Julius eli päihdekierteessä
yli 30 vuoden ajan
Tällä hetkellä hän tekee kaikkensa uuden elämäntavan oppimiseksi, s. 18

“Stopin kautta on monet
menestystarinat kirjoitettu”
Fattaluuta-koulutussuunnittelija
Mikki, s. 4
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“Fattaluuta-koulutus on
täydentänyt osaamistani ja
vahvistanut ammatillisuuttani”
Vva ry vertaisohjaaja Heidi, s. 6

Haastattelussa
Rikostaustaisten yhtye
Häriintynyt Haitari, s. 10
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Tilaa luovuudelle ja
itsensä kehittämiselle

Lisää tuskaa?
Lapset, nuoret ja vanhemmat tarvitsevat lisää tietoa päihteistä.
Totuudenmukaisella tiedolla voidaan välttää turhaa tuskaa. Stop
Huumeille ry:n infotiimi suunnittelee juuri Teidän tarpeisiinne
sopivan päihdeinfon.
Kaikki infomme suunnitellaan tilaajan toiveiden mukaisesti ja
kohderyhmä huomioiden. Infoissa käytetään mm. osallistuvaa draamaa,
filmejä, kyselyitä, keskustelua ja pelejä. Toiminnallisuudella ja
interaktiivisuudella saadaan monipuolinen kontakti ryhmään, ja asioita
voidaan tarkastella tiedollisen tason lisäksi myös tunnetasolla. Päämääränä
on antaa tilaisuuksiin osallistuville totuudenmukaista ja ajantasaista tietoa
päihteistä, sekä saada esiin ja korjata mahdolliset väärät luulot ja ihanteet.
Inforyhmä koostuu päihdealan ja sosiodraaman ammattilaisista sekä
kenttäkokemuksen omaavista henkilöistä. Info on suunnattu 4–6
luokkalaisille ja sen kesto on noin 45–60 minuuttia, ryhmäkoko max. 25
hlöä. Järjestämme infoja myös ammattihenkilöstöille.

Stop Huumeille
4 numeroa 99 euroa
2 numeroa 69 euroa
Tilaukset:
www.stophuumeille.fi
puh. 044 720 7301
toimitus@stophuumeille.fi
Julkaisija

Stop Huumeille ry
Pakkamestarinkatu 2
00520 Helsinki
puh. 044 510 5550
info@stophuumeille.fi
www.stophuumeille.fi
Päätoimittaja

Johan Loikas
Toimitussihteeri

Laura Heinonen
Ulkoasu

Erja Tapani

Olemme eläneet ja elämme edelleen hurjia aikoja.
Poikkeustilanteista huolimatta olemme saaneet kohdata valtavasti ihmisiä vuoden aikana. Työntekijämme ovat olleet mukautuvaisia ja idearikkaita. Kaikesta
huolimatta onnistuimme toteuttamaan lähes kaikki
normaalitoimintomme. Toimintoja on järjestetty
tilanteen mukaan etänä, livenä ja hybridinä pandemian alusta asti.
Meidän työporukkamme koostuu uskomattomista ja
erilaisista, toisiaan täydentävistä yksilöistä. Puolet
työyhteisöstämme ovat ihmisiä, jotka ovat aloittaneet
matkansa astumalla Stopin ovesta sisään ensimmäistä
kertaa asiakkaan kengissä ja polku on lähtenyt siitä
etenemään. Mikin haastattelu tässä lehdessä toimii
hyvänä esimerkkinä. Tämä on suuri rikkaus ja tällä
osaamisella ja kokemuksella olemme saaneet kehitettyä toimintaamme hyvin asiakaslähtöisellä otteella.

KUVA: STOP HUUMEILLE RY:N
VALOKUVA-ARKISTO

Olemme toimintamme kautta vuosien varrella saaneet solmittua huikeita yhteistyökuvioita,
joista tässä lehdessä on esillä Laakson alkoholivieroitusosasto. Fattaluuta-porukkamme käy
eri yhteistyötahojen toimipaikoissa päivystämässä ja tarjoamassa vertaispalveluohjausta.
Radalta Himaan -tiimimme taas toteuttaa toimintapäiviä, keskusteluryhmiä sekä uutuutena
Tositarinoita Toipumisesta -luentosarjaa eri päihdekuntoutusta tarjoavissa toimipaikoissa.
Yhteistyö on ollut molemmin puolin antoisaa ja mutkatonta.
Kuten tämän lehden kirjosta huomaa, Stopin yhteisöön mahtuu valtavasti talenttia ja potentiaalia. Olen ollut etuoikeutettu kaikki nämä vuodet, kun olen saanut seurata vierestä ihmisten
kukkaan puhkeamista. Skaala on ollut laaja ja osaamista tuntuu löytyvän lähes joka saralta.
Pyrimmekin kaikin mahdollisin keinoin tukemaan ihmisten osaamista, kehittymistä ja
antamaan heille mahdollisimman paljon rohkaisua ja näkyvyyttä toteuttaa itseään. 
MIRVA SUUTARINEN,
STOP HUUMEILLE RY:N TOIMIPISTEEN JOHTAJA

Toimitus

TIETO ON TÄRKEIN ASE TAISTELUSSA
PÄIHTEIDEN VÄÄRINKÄYTTÖÄ VASTAAN.
TILAA PÄIHDEINFO
Stop Huumeille ry
info@stophuumeille.fi
puh. 044 510 5550
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Heikki Eloranta
Johanna Huttunen
Joonas Fagerholm
Julius Kuusisaari
Katre Kauhanen
Patrick Silfverroos
Suvi Helle

Sisältö #60

Kannen kuva

Joonas Fagerholm
Kirjapaino

Silverprint Oy
www.silverprint.fi
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yhteistyö
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Artistihaastattelu
Eetu, artistinimeltään Eeppinen,
		 aloitti räppäämisen päihdehoidossa
14 Runokirja-arvostelu
		 Anssi Matias Miettisen runot
		 käsittelevät ihmisyyttä
16 Legotaide
		 Stoppi-pienoismalli hämmästyttää
		 yksityiskohdillaan
18 Selviytymistarina
		 Juliuksen päihdekierre alkoi jo
		 13-vuotiaana
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Asiakkaasta työntekijäksi
monen mutkan kautta
Stopin Fattaluudan
koulutussuunnittelija
Mikko, joka
tunnetaan paremmin
lempinimellä Mikki,
saapuu haastatteluun
kauramaidolla
terästetyn kahvin
kanssa.

