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Vuonna 2021 yhdistyksen kehittämispäivillä py-
sähdyttiin henkilökunnan kesken yhdistyksen 
mission, arvojen, strategian ja vision äärelle.

Yhdistys haluaa kirkastaa näitä osa-alueita, jotta 
yhdistys pystyisi parhaalla mahdollisella tavalla 
tuomaan niitä esiin viestinnässään ja jokapäiväi-
sessä toiminnassaan.

Päihteettömiä vaihtoehtoja ja 
vertaistukea

Stop Huumeille ry tarjoaa maksuttomia, ver-
taistukeen perustuvia vaihtoehtoja päihteiden 
käytölle ja edistää päihdekuntoutujien yhteis-
kunnallista osallisuutta.

Yhdistys ymmärtää riippuvuussairautta kokonai-
suutena, oirehti se millä osa-alueella tahansa. 
Tästä syystä yhdistys pystyy tarjoamaan riippu-
vuussairaudesta kärsivälle kokonaisvaltaisempaa 
vertaistukea, eikä se rajoitu pelkästään päihtei-
siin.

Lisäksi päihde- ja mielenterveysongelmat kulke-
vat usein käsi kädessä, joka otetaan huomioon 
kaikessa yhdistyksen toiminnassa.

Yhdistys on päihdekuntoutujan tukena koko toi-
pumiskaaren ajan. Stoppi tuo yhteen ihmisiä, 
jotka ovat päihteistä irtautumisen alkumetreillä, 
päihdetaustaisia yhteiskuntaan integroituneita 

työssäkäyviä ja opiskelijoita sekä kaikkea siltä vä-
liltä.

Lisäksi yhdistyksen työntekijät ovat itse joko ver-
tais- ja/tai ammattitaustaisia henkilöitä, joita yh-
distää vilpitön halu tehdä merkityksellistä työtä.

Arvot ohjaavat toimintaa

Stop Huumeille ry:n perusarvoja ovat yksilön 
kunnioittaminen omana itsenään, yhdenvertai-
suus, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja yhtei-
söllisyys.

Päihde- ja mielenterveysongelmat ovat edelleen 
tabu, joihin liittyy paljon ennakkoluuloja ja vääriä 
käsityksiä. Tästä syystä yhdistyksessä ei ole sijaa 
minkäänlaiselle ihmisten arvottamiselle, vaan 
jokaisella on oikeus tulla kohdatuksi sellaisena, 
kuin siinä hetkessä on.

Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja kutakin 
yksilöä tuetaan hänen omista lähtökohdistaan ja 
hänen tarpeensa ja toiveensa huomioiden.

Jokaisella on oikeus 
tasapainoiseen arkeen

Stop Huumeille ry pyrkii omalla toiminnallaan 
vähentämään päihteistä ja riippuvuuksista 
aiheutuvia haittoja ja yhteiskunnallista eriarvoi-
suutta.

Yhdistys kirkasti missiota, 
arvoja, strategiaa ja visiotaan
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Toimintapäivä Suvilahdessa



Millä sanoilla kuvailisit/haluaisit muiden kuvaile-
van Stopin tunnelmaa? Henkilökunta vastaa:

lämmin ruoka, kahvi ja pulla, bilis, liikunta ja hy-
vinvointi, kokemukset, nauru, ilo, seura, huumori, 
avoimuus, rentous, villasukat, hygge

Toiminnan ja yhteisöllisyyden tavoitteena on 
herättää ihmisissä tunne, että he identifioituvat 
“stoppilaisina”.

Osallistaminen ja vapaaehtoistyö vahvistavat 
merkityksellisyyden ja yhteenkuuluvuuden tun-
netta, jonka takia yhdistys pyrkii ja kannustaa te-
kemiseen yhteisen hyvän eteen.

Yhdistys pyrkii vahvistamaan ajattelumallia, jossa 
yhdistyksen toimintaan osallistuminen nähtäisiin 
jatkumona päihdekuntoutukselle.

Jokaisen toipumisprosessi on erilainen ja vaatii 
yksilöllisiä työkaluja. Harva kuitenkaan on val-
mis suoraan töihin tai opintoihin kuntoutuksen 
jälkeen mutta kaipaa merkityksellistä tekemistä 
päiviinsä.

Yhteinen visio yhdistyksen 
tulevaisuudesta

Stop Huumeille ry:n visio on olla vetovoimaisin 
ja monipuolisin päihdekuntoutujien vertaistoi-
mintakeskus, jonka palvelut huomioivat kun-
toutujan koko toipumiskaaren kuntoutuksesta 
päihteettömän elämäntavan rakentamiseen ja 
ylläpitämiseen asti.

Yhdistyksen toiminnassa yhdistyy päihteetön 
viihde ja yhdessäolo, luovuus ja omien kykyjen 
tunnistaminen sekä kouluttautuminen ja tuki ar-
jen rakentamiseksi konkreettisin keinoin.

Fattaluuta-toiminnan tavoitteena on olla valta-
kunnallisesti keskeisissä päihdepalveluissa no-
teerattu toimintamalli ja brändi, jota yhteistyö-
kumppanit voivat viedä omiin toimipaikkoihinsa 
sillä periaatteella, että Fattaluudan tarjoamaa 
osaamista käytetään brändin alaisuudessa. 

