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Stop Huumeille ry 

Toiminta lyhyesti 

Stop Huumeille ry on vuonna 2000 

perustettu päihdekuntoutujien 

vertaistukeen keskittynyt yhdistys. 

Toiminta aloitettiin Helsingissä 

päihteettömillä tapahtumilla, 

osallistuvaan draamaan perustuvilla 

infoilla ja harrastetoiminnalla. 

Vuonna 2004 muutto suurempiin tiloihin 

Itä-Pasilassa mahdollisti myös 

päiväkeskustoiminnan aloittamisen. Siitä 

lähtien Stoppi on toiminut 

kohtaamispaikkana, ”olohuoneena”, 

kaikille, jotka ovat halunneet viettää 

aikaansa päihteettömästi 

vertaistuellisessa seurassa. 

Stoppi tukee päihteettömyyttä 

tarjoamalla maksutonta, vertaistukeen 

perustuvaa päihteetöntä toimintaa täysi-

ikäisille päihdekuntoutujille arkisin 

päiväkeskuksessaan sekä iltaisin ja 

viikonloppuisin harrastetoiminnan, 

retkien ja päihteettömien tapahtumien 

muodossa. 

 

Yhdistys ehkäisee päihteisiin liittyviä 

ongelmia pitämällä nuorille ja heidän 

lähipiirilleen päihdeinfoja. 

Lisäksi Stoppi tukee päihdeasiakkaita 

kohtaavia sosiaalialan opiskelijoita ja 

työntekijöitä perehdyttämällä heitä mm. 

päihdeasiakkaan kohtaamiseen. 

Stoppi toimii yhteistyössä 

päihdekuntoutuslaitosten, päihdetyötä 

tekevien järjestöjen, vankiloiden 

päihteettömien osastojen, 

sosiaalivirastojen ja muiden alan 

toimijoiden kanssa, ja osallistuu 

päihteettömyyttä edistäviin työryhmiin ja 

tapahtumiin. 

 

Ensikosketus uusiin asiakkaisiin tapahtuu 

yleensä Radalta Himaan -toiminnan 

kautta. Radalta Himaan -työpari ja 

vertaiset kiertävät päihdehoitoyksiköissä 

pitämässä erilaisia keskustelevia tai 

toiminnallisia ryhmiä ja infoja. 

Toiminnan tarkoituksena on tukea 

kuntoutuksessa olevia päihdekuntoutujia 

kuntoutusjakson jälkeisten suunnitelmien 

tekemisessä. 

RH-toimintojen aikana keskustellaan 

erilaisista riippuvuuksiin, 

elämänhallintaan ja kuntoutumiseen 

liittyvistä teemoista, kartoitetaan 

osallistujien tuentarpeita esimerkiksi 

asunto- tai virastoasioiden suhteen sekä 

esitellään erilaisia vaihtoehtoja ja 

tukimuotoja päihteettömään elämään. 

Samalla tutustutaan puolin ja toisin. 
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Asioiden hoitoon saa Stopissa apua 

tarpeen mukaan Stopin tai virastojen 

työntekijöiltä tai Stopissa koulutetuilta 

Fattaluuta-vertaispalveluohjaajilta. 

Fattaluuta-koulutuksissa käsitellään 

keskeisimpiä sosiaali- ja 

terveyspalveluita, niihin hakeutumista ja 

vapaaehtoisena toimimisen periaatteita. 

Fattaluudalle tulevat tutuksi niin KELAn 

kiemurat, TE-palvelut, sossujutut, 

asumispalvelut kuin taloudenhoito- ja 

ulosottoasiat. 

Moni fattaluudilta apua saanut innostuu 

itsekin jatkamaan Fattaluuta-

koulutuksiin. 

Fattaluuta-koulutuksiin ovat tervetulleita 

kaikki, jotka haluavat joko parantaa omaa 

elämänhallintaansa ja asiointitaitojaan tai 

toimia tukihenkilöinä toisille. 

Osana Fattaluuta-toimintaa Stopin 

olohuoneella on järjestetty sekä 

fattaluutien että virastojen työntekijöiden 

päivystyksiä, joissa asiakkaat saavat apua 

kaikenlaisiin toimeentuloon ja 

elämänhallintaan liittyviin asioihin. 

Stopissa järjestetään Fattaluudan ja 

virastojen työntekijöiden päivystyksiä 

sekä fattaluudat ovat jalkautuneet 

Helsingin kaupungin sosiaali- ja 

terveysviraston ja Kelan toimipisteiden 

auloihin avustamaan ihmisiä. 

Yhteistyö virastojen kanssa on ollut 

erittäin tiivistä ja hedelmällistä, ja 

koulutettuja fattaluutia on myös palkattu 

suoraan virastojen palkkalistoille töihin. 

Polku laitoskuntoutuksen aikana 

käydyistä Radalta Himaan -ryhmistä 

olohuonetoiminnan ja Fattaluutaan 

osallistumisen kautta on parhaimmillaan 

johtanut jo monen kohdalla 

työllistymiseen ja/tai opintoihin. 

Fattaluudasn kolmiportaista 

koulutuskokonaisuutta kehitetään 

jatkuvasti. Ykköstasolla keskitytään 

osallistujien omaan elämänhallintaan. 

Kakkostasolla kouluttaudutaan 

tukihenkilöiksi ja kolmostasolla tarjotaan 

syventäviä koulutuksia. 

 

Missio 

Stop Huumeille ry:n missio on tukea 

päihdekuntoutujaa hyvinä ja huonoina 

päivinä sekä tarjota tarpeisiin vastaavia 

vertaistuellisia ja päihteettömiä 

vaihtoehtoja kaikille halukkaille. 
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Arvot 

Stop Huumeille ry on poliittisesti, 

uskonnollisesti ja aatteellisesti 

sitoutumaton yhdistys, joka tukee 

päihdekuntoutujia heidän 

pyrkimyksessään kohti päihteetöntä 

elämäntapaa. 

Stop Huumeille ry:n perusarvoja ovat 

ihmisen kunnioittaminen omana 

itsenään, oikeudenmukaisuus, tasa-arvo 

ja yhteistyö. 

 

Periaatteet 

Toiminnan yleisenä periaatteena on 

pyrkimys tuen tarpeessa olevan ihmisen 

kohtaamiseen ja hänen elämäntilanteensa 

parantamiseen. Stoppiin tulevan henkilön 

taustoja ei kysellä; kukin saa kertoa 

itsestään juuri sen verran kuin kokee 

tarpeelliseksi. 

Kutakin henkilöä tuetaan hänen omista 

lähtökohdistaan ja hänen tarpeensa ja 

toiveensa huomioiden. 

Ainoa edellytys toimintaan 

osallistumiselle on päihteettömyys ja 

lääkkeettömyys Stopin tiloissa ja 

tapahtumissa. 

 

Toimi- ja tehtäväalueet 

Vuonna 2020 Stop Huumeille ry on 

toiminut pääkaupunkiseudulla. Stopin 

päätehtäväalueet ovat vertaistukitoiminta 

ja siihen liittyvät kehittämisprojektit, 

ehkäisevä ja korjaava päihdetyö sekä 

päihteettömät tapahtumat. 

Muita tehtäväalueita ovat 

ennaltaehkäisevä päihdetyö, työssään 

päihdeasiakkaita kohtaavien henkilöiden 

tukeminen, päihdeasioista tiedottaminen, 

kohderyhmätiedon levittäminen ja 

vapaaehtoistyö. 
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Rahoitus 

Yhdistyksen rahoituksen kaksi tärkeintä 

lähdettä ovat oma varainhankinta sekä 

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen 

avustuskeskuksen STEA:n avustukset. 

STEA-avustuksia vuodelle 2020 saatiin 

yhteensä 575 062€. Ay-avustus 

yleisavustuksena yhdistyksen 

yleishyödylliseen toimintaan oli 207 

672€, Ak-avustus Vertaistukitoiminnalle 

183 240€, Ak-avustus Fattaluuta-

hankkeelle 150 000€ sekä Paikka auki -

avustusohjelmaan kuuluva C-avustus 

nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen 

34 150€. 

Helsingin sote-virastolta saatiin vuodelle 

2020 avustuksena Bändikerhotoimintaan 

7 000€. 

Yhdistyksen oma varainhankinta on 

jatkanut toimintaansa aiempien vuosien 

tapaan, mutta koronapandemiasta 

johtuva taloudellinen epätietoisuus 

asiakasyrityksissä on vaikeuttanut 

myyntiä merkittävästi. 

Tästä johtuen varainhankinnassa 

työskentelevä myyjä on ajoittain siirretty 

avustaviin tehtäviin muiden toimintojen 

alle. Toiminnan kannattavuutta on 

tarkasteltu säännöllisesti. 

 

Hallinto ja henkilöstö 

Hallitus 2020 

Puheenjohtaja: Veli-Matti Baren 

Jäsenet: Johan Loikas ja Jesse Sarka 

 

Henkilöstö 

Stop Huumeille ry:ssä työskenteli vuoden 

2020 aikana 17 eri henkilöä osa- ja 

kokoaikaisissa työsuhteissa. 

Kokoaikaisiksi muutettuna 

henkilötyövuosia oli 10,01. 

Toiminnanjohtajana jatkoi Johan Loikas 

ja hallintojohtajana Mytty Messmer-

Koskinen. 

Kustannus

paikka 

Työntekijöitä Henkilö-

työvuosia 

Hallinto 4 2,83 

Vertaistuki 

ja Radalta 

Himaan 

4 2,5 

Fattaluuta 5 2,66 

Paikka 

auki 2019 

2 0,7 

Paikka 

auki 2020 

1 0,52 

Varain-

hankinta 

1 0,8 
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Stop Huumeille ry:ssä oli erilaisissa 

opintoihin liittyvissä harjoitteluissa, 

työkokeilussa, yhdyskuntapalvelussa, 

kuntouttavassa työtoiminnassa jne. 

vuoden aikana yhteensä 24 henkilöä. 

Vapaaehtoisia työskenteli vuonna 2020 

kaikissa toiminnoissa yhteensä 110 

henkilöä. Koronapandemian, 

tapahtumien peruuntumisten ja 

rajoitustoimien takia luvut ovat aiempia 

vuosia matalammat. 

Stop Huumeille ry on yleishyödyllinen 

yhteisö, jonka toiminnalla ei tavoitella 

taloudellista voittoa. Stop Huumeille ry:n 

rahoitus koostuu pääosin yhdistyksen 

oman varainhankinnan tuotoista sekä 

STEA:n avustuksista. 

Pienempiä avustuksia saadaan mm. 

Helsingin kaupungilta sekä muilta 

tukijoilta ja lahjoittajilta. 

Yhdistyksen varainhankinta perustuu 

Stop Huumeille -infojulkaisun 

vuosikertojen tilausmyyntiin. 

Varainhankintaa toteutetaan yhdistyksen 

omien myyntineuvottelijoiden toimesta.  
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Verkostoituminen ja yhteistyö 

Stop Huumeille ry tekee yhteistyötä 

päihde- ja vertaistyössä toimivien tahojen 

kanssa sekä osallistuu paikallisiin ja 

valtakunnallisiin verkostoihin ja 

työryhmiin. Tällaisia ovat esimerkiksi 

Vety-verkosto, Huumeisiin kuolleiden 

muistotilaisuuden työryhmä sekä 

Ehkäisevän päihdetyön verkoston 

Huumetyöryhmä ja Arviointityöryhmä. 

Tarvittaessa Stop Huumeille ry kokoaa 

uusia työryhmiä ja/tai toimii niiden 

koordinoijana. Esimerkiksi osana 

Fattaluuta-toimintaa on luotu 

virastoyhteistyötä varten säännöllisesti 

kokoontuva työryhmä, joka kokoaa 

yhteen sote-viraston, KELAn ja TE-

toimiston työntekijöitä yhteistyön ja 

virastoasioinnin kehittämiseksi. 

 

Koulutus 

Yhdistyksen työntekijät osallistuvat 

työtään tukeviin koulutuksiin 

mahdollisuuksien ja tarjonnan mukaan. 

Yhdistys kouluttaa vapaaehtoisiaan 

tukihenkilöiksi tukihenkilökoulutuksilla. 

Vapaaehtoisille järjestetään myös mm. 

EA-koulutusta. 

Yhdistys järjestää sosiaali- ja terveysalan 

opiskelijoille ja ammattihenkilöstölle 

info- ja keskustelutilaisuuksia mm. 

päihteistä ja päihteidenkäyttäjän 

kohtaamisesta sekä pyrkii levittämään 

asianmukaista tietoa päihteistä ja niiden 

käyttöön liittyvistä asioista. 

Stop Huumeille ry pitää koululaisille ja 

muille vastaaville ryhmille keskustelevia 

päihdeinfoja, joiden tarkoituksena on 

vähentää päihdekokeiluja ja ehkäistä 

päihteistä aiheutuvia haittoja. 
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Tiedotus ja viestintä 

Yhdistys julkaisee Stop Huumeille -

infojulkaisua. Julkaisussa kerrotaan 

yhdistyksen toiminnasta, ajankohtaisista 

päihteisiin liittyvistä asioista sekä 

erilaisista hoitopaikoista ja -muodoista. 

Julkaisussa on myös stoppilaisten omia 

kirjoituksia ja tarinoita, mm. joka 

numerossa selviytymistarina. 

Infolehden vuosikertojen tilauksista 

saadut varat käytetään Stop Huumeille 

ry:n toimintaan. Yhdistys tiedottaa 

ajankohtaisista päihteisiin liittyvistä 

asioista myös tiedotteilla, joita levitetään 

paperiversioiden lisäksi  

 

sähköpostilistojen kautta, tekstiviesteillä, 

www-sivuilla, Facebookissa, Twitterissä, 

YouTubessa ja Instagramissa. Tällaisilla 

tiedotteilla voidaan esimerkiksi varoittaa 

uudesta vaarallisesta kaduilla liikkuvasta 

huumausaineesta. 

Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan 

asiakkaille, jäsenille ja sidosryhmille 

toimipisteen ilmoitustauluilla, 

yhdistyksen www-sivuilla, yhdistyksen ja 

hankkeiden Facebook-, Instagram- ja 

Twitter-sivuilla, YouTube-kanavalla, 

sähköpostitse ja tekstiviesteillä sekä Stop 

Huumeille -lehdessä. Yhdistyksen 

toiminnasta tiedotetaan lisäksi myös 
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netin ja lehtien tapahtumapalstoilla ja -

kalentereissa. 

Uusille ja vanhoille 

yhteistyökumppaneille pidetään 

yhdistysinfoja. Toiminnoista ja 

tapahtumista tehdään esitteitä, joita 

jaetaan Stopin infoissa, 

yhteistyöpalavereissa, tapahtumien 

yhteydessä sekä messuilla. 

Stopin ilmoituksia, mainoksia, viikko-

ohjelmia sekä esitteitä viedään 

ilmoitustauluille mm. sosiaalisen ja 

taloudellisen tuen palvelupisteisiin, 

päihdepoliklinikoille, kuntoutuslaitoksiin 

sekä muihin paikkoihin, joissa 

päihdekuntoutujat käyvät. 

Paikallislehtien ja ilmaisjakelulehtien 

maksullisia mainoksia käytetään mm. 

vapaaehtoisten, tukihenkilöiden ja 

varainhankinnan työntekijöiden 

rekrytoimiseen. 

 

 

 

 

 

 

 

Stopin sosiaalisen median 

tykkääjä/seuraajamäärät 

31.12.2020 

Facebook-sivun tykkääjät 10 045 

Facebook-sivun seuraajat 8 651 

Radalta Himaan Facebook-

sivun tykkääjät 

641 

Radalta Himaan Facebook-

sivun seuraajat 

647 

Virtuaali-Stoppi Facebook-

ryhmän jäsenet 

112 

Sivun Facebook-ryhmän 

jäsenet 

430 

Fattaluutien ja vertaisten 

Facebook-ryhmän jäsenet 

82 

Lehden toimitusrinki 

Facebook-ryhmän jäsenet 

22 

Stop Huumeille ry Twitter 

seuraajat 

1 034 

Fattaluuta Twitter seuraajat 323 

Instagram seuraajat 810 

Youtube-kanavan tilaajat 22 

Uutiskirjeen tilaajat 70 

Yhteensä 22 889 
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Vapaaehtoistoiminta 

Stop Huumeille ry:n vapaaehtoiset 

osallistuvat päivätoiminnan, 

toimintapäivien ja tapahtumien 

järjestämiseen sekä toimipisteen 

ylläpitoon ja kunnostukseen. Harraste- ja 

liikuntavuorot, mm. sähly, pyörivät 

pääosin vapaaehtoisten voimin. 

Vapaaehtoiset myös tarjoavat omaa 

osaamistaan yhdistyksen käyttöön 

järjestämällä esimerkiksi 

kädentaitoryhmiä ja hemmottelupäiviä. 

 

Lisäksi vapaaehtoisia koulutetaan 

tukihenkilöiksi päihdekuntoutujille. 

Vapaaehtoisista osittain tai kokonaan 

koostuvat infotiimit käyvät pitämässä 

yhdistysesittelyitä ja päihdeinfoja. Stopin 

vapaaehtoisia osallistuu myös erilaisiin 

työryhmiin ja verkostoihin 

kokemusasiantuntijoina. 
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Vertaistukitoiminta 

Vuosi 2020 jää varmaan kaikille mieleen 

poikkeuksellisena vuotena. Niin se jää 

meilläkin. 

Koronapandemian iskiessä maaliskuussa 

siirryimme välittömästi etätöihin, niin 

kuin melkein koko muukin Suomi niiltä 

osin kuin se oli mahdollista.  

Jouduimme keksimään keinon, jolla 

voimme tukea kävijöitämme etänä. 

Seuraavana päivänä loimme suljetun 

ryhmän Virtuaali-Stopin Facebookiin. 

Tarjosimme siellä samankaltaisia 

toimintoja kuin olohuoneessamme 

normaalisti, mutta etäversioina. Tutuksi 

tulivat virtuaaliset aamukahvit, visat, 

kisat ja etäkeskusteluryhmät.  

Työntekijämme olivat todella 

innovatiivisia ja sopeutuvaisia 

tilanteeseen. Kesällä Stoppi palveli ulkona 

toimitilojen ulkopuolelle joka aamu 

rakennettavassa Loungessa. 

Syksyllä siirryimme sisälle erilaisten 

rajoitusten turvin. Ja taas loppuvuodesta 

siirryimme etäyhteyksien päähän. Eli 

aikamoista poukkoilua ollut koko vuosi. 

Olemme kuitenkin tavoittaneet vuoden 

2020 aikana 653 yksittäistä kävijää ja 

järjestäneet 254 eri toimintoa, joiden 

käyntimäärä on ollut 9186.  

Vuoden 2019 samat luvut ovat 921 

yksittäistä kävijää, 261 toimintoa ja 

käyntimäärä on ollut 11878. 

Vaikka vuosi olikin harvinaisen 

poikkeuksellinen, olemme mielestämme 

onnistuneet kuitenkin loistavasti 

tavoittamaan valtavan määrän ihmisiä ja 

järjestäneet lähes yhtä paljon toimintoja 

kuin niin sanottuna normaalina vuonna. 

 

”Itse en käytä virtuaalipalveluita, mutta 

mielestäni henkilökunta on todella 

aktiivinen kaikkien mahdollisten 

ryhmien ja muiden toimintojen 

ylläpitämisessä verkossa.” 

(Asiakaspalaute 2020) 

 

”Todella hyvin. Virtuaali-kahvit ovat 

mainio ajatus. Eikä olo ole yksinäinen.” 

(Asiakaspalaute 2020) 

 

“Mielestäni Stoppi on aina ajan 

hermoilla ja reagoi muutoksiin nopeasti. 

Toiminta kehittyy jatkuvasti ja Stopin 

toimijoilla on kyky nähdä 

muutostarpeet.” 

(Yhteistyökumppanipalaute 2020) 
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Henkilöstö 

Vertaistaustaisilla työntekijöillä on 

valtavan suuri merkitys toiminnassa. 

Vertaistaustaisen työntekijän näkökulma 

sekä omakohtainen toipumisprosessi 

tuovat toimintaan uskottavuutta. 

Vertaistaustainen työntekijä on usein 

myös helpommin lähestyttävä 

kokemustaustansa vuoksi. 

 

 

“Kiitos koko henkilökunnalle 

aktiivisuudesta näin koronankin aikana. 

Sanat eivät riitä kertomaan miten 

iloinen olen Stopin olemisella ja kaikesta 

tuesta mitä olen saanut.” 

(Asiakaspalaute 2020) 

 

“Mahtava henkilökunta ja ihmiset. Avoin 

ja helposti lähestyttävä ilmapiiri. 

Erinomaista vertaistukea” 

(Asiakaspalaute 2020) 
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Tiimimme työntekijät ovat osallistuneet 

yhdistyksen työntekijöiden yhteiseen 

viikkopalaveriin kerran viikossa. 

 

Harjoittelijoiden ja vapaaehtoisten kanssa 

on pidetty aamuisin työnjaon yhteydessä 

aamupalaveri, jossa on tiedotettu 

tulevista tapahtumista, uusista 

työtehtävistä sekä vaihdettu kuulumisia 

puolin ja toisin. 

Näissä aamupalavereissa harjoittelijoilla 

on ollut mahdollisuus tuoda esiin muun 

muassa näkemyksiään ja 

kehittämisideoitaan Stopin toimintaa ja 

harjoitteluita koskien. 

Harjoittelijoiden pyynnöstä olemme 

pitäneet myös puhinat joka aamu. 

Puhinat olivat aikaisemmin kerran 

viikossa. Puhinat ovat tilaisuus, joissa on 

voitu keskustella mieltä painavista 

asioista. Puhinat on koettu hyvin tärkeiksi 

työssäjaksamisen takia. 

Koordinaattori on tuonut harjoittelijoilta 

tullutta palautetta ja ideoita aktiivisesti 

esille työntekijöiden viikkopalaverissa. 

Harjoittelijoiden virkistystoimintana he 

ovat saaneet vuorotellen osallistua 

toimintapäiviin sekä kaikki yhdessä kaksi 

kertaa vuodessa Fattaluudan 

päätöstilaisuuksiin. 

Heillä on ollut mahdollisuus käydä myös 

kuntosalilla kerran viikossa työaikana. 

Harjoittelijat ovat päässeet tänäkin 

vuonna Valo-Valmennusyhdistys ry:n 

OPIKKO hankkeen kautta suorittamaan 

eri tutkinnon osia työkokeilun tai 

kuntouttavan työtoiminnan yhteydessä. 

Esimerkiksi muutamat harjoittelijat 

saivat suoritettua lähihoitaja tutkinnosta 

ensimmäisen tutkinnon osan, joka vastaa 

1/2 vuotta koulussa opiskelua. 

Tämä on auttanut heitä paitsi 

ammatillisessa kasvussa niin myös 

omassa henkilökohtaisessa 

toipumisessaan sekä madaltanut alalle 

opiskelemisen kynnystä. 

 

“Erittäin hyviä tuloksia on saavutettu: 

monia tutkinnon osia on suoritettu 

(osaamispisteissä ainakin 150 vuosina 

2019-2020) ja prosessin aikana 

oppijoiden minäpystyvyyden tunne ja 

itsevarmuus ovat vahvistuneet 
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huomattavasti, ammatillisen osaamisen 

kerryttämisen lisäksi. 

Käytännön ympäristössä riittävän tuen 

avulla hankittu osaaminen on 

madaltanut kynnystä huomattavasti 

esim. opintojen jatkamiseen 

oppilaitoksessa. Avaimina onnistumiseen 

on riittävä tuki (esim. 

työpaikkaohjaajalta ja Opikko-

valmentajalta), turvallinen ja itselle 

mieleinen ympäristö sekä oma 

motivaatio, joka voi lähteä pienestä 

kiinnostuksesta opintoja kohtaan. 

Suuren työn ovat tehneet oppijoiden 

lisäksi omistautuneet ja ammattitaitoiset 

työpaikkaohjaajat Mirva ja Mio. Heidän 

tarjoamansa ohjaus on ollut 

kiistattoman tärkeää oppijoiden 

prosessien onnistumisten kannalta.” 

(Yhteistyökumppanipalaute 2020) 

 

Harjoittelijat vastaavat yhdistyksen 

päivittäisistä tehtävistä, kuten esimerkiksi 

kahvinkeitosta, ruoanlaitosta, tilojen 

yleisestä siisteydestä, tiskaamisesta ja 

asiakaspalvelutehtävistä sekä 

yhdistysesittelyistä. Lisäksi harjoittelijat 

ovat aktiivisesti mukana toiminnan 

suunnittelussa ja toteutuksessa. He ovat 

osallistuneet myös Radalta Himaan -

ryhmien vetämiseen. 

Korona sotki tänä vuonna tätäkin kuviota. 

Jouduimme maaliskuussa katkaisemaan 

kaikkien harjoittelijoiden sopimukset 

kesään asti. 

Suurin osa harjoittelijoista on Stopin 

aktiivisia kävijöitä, ja osa ohjautuu 

työkokeiluun tai kuntouttavaan 

työtoimintaan esimerkiksi 

palveluohjauksen kautta. 

Harjoittelijana voi toimia myös 

yhdyskuntapalvelua tai koevapautta 

suorittava henkilö. Harjoittelijoihin 

lasketaan mukaan myös yhdistykselle 

koulujen kautta harjoittelujaksoa 

suorittamaan tulevat opiskelijat. 

 

Uusia harjoittelijoita on ollut vuonna 

2020 yhteensä 24 seuraavilta tahoilta: 

Työkokeilu 11 hlö 

Kuntouttava 

työtoiminta 

6 hlö 

Opiskelijoita 7 hlö 

Yhteensä 24 hlö 

 

Vuonna 2020 on ollut enemmän 

opiskelijoita ja kuntouttavassa 

työtoiminnassa olevia kuin suhteessa 

aikaisempiin vuosiin. 
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Työkokeilu järjestetään yhteistyössä Työ- 

ja elinkeinotoimiston kanssa ja sitä on 

mahdollista suorittaa kuukaudesta 

kuuteen kuukautta maksimissaan. 

Stoppi saa jatkuvasti kiinnostuneita 

kyselyitä uusista työkokeilu- ja 

harjoittelupaikoista niin lähettäviltä 

tahoilta kuin itse asiakkailta. 

Harjoitteluun hakevat ja siihen päässeet 

henkilöt ovat usein hyvin motivoituneita 

etenemään elämässään työn ja arjen 

hallinnan saralla. 

 

Korona sotki myös yhdistyksemme 

vapaaehtoistoimintaa. Vapaaehtoisten 

työtehtäviä on todella haastavaa tehdä 

virtuaalisesti. Vapaaehtoisten työ on 

sijoittunut pääasiallisesti alkuvuoteen, 

kesään ja syksyyn. 

Meillä on yleensä paljon 

vapaaehtoistyöntehtäviä 

järjestämissämme tapahtumissa. 

Koronan takia tapahtumia ei ole 

juurikaan järjestetty koko vuonna, joka 

näkyy näissä luvuissa suurena 

pudotuksena viimevuoteen.  
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Vuonna 2020 on ollut ainoastaan 23 

henkilöä vapaaehtoishommissa. He ovat 

tehneet yhteensä 88 eri 

vapaaehtoistehtävää.  

