötahot 

 Useat paikalliset seurakunnat. 
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Ystäväntupa ry 

1. Mikä on yhdistyksen keskeinen toiminnan sisältö ja kohderyhmä? Eli kenelle ja 

millaista toimintaa?  

Ystäväntupa ry on kristillinen päihde- ja mielenterveysjärjestö, joka toteuttaa 

toimintaansa päiväkeskustoimintana ja asumisentukitoimintana sekä ruoka-avun 

jakajana. Kohderyhmä on päihde- ja mielenterveyskuntoutujat.  

2. Millaisilla resursseilla toimintaa järjestetään? Vapaaehtoispohjalta, 

ostopalveluna vai jotain muuta?   

Yhdistyksessä on yksi (1) osa-aikainen päiväkeskusohjaaja ja yksi (1) asumisen tuesta 

vastaava ohjaaja. 

     Yhdistyksessä toimii vapaaehtoisia. 

     Ei ostopalveluita. 

3. Yhdistyksen jäsenmäärä vuonna 2019 (ellei tarkka luku ole tiedossa, 

mahdollisimman tarkka arvio). 

 Yhdistyksen jäsenmäärä n. 30. 

4. Vapaaehtoistoimijoiden määrä yhdistyksessä 2019 (mukaan lukien hallituksen 

jäsenet ym. luottamushenkilöt; ellei tarkka luku ole tiedossa, mahdollisimman 

tarkka arvio) 

 37 vapaaehtoista. 

5. Palkatun henkilöstön määrä yhdistyksessä 2019 (henkilötyövuosina) 

 1,85 

6. Yhdistyksen keskeisimmät rahoituslähteet 

  STEA, Keuruun kaupungin avustus sekä jäsenmaksut. 

7. Yhdistyksen keskeiset yhteistyötahot 

Sosiaalitoimisto, kotihoito, lastensuojelu, aikuissosiaalityö, työllisyyspalvelut, eri 

seurakunnat (ev.lut,kirkko, helluntaiseurakunta, vapaakirkko), rikosseuraamusvirasto, 

kela, seututerveyskeskus, KSSHP, poliisi, terveyskeskuksen päihde- ja 
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mielenterveystyö, paikalliset muut kolmannen sektorin toimijat (Haapamäen 

kyläyhdistys, Vanhaintuki ry), edunvalvonta, sininauhaliitto, ruokavirasto ja 

kirkkopalvelut (EU-ruoka-apu), tekninen toimi, vuokra-asuntopalvelut, velkajärjestely 

sekä KäO. 

 

Väentupa ry 

1.  Mikä on yhdistyksen keskeinen toiminnan sisältö ja kohderyhmä? Eli kenelle ja 

millaista toimintaa? 

Päihde- ja mielenterveysongelmaiset, hoitokoti, tukiasuminen ja työllistäminen. 

Toiminta perustuu vaikeuksiin joutuneiden ihmisten turvallisen elämän 

peruspilareiden rakentamiseen, erityisesti päihdeongelmaisten hoidolliseen ja 

toiminnalliseen tukemiseen. 

2.  Millaisilla resursseilla toimintaa järjestetään? Vapaaehtoispohjalta, 

ostopalveluna vai jotain muuta?  

Vapaaehtoispohjalta sekä palkatun henkilöstön voimin (30 henkilöä kokoaikaisesti). 

Lisäksi toimintaa järjestetään työllistämällä, työharjoittelulla sekä kuntouttavalla 

työtoiminnalla. 

3. Yhdistyksen jäsenmäärä vuonna 2019 (ellei tarkka luku ole tiedossa, 

mahdollisimman tarkka arvio) 

 60 

4. Vapaaehtoistoimijoiden määrä yhdistyksessä 2019 (mukaan lukien hallituksen 

jäsenet ym. luottamushenkilöt; ellei tarkka luku ole tiedossa, mahdollisimman 

tarkka arvio) 

 50 

5. Palkatun henkilöstön määrä yhdistyksessä 2019 (henkilötyövuosina) 

 30  

6. Yhdistyksen keskeisimmät rahoituslähteet 
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ELY-keskus, sosiaali- ja terveysministeriö, ARA – asumisen rahoitus- ja 

kehittämiskeskus sekä jäsenmaksut. 