Mistä lempinimesi
Mikki tulee?
– Äiti nimesi Mikoksi, mutta
koska se on niin yleinen nimi,
niin hän päätti jo ennen syntymääni alkaa kutsumaan mua
Mikiksi.
Miten kuvailisit
itseäsi kolmella sanalla?
– Mietteliäs, ennakkoluuloton ja
toimelias.
Millainen
työntekijä olet?
– Tykkään uusista haasteista ja
että saan itse ohjata työni kulkua.
Kiva saada joku tehtävä jolla ei
ole selkeitä rajoja. Ohjastan itse
työni kulkua ja puuhastelen tosi
itsenäisesti. Saatan unohtaa
pyytää apua, kun uppoudun
omiin suunnitelmiini. Tykkään
kyllä heitellä ideoita rakkaiden
työtovereideni kanssa. Haluan
tietää mitä mun täytyy tehdä,
mutta että toteuttamisessa ei ole
selkeitä rajoja.
Millainen koulutusja työtausta sinulla on?
– Olen suorittanut lukion viime
vuosituhannella Eiran aikuislukiossa. Lisäksi valmistuin IT-tradenomiksi Haaga Heliasta vuonna 2017, vaikka IT-alan töihin
menin jo vuonna 2007. Opintojen ohella olen tehnyt erilaisia
toimistotöitä.
Miten päädyit
Stoppiin töihin?
– Minulla oli ongelmia päihteiden kanssa ja olin ollut yli viisi
vuotta syrjäytyneenä yhteiskunnasta. Lopetettuani päihteet,
tulin Stoppiin ensin kävijänä.
Kaipasin fiksua tekemistä ja
rakennetta arkeen ja olin syrjäytymisen johdosta ottanut aika
pahasti siipeeni elämältä. Kiinnostuin Fattaluuta-toiminnasta
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”On makeeta, kun
ihmiset alkaa hymyillä
ja löytää itsensä
ja paikkansa tästä
maailmasta.”

ja lähdin mukaan koulutukseen
keväällä 2015. Hyppäsin mukaan puolesta välistä koulutuskautta, olin mukana jokaisella
koulutuskerralla ja tykkäsin
kovasti.
Olin kesän 2015 työkokeilussa Stopissa ja tein Fattaluuta-aulapäivystyksiä. Menin takaisin
kouluun syksyllä, mutta se oli
liian aikaista mulle. Aloin keskittymään itseni hoitamiseen ja
elämän suunnan etsimiseen.
2016 syksyllä tulin taas työkokeiluun Stoppiin ja olin vuoden
loppuun. Aloin tekemään opinnäytetyötä Fattaluudalle. Tutkin
brändin rakentamista sosiaalisen
median avulla. Sain parhaan
arvosanan, eli 5 ja sivuja kertyi
liitteineen 104.
Kevään 2018 etsin töitä,
mutta kohtasin haasteen siinä,
että aineopinnot ja oma osaaminen olivat vanhentuneita. Kesällä
Fattaluudan työntekijä Raisa
vinkkasi työpaikasta, jota hakea
ja tulin valituksi A-klinikkasäätiölle rakentamaan sähköistä
palvelua sosiaalisen kuntoutumisen tukemiseksi. Olin siellä
Paikka Auki 2 -hankkeen työntekijänä vuoden ajan. Tämän
jälkeen törmäsin somessa Stopin
työpaikkailmoitukseen nykyisestä tehtävästäni. Muistan, että
luin ilmoituksen kolmeen kertaan. Kävin paikanpäällä esittäytymässä, kysymässä työtehtävän
sisällöstä ja jätin hakemukseni.
Mitä työtehtäviisi
kuuluu?
– Tärkein työ on Fattaluudan
koulutuskokonaisuuden kehittäminen. Järjestän koulutukset ja

olen yhteydessä yhteistyötahoihin, jotka kuuluvat palveluverkostoon. Näitä ovat mm. yhteiskunnan palvelut, asunnottomien
palvelut, velkaneuvojat, poliisit,
lastensuojelu. Lisäksi toimin
koulutettavien Fattaluuta-kurssilaisten mentorina ja ohjaajana.

Päihdekuntoutujan
ääni kuuluviin
STOP HUUMEILLE RY on syntynyt, kasvanut ja kehittynyt päihdekuntoutujien toisilleen tarjoamasta vertaistuesta.
Olemme yksi Suomen suurimmista päihdekuntoutujien
vertaistukeen keskittyneistä yhdistyksistä. Arkinen vertaistuki on toimintamme ydin, mutta sen lisäksi olemme myös
ruohonjuuritason asiantuntijaorganisaatio. Koulutettujen
ammattilaisten äänen sijasta tuomme esiin päihdekuntoutujien omaa ääntä ja pidämme tärkeänä, että se kuuluu
kaikessa päihdekuntoutujiin liittyvässä päätöksenteossa.

Mikä työssäsi on
kaikkein rankinta?
– Ei mitään kovin rankkaa,
mutta suurimmat vaikeudet
liittyvät ehkä aikatauluihin ja
tiedottamiseen. Aina ei riitä
aika kaikkeen, jonka lisäksi olen
usein muiden ihmisten aikataulujen ja heidän ajankäyttönsä
armoilla. Tiedon kulkeminen,
eli milloin suunnitelmasta tulee
sovittua, ei ole aina nopeaa.
Yhteistyötahoja on paljon ja he
ovat usein kiireisiä.

Stoppilaisten vankka tietämys siitä, mitä päihdekuntoutumisen kentällä tapahtuu, on aina tehnyt meistä oman
alamme asiantuntijoita. Kohtaamme Stopissa päivittäin
niitä haasteita, joihin päihdekuntoutujat törmäävät yhteiskunnan palveluissa. Toimeentuloon, päihdekuntoutuspaikkojen saatavuuteen ja asumiseen liittyvät ongelmat
ovat sitä todellisuutta, jossa päihdekuntoutujat usein elävät.
Myös päihdekuntoutumiseen liittyvissä asenteissa olisi
usein korjaamisen varaa.

Mikä on parasta
työssäsi ja Stopissa?
– Ihmisten onnistumiset elämässä. On makeeta, kun ihmiset
alkaa hymyillä ja löytää itsensä
ja paikkansa tästä maailmasta.
Tykkään Stopissa siitä vapaudesta ja vapaaehtoisuudesta. Uskon,
että sillä on iso merkitys, että
tähän toimintaan voi osallistua
juuri niin vähän tai juuri niin
paljon kuin itse haluaa. Tätä
kautta on monet menestystarinat
kirjoitettu.

