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Johdanto
Radalta Himaan -hanke (Stop Huumeille ry, RAY 2013-2016) on 
saanut alkunsa asiakkaiden tarpeista. Lyhentyneet laitoshoitojaksot 
ovat tuoneet mukanaan monia ongelmia, mikä näkyy esimerkiksi 
siten, että laitoshoidon jälkeisen elämän suunnitteluun ei ole riittä-
västi aikaa.  Moni kokeekin jäävänsä tyhjän päälle hoidon päätyttyä. 
Tukea ja apua on saatavilla, mutta asiakkaat kokevat, että he eivät 
tiedä tarjolla olevista palveluista eivätkä löydä niihin. Radalta Himaan 
-hankkeen tarkoituksena on ollut rakentaa palveluohjauksellinen tuki-
malli, jossa sosiaalialan ammattilainen ja vertaistyöntekijä työparina 
kohtaavat asiakkaat laitoksissa sekä toimivat siltana asiakkaiden ja 
palvelujen välillä.

Tämä kirja kertoo Radalta Himaan -hankkeesta aina sen alku-
vaiheista loppumetreille toukokuuhun 2016 asti. Kirjassa kerrotaan 
hankkeen työntekijöiden näkökulmien lisäksi ennen kaikkea myös 
asiakkaiden näkemyksiä ja kokemuksia hoidosta. Myös päihteiden 
käyttämiseen johtaneita syitä avataan ja annetaan näkökulmaa siihen, 
miksi he tänään elävät selvin päin ja ovat saaneet kiinni elämästä. 
Hankkeessa mukana toimineet vapaaehtoiset saavat myös tilaa kertoa 
omia ajatuksiaan. Kirja etenee hankkeen työntekijöiden ja asiakkaiden 
tarinoiden vuoropuheluna, ja välilehdiltä löytyvät lyhyet lainaukset 
ovat hankkeen aikana laitoksissa ryhmätapaamisissa tavattujen 
asiakkaiden ajatuksia. Kirja on kokonaisuudessaan kertomus sekä 
päihdemaailmasta että siellä työskentelevistä ihmisistä. Ennen kaik-
kea kirja on kertomus toivosta ja uudesta alusta. 

 Kirjaa on työstetty yhdessä asiakkaiden kanssa syksystä 2015 
alkaen. Kirjan nimi, Hyvät, pahat ja kairatut, kertoo sieluun asti 
pureutuneesta hyväksikäytöstä, käyttämisestä ja epätoivosta, mutta 
tuo esille myös hyvyyden ja selviytymisen mahdollisuuden, joka 
jokaisella on. Keskiössä ovat ihmiset. Inhimilliset, osaavat ja yhteis-
kunnan kannalta merkittävässä roolissa toimivat kuntoutujat, joilla 
on paljon annettavaa päihdehoidon suunnitteluun ja toteutukseen 
yhdessä ammattilaisten kanssa. Heidän äänensä nostetaan esille tämän 
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kirjan myötä. Kirjan kaikki tekstit ovat nimettömiä tarkoituksella. 
Jokaisella on oikeus tulla kuulluksi omana itsenään taustoistaan 
huolimatta ja tulla kohdatuksi sellaisena kuin hän nykyhetkellä on. 
Haluamme rohkaista sekä ammattilaisia että asiakkaita kohtaamaan 
toisiaan aidosti - ihmisinä. 

Antoisia lukuhetkiä! 
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“Omalla matkalla uudessa elämässä, 
missä elän, vahvasti oma käsitys 
päihdeongelmasta ja sen syistä ja seurauksista. 
On muokkautunut tai muuttunut täysin 
erilaiseksi, ja tää reissu on muokannu sitä 
linjaa tai tasoa, mitä kaikkee mulla on 
tän päihdeongelman takana. 
Et alkulähteillä on paljon muuta, 
mikä on laukassu päihdeongelman, 
ja tullu yksi asia lisää, ja toinen siihen päälle. 
Et nää samat ongelmat on kulkenu mulla jo 
hiekkalaatikosta asti, et tää päihdeongelma 
on vaan pintaraapasu siitä, 
mikä oikeesti on vialla.”
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ÄITI
Minut otettiin huostaan, kun äitini hakkasi ja potki steissillä. Menin 
soffarille vuodeksi ja sieltä Pitäjänmäen lastariin, jossa olin 14-vuo-
tiaaksi asti. Mulla oli sillon tosi paha päihdeongelma, en pärjänny 
siellä enää. Mut vietiin tutkalle, josta olin aina hatkassa. Ryyppäsin 
edelleen, kuten ennenkin. Joka päivä olin koulussakin kaljakassien 
kanssa, jos satuin vielä ysillä sinne menemään. Lähinnä pyörin siellä 
koulussa, kävin syömässä. Tutkalla jatku sama meno koko ajan. 

Sit menin töihin, sain viraston kautta Finlandia-talosta tsupparin 
paikan ja join silloin melkein vaan viikonloppusin. Välillä vähän 
veny, mut aika hyvin hoidin hommani siellä neljän vuoden ajan. 
Tutkalta menin puolen vuoden jälkeen Jäkiksen nuorisokotiin, josta 
olin aina hatkassa. Huoltopoliisit haki poikaystävän luota, joskus 
pääsin piiloon ja jos olin laitoksessa, niin sieltä karkailin lakanoiden 
avulla ikkunoista. Juominen oli ihan sairasta. Pyörin ihan spurgu-
piireissä, samois piireis ku mutsi. Olin ihan narkkispurgu. Pillerit, 
imppaamiset, pössyttelyt, mut ikinä en oo piikittäny.  Mut kaikki 
muu, mitä on koskaan ollut saatavilla, oon ollu valmis ottamaan, et 
saa vaan pään sekasin. 

Alusta asti halusin vaan helvettiin ja pois täältä todellisuudesta. 
Kun olin kuus, kävin mutsilla lomilla ja muillakin lomilla olin mutsin 
luona. Se oli ihan narkkikämppä, ja sen avomies oli linnakundi, ja 
se käytti mua hyväkseen. Se oli aika säännöllistä. Halusin kuitenkin 
aina nähdä mutsin, vaikka se olikin tosi sairas ihminen. Mutsi hauk-
kui mua tän hyväksikäytön jälkeen huoraksi, ja mä en siitä päässy 
koskaan yli. Se jätti mut sen asian kanssa yksin, ei mitään empatiaa. 
Se oli pahinta, mitä äiti voi sanoo tai tehdä. Se syyttäminen, vaikka 
olin lapsi. Se Paavo joutu sit onneks vankilaan. Olin paikalla, kun 
se aukas kurkun yheltä tyypiltä, olin siellä näkemässä tän kaiken. 
Olin aika onnellinen, en osaa ees sanoo sitä tunnetta. Ei ees tuntunu 
missään, ku Paavo avas sen miehen kurkun, niin en tuntenu mitään. 
Mä vaan katoin ja lähin pois. Mulle ei ollu mitään tunteita, se sairas 
elämä oli niin normaalii. Olin seittemän.
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Olin Jakiksessa ja kävin duunissa, pääsin sit toimistohommiin. 
17-vuotiaana hommasin oman kämpän, ja tarkastaja oli tän luvannu, 
et saan muuttaa, jos hankin kämpän. Omassa kämpässä se riemu sit 
syntyki, kun oli oma ryyppykämppä kavereille, ja mulle meni aika-
lailla ihan sitte duunitki. Olin sairaslomalla aika paljon. Sitte tapasin 
yhden raitistuneen alkoholistin, ja se munki juominen vähän laantu 
ja keskitty enemmän viikonloppuihin tai ei ollenkaan. Päätin muuttaa 
pois stadista, irtisanoin itteni ja muutin toiselle puolelle Suomee. Sain 
sieltä duunipaikan, en oikeestaan ryypänny siellä. Toki sitten, ku join, 
ni ne meni ihan överiksi, mutta ei enää kuitenkaan jatkunu päiväkausii. 
Vuos tästä muutin takasi stadiin ja mutsin luo asumaan, mutsi asu sillon 
Jakiksessa. Sain täältä sit duunii ja yritin kattoo mutsii samal. Sil oli 
uus mies, ja ne ryyppäs, mut en sillon ite mitenkään kauheesti juonu. 
Se juominen siinä laantu, pameja vedin kyl aika lailla. Sain tarpeeksi 
mutsin touhuista ja lähin siitä vetää. Olin kavereiden nurkissa puolisen 
vuotta ja sain duunin kautta kämpän. Juominen lähti siitä sitten taas 
aika reippaasti, ja muutin sitten tän raitistuneen alkoholistin kanssa 
Sörkkaan kimpassa. 

Sit huomasin olevani raskaana, ja siinä vaiheessa loppu kaikki, 
röökitkin ja kaikki muu. Lapsia tulikin useempi. Elin sellasta taviksen 
elämää noin 17 vuotta, mut joskus, jos lähin juomaan, ne meni aina 

överiksi. Mut ei kuitenkaan ryypät-
ty montaa päivää peräkkäin. Siinä 
vaiheessa mul oli kolme lasta ja tuli 
ero, jäin lasten kanssa siihen kämp-
pään. Mä elin keskiluokkasta kun-
nollista perheenäidin elämää, lasten 
elämää, kuskasin lapsia. Liikuin 
sairaasti, se harrastaminen oli ihan 
sairasta, enkä ees polttanu sillon. 
Tapasin nuorimman lapsen isän, ja 
oltiin kolme vuotta yhessä. En ollu 
oma itteni ollenkaan, tunsin koko 
ajan olevani huono ihminen, vaikka 
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olin hyvä ihminen. Fiilis oli sellanen, koko ajan jotenkin syyllinen ja 
syytön samaan aikaan. Nuorimmainen synty, ja kun se oli kolme, tuli 
toinen ero. Muutin lasten kanssa Helsinkiin ja menin duuniin täälläkin. 

Kun lapset oli isällään, ni join viikonloput, ja pikkuhiljaa se sit kar-
kasi käsistä. Tutustuin yhteen kaveriin, jolla oli vähän kaikkee ainetta, 
ja se ei ollu vaan viikonloppusin. Tissuttelin ittekseni himassa, ja oli 
irtosuhteita kaikenlaisia. Ne liitty päihteisiin, ei ollu mitään muuta 
syytä olla yhessä kuin ne päihteet. Lapset oli mulla koko ajan. Vanhin 
lähti muualle opiskelemaan, ja pystyin silleen pitää paletin kasassa, 
vaikka oliki vaikeeta, ei ollu mitään lastensuojeluu. Ku nuorimmai-
nen meni kouluun, sillä alko olee siellä ongelmii. Kerran sit koulusta 
soitti, et pitäis tulla hakemaan poika pois. Olin sit kännissä, ja siitä 
tuli ilmotus lastensuojeluun. Poika sitten vietiin siitä perhekotiin. Se 
oli kiireellinen huostaanotto ja siitä se sitten ilo vasta lisääntyki, mä 
vaan jatkoin juomista. Et se oli siinä se aallonpohja, lopun alkua, et 
oli epäonnistunu ihan kaikella tavalla.