Lisäksi tavoitteena on Fattaluuta-koulutuksen 
opinnollistamisen tunnettuuden lisääminen. Fat-
taluuta-osaamisella voi parhaimmillaan ansaita 
osaamispisteitä tukintoon johtaviin opintoihin. 
Lisätietoa

Mistä yhdistys saa rahoituksensa
Myönnetyt avustukset vuodelle 2021

Oma varainhankinta

Yhdistyksen oma varainhankinta muodostuu Stop Huumeille -lehden myynnistä. Lehteä on vuonna 
2021 myyty pääsääntöisesti telemarkkinoimalla omalle asiakasrekisterille yhden varainhankkijan toi-
mesta.
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https://stophuumeille.fi/maisteriluuta-osaamispisteita-voi-ansaita-tutkintoon-johtaviin-opintoihin-f


Hallitus ja työntekijät

Hallituksessa vuonna 2021 toimi pu-
heenjohtajan lisäksi 2 jäsentä. Toinen 
hallituksen jäsenistä on yhdistyksen 
toiminnanjohtaja.

Yhdistyksessä työskenteli kolmen 
eri tiimin sisällä erilaisissa tehtävissä 
vuoden 2021 aikana yhteensä 16 hen-
kilöä.

Harjoittelijat ja 
vapaaehtoiset

Henkilökunnan lisäksi yksi tärkein 
osa toimintaa ovat työharjoittelijat ja 
vapaaehtoiset. Työharjoittelijat koos-
tuvat työkokeilijoista, kuntouttavassa 
työtoiminnassa olevista ja opintoihin 
liittyvissä harjoitteluissa olevista hen-
kilöistä.

Näitä yhdistyksessä työskenteli eri 
pituisissa jaksoissa vuonna 2021 yh-
teensä 18 henkilöä. Lisäksi vapaa-
ehtoisina työskenteli vertaistuki- ja 
Radalta Himaan -toiminnoissa 31 hen-
kilöä ja Fattaluuta-toiminnassa 252 
henkilöä.

Ihmiset toiminnan takana

4

Päihdekasvatusta nuorille -tiimi



Viestinnän ja markkinoinnin 
kehitys
Graafinen ohjeistus ja viestinnän 
pelisäännöt

Vuoden 2021 aikana yhdistyksen visuaalista il-
mettä uudistettiin luomalla yleinen graafinen oh-
jeistus yhdistyksen viestinnän laadun parantami-
seksi ja ammattimaisemman kuvan luomiseksi.

Graafiseen ohjeistukseen luotuja fontteja, värejä 
ja muita brändielementtejä käytetään ensisijai-
sesti kaikessa yhdistyksen viestinnässä.

Vuoden 2021 aikana aloitettiin myös projekti 
yhdistyksen www-sivujen uudistamiseksi. Lisäk-
si henkilökunnan kesken on sovittu viestinnän 
työnjaoista, henkilökunnalle on järjestetty kou-
lutusta ja tuotettu ohjemateriaalia eri viestinnän 
työvälineiden käyttämiseksi.

Sähköisen kuukausikirjeen 
lanseeraaminen

Vuoden 2021 aikana kehitettiin jo olemassa ole-
vaa sähköpostilistaa ottamalla käyttöön uutiskir-
jemarkkinointityökalu.

Uudistuksen myötä uutiskirjeen sisältö ja koh-
deryhmä laajenivat. Uutiskirjeessä on tästä lähin 
huomioitu kootusti kaikki yhdistyksen tiedottami-

nen ja tulevat toiminnot. Uutiskirje soveltuu sekä 
asiakkaille että yhteistyökumppaneille.

Viestintä- ja markkinointikanavat 
vuonna 2021

Ilmoitustaulu toimitiloissa

Talon Tunti joka kuun ensimmäinen perjantai 
(korona-aikana Facebook-livelähetyksenä)

Somekanavat    
 luvut 31.12.2021
Facebook (sivut ja ryhmät) 
Sivun Stop Huumeille ry tykkääjät  10 112
Sivun Stop Huumeille ry seuraajat    8 810

Instagram
Tilin stophuumeillery seuraajat       987

Twitter (Stop Huumeille ry ja Fattaluuta)
Tilin Stop Huumeille ry seuraajat    1 050
Tilin Fattaluuta seuraajat        400

TikTok
LinkedIn
YouTube-kanava
Työntekijöiden sometilit (yksityisviestit, kutsut)

Jatkuu seuraavalla sivulla...
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https://www.facebook.com/stophuumeillery
https://www.instagram.com/stophuumeillery/
https://twitter.com/stophuumeillery
https://twitter.com/fattaluuta
https://www.tiktok.com/@stophuumeillery
https://www.linkedin.com/company/stop-huumeille-ry
https://www.youtube.com/channel/UCkA97fj2_vV3l9K7_HhIkSg/featured


Verkkosivut www.stophuumeille.fi

Sähköinen uutiskirje

Stop Huumeille -lehti

Esitteet, julisteet ja muu fyysisen materiaalin 
jakelu

Yhteistyö ja työryhmät vuonna Yhteistyö ja työryhmät vuonna 
20212021

Infot ja vierailut yhteistyökumppaneiden toimi-
paikoissa (14 yhdistysinfoa ja 15 Fattaluuta-in-
foa)

Fattaluuta kooperaatio -toimijayhteistyö

Huumetyön vertaistoiminnan yhteistyöverkosto 
VETY

EHYT ry:n huumetyöryhmä

Pasilan aluetyöryhmä

Itä-Pasilan naapuruusviikko

Huumeisiin kuolleiden muistotilaisuus 9.11.2021

Koulutuksellinen etätyönohjaus (Stop Huumeille 
ry ja Vailla vakinaista asuntoa ry)

Fattaluudan oma ohjausryhmä (pitkäaikaiset 
yhteistyökumppanit ja vapaaehtoiset)

Virastoyhteistyöverkosto (Fattaluuta, KELA ja 
sote-virasto)

6 Vapaaehtoisten fattaluutien virkistyspäivä
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Toiminta lyhyesti

Vertaistukitoiminnan muodostavat arkisin 
avoinna oleva “aikuisten nuorisotalo” yhdistyk-
sen toimitiloissa sekä erilaiset päihteettömät 
tapahtumat ja toimintapäivät.