Tänä vuonna pysähdyimme Stopissa miettimään, miten
voisimme kuntavaalien aikaan paremmin osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tuoda päihdekuntoutujien
arjen päättäjien tietoon. Päättäjien tapaaminen, verkostotyö ja kannanotot ovat osa sitä vaikuttamistyötä, jota
teemme ympäri vuoden.
Tällä kertaa päätimme järjestää myös kuntavaalikeskustelun, joka toteutui kesäkuussa Allianssi ry:n tiloissa ja oli
seurattavissa Stopin Facebookissa livenä. Hahmottelimme
myös vaalitavoitteet, joihin tiivistimme stoppilaisten
ajatukset siitä, miten yhteiskunta voisi huomioida kuntoutujia nykyistä paremmin.
Kuntavaalikeskustelu ja vaalitavoitteemme synnyttivät
paljon keskustelua sosiaalisessa mediassa ja kasvotusten
kohdatessa. Usein ihmisten puheissa kuulsi epäluottamus
päättäjiä ja poliittista järjestelmää kohtaan, vaikka usein
itse palveluista ihmisillä oli hyviä kokemuksia. Kun viranomaisten ja ympäröivästä yhteiskunnan taholta joutuu
kohtaamaan syrjintää, epäluuloja ja jopa mielivaltaa, ei ole
ihme, että luottamus on joskus koetuksella. On kuitenkin
tärkeää muistaa, että mikäli päihdekuntoutujat eivät pyri
mukaan keskusteluun päihdehoitojen järjestämisestä,
käydään keskustelu ilman heitä.

Millaisia tavoitteita
sinulla on tulevaisuudelle?
– Haluan hankkia lisäkoulutusta
sosiaalialan työhön. Haluan
jatkaa työtä, joka on itselleni
merkityksellistä.
Miten rentoudut
vapaa-ajallasi?
– Harrastan liikuntaa ja joogaa.
Minulla on myös kaksi kissaa,
joiden kanssa vietän aikaa.

Tulevaisuudessa aiomme olla mukana yhteiskunnallisessa
keskustelussa yhä enemmän ja kehittää uusia tapoja osallistaa vaikuttamistyöhön alan todellisia asiantuntijoita eli
päihdekuntoutujia. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on
oman asiantuntijuuden jakamista ja ensikäden tiedon
tuomista niillekin, joilla ei sitä muuten olisi. Se on päivittäistä työtä, jota olemme Stopissa tehneet jo kauan. 

Paljasta jotain, mitä
työkaverisi eivät vielä tiedä
sinusta!
– Mulla oli yläasteella liikunnan
numero 5. 
KATRE KAUHANEN

SUVI HELLE
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Fattaluuta-osaamista
omalle työpaikalle
Vva ry:n päiväkeskus VEPAssa vertaisohjaajana työskentelevä Heidi Heino auttaa asiakkaitaan
palvelujen pariin ja pitää heidän puoliaan, kun järjestelmä ei toimi. Kouluttautuminen fattaluudaksi
on tukenut Heinoa työssään asunnottomien parissa ja valanut uskoa omaan osaamiseen.

H

eino istuu pöydän
ääressä työpaikallaan päiväkeskus
VEPAssa. VEPA
eli vertais- ja
vapaaehtoistoiminnan keskus sijaitsee nykyään
Itä-Pasilassa ja on auki viikon
jokaisena arkipäivänä. Heino on
toista vuotta Vva ry:n palkkalistoilla ja hän on se henkilö, joka
toimii asiointiapuna VEPAn
kävijöille. Koronapandemian
takia VEPAssa käy tällä hetkellä
vain asunnottomia asiakkaita.
– Heti kun joku saa asunnon,
hän on pois täältä. Normaaliaikana täällä käy muitakin, jopa
200 asiakasta päivittäin. Nyt
sisään voidaan päästää vain
asunnottomia ja asiakasmäärät
pyörivät nyt noin 50 päivittäisen
kävijän kieppeillä.
– VEPAssa asiakkaiden
tukeminen tapahtuu siinä kaiken
muun ohella, samalla kun juodaan kahvia ja puetaan päälle
puhtaita vaatteita. Asiakkaiden
elämäntilanteet ovat moninaisia,
mutta tällä hetkellä korostuvat
terveydenhuollon kanssa asioiminen, sosiaalitoimen asiat ja
Kela.
Päiväkeskus VEPA on ollut
monen asunnottoman turvapaikka jo vuodesta 2008 lähtien.
Päiväkeskuksessa voi levätä,
syödä ja peseytyä sekä tietysti
myös täyttää hakemuksia, varata
lääkäriaikoja ja soittaa sosiaalityöntekijälle Heinon kanssa.
Isoin oppi on itseluottamus
Heino valmistui fattaluudaksi
Stop Huumeille ry:n järjestämästä koulutuksesta syksyllä 2020.
Heinon mukaan isoin juttu

koulutuksessa oli sen ymmärtäminen, että on ok, että kaikkea ei
tiedä. Tärkeintä on oppia hakemaan tietoa ja tuntemaan eri
tahoja.
– Google on tosi tärkeä työväline ja Stoppi on ollut minulle
myös isona tukena. Minulla on
Fattaluuta-vertaisohjaajan puhelinnumero pikavalinnassa, sillä
ja googlettamisella mikä tahansa
asia selviää.
– Fattaluuta-koulutus opetti
minulle todella paljon virastoista
ja sosiaalihuollosta ja siitä, miten
prosessit toimivat. Suurin oppi
on kuitenkin ollut itsevarmuus.
Luottamus omaan kykyyn hoitaa
asiat ja ymmärrys siitä, että
jokaisen ihmisen tilanne on joka
tapauksessa omanlaisensa.
Heino päätyi Fattaluuta-koulutukseen ihan vahingossa.
– Olin kerran tupakalla
kollegan kanssa, joka sattui
kysymään, olenko menossa
Fattaluuta-koulutukseen. Olin
ihan huuli pyöreänä, että mistä
on kyse. Soitin Fattaluudan
koulutussuunnittelijalle, sillä
minulle annettiin hänen numeronsa.
Seuraavalla viikolla Heino
istuikin jo Fattaluuta-koulutuksessa.
Heino kokee, että Fattaluutakoulutus on täydentänyt hänen
omaa osaamistaan ja vahvistanut
ammatillisuutta. Heinon mukaan Fattaluuta-koulutus on
tavallaan nopeuttanut ammatillista kehitystä, kuin ohituskaista.
Ilman koulutusta jokainen asia ja
tieto olisi tullut kerättyä yksi asia
kerrallaan, asiakkaiden kohtaamisen myötä ja itse selvittämällä.
– Nyt olen saanut valtavan

