MYLLYHOITOYHDISTYS
RY

TOIMINTAKERTOMUS
2021

MYLLYHOITOYHDISTYS RY:N
TOIMINTAKERTOMUS 2021

SISÄLLYS

02

SISÄLLYS
1.

TAUSTA

2.

VISIO

3.

JÄSENISTÖ

4.

TOIMITILAT

5.

HALLITUS

6.

STEA-RAHOITTEINEN TOIMINTA
6.1.

Yleisavustus yleishyödylliseen toimintaan, viestintä ja

vaikuttaminen (Ay 6172)

7.

6.2.

Nuorten elämänhallintaa tukeva Vapaus tuo vastuun -ohjelma (Ak5)

6.3.

Tietoisesti kohti parempaa -hanke (C 6224)

AVI-RAHOITTEINEN TOIMINTA
7.1

8.

Tukea nuorille -hanke (AVI kp 6500)
OMAVARAINEN TOIMINTA

8.1.
9.
10.

Koulutustoiminta

HENKILÖSTÖHALLINTO JA KOULUTUS
YHTEENVETO VUODEN 2021 TALOUDESTA

LIITE1: HENKILÖSTÖ 2021

TAUSTA, VISIO, JÄSENISTÖ, TOIMITILAT

1. TAUSTA
Myllyhoitoyhdistys ry on vuonna 1983 rekisteröity yleishyödyllinen yhdistys. Sen juuret
ovat myllyhoitotyössä, jossa lähestytään päihderiippuvuutta kokonaisvaltaisen ihmiskuvan
mukaisesti yhdistämällä moniammatillinen koulutus ja päihderiippuvuudesta toipumisen
kokemus tuloksekkaaksi päihdetyöksi. Nykyisin Myllyhoitoy hdistys on valtak unnallinen
asiantuntija- ja kansalaisjärjestö, joka ajaa riippuvuuteen sairastuneiden ja heidän
läheistensä asiaa.
2. VISIO
• Jokaiselle tarvitsevalle on tarjolla tehokasta hoitoa, tietoa ja tukea riippuvuuksista
toipumiseksi. Tähän liittyen erilaiset riippuvuusilmiöt tunnetaan laajasti ja niiden osalta
tarjotaan tukea, tietoa ja toipumisen mahdollisuuksia.
• Sosiaali- ja terveysalan toimijat tuntevat yhdistyksen lähestymistavan vahvuudet ja
ohjaavat tarvitsevia tuen piiriin.
• Yhteiskunnassa on laajasti tarjolla tietoa ja tukea oman elämänhallinnan vahvistamiseksi.
Oman elämäntavan muuttamiseksi tarjotaan laaja-alaista tietoa ja konkreettisia
menetelmiä.
• Vahva verkostoyhteistyö vahvistaa toiminnan vaikuttavuutta ja laajuutta.
• Yhdistyksen osaamisen vahvuudet ja erityisominaisuudet on jalostettu käyttökelpoisiksi
konsepteiksi. Niitä tarjotaan käytettäviksi päihde- ja riippuvuustyön kokonaisuudessa.
3. JÄSENISTÖ
Kertomusvuoden lopussa yhdistyksen jäsenten kokonaismäärä oli 182. Henkilöjäseniä näistä
oli 178 ja yhteisöjäseniä 4 kappaletta. Jäsenet edustavat sekä ehkäisevän päihdetyön,
hoitoonohjauksen, hoitoalan ja kuntoutuksen ammattilaisia että kokemuksellista
asiantuntijuutta. Suurella osalla ammattilaisista on ammattikoulutuksen lisäksi
omakohtainen toipumiskokemus päihderiippuvuudesta.
Syyskokouksessa päätettiin pitää jäsenyys maksuttomana. Vuoden 2021 aikana panostettiin
jäsenhankintaan kampanjoimalla, jonka tuloksena saatiin yli 70 uutta jäsentä. Tavoitteena
on lisätä jäsenmäärää entisestään vuoden 2022 aikana, jotta yhdistys voi olla entistä
vaikuttavampi ja näkyvämpi järjestö tulevaisuudessa.
4. TOIMITILAT
Myllyhoitoyhdistyksen toimitila sijaitsee Annankadulla Raittius- ja valistustalossa, jossa
yhdistyksellä on vuokrattuna pieni toimistohuone. Ryhmätoimintaa, kokouksia ja
tapaamisia varten on vuokrattu toimitiloja tarpeen mukaan.
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5. HALLITUS
Yhdistyksen hallitukseen ovat kuuluneet 1.1.-31.12.2021
Jouni Lehto, puheenjohtaja
Christer Schoultz, varapuheenjohtaja
Tiina Ranta
Antti Loimalahti
Kristiina Niskanen
Minna Ekholm
Hallitus on kokoontunut kymmenen kertaa. Yhdistyksen kevätkokouksessa 22.4.2021 sekä
Syyskokouksessa 28.10.2021 toimi puheenjohtajana hallituksen puheenjohtaja Jouni Lehto.

STRATEGIA 2019-2022
"Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja levittää
toipumiskeskeisiä menetelmiä erilaisten
riippuvuusilmiöiden hoidossa sekä itse
aktiivisesti toteuttaa menetelmän avulla erilaista
tiedotus-, koulutus-, tutkimus-, vaikuttamis- ja
asiakastyötä."

MISSIO
"Ihmisten tukeminen riippuvuudesta toipumiseen
ja oman elämänhallinnan vahvistamiseksi. Tässä
keskeistä on muutoksen mahdollistaminen ja
henkisen kasvun näköalat."
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6. STEA-RAHOITTEINEN TOIMINTA
6.1.