Kunnes sitten elämäni ensimmäisen kerran hakeuduin katkolle, 
koska en pystyny lopettaa juomista. Sit hakeuduin kuntoutukseen, 
en olis poikaa saanu muuten takasin, et siinäkin oli se syy jotenkin. 
Olin neljä viikkoa Terviksellä, ja poika tuli sit takasin kotiin. Sitten 
olin muutaman kuukauden sinnillä ja aloin pikkuhiljaa siitä taas ryyp-
päämään. Se on ollu tommosta, että oon saattanu olla vaikka kolme 
kuukautta raittiina. Ja sit taas olin jossain vaiheessa intervallilla kaksi 
viikkoa, enkä kertonu, et olin ryypänny. Tapasin siel hoidossa yhen 
kaverin, ja alettiin olee yhdessä. Aloin sitä kautta käydä ryhmissä, ja 
oltiin yhessä muutenkin. Niitä kolmen kuukauden raittiuksia tuli ja 
meni, ja sit taas ryypättiin yhessä. No sit sain turpiini aina, kun ryy-
pättiin ja riideltiin. Kun se mies kävi mun tytön kimppuun, ni se oli 
siinä. Sitten menin Terapiatehtaalle ja olin 1,5 vuotta raittiina. Kävin 
ryhmissä melkein päivittän. Sen jälkeen sit retkahdin, en muista, mikä 
siinä oli sillon. Varmaan joku hyvä syy ja usein se, et ajattelen, et juon 
vaan yhen päivän. Ne on sit venyny vaikka kaks viikkoa. Et en ole 
käsittäny siinä sitä, että mä en voi tällä historialla ottaa yhtä. Että mä 
en ole kohtuukäyttäjä, mä en hallitse sitä. 
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Oon ollu katkolla varmaan va-
jaa kymmenen kertaa, eli ei kau-
heen paljoo, ja Kalliolassa kävin 
kanssa sitä hoitoa. Ja sitten sen 
jälkeen näitä kolmen kuukauden 
jaksoja on ollu tänkin jälkeen, 
viime syksyyn 2015 asti oli sitä 
ees taas. Alkuvuosi meni syksyyn 
asti, et olin ihan erakkona himas-
sa. Ryyppäsin, olin katkolla ja 
Aurorassakin, ku tuli deliriumii. 
Niit on tullu kolme tosi pahaa. 
Eka kesti kaks viikkoo, en ees 
tajunnu, et mitä se on. Elin ihan 
jossain helvetissä. Lapset ei oo onneksi koskaan ollu kotona, ku oon 
juonu. Ku juon, et ne ei oo onneksi ollu siinä, ei oo joutunu nähdä 
tätä. Jotenkin siinä oon saanu sen pidettyy, et miten, no en tiedä. Olin 
suihkussakin leipäveitsien kanssa, ku luulin, et kämpäs on joku. Elin 
sitä helvettiä ja neuvottelin pirun ja kaikkien kanssa yöt. Se oli ihan 
kauheeta. Sain kaverilta pameja, et sain nukuttua, se meni sit ohi. Oon 
ollu hyppäämässä parvekkeelta. Kaikki juomiset ja kaikki päihteen-
käytöt on ollu aina sitä, et oon halunnu tappaa itseni. Ihan itsetuhosta 
meininkii, oon kävelly junaraiteita ja viillelly ja vetäny pillereitä. Ei 
oo sattunu sit olee oikeit pillereitä, ku oon edelleen elossa ja hengitän. 

Nyt oon sit ollu 2015 loppukesästä selvinpäin, ku tulin Stopin 
15-vuotispippaloihin yhen vanhan kaverin kanssa. Olin ollu muutaman 
päivän juomatta siinä vaiheessa. Sit tulinkin seuraavana maanantaina 
tänne, ja lähettiinkin täältä johonkin retkelle Suomenlinnaan. En tunte-
nu ketään, et miten mä voisin tänne mennä ja olla ja et mitä mä luulen 
ittestäni. Et voisin tulla tänne mukaan, et miten mä tähän kuulun ja 
mikä kuuluu mulle. Mut otettiin tosi hyvin vastaan. Oli ihanii ihmisii, 
ja istuin syrjässä ja yritin vaan tarkkailla, mitä muut tekee, miten ne 
on. Silti tuntu hyvältä olla täällä. Kävin täällä sit joka päivä, vaikka 
oli koko ajan se, et miten mä oon. 
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Sit retkahdin joskus lokakuussa, en juonu ku neljä päivää ja sit 
olin jo ihan katkokunnossa. Menin Hangonkadulle, en päässy sisään. 
Ne anto kotikatkon, ja olin kaksi päivää siinä, ja ne totesi katkolta, 
että meen joko ite Auroraan tai Haartmaniin tai sit tulee ambulanssi. 
Olin niin harhanen ja itsetuhonen, et yöllä pääsin Haartmanin kautta 
Auroraan. Ku sieltä sit pääsin, ni oon ollu Stopissa joka päivä ja en 
oo juonu enkä mitään, vaikka on välillä ollukin iltasin jotain sellasta 
kuolemanhalua. Se rappio on niin tuttuu ja tuntuu, et sitä pahaa oloo 
oikein kaipaa ja sitä rypemistä. Et tavallaan mä osaan sen elämän ja 
kuulun siihen ja tuun siinä elämässä hyväksytyksi. Siinä kauheessa ja 
pahassa on sitä tuttua, ja sit tää muu on muuta ja sitä oikeeta ja hyvää. 
Sit se kamppailu siitä, et kyllä mulla on oikeus tuntee hyvää ja olla 
hyvä, ja muut on hyviä ja luotettavia, ja mä oon hyvä ja luotettava. 

Tulee välillä sellanen, ku on itekseen, et pitäskö antaa mennä vaan. 
Oon itelleni tehny sen päätöksen, et tuun joka päivä Stoppiin. Vaik 
illal on jotai ajatuksii, ni se auttaa, ku mietin, et jos illal jotain käyttäi-
sin, en vois mennä aamulla Stoppiin. Ni se on ollut hyvä. Oon täällä 
ollu töissä kohta kaksi kuukautta, enkä oo eläissäni varmaankaan 
tälleen rakastanu mun elämää ja nautin tästä elämästä. Mulla on ihanii 
ihmisiä ympärillä ja saan tehä 
sellasta hommaa, mitä haluun 
tehdä lopun elämääni. Et oon 
täällä niin kauan, ku vaan voin 
olla ja sit joskus yritän jotain 
oppisopimusta. Mutta nyt oon 
täällä ja nautin tästä. Elän ihan 
oikeesti elämääni, en vaan hen-
gitä ja ole olemassa, vaan oon 
elossa. Oon alkanu välittämään 
syömisistäni ja itestäni. Ennen 
ei oo ollu välii. Tänään, tietyllä 
tavalla, hetkittäin jopa tykkään 
itsestäni.
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“Oon Pete. Koko elämäni pyöriny tuol Kurvis, 
istumas ja taas kadul vetämäs. 
Rikoksii ja huumeit, ei kai muuta. 
Yhtään ihmissuhdetta en oo selvinpäin saanu, 
pelottaa ajatuskin mennä puhumaan jolleki 
kimmalle. Missä niitä edes tapais? 
Oon lentäny pihalle kaikista paikoista 
ja tukiasunnoista, nyt ekaa kertaa hoidos. 
Jotain sekoiluu hoitamatta, rosis venaa tän 
jälkeen. Mul ei oo muita ku käyttäjäfrendei. 
Kaikki vetää. Kukaan ei tiedä, et oon hoidos. 
Oon nyt 45-vuotias.”
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RÄLLÄKKÄ
Mulla ei ollu mitään haluu raitistuu, ei mitää haluu, vaan se tapahtui 
vähän vahingossa. Kaikki alkoi  itsemurhayrityksestä, siitä, ku mä 
viimisen kerran yritin sitä ja jäin siitä henkiin. Minusta tuntui, että 
olin elänyt jo sata vuotta. Oon nähny kaiken ja kuullu kaiken, käy-
tin, että pystyn tekee rikoksii ja tein rikoksii, et pystyin käyttämään. 
Kaikki oli mulle kertakäyttötavaraa. Kaiken taustalla oli tarkotus 
hyötyä muista, ja siellä oli myös se seuraava annos. Muut ihmiset, 
ne ei merkinny mulle yhtään mitään muuta kuin polkua seuraavan 
annoksen luo. Jossain vaiheessa pelko ja syyllisyys omista tekemi-
sistä alkoi kuitenkin kasvaa niin isoksi, ettei aineet enää kyenny sitä 
tuskaa helpottaa. Vedin aineita siihen pahaan oloon ja tuskaan, mitä 
sit kuitenkin koko ajan omilla toimillani aiheutin itelleni. 

Jossain vaiheessa tuli sitten se aamu, et ne aineet ei enää vieny 
sitä tuskaa pois. Vapauduin vankilasta ja muutaman mutkan jälkeen 
päädyin Rälläkkään, miesten asuntolaan. Vankilas oli viel säännöt 
ja kontrollii, mut Rälläkäs oli toisin. Se oli hurjaa menoo, ei ollu 
mitää sääntöjä. Aula hais aina virtsalle, jengi kulki päivästä toiseen 
umpitunnelissa kapeita käytävii. Siel oli pienet huoneet, ja jengi oli 
todella saastasta. Meno siel oli ku laivalla, mikä ei tuu ikinä satamaan, 
semmonen jatkuva risteily. Ja porukka on siin kunnossa, et on ollut 
pidempäänkin risteilyllä. 

Oli kahenlaisii tyyppejä, oli narkomaanit ja juopot. Mä masen-
nuin siellä ekaa kertaa elämässäni niin, et millään ei oo enää mitää 
väliä, tää on nähty tää juttu. Aineet ei auttanu enää mihinkään oloon. 
Sosiaalituet tuli tilille. Mä olin päättäny tappaa itteni, sain haalittuu 
vajaan gramman heroiinii itselleni ja vedin siit muutaman kerran. Sit 
mulle jäi sellanen puolisen grammaa ja ajattelin, et tööttään ne kaikki 
kerralla. En ollu varma, riittääkö se määrä enää tappaa mua, joten otin 
pumpullisen käsidesii ja ruuttasin hihaan. Mul oli kaunis ajatus, et 
kuolen sillee rauhassa niinku elokuvissa. Olin romantisoinu ja suunni-
tellu omat hautajaiset, kuinka kaikki itkee mun perään, ja kirjotin jopa 
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jäähyväiskirjeen. Sit mä vedin ne, vaivuin sellaseen horrokseen heti, 
ku olin painanu napin pohjaan. Ääretön polte levis koko kroppaan, 
ihan ku palaisin. Varmaan sen takii jäin henkiin, et se polte pakotti 
hengittää. Heräsin sairaalassa ja masennuin viel enemmän, kun en 
saanut edes itseäni tapettua. Mut laitettiin Auroraan  mielisairaalaan, 
ja olin siellä sit muutaman kuukauden, lihoin ja söin lääkkeitä. 

Kun hoitojakso viimein loppu, ni lähin sit meidän suvun kesän-
viettopaikkaan saareen. Vietin siel yhden yön ja rouskin lääkkeitä 
ja ryystin viinaa. Aamul aloin tehdä avantoo kairalla ja vanhalla 
justeerisahalla. Olin kuvitellu sellasen Titanic-tyyppisen lopun ja 
romantisoinu kuoleman, et vaivun jäihin niinku Leonardo Dicaprio 
konsanaan. Kun sitten hyppäsin siihen  reikään ja tajusin, kuin kylmää 
se vesi on, niin tajusin, et tämä oli virhe. Hengitys salpaantui, ja yritin 
haukkoa henkeä. Vesi ylsi vaan rintaan asti, ja en kuitenkaan päässy 
sieltä ylös omin voimin. Vesi oli tosi kylmää, ja tuli hirvee pakokauhu. 
Rupesin huutamaan tosi lujaa, kunnes tuli kaks hiihtäjää, jotka oli 
nauttimassa kauniista kevätpäivästä. Ne repi mut ylös sieltä ja tilas 
ambulanssin siihen rantaan. Mut vietiin tärisevänä ambulanssiin ja 
siitä sit ensiapupolille. Ku pääsin sieltä seuraavana päivänä, ni palasin 
Rälläkkään ja jatkoin sitä risteilyy kesään asti.

Kesällä havahduin taas itsetuhoseen, näköalattomaan fiilikseen. 
Kävin muutenkin aktiivisesti Virosta hakee lääkkeitä ja saman tein 
nyt, heitin ne kaikki kerralla huiviin ja kurlasin tuliaisviinat myös. 
Sit menin Suomenlinnaan suoraan ja lähin uimaan avomerelle siitä 
suoraan, en siitä muista mitään. Sit palasin taas sairaalassa tähän 
maailmaan, olin taas Aurorassa 6. kerroksessa. Keuhkot oli kipeet, 
ja en tajunnu, et miten tää näin meni.  

Viikkoa myöhemmin mul oli sovittu aika A-klinikalle. Pääsin Au-
rorasta pois ja menin hakee lääkkeitä sieltä. Olin tottunut siihen, et ku 
pääsee lääkäriin, ni voi koittaa puhuttaa lääkkeitä. Se työntekijä sano, 
että et pääse lääkäriin, etkä saa täältä mitään lääkkeitä itsellesi. Se 
sano, et mitäs jos koitettas saada sut katkolle ja saisit sieltä lääkkeitä 
ja voitas arvioida tota sun tilannetta. Mulla oli vierotusoireet päällä, 
joten mulle oli ihan sama. 
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Pääsin seuraavana aamuna sit 
katkolle. Siel ku olin ollu muuta-
man päivän, ni siel mulle synty 
sellanen ajatus, et jos koittas 
tän raittiuskortinkin. En tuntenu 
ketään, joka olis kyenny katka-
see kierteen ja raitistunu. Oon 
alkoholistin lapseksi syntyny ja 
kuolen narkomaanina, olin sen 
hyväksyny, et näin sen menee. 
Ainoo, mitä en ollu yrittäny, oli 
raitistuminen. Ajattelin sit viel  
kokeilla sitä raittiushommaa ja 
voin sit tappaa itteni, jos se ei 

onnistu. Ajattelin sit kokeilla jotain tosi ekstriimii. Pääsin paikkaan, 
mikä on täysin lääkkeetön. Ne otti mut sinne sisälle, vaikkei mulla 
ollu sellasta ajatusta, et tästä tulis mitään. Oli tosi tuskanen olo. 
Syyllisyydentunto, omatunto, joka oli ollu kateissa, alko heräilee. 