Stopin tilat sijaitsevat Helsingin Itä-Pasilassa ja Stopin tilat sijaitsevat Helsingin Itä-Pasilassa ja 
tervetulleita ovat kaikki joko yksin tai yhdessä tervetulleita ovat kaikki joko yksin tai yhdessä 
perheen kanssa. Stopin tiloissa ja tapahtumis-perheen kanssa. Stopin tiloissa ja tapahtumis-
sa noudatetaan yhdistyksen päihteettömyys- ja sa noudatetaan yhdistyksen päihteettömyys- ja 
lääkkeettömyyslinjausta.lääkkeettömyyslinjausta.

Toiminnan runko muodostuu viikko-ohjelmasta Toiminnan runko muodostuu viikko-ohjelmasta 
sekä vaihtuvista toimintapäivistä ja retkistä. Toi-sekä vaihtuvista toimintapäivistä ja retkistä. Toi-

minnan kantavia teemoja ovat liikunta ja hyvin-minnan kantavia teemoja ovat liikunta ja hyvin-
vointi, kulttuuri, kokemukset ja elämykset, oppi-vointi, kulttuuri, kokemukset ja elämykset, oppi-
minen ja toipuminen.minen ja toipuminen.

Lisäksi yhdistys järjestää päihteettömiä vaihto-Lisäksi yhdistys järjestää päihteettömiä vaihto-
ehtoja kalenterivuoden juhlapäiville. Näitä ovat ehtoja kalenterivuoden juhlapäiville. Näitä ovat 
mm. uusivuosi, pääsiäinen, vappu, juhannus, pik-mm. uusivuosi, pääsiäinen, vappu, juhannus, pik-
kujoulut ja jouluaatto. kujoulut ja jouluaatto. 

Yhdistys toteuttaa mahdollisuuksien mukaan Yhdistys toteuttaa mahdollisuuksien mukaan 
myös kävijöiden toiveita juhlia heidän omia merk-myös kävijöiden toiveita juhlia heidän omia merk-
kipäiviään, kuten syntymäpäiviä tai päihteettö-kipäiviään, kuten syntymäpäiviä tai päihteettö-
myyden vuosipäiviä.myyden vuosipäiviä.

Vertaistukitoiminta
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Kesälomaleiri Kiljavalla



Toimintakeskuksen toiminnassa on vuonna 2021 
ollut mukana 388 yksittäistä kävijää ja käyntimää-
riä on kertynyt yhteensä 4962. Koronapandemia 
ja siitä johtuvat toimintakeskuksen sulku- ja rajoi-
tustoimenpiteet vaikuttavat lukuihin.

Toimintakeskus on ollut avoinna vuonna 2021 
yhteensä 153 päivänä.

Aukioloajat ovat olleet arkipäivisin maanantaista 
perjantaihin klo 9-15 (kesäkuusta lähes vuoden 
loppuun). Lisäksi Stoppi on ollut auki perjantai-il-
taisin yhteensä 15 perjantaina.

Näistä päivistä 57:nä toimintakeskus palveli kä-
vijöitä ”Stopin Loungena” eli pihalle päivittäin ra-
kennettavana ulko-olohuoneena.

Säännöllinen viikko-ohjelma

Maanantai Kuntosali
Tiistai  Fattaluuta-koulutus
  Bilismestaruuskisa
  Stopin Jamit (bändikerho)
Keskiviikko Kuntosali
Torstai Fattaluuta-koulutus
  Naisten keskusteluryhmä
  Jooga 
Perjantai  Kuntosali
  Radalta Himaan -keskusteluryhmä

Toimintapäivät ja retket

Toimintapäiviä ja retkiä on järjestetty vuonna 
2021 yhteensä 79.

Toimintapäiviin on osallistunut 156 yksittäistä kä-
vijää ja käyntimäärä oli 672.

Toiminnassa pyritään huomioimaan osallistujien 
omat harrastukset ja erityistaidot, jolloin kävijät 
pääsevät halutessaan ohjaamaan itse toimin-
tapäivän ja esimerkiksi tutustuttamaan toisia 
omaan harrastukseensa.

Koronasulun aikana toimintapäivät ja retket jär-
jestettiin ulkoilmassa.

Tapahtumat

Livetapahtumia pystyttiin vuonna 2021 järjestä-
mään yhteensä 6.

Tapahtumiin on osallistunut 153 yksittäistä kävi-
jää ja käyntimäärä oli 226.

Vuoden 2021 suurin tapahtuma oli  yhdistyksen 
Avoimet Ovet, jotka pidettiin pihatapahtumana 
elokuussa.

Jouluaaton tapahtuma korvattiin vuonna 2021 
kävijöille jaettavilla joulupusseilla koronatilan-
teesta johtuen. Pusseissa oli elintarvikkeita, jotka 
saatiin lahjoituksina.
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Päihteetön olohuone eli 
vertaistoimintakeskus

Pihapelejä toimintakeskuksen läheisyydessä



Koronarajoitukset ja virtuaalinen 
toiminta

Facebookiin luotu suljettu ryhmä, Virtuaa-
li-Stoppi on palvellut kävijöitä koronasulkujen 
ajan vuodesta 2020 asti.

Virtuaali-Stopissa on järjestetty vuoden aikana 
114 toimintoa. Niihin on osallistunut 179 yksit-
täistä kävijää ja käyntimäärä oli 2729. 

Ohessa esimerkki Virtuaali-Stopin viikko-ohjel-
masta.