Yleisavustus yleishyödylliseen toimintaan (Ay 6172)

Vuonna 2021 yhdistys jatkoi toimintaansa yhdistyksen strategian mukaisesti. Yhdistyksen
yleistoiminta tähtäsi siihen, että jokaiselle tarvitsevalle olisi tarjolla tehokasta
riippuvuushoitoa sekä tietoa ja tukea riippuvuuksista toipumiseksi. Toiminnan tavoitteina
oli lisätä riippuvuuteen sairastuneiden ja heidän läheistensä hyvinvointia ja toimintakykyä,
lisätä yhteiskunnallista keskustelua riippuvuuksista, kouluttaa ammattilaisia
riippuvuuksista ja toipumiskeskeisestä hoidosta, kannustaa päihdekentän toimijoita
yhteistyöhön, kehittää yhdistyksen sisäisiä toimintatapoja sekä lisätä riippuvuudesta
toipuvien osallistumismahdollisuuksia päihderiippuvuuksiin liittyvää stigmaa vähentäen.
Yhteistyötä toimintakentän muiden toimijoiden kanssa lisättiin entisestään. Yhdistys toimi
toimintavuonna aktiivisesti uuden päihde- ja mielenterveysstrategian sekä päihdehoitoa
koskevan lain valmistelun vaikuttamistyössä. Toiminnanjohtaja osallistui mm. Sosiaali- ja
terveysministeriön (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) järjestämiin
kolmeen virtuaalityöpajaan päihde- ja riippuvuusstrategian toimeenpanosuunnitelmaan
tähtäävään työpajaan. Yhdistys lisäsi yhteistyötä myös eri päihdehoidon toimijoiden kanssa
vieraillen vuoden aikana useissa päihdehoitolaitoksissa ympäri Suomea. Toiminnanjohtaja
toimi asiantuntijajäsenenä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän pelihaittojen ehkäisyn
seutukoordinaatioryhmässä. Yhdistys liittyi myös Läheistyön järjestöverkostoon, jonka
aktiivisena jäsenenä toimi koko vuoden.
Yhdistyksen yleistoiminnan sekä viestinnän kohderyhmät olivat riippuvuuteen
sairastuneet, sairastuneiden läheiset, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, kuntien
työntekijät, opiskelijat, Vertaisverkosto sekä TOIVE-verkosto, päättäjät sekä oma
henkilöstö.
Toimintavuonna julkaistiin matalan kynnyksen Aina mielessä? -verkkoalusta päihde- sekä
rahapeliriippuvuuteen apua hakeville ja heidän läheisilleen syrjäytymisen ehkäisemiseksi.
Alustaa ohjaa sosiaalialan ammattihenkilö yhdistyksen toiminnanjohtaja Minna Ekholm.
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VAIKUTTAMISTA, KOULUTUSTA JA NEUVONTAA RIIPPUVUUKSIIN LIITTYEN
Myllyhoitoyhdistyksen tilaama selvitys päihdepalvelujen tilasta julkaistiin isosti
tammikuussa 2021. Selvityksessä kysyttiin 30 eri päihdealan toimijan näkemyksiä tämän
päivän päihdepalvelujärjestelmästä sekä päihdehoitoon pääsemisestä. Selvityksen tuloksia
näkyi seitsemässä eri mediassa (mm. HS , Yle ja Kaleva). Tulosten pohjalta julkaistiin näkyvä
somekampanja sekä tehtiin poliittista vaikuttamistyötä, jotta päihdehoidon laatua ja
saatavuutta Suomessa saataisiin parannettua. Selvitys toi yhdistykselle myös lisää tietoa
toiminnan suuntaamisen tueksi. Selvitys painettiin lehtiöksi, ja sitä oli mahdollista tilata
maksutta.
Vuonna 2021 yhdistys jatkoi 18 toipumiskeskeisen päihdehoidon toimijan muodostaman
TOIVE-verkoston sitoutumattomana ja puolueettomana koordinaattorina. Verkosto toimii
keskusteluareenana, päihdehoitotyön asiantuntija- ja kehittämistyön parissa ja osallistuu
yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, jotta päihdepotilailla olisi paremmat mahdollisuudet
päästä toipumiskeskeisen hoidon piiriin. Verkosto tapasi Teams-sovelluksen kautta kuusi
kertaa vuoden aikana.
TOIVE-verkoston toiminta keskittyi toimintavuonna Suomen päihde- ja
mielenterveysstrategian pohjalta uudistettavan päihdehuoltoon liittyvän lain ympärille.
Verkoston tavoitteet liittyivät päihdehoidon saatavuuden, laadun ja tehokkuuden
lisäämisen varmistamiseen tulevassa laissa. Tavoitteiden saavuttamiseksi järjestettiin
verkkotilaisuus, jossa päihdehoidon järjestämisestä keskustelivat tutkija Petri Uusikylä,
STM:n Anu Kangasjärvi, THL:n erikoistutkija Kristiina Kuussaari, kansanedustaja Paula
Risikko, Päijät-Soten Laura Silvennoinen, Päihderiippuvaiset ry:n Reeta Kroner,
Oikeahetki-klinikan Riitta Koivula sekä A-klinikan lääkäri Margareeta Häkkinen.
Tapahtumaan osallistui 291 sote-kentän ammattilaista.
Yleisavustuksen ohjausryhmä tapasi kaksi kertaa suunnitellen yhdistyksen viestintää sekä
toiminnan vaikuttavuuden arviointia toiminnanjohtajan sekä viestintäpäällikön kanssa.
Ohjausryhmään kuuluvat Kaskas median viestintäasiantuntija Kristiina Markkanen, THL:n
päihdetyön asiantuntija Inari Viskari sekä Familia ry:n toiminnanjohtaja Elina Helmanen.
Yhdistyksen toiminnanjohtaja Minna Ekholm kävi kouluttamassa ja luennoimassa vuoden
aikana 11 kertaa oppilaitoksissa sekä päihdehoitolaitoksissa. Kohteena olivat lähihoitajiksi
opiskelevat, sote-ammattilaiset sekä päihdehoitolaitosten asiakkaat. Tarkoituksena oli
lisätä alan opiskelijoiden ja ammattilaisten tietoisuutta ja ymmärrystä riippuvuudesta
sairautena sekä siitä toipumisesta. Palautteiden mukaan tavoitteissa onnistuttiin hyvin.
Toiminnanjohtajan ylläpitämään puhelinpalveluun soitettiin vuoden aikana 15 kertaa. Soitot
koskivat hoitoon hakeutumista, maksusitoumuksia sekä Suomen päihdehoitopaikkojen
kartoittamista.
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VIESTINTÄ
Yhdistyksen kaiken viestinnän tavoite on, että riippuvuuteen sairastuneiden ja heidän
läheistensä hyvinvointi ja toimintakyky lisääntyvät kun tarjolla on tietoa riippuvuuksien
moninaisuudesta, sairastumisesta, toipumisesta sekä toipumiskeskeisistä hoitopaikoista.
Tavoitteena on, että yhä useampi riippuvuudesta kärsivä ohjautuisi oikeanlaisen avun
piiriin ja ymmärtäisi, että riippuvuuksista voi toipua.
Yhdistys näkyi entistä enemmän järjestökentällä, yhteiskunnallisen vaikuttamisen parissa
sekä mediassa. Vuoden aikana saatiin 12 mediaosumaa paperi- ja verkkomedioihin (mm. HS,
Yle, Kaleva) ja tavoitettiin kymmeniä tuhansia kansalaisia sosiaalisen median kanavien
kautta. Yhdistyksen verkkosivilla kävi 19 909 vierailijaa ja tukea ja tietoa -osiossa 3 825.
Viestintäyhteistyötä jatkettiin muiden kentän toimijoiden kanssa. Viestintäpäällikkö
osallistui Ehkäisevän päihdetyön verkoston viestintätyöryhmän toimintaan