7.  Yhdistyksen keskeiset yhteistyötahot 

 Kunnat, seurakunnat ja paikalliset yritykset. 

 

Suomen Siniaalto ry 

1. Mikä on yhdistyksen keskeinen toiminnan sisältö ja kohderyhmä? Eli kenelle ja 

millaista toimintaa?  

Päihde- ja mielenterveystoiminta, asumispalvelut sekä päiväkeskustoiminta. 

Toimintaa tarjotaan huonompiosaisille ja kuntoutujille. 

2. Millaisilla resursseilla toimintaa järjestetään? Vapaaehtoispohjalta, 

ostopalveluna vai jotain muuta?   

 10 palkattua työntekijää ja vapaaehtoistyöntekijöitä on 10 aktiivista. 

3. Yhdistyksen jäsenmäärä vuonna 2019 (ellei tarkka luku ole tiedossa, 

mahdollisimman tarkka arvio). 

 30 henkilöä. 

4. Vapaaehtoistoimijoiden määrä yhdistyksessä 2019 (mukaan lukien hallituksen 

jäsenet ym. luottamushenkilöt; ellei tarkka luku ole tiedossa, mahdollisimman 

tarkka arvio) 

 10 aktiivista vapaaehtoistyöntekijää. 

5. Palkatun henkilöstön määrä yhdistyksessä 2019 (henkilötyövuosina) 

 10  

6. Yhdistyksen keskeisimmät rahoituslähteet 

 Äänekosken kaupunki sekä kaupungin ostopalvelut. 

7. Yhdistyksen keskeiset yhteistyötahot 

Äänekosken kaupunki, seurakunnat ja paikalliset yrittäjät (ruokapuolen muodossa) 
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Vaajakosken Suvanto ry 

1.  Mikä on yhdistyksen keskeinen toiminnan sisältö ja kohderyhmä? Eli kenelle 

toimintanne on suunnattu ja millaista toimintaa se sisältää? 

Vaajakosken Suvanto ry:n toimintakeskus on suunnattu pääasiassa päihde- ja 

mielenterveyskuntoutujille. 

Toimintakeskuksessa on tarjolla työvalmennusta (kuntouttavaa työtoimintaa, 

työkokeilua) sekä päiväkeskustoimintaa (työpajoja, tapahtumia, retkiä, aamupalaa ja 

lounasta). 

2. Millaisilla resursseilla toimintaa järjestetään? Vapaaehtoispohjalta, 

ostopalveluna vai jotain muuta? 

Palkattuna toiminnanjohtaja, sen lisäksi palkkatuella kaksi keittäjää, yksi kirpputorista 

vastaava työntekijä sekä yksi työtoiminnan ohjaaja. Lisäksi useita vapaaehtoisia 

työntekijöitä 

3.  Yhdistyksen jäsenmäärä vuonna 2019 (ellei tarkka luku ole tiedossa, 

mahdollisimman tarkka arvio). 

n. 80 henkilöä. 

4.  Vapaaehtoistoimijoiden määrä yhdistyksessä 2019 (mukaan lukien hallituksen 

jäsenet ym. luottamushenkilöt; ellei tarkka luku ole tiedossa, mahdollisimman 

tarkka arvio) 

n. 25 henkilöä. 

5.  Palkatun henkilöstön määrä yhdistyksessä 2019 (henkilötyövuosina) 

5 

6.   Yhdistyksen keskeisimmät rahoituslähteet 

STEA, Jyväskylän kaupunki, työllisyyspalvelut ja jäsenmaksut. 

7.   Yhdistyksen keskeiset yhteistyötahot 

Työllisyyspalvelut, Sovatek-säätiö, Vaajakosken alueseurakunta sekä kolmannen 

sektorin toimijat Jyväskylässä. 
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YAD YOUTH AGAINST DRUGS 

 

YAD Youth against drugs 

1. Mikä on yhdistyksen keskeinen toiminnan sisältö ja kohderyhmä? Eli kenelle ja 

millaista toimintaa?  