Ku fyysiset oireet oli takana, jäi vaan tyhjä tila, jossa olin yksin 
tekojeni ja ajatusteni kanssa. Paljon olin aiheuttanu pahaa ihmisille 
ja selvittämättömii rikoksii ja muuta. Ei ollu mitää keinoi, vedin vaan 
kivirekee perässäni ja ajattelin, että kun väsyn, ni sit vaan tapan itteni. 
Hoidos oli hyvä porukka, ja sielt käytii 12-askeleen ryhmissä. Jengi 
nauro, ku ne tuli niistä, oli ilosii. Mietin, et mis ne käy. Ne kerto 
sit, et ne hakee vertaistukee, ja et siel yks puhuu ja muut kuuntelee. 
Ajattelin, et lähen joku päivä kattoo. Päätin sit sunnuntaina lähtee. 
Se oli pieni ja kuuma tila, ja olin muutenki tuskanen ja hikinen. Tila 
oli täynnä ihmisii, istuin ämpärinrämän päällä siel ja tuntu, et kaikki 
tuijottaa. Hävetti ja tuntu, et kaikki tunsi toisensa. Ne nauro kovaan 
ääneen, ja sit minä hikoilin tuskissani siel reunalla. Siel tapasin yhen 
vanhan tyttöystävän. En aluks huomannu sitä. Se oli terveen näkö-
nen, pilke silmäkulmassa ja oli hoidattanu hampaansa kuntoon, eikä 
ääni enää narissu. Se tuli halaamaan mua ja kerto olleensa 90 päivää 
raittiina. Ajattelin sillon ensimmäistä kertaa, et jos 90 päivässä tää 
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12-askeleen juttu on auttanu tota pirihuoraa, ni ehkä mullakin on 
jonkunlainen mahdollisuus. 

Ku kokous loppu, mä huomasin, et siit kivireestä, mitä olin vetäny 
muutamat viikot perässäni, oli osa jääny sinne huoneeseen. Mul oli 
pieni toivonmurunen mukana, et tää vois olla se juttu, mikä auttaa 
mua ja et tähän voisin takertuu. Aloin sit käymään säännöllisesti 
noissa ryhmissä,  mikä helpotti, ja aina oli ryhmän jälkeen pikka-
sen helpompi olla. Kun hoito loppu, jatkoin siitä edelleen toiseen 
hoitoon, joka perustu sit enemmän tähän 12-askeleen juttuun. Sielt 
velvotettiin käymään kokouksissa, ja sit kiinnityin siinä Helsinkiin 
ja paikallisiin ryhmiin. 

Opin hoitaa itteeni ja et mitä enemmän puhun asioistani, sitä 
pienempi se mun taakka on. Siitä opin vertaistuen merkityksen. Et 
mikään lääke, huume tai päihde ei lopettanu mun tuskaa vaan se, 
et sain puhuu niistä asioista ja opetella elää niiden kanssa. Se, et 
menin lääkkeettömään hoitoon, koitu mun pelastukseksi ja se, et 
ne ihmiset, jotka oli hoidossa, kävi hoitaa itteensä. Se meininki, et 
haluu elää raittiina, se tarttu muhun. Se pieni toivon kipinä sytytti 
halukkuuden, mikä palaa mussa vahvana vielä vuosienkin jälkeen 
erityisen kirkkaana. 
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“Moni sanoo, et ei eka kerta auta ketää. 
Mä olin ihan varma, ku tulin tänne, 
et tää on tässä, mä käyn tän hoidon 
ja sit meen himaan ja elän elämää. 
Et mä oon nyt viidettä kertaa tässä, tää sama 
pöytä ja te istutte siel takana, kertomassa 
jotain, mikä mul menee ihan ohi, et mitä mun 
pitää tehdä. Et mitä mä kuulen ja mitä te 
sanotte, ne ei oo mikään sama asia, 
vaan just nyt tuntuu vaa huminaa täällä. 
Ja et te ootte ilosii, mut et mitä täs pitäs tehdä, 
se on ihan kadonnu. Et kyl mä tiedän, 
et jotain pitäis, mut mitä pitäis, en tiedä.”
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VITUN HYVÄ DUUNI
Mä oon ollut töissä täällä kauheen 
kauan… Kohta 10 vuotta. Mä en osais 
kuvitella olevani enää töissä missään 
muualla. Tää on mun toinen koti, ja 
työ on mun elämäntapa. Mä edelleen 
tykkään tulla tänne joka aamu puol ysi 
ja keittää kahvia, ehkä joskus puuroakin. 
Ja mä tykkään näistä tyypeistä. Paljon. 

Mä oon toiminnanohjaaja.
Mun duuni on pitää kaikki hommat ja härdellit jotenkin hanskassa.

Meillä tapahtuu nykyään niin paljon, että se on välillä aika vaikeeta. 
Onneks mä sain ihanan Kimin. Se on mun työpari. Se on paras. Muut 
kutsuu meitä tuplajuustoksi. Me ymmärretään toisiimme, vaikka muut 
ympärillä pyörittelee päätään meidän jutuille.

Mun duunia on vastata opiskelijoista, työkokeilijoista, vapaaehtoi-
sista, olohuonetoiminnasta, toimintapäivistä, tapahtumista ja kaikesta 
muusta yleisestä säädöstä. Oon viettänyt täällä kaikki jouluaatot, uu-
det vuodet, vaput ja muut juhlapyhät. Tykkään, kun saa laittaa pöydät 
koreeks ja saa ympärille paljon ihmisiä vuosien varrelta.

Hommia riittää. Tietokoneel-
la. Puhelimella. Ja onneksi myös 
kasvotusten. Parasta tässä on kä-
vijät. On niin siistii, kun on saanut 
tutustua näiden vuosien ajan ihan 
uskomattomiin tyyppeihin ja vielä 
duunata niiden kaa kaikkee siistii 
Konemetsän ensiapuhommista up-
popalloon. 

On upeeta nähdä, kun ihminen 
pääsee eteenpäin ja saavuttaa elä-
mässään asioita, mutta toisaalta it-
selle on todella surullista, kun joutuu 
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niin sanotusti luopumaan heistä.  Mun mussukoista. Niin kliseiseltä 
kun se kuulostaakin, niin monella heistä on aivan erityinen paikka 
mun sydämessä ja tulee aina olemaan. Mulla on ihan vitun hyvä 
duuni!

Välillä taas iloitaan jonkun paluuta retkahduksen jälkeen. Se tun-
tuu aina erityisen hyvältä, koska kun joku on kentällä, on pieni huoli 

perseessä koko ajan. 
Tuntuu, et melkein 
joka päivä on jon-
kun juhlapäivä. On 
mahtavaa järjestää 
kävijöiden synttärei-
tä, kun näkee, miten 

jengi liikuttuu, kun niille laulaa Paljon onnea vaan. Monet sanoo, et 
se on eka kerta, kun heille lauletaan… Se on aika kurjaa.

On myös harjoittelijoiden läksiäisiä, valmistujaisia, duuniinpääse-
miskahveja, lapsensyntymäkahveja ja jopa hääjuhlat. Ja valitettavasti 
myös pitkäaikaisen kävijän muistotilaisuus. Tää menetys tuntu kyllä 
uskomattoman pahalta ja tuntuu edelleen. Hän oli aivan liian nuori. 
Se tyyppi oli mulle tosi tärkeä ja läheinen useiden vuosien ajan. Ikävä 
on edelleen kova.

Aina välillä oon pysähtynyt 
miettimään, pitäisikö mun jatkaa 
eteenpäin. Mutta sitten mä ta-
juan, että en mä haluu elää ilman 
näitä tyyppejä ja tätä hullua ää-
nekästä yhteisöä. Täällä mun on 
hyvä olla ja toivon, että muillakin 
on hyvä olla täällä mun kaa :).

Iso kiitos ja halaus jokaiselle, 
johon mulla on ollut ilo ja kunnia 
tutustua!
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“Mä olen joutunu kokee tosi kovii juttui. 
Anteeksi, jos puhun liian paljon, 
mulla on vähän hankala toimia ja puhua 
ihmisten kanssa. Luottamus on menny kyllä 
kokonaan terveydenhuoltoon, oon joutunu 
väkisin hullujenhuoneelle. 
Ihan uskomaton keissi, et uskois, 
jos lukisit mun paperit. Ni mä en usko, 
et tästä tulee koskaan valmista. 
Oon tehny valituksen, mut nyt haluisin 
kyl vetää sen pois. Suhun mä luotan, 
sä oot selvästi kuunnellu ihmisiä ennenkin. 
Sul on elämänkokemusta.”
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NAZI VAI PIZZATAXI
Mä oon toiminu täs projektissa alusta asti, vuodesta 2013. Me istut-
tiin senaikasen työparini Mikon kanssa samassa huoneessa useampi 
kuukausi kahdestaan väittelemässä, pohtimassa ja tappelemassa näkö-
kulmista ja siitä, mikä on tärkeetä, mikä ei, mitä me halutaan tehdä ja 
miten hankesuunnitelma siihen sijoittuu. Eli et mikä se meidän perus-
tehtävä on tässä hankkeen työntekijöinä, miten meidän roolit jaottuu, 
kuka vastaa mistäkin lokerosta ja miten me lähdetään liikkeelle. Mulla 
oli 70 kappaletta keltasia lappuja, joissa oli tärkeimpiä lakeja, esityk-
siä, erilaisia kokeiluja, projekteja, suunnitelmia ja kirjallisuutta. Mik-

ko tuijotti mun lappuja 
ja hymisi mennessään 
pelaamaan bilistä. Mä 
pelasin kerran ja hä-
visin. 

Välillä reissattiin 
eri päihdehoitolaitos-
ten ja asumisyksiköi-
den välillä tutustu-
massa eri paikkoihin, 

niiden tarpeisiin. Käytiin kartottamassa vähän sitä, mitä siellä 
laitoksessa asiakkaille jo oli tarjolla ja miten me voitaisiin työparina 
täydentää sitä laitoksen toimintaa ja tavottaa ne ihmiset, jotka tarvit-
sevat ja haluavat apua laitoshoidon jälkeen. Oltiin mukana Stopin 
infoilla, ja pääsin vähän paremmin kiinni siitä, mikä tää Stopin juttu 
on, mikä on se tausta-ajatus ja miten se sovittuu tähän projektiin. 
Alusta asti oli selkeää ainoastaan se, et tää hanke on tullu asiakkailta 
ja et tällä pitää vastata niiden asiakkaiden tarpeisiin ja et tässä ei voi 
lähtee ihan vaan omalla osaamisella liikenteeseen. Se oli sekä aika 
iso haaste mut myös upee sellanen.

Meillä oli työparina se vahvuus, et molemmilla oli aika voimakkaat 
näkemykset ja mielipiteet. Me oltiin yllättävän monista jutuista aika 
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samaa mieltä, saatiin sellanen tietynlainen tarttumapinta toisiimme ja 
ajatuksiin. Me työstettiin sitten toimintamallii, millä kohdataan asiak-
kaat laitoksissa ja kun päädyttiin ryhmiin, viilattiin ryhmätoimintojen 
sisältöjä vielä tarkemmin. Kyseltiin täällä asiakkailta, et mitä asioita 
ne olisi tarvinneet hoidon aikana, millaisia ryhmiä he pitävät hyvinä 
ryhminä ja mitä epäkohtia he ovat näissä ryhmissä havainneet, joihin 
me ehkä voitais jotenkin sitten kiinnittää huomiota. Moni kertoikin, 
että ryhmien peruuntuminen, vetäjien vaihtuminen usein, epäselvyy-
det kellonajoista ja muut muutokset on olleet esteenä osallistumiseen 
oman motivaation ohella. 

Me sitten haluttiin varmistaa, että kaikki epäselvyydet, muutokset 
ja perumiset olisi minimoitu meidän toiminnassa, et pyritään selkeään, 
johdonmukaiseen ja luotettavaan palveluun. Kuntoutujien ei tarvitsisi 
meidän kohdalla ottaa sitä torjuntaa, siirtoa tai peruutusta, vaan et me 
tullaan aina sovitusti. Motivaatioksihan ei voida muuttua, mut se, et 
toiminta olis sen verran kiinnostavaa, et jengi tulis vaikka uteliaisuut-
taan kattoo, et mitä tehdään, oli se, millä lähdettiin liikkeelle. Tästä 
oltiin yhtä mieltä vahvasti, et me näyttäydytään tosi luotettavina, ja 
sitä kautta se auttaminen helpottuu, ku me pidetään lupaukset. Et 
jos kysytään ryhmältä, mitä ne haluais naposteltavaksi seuraavaan 
ryhmään, ni me sit tuodaan just sitä, eikä mitä tahansa. 