varapuheenjohtajan roolissa. Yhdistys osallistui Raittiuden Ystävät ry:n koordinoimaan
Selvin päin kesään! - sekä Anna lapselle raitis joulu -kampanjaan. Yhdistys osallistui EPTverkoston Tipaton-kampanjakuukauteen, Kaikkien kaupunki -kampanjaan, kannabista
käsittelevään teemaviikkoon, Huumeisiin kuolleiden muistotilaisuuteen sekä kunta- ja
aluevaalikampanjoihin. Yhdistys liittyi myös Vaietty menetys -sivuston työryhmään.
Viestintäpäällikkö vieraili toimintavuonna Lahden Myllyhoitoklinikalla tutustumassa
Myllyhoitoon.
Yhdistyksen koordinoima Läheistenpäivä-kampanja järjestettiin toista kertaa 5.
toukokuuta. Mukana kampanjan toteuttamisessa olivat Irti Huumeista ry:n, MIPAtutkimusverkosto, Sininauhaliitto, Raittiuden Ystävät ry ja Tukikohta ry. Läheistenpäivänä
julkaistiin blogeja läheiskokemuksista, läheisten tukipaikkoja sekä päivystettiin läheisten
chatissa sekä puhelinpalvelussa. Kampanjan ohessa kerättiin läheisten kokemuksia, joita
jaettiin somekuvien ja videoiden muodossa. Kampanja tavoitti yhdistyksen ja
yhteistyökumppanien näkyvyys yhteenlaskettuna arvioituna yli 30 000 henkilöä.
Toimintavuonna tilattiin äänisuunnittelijalta kuunnelma päihderiippuvaisen sisäisestä
monologista. Aineistoksi kerättiin kokemuksia anonyymillä kyselyllä. Kuunnelma
julkaistaan vuonna 2022.
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Viestinnän sisältöjen teemat painottuivat toimintavuonna riippuvuuksien tunnistamiseen,
toipumisen ylläpitämiseen, peliriippuvuuteen, hoitoon hakeutumiseen, yhteiskunnalliseen
vaikuttamiseen sekä päihdehoidon vaikuttavuuteen.
Vertaisverkosto (11 riippuvuudesta toipuvaa) jatkoi toimintaansa myös vuonna 2021.
Verkoston kanssa mm. koostettiin blogi vertaistuesta ja toipumisesta, tehtiin somekuvia
hoitoon hakeutumisen syistä sekä järjestettiin vertaistuellinen tapaaminen Lahdessa.
Sosiaalinen media on väylä, jonka kautta yhdistys tavoittaa eniten viestinnän kohderyhmiä,
jonka takia sinne tuotetaan paljon sisältöä toipumisesta sekä tuen hakemisesta.
Toimintavuoden aikana yhdistys sai 436 uutta Facebook-seuraajaa, 238 uutta Twitterseuraajaa ja 334 uutta Instagram-seuraajaa. Sosiaalisessa mediassa näkyivät myös
hankkeiden viestinnälliset sisällöt, joiden suunnittelemisen apuna viestintäpäällikkö toimi.
Verkkosivujen blogeissa käsiteltiin laajasti erilaisia aiheita riippuvuuksien ympärillä.
Blogeja kirjoitettiin riippuvuuden tunnistamisesta, toipumisesta, laitoskuntoutuksen
tutkimustuloksista, päihdehoidon järjestämisen yhteiskunnallisista haasteista, yhdistyksen
hankkeiden toiminnasta, peliriippuvuudesta, riippuvaisten läheisten kokemuksista sekä
vertaistuesta. Asiantuntijablogeja kirjoittivat psykologi ja THL:n rahapelitutkija Sari
Castrén, yhdistyksen toiminnanjohtaja Minna Ekholm, Vapaus tuo vastuun -ohjelman
työntekijät, toimittaja ja kirjailija Johanna Pohjola, väitöstutkija Eeva Ekqvist sekä
kouluttaja Juha Lantz. Blogien loppuun lisättiin paikkoja, joista löytää tarvittaessa
keskustelu- tai muuta apua.
Toimintavuonna lähetettiin kolme uutiskirjettä ja joulutervehdys noin 250 tilaajalle.
Kirjeisiin koottiin yhdistyksen ajankohtaisia kuulumisia. Yhdistys julkaisi tiedotteita sekä
blogeja myös useita satoja päihdetyön ammattilaisia tavoittavissa EPT-verkoston TEEMAuutiskirjeissä sekä A-klinikkasäätiön uutisia päihdetyöstä -uutiskirjeissä.
Yhdistyksen digitaalinen esite toipumiskeskeisestä hoidosta sekä yhdistyksestä lähetettiin
marraskuussa 109 Rohkeutta muutokseen -verkkokoulutukseen osallistuneelle
ammattihenkilölle. Esitteen voi ladata myös yhdistyksen verkkosivuilta. Jäsenviestintää
pidettiin yllä lähettämällä uutiskirjeitä sähköpostitse, kevät- ja syyskokouskutsuilla sekä
tiedottamalla kokouksista nettisivuilla.
Yhdistyksen sisäistä viestintää toteutettiin Slack-sovelluksella, Teams-videosovelluksella
sekä toiminnanjohtajan sähköpostiterveisillä. Henkilöstön koulutustarpeita kartoitettiin
kyselyn avulla, jonka perusteella tilattiin koulutusta Instagramista, Webropolista sekä
mobiilivideoiden kuvaamisesta ja editoinnista.
Viestinnän tuloksellisuutta mitattiin rahoittajan hyväksymillä mittareilla. Näitä ovat
yhdistyksen teettämät kyselyt, palautteet, nettisivujen ja sosiaalisen median statistiikka,
saamamme yhteydenotot sekä erilliset haastattelut. Toimintavuonna uudistettiin
yhdistyksen viestintästrategia.
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ROHKEUTTA MUUTOKSEEN -KOULUTUSPÄIVÄ 26.11.2021
Aihe: ”Päihderiippuvuuden stigma ja päihdehoito”
Myllyhoitoyhdistys ry järjesti vuonna 2021 vuosittaisen Rohkeutta muutokseen koulutuspäivän, joka on kohdennettu riippuvuuteen sairastuneiden kanssa työskenteleville
tai toimiville. Koulutuspäivän avulla lisätään tietoisuutta riippuvuudesta sairautena,
annetaan työvälineitä työhön sekä luodaan ammattihenkilöstölle mahdollisuus
verkostoitua.
Vuonna 2021 koulutuspäivä järjestettiin Allergiatalon kongressikeskuksessa, mutta
koronaviruksen aiheuttamien suositusten takia koulutuspäivän 103 henkilön yleisö seurasi
esityksiä videovälitteisesti etänä. Tapahtuman palautteista kävi ilmi, että vastaajista 96 %
koki koulutuksesta olleen itselleen hyötyä, 94 % oppi uutta ja 92 % voi hyödyntää
oppimaansa työssään.
Osallistuminen maksoi 20€, jolla katettiin videostriimauksen kulut. Myllyhoitoyhdistyksen
jäsenille striimaus oli ilmainen. Tapahtumaan markkinoitiin laajasti järjestö-, kunta-,
terveys- ja sosiaalialan työntekijöille sekä opiskelijoille. Lisäksi tapahtumaa markkinoitiin
päihderiippuvuuden kokemusasiantuntijoille.
Vuonna 2021 Koulutuspäivä pureutui päihdeasiakkaisiin ja -työhön kohdistuvan stigman
muotoihin, toipumiseen ja minäkuvan muutokseen minnesota- sekä myllyhoitomallisessa
päihdekuntoutuksessa, päättäjän ja läheisen näkökulmaan sekä omakohtaiseen
kokemukseen päihderiippuvuuden stigmasta.
Tilaisuudessa esiintyvät sosiaalityön väitöskirjatutkija Essi Rovamo HUS Psykiatriasta,
Rehab365:n kuntoutuspäällikkö ja kouluttaja Juha Lantz, kansanedustaja ja
kaupunginvaltuutettu (SDP) Maria Guzenina sekä kokemusasiantuntija Riikka Tuomi.