Osa vapaaehtoisista on Stopin entisiä 

harjoittelijoita, jotka haluavat jatkaa 

toiminnassa vielä työharjoittelunsa 

päätyttyä, ja osa haluaa tutustua 

vapaaehtoisena Stoppiin käytännön 

tekemisen ja toiminnan kautta. 

Vapaaehtoiset toimivat mukana muun 

muassa päihde- ja yhdistysinfojen 

pitämisessä, olohuonetoiminnan 

päivittäisessä pyörittämisessä sekä 

erilaisten tapahtumien ja tempauksien 

järjestämisessä. 

Vapaaehtoistyötä tehdään pääsääntöisesti 

1-3 kertaa kuukaudessa. 

 

Otteita asiakaspalautteesta (2020): Miten 

vapaaehtoistyö Stopissa on tukenut 

elämääsi? 

“Stopin kautta olen saanut korvaavia 

kokemusta vanhoille ikäville muistoille ja 

sen tunteen, että minusta välitetään ja 

kelpaan juuri tälläisenä kun olen ja 

tukeneet päihteetöntä elämääni ja minun 

ei tarvitse pelkää näyttää tunteitani ja 

jos en jaksa tehdä kaikkea niin ei ole 

pakko ja stoppi on antanut enemmän 

kuin uskalsin toivoo, rakastan sitä 

paikkaa koko sydämestäni” 

“Tulee aina hyvä mieli, jos on pystynyt 

auttamaan jotain muuta henkilöä. Oli 

apu sitten miten pientä tai suurta. Tämä 

tietysti säteilee omaan olemiseen hyvän 

mielen kautta.” 

  

“Parantanut sosiaalisuutta ja kohottanut 

itsetuntoa. Lisännyt hyvinvointia” 

 

Tilat ja hankinnat 

Stop Huumeille ry:n Helsingin toimipiste 

sijaitsee Itä-Pasilassa, osoitteessa 

Pakkamestarinkatu 2. Samoissa tiloissa 

toimii myös yhdistyksen hallinto ja 

varainhankinta. Lisäksi tiloissa 

kokoontuu säännöllisesti kerran viikossa 

AAL -ryhmä.  

Vuokrattuna on myös kaksi varastotilaa 

lähivarastosta. 

Keväällä yhdistyksen tiloissa tehtiin 

perinteinen suursiivous, jonka yhteydessä 

kaikki lattiat puhdistettiin ja vahattiin. 

Koronan takia palvelu ostettiin 

siivousyritykseltä. 

  



17 
 

Päihteetön olohuone eli 

päiväkeskustoiminta 

Yksittäisiä kävijöitä olohuoneessa on ollut 

504, joista 53,97 % on ollut miehiä, 

44,05% naisia ja 3,37 % lapsia. 

Käyntimäärä on ollut 5952. Tämä on yli 

puolet vähemmän kuin viime vuonna, 

mutta selittyy noin 4 kuukauden sululla 

sekä koronarajoituksilla. 

Päihteetön olohuone on ollut auki 

arkipäivisin maanantaista perjantaihin 

klo 9:00-15:00 (tammi-maaliskuun 

puoliväli sekä syys-marraskuun 

puoliväli). Olohuone on ollut auki vuonna 

2020 171 päivänä. 

Lisäksi olemme olleet auki perjantai ilta-

aukiolon merkeissä myös klo 15:00-20:00 

(tammikuu-maaliskuu, lokakuu) yhteensä 

18 perjantaina. 

Ilta-aukioloa pitävät vaihtuva työntekijä 

sekä vertainen tai vapaaehtoinen. Illan 

pitäjät ovat saaneet omien intressiensä 

sekä asiakkaiden toiveiden mukaan 

rakentaa iltaan erilaisia sisältöjä ja 

teemoja, kuten kokkausta, pelailua, 

leffailtaa sekä kisastudioita.  

Illat ovat keränneet hyvin kävijöitä 

paikalle. Noin puolet on ollut eri kävijöitä, 

kun päivällä, kun he ovat päivisin 

koulussa tai töissä. Illat kokoavat hyvin 

yhteen uusia ja vanhoja kävijöitä. Uudet 

saavat hyvää esimerkkiä vanhoista 

kävijöistä ja heidän eteenpäin 

menemisestään. 

Olohuoneessa on ollut asiakkaiden 

päivittäisessä käytössä erilaisia 

pelilaitteita, lehtiä, TV, kaksi tietokonetta 

nettiyhteydellä ja tulostimella sekä 

mahdollisuus käyttää asiakaspuhelinta 

asioiden hoitoon. 

Asiakkaiden käytössä on myös suihku, 

taloyhtiön pesutupa sekä kuntosali. 

Olohuoneella on kävijöille tarjolla myös 

kahvia ja pientä purtavaa. 

Joka kuukauden ensimmäinen perjantai 

järjestettävä herkkuaamiainen sekä Talon 

Tunti on Stopin asiakkaille, vertaisille, 

vapaaehtoisille, yhteistyökumppaneille ja 
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työntekijöille yhteinen tapaamis- sekä 

vaikuttamisfoorumi, jossa vertaisilla on 

mahdollisuus vaikuttaa Stopin toimintaan 

sekä antaa palautetta ja 

kehittämisideoita. 

Esille nousevista aiheista keskustellaan 

yhteisesti. Talon Tuntia johtaa vertaisista 

sillä kertaa valittu puheenjohtaja. Hänen 

apunaan toimii sihteeri, joka kirjaa 

keskustelut ja päätökset ylös. Talon 

Tunnilla käsitellyistä asioista tehdään 

muistio, joka on asiakkaiden nähtävillä 

olohuoneen ilmoitustaululla. 

Talon Tunnin lopussa avataan 

palautelaatikko ja käsitellään palautteet 

siinä samalla yhdessä. Herkkuaamiainen 

ja Talon Tunti ovat olleet hyvin suosittuja 

toimintoja Stopissa, ja kävijämäärät 

kerralla ovat olleet noin 30-50 henkeä. 

Herkkuaamupala ja Talon Tunti 

pystyttiin järjestämään tänä vuonna 

ainoastaan kolme kertaa ennen 

pandemian alkua. 

Sen jälkeen Talon Tunti on pidetty 

Virtuaali-Stopissa ja kesällä ulkona. 

Herkkuaamupalaa ei ole voitu järjestää 

kokoontumisrajoitusten ja 

hygieniamääräysten takia ollenkaan 

alkuvuoden jälkeen. 

Olohuoneessa järjestetään viikko-

ohjelman mukaista säännöllistä toimintaa 

päivittäin sekä vaihtuvia teemapäiviä ja -

tapahtumia. 

Viikko-ohjelma suunnitellaan yhdessä 

asiakkaiden ja henkilökunnan kanssa. 

Viikosta tehdään aina edellisellä viikolla 

lukujärjestys, joka on esillä 

ilmoitustaululla.  

Syksyllä 2020 oli uutuutena 

harjoittelijamme ohjaamaa thainyrkkeilyä 

kerran viikossa läheisillä nyrkkeilysalilla. 

Tämä toiminta oli todella suosittua ja 

kävijät sitoutuivat hienosti mukaan. 

 

Stopin säännöllinen viikko-ohjelma, 

jonka lisäksi muuta toimintaa: 

Ma kuntosali 

Ti Fattaluuta-koulutus, Stopin 

bilismestaruuskisa, Stopin Jamit 

Ke kuntosali 

To Fattaluuta-koulutus 

Pe kuntosali, Radalta Himaan –

keskusteluryhmä, perjantai-illan 

aukiolo klo 15-20 

La sähly 
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“Erikoispersoonat ja astetta villimpi 

huumori ovat erittäin tärkeitä 

elementtejä. Sosiaalinen 

kanssakäyminen kasvokkain on vaan 

elintärkeä toiminto itselleni. 

Aktiviteetit ja koulutukset ovat 

erinomaisia ja toiminta ei perustu 

pelkästään sisätiloissa istumiseen. 

Jokainen saa osallistua haluamallaan 

tavalla ja ketään ei syrjitä. Mikä 

tärkeintä omia mielipiteitä saa jakaa ja 

ilmaista itseään.” (Asiakaspalaute 2020) 

Loimme koronasulun alkaessa Virtuaali-

Stopin Facebookiin. Ryhmä on suljettu ja 

tarkoitettu ainoastaan kävijöillemme 

anonymiteetin säilyttämiseksi.  

Ryhmä palveli aktiivisesti maaliskuu- 

toukokuu, sekä marraskuu-joulukuu. 

Muina aikoina ryhmässä oli kuitenkin 

pienimuotoista toimintaa henkilöille, 

jotka ovat esimerkiksi karanteenissa, 

sairaana tai riskiryhmäläisiä. 

Olemme järjestäneet vuoden aikana 82 

toimintoa Virtuaali-Stopissa, joka on 

tavoittanut 266 yksittäistä kävijää ja 

käyntimäärä on ollut 2476. 

Virtuaali-Stopissa on vaihtuva viikko-

ohjelma, niin kuin olohuoneessammekin. 

Tässä kaksi esimerkkiä viikko-ohjelmista. 

Muokkasimme niitä säännöllisesti, aina 

kun huomasimme, että joku toiminto ei 

vedä osallistujia. 

Näiden lisäksi järjestimme virtuaalisia 

tapahtumia ja juhlia Virtuaali-Stopissa. 

 

Virtuaali -Stopin viikko-ohjelma huhtikuu 

2020: 

Ma aamukahvit, keskusteluryhmä 

Ti aamukahvit, Fattaluuta-

etäkoulutus, päiväkahvit 

Ke aamukahvit, keskusteluryhmä 

To aamukahvit, päiväkahvit 

Pe aamukahvit, keskusteluryhmä 

 

Virtuaali-Stopin viikko-ohjelma joulukuu 

2020: 

Ma aamukahvit, luento vaihtuvasta 

aiheesta ja keskustelu, Stopin 

Cribs (stoppilaisten kodin esittely 

–videolähetys) 

Ti aamukahvit, Fattaluuta-koulutus, 

tietovisa, päiväkahvit 

Ke aamukahvit, Stopin tekemien 

videoiden katselu ja niistä 

keskustelu, naisten 

keskusteluryhmä 

To aamukahvit, Fattaluuta-koulutus, 

musavisa, päiväkahvit 

Pe aamukahvit, Game show, Radalta 

Himaan -keskusteluryhmä 
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Pidetyimmäksi virtuaalitoiminnaksi on 

vakiintunut aamukahvit. Aamukahvit 

keräävät arki-aamuisin noin 5-10 kävijää 

keskustelemaan arkisista ja välillä 

syvemmistäkin asioista. 

 

Kesäkuusta elokuuhun palvelimme 

kävijöitämme Loungessa Stopin 

etupihalla. Rakensimme joka aamu 

viereiselle nurmikentällä “ulko-

olohuoneen”. 

Loungessa oli samankaltaista viikko-

ohjelmaa kuin normaalissa 

olohuoneessammekin. Kaikki muut 

toiminnot tapahtuivat pihalla, paitsi 

kuntosali ja thainyrkkeily. 

Kävijöiden käytössä oli kuitenkin 

sisätiloissa olevat wc-tilat. Kahvit, pullat 

ja välipalat tarjoilimme ikkunan kautta 

hygieenisesti kävijöillemme. 

Loungen viikko-ohjelmaan kuului muun 

muassa mölkkymestaruus -kilpailu, 

joogaa ja keskusteluryhmä.  

Lounge toimi hyvin kauniilla ilmoilla, 

mutta kylmä ilma toi haasteita. Toisena 

ongelmana oli anonyymiteetin säilyminen 

ohikulkijoiden vuoksi. 

 

 

 

“Asiakkaat ovat kokeneet Stopin 

toiminnan päihteettömyyttä tukevana ja 

todella hienona että voitte järjestää niin 

paljon toimintaa. Stopin merkityksen 

asiakkaiden elämässä nähnyt etenkin 

näin korona-aikana jolloin Stopin tilojen 

sulkeuduttua asiakkaan ovat olleet 

todella surullisia. 

Hienoa että järjestätte 

virtuaalitoimintoja mutta eihän se 

tietysti korvaa kasvokkain tapahtuvaa 

toimintaa.” (Yhteistyökumppanipalaute 

2020) 
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Toimintapäivät ja retket 

Toimintapäiviä ja retkiä on järjestetty 

vuonna 2020 54 kpl. Näihin on 

osallistunut 189 yksittäistä kävijää ja 

käyntimäärä on 674. Toimintapäiviä on 

järjestetty saman verran kuin viime 

vuonna ja jopa käyntimäärä on 

muutamaa käyntiä suurempi koronasta 

huolimatta.  

Tämän vuoden toimintapäivät 

painottuvat enimmäkseen alkuvuoteen ja 

kesään/syksyyn. Alkuvuonna käytiin 

useamman kerran lätkämatsissa sekä 

elokuvissa. 

 

 

Kesällä oli paljon retkiä muun muassa eri 

saariin, saunomista, rantalentopalloa, 

suppailua ja muita kesäaktiviteetteja. 

Vuoden yksi merkittävimmistä 

toimintapäivä oli naisten ratsastusreissu. 

Vietimme upean päivän hevosia hoitaen, 

ratsastaen ja tietenkin eväitä syöden. Oli 

huikeaa, kuinka osa naisista voitti 

pelkonsa ja kipusi ratsaille. 

Tänäkin vuonna 15 stoppilaista juoksi 

Helsinki Half Marathonin. On huikeaa 

nähdä kuinka ihmiset kehittyvät, 

esimerkiksi juoksemisessa ja ylittää 

itsensä osallistumalla tällaisiin 

tapahtumiin. 
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Tapahtumat 

Livetapahtumia on järjestetty tänä 

vuonna ainoastaan 2 kpl. Niihin on 

osallistunut yksittäistä kävijää 67 ja 

käyntimäärä on 84. Nämä tapahtumat 

olivat Laskiaisrieha sekä 

Ystävänpäivätempaus. Maaliskuun 

jälkeen livetapahtumia ei ole voitu 

järjestää.  

