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1.

Lukijalle

Liiallinen päihteidenkäyttö koskettaa käyttäjän lisäksi koko hänen
lähipiiriään. Läheiset ovat mukana päihdeongelman aiheuttamassa huolen ja
hämmennyksen kehässä.
Perheklubi on Sininauhaliiton asiantuntijoiden vuonna 2013 Pohjoismaista
Suomeen tuoma ryhmämenetelmä, joka alun perin kehitettiin jo 1960-luvulla
Kroatiassa. Sieltä klubitoiminta on levinnyt ympäri maailman.
Klubitapaamisissa päihteidenkäyttäjät ja läheiset keskustelevat
päihteidenkäytön aiheuttamista tunteista, ajatuksista ja vaikutuksista
perheenjäsenten toimintaan. Huolet tulevat keskustellen yhteisesti
jaetuksi. Perheklubi on mahdollisuus löytää voimavaroja ongelmallisen
päihteidenkäytön kuormittamaan elämään. Toivo on aina läsnä.
Tässä luvussa esitellään Perheklubin historia ja vaiheet.
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erheklubit ovat päihteidenkäyttäjille ja heidän läheisilleen
tarkoitettuja vertaistapaamisia. Ensimmäinen Perheklubi
perustettiin vuonna 1964 Kroatiaan. Perustajina olivat jugoslavialainen psykiatrian professori Vladimir Hudolin ja
hänen työryhmänsä. Pääpaikaksi muodostui sittemmin Italia, jossa
klubeja on tänä päivänä yli kaksituhatta.
Perheklubi on levinnyt laajasti. Toimintaa on tällä hetkellä 35–40
eri maassa ympäri maailman. Kansainvälistä toimintaa ohjaava järjestö WACAT perustettiin vuonna 2007. Myös Suomen Perheklubit ovat
osa suurta Perheklubien verkostoa. Suomen Perheklubit ovat erityisesti
pohjoismaisen kehittämis- ja koulutusyhteistyön tulosta.
Perheklubit kehitettiin alun perin nimenomaan alkoholismin hoitamiseen ja osaksi tiivistä hoitokokonaisuutta. Olennaista ja Suomessa uutta Perheklubin vertaisryhmämallissa on se, että siinä autetaan
ja tuetaan myös päihdeongelmasta kärsivien läheisiä samassa ryhmässä ongelmallisesti päihteitä käyttävien kanssa. Tällä tavoin ryhmään
muodostuu hyvin monipuolista vertaisuutta. Uutta koko kansainvälisessä Perheklubi-verkostossa ovat pelaajille ja heidän läheisilleen
tieto- ja tukipiste Tiltissä kehitetyt Perheklubit. Perheklubi-toimintaa
on tutkinut Torsten Winter, jonka tutkimuksen satoa käydään läpi
luvuissa 4 ja 5. Saara Kerola on kirjoittanut pro gradu -tutkielman
vertaistuen merkityksestä Perheklubi-toiminnassa. Molempien tutkimusten perusteella Perheklubi on tärkeä tuen lähde päihdeongelmaisille ja heidän läheisilleen.
Tämä kirja kertoo Perheklubi-mallin toimintaperiaatteista sekä siitä, miten klubit käytännössä toimivat ja miten toiminta on auttanut
kävijöitä. Kirja antaa tietoa kaikille, jotka haluavat auttaa päihteidenkäyttäjiä ja heidän läheisiään tai tarvitsevat itse apua päihteidenkäyttäjinä tai läheisinä.
Päihdeongelmasta eivät kärsi vain päihteitä käyttävät itse, vaan mukana on koko heidän lähipiirinsä. Heidän avukseen ja heitä kannattelemaan on syntynyt Perheklubi-toiminta.
Helsingissä 1.12.2019
Kirjoittajat
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