OSALLISTUJAN PALAUTE:
"Päivässä oltiin päihderiippuvuudesta toipumisen ydinasioissa kiinni.
Tällainen koulutus pakollisiksi kaikille päihdetyötä tekeville!"
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6.2.

Nuorten elämänhallintaa tukeva Vapaus tuo vastuun -ohjelma (Ak5)

Vapaus tuo vastuun- ohjelman toiminta-ajatuksena on, että lapset ja nuoret saavat
perustiedot riippuvuuksien syntymekanismeista, altistavista tekijöistä sekä ennaltaehkäistä
riippuvuuksien muodostumista. Tavoitteena on, että lapset ja nuoret ymmärtävät
minkälaisia oireita päihde- tai someriippuvuus aiheuttavat ja minkälaisin keinoin
riippuvuuksien muodostumista voidaan ennaltaehkäistä.
Hankkeen oppitunneilla keskustellaan siitä, miten elämänhallinta sekä tunnetaidot ovat
yksi merkittävä tekijä riippuvuuksien ennaltaehkäisyssä. Ohjelman kautta lapset ja nuoret
oppivat, miten päihteiden käyttö, älylaitteiden liikakäyttö tai liiallinen pelaaminen
vaikuttavat elämään, arkeen ja ihmissuhteisiin.
Toiminnan tavoitteena on myös lisätä kohderyhmän ymmärrystä riippuvuuksista
laajempana ilmiönä. Tunneilla korostetaan, ettei päihde- tai muihin riippuvuuksiin
sairastuminen ole kenenkään tietoinen valinta. Jokaisella riippuvuuksista kärsivällä on
läheisiä. Osa heistä on Vapaus tuo vastuun -ohjelman kautta tavoitettuja koululaisia, jonka
vuoksi läheisen roolista keskusteleminen on myös yksi toiminnan tavoite. Oppitunneilta
saa tietoa paikoista, joista nuori voi hakea itselleen apua.
Nuorilla on jo valmiiksi paljon erilaista tietoa päihteistä. Päihteistä kannabis herätti
toimintavuonna paljon keskustelua sekä yhteiskunnallisella tasolla että nuorten
keskuudessa. Siksi oppitunneilla keskityttiin ajantasaisen tutkimustiedon jakamiseen ja
kerrottiin asioista nuorille ymmärrettävillä tavoilla. Nuorilla saattaa olla paljon vääriä
ennakkoluuloja kannabiksen suhteen, kuten esimerkiksi ettei se aiheuta riippuvuutta tai
olisi parempi vaihtoehto kuin alkoholi. Ohjelman oppitunneilla luotiin kuluvana vuonna
avoin ilmapiiri keskustelulle, jossa voidaan korjata ja keskustella päihdehaitoista ja niiden
seurauksista.