Virtuaali-Stopissa järjestettiin vuonna 

2020 pääsiäiskekkerit, vappukekkerit, 

jouluaaton sekä uuden vuoden aaton 

ohjelmaa. 

Virtuaalitapahtumissa oli useita erilaisia 

elementtejä; ruoanlaittoa, askartelua, 

keskusteluryhmiä, visoja, joogaa sekä 

erilaisia teemaan sopivia livelähetyksiä. 

Myös muutamia livemusiikkiesityksiä 

järjestettiin vapaaehtoisten esiintyjien 

avulla. 

Olemme toki järjestäneet vuoden aikana 

lukuisia virtuaalisia asiakkaiden 

syntymäpäiväkahveja, töihin- tai 

kouluunpääsykahveja, harjoittelijoiden 

läksiäisiä ja muita juhlatilaisuuksia. 

Jaoimme jouluviikolla 60 joulupussia 

aktiivisille kävijöillemme. Pusseissa oli 

upeita elintarvikkeita, joita olimme 

saaneet lahjoituksina ja osan olimme itse 

leiponeet ja ostaneet.  

 

Oli ihanaa ilahduttaa kävijöitämme 

pandemian keskellä. Tuntui myös hyvältä 

nähdä kävijöitä fyysisesti ja vaihtaa 

kuulumisia. Saimme myös 

lahjoituksena 10 tablettia, joita jaoimme 

yksinhuoltajaperheille.  

Stopin perinteisten tapahtumien 

pääajatuksena on tarjota kävijöille 

mahdollisuus viettää juhlia selvin päin 

päihteettömässä ympäristössä muiden 

vertaisten ja läheisten seurassa. 

Tapahtumien peruskaavaan kuuluu 

stoppilaisittain hyvää ruokaa sekä 

hauskaa koko perheelle sopivaa ohjelmaa. 

Tarkoituksena on myös kerätä yhteen niin 

vanhoja kuin uusiakin kävijöitä, ja näin 

luoda jatkuvuus Stopin toiminnalle ja  
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siellä syntyneille ihmissuhteille ja 

ajatusmalleille. Päihteettömille juhlille on 

suuri kysyntä, eritoten juuri perinteisten 

päihdehakuisten juhlien aikaan, kuten 

esimerkiksi vappuna tai 

pikkujouluaikaan. 

 

Harraste- ja liikuntatoiminta 

Kuntosalitoimintamme siirtyi entisen 

kuntosalin remontin vuoksi Vallilaan 

Finnbodylle.  Toiminta jatkui samana  

 

paikanvaihdoksesta huolimatta. 

Kuntosalivuoro oli siis edelleen kolme 

kertaa viikossa maanantaisin, 

keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 10:00-

12:00. 

Kuntosalilla käy kerralla noin kymmenen 

innostunutta, vaihtelevaa kävijää, ja 

ryhmään on muodostunut myös 

muutamia pieniä aktiivisia 

treenausporukoita, jotka treenaavat myös  

 

muulla ajalla yhdessä. Kuntosalitoiminta 

on ollut koronan takia tauolla maaliskuu-

toukokuu sekä marraskuu-joulukuu. 

Meillä on ollut usean vuoden ajan 

sählyvuoro lauantaisin Myllypuron  

 

Liikuntamyllyssä. Tämä toiminta on aina 

kerännyt hyvin vaihtelevasti kävijöitä 

mukaan. Toiminta on ollut hyvin toimivaa 

ja aktiivista aina silloin kun ollaan saatu 

mukaan joku aktiivinen toiminnan vetäjä, 

joka itsekin tykkää pelata sählyä. 

Tällaisia henkilöitä ei ole ollut nyt 

toiminnassa mukana pariin vuoteen, 

joten toiminta on pyörinyt hyvin vähillä 

kävijöillä. Koronan takia toiminta on ollut 
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tauolla melkein koko vuoden, alkuvuotta 

lukuun ottamatta. 

Vähäisen kävijämäärän takia päätimme 

vuoden lopussa lakkauttaa tämän 

toiminnan tarpeettomuuden takia. 

 

Bänditoiminta 

Stopin Bändikerhon toiminta jatkui 

vuonna 2020 pitkälti saman muotoisena 

kuin aiemminkin. Joka tiistai-ilta 

Kumppanuustalo Hannassa 

Sturenkadulla kokoontuneet alkeis- ja 

edistyneempien ryhmät harjoittelivat 

pääasiassa kävijöiden itsensä toivomia 

kappaleita. 

Kappaleiden harjoittelemisen lisäksi 

kävijät saivat tarvittaessa sekä soitin- että 

yhteissoiton opetusta pätevöityneeltä 

musiikkipedagogiopiskelijalta. Kevään 

2020 aikana levinnyt Covid-19 pandemia 

kuitenkin esti tapahtumien järjestämisen, 

jossa yhtyeet olisivat voineet esiintyä. 

Jatkossa virtuaalinen konsertti/esitys on 

puheenaiheena, kun pandemiasta johtuen 

kokoontumisia ei voi järjestää.  

Bänditoiminnan tavoitteeksi vuodelle 

2020 asetettiin uusien kävijöiden 

sitouttaminen toimintaan. Yhteensä 

Stopin Bändikerhossa kävi vuonna 2020 

neljätoista (14) yksittäistä kävijää, 

muutama näistä uusia. Bändikerhosta 

tehty mainoselokuva toi myös uusia 

osallistujia jameihin.  

Harjoitukset pidettiin loma-aikoja ja 

rajoituksia lukuun ottamatta viikoittain, 

ja aina kun osallistujia oli. 

Artistiyhteistöiden mahdollisuutta 

pyritään jatkossa selvittämään, jotta 

bänditoimintaan osallistujien olisi 

mahdollisuus silloin tällöin päästä 

soittamaan myös ammattimuusikoiden 

kanssa.   

Uusia laitehankintoja tehtiin maltillisesti. 

Resursseja käytettiin lähinnä vanhan ja 

kuluneen tarvikkeiston päivitykseen, 

kuten rumpukapuloihin, johtoihin ja 

nuottitelineisiin. 

 

Työryhmät 

Olemme osallistuneet aktiivisesti 

päihdealan vertaistyötä tekevien 

toimijoiden yhteiseen Vety -verkostoon. 

Olemme olleet mukana myös Ehyt ry:n 

huumetyöryhmässä.  

Otamme osaa säännöllisesti Pasilan 

aluetyöryhmän kokouksiin, jossa 

pohdimme ja kehitämme aluetta ja sen 

palveluita. 

Lisäksi Stoppi oli yhtenä järjestäjänä 

Huumeisiin kuolleiden 

muistotilaisuudessa, joka onneksi saatiin 

järjestettyä koronasta huolimatta, 
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Ehkäisevän päihdetyön viikolla 3.11.2020 

Helsingin Vanhassa kirkossa. 

 

Tiedotus ja markkinointi 

Toiminnasta on tiedotettu 

yhteistyökumppaneita sähköpostilla. 

Kuukausittain on lähetetty Stopissa 

tapahtuu -uutiskirje ryhmään kuuluville. 

Kävijöille on tiedotettu Facebookissa, 

Instagramissa, ilmoitustaululla, www-

sivujen tapahtumakalenterissa sekä 

yksityisviesteillä. 

 

Otteita asiakaspalautteesta (2020): Ilman 

Stoppia… 

”Olisin vetämässä kamaa tai kuollut 

päihteisiin.” 

”On vaikeampi tutustua toisiin 

toipuviin.”  

”Olisi elämä aika paskaa.” 

”Arki on yksinäistä.” 

”Elämä muuttuu tylsäksi, jää liikaa 

aikaa ja käyttöhalut kasvaa.” 

”On yksi elämän osa poissa.” 

”Tuntuu tosi tyhjältä!” 

”Elämä on tylsää ☺” 

”En olisi löytänyt raitista elämäntapaa 

yhtä lailla.” 

”En voi elää, Stoppi on parasta mulle, 

tukee 100% mun päihteetonta elämää.” 

”Päivärytmi ilmeisesti olisi mitä sattuu. 

Olisin huomattavasti useammin huonolla 

tuulella, älykkään toiminnan poissaolon 

johdosta.” 

”Katoaisi iso osa tutuista ja vaikuttaisi 

ikävästi omaan toipumiseen.” 
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Radalta Himaan –toiminta 

Radalta Himaan on Stop Huumeille ry:n 

vuonna 2013 käynnistämä RAY:n hanke, 

joka on saanut alkunsa 

päihdekuntoutujien tarpeesta saada apua 

ja tukea laitoshoidosta kotiutumisen 

nivelvaiheeseen. 

Hankekausi päättyi vuoden 2016 lopussa 

ja vuoden 2017 alusta hankkeen aikana 

kehitetty Radalta Himaan -toiminta siirtyi 

Stopin vakinaiseksi toimintamalliksi 

STEA:n rahoittaman 

vertaistukitoiminnan Ak-avustuksen 

piiriin. 

Radalta Himaan -toiminnan keskiössä 

toimii tätä nykyä vertaistyöpari, jotka 

kohtaavat päihdekuntoutujia eri 

toipumisen vaiheissa tarjoten käytännön 

tukea mikä perustuu heidän omiin 

toipumiskokemuksiinsa. 

Työpari tapaa kuntoutujia 

päihdehoitoyksiköissä keskustelevissa ja 

toiminnallisissa ryhmissä sekä erilaisten 

luentojen kautta. Yhteistyökumppaneina 

toimivissa yksiköissä käydään pitämässä 

ryhmiä ja luentoja sovituin aikavälein. 

Ryhmätoimintojen avulla osallistujia 

haastetaan ja tuetaan pohtimaan ja 

suunnittelemaan jo laitoshoidon aikana 

kotiutumisen nivelvaiheeseen liittyviä 

asioita, kuten arjen hallintaa ja 

päihteettömän sisällön löytämistä 

elämään. Osallistujille tarjotaan muun 

muassa koulutetun 

vertaispalveluohjaajan tukea käytännön 

asioiden järjestelyyn, kuten asunto- ja 

virasto-asioiden hoitamiseen sekä 

sopivien harrastusten ja 

vertaistukiryhmien etsimiseen. 

Kaikissa toiminnan vaiheissa 

hyödynnetään monipuolisesti vertaisten 

kokemusasiantuntijuutta ja kerätään 

tietoa erilaisten tukimuotojen tarpeesta 

pohjautuen kuntoutujien ryhmissä esille 

nostamiin seikkoihin. Tavoitteena on, että 

inhimillisyys ja henkilökohtainen 

räätälöity tuki vastaavat asiakkaan 

tarpeeseen oikeaan aikaan ja oikeassa 

paikassa. 

Vuonna 2020 olemme keskittäneet 

ryhmätoimintaa enemmän 

pääkaupunkiseudulle. Korona pandemian 

puhjettua jouduimme siirtymään etä-

yhteyksien päähän tässäkin toiminnossa. 

Korona rajoitusten johdosta olemme 

vaihtaneet painopistettä keskittymään 

enemmän yksilö keskusteluun, 

tapaamisiin sekä erilaisiin virtuaalisiin, 

teemoitettuihin päihdeluentoihin.  

Fyysiset käynnit päihdekuntoutusta 

tarjoavissa tahoissa on ollut tauolla, 

muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, 

maaliskuusta alkaen. 
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Harjoittelijat, opiskelijat ja 

vapaaehtoiset 

Joukko Stopin olohuoneen 

harjoittelijoita, työkokeilijoita ja 

opiskelijoita on osallistunut 

monipuolisesti Radalta Himaan -ryhmiin 

ja infotilaisuuksiin. Ryhmissä 

harjoittelijat ja opiskelijat ovat olleet 

aktiivisessa roolissa osallistuen ryhmän 

keskusteluun tai toimintaan. 

Harjoittelijat ovat kertoneet omasta 

polustaan kuntoutumisessa ja 

työharjoittelustaan Stopissa. 

Nämä vertaistuelliset ja toivoa herättävät 

tarinat ovat olleet erityisen 

merkityksellisiä laitoksissa oleville 

ryhmäläisille. Opiskelijat ja harjoittelijat 

ovat saaneet myös vastuuta 

toiminnallisten ryhmien ohjaamisessa. 

Päihdetoipumistaustan omaavat 

harjoittelijat ja vapaaehtoiset ovat olleet 

tärkeässä roolissa ja saavat tätä kautta 

myös ammatillista osaamista omaan 

työkalupakkiin sekä uuta pontta omaan 

toipumiseensa.  

 

Vapaaehtoiset ovat olleet mukana 

ryhmissä sekä infoilla. Toimintaan on 

päässyt mukaan halukkaita Stopin 

olohuoneen asiakkaita, Fattaluuta-

koulutuksen käynyt tai muulla tavoin 

sopiva vertainen. Vapaaehtoisen 

elämänhallinnan ja päihteettömyyden on 

oltava tukevalla pohjalla ja henkilöltä 

vaaditaan hieman rohkeutta olla esillä ja 

keskustella ihmisten kanssa. 

Vapaaehtoisia on tuettu heidän omista 

lähtökohdistaan. Kuntoutuslaitoksiin on 

pyritty ottamaan mukaan sellaisia 

vapaaehtoisia, jotka ovat itse olleet 

kyseisessä laitoksessa kuntoutumassa. 

Tämä on merkityksellistä vapaaehtoiselle 

sekä kuntoutujille ja varmasti myös 

kuntoutuslaitoksen työntekijöille. 

Ryhmiin on myös yritetty löytää 

kyseiseen paikkaan sopivia vertaisia: 

esimerkiksi saman ikäisiä tai 

samankaltaisella taustalla olevia. Radalta 

Himaan -vapaaehtoistoimintaa 

toteutetaan tiiviisti yhteistyössä 

olohuone- ja Fattaluuta-

vapaaehtoistoiminnan kanssa. 