On ollut ihan mahtavaa huomata, miten pikkujuttu on se, mikä jää 
ihmiselle mieleen sieltä ryhmästä. Et te toitte niitä suklaasydämii, 
ku pyydettiin, taí joku, et tilattiin laitoksiin pizzat, kun oli edellisellä 
kerralla sovittu. Ni sit on helvetin kylmä, sataa vettä vaakasuoraan ja 
ne pizzat ei tuukaan sovittuna aikana, ja mä soittelen niiden perään, ja 
ne pizzat on jossain matkalla. Ryhmä alkaa kuuden minuutin päästä, 
ja mä venaan siel kaatosatees niit pizzoi setelit kourassa ja tiedän, et 
sen ryhmän kundit oikeesti venaa niit pizzoja. Ja viimisel minuutil se 
auto kaartaa siihen pihaan, mä juoksen pizzat ja limut kädes sisään. 

Työpari on harjoittelijoiden kanssa sisällä laittamassa materiaaleja 
kuntoon ja ohjeistamassa vielä viime hetken ryhmäohjeita ja tietää 
tasan, miten mä kuumotan niit pizzoi ja et mikä merkitys sillä on 
kaikelle tekemiselle, jos tää ei onnistu. Ja sit ne pizzat on pöydäs, 
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kipot ja limut ja esitteet, ja me istutaan siin rivis ihan muina mie-
hinä. Ryhmä kävelee sisään ja nappaa palan pizzaa siitä ja näkee 
siitä ilmeestä, et se on ehkä hetkeen parasta sen elämässä. Et mikä 
merkitys sillä pizzapalalla on koko projektin kannalta, on just se so-
pimuksen pitäminen, se uus mahdollisuus tavata luotettavia ihmisiä 
sillä asiakkaalla, et se saa kiinni siitä tunteesta, ku ihmiset tekee, mitä 
sovitaan ja et asiat järjestyy. Sillä pizzapalalla tai donitsilla me on 
saatu ihmisten luottamus.  

Vaikka se on tosi yksinkertasta, niin jos sä et sitä tee, ni se pettymys 
seuraa sit muihinkin juttuihin eli palveluohjaukseen ja ylipäätään 
siihen, et jengi ajattelee, et ei me piitata, eikä hänellä ole väliä, kun 
ei muisteta jotain pikkujuttuu. Miten me voitas auttaa häntä sit niissä 
elämän isommissa merkityksellisissäkään asioissa? Tähän törmää 
usein, et perutaan juttuja, siirrellään ja muutetaan, eikä ilmoiteta 
niistä. Sellanen toimintakulttuuri ei tietysti palvele ketään, ja se voi 
tuntua yksittäisenä ihan pikkujutulta, mut päihdekuntoutujille on 
jo kertynyt niitä pieleen menneitä pikkujuttuja ja isoja juttuja niin 

paljon, et ei niitä ainakaan meidän 
toiminnan takia tuu yhtään lisää.  

Tarkoitus oli saada toiminnasta 
positiivista. Tapaamiset haluttiin 
rakentaa sellaisiksi kohtaamisiksi, et 
niistä jäisi jotain ihmisille mieleen, 
jotain hyvää, draivia, sellasta teke-
misen meininkiä ja elämäniloa ja että 
meidän messiin kannattaisi lähteä. 
Me oltiin hyvin erilaisia ihmisiä, ja 
varmaan se sitten muodostui myös 
vahvuudeksi, et meillä meni se dy-
namiikka keskenämme just oikein. 

Puhuttiin samaa kieltä, kuunneltiin toisiamme ja molemmat oli sitten 
myös vahvasti sen oman asiansa ammattilaisia. Se osaamiskenttä oli 
hirveen selkee, et mulla on se teoriatieto ja palveluohjauksellinen 
ote, ja vertaistyöntekijä toimi herättelijänä, kerto omista jutuistaan 
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ja helpotti sitä mun roolia 
myös sitten. 

Sellanen keskinäinen kiu-
santeko ja huono huumori 
oli myös yks hyvä valtti, 
et tuotiin naurua ja vähän 
hölmöjäkin juttuja ja sillä 
saatiin ihmiset uteliaiksi, et 
mikä juttu tää on, nää tulee 
täältä järjestöstä ja heittää jotain juttua, sit puhuu ihan asiaakin. Saatiin 
hyvää palautetta siitä, et ollaan välittömiä ja silleen reilusti ihmisiä, et 
ei vedetä mitään auttajan roolia tai yritetä tarjota valmiita vastauksia. 

Se oli enemmän sitä, et kysyttiin ryhmissä ihmisiltä, mitä ne ajat-
telee. Mä kerroin jotain oman osaamisen kautta ja tarjosin vaikka 
jotain teoriaa, et näin tää on tässä katsottu, et osuuko tää kohdalle 
ja toisaalta jos ei osu, niin miten se asiakas sen kokee, mitä siellä 
tapahtuu. Kärki oli koko ajan kaikessa se kotiin lähteminen, et ei 
keskitytty siihen päihdehistoriaan, niihin menneisyyden tarinoihin 
vaan nimenomaan siihen, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Asiakas 
on aitiopaikalla tekemässä oman elämänsä ratkaisuja, ja et sitä pitäs 
miettii hyvin konkreettisella tasolla, sieltä arjesta ja omasta toimin-
nasta sitä polkua, miten ne valinnat ja suunnitelmat toteutuu tai ei 
toteudu. Et meidän tehtävänä ei ollut siellä tuottaa mitään hoitoa, 

vaan nimenomaan sitä jatkosuunnittelua. 
Siinä sitten on hyödynnetty erilaisia elä-
mänhallinnallisia teemoja, kuten tuntei-
den tunnistamista, aggressionhallintaa, 
ratkaisukeskeisyyttä, aivoluteilua tai 
liittymistä osaksi yhteiskuntaa.  

Nää teemat nostaa sitten sitä uutta 
ajattelua sieltä esiin, sitä toisin teke-
misen tarvetta ja ratkaisujen etsimistä 
ongelmiin sen sijaan, että pyörittäisiin 
vaan ongelmien ympärillä. Ne auttaa 
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ihmisiä vähän havainnoimaan, mikä siellä elämässä menee toistu-
vasti pieleen, mikä se toiminnassa oleva virhe siellä kotona on sen 
sijaan, et koittais vaan miettii koko ajan syytä siihen pahaan oloon. 
Kun siellä perustoiminnassa arjen tasolla on ne muutostarpeet ja kun 
muutosta ei tuukaan, pitää käyttää päihteitä, ja sit taas on paha mieli 
ja pitää käyttää lisää päihteitä. Se on koko ajan asiakkailla toistuva 
teema ollut sadoissa ryhmissä, et muutosta ei saada aikaan, vaikka 
siitä puhutaan ja et miten ison työn takana se muutos oikeasti on. Se 
on niin arkipäivän jalkatyötä ja valitsemista koko ajan ja asioiden 
puhumista auki uudelleen ja uudelleen.

Et vähän tätä siellä raotetaan, et toiminnan kautta vois lähestyy sitä 
omaa elämäänsä, et ei se, et menee himaan hoidosta ja jää venaamaan 
vaan jotain käyntejä klinikalla tai sitä, et pääseekö joskus terapiaan. 
Aika monta tuntii on käytetty ryhmissä siihen, et on tosissaan pohdittu 
sitä, et mitä se tarkottaa, et tekee toisin, miksi pitää tehdä toisin, miks 
pitäs mennä uusien ihmisten pariin. Moni sanoo, et haluu muutosta, 
mut ei niillä oo hajuakaan siitä, mitä sen konkreettinen tekeminen 
vois olla. Et monilla on aika mahdottomalta tuntuvia vaatimuksia 
sille, mitä kaikkea muiden pitäis tehdä, mut sit itse ei lähdetä sieltä 
ihan konkretian tasolta muuttamaan sitä toimintaa. Et heräät aamul-

la, raahaat sen perseen ylös ja lähdet 
toimimaan muiden parissa, vaikka 
ei huvittais. Monella on huonoja ko-
kemuksia opiskeluista, duuneista, 
elämästä, ihmisistä. Moni tarina värit-
tyy niin niillä päihteillä, ja sit lopulta 
niistä päihteistä syytetäänkin kaikkea, 
vaikka siellä toiminnassakin on mo-
nella oikeesti paljon korjattavaa. 

Ja et se vastuu siitä omasta elämäs-
tä on ihan itsellä. Ei se oo missään 
muualla enää siinä vaiheessa, kun on 
kaikki avaimet ratkaisuihin ja ei sitten 
vaan jaksa tehdä niitä, tai ei pysty. 



31

Vertaiset on tässä meillä ihan todella tärkeitä, koska ne avaa sillä 
omalla kokemuksella sitä väylää, mitä kannattaa kulkea ja kertoo ihan 
arjen tason esimerkkejä siitä, mitä he on tehny heti hoidon jälkeen 
ja et mitä ei ehkä ainakaan kannata tehdä. Et ei kannata mennä sinne 
vanhojen kavereiden luukkuihin pyörimään muka kahville tai postata 
jossain kulmassa venaamassa, et koska se ensimmäinen mielihalu 
tulee ja pyyhkäsee mukanaan. 

Moni kokee olonsa tosi turvalliseksi siellä hoidossa, eikä ne oikein 
meinaa uskoo, et se turvallisuus loppuu ku seinään, kun ne lähtee hi-
maan ja ne seinät kaatuu päälle, ja sit se on heippa. Että laitoshoidon 
jälkeen tarvitsee muita ihmisiä ja ympäristön, jossa on selviä tyyppejä, 
koska muuten se menee pieleen, se menee pielee aina ja oikein huo-
lella. Ja kun joku sanoo sen ääneen siellä ryhmässä sille ihmiselle, et 
hei sulla menee toi ihan vituiksi, jos et sä oikeesti ajattele, mitä sä teet.

Näitä asioita tässä on nyt neljän eri työparin kanssa pohdittu paljon. 
Mä oon nyt tässä ollu se, joka on ollu alusta asti ja en mä tiedä, onko 
siinä lopulta ollu sitten mun tai projektin kannalta ihan kauheesti 
hyötyy. Emmä tarkoita sitä, etteikö jokainen olis tuonu sitä osaamis-
taan ja tietoaan projektiin, 
vaan ihan itsekkäästi oman 
tekemisen kautta ja kun oon 
vaan ihminen, ni tällanen-
kin huomio on täs noussu. 
Meillä on ollu tässä paljon 
ihan loistavii harjoittelijoita 
ja vapaaehtoisia koko projek-
tin ajan mukana tiiviistikin, 
ja heiltä tulee paljon ideoita, 
joita on koko ajan sit myös 
hyödynnetty kaikessa teke-
misessä. Meillä on ollu tässä 
lisäksi mukana Stopin toisen 
projektin, Fattaluudan, kym-
meniä asiantuntijoita, joilla 
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on kierrätetty ryhmien huomioita ja kerätty palautetta, ja siitä on ollut 
myös paljon apua. Ehkä ainakin mua on kuormittanu se, että työparit 
vaihtuu ja on joutunu sitten perehdyttämään monta eri ihmistä tähän. 
Toiminnassa on niin paljon sellasta pientä muistettavaa ja huomioi-
tavaa, ja sen opettaminen aina uudestaan ja uudestaan jollekin on 
aina oma hommansa. Mut toisaalta sitten se on tässä työparimallin 
kasaamisessa ollu myös hyödyllistä, et mitä kaikkia asioita tässä 
tulee esille. Et mikä se vertaisen jaksaminen on, mut myös, et mikä 
se sosiaalialan ammattilaisen jaksaminen on, ei sitä oikein kukaan 
kyseenalaista, vaikka siis ihan ihmisiähän me vaan ollaan kaikki. Et 
sen ku kaikki aina jotenkin rekisteröisi, että meitä on näitä erilaisia 
osaajia ja niil on erilaiset vahvuudet ja jaksamiskykynsä ihan riippu-
matta siitä, mistä ne tulee. 