OSALLISTUJAN PALAUTE:
”Tämä tuli oikeasti tarpeeseen ja sain miettiä omaa elämää
ja sitä mitä voin menettää päihteillä.”
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Oppitunteja pidettiin toimintavuonna 205 kappaletta, joiden kautta tavoitettiin noin 4100
oppilasta ja 150 koulun henkilökunnan jäsentä. Palautelomakkeella saatiin toimintavuoden
aikana kerättyä 1308 nuorelta palautteet. Palautteet kerättiin yläasteen ja 2. asteen
opiskelijoilta. Nuorilta saatu palaute oli erittäin hyvää. Yleisarvio ohjelman oppitunneista
oli 4/5. Vastaajista 81 % kertoi saaneensa lisää tietoa riippuvuuksista. Vain 3 % vastaajista
kertoi, ettei ymmärtänyt oppitunnin jälkeen paremmin altistavia tekijöitä riippuvuuksien
muodostumisen kannalta.
Oppituntien lisäksi ohjelman työntekijät osallistuivat vanhempainiltoihin ja virtuaalisiin
seminaareihin, kuten virtuaalisille Päihdepäiville sekä yhdistyksen Rohkeutta muutokseen seminaariin. Yhteistyötä tehtiin myös osallistumalla Tredun järjestämiin Kohtaamo päiviin.
Ohjelmalla oli myös koko vuoden 2021 käytössä päivystyspuhelin, johon oli mahdollista
soittaa tai laittaa Whatsapp-viestejä riippuvuuksiin liittyen. Yhteydenottoja tuli 10
kappaletta.
Ohjelman työntekijät kirjoittivat blogeja yhdistyksen nettisivuille ja osallistuivat
yhteiskunnalliseen keskusteluun niiden ja somekampanjoiden kautta. Hankkeessa jaettiin
Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston materiaaleja, jotka mm. kannustivat
keskustelemaan päihteistä sekä hakemaan apua tarvittaessa. EPT-verkoston kampanjat
tavoittivat kokonaisuudessaan tuhansia ihmisiä.
Vapaus tuo vastuun -ohjelmalla oli myös ensimmäinen suunniteltu yhteistyö sosiaalisen
median vaikuttajan Tinken kanssa. Yhteistyö sisälsi kolme Tinken toteuttamaa ja
Instagram-tilillään julkaisemaa videota, jotka käsittelivät ennalta sovittuja aiheita. Aiheet
olivat alkoholistin läheisenä oleminen, ryhmäpaine päihteiden käytössä ja digitaalinen
pelaaminen. Joulukuussa 2021 yhteistyö Tinken kanssa päätettiin Tinken ja ohjelman
työntekijöiden kanssa pidettyyn yhteisliveen Instagramissa. Tunnin mittainen live-lähetys
tavoitti jopa 1600 katsojaa. Yhteistyö Tinken kanssa toi huomattavan määrän lisää seuraajia
ohjelman Instagram-tilille. Vuoden alussa seuraajia oli noin 400 ja vuoden 2021 lopussa
seuraajia oli 679.
Ohjelman Instagramissa jaettiin myös tietoa riippuvuuksista, kannabiksesta,
ennaltaehkäisystä ja yleistä tietoa ohjelmasta. Somessa keskusteltiin myös oppitunneilla
heränneistä kysymyksistä. Lisäksi hankkeen ohjelmapäällikkö esitteli hanketta EPTverkoston aluevaalikampanjan mainosvideolla.

OSALLISTUJAN PALAUTE:
”Mielestäni vetäjä oli todella hyvä ja vaikutti osaavansa asiansa todella
hyvin. Asiatkin jäivät paremmin mieleen eikä tullut tylsää. :)”
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6.3. Tietoisesti kohti parempaa -hanke (C 6224)
Tietoisesti kohti parempaa -hanke aloitti syksyllä 2017 STM:n rahoituksella (lokakuu 2017 –
tammikuu 2019). Hanke jatkoi toimintaansa samalla nimellä STEA-rahoitteisena 2019–2021.
Hankkeen tavoitteet
Toiminnan tavoitteena oli tarjota matalan kynnyksen tukitoimintaa päihde- ja muista
riippuvuuksista kärsiville aikuisille ja heidän läheisilleen. Toimintamuotoina olivat ohjattu,
valmentava ja vertaistuellinen ryhmätoiminta sekä yksilöllinen tuki kohti toipumista.
Ensisijaisena kohderyhmänä olivat erilaisista haitallisista riippuvuuksista kärsivät aikuiset
sekä heidän läheisensä Kainuun alueella. Lisäksi hanke järjesti riippuvuusilmiöön ja
toipumiseen liittyviä luentoja ja koulutuksia ammattilaisille sekä oppilaitoksille.
Tavoitteena oli myös luoda ja kehittää monitoimijaisesti uusia, toipumista vahvistavia
menetelmiä, toipumispolkuja, palveluohjausta sekä yhteisiä mittareita, joiden avulla
voidaan tutkia erilaisten kuntoutusmuotojen vaikuttavuutta.
Toiminnan kautta lisättiin tietoa riippuvuusilmiöstä sekä erilaisista kuntouttavista
traumainformoiduista, toipumiskeskeisistä menetelmistä yhteistyökumppaneille, sosiaalija terveysalan ammattilaisille sekä riippuvuudesta kärsiville ja heidän läheisilleen.