Stop Huumeille ry

”Sellaista päivää
minulla ei ole, että en
haluaisi tulla töihin.”
tietopaketin kerralla Fattaluutakoulutuksista. Ei kaikkea voi
tietää valmiiksi, mutta täytyy
luottaa siihen, että saan asian
selvitettyä.
Systeemi
on rikki
Tällä hetkellä Heino on huolissaan terveydenhuollosta ja sen
saatavuudesta.
– Meidän kävijämme käännytetään usein pois terveysasemilta ja joskus ainoa vaihtoehto
on mennä tuntikausiksi istumaan päivystykseen. Ihmisten
tarpeet ovat todella akuutteja.
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On esimerkiksi pahoja tulehduksia, mutta koska ihminen ei
ole selvin päin ja hän näyttää
ulkoisesti erilaiselta kuin keskiverto terveysasemakävijä, hän ei
saa hoitoa.
– Joskus asiakkaan tilanne
voi olla sellainen, että hän haluaisi päihdevieroitukseen, mutta
asia venyy viikkoja tai jopa
kuukausia. Silloin ihmisen
luottamus asioiden hoitumiseen
menee ihan täysin. On käsittämätöntä, että katkolle täytyy
jonottaa. Ihmisen avun tarpeeseen vastataan asenteella; jos
oikeasti haluat vieroitukseen,

niin jaksat kyllä odottaa. Eihän
lääkärikään sano niin potilaalle,
jolla on käsi poikki.
– Ihmiset ovat nyt aika huonossa kunnossa, monet ovat ihan
fyysisesti sairaita. Korona-aika
on iskenyt asunnottomiin ehkä
kaikkein kovimmin. Korona lisää
ongelmia, mutta systeemi oli
rikki jo ennen pandemiaa. Asunnottomilla ei ole voimavaroja
pitää ääntä itsestään, sillä heidän
voimansa kuluvat siihen, että he
selviävät aamusta iltaan. Vielä jos
muutenkin kuormittavaan tilanteeseen tulee joku kielteinen

Tai kun asiakas haluaa omaaloitteisesti pyyhkiä pöydät. Tai
se, kun asiakas kehottaa toista
asiakasta laittamaan maskin
kasvoilleen. Se, kun ihmiset
ottavat vastuuta itsestään ja
muista.
– Työssäni kohtaan tietysti
vaikeita ja surullisiakin tilanteita,
mutta positiivisia puolia on aina
enemmän. On hienoa, kun
joskus asiakas on soittanut
vankilasta, ettemme huolestuisi,
kun häntä ei näy. Toisinaan joku
haluaa laittaa korkin kiinni ja
hakeutua katkolle. Silloin häntä
autetaan. Ehkä voisi tiivistää,
että parasta työssäni on luottamuksen syntyminen. Se, että
ihminen luottaa meihin ja siihen,
että olemme täällä häntä varten.
Työ VEPAssa on Heinolle
tärkeä ja hän kokee olevansa
juuri oikeassa paikassa.
– Sellaista päivää minulla ei

Kelan päätös pisteeksi i:n päälle,
nämä ihmiset lyövät hanskat
tiskiin. Minun tehtäväni täällä on
taistella heidän puolestaan.
VEPA on monelle tällä hetkellä ainoa paikka, missä voi
viettää päivällä aikaa.
– Kirjastot ja uimahallit ovat
poissa pelistä, ihmiset ovat
väsyneitä ja pinna kireällä. Olen
miettinyt sitä, että me muut
pääsemme koronarajoituksia
pakoon, mutta asunnoton ei
pääse mihinkään pakoon maskipakkoja ja turvavälejä. He eivät
ole päässeet hengähtämään
vuoteen. Asunnottomuus on joka
tapauksessa rankkaa ja nyt vielä
korona päälle.
“Sellaista päivää ei ole, että
en haluaisi tulla töihin”
– Parasta työssäni on se, kun
näkee asiakkaiden ryhtyvän
hoitamaan asioitaan itsenäisesti.

Stop Huumeille ry
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ole, että en haluaisi tulla töihin.
Täällä pysyy mielenkiinto yllä,
koska kahta samanlaista päivää
ei ole.
Vapaa-ajallaan Heino rakastaa kirjoja. Heinoa kiinnostavat
elämänkerrat ja viime aikoina
hän on ahminut ihmisyyttä ja
psykologiaa valottavaa kirjallisuutta.
– Olen nykyään ihan hurahtanut äänikirjoihin. Trauma ja
rakkaus on viimeksi loppuun
lukemani kirja. Lukemalla voi
lisätä omaa ymmärrystä itsestään ja samalla ymmärtää toisiakin paremmin.
Toinen vapaa-ajan intohimo
on piirtäminen.
– Nykyään en enää ala piirtää
iltaisin, koska en pääse koskaan
nukkumaan, jos aloitan. Saatan
alkuun päästyäni piirtää kahdeksan tuntia. 
SUVI HELLE
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Katkolta himaan – Stopin ja
Laakson alkoholivieroitushoitoosaston yhteistyö
Fattaluuta ja Radalta
Himaan tarjoavat
kullanarvoista tukea
elämänmuutoksen
tekemiseen
vieroitushoidon kautta

top Huumeille ry
on tehnyt jo puolentoista vuoden
ajan arvokasta
yhteistyötä Laakson
alkoholivieroitushoito-osaston kanssa. Yhteistyö
alkoi Radalta Himaan -luennoilla, jonka tarkoituksena on tarjota
Laakson asiakkaille eväitä päihdeongelmasta toipumiseen.
Hieman myöhemmin repertuaariin lisättiin myös Fattaluutapäivystys osaston asiakkaille.
Laakson yhteyshenkilön Viivi

S

Väänäsen siirtyessä muihin
työtehtäviin, pysähdyimme
hänen kanssaan hetkeksi pohtimaan kulunutta yhteistyötä.

sellainen intensiivinen tunnelma.
Minusta on kiva itsekin olla niitä
kuuntelemassa, kun kaikki ovat
niin keskittyneitä. Näkee, että se
kertomus uppoaa ja kolahtaa,
Väänänen kuvaa.
Hänen mukaansa vieroitushoito-osasto on usein ensimmäinen paikka, jossa on mahdollista
tehdä muutosta ja muuttaa
elämän suuntaa.
– Siksi on ensiarvoisen tärkeää, että siihen saa uskoa, tukea ja
kannustusta. Unohtamatta
myöskään konkreettisia vinkkejä
siitä, miten tästä eteenpäin.
Samalla saa tietoa palveluista
sekä siitä, ettei tarvitse yksin
selvitä. Kannustetaan siihen, että
hakee apua, menee Stoppiin,
osallistuu erilaisiin ryhmiin,
hyödyntää fattaluutien osaamista, hän luettelee.
Kaiken kaikkiaan vieroitushoito-osasto on Väänäsen

Ammattilaisten ja Radalta
Himaan -vertaisten
osaaminen täydentävät
toisiaan
Laaksossa on pidetty Radalta
Himaan -luentoja lokakuusta
2019 saakka. Luentojen rakenteena ovat vertaisten kertomat omat
kokemustarinat, joiden myötä
asiakas saa tietoa raitistumisessa
onnistumisesta. Viivi Väänänen
kertoo infojen tekevän usein
silminnähtävän vaikutuksen
asiakkaisiin.
– Suurimman vaikutuksen tekevät aina ryhmien pitäjien
kertomukset toipumisesta ja
miten he ovat päässeet siihen
tilanteeseen, missä he tällä
hetkellä ovat. Niissä on usein
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mielestä oikea paikka tälle
toivoa antavalle infolle. Hän
kiittelee erityisesti ryhmien
vetäjien kykyä haastaa asiakkaita ajattelemaan ja pohtimaan
itse omaan elämäänsä liittyviä
kysymyksiä.
– Se on myös eri asia, kuuleeko asioita vertaisen kertomana
vai ammattilaisen kertomana,
Väänänen linjaa.
Väänänen pitää ammattilaisten ja vertaisten tekemää yhteistyötä arvokkaana. Hänen mielestään vertaisilla on arvokasta
tietoa esimerkiksi siitä, miltä
tuntuu mennä ensimmäistä
kertaa Stoppiin, tai hakea kuntoutukseen.
– Työntekijänä ei voi sanoa,
että olen kokeillut kaikkia
muita vaihtoehtoja, ja todennut
tämän parhaaksi, Väänänen
toteaa.
– Vertaisena voi sanoa niin