Maanantai Aamukahvit
  Päiväkahvit
  Stopin Cribs (Halukkaat esittelevät  
  kotejaan videolähetyksenä)
Tiistai  Aamukahvit
  Fattaluuta-koulutus
  Tietovisa
Keskiviikko Aamukahvit
  Naisten keskusteluryhmä
Torstai  Aamukahvit
  Fattaluuta-koulutus
  Musavisa
  Päiväkahvit
Perjantai Aamukahvit
  Virtuaalinen jooga
  Radalta Himaan- keskusteluryhmä

Virtuaali-Stopissa järjestettin myös tapahtumia 
sulkujen aikana. Virtuaalitapahtumissa oli useita 
erilaisia elementtejä; yhteistä ruoanlaittoa, askar-

telua, keskusteluryhmiä, visoja  sekä erilaisia tee-
maan sopivia livelähetyksiä.

Virtuaali-Stopin lisäksi sulun aikana Stopissa oli 
päivystys, johon saattoi tulla tapaamaan vertais-
työntekijää tai päihdetyöntekijää yksityisesti.

Bänditoiminta

Stopin bändikerhon jami-illat alkoivat vuonna 
2021 poikkeuksellisesti vasta elokuussa, sillä pan-
demiarajoitukset estivät kokoontumisen Kump-
panuustalo Hannassa.

Tiistai-iltaisin Kumppanuustalo Hannassa Sturen-
kadulla kokoontuneet alkeis- ja edistyneempien 
ryhmät harjoittelivat pääasiassa osallistujien toi-
vomia kappaleita.

Osallistujat saavat tarvittaessa sekä soitin- että 
yhteissoiton opetusta bändikerhon ohjaajalta.
 
Bänditoiminnassa vuonna 2021 panostettiin kävi-
jöiden sitouttamiseen.

Marraskuussa Jami-illassa vieraili esiintymisval-
mentaja. Työpajassa treenattiin heittäytymistä ja 
esiintymispelkojen selättämistä.

Stopin bändikerhoon osallistui vuoden 2021 aika-
na 22 yksittäistä kävijää, joista noin puolet olivat 
uusia kävijöitä. Osa heistä kävi ainoastaan esiin-
tymisvalmennuksessa.

9 Kesäolohuone toimintakeskuksen sisäpihalla



Seniorisivuhaaran perustaminen

Kesäkuussa 2021 Helsingin Vaasankadulle 
avattiin uusi vertaistoiminnan seniorisivuhaara, 
jota kulkee nimellä Syntipukki.

Toiminnan tarkoituksena on vähentää ikään-
tyvien (50+ vuotiaiden) päihteidenkäyttäjien/
kuntoutujien yksinäisyyttä sekä tukea heidän 
elämänhallintaa ja päihteettömyyttä. Kohderyh-
mälle tarjotaan kohdennettua vertaistukea ja 
heille räätälöityä toimintaa. Liikunnan tärkeys 
ikääntyville on huomioitu toiminnassa vahvasti.

Stopin senioreille tarkoitettu sivuhaara oli vuon-
na 2021 auki arkisin vapaaehtoisten työntekijöi-
den voimin. Taustalla häärii toimintaa pyörittä-
vä toiminnanjohtaja apunaan kohderyhmäläisiä 
työharjoittelijoita.

Kohderyhmää on tavoitettu jalkautumalla lähi-
alueille ja puskaradion avulla. Stopin Pasilan toi-
mipisteestä on myös ohjattu kohderyhmään kuu-
luvia toiminnan pariin.

Toiminnan suunnittelussa on otettu huomioon 
kohderyhmän erityispiirteet ja sitä tehdään yh-
dessä kohderyhmän edustajien kanssa. Toiminta 
pyörii matalalla kynnyksellä. Tarvittaessa Stopin 
vertaispalveluohjaaja on jalkautunut toimipistee-
seen auttamaan senioreita mm. digiosaamisessa, 
virastoasioissa tai palveluihin hakeutumisessa.

Syntipukki on ollut vuonna 2021 auki yhteensä 
151 päivänä. Yksittäisiä kävijöitä on ollut 98 ja 
käyntimäärä oli 1075.
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Radalta Himaan -toiminta
Toiminta lyhyesti

Radalta Himaan -toimintaa tuotetaan vertaistuen 
tiimin voimin. Tiimin jäsenet vaihtuvin kokoonpa-
noin kohtaavat päihdekuntoutujia eri toipumisen 
vaiheissa tarjoten käytännön tukea, joka perus-
tuu heidän omiin toipumiskokemuksiinsa.

Tiimi tapaa kuntoutujia päihdehoitoyksiköissä 
keskustelevissa ja toiminnallisissa ryhmissä 
sekä erilaisten luentojen kautta.

Yhteistyökumppaneina toimivissa yksiköissä käy-
dään pitämässä ryhmiä ja luentoja sovituin aika-
välein.

“Stopin toiminta vastaa sitä tarvetta, joka syntyy 
päihteiden käytön päättyessä; päihteettömän 
arjen rakentumiseen tarvittavaa vertaistukea, 
rakennetta ja päihteetöntä sisältöä. Stopista saa 

materiaalia kirjoittaa päihteetöntä arkea turvalli-
sesti ja tuetusti”      - Yhteistyökumppanin palaute

Ryhmätoiminnot

Radalta Himaan -toimintoja on vuonna 2021 pi-
detty 193 kappaletta ja niissä on ollut 1579 osal-
listujaa. Vakituisia yhteistyökumppaneita toimin-
nassa on 9. 

Yhdistys on osallistunut Helsingin kaupungin jo-
kaisen päihdepolin starttiryhmään 1-4 kertaa 
kuukaudessa. Vuoden 2021 aikana starttiryhmis-
sä oltiin mukana yhteensä 25 kertaa, joissa koh-
dattiin 136 asiakasta.