Meillä on ollu nyt reilusti yli 2500 asiakaskontaktia ryhmissä eli 
aika monta keskusteluu on käyty siitä, mitä ihmiset tarvii, mitä ne 
haluu, miks ne jättää päihteet ja miten niitä siinä pitäs auttaa ja voi-
daanko me auttaa. Me nähdään 
ihmiset ihan vaan ihmisinä ja toi-
mitaan itekin inhimillisillä peri-
aatteilla, ei me olla mitään tiedon 
Kauno Saarioita, eikä meillä oo 
mitään ainutta oikeeta vastausta, 
ei oo kellään. Autetaan vaan sitä 
ihmistä kaivamaan niitä vastauk-
sia sieltä itestään ja jeesataan, et 
pääsee sellaseen yhteisöön mu-
kaan, jossa saa elää ja hengittää. 
Aluks se hengittäminen voi olla 
haukkomista, tärisevää itkunse-
kaista hullaantumista, mut mei-
dän perheeseen saa tulla kaikki.
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“Mä oon Kiti. Nyt kolmatta päivää ilman 
bentsoja, en ees tajunnu kui jumis oon ollu. 
Oon ollut tosi aggressiivinen, uhkaillu ihmisii, 
lyöny ja muuta. Sekakäyttöö, pillereit ja 
dokailuu, kaikki duunissakin vetää kaikkee, 
ehkä ammattitauti. Duuni on ja kämppä, 
mut kaikki käyttää, kaikki frendit. 
Mutsi ei käytä, mut sen kans välit on 
niin ja näin. Yks tyyppi vainoo mua, toi 
Monni-työryhmä vois olla apuna, voisin tulla 
käymään Stopis, ni katotaan sit. 
En haluu mitää lähestymiskieltojuttui, 
ei ne auta tollaseen. Oon vaihtanu numeroo, 
jostain ne sen aina kaivaa. Muuten menee 
ihan hyvin. Oon joulun viel hoidos.”
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TÖÖLÖN KATKO
Olin ollu vuoden raittiina ja sitten retkahdin 2013. Pidin yksivuo-
tispäivät, ja sitten siinä rupes jäämään ryhmät väliin ja tuli sellanen 
ajatus, et mä oon ihan tavallinen ja pystyn käyttämään alkoholia 
kohtuudella sillon tällön. Eipä siitä kauan menny, ku retkahdin 
kunnolla vetämään huumeita taas ja siinä sitte huomasin, että olin 
ihan yksin kotona. Ei ollu ku käyttäviä kavereita, jotka asu lähellä, 
ja niiden kans kulutin aikaa. Jotenki se yksinäisyys ja oma tuska ja 
masennus ja sitte kaikki itsemurha-ajatukset tuli mieleen taas, ja 
hakeuduin Auroran ensiapupolille. Sitä kautta mut ohjattiin 2014 
Malminkadulle päihdepsykatriselle polille ja sieltä sitte sain lähetteen 
Töölön katkolle 2014 lokakuussa. 

Menin katkolle ja sitte olin siellä kaksi viikkoa ja kärsin viero-
tusoireita, pahaa oloa ja mitä kaikkee pahaa oli taas tullu tehtyy. Sitte 
Töölön katkolla yksi työntekijä ehdotti, et lähden Tervalammelle 
kuuden viikon kuntoutukseen. Suostuin lähtemään ja pelotti, jännitti 
lähtee sinne uuteen paikkaan, jossa en oo käyny koskaan. Olin kuullu 
vaan tarinoita. Yllättävän nopeesti sopeuduin, vaikkakin sielläkin oli 
ihmisillä mukanaan huumeita ja oheiskäyttöö. En itse lähteny siihen 
mukaan, vaan oli oma määränpää. Lähin ryhmiin, kuus viikkoa meni 
nopeesti. Sieltä siirryin Jälkipolkuun, jossa olin neljä kuukautta, et 
sain päivärytmistä kiinni. Se oli hyvä siihen alkuun. 
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Sain tekemistä päiviin ja huhtikuussa 2015 olin Kris-Etelä-Suo-
messa vertaistyöntekijänä ja istuskelin toimistolla. Siel kävi näitä 
vankeja, ja niiden kanssa juteltiin kaikenlaisia. Jotenkin se paikka 
oli mulle hyvä kokemus, ja kuitenkin löysin sit tieni Stop Huumeille 
ry:n töihin. Täällä on ollu tosi mukavaa, ja oon tykänny olla. Oon 
tutustunu uusiin ihmisiin ja ollu Fattaluuta- ja Radalta Himaan 
-hankkeissa mukana vapaaehtosena. Tällä hetkellä en oo missään 
töissä, oon sairaslomalla masennuksen takia. Just tänään ehdotettiin 
töitä, et pääsisin tonne Tukikohta ry:n paikkaan vertaistyöntekijäksi 
Torkkelinmäelle.

Mä oon kiinnittyny NA-ryhmiin ja ollu sieltä tulleiden kavereiden 
kanssa, harrastanu vähän liikuntaa, käyny kattomassa lätkämatseja. 
Oon tehny niitä vaikeitakin asioita, kuten maksanu velkoja pois, 
mitkä on ollu pidemmän aikaa rästissä. Oon saanu uuden asunnon 
kaupungilta, mikä turvaa mun raittiutta. Saanu välit lapsuudenkave-
reihin kuntoon. Mun vanhemmat on tyytyväisiä, et on saanu poikansa 
takasin taas. Enkä oo juossu enää karaokebaareissa lauleskelemassa. 
Ja sekin, että oma terveys on menny päihteidenkäytön kautta. Kolme 
vakavaa sairautta, joiden kanssa joudun loppuelämäni elämään. Oma 
terveyskin pitää mut kaidalla tiellä, että kuolemanpelko on niin kova, 
etten uskalla enää lähtee ees 
kokeilee alkoholii. 

Uudet ihmissuhteet on tullu 
raittiuden myötä, kavereiden 
luottamus on tullu, et kave-
ritkin luottaa siihen, et pys-
ty olemaan raittiina.Velat on 
melkein kaikki kuitattu pois. 
Nuoruudessa, kun mun jää-
kiekkoura loppu, jäin tyhjän 
päälle. Ei ollu mitään, vaan 
valitsin jääkiekon sijaan huu-
meet. Eksyin vääriin bileisiin, 
ja siitä se alko tää mun huumei-
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denkäyttö. Hyvinkäällä oli yks nuorisotyöntekijä, joka vei meidät 
yhen kaverin kanssa vuonna -95 hoitoon. Se oli mukana siinä koko 
ajan tukemassa ja auttamassa siinä alussa.    

Ehkä tärkeimpänä, mitä mä ajattelen nyt taaksepäin, ni ku ha-
keutuu hoitoon, ni työntekijät siellä hoitopaikassa, et olis myös sitä 
vertaistyöntekijää. Et olis joku siellä, joka tietää, miltä se tuntuu, ku 
lopettaa huumeidenkäytön ja jää ihan tyhjän päälle, et mitä se oikeesti 
on. Se et on ihan tyhjää, eikä tiedä yhtään, mitä pitäs seuraavaksi 
tehdä ja miten pitäisi olla.

Tulevaisuus näyttää ihan hyvältä, päivä kerrallaan parempaa 
elämää. Työkuvioista, et haluun työtä tehdä ja tässä lähiaikoina 
selviää. Oon positiivisella asenteella vertaistukityössä mukana, se 
et pääsee auttamaan ja antaa sitä omaa näkemystä ja kokemusta, 
miten kentältä pääsee pois. Et hyödyntää sitä ja et jos joku haluaa 
apua, ni voin jeesata sitä.
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“Voisin tulla kyl käymään. En kyl usko, 
et oikeesti tuun, en pääse liikkeelle. 
Ei tuu lähettyy, mihinkään uuteen juttuun 
tai vanhaankaan. Luulen, et ku lähden täältä, 
retkahdan tai siis uskon, et retkahdan heti, 
ei tuu muutettuu kuvioo. En tiedä miksi, 
en osaa sanoo siihen syytä.”
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RADALTA HIMAAN?
“Ryhmistä jää paljon mietittävää ja ohjeita, joita 
hyödyntää.”

“Radalta Himaan -ryhmien ansiosta vertaistuen tärkeys 
on vahvistunut mielessäni.”

“Kiitos herkuista, ne piristävät päivää!”

“Keskustelut ovat rentoja ja etenevät ryhmän tarpeiden 
mukaan. Olen saanut tietoa, mitä mahdollisuuksia on 
hoidon jälkeen. Olen tajunnut, että muilla on samanlaisia 
ongelmia ja kokemuksia kuin minulla. Lisää vertaisia 
ryhmiin!”

“Avarsi elämänkatsomusta”.

“Hyvät ja kokeneet vetäjät antaa motivaatiota omaan 
toipumiseen!”

“Herkut pois ryhmistä!”

“Ei vaikutuksia.”

“Kestin ryhmän siedätyshoidon muodossa.”

“Vetäjät ovat aivan huippuja, täällä saa nauraa, joka tuo 
minulle kiinnostusta tulla jatkossakin ryhmään. Täällä 
saa uusia vinkkejä, kuinka Terapiatehtaan jälkeen voi 
elää.”

“Hankalissa tilanteissa olen käyttänyt vinkkejä.”
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“Helppo olla ryhmässä ja helppo puhua omista asioistaan. 
Positiivinen palaute muilta ryhmäläisiltä ja vinkit, kuinka 
toimia hankalissa tilanteissa.”

“Yritän toimia ryhmässä, joka on vaikeeta, kun omat 
ongelmat tulee päälle.”
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“On aika syvässä kuopassa taas, 
ollu ihan hyvä päivä. Jotenki silleen 
menneisyyden kaiveleminen ja tän päivän 
hyvät asiat vaikuttaa mun tekemiseen aika 
paljon, jotenki silleen äsken toi hiljasuus 
ja alko kelailee, et tää raittius on parasta. 
Muutamia vuosia taaksepäin joku kysy, 
et käytkö ryhmissä ja vastasin en käy. 
Oli tosi rankkaa, en tiedä, 
vähän herkillä vetää, oon kiitollinen, 
et pääsin tänne reissuun mukaan, ei muuta.”
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KARAÅKE PÄRNUSSA
Ring ring, soi herätyskello mun ensimmäisen ulkomaan duunimatkan 
aamuna. Jännittää, onkohan meillä kiva reissu? Tosi hyvä porukka 
ainakin on lähdössä ja läpät on lentäny messengerissä jo pari päivää, 
joten mitään huonoa tästä ei voi tulla. Pärnu on meidän päämäärä ja 
kirjaseminaari on tän reissun syvin merkitys. 

Kaikki pääs satamaan ajoissa, ja henkkaritkin löytyy, viimeiset 
taisi kyllä hakea omansa vasta tänä aamuna ennen satamaan tuloa. 
Me mennään nopealla laivalla lahden yli, eipä siinä paljon muuta 
ehtinyt kuin kahvit juomaan ja vähän kuvaamaan videopäiväkirjaa, 

jota luvattiin pitää koko 
reissun ajan. 

Viron puolella meitä 
odottaa pikkubussi, joka 
vie meidät Pärnuun. Kus-
ki odotti varmaan vähän 
perinteisempää suoma-
laisporukkaa, koska kertoo 
heti, että hänellä on olutta 
ja lonkeroa kylmässä, jos 
joku haluaa. Karaokeakin 
on. No bisset saa odottaa 
seuraavia, kerrotaan kus-

killekin, että ollaa raitista porukkaa, mutta karaoke kyllä kelpaa. 
Sitten starttaa karaokebussi kohti määränpäätä. Fiilis on hyvä, vähän 
odottava, kaikkia taitaa jännittää.

Vihdoinkin aika monen Aikuisen naisen ja muutaman huonon ham-
purilaisen jälkeen ollaan perillä. Ensin käydään kattoo jätkien puoli, 
sitten meidän naisten. Sovitaan, että mennään porukalla käymään 
alhaalla kaupassa ja on jätkien ruuanlaittovuoro. Ilta menee siinä syö-
dessä, ja käydään läpi huomista ohjelmaa tarkemmin. Huomenna on 
kaikkein tiukin päivä, kirjoitetaan kaikkien meidän tarinat. Sovitaan, 
että jätkät tulee aamulla meidän kämpille ja sit ruvetaan hommiin.
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Hyvin huonosti nukutun yön jäl-
keen alkaa porukkaa valuu meidän 
puolelle. Osa jätkistäkin näyttää aika 
väsyneiltä, ovat kuulemma olleet 
jossain paikallisessa laulamassa ka-
raokee. Sitten aloitetaan, me jakau-
dutaan pienempiin ryhmiin. Ideana 
on, että kukin kertoo oman tarinansa 
vuorollaan ja muut kirjoittavat sen 
ylös. Oon kuullu näitä selviytymista-
rinoita tosi paljon, mutta nyt kun itse 
kirjoitat, mitä toinen sulle kertoo, se 
tuntuu jotenkin erilaiselta. Kuulet sen paremmin ja se osuu suhun 
jotenkin syvemmin. Oli muuten hienoa huomata, miten kolme ihmistä 
voi poimia samasta tarinasta erilaisia asioita, kuka kiinnittää huomiota 
mihinkin ja kenen mielestä mikä oli tärkeää nostaa esille. Yhdestä 
elämästä, kolme erilaista tarinaa, joissa kaikissa kuitenkin samat 
tapahtumat ja samanlainen loppu. Tää päivä on ollut tosi tunteikas 
kaikille ja ollaan aika väsyneitä. Kun ollaan saatu tarinat kirjoitettua 
ja päivän anti purettua, päätetään yhdessä, että loppuilta on kaikille 
vapaata. Osa porukasta lähtee nukkumaan, osa shoppailemaan. Huo-
menna on tiedossa kansiehdotuksia ja kylpylää.