”Se on myös eri asia,
kuuleeko asioita
vertaisen kertomana
vai ammattilaisen
kertomana.”

paljon suorempaan, vaikka
sanookin ihan lämpimästi ja
mukavasti. Se on niin erilaista,
se on suoraa ja se tulee siitä
omasta kokemuksesta, hän
jatkaa. Väänänen ei arvota
kumpaakaan puolta toista tärkeämmäksi, mutta pitää niin
ammattilaisten kuin vertaistenkin panosta asiakkaan kannalta
erittäin hyödyllisenä.

Ja ne jäävät sitten heidän välisiksi
keskusteluiksi, Väänänen linjaa.
Fattaluutien apu tulee vieroitushoito-osastolla enemmän
kuin tarpeeseen, sillä monesti
asiakkailla on hoitamattomana
erilaisia palvelujärjestelmään
liittyviä asioita.
– Täällä saattaa olla ihmiset
juurikin siinä tilanteessa, että
heillä on paljonkin selvittämättömiä asioita. Ja sitten monesti
tässä osastolla ollessa ne hoitamattomat asiat painaa, Väänänen aloittaa.
– Se on kauhean hyvä, että
pääsee niitä sitten tässä hoitamaan. Niin paljon kevyemmin
mielin voi sitten lähteä kotiin,
hän jatkaa.
Kun Viivi Väänäseltä tiedusteltiin Stoppiin liittyvää muistoa,
totesi hän parhaiten yleisellä
tasolla jääneen mieleen asenteen,
joka stoppilaisista välittyy niin

Fattaluudilta tukea
hoitamattomien asioiden
järjestelyyn
Myös Fattaluuta on tehnyt säännöllistä yhteistyötä Laakson
vieroitushoito-osastolla.
– Joka kerta meidän asiakkaista on vähintään yksi tai
muutama asioinut fattaluutien
kanssa, Väänänen kertoo.
Hänellä on ollut tapana
aamuinfossa kertoa, että fattaluudat ovat tänään käytettävissä.
Samalla hän on selostanut, missä
kaikessa fattaluudat esimerkiksi
voivat asiakkaita auttaa.
– Mutta minähän en ihan
tarkalleen tiedä sitä sisältöä, että
se on ollut heidän välistä ja luottamuksellista keskustelua. Toki
ne aiheet ennalta suunnilleen
tiedän, kun asiakkaat kertovat haluavansa niistä jutella, mutta
monesti voi olla, että se aihe siinä
matkan varrella vähän laajenee.

Stop Huumeille ry
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hänelle itselleen kuin kaikille
asiakkaillekin.
– Kyllä esimerkiksi tuo Radalta Himaan -porukka saa aina
hymyn kasvoille – niin hyväntuulisia, iloisia, lämpimiä ihmisiä joilla on sana hallussa ehdottomasti. Arvostan kovasti heidän
osaamistaan, hän toteaa.
Fattaluutien käynneistä
päällimmäisenä Väänäsen
mieleen on jäänyt heidän intonsa
ja halunsa auttaa. Yhteistyön
myötä tapahtuneista kohtaamisista on jäänyt pelkästään hyviä
muistoja, ja Väänänen kiittelee
yhteistyön olleen aina oikein
sujuvaa ja jouhevaa. Hyvin
alkanut yhteistyö tuleekin jatkumaan Laaksossa myös tulevaisuudessa. Myös Stoppi tahtoo
kiittää Viiviä hienosti sujuneesta
yhteistyöstä, ja toivottaa onnea
uusiin haasteisiin. 
JOHANNA HUTTUNEN
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Häiriintynyt Haitari –
”Olemme ensimmäinen
ska-bändi, joka ei soita skata!”

S

toppi sai helmikuussa vuonna 2021
vieraakseen Häiriintynyt Haitari yhtyeen. Viisikko istahti
Stopin sohville Lauran ja Johannan kanssa keskustelemaan niin
tarinoista bändin synnyn takana,
kuin myös tuolloin ajankohtaisena olleesta live-keikasta Stopin
Facebook-sivuilla.
Yhtyeessä kosketinsoittimia
soittaa Pekka, bassoa Petri,
rumpuja Aleksi ja kitaraa Marko,
Kamin ollessa kakkoskitaristi.
Laulusta yhtyeessä vastaa Marko,
Petri ja Pekka.
Häiriintynyt Haitari on
yhtye, joka jää pakosti mieleen.
Mieleenpainuvan nimen, energisen lavapresenssin ja ilkikurisen
karisman kombo vakuuttaa
kuulijansa. Tarina kertoo, että
yhtyeen nimi juontaa juurensa
bänditreeneihin, sekä yhtyeen
rumpalin Aleksin ehdotukseen
”sellaisesta häiriintyneestä haitarista” mukaan eräälle biisille.
– Sit se levis, et meil pitäis
olla sellaset haitarihatut. Siitä se
lähti, sit se tuli bändin nimeksi,
hän lisää, saaden aikaan spontaanin naururemakan haastatteluhuoneessa.

päässyt tekemään arvokasta
yhteistyötä Porttiteatterin kanssa.