Yhdistys piti vuoden aikana Laakson vieroitushoi-
to-osastolla 7 yhdistysinfoa, joita oli kuulemassa 
yhteensä 42 asiakasta.

”Radalta Himaan työntekijöiden vierailut 
meidän toimipisteessä madaltaa 
asiakkaiden kynnystä liittyä Stop 
Huumeille ry:n toimintaan
   
   - Yhteistyökumppanin palaute
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Toimintapäivä biitsin pelailun parissa



Vuoden 2021 aikana olleiden koronasulkujen 
myötä käynnistettiin myös virtuaaliset ryhmätoi-
minnot ja luennot.

Vuonna 2020 aloitetun “Mitä hoidon jälkeen” 
-luennon lisäksi lanseerattiin Tositarinoita Toipu-
misesta -luentosarja.

Tositarinoita toipumisesta, tuttavallisemmin TTT, 
on sarja Stopin vertaistaustaisten työntekijöiden 
luotsaamia keskusteluryhmiä, jonka pääosaa 
näyttelee vetovuorossa olevan työntekijän oma 
tarina. Jokaisella stoorilla on oma teemansa, joka 
on muodostunut vetäjän oman taustan ja toipu-
miskokemuksen pohjalta.

Teemoina on ollut mm. sosiaaliset verkostot toi-
pumisessa, vertaistuki ja ammattiapu toisiaan 
täydentävinä tuen muotoina, käytännön asioiden 
hoitamisen vaikeus ja voima, harrastukset ja lii-
kunta päihteettömyyttä tukevana toimintana ja 
hoidon jälkeisen arjen rakentaminen.

Luentoja pidettiin säännöllisesti 1-2 kertaa kuu-
kaudessa yhteensä kuuden eri yhteistyökump-
panin toimipisteissä. Luennot tavoittivat vuoden 
aikana 448 päihdekuntoutujaa ja työntekijää.

Luentojen lisäksi Stoppi on pitänyt päihdekasva-
tusta lapsille Naulakallion koulukodissa ja näissä 
on tavoitettu yhteensä 97 päihdeoireilevaa nuor-
ta.

Aikuisille päihdealan opiskelijoille on pidetty sa-
tunnaisesti kokemuspohjaisia infoja 5 eri yhteis-

työkumppanille, mm. Stadin Ammattiopistolle ja 
Espoon Omnialle. Luennoilla on tavoitettu 127 
opiskelijaa.

Yhteistyötä Stadin ammattiopiston kanssa on 
ulotettu myös koulutuspäivien pitämiseen työ-
valmentajaopiskelijoille. Tämä ehdittiin vuoden 
2021 aikana toteuttamaan kerran, johon osallis-
tui 20 opiskelijaa.

Stopin omat Radalta Himaan 
-ryhmät

Stopin oma, toimintakeskuksessa kokoontuva 
ryhmä on kokoontunut vuoden aikana 33 kertaa 
ja osallistujia on ollut yhteensä 193.

Naisten keskusteluryhmä on kokoontunut 48 
kertaa ja osallistujia on ollut yhteensä 217.

Etäyhteyksin pidettyjä virtuaaliryhmiä pidettiin 
vuoden 2021 aikana 33 kertaa ja osallistujia oli 
238.

Toimintapäivät ja tapahtumat

Vuonna 2021 Radalta Himaan -toiminnan omia 
toimintapäiviä järjestettiin kaksi kappaletta. Toi-
mintapäiviin osallistui 26 henkilöä.

Lisäksi Oskelakodin sekä Rukkilan asumisyhtei-
söissä järjestettiin säännöllisesti Radalta Himaan 
-toimintapäiviä, joissa osallistujia oli yhteensä 
130.
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Fattaluuta-toiminta
Asiointiapua ja vertaispalveluohjaajakoulutusta

Toiminta lyhyesti

Fattaluuta-toiminta sai alkunsa vuonna 2011 
päihdekuntoutujien tarpeista ja ajatuksista.

Stopin kävijät toivat esille asioinnin vaikeudet vi-
rastoissa ja muissa palveluissa. Hakemusten täyt-
täminen tuotti ongelmia ja palveluiden työnteki-
jöiden kohtaamisessakin ilmeni haasteita.

Niinpä Stopissa ryhdyttiin kouluttamaan fatta-
luutia eli vertaispalveluohjaajia, jotka auttavat ja 
neuvovat apua tarvitsevia ihmisiä virastoasioin-
nissa. 

Koulutukset parantavat osallistujien elämänhal-
lintaa sekä valmiutta hoitaa myös omia asioita. 

Koulutetut fattaluudat päivystävät Stopissa, ver-
kossa ja sote-alan toimijoiden auloissa ja muiden 
järjestöjen toimipisteissä.

He neuvovat apua tarvitsevia erilaisissa virasto-
asiointiin liittyvissä kysymyksissä. Fattaluudat 
lähtevät myös tarvittaessa asiakkaan mukaan 
asiointikäynnille.
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Koronan vaikutukset toimintaan

Moni Fattaluudan toiminto oli kevään 2021 jäissä. 
Usean yhteistyökumppanin toimipiste oli suljettu 
tai kävijämäärät rajoitettuja, joten päivystyksiä ei 
voitu järjestää tavalliseen tapaan. Näin ollen va-
paaehtoisille ei juuri pystytty tarjoamaan tehtä-
viä.

Myös kevään koulutukset järjestettiin etänä. Vaik-
ka vuonna 2020 koulutusten hybridi-malli oli jo 
koeajettu ja todettu toimivaksi, eivät etäyhteydet 
luoneet aivan samanlaista pohjaa ryhmädynamii-
kalle kuin kasvokkain tapahtuva kokoontuminen.