Tänään jakauduttiin taas samoihin pienryhmiin kuin eilen. Suun-
niteltiin ja ideoitiin kirjan kantta ja nimeä. Mitään ei onneks lyöty 

vielä lukkoon, koska kovin 
loistokkaita ideoita ei synty-
nyt. Muut lähtee nyt kylpylään 
ja pelailee, me jäädään Elinan 
kaa kirjottaa eilisen ja tän päi-
vän antia puhtaaks ja tekee 
ruokaa valmiiks. Huomattiin 
myös, että suurin osa kuvatuis-
ta videoista on ilman ääntä. No 
ei kai siinä, näitä sattuu. 
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Tänään, kun porukka tulee, vii-
meistellään ideat ja käydään sisäl-
lysluetteloa läpi. Tänään on ilta 
kaikille vapaa, että ehtivät tehdä 
tuliaishankinnat ja muut. Myö-
hemmin mennään vielä porukalla 
pihville, ja huomenna onkin lähtö 
kotia kohti.

On ollut kyllä tosi hieno reissu, 
paljon saatiin aikaan ja kivaakin 
ehdittiin pitää. Kiitos kaikille osal-
listuneille, tuun muistamaan tän 
reissun teidän kanssa aina.
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“Ku sä istut tähän alas ja alat kuuntelee ihmisii, 
ni se, et miten sä oot ite lähteny siihen päivään 
liikkeelle ja millä tunteella sä istut siinä, 
et miten sä saat kiinni siitä toisen ajatuksesta, 
jos sä mietit jotain ihan muuta. Et sä et voi 
tähän päihdetyöhön, tähän laitoksen ryhmään 
tulla istumaan ajanvietteeksi tai silleen, 
et no väsyttää tai jotain. Jos itellä on vaikka 
joku juttu elämässä, ni se ei voi tässä vaikuttaa 
negatiivisesti. Et pitää oikeesti, koko ajan, 
keskittyä siihen, mitä sanoo ja kuunnella sitä, 
mitä asiakas sanoo. Muuten sä menetät sen 
kontaktin, se on yks pettymys ja se ihminen 
ei enää kuuntele.” 
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PÄIHDESKENES 24/7
Olin ollut muutaman kuukauden harjoittelussa Stopissa, eikä ollut 
niinkään kosketusta projektiin. Jossain vaiheessa menin senaikaisen 
projektin vertaistyöntekijän mukaan ryhmiin, ja se oli aika jännä. 
Jännitti tosi paljon. Varsinkin alkuun sattu sellasii ryhmii, missä 
ihmiset oli tosi vastahakosia, ja tuntu tosi haastavalta kentält. Sit 
lähin pikkuhiljaa uudestaan muutaman kerran, ja vähän helpottu 
siitä. Oli kiva nähdä jotain ensimmäisiä tyyppejä, joita oli nähny 
ryhmissä, niin näki niitä täällä Stopissa. Tajus, että ne ryhmät tavot-
taa ihmisiä. Se tulee konkreettiseksi se duuni, mitä siellä laitoksien 
ryhmissä tehdään. 

Mut sit mua oli pyydetty jonkun aikaa mukaan, ja oma osuus 
oli menny ja kehittyny paremmin ja uskalsi ottaa enemmän kantaa 
asioihin, puhua ja neuvoa. Tiesi enemmän Stopinki toiminnasta. 
Niin oli helpompaa, ja pääsiäisen aikaan kevät alko olee pitkällä 
ja muutenkin sellanen runollinen päivä. Niin sitten tuli vähän puun 
takaa, oli työkokeilu lopussa, eikä ollu mitään, ja muuan suunnittelija 
Karri kysy, lähtisinkö tähän projektiin harjoittelijaksi. Et vois päästä 
messiin tähän, ni olin tosi otettu siitä ja ilonen siitä, että on tavallaan 
onnistunut jossain ja näin poispäin. Vaikka jännitti, miten asiat tulee 
menemään, sanoin heti kyllä, vaikka yleensä emmin asioita, mutta 
tartuin tähän mahdollisuuteen. 

Siitä sit rupes tulee varmuutta omaan olemiseen ja tekemiseen. 
Tavallaan vieläkin jännittää, mut se varmuus helpottaa, ku on jo 
monia ryhmiä takana. On ymmärtänyt sen, miten pienistä asioista 
koostuu hyvä ryhmä ja ihmisen kohtaaminen. Ja miten voi joihinkin 
sellanen pieni juttu vaikuttaa positiivisesti tai negatiivisesti, miten 
ottaa ihmiset ryhmissä huomioon ja miten sanoo asioita. Tosi paljon 
pitää siihen hetkeen paneutua ja keskittyä. Tavallaan pitää ite olla 
kasassa ja kunnossa, että vaikka onkin varmuutta, niin pitää pitää 
itsensä kunnossa, että pystyy tekee tätä duunia. Et se viesti on sel-
kee, jos on huonossa kunnossa, niin ei tuu mitään, vaan vaatii sitä, 
et tietää sen oman jaksamisen ja voinnin. 
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Ollu hienoa huomata, että 
ihmiset haluu lähtee mukaan 
ja myös vapaaehtoset ja har-
joittelijat tulee mukaan. Niistä 
on ollu tosi paljon apua ryhmis-
sä, miten ihmiset tavottaa, ku 
kaks ihmistä jakaa kokemusta 
ja mielipiteitä, niin saa syvyyttä 
siihen ryhmään paljon enemmän. Tottakai oppinu myös työparin am-
matillisuuden kautta paljon alalta ja ymmärtäny, miksi tiettyjä asioita 
tehdään, vaikka pitäny monia asioita itsestään selvänä. Et miten paljon 
asioissa on syvyyttä, ja voi pureutua eri tavalla niihin ihan arkisiin-
kin juttuihin. Loppujen lopuksi se, miten paljon tulee onnistumisen 
kokemuksia itelle ryhmistä, jos tajuaa, että on edes yhden ihmisen 
tavottanu, niin pienikin palaute antaa itelle tosi paljon. 

Välillä tulee, ettei ihmisiä kiinnosta tai ei jutut kohtaa, mutta ei voi 
liikaa mennä itteensä ja pitää ymmärtää, että ihmiset on eri vaiheissa. 
Ja myös eri motivaatioilla laitoshoidossa, että kaikki ihmiset ei halua 
ehkä apua tai raittiutta, eikä se ole mun vika tai miten mä suoriudun. 
Se itsekritiikki ja ruoskinta pitää osata jättää ja kaikkeen ei voi vaikut-
taa, vaan pitää tehdä parhaansa. Tärkeintä ymmärtää, ettei se ole siitä 
meidän jutusta vaan kiinni se ihmisen raitistuminen. Kaikki ei halua 
semmosta raittiutta, mitä minä itse. Luoviminen siinä ihmisten omas-
sa elämässä ja niissä päätöksissä, että osaa arvostaa niiden ihmisten 
ajatuksia ja kunnioittaa, että kertoo omasta näkökulmastaan, eikä oo 
mitään oikeeta totuutta tai tapaa vaan elää ja tehdä asioita.

Myös haastavaa on pitää se oma juttu tuoreena, että vaikka ei oo 
vuosikymmenien raittiutta itellä, vasta alle kolme vuotta putsina, ni 
ei puudu siihen omaan juttuun. Pitää pyrkii näyttämään, mikä mua on 
kannatellu, ettei siitä omasta kertomuksesta tuu robottimaista, aika 
haastavaa tää. Pitää tehdä muutakin ku töitä, että huolehtii itestään 
ja että tästä ei saa hoitoa itelleen, vaan tää on töitä. Huomioi sen jak-
samisen ja tarkkailua myös siinä, että kun ei oo kokemusta, miten se 
jaksaminen näkyy, niin sitä pitää miettiä.
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Se oma rooli työntekijällä, varmaan 
oma riittämättömyys, alkaa vertaile-
maan itteensä muihin, että joku varmaan 
tekis tän paremmin ku minä. Pitää se 
koittaa unohtaa, ku tähänkin on nyt mut 
palkattu, että siihen on varmaan ihan 
hyvä syy, ja ihmiset varmaan miettii, 
miks mä just oon tässä, eikä joku muu 
tai että joku on kateellinen siitä, että 
sain tämän työn. Niin siinä maastossa 
toimiminen, että puolin ja toisin kun-
nioitetaan kaikkia, ja kun harjoittelijat 

ja vapaaehtoset on tosi tärkeitä, ni välillä, kun antaa palautetta, niin 
ihmiset ottaa sen aika huonosti vastaan. Että kuka mä oon sanomaan 
mitään, niin se on ollut tosi vaikeeta, ja oon yrittäny painottaa sitä, 
että täs toimitaan näillä ohjeilla ja säännöillä. Et tässä on tarkotus niitä 
asiakkaita mennä jeesaamaan ja tietyt jutut on mietitty valmiiks, et 
porukka voi keskittyy siihen olennaiseen eli vertaistukeen ja auttaa 
muita sitä kautta, et mitä itellä on vaikka ollu vaikeuksia. Niin ei oikein 
osata sitä ottaa vastaan. 

Ollu aika vaikeeta ja tuntuu, et menee henkilökohtaiseksi, jos koitan 
jostain asiasta sanoa, että miten se pitäisi tehdä. Että tää on meidän yh-
teinen juttu ja tarkoitus on kuitenkin antaa asiakkaille hyvää palvelua, 
eikä paistatella omilla jutuilla tai pönkittää sitä omaa tekemistä. Et se 
asiakkaan kunnioittaminen, ja että kaikelle sanomiselle on aikansa ja 
paikkansa ja pelisilmä siihen, et millon on aika mitäkin sanoa ja milloin 
on aika sanoo vaikka provosoivasti jotain tai toisaalta olla pehmeä ja 
tulla asiakasta vastaan, eikä jyrätä ketään. 

Tietyllä tapaa me ollaan työparina ja on paljon vertaisia mukana, 
ja mä hoidan tavallaan yksin tätä ryhmäkenttää. Vaikka tehdään 
työparina, niin että mä oon aika yksin, ku oon vertainen ja toisaalta 
sitten työpari on sosiaalialan ammattilainen. Paljon tietoo, mitä tulee 
laitoksista ja näin, mä en käy niitä sitten muiden vertaisten kanssa 
läpi, vaikka sitten työparin kanssa niistä puhutaankin. Ehkä koko ajan 
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tajunnu, niin aika vähän ihmiset tietää, 
mitä kentällä tapahtuu, et mitä se siellä 
on ja et näkis sitä, mitä siellä laitoshoi-
dossa oleminen on. Et ihmiset on aika 
kesken ja rikki ja tarvii oikeasti tosi pal-
jon apua. Et jos olis tässä vaikka toinen 
vertaistyöntekijä, niin sen kanssa olisi 
ehkä sitten vielä paljonkin puhuttavaa 
tai mietittävää. Et se on ehkä myös tässä 
työparimallissa haaste, kun ite stressaa, 
ja asiat pitäs toimii hyvin ja sitten, ku 
ihmiset seuraa sivusta ja on välinpitämättömiä, ni ihmiset ei aina oi-
kein nää, että mitä tää duuni vaatii. Että se ei oo mitään hengailua, vaa 
pientenkin juttujen pitää toimia. Ne ryhmät pitää toimii, niin se vaatii 
monta juttua just matkustamisten ja muidenkin suhteen, että vaikka 
ne on yksinkertaisia juttuja, ne ei oo yksinkertaisia tai helppoja vaan 
sellaisenaan, et ne pitää huolehtia ja tehdä oikeasti, et asiat sujuu.Niin 
moni ei sitten tajua sitä, miten paljon juttuja me tehdään.