RYHMÄLÄISTEN PALAUTTEITA:

"Ryhmä on tukenut toipumistani ja kohentanut elämänlaatuani suuresti.
Ilman ryhmää vointini olisi paljon huonompi."
"Vertaisuudesta kasvotusten saa voimaa, uusia ystäviä, tulee lähdettyä
kotoa ulos, voi kahvitella ja rentoutua yhdessä. Tällaisessa ryhmässä kasvaa
me -henki, lohdutus ja tuki on välitön."
"On ollut mahdollisuus säännöllisesti jutella ja jakaa ajatuksia. Olen saanut
hyviä pysyviäkin ystäviä. Ohjaajalta saanut uusia virikkeitä ja tietoa."
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Ryhmätoiminta
Ryhmien työskentelyssä hyödynnettiin erilaisia toiminnallisia menetelmiä,
muutosvalmennusta sekä osallistamista. Menetelminä käytettiin tunne- ja tietoisuustaitoja
(mindfulness), neuropsykiatrista valmennusta, taideterapeuttisia sekä kehollisia
harjoitteita.
Kajaanin starttipajan nuorille aikuisille järjestettiin alkutalvesta neljän kerran
Itsemyötätunto ja riippuvuus -työpaja taideterapeuttisin menetelmin. Osallistujia oli 4-6.
Tietoisesti kohti parempaa -ryhmä toimi verkossa kerran viikossa 1,5-2 tunnin ajan.
Osallistujia oli vaihtelevasti neljästä kahdeksaan. Tietoisesti kohti parempaa LÄHEISETryhmä kokoontui verkossa kerran viikossa 1,5-2 tunnin ajan. Ryhmäläisiä oli keskimäärin
viisi. TKP-ryhmät kokoontuivat läpi vuoden 2021. Kaikilla ryhmiin osallistuneilla oli
mahdollisuus tarvittaessa myös yksilölliseen tukeen. Osa ryhmäläistä kaipasi
yksilökeskusteluja puhelimitse hoitopolkujen ja lisäavun kartoittamiseen. Tarvetta
yksilöohjaukselle oli yhdestä viiteen kertaan viikossa.
Naisille tarkoitettu Tietoisesti kohti parempaa -taideterapeuttinen ryhmä jatkoi
toimintaansa keväästä vuoden loppuun asti. Tapaamiset olivat Kajaanissa kerran viikossa
kolmen tunnin ajan. Osallistujia oli vaihtelevasti kahdeksasta kymmeneen.
Sotkamon toimintakeskuksella kokoontui TKP-ryhmä keväällä sekä syksyllä 2021. Ryhmän
kesto oli kaksi tuntia ja osallistujia oli neljästä kuuteen.
Hanke työskenteli yhdessä Kuhmon seurakunnan ja Kuhmon aikuissosiaalityön sekä
mielenterveyspalvelujen kanssa suunnittelemalla sekä ohjaamalla Korkkarit kattoon naisten ryhmää. Ryhmä kokoontui kahden viikon välein kiertävällä ohjausvuorolla.
Ryhmässä oli viidestä kymmeneen osallistujaa.
Naisten leiri kesällä 2021
Vahvistumisen lähteillä -kuntoutuskokonaisuus järjestettiin yhteistyössä Kainuun
aikuissosiaalityön sekä Kajaanin seurakunnan kanssa. Leiri toteutettiin Kajaanin
seurakunnan leirikeskukselle Joutelammella. Lisäksi järjestettiin kaksi jatkotapaamista.
Leirille osallistui seitsemän naista.
Kainuun soten aikuissosiaalityön on tekemässä vaikkuttavuustutkimusta leiristä.
Tutkimuksen tuloksissa vaikuttavimmiksi toimenpiteiksi nousivat erityisesti leiri ja sen
sisältämät osallisuutta ja voimavaroja vahvistavat toimintamenetelmät. Tärkeimmiksi
vaikuttavuutta edistäviksi tekijöiksi nousivat ammattitaitoiset ohjaajat, kuulluksi ja
arvostetuksi tuleminen sekä viihtyisät leiri- ja jatkotapaamispaikat. Osallistujien
palautteessa korostui hyvä yhteishenki, rento ja iloinen tunnelma, leirin palauttava
vaikutus sekä vertaistuen voima.
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Koulutukset ja luennot ammattilaisille
Hanke järjesti useita koulutuksia ja luentoja itsemyötätunnosta – osana tunne- ja
tietoisuustaitoja – sekä traumainformoidusta lähestymistavasta toipumisen tukena.
Keväällä järjestettiin kahden päivän koulutus Salon sosiaali- ja terveysalan
kokemusasiantuntijoille sekä ammattilaisille. Aiheena oli myötätunto ja itsemyötätunto
– traumainformoitu lähestymistapa. Osallistujia oli 10.
Kainuun Sotelle tarjottiin Päihdeasiakkaan kohtaaminen ja puheeksiotto -luento.
Osallistujia oli 40.
Gradian lähihoitajaopiskelijoille opiskelijoille järjestettiin maaliskuussa kaksi luentoa
päihdetyöstä ja osallistujia oli yhteensä 35.
A-kiltojenliiton naistoiminnan puitteissa järjestettiin itsemyötätunto-webinaari ja
osallistujia oli 13.
Yhdessä kokoNAINEN-hankkeen kanssa yhteistyössä järjestettiin kaksi luentoa, keväällä
ja syksyllä. Osallistujia oli yhteensä 47.
Naisten vankila- ja päihdetyön verkostopäivän järjestettiin yhteistyössä A-kiltojen liitto
ry:n, Sininauhaliiton Yhdessä kokoNAINEN -hankkeen, Kirkkopalvelut ry:n, Tietoisesti
kohti parempaa -hankeen ja Kriminaalihuollon tukisäätiön Naiset näkyviksi -hankeen
kanssa yhteistyössä. Hanke piti myös Itsemyötätunto osana toipumista luennon
webinaarissa. Osallistujia oli 347.
Kainuun ammattiopistolle järjestettiin päihde- ja mielenterveystyön opiskelijoille luento
riippuvuuksista. Osallistujia oli 17.
Syyskuussa järjestettiin Trauma ja itsemyötätunto luento Kaksoispiste:- 2piste ryhmälle. Osallistujia oli yhdeksän.
Sirkkulanpuiston toimintayhdistys ry:n Tune-hanke järjesti yhteistyötahoille ja
Sirkkulanpuiston toimintayhdistyksen henkilöstölle kolmipäiväisen koulutuksen
traumainformoidusta työotteesta. Kouluttajina toimivat Kati Sarvela (Iloa ja toivoa.fi) ja
Piia Sumupuu (Tietoisesti kohti parempaa -hanke). Koulutuksessa oli 16 osallistujaa.
Hanke oli aktiivisesti mukana naiserityistyön verkostossa ja toimi osana
palvelurakennetyöryhmää.
Tukihenkilötyö ry:lle järjestettiin syksyllä koulutuspäivä. Aiheena oli traumainformoitu
lähestymistapa ja itsemyötätunto toipumisessa. Osallistujia oli 12.
Tammi-maaliskuussa hankkeessa toimi ylimääräinen verkkoryhmien ohjaaja, mikä
mahdollisti erilaisten luentojen laajemman suunnittelun ja toteuttamisen. Lisäksi
kevätkaudella hankkeessa oli opiskelija, joka siirtyi työntekijäksi syksyllä 2021 ohjaamaan ja
suunnittelemaan ryhmätoimintaa.
Ohjausryhmä kokoontui kahdesti vuoden 2021 aikana.
HANKKEEN YHTEISTYÖKUMPPANI:
”Ohjaaja on ihan huippu. Ryhmissä olleet ovat kokeneet ryhmien tehtävät ja sisällöt
heidän hyvinvointiaan edistäviksi. Ryhmiin on ollut helppo ja turvallinen tulla.”
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7.1. Tukea nuorille -hanke (AVI kp 6500)
Tukea nuorille -hanke (2020-2021) luotiin vastauksena tilanteeseen, jossa nuorten
lisääntyneen huumeiden käytön seurauksena erityisesti koulut, lastensuojelu ja nuorisotyö
kohtaavat huume- ja päihdeongelmia entistä useammin. Nuoren päihderiippuvuuksien ja ongelmien mahdollisimman varhainen tunnistaminen on tärkeää, sillä silloin niihin voidaan
vaikuttaa helpommin. Nuorten päihdeongelma koskettaa koko perhettä, joten myös
läheiset tarvitsevat tukea ja työkaluja.
Hankkeen osa-aikaisena työntekijänä toimivat päihdeterapeutti Ossi Rantala ja
tuntityöntekijänä työnohjaaja ja kouluttaja Mai Peltomäki.
Hankkeen tavoitteena oli kouluttaa lastensuojelun henkilökuntaa kohtamaan
lastensuojelussa päihdeongelmista kärsivä nuori perheineen. Hankkeessa tarjottiin
lastensuojelun ammattilaisille keinoja, tukea, ohjausta ja valmennusta kohdata päihteitä
käyttävä nuori sekä tietoa riippuvuudesta. Osana hanketta luotiin verkkosivusto, joka
tarjoaa tietoa riippuvuusilmiöstä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä
riippuvuudesta kärsiville ja heidän läheisilleen.
Koulutuksia pidettiin eniten etänä vallitsevan koronatilanteen vuoksi. Viestinnän
aktiivisuudesta johtuen saatiin sovittua isompia koulutuskokonaisuuksia Lahden,
Hämeenlinnan ja Helsingin kanssa.
Hankkeen suurimpia koulutuskokonaisuuksia olivat Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alue.
Myös kolmannen sektorin toimijoista Kris ry:lle, Sininauhasäätiölle, Supernovat-hankkeelle
sekä Valovalmennukselle pidettiin koulutuksia. Vuoden 2020 aikana pidettyjen koulutusten
kautta tuli yhteydenottoja Päijät-Hämeen lastensuojelun yksiköistä, joissa Ossi Rantala kävi
tekemässä yksilötapaamisia.
Koulutusten sisältöinä olivat erilaiset riippuvuusoireyhtymiin liittyvät teemat, niistä
toipuminen, puheeksiottomallit, nuoren kohtaaminen sekä ratkaisukeskeinen ote
kohtaamisessa. Lisäksi Mai Peltoniemi koulutti kaksi kertaa traumainformoidusta
työotteesta. Hankkeen aikana pidettiin 15 koulutusta sekä neljä lastensuojelun tapaamista.
Yhteensä koulutettavia sote-alan ammattilaisia oli noin 300.