Fikkaluuta eli etäyhteyksin toimiva Fattaluuta-
päivystys jatkoi toimintaansa kun Stopin tilat 
olivat suljettuna.

Koulutukset jatkuivat laadukkaina

Kevään 2021 koulutus pyörähti läpi kokonaisuu-
dessaan etänä. Tämä tietysti vaikutti ryhmäko-
koon ja yhteisöllisyyden tunteeseen.

Diplomeita jaettiin kevään päätösjuhlallisuuk-
sissa Flamingossa kolme kappaletta.

Erityisen huomioitavaa oli se, että näistä kolmes-
ta kaksi kävivät koulutuksen toisen yhdistyksen 
työntekijöinä, osana kooperaatio-toimintamallin 
käynnistämistä.

Diplomoitumisen jälkeen he aloittivat vertaispal-
veluohjaaja-toiminnan omissa toimipisteissään.

Palautteen mukaan uusi tieto ja vertaistuki koet-
tiin koulutuksen parhaaksi anniksi.

“Fattaluuta oli todella laadukas koulutus alan 
asioihin ja erityisen hienoa virkistystoimintaa ja 
hyvät ohjaajat” 

Syksyn 2021 koulutus päästiin aloittamaan isom-
man porukan kanssa livenä.

Allianssitalon “pulpetit” olivat syyskuun alussa 
täynnä fattaluuta-kokelaita. Syksyn koulutuspo-
rukka oli pitkästä aikaa suurikokoisin ja hyvin si-
toutunut.

Syksyn diplomoinneissa todistuksen sai 
käteensä 7 fattaluutaa.

Palautteen mukaan kaikki olivat samaa mieltä sii-
tä, että koulutus antoi kattavat tiedot palvelujär-
jestelmän keskeisimmistä palveluista.
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Lisäksi osallistuminen koulutukseen on lisännyt 
oman elämänhallinnan tunnetta, sekä kaikki oli-
vat saaneet koulutusporukasta vertaistukea ja 
sosiaalisia kontakteja.

Vuoden aikana koulutuksessa panostettiin erityi-
sesti koulutettavien kokonaisvaltaisempaan tu-
kemiseen.

Kaikkien osallistujien kanssa käytiin alkukeskus-
telut, joissa käytiin läpi osallistujan motivaatiota, 
vahvuuksia, erityisosaamisia ja tulevaisuuden 
suunnitelmia.

Jos koulutettava itse kaipasi apuja omien asioi-
densa hoitamisessa, ohjattiin hänet Stopissa päi-
vystävän fattaluudan luo.

Loppukeskusteluissa reflektoitiin koulutuskaut-
ta ja laadittiin yhdessä jatkosuunnitelmia. Myös 
koulutuspäivien avaavaa keskusteluosuutta vii-
lattiin ennakkotehtävin ja ryhmäkeskusteluin.

Täsmätaito-koulutuksesta vinkkejä 
oman arjen hallintaan

Stopissa lanseeraattiin vuoden 2021 alussa täysin 
uusi konsepti, Fattaluudan Täsmätaito-koulutus.

Koulutuksen tavoitteena on tarjota osallistujille 
osaamista arkisissa, elämän varrella tarvittavis-
sa taidoissa.

Täsmätaitoja järjestettiin vuoden aikana 11 kap-
paletta ja niihin osallistui yhteensä reilu 300 kävi-
jää. Koulutus on vetänyt puoleensa uusia kävijöi-
tä sekä poikinut myös yhteistyötä eri toimijoiden 
kesken.

Samalla koulutus toimii täydennyskoulutuksena 

jo valmistuneille fattaluudille sekä matalan kyn-
nyksen sisäänheittäjänä varsinaisiin Fattaluu-
ta-koulutuksiin.

Koulutuspäivien rakenne on yleensä koostunut 
teoreettisemmasta luento-osuudesta, sekä käy-
tännönläheisemmästä, viihteellisemmästä osuu-
desta.

Käytännönläheisempi osuus on saattanut olla 
esimerkiksi stand up -keikka, nyrkkeilytreenit tai 
yhteisen brunssin valmistaminen.

Koulutuksia on pystytty järjestämään joustavasti 
myös keskellä koronasulkua etäyhteyksiä hyö-
dyntäen. Koronatilanteen helpottaessa koulutuk-
sia on järjestetty ns. hybridinä.

Mikäli tapahtuma on järjestetty Stopissa liveta-
pahtumana, on päivään liittynyt olennaisesti hyvä 
ruoka.

Täsmätaito-koulutukset ovat olleet kävijöiden 
keskuudessa pidettyjä, ne on koettu viihdyttävik-
si, hyödyllisiksi ja voimauttaviksi. Myös toiveita 
tulevien koulutusten aiheiksi on otettu vastaan.

Täsmätaidon koulutuskalenteri

10.3.  Vapaudu häpeästä
7.4.  Puhejudo
19.5.  Energiaa arkiruuasta
16.6.  Muistin tehokurssi
21.7.  Amin ja Nadia Asikaisen sparrauspäivä
6.9.  Tunne kehosi
22.9.  Itsensä johtaminen (Jari Sarasvuo)
20.10.  Itsepuolustus
3.11.  Oikeilla nimillä — Puhetta    
 seksuaalisuudesta
26.11.  Unen taidot
22.12.  Sinussa on kaikki -esiintymisvalmennus
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Korona kuritti tuntuvasti Fattaluudan vapaaeh-
toistoimintaa. Alkuvuodesta ei Fattaluuta-päivys-
tyksiä juuri ollut tarjota.