Fattaluudat ovat olleet mukana 

esimerkiksi silloin, kun Radalta Himaan -

ryhmissä tavoitettu kuntoutuja tulee ensi 

kertaa olohuoneeseen ja tarvitsee apua 

erinäisten asioiden hoitamisessa. 

 

Ryhmätoiminnot 

Radalta Himaan -ryhmien tarkoitus on 

tarjota osallistujille matalan kynnyksen 

toiminnallisia sekä keskustelevia ryhmiä 

kotiutumisen nivelvaiheen tukemiseen. 
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Ryhmän teemoilla tuetaan osallistujia 

pohtimaan päihteettömyyttä sekä hoidon 

jälkeistä elämää. Ryhmissä juuri hoitoon 

tulleet kuulevat kotiutuvien ajatuksia 

jatkosuunnitelmien tekemisestä. 

Ryhmien tarkoituksena on saada aikaan 

luottamuksellinen ilmapiiri, jossa 

kuntoutujat voivat puhua elämästään, 

kuntoutumisestaan, hoidon jälkeisestä 

ajasta ja tulevaisuudesta, tuoda esiin 

tarpeita ja toiveita sekä pyytää 

tarvitsemaansa apua. Stopin vertaiset 

tasoittavat tietä oman kokemuksen 

jakamisen kautta.  

Luottamuksen syntyminen Stopin 

vertaistaustaisiin työntekijöihin edistää 

myös sitä, että kontakti säilyy 

kuntoutujaan hoitojakson jälkeen. 

Ryhmän aikana kuntoutujalle jaetaan 

yhteydenottolomake, johon voi 

halutessaan jättää yhteystietonsa, 

kotiutumisen päivämäärän sekä raksittaa 

asioita joihin toivoisi apua. 

Kun hoito loppuu, joku Radalta Himaan 

työntekijöistä ottaa yhteyttä 

kuntoutujaan. Yleensä se on työntekijä, 

joka on tavannut kuntoutujan jo 

aiemmin. Ryhmän toimintatavat 

räätälöidään kunkin yksikön toimintaan 

ja asiakkaiden tarpeisiin sopivaksi. Ennen 

ryhmää yksikön työntekijöihin ollaan 

yhteydessä puhelimitse samalla viikolla ja 

kartoitetaan yhteisön tilannetta sekä 

toiveita, jotka ovat nousseet esille 

esimerkiksi yhteisökokouksessa. 

Usein ryhmänvetäjät viettävät aikaa 

yhteisön kanssa ennen tai jälkeen 

ryhmän, esimerkiksi kahvittelun 

merkeissä. Tämä tapa on tullut 

yksiköiden toiveesta ja sen ajatuksena on 

tehdä työparista helposti lähestyttävämpi 

kuntoutujille. Ryhmän alussa kerrotaan 

lyhyesti Stopista ja Radalta Himaan -

toiminnasta, ja työntekijät ja 

harjoittelijat/vapaaehtoiset esittelevät 

itsensä. 

Alussa kerrotaan päivän ryhmän kulku, 

toimintatavat ja aihe. Ryhmä aloitetaan 

fiiliskierroksella, jossa jokainen kertoo 

vuorollaan päällimmäiset tunnelmansa ja 

ajatuksensa. Tässä kohtaa painotetaan, 

että jokainen saa kertoa sen verran kuin 

haluaa ja puhumisen olevan 

vapaaehtoista, saa vain kuunnella ja 

kuuntelemisen tärkeyttä tuodaan esiin. 

Näin jokainen saa mahdollisuuden 

puheenvuoroon, tulee kuulluksi ja 

vahvistaa mahdollisesti tunnetta siitä, 

että hänen asiansa on merkityksellinen. 

Fiiliskierroksen jälkeen on pidetty lyhyt 

tauko. Tauko mahdollistaa myös vapaan 

keskustelun tai kysymysten esittämisen 

työntekijöille. 

Tauon jälkeen keskustelu jatkuu sen 

päivän aiheella tai toiminnallisessa 

ryhmässä toteutetaan päivän toiminto. 



29 
 

Teema tai toiminto pyritään valitsemaan 

niin, että se palvelisi yhteisön sen hetkistä 

tilannetta. 

Esimerkiksi jos uusia kuntoutujia on 

paljon, voi teemana olla ryhmätaidot tai 

hoitoon sitoutuminen. Muita aiheita on 

ollut esimerkiksi muutos, hoidon 

jälkeinen aika, uskon ja toivon 

ylläpitäminen sekä tunteet. 

Keskustelun teema on alustettu lyhyesti 

suullisesti ja joissain tilanteissa on 

käytetty kirjoitettuja apukysymyksiä, 

tekstinpätkiä tai sanoja keskustelun 

tueksi.  

Keskustelu aiheesta on käyty 

fiiliskierroksen tapaan, eli jokainen 

puhuu aiheesta vuorollaan, eikä toisten 

puheenvuoroja keskeytetä. 

Toiminnallisissa ryhmissä on esimerkiksi 

laitettu ruokaa, pelattu lautapelejä, 

rentouduttu ja ohjattu levyraatia ja käyty 

erilaisille retkillä. 
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Joissain yksiköissä ryhmäläiset itse 

aktiivisesti osallistuvat toimintojen 

suunnitteluun. Toisaalla ryhmäläisten 

aktivointi suunnitteluun on 

haastavampaa esimerkiksi siksi, että 

hoitojakson lyhyen pituuden vuoksi 

kuntoutuja saattaa osallistua vain kerran 

ryhmään. 

Toiminta on pyritty räätälöimään sen 

hetken yhteisön tilanteen ja yksikön 

viikko-ohjelman mukaan. 

Esimerkiksi, jos viikon aikana yksikössä 

on raskaita keskusteluryhmiä, niin RH-

ryhmässä toteutetaan vastapainoksi 

rennompaa tekemistä.  

Lopuksi on vielä käyty loppukierros, jossa 

ryhmäläisiä on myös kannustettu 

antamaan palautetta. Jos kyseessä ollut 

toiminnallinen ryhmä, on kierrokseen 

sisältynyt mitä ajatuksia toiminnan 

tekeminen herätti. 

Loppukeskustelun avulla ryhmässä tehty 

toiminta saadaan usein nivottua 

päihteettömyyden tukemisen teemaan. 

Usein työntekijät ovat jääneet ryhmän 

jälkeen keskustelemaan ryhmäläisten 

kanssa vapaammin esimerkiksi 

jatkosuunnitelmista. 

Radalta Himaan- ryhmiä on vuonna 2020 

pidetty 29 kpl, 9 eri paikassa ja niihin on 

osallistunut 249 ihmistä. 

Olemme keskittäneet tänä vuonna 

resurssimme enemmän 

pääkaupunkiseudun alueelle.  

Olemme kokeneet reissut pidemmällä 

sijaitseviin päihdekuntoutuslaitoksiin 

toissijaisina, sillä emme välttämättä ole 

tavoittaneet yhtään pääkaupunkiseudulla 

asuvaa. 

Olemme harventaneet käyntejä näissä 

paikoissa, mutta käymme muutaman 

kerran vuodessa tarkastelemassa 

tilannetta ja markkinoimassa 

toimintaamme. Olemme myös 

hyödyntäneet etäyhteyksiä näihin 

kauempana sijaitseviin laitoksiin. 

Tänä vuonna olemme myös luoneet hyvät 

suhteet kaikkiin Helsingin 

päihdepoliklinikoihin, joiden 

Starttiryhmien vetämiseen osallistumme 

säännöllisesti. 

Starttiryhmät ovat kuukauden kestävä, 

non-stopina pyörivä neljän ryhmäkerran 

kokonaisuus. Ryhmä järjestetään kerran 

viikossa. Olemme osallistuneet Helsingin 

jokaisen päihdepolin starttiryhmään 1-4 

kertaa kuussa. 

Tällöin meidän vertaistyöntekijä on 

kertonut omasta toipumisestaan 

päihdepolin ammattilaisen teorian tukena 

ja samalla myös markkinoinut 

toimintaamme. 2020 aikana 
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osallistuimme 24 starttiryhmään livenä, 

joissa kohtasimme 211 asiakasta. 

Olemme käyneet esimerkiksi 

säännöllisesti myös Laakson 

alkoholivieroitus katkaisuhoidossa, josta 

olemme saaneet paljon uusia 

kävijöitä.  Pidimme vuoden aikana 

Laakson katkaisuhoidossa 10 

yhdistysinfoa, joita oli kuulemassa 80 

asiakasta. 

Katkaisuhoidossa tärkeässä roolissa on 

ollut infon lisäksi vapaamuotoisen 

keskustelun virittäminen. Tämän 

tarkoituksen on lisätä heihin 

keskustelukulttuuria, jotta he oppisivat 

puhumaan elämästään ja siihen liittyvistä 

ongelmista. 

Starttiryhmistä ja Laakson 

katkaisuhoidosta olemme saaneet uusia 

kävijöitä myös Stopin olohuoneeseen joko 

suoraan hoidon päätyttyä tai jatkohoidon 

jälkeen. 

 

“Stopin Radalta Himaan -inforyhmä on 

pyörinyt Laakson vieroitushoito-

osastolla joka toinen viikko. Myös 

Fattaluudat ovat käyneet osastolla joka 

toinen viikko. 

Koronatilanne on rajoittanut ajoittain 

vierailuja. Vieroitushoito-osaston 

asiakkaat ovat osallistuneet infoihin 

hyvin ja antaneet niistä positiivista 

palautetta. Yhteistyö on ollut hyvää ja 

sujuvaa. Käynnit ovat toteutuneet 

suunnitelmien mukaan ja infojen sisältö 

on ollut laadukasta ja asiakkaille 

soveltuvaa. Toivon, että yhteistyö jatkuu 

myös ensi vuonna.” 

(Yhteistyökumppanipalaute 2020) 

 

Kevään koronasulun aikana 

käynnistimme myös virtuaaliset 

ryhmätoiminnot ja luennot. Satunnaisten 

luentojen ja ryhmien lisäksi olemme 

räätälöineet “Mitä hoidon jälkeen?” –

luennon, jota on pidetty säännöllisesti 

kuukausittain muun muassa Myllyhoidon 

asiakkaille. 

Lisäksi olemme tavoittaneet luennolla 

Vantala yhteisön, Avara 

päihdekuntoutuksen asiakkaat sekä 

HYRIAn ja Stadin ammattiopiston 

opiskelijoita. 

Luennot ovat olleet todella pidettyjä 

asiasisällön sekä oman kokemuspohjan 

kautta, niin päihdekuntoutujien kuin 

alalle opiskelevien tulevien 

ammattilaisten keskuudessa. Luentoja on 

järjestetty 7 kpl ja niihin on osallistunut 

70 ihmistä. 

Keväällä ja kesällä pidimme myös 

muutamia virtuaalisia luentoja, joihin 

kutsuimme ulkopuolisen alan 

ammattilaisen jakamaan omaa 
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kokemustaan liittyen ammattilaiseksi 

kasvamiseen, työroolin rakentamiseen 

sekä henkilökohtaisen elämän 

rajaamiseen.  

 

Stopin oma Radalta Himaan –

ryhmä 

Perjantaisin kokoontuu Stopin oma 

Radalta Himaan -ryhmä toimipisteemme 

sohvahuoneessa. Aiheet suunnitellaan 

kolmeksi kuukaudeksi eteenpäin 

osallistujien kanssa. Ryhmä kestää 1,5 

tuntia. 

Ryhmä alkaa fiiliskierroksella, jonka 

jälkeen keskustellaan kiertävällä 

puheenvuorolla päivän aiheesta. Yleensä 

ryhmänvetäjä, joka on yleensä joku 

Radalta Himaan työntekijä, alustaa 

aiheen ja “apuri” toimii 

vuorovaikutuksessa ryhmän vetäjän 

kanssa, jolloin ryhmässä ilmapiiri on 

koettu rennommaksi. Välillä meillä on 

ollut myös vierailevia alustajia ja kerran 

kuussa on pidetty Stoppi-Stoori, missä 

joku kävijämme, vuosipäivä sankari tai 

muualta tullut vierailija on saanut kertoa 

oman kokemuksensa Stoppiin tulosta ja 

omasta toipumisestaan. 

Stopin ryhmän ideana on myös se, että 

asiakkaat jotka ovat jo laitoksessa 

osallistuneet Radalta Himaan 

keskusteluryhmään, voisivat osallistua 

samanlaiseen ryhmään myös hoidon 

ulkopuolella. 

Kerran kuussa on pizzaperjantai, jolloin 

ryhmän aikana herkutellaan pizzalla. 

Pasilan ryhmä on kokoontunut vuoden 

aikana 28 kertaa ja niihin on osallistunut 

yhteensä 211 henkilöä.  

Asiakkailtamme tulleen palautteen 

johdosta aloitimme syksyllä myös 

pelkästään naisille suunnatun ryhmän 

mikä onkin vakiinnuttanut oman 

kävijäkuntansa. Ryhmää ohjaa 

vertaistaustan omaava, Fattaluuta-

toiminnassa työskentelevä, ohjaaja 

Johanna Huttunen. Ryhmässä ollut 2-8 

kävijää viikoittain ja yhteensä kävijöitä oli 

83. Ryhmä on kokoontunut 17 kertaa. 

 Ainoastaan tammikuusta maaliskuuhun 

perjantain ryhmä kokoontui normaalisti 

sohvahuoneessa. Kesää lukuun ottamatta 

korona rajoitusten johdosta, ryhmät ovat 

joko osittain tai kokonaan olleet 

etäyhteyksin. 

