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http://a-kilta.net/
https://musicagainstdrugs.info/
http://www.toivontupa.com/
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https://suvanto.fi/
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https://vaentupa.fi/
https://vaentupa.fi/
https://yad.fi/
http://www.sovatek.fi/


 

 

Keskisuomalaisia päihde- ja riippuvuustyön yhdistyksiä 

 

Tämän infograafin taustalla olevat tiedot kerättiin Keski-Suomessa toimiville päihde- ja riippuvuusjärjestöille tie-

dusteluin 8.–12. kesäkuuta 2020. Infograafissa esitetyt luvut ovat vuoden 2019 lukuja. Keski-Suomessa toimivista 

30 päihde- ja riippuvuusjärjestöistä toimintaa kartoittaviin kysymyksiin tavoitettiin vastaamaan yhteensä 15 toi-

mijaa. Lopulliseen vastausmäärään vaikutti tavoitettavuus ja lakkautukset. Tavoitettujen järjestöjen lisäksi tietoja 

on selvitetty nettisivujen perusteella muilta kartoituksen piiriin lukeutuvilta toimijoilta. Infograafin pääpaino on 

15 tiedusteluihin vastanneessa toimijassa.    

Yleisesti on havaittavissa, että aatteelliseen vapaaehtoistoimintaan osallistuminen muuttuu. Toimijoita ja vapaa-

ehtoisia on yhä vähemmän. Monessa kristillisessä/aatteellisessa toiminnassa toimijat olivat itse jo iäkkäitä. Nuoria 

ei ollut vapaaehtoisina ja myös iäkkäämpien vapaaehtoisten tekijöiden määrä kutistuu. Se koetaan haasteena 

tulevaisuuden jatkolle.  

Myös päihdekäyttö on muuttunut. Se vaatii niin työntekijöiltä kuin vapaaehtoisiltakin uudenlaista osaamista. 

Alkoholistien määrä on vähentynyt ja aiemmin juuri heidän hoitoonsa on keskitytty. Nyt erilaiset muuntohuu-

meet ja niiden vieroitusoireet luovat uudenlaista haastetta kentälle. Myös sekakäyttö lisääntyy ja vapaaehtois-

ten sekä työntekijöiden on joskus haastavaa osata tarjota apua niin tuoreisiin riippuvuusilmiöihin, joihin rutiini-

osaamista ei ole vielä syntynyt. 

Päihde- ja riippuvuusjärjestöjen keskeisimpiä yhteistyötahoja ovat sosiaali- ja terveystoimi, työ- ja elinkeinotoi-

misto, kunnat ja kaupungit, seurakunnat sekä muut yhdistykset. Lisäksi yhteistyötä tehtiin kunnan nuoriso- ja 

kulttuuritoimen, rikosseuraamuslaitoksen, säätiöiden, paikallisten yritysten ja valtakunnallisten sosiaali- ja ter-

veysalan liittojen kanssa.   

Toiminnan rahoitus koostui yleisimmin jäsenmaksuista, joita yhdistykset jäseniltään keräsivät. Lisäksi puolelle 

(1/2) toimijoista oli myönnetty kunnan tai kaupungin sekä sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n 

avustuksia. Keskeisimpiä rahoituskanavia olivat näiden lisäksi oma varainhankinta, valtakunnallisesti toimivat so-

siaali- ja terveysalan liitot, lahjoitukset ja asuntopalveluiden kautta saatavat vuokratulot. Yhdistyksen rahoituksen 

järjestäminen vaatii lähes kaikilta järjestöiltä vapaaehtoisten ja työntekijöiden aikaa, panostusta sekä osaamista. 

Palvelutoimintaa oli osalla tiedusteluun vastanneista yhdistyksistä. 

_______________________________________ 

Lopuksi 

Tämän infograafin avulla pyrimme antamaan helposti ymmärrettävän ja informatiivisen käsityksen Keski-Suo-

messa toimivista päihde- ja riippuvuusjärjestöistä. Näiden yhdistysten tekemä työ on arvokasta; yhdistykset jaka-

vat tietoa, tarjoavat vertaistukea ja toimivat pitkälti vapaehtoisvoimin.  

Infograafi on toteutettu yhteistyössä Keski-Suomen Yhteisöjen tuki ry:n hallinnoiman Keski-Suomen vaikuttavat 

järjestöt- hankkeen kanssa.  

Lisätietoja www.yhdistystori.fi  

 

http://www.yhdistystori.fi/
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