AVI-RAHOITTEINEN TOIMINTA
Hankkeen koulutusten vaikuttavuutta mitattiin Webropol-kyselyillä. Kyselyihin vastasi 146
sote-ammattilaista. Kyselyiden vastaajista 91% oppi uutta riippuvuuksista ja nuorten
kohtaamisesta, 93% voi hyödyntää oppimaansa työssään ja ka. 8,9/10 suosittelisi
koulutusta muille. Koulutuksista kantautuneen viestin ja avointen kyselyvastausten
perusteella koulutuksille olisi enemmänkin kysyntää ja aihe koettiin erittäin tärkeäksi.
Palautteiden mukaan hanke koettiin erittäin tärkeäksi nuorten syrjäytymisen
ennaltaehkäisemiseksi, nuorten päihteiden käytön vähentämiseksi sekä ammattilaisten
osaamisen syventämiseksi. Hankkeen verkkosisällöt keräsivät 1332 vierailijaa ja Instagramin
kautta tavoitettiin 5758 profiilia (kohderyhmä nuoret).
Toiminta tuotti palveluohjausta eri toimijoiden välillä. Lastensuojeluun yksilötyön osana
ohjattiin päihdepalveluihin. Hankkeen koulutuksista nousi tarve myös sijaisvanhempien
sekä jalkautuvan työn koulutuksille, joita järjestettiin myös. Ossi Rantala osallistui myös
lastensuojelutyöryhmän verkostoon, jossa tehtiin yhteistyötä eri järjestötoimijoiden
kanssa.
Hankkeen osana luotiin Työkalupakki-sivusto (https://myllyhoitoyhdistys.fi/tukeanuorille/) Myllyhoitoyhdistyksen verkkosivuille. Sivusto jää toimintaan hankkeen
päättymisen jälkeen. Se tarjoaa tietoa nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille sekä
nuorten vanhemmille siitä, miten toimia epäillessään alaikäisen nuoren käyttäneen
päihteitä. Alustan nuorille kohdennetussa osiossa kerrotaan kuinka toimia, jos on
huolissaan omasta tai kaverin päihteiden käytöstä. Alusta on koostettu teksteistä, kuvista
sekä herättelevistä videoista. Sivuston merellinen teema johdattaa kävijän sukeltamaan
pinnan alle, jotta ymmärrettäisiin myös syitä riippuvuuksien takana.
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8.1.