Kesällä ryhmät pääsääntöisesti 

toteutuivat ulkona, niin kuin kaikki 

muukin Stopin toiminta. Etä-alustalla 

olevia virtuaaliryhmiä pidettiin vuoden 

2020 aikana 33 kertaa ja niissä oli 

osallistujia 238. 
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Otteita asiakaspalautteesta (2020): 

Minkälaisia vaikutuksia Radalta Himaan 

–ryhmillä on ollut? 

”Saanut enemmän asioita käsitellä 

turvallisessa ympäristössä.” 

”Pystyn olemaan ilman päihteitä.” 

”Hyvä vaihtoehto NA:lle, joka ei tunnu 

niin omalta jutulta.” 

”Kuulua johonkin eikä tarvii olla yksin.” 

 

Infotoiminta 

Yhdistysinfoja on pidetty vuonna 2020 25 

kpl erilaisissa päihdepalveluita tarjoavissa 

yksiköissä, niihin on osallistunut 205 

henkilöä. Yhdistysinfossa kerrotaan 

yhdistyksen kaikista toiminnoista ja 

lopuksi vertaistyöntekijä, harjoittelija tai 

työkokeilija ovat kertoneet stoorinsa 

päihdekuntoutujana.  

Infoja on pidetty etäyhteyksin 

säännöllisesti ja alkusyksystä erityisesti 

painotimme infot laitosten 

henkilökunnalle. Tällä pyrimme paitsi 

vahvistamaan yhteistyötämme 

henkilökunnan kanssa niin myös 

päivittämään heidän tietojaan Stopin 

toiminnasta. 

 

 

 

Toimintapäivät ja tapahtumat 

Toimintapäivien tarkoituksena on tarjota 

Radalta Himaan -ryhmäläisille 

päihteettömiä, voimaannuttavia ja 

elämyksellisiä kokemuksia sekä koota 

yhteen eri yksiköiden Radalta Himaan -

ryhmiin osallistujia. 

Osallistujille on pyritty mahdollistamaan 

sellaisia toimintoja, joita he eivät ole 

aiemmin kokeilleet tai johon heillä ei ole 

ollut esimerkiksi taloudellisista syistä 

mahdollisuutta. Osallistujille halutaan 

tarjota elämyksellisiä kokemuksia, jota 

päihdekuntoutujat ovat aikaisemmin 

hakeneet päihteidenkäytöstä. 
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Toimintapäiviin ovat tervetulleita ryhmiin 

osallistuneet päihdekuntoutujat 

päihdekuntoutuslaitoksissa kuin meidän 

omassa Radalta Himaan ryhmässäkin 

kävijät.  

Vuonna 2020 toimintapäiviä oli tarkoitus 

järjestää kaksi kappaletta, keväällä 

karting turnaus ja syksyllä 

värikuulasotaa. Näistä vain jälkimmäinen 

kyettiin toteuttamaan koronarajoitusten 

puitteissa. Osallistujia syksyn 

toimintapäivässä oli 20 muutamasta eri 

yhteistyötahosta. 

Toimintapäivillä halutaan luoda 

kokemusta siitä, että selvin päin voi olla 

hauskaa. Ideana on myös kerätä 

osallistujat eri laitoksista ja tahoista, jotta 

kuntoutujat voivat tutustua toisiinsa ja 

saada vertaistukea ja yhteenkuuluvuuden 

tunnetta. 

 

Nivelvaiheen tuen 

rakentaminen 

Ryhmätapaamisissa laitoskuntoutuksen 

aikana kuntoutujia herätellään 

pohtimaan asioita, jotka tukevat 

päihteettömyyttä hoidon jälkeen. Erilaiset 

kokemukset päihteistä kuntoutumisesta 

ja toipumiseen liittyvistä vaaranpaikoista 

tarjoavat paitsi ajateltavaa omien 

jatkosuunnitelmien tueksi ja myös 

konkreettisia apukeinoja.  

Ihmisille tuodaan esiin mahdollisuus 

saada intensiivisempää tukea Stopista, 

jossa voi osallistua monipuoliseen 

päihteettömään toimintaan ja saada apua 

erilaisten asioiden hoitamiseen. 

Stopissa työntekijä tai Fattaluuta voi 

paneutua tarkemmin ihmisen 

tilanteeseen ja auttaa esimerkiksi 

asumiseen tai virastoasioihin liittyvissä 

asioissa tai päihteettömän arjen 

aikataulutuksessa. 

Tarvittaessa etsitään kuntoutujaa 

paremmin palveleva paikka. 

Konkreettisen rinnalla kulkija on 

mahdollista saada vaikka matkalle 

asemalta Stoppiin tai Stopista 

päihdepoliklinikalle.  

On huomattu, että ihmisen voi olla 

haastavaa kysyä apua. Ryhmä 

tapaamisilla työntekijät pyrkivät 

tekemään itsestään helposti lähestyttäviä 

herättääkseen luottamusta, jotta ihmisen 

kynnys kysyä apua tai tulla Stoppiin olisi 

mahdollisimman matala. 

Koko järjestön voimin ollaan pyritty 

luomaan toimivaa mallia siitä, miten 

asiakas Stoppiin tullessaan saisi 

mahdollisimman kokonaisvaltaisen tuen 

heti hoidon jälkeen hänen itsensä 

määrittelemän tarpeen kautta. 
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Otteita asiakaspalautteesta (2020): 

Radalta Himaan –toiminnan ansiosta… 

 

”Olen saanut enemmän käsitellä kipeitä 

menneisyyden asioita turvallisessa 

ryhmässä.” 

”Olen elossa.” 

”Pääsen jakamaan kokemuksiani ja 

kuulumisiani ja kuulemaan muita.” 

”Olen voimaantunut.” 
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Fattaluuta-toiminta 

Fattaluuta-hanke on saanut alkunsa 

vuonna 2011 päihdekuntoutujien 

tarpeista ja ajatuksista. Asiakkaat ja 

vertaiset ovat mukana toiminnan 

suunnittelussa ja toteutuksessa, jotta 

toiminnasta tulisi vertaisten näköinen 

sekä helposti tavoitettava tukea 

tarvitsevien ihmisten keskuudessa. 

Fattaluudan keskiössä on 

koulutuskokonaisuus, jossa vertaisia 

koulutetaan toimimaan 

vertaispalveluohjaajina apua tarvitseville 

päihdekuntoutujille ja -asiakkaille. 

Toiminta ei kuitenkaan rajoitu 

päihdekuntoutujien keskuuteen, sillä 

kuka tahansa voi asioida Fattaluudan 

kanssa. Koulutukset parantavat 

osallistujien elämänhallintaa sekä 

valmiutta hoitaa omia asioitaan. 

Koulutetut fattaluudat päivystävät 

Stopissa, verkossa ja sote-alan 

toimijoiden auloissa neuvomassa apua 

tarvitsevia erilaisissa virastoasiointiin 

liittyvissä kysymyksissä. Fattaluudat 

lähtevät myös tarvittaessa asiakkaan 

mukaan asiointikäynnille. 

Lisäksi Helsingin aikuissosiaalityön 

ammattilaiset päivystävät Stopissa ja 

neuvovat kävijöitä esille nousevissa 

ongelmissa.  

Fattaluudassa vuoden 2020 päätavoitteita 

olivat koulutuskokonaisuuden 

kehittäminen ja vertaisten tukeminen 

sekä sitouttaminen toimintaan. Maailmaa 

ravistellut COVID19-pandemia kuitenkin 

muutti tavoitteiden pistettä, jolloin 

keskuuteen nousivat vertaistuen ja 

sosiaalisten suhteiden tarjoaminen sekä 

etäpalveluiden kehittäminen. 

 

Henkilöstö ja organisaatio 

Vuoden 2020 aikana Fattaluuta-tiimin 

koordinaattori siirtyi naapurivaltioon 

opiskeluiden perässä. Koordinaattori 

jatkoi kuitenkin etätöissä raporttien 

parissa. Koulutussuunnittelijan 

ammatissa on säilynyt sama henkilö 

syksystä 2019 saakka. Vertaistyöntekijä 

on myös pysynyt samana vuoden läpi, 

mutta henkilö siirtyi kesällä ansaitusti 

ohjaaja-tittelin alle. 

 

Fattaluudassa on ollut vuoden 2020 

aikana yhteensä viisi työkokeilijaa ja 

valtaosa heistä on suorittanut Fattaluuta-

koulutuksen työkokeilun aikana. 

Normaalioloissa työkokeilijat olisivat 

keskittyneet Fattaluudan työtehtäviin, 

kuten Fattaluuta-koulutuksiin, virastojen 

aulapäivystyksiin sekä Stopin Fattaluuta-

päivystyksiin. 
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Pandemian alettua työkokeilijoille 

järjestettiin vaihtoehtoisia työtehtäviä ja 

osa pääsi etäpäivystyksien parissa 

kokeilemaan taitojaan Fattaluutana. 

Yhtenä työkokeilijana on toiminut jo 

diplomoitunut Fattaluuta. Henkilö on 

ollut aktiivisesti mukana Fattaluuta-

päivystyksissä ja on ollut arvokas lisä 

tiimin toimintaan.  

Vuoden 2020 aikana kunnioitettavat 87 

henkilöä on ollut mukana Fattaluuta-

toiminnassa vapaaehtoisena. 

 

 

Fattaluuta-koulutukset ja 

vierailut 

Fattaluuta-koulutuksia, vierailuja ja 

infotilaisuuksia ehdittiin järjestämään 

ennen pandemiaa, jonka jälkeen 

toiminnot ovat siirtyneet pääasiallisesti 

etänä järjestettäviksi. Vuoden aikana 

Fattaluuta-tiimi on innovoinut toimintaa 

roimasti, jonka vuoksi uusia 

koulutusmuotoja on luvassa vuodelle 

2021.  

 

Fattaluudan lippulaiva-koulutuksessa 

henkilö voi kouluttautua 

vertaispalveluohjaajaksi. Koulutukset 

järjestetään syys- ja kevätlukukausina. 

Koulutuksen aikaansaaminen on ollut 

vaivatonta jo olemassa olevien 

yhteistyökumppanien ansiosta. 

Monet kouluttajat ovatkin olleet mukana 

koulutuksissa jo useamman kerran. 

Koulutussuunnittelija myös muovaa 

koulutuksen aihepiirejä aktiivisesti, jotta 

tarjonta pysyisi mahdollisimman 

kattavana ja tarpeellisena. 

Koulutukset järjestettiin alkuvuodesta 

sekä Stop Huumeille ry:n toimitiloissa, 

että kouluttajien toimipisteissä vieraillen, 

mutta pandemian myötä koulutukset 

siirtyivät internetin ihmeellisen maailman 

puolelle. Koulutukset ja vierailut ovat 

olleet tiistaisin ja torstaisin klo 11-14.30.  
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Koulutuskauden päätteeksi touko- ja 

joulukuussa on pidetty fattaluudille 

loppukokeet, jotka ovat pitäneet sisällään 

suullisen ja kirjallisen osion sekä 

lomaketestin. 

Kokeen tarkoituksena on testata 

fattaluutien kykyä hallita 

pääkaupunkiseudun palvelujärjestelmää 

sekä hahmotusta palveluiden 

kokonaisuuksista. 

Kokeisiin sisältyy myös näyttöjä, joiden 

tarkoituksena on antaa fattaluudille 

mahdollisuus harjoitella käytännön 

asiointitehtäviä. Näytöt järjestettiin 

etäpäivystyksien muodossa. 

Lisäksi fattaluudat vierailevat 

mahdollisuuksien salliessa erilaisissa 

päihdehoitolaitoksissa tai asuntoloissa, 

jotta he tutustuisivat paremmin  

palveluihin. Valitettavasti pandemia 

pysäytti hetkellisesti kevätkauden 

koulutuksen, jonka vuoksi loppukokeita ei 

voitu keväällä järjestää.  

Fattaluutien kauden päätöstä on 

juhlistettu sekä toukokuussa että 

joulukuussa yhdessä vertaisten ja Stopin 

työntekijöiden kanssa. Keväällä 2020 ei 

valitettavasti päästy juhlistamaan 

diplomoitumista, mutta kauden päätöstä 

juhlistettiin verkossa. 

Joulukuussa diplomoitui viisi uutta 

fattaluutaa, joita juhlistettiin etänä 

erilaisten juhlallisuuksien ja fanfaarien 

saattelemana. Tänä vuonna tilaisuudessa 

ei päästy ravintolaan ruokailemaan, jonka 

vuoksi osallistujille lähetettiin ravintola-

annokset koteihinsa.  
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Diplomoituneilla fattaluudilla on 

mahdollisuus osallistua syventävän tason 

koulutuksessa Metropolia 

Ammattikorkeakoulun sosionomi-

opintoihin. Viiden opintopisteen 

“Sosionomin työn luonne ja monet 

ympäristöt”-kurssi suoritetaan avoimen 

amk:n kautta. 

Kaksi fattaluutaa olivat valmiuksissa 

aloittaa kurssin keväällä 2020, joka 

valitettavasti siirrettiin pandemian 

jälkeiselle ajalle. 

Yhteydenpito Metropolian opettajien 

kanssa on kuitenkin ollut avointa ja 

antoisaa vuoden lävitse, joka on omiaan 

kertomaan yhteistyön mielekkyydestä. 

Toiminnan siirtyminen verkkoon osoitti 

monen olevan vierailla vesillä: mikrofoni 

tai kamera ei mennyt päälle, tapaamisiin 

ei päässyt kirjautumaan, sovellukset eivät 

asentuneet ja skannaus tuntui 

mahdottomalta kotoa käsin (etenkin 

ilman skanneria). 

Tämä johti kesällä järjestettävään 

“Älylaite Ystäväksi”-koulutukseen, joka 

toistui kahteen otteeseen. Ulkona 

järjestetyssä koulutuksessa tutustuttiin 

eri verkkoalustoihin sekä hakemusten 

tekemiseen omalla älylaitteella. 