 Yhdistys on valtakunnallinen, uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton nuorten 

ehkäisevän huumetyön yhdistys. Yhdistyksen ensisijaisia tavoitteita ovat huumeiden 

käytön ehkäiseminen ja päihteettömän elämän tukeminen. Järjestön toiminnalliseksi 

kehykseksi on vuosien mittaan muotoutunut tiedon, tuen ja toiminnan tarjoaminen 

nuorilta nuorille vapaaehtoisvoimin.  

Asiakkaita ovat nuoret 29 ikävuoteen asti, mutta myös 35-vuotiaisiin saakka, jos on 

huumeiden käyttötaustaa.  

Toiminnan tarjonta on monipuolista, sillä tarjolla on vapaaehtoistoimintaa nuorille 

sekä mahdollisuuksia koulutukseen ja konsultaatioon. 

2. Millaisilla resursseilla toimintaa järjestetään? Vapaaehtoispohjalta, 

ostopalveluna vai jotain muuta?   

 Vapaaehtoispohja on merkittävä, mutta yhdistyksellä on työntekijöitä 14 

henkilötyövuoden verran. 

3. Yhdistyksen jäsenmäärä vuonna 2019 (ellei tarkka luku ole tiedossa, 

mahdollisimman tarkka arvio). 

 120 jäsenmaksun suorittanutta. 

4. Vapaaehtoistoimijoiden määrä yhdistyksessä 2019 (mukaan lukien hallituksen 

jäsenet ym. luottamushenkilöt; ellei tarkka luku ole tiedossa, mahdollisimman 

tarkka arvio) 

 350 vapaaehtoista. 

5. Palkatun henkilöstön määrä yhdistyksessä 2019 (henkilötyövuosina) 

14  

6. Yhdistyksen keskeisimmät rahoituslähteet 
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STEA, Opetus- ja kulttuuriministeriö, säätiöt, kunnat ja jäsenmaksut. 

7. Yhdistyksen keskeiset yhteistyötahot 

Valtakunnalliset:  

A-klinikka säätiö, Allianssi, Ehty ry, ehkäisevän päihdetyön verkosto, ensi ja 

turvakotien liitto, fingo järjestö, Koordinaatti, Kris ry, Music against drugs, Nyyti ry, 

Opetushallitus, Rikoksista irti verkosto, Soste, Sovatek, Verke, Yeesi ry. 
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SOVATEK-SÄÄTIÖ 

 

Sovatek-säätiö  

 

1. Mikä on yhdistyksen keskeinen toiminnan sisältö ja kohderyhmä?  Eli kenelle ja 

millaista toimintaa?  

Sovatek-säätiö on psykososiaalisen kuntoutuksen asiantuntija- ja 

yhteistoimintaorganisaatio, joka keskittyy päihde- ja mielenterveyshaittojen ehkäisyyn 

ja hoitoon sekä työllistymisen edistämiseen.  

Toiminta koostuu sosiaalipalveluista, ohjauspalvelusta, valmennuspalvelusta, 

asiantuntijapalvelusta, terveydenhuoltopalvelusta, teknisestä palvelusta, 

erityispalvelusta sekä kuntoutuspalvelusta. 

 

2. Millaisilla resursseilla toimintaa järjestetään? Vapaaehtoispohjalta, 

ostopalveluna vai jotain muuta?   

 Palkattu henkilöstö sekä vapaaehtoistoimijat. 

3. Yhdistyksen jäsenmäärä vuonna 2019 (ellei tarkka luku ole tiedossa, 

mahdollisimman tarkka arvio). 

4. Vapaaehtoistoimijoiden määrä yhdistyksessä 2019 (mukaan lukien hallituksen 

jäsenet ym. luottamushenkilöt; ellei tarkka luku ole tiedossa, mahdollisimman 

tarkka arvio) 

5. Palkatun henkilöstön määrä yhdistyksessä 2019 (henkilötyövuosina) 

6. Yhdistyksen keskeisimmät rahoituslähteet 

STEA 

7. Yhdistyksen keskeiset yhteistyötahot 

Järjestölähtöinen toiminta tekee tiivistä yhteistyötä säätiön palvelutuotannon ja 

muiden sidosryhmien kanssa. 

 