Häiriintynyt Haitari on
saanut alkunsa Porttiteatterissa.
Porttiteatteri on vapautuneiden
tai vapautumassa olevien vankien toteuttamaa taiteellisesti
korkeatasoista teatteria, joka
pyrkii julkisen esiintymistoimintansa avulla vähentämään lainrikkojiin kohdistuvaa leimaamista. Kaikilla yhtyeen jäsenillä
onkin omaa rikostaustaa.
– Olemme kaikki olleet
tekemässä teatteria, et se esiintyminen tulee varmasti sen myötä
jokaisessa enempi tai vähempi
esille sitten kun soitetaan, Kami
selittää.
Yhtye on syntynyt jäsenten
tarpeesta soittaa ja luoda uutta
musiikkia yhdessä toisten
samanhenkisten ihmisten
kanssa. Porttiteatterin treeneissä tutustuessaan he huomasivat
olevansa samalla aaltopituudella, ja varsin nopealla aikataululla he olivat jo perustamassa bändiä. Porttiteatterin toimistossa
akustisesti treenaamisen aloittanut yhtye hitsautuikin nopeasti yhteen.
– Paljoo ei puhuttu etukäteen
mitään, alettiin vaan skulaa,
Pekka kertoo.
Viisikko onkin sittemmin
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Yhdessä tehtyä musiikkia
omalla tyylillä
Kokoonpano soittaa ainoastaan
itse tekemäänsä musiikkia. Biisit
syntyvät sujuvasti yhteistyöllä;
sanoitukset, sävellykset ja sovitukset syntyvät porukalla, jokaisen tuodessa kokonaisuuteen
oman osaamisensa. Samalla
yhtye pysyy muuntautumiskykyisenä ja voi tarvittaessa lähteä
muokkaamaan valmiita biisejä
ennakkoluulottomasti uuteen uskoon.
– Voi olla, että ollaan soitettu
ja veivattu jotain omaa biisiä
monta kertaa, mut sit tuleekin
tunne et tää ei oikein toimi. Sit
me vaan muutetaan se, Petri
kertoo yhtyeen luovista työskentelytavoista.
Häiriintynyt Haitari ei välitä
tiettyyn genreen profiloitumisesta, vaan luo oman juttunsa
yhdistelemällä rohkeasti vivahteita eri tyylisuuntauksista.
– Alun perin tää oli ska-bändi. Nyt me ollaan ensimmäinen
ska-bändi, joka ei varsinaisesti
soita skata, toteaa Aleksi naureskellen.
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Yhtye harjoittelee sunnuntaisin
maalaismaisemissa.
KUVA: REMI SAARINEN

”Osataan nauraa
itsellemme, että ehkä
siks me ollaan vähän
häiriintyneitä.”

– Niin, me kyl vähän soitetaan, mut ei hirveesti. Ja me
soitetaan kyllä vähän punkkiakin, ja rokkiakin. Meil on vähän
sellasta, et me ei olla niin tarkkoja siitä. Me halutaan kuitenkin
pitää hauskaa. Ja se on ehkä se
meidän pääasiallisin juttu tässä,
se hauskanpito, lisää Petri.
Bändissä soittaminen
on kuin terapiaa mielelle
Vaikka yhtye pitää hauskaa ja
biisit saattavat kuulostaa iloisilta,
sanoitukset ovat usein henkilö-

Tämän lisäksi bändin jäsenet
kokevat merkitykselliseksi sen,
että he voivat omalla musiikillaan tarjota samaistumispintaa
sekä voimauttaa myös kuulijoitaan.
– Jos joku, vaikka yksikin
ihminen siitä jotain saa, niin
silloinhan se on vielä paljon
suurempi palkinto. Että jos on
ollut samassa suossa tai muuta,
Pekka jatkaa.
Bändin jäsenten mukaan
merkittävintä on yhtyeen olemassaolo ja yhdessä musiikin
tekeminen, ei niinkään mitkään
yksittäiset hetket tai saavutukset
uralla. Yhtye on kuitenkin sitä
mieltä, että esimerkiksi Stop
Huumeille ry:n Facebook-sivuilla esitetty live-keikka keskellä

kohtaisia ja rankkoja, ja ne
kertovat yhtyeen jäsenten omasta
elämästä.
– Vaikka me pidetään hauskaa, niin meidän biiseissä käsitellään kuitenkin aika rankkoja
aiheita. Toisaalta osataan kuitenkin nauraa itsellemme, että ehkä
siks me ollaan vähän häiriintyneitä, Petri naurahtaa muiden
nyökkäillessä.
Yhtye kuvailee musiikin
tekemistä eräänlaiseksi terapiaksi mielelle.
– Kun siinä on niputettu
yhteen biisiin elämän rankat
tapahtumat ja iloiset tapahtumat,
niin joka kerta kun sä tunteella
sen laulat tai soitat, niin kyl se on
aina terapeuttinen kokemus,
Pekka kuvaa.
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koronasulkua oli yksi hieno
hetki heidän uralla.
Niin ikään myös Porttiteatterin kanssa yhteistyössä toteutettu Metsä Minussa –leffaprojekti
on jäänyt positiivisesti yhtyeen
mieleen. Äänimaailman luominen elokuvaan yhteistyössä
säveltäjä Sanna Salmenkallion
kanssa on osaltaan korvannut
koronan vuoksi peruuntuneita
klubikeikkoja.
Yhtyeellä on tällä hetkellä
noin parikymmentä valmista
kappaletta, joista jokaisen valmistumiseen on nähty paljon
aikaa.
– Ja hei, seki on aina saavutus
saada yksikin biisi valmiiksi,
Petri muistuttaa. 
JOHANNA HUTTUNEN
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Synkkien tunteiden
käsittelyä räppäämällä
Eetu Hertteli, 24 on toipuva päihderiippuvainen. Hän työskentelee
ilmanvaihtohuoltajana ja tekee rap-musiikkia artistinimellä Eeppinen.

E

etun elämään
räppi tuli jo ala-asteikäisenä, kun
hänen isoveljensä
latasi räppiä hänen
tietokoneelleen.
– Aloin itsekin etsimään
räppiä lisää netistä. Tykästyin
tarinankerrontaan vaikka se olisi
ollut fiktiivistä.
Eetun kaveriporukassa ei
paljoa räppäilty, eikä hän itsekään uskaltanut, vaikka kaverit
häntä siihen rohkaisivatkin.
– Mä aloitin räppäämisen
vasta kun olin päihdehoidossa.
Halusin räpätä tai skeittaa ja
kelasin että räppäämistä voisin
harjoitella tässä ja nyt ilman
mitään välineitä.
– Aluksi häpesin omaa ääntäni, mutta jatkoin ja huomasin
että kohta mua ei enää häirinnyt
vaikka räppääminen kantautui
hoitolaitoksen käytäville oven
läpi.
Lyriikoiden kirjoittaminen
merkitsee Eetulle tunteiden
käsittelemistä ja purkamista.
– Mä oon kirjoittanut mun
parhaat biisit pahasta olosta ja
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Eetu ei erityisesti pidä esillä
olemisesta, mutta nauttii kuitenkin keikkojen tuomasta jännityksestä.
– Mä oon koko keikkapäivän
tosi latautunut. Fiilis, kun se
kaikki purkautuu lavalla on
huikee. Saan paljon varmuutta
keikkoihin kun olen selvinpäin.
Stoppi on Eetulle entuudestaan tuttu ja tärkeä yhteisö.
Ensimmäiset kerrat Stopissa hän
koki ahdistavina, mutta oma
paikka toiminnasta löytyi kun
jaksoi olla kärsivällinen.
– Mun oli tosi vaikea olla
aluksi uusien ihmisten ympäröimänä. Pikkuhiljaa mä kuitenkin tutustuin muihin. Sain apua
käytännön asioiden hoidossa ja
se oli iso juttu, että oli olemassa
mesta mihin tulla viettämään
aikaa selvinpäin.
– Mun eka keikka oli myös
Stopissa. Sain esiintyä ja mennä
pelkoa kohti turvallisessa ympäristössä.
Eetun tulevaisuuden näkymät musiikin suhteen ovat
selkeät ja uutta materiaalia on
tulossa.