Kevään sosiaalinen etäisyys oli kuitenkin 

verottanut ihmisten sosiaalisia suhteita 

sekä hyvinvointia, jonka vuoksi 

Fattaluuta-tiimi järjesti myös viikoittaiset 

reissut maauimalaan rentoutumisen, 

hyvän seuran ja urheilun merkeissä. 

Vapaaehtoisen uimaopettajan voimin 

osallistujat saivat myös kohentaa 

uintitekniikoitaan. 
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Koulutuskalenteri kevät 2020 

4.2.  Fattaluudan toiminta  

6.2.  Vapaaehtoisuuden 

periaatteet 

11.2.  Kelan sähköiset 

palvelukanavat  

13.2.  Vuorovaikutus ja dialogisuus 

18.2.  Virkistys: Elokuviin 

20.2.  Aikuissosiaalityö ja nuorten 

palvelut 

25.2.  Päihdepalvelut 

27.2.  Matalan kynnyksen 

palveluohjaus: Tukikohta ja 

Osis 

3.3.  Ihmisoikeudet 

5.3.  Asiamiehet 

10.3.  Ulosottovirasto 

12.3.  ATK-kurssi 

 

Stop Huumeille ry sulki ovensa tässä 

kohtaa pandemian vuoksi. 

Fattaluudan henkilökunta joutui 

muokkaamaan koulutusta 

suunnitellusta, sillä kouluttajilla olivat 

kädet täynnä pandemian aiheuttamien 

rajoitusten vuoksi. 

 

 

Sisäiset etäkoulutukset: 

26.3.  Ruoka-apu pandemian 

aikana 

31.3.  Työttömänä 

virastoviidakossa 

2.4. Keissi: Työttömyys 

7.4. Mitä on yksinäisyys? 

16.4. Tukitoimet kotisohvalle 

21.4. Kriisi - Uhka ja mahdollisuus 

23.4. Keissi: Kriisistä 

28.4. Kelan tuet ja korona 

5.5. Luovuus ja arjen tarpeet 

7.5. Keissi: Mistä arki luodaan? 

12.5. Läheiset ihmissuhteet 

14.5. Keissi: Läheisriippuvuus 

19.5. Työminä ja privaminä 

26.5. Onnellisuus 

28.5. Kauden päätös 

2.6. Motivaatio 
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Koulutuskalenteri syksy 2020 

1.9.  Fattaluudan toiminta 

3.9.  Vapaaehtoisuus sosiaalialalla 

8.9.  Kelan sähköinen asiointi 

10.9.  Vuorovaikutustaidot 

15.9.  Aikuissosiaalityö ja nuorten 

palvelut 

17.9.  Virkistys: Pakohuone 

22.9.  Päihdepalvelut 

helsinkiläisille 

24.9.  Asiamiehet 

29.9.  TE-palvelut 

1.10.  Harjulan palveluohjaus 

6.10.  Ihmisoikeudet 

8.10.  Tukikohta ry 

13.10. Ulosottovirasto 

15.10.  Talous- ja velkaneuvonnan 

palvelut ja Takuusäätiö 

20.10.  Maahanmuuttajien palvelut 

22.10.  Digitaidot 

27.10.  Digitaidot 

29.10.  Digitaidot 

3.11.  Virkistys: Ruokailu 

5.11.  Asumisyksikön palvelut 

10.11.  Asumisen palvelut ja VVA 

 

12.11.  EA1-kurssi 

17.11.  EA1-kurssi 

19.11.  EA1-kurssi 

24.11.  Lastensuojelu- ja 

perhepalvelut 

26.11.  Turvakodin palvelut 

3.12.  Kertaus 

8.12.  Rikostaustaisten palvelut 

10.12.  Loppukokeet 

15.12.  Kehittämispäivä 

17.12. Diplomointi 

 

Koulutuksia on pidetty vuoden aikana 

yhteensä 59 kappaletta. Luku pitää 

sisällään kevät- ja syyskausien 

koulutukset sekä kesän kurssit. 

Koulutuksiin on osallistunut yhteensä 48 

eri henkilöä ja käyntimäärä niissä on 

yhteensä 310. 

Kouluttautuvien fattaluutien lisäksi jo 

valmistuneet fattaluudat ovat päivittäneet 

tietoaan osallistumalla koulutuksiin. 

Koulutusten sekä koulutuksiin 

osallistuvien määrä on laskenut vuodesta 

2019, joka selittyy pandemian 

aiheuttamilla muutoksilla. 

Koulutuksissa on kuitenkin ollut kävijöitä 

ympäri vuoden, joka on omiaan 
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kertomaan, että Fattaluuta-toiminnalle 

on tarvetta. 

Olennaista on se, että fattaluudat osaavat 

koulutuksien pohjalta auttaa toisten 

lisäksi myös itseään ja uskaltavat pyytää 

apua ongelmiinsa. Vertaistuen merkitys 

näkyy hyvin sekä auttajassa että 

autettavassa, sillä moni Fattaluudan apua 

saanut on itse hakeutunut mukaan Stopin 

toimintaan sekä Fattaluuta-koulutuksiin. 

Varmasti myös toimintaan 

osallistumisesta saatu konkreettinen 

hyöty, kuten verkostoituminen alan 

toimijoiden kanssa ja olemassa olevat 

työllistymisen polut, lisäävät toiminnan 

kiinnostavuutta. 

 

Otteita asiakaspalautteesta (2020): Mitä 

voisit sanoa Fattaluuta-koulutuksesta? 

“Ensinnäkin suosittelen kurssia joka 

ikiselle joka joutuu touhuamaan eri 

virastojen kanssa (harvemmin yksi taho 

riittää). Kurssi tarjoaa 

kokonaisvaltaisen läpileikkauksen 

virastoasioista ja tarjoaa varmasti apua, 

koska selkokielisesti käydään läpi kukin 

virasto ja tämä tarjoaa varmasti apuja 

ihan kaikille osallistujille. 

Tähän yhtälöön kun lisätään hyvät tai 

jopa erinomaiset vierailevat luennoitsijat 

(+ kurssin vetäjät) jotka avaavat lisää 

palveluista ja ovat helposti lähestyttäviä. 

Perusoletus ainakin itselläni oli, että 

ainakin osalla ryhmästä on sekalainen 

määrä kokemusta vähintään yhdestä 

virastosta. 

Se mikä oman tajunnan räjäytti, oli 

hämmentävä tietotaito joka tuli ryhmän 

sisältä ja oppii paljon uutta sekä 

"olisinpa tiennyt tuon asian aikaisemmin 

elämykset". Tämä tietty riippuu ihan 

ryhmän koostumuksesta ja olin onnekas, 

että ihan huippu tapauksia samaan 

aikaan.” 

“Fattaluuta-koulutus antaa laajaa tietoa 

yhteiskunnan palveluista, virastoista 

yms, jonka avulla voin tulevaisuuden 

työtehtävissäni auttaa apua tarvitsevia 

ihmisiä.” 

“Laaja ja kattava perehdytys, 

yhteishenki ja mielettömät keskustelut.” 

 

Purkutuokiot ja 

virkistystoiminta 

Fattaluutien työssä jaksamisen tueksi on 

kehitetty purkutuokiot. Päivystyksen 

jälkeen vapaaehtoinen keskustelee 

päivystyksestä Fattaluudan työntekijän 

kanssa rauhallisessa tilassa. 

Tarkoituksena on purkaa päivystyksessä 

olleita keissejä ja tunnetiloja. Päivystäessä 

saattaa kohdata tuohtuneita ja/tai 

hankalia asiakkaita, jolloin pienikin  
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kommentti voi painua “ihon alle”. 

Vapaaehtoinen voi purkaa negatiiviset 

kokemukset tiimin jäsenelle, jotta voi 

viettää vapaa-aikaansa ilman painostavia 

tunnetiloja. Purkutuokioissa korostetaan 

myös onnistumisia ja positiivisia 

asiakaskohtaamisia, joka on ehdottoman 

tärkeää, jotta vapaaehtoinen kiinnittää 

huomiota onnistumisiin. 

Ehdoton valtaosa asiakkaista on 

tyytyväisiä saamaansa palveluohjaukseen. 

Purkutuokiot ovat myös oiva väylä 

palautteenantoon vapaaehtoiselle 

päivystyspisteestä ja/tai Fattaluuta-tiimin 

toiminnasta. 

Fattaluutien virkistystoimintaa 

järjestetään koulutuskauden aikana 

kahteen otteeseen. Virkistystoiminnan 

sisältö rakennetaan osallistujien toiveiden 

mukaisesti. Vuonna 2020 käytiin mm. 

elokuvissa ja pakohuoneessa. 

 

 

Yhdessä tekemisen lisäksi on käyty 

syömässä ulkona. Virkistystä on vuoden 

2020 aikana järjestetty yhteensä 7 kertaa. 

 

Vuoden aikana järjestettiin kaksi 

aktiivisten fattaluutien 

palkitsemisruokailua. Illalliselle 

Fattaluuta-tiimin kera kutsutaan 

aktiiviset vapaaehtoiset edellisen kuuden 

kuukauden ajalta. 

Kevään ruokailu jouduttiin peruuttamaan 

ravintoloiden sulkemisen myötä. 

Peruutettu ruokailu korvattiin kesällä 

rennon lounasristeilyn muodossa 

Helsingin saaristossa. 

Syksyllä palkitsemisruokailu järjestettiin 

ravintola Finnjävelissä. Molemmat 

tapahtumat olivat erityisen onnistuneita 

ja samaa mallia toteutetaan myös 

tulevana vuonna. 

  



44 
 

Päivystykset ja 

vertaispalveluohjaus 

 

Stopissa 

Fattaluudat ovat päivystäneet Stopissa 

olohuoneen aukioloaikoina, eli arkisin klo 

9-15. Fattaluudilla on työhuone, jossa on 

käytössä kaksi tietokonetta, tulostin sekä 

puhelin. He voivat helposti tarjota 

akuuttiapua Stopin kävijöille ja muille 

apua tarvitseville henkilöille 

virastoasioissa. 

Lisäksi he kertovat uusille tulijoille talon 

toiminnasta. Fattaluudat ovat myös 

tarvittaessa jalkautuneet asiakkaan 

mukaan virastoasioinnille, jolloin asiakas 

saa turvallisen henkilön mukaansa. 

Fattaluudat toimivat oman jaksamisensa 

sekä tietotaitonsa mukaisesti. 

Stopin päivystykset pyörivät normaalisti 

maaliskuuhun saakka, jonka jälkeen 

Fattaluudan vertaistyöntekijä päivysti 

puhelimen sekä tietokoneen välityksellä 

arkisin klo 9-15. Tämä päivystys sai 

nimekseen “Etäluuta”.  

Fattaluudan päivystyksen tärkeys näkyi 

COVID19-viruksen aiheuttamien 

valtakunnallisten toimenpiteiden aikana. 

Muuttuneet elämäntilanteet, kuten 

työttömyys ja lomautukset, johtivat 

asiakasmäärien huimaan nousuun. 

Päivystyksiä järjestettiin vuoden aikana 

yhteensä 240 kappaletta ja 

asiakastapauksia oli 367. Asiakasmäärien 

nousu on mainittavan arvoista, sillä 

edeltävän vuoden aikana 

asiakastapauksia oli 156. 

Asiakkaiden palaute päivystyksistä on 

myös ollut hyvin kiitollista, eikä yhtään 

negatiivissävytteistä palautetta ole 

saapunut Fattaluuta-tiimin tietoon.  

Etäluudan tilalle kehitettiin myös 

“Fikkaluuta”-toiminto, jossa fattaluudan 

voi napata mukaan virastokäynnille 

puhelimen, tietokoneen tai tabletin 

välityksellä. 

 

Sote-alan toimipisteissä 

Fattaluudat kohtaavat suuren osan 

asiakkaistaan Fattaluuta-päivystyksissä 

sosiaali-ja terveysalan palvelupisteiden 

auloissa. Maaliskuun jälkeen päivystykset 

olivat tauolla, joita kuitenkin jatkettiin 

välittömästi tilanteen salliessa. 

Normaalitiloissa viikoittain pidettävissä 

päivystyksissä fattaluudat ovat 

kohdanneet paljon erilaisista taustoista 

tulevia ihmisiä ja päässeet hyödyntämään 

koulutuksissa oppimaansa tietoa sekä 

omaa elämänkokemustaan, ja heidän 

työtään onkin kovasti kiitelty virastojen 

taholta. 



45 
 

 

Fattaluudat päivystivät Kampin sekä 

Malmin Kansaneläkelaitoksissa yhteensä 

16 kertaa vuoden aikana. 

Asiakastapauksia kertyi 246. 

Päivystyksien ajatuksena on ollut tuoda 

fattaluutien apu lähelle tukea tarvitsevia 

ihmisiä. Fattaluudat ovat muun muassa 

auttaneet asiakkaita lomakkeiden kanssa, 

ohjanneet heitä oikeiden liitteiden 

hankinnassa ja jutelleet yleisesti Stop 

Huumeille ry:n toiminnasta sekä 

tarjonneet vertaistukea. 

Aulapäivystyksissä kohdatut asiakkaat 

kirjataan nimettömästi tukkimiehen  

 

kirjanpitoa hyödyntäen ja asiointiaiheet 

etuuslajeittain. Aulapäivystyksissä on 

mahdotonta kerätä aukottomasti 

yksittäisten kävijöiden määrää, koska 

sama henkilö saattaa vuoden aikana 

asioida joko samassa tai eri virastossa 

fattaluutien kanssa uudestaan. 

Oletuksena kuitenkin on, että yhtenä 

päivänä yksi ihminen asioi vain kerran, 

joten yksittäiset kävijät per päivystys on 

kohtuullisella tarkkuudella sama kuin 

kyseisen päivän yksittäisten henkilöiden 

kävijämäärä. 
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“Loistavaa apua, jono eteni mukavasti 

kun pääsin välistä. Apu helpotti 

suunnattomasti.” 