Koulutustoiminta

Työelämävalmennusta ei järjestetty toimintavuonna koronaviruksen aiheuttamien
rajoitusten vuoksi.
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9. HENKILÖSTÖHALLINTO JA KOULUTUS
Toimintavuonna jatkoimme henkilökunna palavereja joka toinen torstai. Palavereissa
käytiin läpi koko henkilökunnan kuulumiset sekä erilaisten teemojen mukaisesti
ajankohtaisia aiheita. Pienen työyhteisön erityisenä haasteena on henkilöstön sijoittuminen
maantieteellisesti kauas toisistaan. Esihenkilöillä oli tiimiensä kanssa säännölliset
tiimipalaverit. Toiminnanjohtaja kävi kuukausittain läpi toimintaa ja taloutta vastaavien
kanssa yksitellen.
Viime vuosien muutokset organisaation johdossa, arvelut yhdistyksen suunnasta sekä
henkilöstön maantieteellinen sijoittuminen ovat tuoneet mukanaan haasteita työyhteisön
yhteisöllisyydelle. Tähän haasteeseen tartuttiin keskittymällä omaan työhön ja sen
kehittämiseen sekä toisaalta tukemalla työntekijöiden oman osaamisen kehittämiseen
liittyviä suunnitelmia.
Työterveyshuollon yhteistyökumppanina toimi Terveystalo Oy. Vuoden aikana myös
työnohjausta lisättiin tarpeen mukaan. Henkilöstön työhyvinvointia on tuettu myös
Smartumin kulttuuri- ja liikuntaseteleillä sekä loppuvuodesta BREAK PRO taukoliikuntasovelluksella.
Henkilökunta kouluttautui runsaasti toimintavuoden aikana. Koulutuksia oli mm.
viestinnän, myllyhoidon, riippuvuuksien, kulttuurisensitiivisen päihdetyön, toiminnan
arvoinnin, johtamisen sekä traumatietoisuuden aiheista. Yhdistys osallistui Päihdepäivien
virtuaalimessuosastolle 19-20.5.2021. Päivien aiheena oli "Päihteet, mieli ja nuorten
hyvinvointi." Yhdistys esitteli osastollaan vuoden alussa julkaistua selvitystä päihdehoidon
nykytilasta Suomessa.
Yhdistys kuuluu Alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimuksen seuraan, ja osallistui
toimintavuonna yhteen tutkimusseminaariin.
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Yhdistyksen päärahoittajana toimii Veikkaus Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus
STEA:n kautta. Pääasiallisen rahoituksensa yhdistys on saanut Veikkaukselta Ay-, Ak- ja Cavustuksina. 2020 syksyllä alkanutta Tukea nuorille -hanketta rahoitti Opetus- ja
kulttuuriministeriö.
Omavaraisen työelämäkoulutuksien kehittäminen jatkuu tulevaisuudessa koronatilanteen
helpottumisen jälkeen.
Yhdistyksen talous on muutosten vuosien jälkeen vakaalla pohjalla ja maksuvalmius on ollut
hyvä. Taloushallinnon yhteistyökumppanina vuoden 2021 aikana on toiminut Tilivirta Oy.
Tilintarkastajana toimi Juha Järvisalo ja varatilintarkastajana Satu Sullanmaa.

KIITOS KULUNEESTA VUODESTA!
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LIITE1: HENKILÖSTÖ
Henkilöstö vuonna 2021
Yleisavustus, viestintä ja vaikuttaminen (Ay 6172)
Minna Ekholm, sosionomi amk., toiminnanjohtaja
Inka Lähteenaro, VTM, viestintäpäällikkö
Vapaus tuo vastuun -ohjelma (Ak5)
Mikko Cederberg, SH AMK, ehkäisevän päihdetyön päällikön sijainen
Camilla Roivas, sosionomi (AMK) sekä lähihoitaja (erikoistunut päihde- ja
mielenterveystyöhön), tuntikouluttaja
Sara Perttunen, sosionomi amk., ehkäisevän päihdetyön päällikkö (toimivapaa koko
vuoden, irtisanoutui 9/2021)
Tietoisesti kohti parempaa -hanke (C 6224)
Piia Sumupuu, Yhteisöpedagogi AMK, projektikoordinaattori
Sanna Komulainen, harjoittelija (08-12/2021)
Suvi Björkqvist, SH Yamk, projektikouluttaja (01-03/2021)
Tukea nuorelle -hanke (AVI kp 6500)
Ossi Rantala, lähihoitaja, päihdeterapeutti, osa-aikainen erityisasiantuntija
Mai Peltoniemi, sosionomi YAMK, tuntityöntekijä

According to Wikipedia, an annual report is a comprehensive report on a
company's activities throughout the preceding year. Annual reports are intended
to give shareholders and other interested people information about the
company's activities and financial performance. They may be considered as grey
literature. Most jurisdictions require companies to prepare and disclose annual
reports, and many require the annual report to be filed at the company's registry.
Companies listed on a stock exchange are also required to report at more
frequent intervals.
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