Kesän kohdalla, kun tautitilanne näytti parem-
malta, keskusteluyhteyksiä asiasta uskallettiin 
availla uusienkin tahojen kanssa.

Syksyn alussa kokoustettiin siellä sun täällä ja 
lopputuloksena solmittiin yhteistyösopimukset 
ja aloitettiin vertaispalveluohjaajan päivystykset 
Hermannin Varustamolla ja Kallion Elokolossa. 

Varustamoilla maine kiiri nopeasti ja loppusyk-
systä päivystykset aloitettiin myös Matteuksen-
kirkolla Itäkeskuksessa.

Päihdekuntoutus Luodon Kummeli-yhteisön 
sekä Laakson sairaalaan vieroitushoito-osaston 
päivystykset olivat tauolla vuoden alkupuoliskon.

Päiväkeskus Aallon päivystykset jatkuivat etänä 
kevään ajan ja livenä päästiin päivystämään vih-
doin kesän lopulla.

Syksyllä suihkittiin sitten urakalla pitkin Helsinkiä 
avustamassa ihmisiä. Koska Fattaluuta-diplomin 
suorittaakseen on harjoiteltava päivystämistä 
muutamia kertoja, oli syksyn suuren koulutuspo-
rukan harjoittelukertojen koordinointi aikamoi-
nen palapeli.

Linjaus on, että päivystyksiin mennään pareit-
tain, yleensä kokenut fattaluuta ja harjoittelija 
yhdessä. Jo kokeneemmat vapaaehtoiset suoriu-
tuivat “untuvikkojen” kaitsemisesta erinomaises-
ti.

Stopin ulkopuolella muiden toimijoiden tiloissa 
päivystettiinkin yhteensä 47 kertaa ja apua sai 
lähes 100 asiakasta.

“Päihdepalveluiden asiakkaat ovat saaneet konk-
reettista apua asioiden hoitoon.”

“Asiansa osaavat vertaisohjaajat ovat aidosti läs-
nä ihmisten keskellä ja heidät tavoittaa erinomai-
sen hyvin.”

Stoppipäivystysten asiakasmäärä 
räjähti

Fattaluudat olivat kevään ajan tavoitettavissa 
Stopissa kasvokkain parina päivänä viikossa. Fik-
kaluuta toimi etäpäivystysmuotona ja apua sai 
tekstiviestitse, sähköpostilla, erilaisissa viestiso-
velluksissa ja videopuhelulla.

Nyt on fattaluutakin ollut mukana sosiaalitoimen 
verkostopalaverissa puhelimen ruudun välityk-
sellä.

Päivystysten markkinointiin panostettiin erityi-
sen paljon ja vuoden loppupuoliskolla selvästi 
kerättiin työn hedelmiä, sillä asiakkaiden tulva oli 
tullut jäädäkseen.

Stopissa fattaluudat ovat vuoden aikana neu-
voneet kävijöitä 700 kertaa.

Tämä luku sisältää kaikki ne kohtaamiset jotka 
on muistettu kirjata eli todellisuudessa luku on 
vielä tuotakin suurempi.
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Syksyllä Fattaluudalle avautui hieno tilaisuus pal-
kata palkkatuella vertaistyöntekijä pyörittämään 
Stopin päivystystä.

Koska palvelussa on nyt vähemmän vaihtuvuutta 
ja enemmän sitoutuneisuutta, palaavat asiak-
kaat yhä uudelleen laadukkaan palvelun pariin.

Loppuvuonna ryhdyttiin kiinnittämään enem-
män huomiota myös harjoittelijoiden ja työko-
keilijoiden asioiden hoitamiseen jo silloin, kun he 
työrupeamansa Stopissa aloittavat.

“Lämmin, myötätuntoinen, asiantunteva. Sain 
avun omin avuin pärjäämisen sijaan, ja oivaltaa 
omia haitallisia ajatusmalleja jämäkän ja suoravii-
vaisen käytännön tuki-instrumenttihakemusten 
asiantuntija-avun lisäksi. Sydämellisesti kiitos!”

“Apua ja tukea saanut kiitettävän arvosanoin. 
Fattaluutien toiminta omalla kohdallani on ollut 
rauhallista, ystävällistä ja pitkäjänteistä. Ei pienin-
täkään tuhahtelua tai kiristelyä.”

”Tietoa tarvittaessa on haettu ja oltu takaisin yh-
teydessä. Rehellisesti sanottuna 5/5.”

Virastoyhteistyö

Osa Fattaluudan osatoiminnoista jatkoi pyörimis-
tään, vaikka ympärillä korona kurittikin. Esimer-
kiksi virastoyhteistyöverkosto kokoontui etänä.

Vaikka kehittämistyölle vuosi ei ollut se kaikkein 
otollisin, koettiin tärkeäksi vaihtaa kuulumisia pit-
käaikaisten yhteistyötahojen kesken.

Virastoyhteistyöverkostojen tapaamisiin kokoon-
tuvat Fattaluuta-tiimin lisäksi Kelan ja Helsingin 
kaupungin sosiaali- ja terveystoimen henkilökun-
taa.

Vuoden aikana pyöriteltiin vaihtoehtoja konk-
reettisen yhteistyön aloittamiseksi, mutta toimet 
jäivät koronan ja sossun puolella Apotin käyt-
töönoton jalkoihin.

Metropolia-yhteistyö

Diplomoituneilla fattaluudilla on mahdollisuus 
osallistua syventävän tason koulutuksessa Metro-
polia Ammattikorkeakoulun sosionomi-opintoi-
hin.

Viiden opintopisteen “Sosionomin työn luonne ja 
monet ympäristöt” -kurssi suoritetaan avoimen 
amk:n kautta.