“Sain asiallista palvelua, olen 

kiitollinen.” 

“Olen hämmentynyt 

vapaaehtoistyöntekijän 

ammattitaidosta, KIITOS!” 

(Palaute Fattaluuta-päivystyksistä 2020) 

 

Laakson vieroitushoidon yksikkö on 

säilynyt fattaluutien päivystyskohteena. 

Vieroitushoidon asiakkaat kaipasivat 

tukea mm. Kelan tukihakemuksissa, 

opiskelumahdollisuuksien 

kartoittamisessa sekä asuntoasioissa. 

Vieroitushoidossa fattaluudat kohtaavat 

päihteiden kanssa painivia henkilöitä, 

jolloin Fattaluuta-koulutuksen 

tietopaketti tulee laaja-alaisesti 

hyödynnettyä. Asiakkaita voidaan ohjata 

kuntoutuksen piiriin sekä tukea 

kokonaisvaltaisesti elämän 

solmukohdissa. 

Fattaluuta-päivystys Laakson 

vieroitushoidossa koettiin asiakkaiden, 

katkon henkilökunnan sekä fattaluutien 

puolesta erittäin onnistuneeksi. Usein 

asiakkaat kaipaavat myös keskusteluapua 

elämäntilanteeseensa sekä 

päihteettömään elämään. 

Asiakaskohtaamiset ovat usein pidempiä 

kuin Kelan aulassa. Kirjattuja 

asiakastapauksia oli vuoden aikana 21, 

päivystyksiä 8. Edellä mainittuihin 

lukuihin on vaikuttanut pandemian 

aiheuttama tauko päivystyksissä keväällä 

2020. 

 

“Katkolla pääsee auttamaan ihmisiä 

joiden tilanteeseen voi samaistua, kun on 

itsekin ollut aikoinaan katkolla niin 

monta kertaa. Sen tietää miten tärkeetä 

apu on siinä vaiheessa elämää. Voisin 

päivystää siellä joka päivä.” 

(Asiakaspalaute 2020) 

 

Marraskuussa 2020 järjestettiin pilotti-

päivystys Helsingin kaupungin 

päiväkeskus Aaltoon. Fattaluuta 

osallistuu päiväkeskuksessa 

järjestettävään aamuryhmään, jonka 

jälkeen vastaanottaa asiakkaita. 

Ryhmään osallistumisen uskotaan 

madaltavan asiakkaiden kynnystä tuen 

hakemiseen. Joulukuussa päivystykset 

siirtyivät etäpäivystykseksi 

valtakunnallisesti kohonneiden 

tartuntalukemien vuoksi. Päivystyksiä 

järjestettiin kolme kertaa ja niitä 

jatketaan vuoden 2021 aikana. 
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Erikseen on mainittava Fattaluuta-

päivystys Asunnottomien yössä. 

Vapaaehtoiset saivat rauhalliset tilat 

palveluohjausta varten. Tapahtuma 

koettiin mielekkääksi, pienehköstä 

asiakasmäärästä huolimatta. 

 

Virastojen työntekijöiden päivystykset 

Stopissa 

Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan 

aikuissosiaalityön sosiaaliohjaajia on 

vieraillut Stop Huumeille ry:n tiloissa 

kaksi kertaa kuussa. Sosiaaliohjaajat 

tarjoavat tukea taloudellisten ja  

 

sosiaalisten haasteiden selvittämiseen. 

Kerran kuussa päivystyksen yhteydessä 

on pidetty “sossubingo”, jossa on ollut 

tarjolla mukavan yhdessäolon lisäksi 

palkintoja. 

Bingo vetää asiakkaita puoleensa, jolloin 

kynnys sosiaaliohjaajan kanssa 

keskustelemiselle madaltuu. 

Päivystyksien asiakaskontaktit on kirjattu 

sähköiseen palautejärjestelmään 

päivystyksen päätteeksi. Jälleen kerran, 

pandemia aiheutti stopin päivystyksille.  

Alkuvuodesta päivystykset pyörivät 

normaaliin tahtiin, keväällä ja kesällä 
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päivystykset olivat tauolla. Syksyllä 

päivystykset järjestettiin etänä. Vuoden 

aikana ollut yhteensä viisi päivystystä ja 

kirjattuja asiakaskäyntejä yhteensä 10. 

Kirjatuissa päivystyksissä on siis käynyt 

keskimäärin kaksi asiakasta per kerta. 

Sossubingoa jatkettiin vuoden ympäri, 

joka siirtyi kuitenkin virtuaalibingoksi 

keväällä. Bingoja järjestettiin vuodessa 10 

kertaa. 

Lisäksi Stopissa on pidetty alkuvuodesta 

yksi talous- ja velkaneuvonnan päivystys, 

jossa päivystäjänä toimi Helsingin 

oikeusaputoimiston ammattilainen. 

Asiakkaat voivat pyytää apua esimerkiksi 

velkasaneeraukseen ja ulosottoon liittyen. 

Talous- ja velkaneuvonnan päivystyksistä 

apua haki kuusi kävijää. Normaalitiloissa 

päivystyksiä olisi neljä kappaletta 

vuodessa. Talous- ja velkaneuvonnan 

päivystyksiä pyritään jatkamaan vuonna 

2021. 

Fattaluutien aulapäivystyksiä sekä 

sosiaali- ja terveystoimialan 

työntekijöiden päivystyksiä on 

suunniteltu yhdessä ammattilaisten ja 

vertaisten kanssa sekä kasvokkain että 

sähköpostitse. 

Luottamuksellinen yhteistyö on 

aikaansaanut sen, että osapuolet tuovat 

rohkeasti toimintaan uusia ajatuksia ja 

toimintametodeja. Tällöin toiminta on 

yhteistyöhön perustuvaa, eikä lähde vain 

toisen osapuolen tarpeista. 

 

Tiedotus ja markkinointi 

Fattaluuta-toimintaa on markkinoitu 

Stopin yhdistysinfoilla, joita on pidetty 

Stopin toimitiloissa perjantaisin eli 

infoaamupäivisin sekä erilaisissa 

laitoksissa ja asumisyhteisöissä.  

Radalta Himaan -tiimi on jalkautuessaan 

tehnyt merkittävää markkinointityötä 

myös Fattaluuta-toiminnalle. Tiimin 

jäsenet sekä mukana ryhmissä olevat 

vertaiset ja fattaluudat kertovat 

Fattaluuta-toiminnasta ja jakavat 

mainosmateriaaleja sekä asiakkaille, että 

työntekijöille eri yhteistyöpaikoissa. 

Kohtaamisten kautta Stopin toiminta 

konkretisoituu ja ihmisten on helpompi 

tulla mukaan toimintaan. Kuluneena 

vuonna Fattaluuta-tiimi on myös 

informoinut toiminnasta aiempaa 

aktiivisemmin, infoja on pidetty 15 kertaa 

vuoden sisällä. 

Markkinoinnissa on hyödynnetty 

aktiivisesti sosiaalista mediaa ja 

erityisesti Stopin Facebook-sivuja, joille 

tiimi on päivittänyt projektin kuulumisia 

ja ajankohtaisia tapahtumia. 

Lisäksi ajan tasalla pidetty, Stopin 

nettisivuilla oleva kalenteri on toiminut 



49 
 

tärkeänä tiedonvälityskanavana 

internetissä. Fattaluudan 

koulutussuunnittelija vieraili myös 

onnistuneesti Sinipiuha-podcastissa 

kertomassa toiminnasta. 

 

Seminaarit 

Fattaluudat ovat osallistuneet 

mahdollisuuksien mukaan seminaareihin 

ja webinaareihin. Helmikuussa 

Fattaluudan koordinaattori osallistui 

Fattaluuta-konkareiden kanssa SOSTEn 

seminaariin Sosiaalisista 

ihmisoikeuksista. Seminaari koettiin 

erittäin mielenkiintoiseksi ja samanlaista 

toimintaa toivottiin jatkossa. 

Pandemian saavuttua Suomeen, 

webinaarit ottivat seminaareista vallan. 

Vuoden aikana tiimin jäsenet osallistuivat 

EMCDDA:n, SOSTEn sekä muiden 

järjestöjen webinaareihin. Vuoden aikana 

osallistuttiin kahdeksaan 

seminaariin/webinaariin.  

KeTyFa-tilaisuus jouduttiin raskain 

sydämin peruuttamaan vuodelta 2020. 

 

Työryhmät 

Virastoyhteistyöverkosto on toiminut 

aktiivisesti koko vuoden. Verkoston 

kokouksiin on osallistunut Kelan, sote-

viraston ja Stopin työntekijöitä. Verkosto 

on tavannut noin kolmen kuukauden 

välein. Tarvittaessa yhteyttä on pidetty 

myös puhelimitse sekä sähköpostitse. 

Kokouksissa on käsitelty virastojen 

toimintaan ja Fattaluuta-yhteistyöhön 

liittyviä kysymyksiä. Vuoden 2020 aikana 

on keskusteltu erityisen paljon 

asiakkaiden tuen tarpeista ja ohjauksesta 

oikean palveluntarjoajan huomaan. 

Virastoverkoston palaverit ovat olleet 

todella antoisia ja avoimia, mikä osoittaa 

sen, että osapuolet ovat sitoutuneita 

toiminnan kehittämiseen. Fattaluudan 

yksi tärkeimmistä tavoitteista on 

toiminnan (projektin) alusta asti ollut 

saada oikea-aikaisesti toimiva 

virastoyhteisöverkosto, joka ottaa osaa 

aktiivisesti Fattaluudan kehittämiseen. 

Tässä ollaan selkeästi onnistuttu hyvin, 

mistä yhtenä merkittävänä osoituksena 

on se, että molemmat virastot haluavat 

jatkaa yhteistyötä toiminnan kanssa ja 

ovat myös omalta osaltaan esitelleet sekä 

suositelleet Fattaluuta-toimintaa ja 

päivystyksiä kollegoilleen eri 

toimipisteissä.  

Päihdetyön vertaistoiminnan 

yhteistyöverkoston eli Vety-verkoston 

kokouksiin on otettu osaa 

mahdollisuuksien mukaan vuoden 2020 

aikana. Mielenterveys -ja 

päihdejärjestöjen tapaamisiin on 
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osallistuttu kaksi kertaa vuoden aikana, 

jossa järjestöjen yhteistä toimintaa on 

kehitetty hyvässä yhteishengessä. 

Fattaluudan koulutussuunnittelija on 

myös osa Paikka Auki-ohjausryhmää, 

jossa ohjataan, seurataan ja tuetaan 

Paikka Auki-toimintaa. 

 

Toimintamallia toteuttavat 

tahot 

Fattaluudan toimintamallia toteutetaan 

Turun A-Killan sekä Espoon kaupungin 

alaisena toimintana. Molemmat tahot 

toteuttavat toimintaa suhteellisen 

pienimuotoisena ja omiin resursseihinsa 

sopeutettuna. 

Toimintaa koordinoivat työntekijät on 

koulutettu fattaluuta Starttikoulutuksessa 

vuonna 2016, jonka jälkeen toimintaa on 

kehitetty jatkotapaamisissa. Molemmat 

tahot ovat omaksuneet toimintamallin 

erinomaisesti, eivätkä ole ilmaisseet 

tarvetta tapaamiselle vuoden 2020 

aikana.  

Toimintamallin siirtämisen tilalle on 

suunnitteilla Fattaluuta-koulutuksen 

järjestöyhteistyö. Toisen järjestön 

henkilökunnan jäsen voi kouluttautua 

fattaluudaksi. Tämä edistää järjestöjen 

mahdollisuuksia tarjota asiakkailleen 

laadukasta palveluohjausta, Fattaluuta-

tiimi taustatukena. 

Syksyllä 2020 järjestettiin epävirallinen 

kokeilu kyseisestä yhteistyöstä VVA ry:n 

kanssa, joka osoittautui erittäin 

onnistuneeksi. VVA ry:n työntekijä 

diplomoitui fattaluudaksi ja voi näin ollen 

hyödyntää tietotaitoaan 

palveluohjaukseta tukea tarvitseville 

asiakkaille 

VVA ry:n toimipisteessä. Työntekijä 

raportoi Fattaluuta-tiimille 

asiakaskohtaamisista, jotta Fattaluuta-

tiimi voi ylläpitää valtakunnallista 

seurantaraporttia. 
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Yhteistyökumppanit 

A-klinikkasäätiö/Päihdesairaala 

Ehyt ry 

Espoon kaupunki / Aikuisten 

sosiaalipalvelut 

Helsingin oikeusaputoimisto 

Helsingin kaupunki / Sosiaali- ja 

terveystoimiala 

Helsingin ulosottovirasto 

Huumetyön vertaistoiminnan 

yhteistyöverkosto VETY 

International House Helsinki 

Kalliolan setlementti 

Kansaneläkelaitos 

Kehityspiikki Koulutus Oy 

Kotkan kaupunki / 

Terveydenedistämisyksikkö 

Laakson vieroitushoito-osasto 

Metropolia Ammattikorkeakoulu 

M.P.Pro-Team Oy 

Ohjaamo Helsinki 

SEFO-konsultointi 

Stadin aikuisopisto 

Sininauhasäätiö 

Suoja-Pirtti Ry 

 

 

Takuu-säätiö 

Tukihenkilötyö yhdistys ry (Ilmo 

Häkkinen) 

Tukikohta ry 

Turun A-kilta ry / Luukkukaveri 

Työ- ja elinkeinotoimisto 

Uudenmaan turvallisuuskorttikoulutus 

Ky 

VVA ry 



STOP  HUUMEILLE  RY

Pakkamestarinkatu 2
00520 Helsinki

 
p. 044 510 5550

info@stophuumeille.fi
 

www.stophuumeille.fi
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