saankin silloin eniten tunnetta
paperille.
Eetu koki suomirapin olevan
usein hyvin päihde- ja rikosmyönteistä. Se aluksi tuntui
aiheuttavan ristiriitaa hänen
oman elämäntapansa kanssa,
mutta oma paikka skenestä
kuitenkin lopulta löytyi.
– Oon miettinyt sitä asiaa
paljon. Alkuun se tuntui välillä
epämukavalta, kun jengi esimerkiksi päihtyi keikoilla. Nykyään
ajattelen et se päihteettömyys on
myös keikoilla mun vahvuus. Mä
en halua biiseissä saarnaa tai
käskeä, mutta haluun tehdä
selväks että on paljon muutakin
kuin päihteiden käyttö.
Korona-aika on tuonut
haasteensa myös Eetun musiikintekoon. Hänellä on ollut
vaikeuksia löytää inspiraatiota
kun koko maailma on ollut niin
sanotusti pysähdyksissä.
– Pimeys kun kaikki muut on
jo nukkumassa. Se voi olla
yksittäinen sana tai lause josta
rakentuu riimi. Kuuntelen paljon
musiikkia ja se inspiroi mua
tekemään musiikkia.

Stop Huumeille ry

13

julkaisu #60

”Mun eka keikka oli
myös Stopissa. Sain
esiintyä ja mennä pelkoa
kohti turvallisessa
ympäristössä.”

– Tavoitteet musan suhteen
ovat kasvaneet jatkuvasti ja
huomasin et keikkailu on mulle
tärkeää. Mun unelma myös on
ettei mun tarvitsisi maksaa
musan tekemisestä. Sinkkuja on
tulossa, mutta tykkään tehdä
kokonaisuuksia joten levykin on
tulossa jossain vaiheessa. 
JOONAS FAGERHOLM
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Anssi Matias on myös lahjakas
taidemaalari.
KUVA: ANSSI MATIAS MIETTINEN

A

nssi Matias
Miettisen kirja,
”Vain eläin, joka
osaa puhua”
koostuu kiehtovista runoista,
ajatuksista ja tarinoista. Kirjastossa sen paikka on tietysti
runokirjahyllyssä. Anssin runoihin koukahtaa helposti, jos niille
antaa mahdollisuuden. Ei vain
runoille, vaan myös itselleen.
Luettuani kirjan kolmannen
kerran, löydän jatkuvasti Anssin
kirjoituksista uusia tasoja.
On aina yllätys, mikä ja millainen runo seuraavalta sivulta
iskee lukijalle silmää. Kirjailija hallitsee kirjoittamisen eri tyylilajit ja hän osaa leikitellä sanoilla monimuotoisissa runoissaan
ajatuksen siitä kärsimättä.
Syntyy tunne, että Anssi ei pelkästään kirjoita vaan hän elää,
tai on elänyt runonsa. Iso osa runoista avautuu pikkuhiljaa terälehti terälehdeltä runoilijan mielen johdatellessa lukijaa sekä
todellisuuteen että siihen, miten asiat voisivat olla. ”Se ei ole
lahjakas, joka osaa, vaan se joka tekee kaikkensa, että osaa.”
Lukijan käsissä on rohkea kirja. ”Siitä minä kärsin, etten osaa
tuntea.” Rakkauden ja levon kaipuu on näkyvillä ja tunnelma
välittyy voimakkaana ja selkeänä. Teoksessa on syvällistä avautumista ja itsetutkiskelua.
Aiheilla pallotellaan taitavasti marginaalista toiseen. Epätoivokin on toivo. Maalauksissaan ja kuvataiteessaan näkyvää ympärillä olevan taltioimistarvetta Anssi Matias toteuttaa myös sanataiteessaan. Monipuolinen lahjakkuus, joka osaa sanoinkin maalata
maisemat ja kirjoittaa kukista kauneimmat.
Kirja on loppua kohti etenevä kokonaisuus. Siitä voi nautiskellen napata palasen kerrallaan, sen voi hotkaista ja siihen voi palata
yhä aina uudelleen. Se säilyttää luettavuutensa. Tässä kirjassa ei
ole ”parasta ennen”-merkintää. Teoksen nimi on nöyrä kuten sen
tekijäkin. Mielessäni teen siihen pienen lisäyksen. Anssi Matias on
”Vain eläin, joka osaa puhua. Ja kirjoittaa.”
Taidettasi lisää janoten,
Heikki “Hesssu” Eloranta 
HEIKKI ELORANTA

Ei vain kirjoitettua,
vaan elettyä runoutta

Kerro minulle, miltä aika tuntuu.
Näytä minulle ikuisuus.
Pidä päivisin, revi öisin.
Niin, että tunnen,
kaiken loppuvan kesken.
– A. Matias
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Patrick on intohimoinen
legoharrastaja.
KUVAT: LAURA HEINONEN

“Pähkähullu idea syntyi eroahdistuksen myötä
kunnianosoituksena Stopille”

Y

mmärtääksemme
idean alkuperää
paremmin, pitää
palata hetki ajassa
taaksepäin. Tarkemmin ottaen
vuoden 2020 juhannuksen jälkeiseen viikkoon.
Eräässä liikkeessä oli myynnissä uloskantohintaan loppuerä
lego-yhteensopivia rakennussarjoja. Ensin keräsin talteen poliisiaseman ja myöhemmin palasin
hakemaan myös paloaseman.
Täydensin sarjaa vielä yhdellä
paketilla, koska tarvitsin lisäpaloja.

ten kontaktien puute alkoi kiristämään hermoa ja mietin usein,
miten muilla menee.
Sain läjäpäin lisää legoja
yllättävältä taholta. Idea lopulta
syntyi eroahdistuksen myötä
kunnianosoituksena paikkaa,
työntekijöitä ja kävijöitä kohtaan.
Kyseltyäni sain Stopista
piirretyn pohjaratkaisun ja
aloitin suunnittelun sen pohjalta.
Seuraavaksi kävin Stopissa
valokuvaamassa kalusteita ja
muita tilpehöörejä. Tässä vaiheessa suunnitelmani pakostikin
paljastui. Nyt kun olin kertonut

Elettiin korona-aikaa ja
pääni oli ihan jumissa kaikesta
siihen liittyvästä uutisoinnista.
Oli siis pakko keksiä jotain
terapeuttista tekemistä neljän
seinän sisälle.
Lopputulos oli tuntitolkulla
istumista, suunnittelua ja kompleksin rakentamista. Metodin
nimi oli rakenna-ihmettele-pura
ja rakenna uudestaan.
Jo ensimmäisen “lockdownin” aikana tajusin kuinka hurja
tilanne on kyseessä, kun ihmisiltä vietiin mahdollisuus tavata ja
tehdä juttuja yhdessä. Sosiaalis-
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”Metodin nimi oli
rakenna-ihmettele-pura
ja rakenna uudestaan.”