Kun pandemian tilanne alkoi syksyllä näyttää jo 
paremmalta, saatiin kaksi fattaluutaa pitkän tau-
on jälkeen jälleen kokeilemaan korkeakouluopin-
toja.

Metropolian henkilökunnan kanssa yhteistyö 
on alusta saakka ollut luontevaa ja innostavaa. 
Sapluuna on kaikille osapuolille hedelmällinen ja 
jatkoa seuraa myös tulevina vuosina.
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Fattaluudan asiantuntijuutta 
arvostetaan

Vuoden aikana fattaluutia pyydettiin useasti eri-
laisiin tilaisuuksiin asiantuntijan roolissa. Niin 
vapaaehtoisia kuin työntekijöitä on osallistunut 
työpajoihin, ohjausryhmiin, webinaareihin ja ver-
kostoihin.

Myös palveluiden kehittämiseen on osallistuttu. 
Hyvänä esimerkkinä mielenkiintoisesta projek-
tista toimii yhteistyössä Kelan kanssa tehty Kelan 
henkilökunnalle suunnattu opetusvideo asiak-
kaan kohtaamisesta.

Uusia toimintamuotoja

Ohjausryhmä

Vuoden 2021 aikana koottiin Fattaluudan pitkäai-
kaisista ja tärkeistä yhteistyöhenkilöistä ja luotet-
tavista vapaaehtoisista Fattaluudan oma ohjaus-
ryhmä.

Ohjausryhmä tukee Fattaluudan ydintyön kehit-
tämisessä ja uusien suuntaviivojen luomisessa. 
Tapaamisia oli vuoden aikana kaksi, joista mo-
lemmista työntekijät saivat irti suuntaviivoja toi-
minnan kehittämiseen.

Vapaaehtoistyön opinnollistamisen rakentami-
nen

Opinnollistamisella tarkoitetaan työpajalla tai 
muussa työvaltaisessa ympäristössä hankittavan 
osaamisen tunnistamista, vertaamista ammatil-
lisen tutkinnon perusteisiin ja sen dokumentoi-
mista.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että koulute-
tun fattaluudan kokemuksella pystyy antamaan 
suoran näytön oppilaitokseen, ja tämän avul-
la hyväksilukemaan jonkin opintoihin kuuluvan 
osatutkinnon.

Koulutussuunnittelija toteutti suunnittelutyötään 
osana palvelumuotoilun opintojaan ja kehitti tar-
kan kartan siitä, miten kokeilua lähdetään testaa-
maan vuoden 2022 alusta.

Kooperaatio -toimijayhteistyö

Kooperaatio on toimintamallin siirtämisen tilalle 
kehitetty Fattaluuta-koulutuksen järjestöyhteis-
työ. Toisen järjestön henkilökunnan jäsen voi siis 
kouluttautua fattaluudaksi osallistumalla koulu-
tuskaudelle muiden koulutettavien kanssa.

Tämä edistää järjestöjen mahdollisuuksia tarjota 
asiakkailleen laadukasta palveluohjausta, Fatta-
luuta-tiimi taustatukena.

Syksyllä 2020 järjestettiin epävirallinen kokeilu 
kyseisestä yhteistyöstä Vva ry:n kanssa. Vva ry:s-
sä ohjaajana työskentelevä työntekijä diplomoi-
tui fattaluudaksi ja voi näin ollen hyödyntää tie-
totaitoaan palveluohjauksesta tukea tarvitseville 
asiakkaille Vva ry:n toimipisteessä.

Työntekijä raportoi Fattaluuta-tiimille asiakas-
kohtaamisista, jotta Fattaluuta-tiimi voi ylläpitää 
valtakunnallista seurantaraporttia.

Yhteistyö laajeni vuonna 2021 myös Krits:n ja 
Vantaan A-killan kanssa.

“Yhteistyö on helpottanut ja selkeyttänyt monien 
asioiden eteenpäin viemistä. Tiedonjako on ajan-
tasaista ja selkeää. Yhteistyö toimii moitteetto-
masti ja kynnys ”tyhmien” kysymiseen on aivan 
olematon. Koska itse ollaan niin perillä Stopin toi-
minnasta ja menetelmistä, on helppo jakaa tietoa 
eteenpäin ja saada ihmiset hakeutumaan  myös 
Stopin palveluihin.”

Fyrkkaluuta-koulutus

Fyrkkaluuta-koulutus järjestettiin tammikuussa 
vuonna 2021 ensimmäistä kertaa. Talous- ja vel-
ka-aiheisessa, kaksipäiväisessä etäkoulutuksessa 
puhuttiin arjen rahankäytöstä ja siitä, miten sol-
mussa olevia raha-asioita voi lähteä aukomaan.

Tilaisuudessa käytiin läpi myös velkojen järjeste-
lykeinot ja pohdittiin, voiko ylivelkatilanteesta yli-
päätään selviytyä.

Vaikka koulutuksessa puhuttiin arkaluontoisista 
asioista, osallistujat ottivat rohkeasti osaa kes-
kusteluun.
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Yhteistyössä
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Espoon kaupunki

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala

Helsingin kaupunki

Helsingin seurakuntayhtymä

Huumetyön vertaistoiminnan yhteistyöverkosto 
VETY

Kalliolan Klinikka

Kansaneläkelaitos

Laakson vieroitushoito-osasto

Metropolia ammattikorkeakoulu

Päihdetyön eettinen toimikunta

Stadin ammattiopisto

Stadin Asukastalo Hanna

STEA

Takuusäätiö

Talous- ja velkaneuvonta

TE-palvelut

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjel-
ma

Vailla vakinaista asuntoa ry

Villa Hockey

Fattaluuta-tiimiläisiä
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