En ois ikinä uskonu, et teen tällasta. Antanu tosi paljon, että oon 
vetämässä jotain ryhmii ja et minkälaisesta ahdistuksesta ite joskus 
lähteny. Nyt tapaa ryhmällisen ihmisiä ja ottaa puheeks vaikeita juttuja 
siellä ihmisten kanssa. Ni aika paljon saanu ite kasvaa tähän matkan 
varrella, tosi haastavaa kyllä. Mutta myös antoisaa ja kuitenkin hyvin 
pitkälti pitää itteensä taputtaa selkään, et asiat on menny hyvin ja 
kuulee palautetta kentältä ryhmistä, et on menny hyvin. Mutta pelkään 

kriittisyyttä, ja et se palaute voi 
olla myös rakentavaa, ni unoh-
tuu helposti sitten se, et yleises-
ti ottaen asiat sujuu tosi hyvin 
töissä. Mä toivon, et tää duuni 
antaa myös mulle näkökulmaa 
tulevaisuuteen ja opin itestäni 
ja muista ihmisistä jotain. 
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“Mä oon Krisse. Vituttaa. Vituttaa tää hoito 
ja kaikki. Turhauttaa, voisin jo lähtee himaan. 
Olin kaupunkiharjottelussa, meni vituiks, 
retkahdin saman tien. Nyt tääl hoidos tajuu, 
et mitä se on lähtee tonne. Olin ihan varma 
ennen harjotteluun lähtöä, et mullei oo mitään 
ongelmia. Mies ei tajua tätä. Juon yksin, 
salaa muilta, kukaan ympärillä ei dokaa. 
Sain koulupaikan, alotan syksyl, Fattaluuta-
koulutus vois olla hyvä ennen sitä.”



50

FIILISDUUNARI
“Se, että pääsin mukaan vetämään ryhmää siihen 
laitokseen, jossa olin ite aiemmin ollut hoidossa, oli 
aikamoinen kokemus. Mua pelotti ja jännitti ja olin 
ite ollut sillon asiakkaana, kun tää työpari tuli sinne 
vetämään ryhmää. Nyt mä oon ite täs pöydän toisella 
puolella. Ihan mahtavaa!”

“Olenpa kehittynyt ihmisenä sitten viime kerran. Osasin 
luovuttaa toisten päätösten vastuuroolista.”

“Oli vähän ahdistavaa, mutta silti jäi sellanen olo, että tää 
on sitä, mitä haluu tehdä.”

“Ilmapiiri ryhmässä oli jännittynyt, kyllästynyt, sit 
heräävä mielenkiinto asiaan, kun sekopää laukoi 
mielensä joutavaa kuonaa. Työpari kohtas asiakkaat 
avoimin, rennoin mielin. Oma osuus oli ihan vitun bueno! 
Heikkoutena oli yhden asiakkaan tarve vastata kaikkeen.”

“Tuntui, ettei turhaan ollut kertomassa omaa kokemusta 
raittiudesta.”

“Ryhmän alussa oli haastavaa saada asiakkaat 
avautumaan, mutta ryhmän edetessä alkoivat 
avautumaan. Jouduimme aika paljon kertomaan omaa 
tarinaa ennen kuin asiakkaat uskalsivat avautua 
itsestään.”

“Oli aivan mahtava kokemus. Tunsin kuuluvani 
porukkaan”.



51

“Laitoksen työntekijöiden olisi pitänyt enemmän infota 
ryhmästä sillon, kun olin itse hoidossa.”

“Vetäjillä homma hanskassa.”

“Oli kiva kuulla ihmisiä ja tuli ajatuksia omista 
ensimmäisistä hoitojaksoista nuorempana.”

“Ryhmän heikkoutena oli osallistujien motivoituneisuus, 
mikä ei kuitenkaan vaikuttanut ryhmän vetäjiin.”

“Ryhmän vahvuutena oli vetäjien vertaisuus ja oman 
kokemuksen jakaminen. Plussaa, ettei olla vahvasti 
työntekijän roolissa vaan herättämässä keskustelua.”

“Toimintapäiviä vois olla useammin. Kaikki toiminta on 
plussaa, sen avulla ihmiskammot häviää ja oppii olemaan 
sosiaalinen. Vapaaehtoistyöt on tärkein tuki minun 
raittiuden ylläpitämiseen.”

“Kiitos kaikille ihmisille, jotka olette vierailleet 
elämässäni. Ilman teitä ja Stoppia en olisi putsina. 
Elämänmuutos on ollut teidän ansiota. En kyllä 
unohda omaa osaa ja kuin olen uskaltanut hypätä kohti 
tuntematonta. Kiitos”.
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“Kiitti, kun tulitte. Ja kiitti, 
ku toitte kaikkee. Mä en yhtään tiedä, 
mihin tästä sit eteenpäin. Mä tulin nyt tähä 
Stopin ryhmää, emmä olis tullu yksin, tultiin 
yhtä matkaa tänne. Oli vaikee löytää. 
Mut kiitti, kun te otitte vastaan.”
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SUBUU JA PIRII
Olin sillon 24-vuotias tai jotain sellasta ja olin iltatöissä sekä am-
mattikorkeakoulussa opiskelemassa IT- tradenomiksi ja elätin itteeni 
huumekaupoilla. Käytin aineita jotain torstaista sunnuntaihin ja koin, 
et homma on hanskassa. Oli aika rankkoi bileputkia siinä, ja sit mä 
havahduin sunnuntaiyönä kolmen aikaan siihen, et oon kotona syöny 
kaikki aineet. Olin vetäny sienii siinä ja viiltelin itteeni veitsellä, koska 
se tuntu luonnolliselta asialta, joku ahdistus tai joku. Hätäännyin sit 
siinä ja otin äitiini yhteyttä meilillä, jossa kuvailin sitä, mitä teen ja 
kysyin syytä sille. Nähtiin sit äidin kaa ja hän kysy, muistanko sitä, 
että hän oli kuristanut multa tajun pois, kun olin kolmevuotias. Hän 
oli vieny mut taksilla sairaalaan ja sanonu, et mulla on joku hinku-
yskä. Tän hän mulle kerto, en muistanut tätä, ja äiti kehotti varaa 
ajan psykiatrille. Pääsin sit sitä kautta syömään masennuslääkkeitä 
ja yksityiseen psykoterapiaan. 

Huomasin masennuslääkkeiden kanssa vaan sen, et pystyin käyt-
tää enemmän amfetamiinii ja muuta. Aloin sit yrittää sitä, et saisin 
xanoreita, joista olisi hyvää vastusta ahdistukselle, ja sain puhutettua 
reseptin tähän lääkkeeseen. Annoin tän psykiatrin tiedot ja resepti-
leimaustiedot yhelle kaverille, joka palkitsi sit mut siitä ja väärensi 
hirveen kasan reseptei. Sit se palo siitä apteekissa jossain välissä, 
ku yks tyyppi oli hakemassa niitä, ja tästä syystä ei lekuri kirjottanu 
mulle mitään enää. 

Olin aika koukussa bentsoihin, jolloin varasin ajan psykiatriselta 
polilta ja kerroin avoimesti mun taustasta, ja tää lääkäri totesi siinä, 
että mulla on paha päihderiippuvuus, eikä hän voi hoitaa mua. Mä 
suutuin, mun mielestä mulla ei ollu paha riippuvuus. Olin ollu kaksi 
kolme viikkookin ilman, menestyin koulussa ja omissa bisneksissä, 
mulla oli kaunis tyttöystävä. Lekuri laitto lähetteen A-klinikalle, ja 
siellä sitten sain diapameja, joilla oli tarkotus vierottaa mut aineista. 
Mä kävin siellä vaan sen takii, et sain niitä diapameja. Oon myöhem-
min katsonut sitä diagnoosii, millä mut on sinne laitettu, niin se on 
ollu epävakaa persoonallisuus ja aktiivinen riippuvuus aineista. Kävin 
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siellä sit työntekijällä kertomassa lähinnä eri aineiden vaikutuksesta 
ja akupunktiosta, kun pamimäärät ei enää vastannu mun tarpeita. Mä 
lopetin hoidon siellä ja jatkoin menestyvää elämääni näin.

Tästä kolme vuotta eteenpäin 
tyttöystäväni teki itsarin, ja mä 
hallitsin surun tunteeni aineilla. 
Mä ajauduin aineiden käytön takii 
pikkuhiljaa ongelmiin, oli aika 
paha kaksoiselämä. Mä jouduin 
töissä esittää jotain muuta kuin 
olin, olin IT-konsulttina ylempänä 
toimihenkilönä ja jouduin esittää 
ihan muuta. Oikeesti olin kou-
kussa neljään eri aineeseen, joita 
päivittäin käytin ja tein rikoksia 
samaan aikaan. Eikä näitä tie-
tenkään voinut tuoda työpaikalla 

esille. Ajauduin paineen takia psykoosiin ja sain lähetteen työpaik-
kalääkäriltä yksityiselle psykiatrille ja sieltä taas psykiatriselle, jossa 
ne totesi taas sen saman. Sen, että mulla on päihderiippuvuus ja oon 
psykoosissa, ja et eivät voi mua hoitaa. Taas suutuin tästä aivan saa-
tanasti, totesin, et vittu tääl ei hoitoo saa, ei sellasta, mitä mä haluun. 

Jatkoin aineiden käyttöä itsekseni, menetin työpaikkani ja jätin 
avovaimoni, myin osakesijotukseni ja lähdin ulkomaille Thaimaaseen 
etsimään itselleni uutta elämää. 10 kuukautta siellä käytin aineita ja 
yritin saada henkee tavalla tai toisella iteltäni pois siinä onnistumatta. 
Äitini toiveesta tulin sitten takas Suomeen. Jouduin velkojen takii 
myymään asuntoni ja muutin kaverille muutamaksi kuukaudeksi 
vuokralle ennen kuin se potki mua perseelle. Hän hankki oman asun-
non, jonka sit sain. Siin vaihees mä en oikeestaan muista, miten se nyt 
sitten tapahtu, mut mä aloin käydä A-klinikalla uudelleen, muistaak-
seni siksi, et halusin korvaushoitoon, ku olin Subutex-koukussa. Ne 
sano, et pitää mennä katkolle, ja mä lähin sit sinne, ku ne sano vaan, 
et nyt menet. Olin sillon 31-vuotias. Olin sen katkon alusta loppuun 
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asti ja jatkohoidon siihen perään. Aineiden käyttö kävi mieles, tai oli 
semmonen käsitys, et voisin olla myös käyttämättä tätä Subutexii, 
mut emmä montaa päivää siitä ollu erossa. Kyl mä samana päivänä 
jo alkoo ja muuta käytin, ku katkolta lähdin. 

Tässä vedin pari kuukautta piriä ja sit jatkoin käymistä korvaus-
hoidon arviossa klinikalla.  Käytin koko ajan, et se piri loppu, ja olin 
taas semmosessa määrittelemättömässä mielentilassa. Näissä yleensä 
oon lähteny hakee hoitoo itelleni, ku kupla on puhjennu. Jotenkin olot 
ei tasaannu ja on paha olla, niin hoitokin on alkanu maistuu. Vaik se 
motiivi on ollu sinne hoitoon hakeutumisessa se, et meen hakee ainei-
ta. Annoin seuloi, kävin arvioissa ja sain sit sen Suboxonen. Hoidon 
seurannassa pystyin antaa puhtaat seulat. Taas lähti aineiden kaa vähä 
käsistä, yks kaveri oli mulle viis litraa lakkaa velkaa, jotka olin joskus 
maksanu, ja se otti sit yhteyt-
tä, ja sain ne. Oli niin rikas ja 
menestyvä olo siinä, että taas 
aloin käyttää bentsoi, pirii ja 
myymään niit aineita. Mä en 
sitte kyennykään niit lopet-
taa. Korvaushoidon piti alkaa. 
Oli viimiset viikot, ja annoin 
koko ajan likasii seuloi, me-
tadon olis ollut se aine, mitä 
saisin. En sitä ikinä alottanu.

Sit mä olin vuoden taas omillani, ja ilmeisesti aineet taas loppu-
massa, ku olin taas menossa A-klinikalle. Tutustuin mun nykyiseen 
työntekijään, Mariin, tällöin vuoden 2012 alussa. Kysy multa, et 
mitä aineita mun pitäs saada, et mun elämä olis ok. Luettelin sille 
olemiseen tarvitsemani aineet ja olin hyvin loukkaantunut hänelle 
siitä, et mun pitää asuu Suomessa, kun muualta kaikkea saa ihan 
ilman mitään. Hän sano mulle vaan, että sä oot kuule jätkä narko-
maani, sun pitää mennä hoitoon. Mä lähin hoitoon, nyt mul oli ihan 
oikeesti tavotteena sen katkon jälkeen olla käyttämättä aineita eli 
Subutexiä. Jatkoin katkon jälkeen jatkohoitoon Terapiatehtaalle. Olin 
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siel seittemän viikkoa, en ollu vielä valmis luopuu mun unelmista. 
Aiemmin toteen tulleista unelmista ja valheellisesta aineiden käytön 
ja myymisen suomasta menestyksen tunteesta. Mä edelleen uskoin, 
et voisin palata siksi ihmiseksi, joka joskus olin ja lähdin hoidosta 
tietoisen päätöksen kanssa, että haluan vielä vähän käyttää ja paljon 
menestyä aineiden kanssa. 