suunnitelmastani, se oli pakko
saada maaliin.
Kun pohjapiirustus ja kuvat
olivat hoidettu, seuraava operatiivinen vaihe oli massiivinen
palainventaario. Inventaarion
jälkeen pari ensimmäistä versiota oli takanapäin ja tajusin ettei
tätä härdelliä saada minkään
sortin mittakaavaan ennen
kalusteiden rakentamista. Taas
kerran koko roska purkuun ja
uutta lähestymistapaa kehiin.
Työ eteni vuoroin kuvia
vertailemalla ja rakentamalla.
Projektin edetessä ymmärsin,

ettei kaikkia yksityiskohtia ole
mahdollista toteuttaa, eikä
kaikkeen löydy sopivaa ja oikean
väristä palaa. Myönnän ottaneeni muutaman taiteellisen vapauden sisustuksen suhteen.
Valmis rakennelma piti
lopuksi viedä Stoppiin näytille
kuvien ja videoiden ottoa varten.
Kuljetus Stoppiin onnistui pienillä vaurioilla, jotka oli nopeasti
korjattavissa. Paluukuljetuksesta
ei voi sanoa samaa, sillä rakennelma on tällä hetkellä aika
atomeina. 
PATRICK SILFVERROOS
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Julius, 47 toipuu yli kolmekymmentä
vuotta jatkuneesta päihderiippuvuudesta.
KUVA: JOONAS FAGERHOLM

Juliuksen päihdekierre alkoi
alkoholin käytöllä jo 13-vuotiaana

S

iitä se lähti.
Palaan päihdehistoriaani
sitten, kun olen
saanut vähän
muita juttuja
spitattua ulos. Synnyin vuonna
1974 stadissa. Perheeni muutti
ensimmäisen kerran yhdestä
maasta toiseen kun olin 4-vuotias,
Ruotsiin. Siellä asuimme muistaakseni kaksi vuotta. Sieltä,
muutamien Tukholman lähialueiden läpikäyntien jälkeen, muutimme Kanadaan Vancouveriin.
Sinne minä ja siskoni halusimme jäädä, mutta koska mei-

itsetuhoista. Olen melko varma,
että kärsin addiktioni lisäksi
traumaperäisestä stressihäiriöstä.
Jo 6-vuotiaana jouduin seuraamaan vierestä kun siskoani
hakattiin ja raiskattiin hengenvaarallisesti, ja se oli toistuvaa.
Tätä jatkui kunnes täytin 15
vuotta. Näin kun faija piti mutsin
kurkusta kiinni, keittiöveitsi
toisessa kädessä ja uhkasi tappaa
meidät kaikki ellei me nyt lähdettäisi. Faija joutui suljetulle ja
minä ja mutsi jäimme kahdestaan.
Tämä tapahtui Suomessa,
sillä faija oli halunnut muuttaa
Suomeen. Ehdimme asua Suo-

dän juoppo faija ei saanut duunia
Kanadasta, meidät viskattiin
Saksaan, Frankfurt am Mainiin.
Vuosi taisi olla 1983. Siellä
asuimme 12 vuotta ja siellä
päihdeurani alkoi. Saksa oli
neljäs maa missä ehdin asua
ennen kuin täytin 10 vuotta.
Aloitin dokaamisen kaverin
kellaribaarissa, tulin kännissä
himaan ja sain vuosisadan
haukut, mutta en välittänyt. Ei
mennyt kuin kolme vuotta
kunnes kuvioihin tuli mukaan
kokaiini, piri, essu, pilvi ja lisää,
paljon lisää, brenkkua. Kaman
käyttöni on alusta asti ollut
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”Olen hyväksynyt itseni
sellaisena kuin olen.”

messa noin puoli vuotta, kunnes
minä, mutsi ja koira muutimme
takaisin Saksaan. Mutsi oli
vetänyt salaa noin kymmenen

Valium-pilleriä päivässä yli
kymmenen vuoden ajan.
Mutsi makasi kolme kuukautta putkeen pimeässä huoneessa ja minä hoidin kaiken.
Faija dorkalassa, mutsi refloissa,
sisko kokaiinikoukussa.
Käytin ensimmäistä kertaa
kokaiinia kun täytin 16 vuotta.
Vedin kuusi vuotta niin paljon
kokaiinia ja piriä, että se on
ihme etten aiheuttanut diilereille
toimitusongelmia. Lopetin
kokaiinin käytön vuonna 1996,
jonka jälkeen muutin takaisin
Suomeen. Siirryin baaritiskeille
ja parhaimmillaan join kolme

litraa kirkasta vuorokauden
aikana.
Vuonna 2000 vedin ensimmäistä kertaa piriä suoneen,
mutta en halunnut itse oppia
piikittämistä, eli suonensisäinen
vetäminen ei ikinä ollut omalla
vastuullani. En välittänyt oliko
spigu puhdas ja siitä lahjaksi sain
onneksi ainoastaan C-hepatiitin.
Rasvamaksa kuuluu pakettiin.
Yli kolmenkymmenen vuoden käyttöura ja henkisen kidutuksen ”koti” ovat jättäneet
jälkensä. Jos kerran vielä olen
niin kännissä, että millään ei ole
mitään väliä, olen lähes varma,
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että tapan itseni ennemmin kuin
jollekin viattomalle kävisi huonosti. Olen jo kerran yrittänyt
itsemurhaa, olen viiltänyt itseäni,
olen tietoisesti popsinut liikaa
pillereitä.
Tällä hetkellä olen ollut puoli
vuotta päihteetön. Olen saanut
C-hepatiittini hoidettua, olen
opetellut luottamaan ihmisiin,
olen tajunnut miten paljon
rakastan elämää, olen tavannut
ihan huikeita tyyppejä ja saanut
tukea. Olen hyväksynyt itseni
sellaisena kuin olen.
Tapaamani ihmiset ovat
auttaneet minua löytämään niin

julkaisu #60

aidon sisäisen rauhan, että en
oikein osaa pukea sitä sanoiksi.
Minua on autettu ymmärtämään,
että minun pieni oma elämä voi
oikeasti muuttua edes vähän
paremmaksi.
En ole vielä ehtinyt käydä
Stopissa kovin usein, mutta
viimeistään kuntoutuksen jälkeen haluaisin käydä useammin.
Kun olen saanut oman pöytäni
putsattua, niin haluan antaa
muille sitä, mitä olen muiden
avulla löytänyt. Näitä kekkereitä
en jätä kesken.
Suurkiitokset, Pikku Julle. 
JULIUS KUUSISAARI
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