Kuitenkin jatkoin 2012 kesällä A-klinikalla käymistä ja olin hyvin 
vaikuttunut mun työntekijän ja itteni välisestä vuorovaikutussuh-
teesta. Sitkeästi kävin vuoden ajan kerran viikossa hänen kanssaan 
kiistelemässä aineiden käyttämisestä. Mietittiin vaihtoehtoja siinä, 
ja hän suositteli mulle korvaushoitoon uudelleen hakeutumista. 

Mä pidin sitä oikeana vaihtoehtona itselleni, mutta en metadonia 
halunnut. Annoin kuitenkin aika sekavia seulatuloksia, niissä usein 
näky jotain Subun lisäks. Mulla oli kuitenkin se hyvä, että tältä mun 
työntekijältä oon saanu ehkä mun elämään ja sen muuttamiseen 
perustavanlaatusen ajattelun, et se aineiden käytön täydellinen lo-
pettaminen ois hyvä. Se ehdotti mulle menemistä Tukikohta ry:n eli 
entisen Omaiset Huumetyön Tukena ry:n, ryhmätoimintaan, elämän-
taito- eli ET-ryhmään, joka on tarkotettu vielä käyttäville, mut uutta 
suuntaa hakeville. Menin tänne 2012 vuoden lopulla ja aloin käymään 
tiiviisti siellä. Olen äärimmäisen kiitollinen siitä kummallekin sen 
paikan työntekijälle, et ne on jaksanu mun kieltämisvaihetta seurata 
ja auttaa mua tajuumaan, et se aineiden käyttö on mulle tullu tosi 
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pahaksi ongelmaksi ja mä en voi siitä enää parantuu. Jouduin sitä 
tilannetta kieltää usean vuoden ja mä en vaan sitä pystyny hyväksyy, 
enkä näkee, et mulla vois olla elämää ilman aineita. 

2014 tammikuussa mä alotin Suboxone-korvaushoidon, mut eipä 
sekään kyl kovin kestävä ratkasu mulle ollu. Mä koen sen hoidon ite 
hyvin valheelliseksi. Ekassa lääkärin tapaamisessa hoidon aikana 
lääkäri oli todella huolestunu siitä mun suunnasta. Tokassa tapaami-
sessa se ei ollukkaan huolestunu, vaikka en ollut muuttanut mitään. 
Edelleen käytin niinä päivinä, ku oletin, et ei tarvi antaa seuloi kohta 
ja käytin aineita, jotka ei perusseuloissa näy. Siinä vaiheessa mulla 
meni tunnetasolla jotenkin usko kokonaan siihen hoitoon. Näin sen 
vaan aivan täysin tapana saada ilmaiseksi ainetta. Syy, miksi lopetin 
korvaushoidon, oli se, että mä en pystyny pidättäytyy muista aineista 
edes senkään vertaa, et olisin saanu seulat puhtaaksi. Oisin joutunu 
alottaa metadonin, menin katkolle siihen metadonin alotukseen. Mut 
mua ei kiinnostanu se sen vertaa, et olisin ollu polttamatta suihkuhuo-
neessa siel pilvee, josta jäin aika nopeesti kiinni. Se on ainoo kerta, ku 
oon hoidossa katkolla ollessani sen paikan sisällä käyttäny aineita ja 
mua vieläki hävettää se, et oon niin tehny. Ja en sillonkaan oo nähny 
sitä vaihtoehtoo, et olisin sillon sanonu ei kiitos, en haluu metadoniin. 

Olin niin kovin addiktioni armoilla. En pystyny ohjautuu millään 
tavalla sisältä, mä vaan näin ulkoo tulevista vaihtoehdoista ja tilanteis-
ta, jonka mukaan joudun toteemaan, et mullei oo voimaa muuttaa mi-

tään. No pari kuukautta 
siinä kesän alussa 2014 
käytin aivan kaikkee, 
kaupastakin sai ilmasta 
lonkeroa, tajusin. Ajau-
duin pahoihin velkoihin 
erään rikollisen kanssa, 
en pystyny niit hoitaa, 
romahdin. Menin taas 
tutulle työntekijälle, 
joka luuli, että oon to-
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dennäkösesti kuollut, ja hän varasi mulle samalle päivälle katkopaikan 
ja jatkohoidon Tervalammelle. En siit katkost muista ekalta viikolta 
juurikaan mitään. Kai mä kävin syömässä, mut mä olin vaan niin 
peloissani henkeni puolesta, että mä olin päättäny, että olen valmis 
mihin tahansa saadakseni elää.

Jatkoin sieltä hoidosta suoraan talon autolla Tervalammelle. Sinä 
päivänä huonekaveri katkolla laitto nenän alle puolikkaan subun, 
ja mä kieltäydyin siitä. Olin siis selkeesti valmis tekemään omia 
päätöksiä ja muuttamaan elämääni. Olin tosi ylpee siitä. Tosiasiassa 
mua vaan pelotti niin helvetin paljon, että mä en uskaltanu ottaa sitä. 
Mä olin siel sen kaheksan viikkoo. Ekan harjottelun mä olin kum-
mitytön faijan seurassa koko ajan, enkä juonu ku kaks ykkösolutta. 
Tokal kerral mä joinki sit 15 olutta, ja käytin amfetamiinia tutussa 
seurassa. Palasin Tervikselle ja koin suunnatonta syyllisyyttä, mun 
ajatus oli, et en enää ikinä. 

Edellisten välissä olevas kaupunkiharjottelus olin vähä juonu ja 
puhalsin promillei. Sain kuitenkin jäädä, mut mun piti tehdä sem-
mosii tehtäviä tohon retkahdukseen liittyen. Tein ne tehtävät tosi 
antaumuksella, olin kirjottanu 10 sivuu tekstii koneella ja sain niistä 
todella positiivista palautetta. Mut niiden sisältöjä, niiden tehtävien, 
ei käsitelty koskaan millään tavalla missään. Ja se jäi harmittamaan 
minua. Sieltä kun tulin, mä muutin tukiasuntolaan asumaan, mul oli 
helvetin tylsää. Mä en oikeestaan uskaltanu pahemmin olla ulkona 
ja sallin itselleni, et kerran viikossa voin ottaa vähän subua. Kerran 
veny kahteen kertaan viikossa, kolmeen, ku tajusin, et pienet annokset 
ei näy seuloissa. Lopulta käytin myös aineita, jotka ei seuloissa näy. 
Kävin kuitenkin Tukikohdassa tekee vapaaehtosena työtä mahdolli-
simman paljon. Ja kun elämäntilanne oli parantunu, mut edelleenkään 
en voinu hyvin. Lopulta sitten annoin addiktiolle periksi ja käytin taas. 

Olin taas pirikoukussa, paloin seuloissa siitä aineesta. Mulle tehtiin 
selväksi, että mä en saa käyttää ja asua tuolla paikassa, missä asuin. 
Annettiin vaihtoehtona mennä takasin Terapiatehtaalle ja harkinta-ai-
kaa, että haluanko oikeasti lopettaa. Koin semmosen suunnattoman 
pettymyksen, ku käytin amfetamiinii kotonani ja se ei enää toiminu. 
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Ei silleen, miten se toimi ennen, pumppasin suoneen 20 minuutin 
välein vaan, et saan olla jotain, mitä en oikeestaan ole. Se ei vaan 
toiminu enää. Mä käsitin, et mä tarvitsen, todellakin tarvitsen apua ja 
mä joudun sitä apua vastaanottamaan, että se tavottaa mut. 

Menin sinne Terapiatehtaalle, olin jo tehnyt päätökseni mennä ja 
tunnustaa voimattomuuteni mun pääni suhteen. Että mä en enää tie-
dä, eikä mulla ole mitään käsitystä siitä, miten mä tästä suosta enää 
nousisin. Että mua pelottaa, että mulla ei ole uskoa, että voisin ikinä 
edes olla millään lailla onnellinen. Mutta mä tiedän, että aineista mä 
en enää onnellisuutta voi saada. Se oli juuri se asenne, minkä mä 
tarvitsin, että mä pystyin nöyrtymään sen verran oman itteni, oman 
nerokkuuteni ja minä tiedän -asenteen edessä, et mä sain sen hitusen 
verran tilaa ottaa ittelleni vastaan sitä apua, mitä mä tosiaan tarvitsen. 

Terapiatehtaalle mentyäni menin NA-ryhmään ja näin siellä entisen 
tyttöystäväni. Kelasin aikoinaan, et toi ihminen teki mulle aikoinaan 
tosi paskat källit. Sit kuulin, et sillä meni paljon pahemmin ku mulla, 
ja kelasin, et miten on mahdollista, et toi ihminen pystyy tohon. Se 
nosti puolen vuoden lätkän, se pysty ja mä en muka pystyis. Tolla mä 
sain NA:n sanoman, sen, et jokainen addikti pystyy olemaan ilman 
aineita, jos se tunnustaa voimattomuutensa aineiden edessä ja on 
valmis pyytämään siihen nöyrästi apua jostain itseään suuremmalta 
kokonaisuudelta. 

Sen neljän viikon hoidon jälkeen Terapiatehtaalla mä tein kerran-
kin asiat toisin, kun mä lähdin hoidosta. En lähteny aamulla, vaan 
lähdin illalla, en yksin, 
vaan pyysin ystävää ha-
kemaan mut. En menny 
hakemaan aineita, vaan 
ostin nollaprosenttisen 
oluen ja join sen. Tämän 
jälkeen totesin, että tässä 
ei ole mitään järkeä. Me-
nin nukkumaan ja seuraa-
vana päivänä herättyäni - 



60

epävarmuudesta, jännityksestä ja pelosta huolimatta - menin Pasilaan 
Stop Huumeille ry:hyn. Söin lounaan, olin kymmenen minuuttia tosi 
jännittynyt ja lähdin takaisin kotiin. Tota mä toistin joka päivä ja 
aloin viihtymään Stopissa. Tutustuin ihmisiin, ne kävi kans samois 
NA-ryhmissä ku mä. Viihdyin niin hyvin, että kävin Fattaluuta-kou-
lutuksen. Olin työkokeilussa ja sen jälkeen vapaaehtosena Stopissa.

Nyt mä oon ollu 14 ja puol kuukautta täysin päihteittä. Mä olen op-
pinu kokemaan onnellisuutta, jollaista en oikeestaan oo aiemmin ko-
kenu. Oon oppinut löytämään itsestäni niitä asioita ja ominaisuuksia ja 
tunteita, mitä mä oon päihteistä hakenu. Mun tunne-elämä on edelleen 
melko hallitsematonta, mut mun elämä on suhteellisen hallittua. Siinä 
vaiheessa, kun mä aineilla yritin hallita mun tunne-elämää, siinä vai-
heessa oli jo selvää, et mä olen niin pitkällä huumeaddiktiossani, että 
kohtuukäyttö tai bilekäyttö on mun kohdalta menetetty. Oon käyny 
pari kertaa ihan selvin päin bileissä. Tanssinu siellä hurmoksessa 
raittiiden tovereideni kanssa, eikä mulla ole enää ikävä niitä aineita, 
joita mä pidin ehtona sille, et mä voisin millään tavalla bileissä olosta 
nauttia. Emmä vieläkään oo valmis yhteiskunnalliseen elämään, työ-
elämään sun muuhun, mutta mä tiedän, että nyt musta voi ja mä haluan 
joku päivä olla omalle yhteisölleni hyödyllinen jäsen. Haluun kiittää 
Tukikohtaa, Läntistä päihdepoliklinikkaa, Terapiatehdasta, Stoppia, 
NA:ta, Järvenpään sosiaalisairaalaa, Ollinpirttiä ja Tervalampea. 
Ilman teitä en olisi matkalla omaa identiteettiäni kohden. 
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“En haluis mitää jatkokuvioita. 
Työntekijä täältä pyys jotain paperia siitä, 
että voin jatkaa täältä teille ja saada tukea, 
muuten ne ei päästä mua täältä. 
Ei päästä himaan, jos ei ole jotain jatkokuvioita 
valmiina. Voinko tulla teille suunnitteleman 
jotain yhdessä, arkikuvioo tai jotain sellasta 
tekemistä, että mihin mä tuun joka päivä 
sovittuun aikaan? Muuten jään himaan.”
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