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Kansijuttu:  

Lisää elinvuosia 
korvaus hoidolla
Opioidikorvaushoito on toistaiseksi paras keinomme 
lisätä opioidiriippuvaisten elinajanodotetta, päihde
psykiatri Antti Mikkonen kertoo.

8
TUTKITTUA: UNI- JA RAUHOITTAVIEN 
LÄÄKKEIDEN PÄIHDEKÄYTTÖ KASVOI
Opioidien osuus ensi sijaisena päihteenä on laskenut 
viime vuosina, samalla stimulanttien sekä uni ja 
rauhoittavien lääkkeiden osuus on kasvanut,  
kertoo THL:n seurantaraportti. 

14
”LAPSEN LAPSESTA TULI KUIN OMA LAPSI” 
Caritalla oli huoli paitsi huumeita käyttävästä 
tyttärestään myös tämän lapsesta.
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Ikääntyvät on 
kohdattava 
kokonaisvaltaisesti 

Äldre ska 
bemötas på ett 
helhetsbetonat sätt 

TRENDERNA I SAMBAND med drogmissbruk har 
förändrats betydligt de senaste decennierna. Allt fler 
särskilt unga människor dör på grund av droger, och det 
är oroväckande. Numera nås drogmissbrukare allt bättre 
av hälsorådgivning, substitutionsbehandling för opioidbe
roende och behandling för hepatit C. Om den här utveck
lingen inte hade skett skulle antalet dödsfall på grund av 
narkotika ha ökat ännu snabbare. Också äldre människors 
drogbruk ökar. Man har forskat för lite om fenomenet 

trots att man redan nu ser utmaningarna inom 
vården. 

 Människor blandar mediciner och 
droger mot smärtor, sömnlöshet och 

andra symtom. Informationen 
om blandmissbrukets risker 

borde förbättras rejält. Särskilt 
inom geriatriken och utveck
lingen av den bör man beakta 
äldre människors hälsa och 
hälsorisker. Den framtida 
äldre befolkningen består 
av dagens ungdomar och 
människor i arbetsför ålder, 

och de använder rusmedel på 
ett annat sätt än till exempel de 

som föddes under kriget. Det här 
bör vi ha beredskap för. 
Det måste bli lättare att ta tag i 

äldre personers drogberoende. Det kan inte 
fungera så att drogberoende personer som har drab

bats av hjärt eller hjärninfarkt skickas hem enligt samma 
rutiner som en äldre person utan beroende. Rehabiliteringen 
är mer riskfylld för en person med drogberoende eftersom hen 
inte nödvändigtvis tar till sig vårdanvisningarna på samma 
sätt som andra. 

När det gäller äldre personer med drogberoende är det 
särskilt viktigt att man undersöker minnesfunktionen och 
kartlägger behovet av hemtjänster. När social och hälso
vårdsreformen inleds i välfärdsområdena måste man se till 
att de äldre bemöts på ett helhetsbetonat sätt och att miss
bruksarbetet som gäller äldre utvecklas på ett ändamålsenligt 
sätt. 

Låt oss se till att social och hälsovården i framtiden 
tillhandahåller tjänster på ett helhetsbetonat sätt. Jag hoppas 
att alla hittar samma glädje i åldrandet som Vappu Taipale: 
”Varje ålder är den bästa åldern.” Så låt oss gladeligen bli 
äldre!

Mirka Vainikka, verksamhetsledare, Fri från narkotika rf

HUUMEIDEN KÄYTTÖÖN liittyvät trendit ovat 
muuttuneet huomattavasti viime vuosikymmeninä. 
Etenkin nuorten huumekuolemat ovat lisääntyneet 
huolestuttavasti. Terveysneuvontatyö, opioidiriippuvaisten 
korvaushoito ja C-hepatiitin hoito tavoittavat huumeita 
käyttäviä. Mikäli tätä kehitystä ei olisi tapahtunut, 
huumekuolemien määrä olisi kasvanut vieläkin vauhdik-
kaammin. Myös ikäihmisten huumeiden käyttö on 
kasvussa. Ilmiötä on tutkittu liian vähän, vaikka haasteet 
palvelujärjestelmässä näkyvät jo nyt. 

Kivunhoitoon, unettomuuteen ja 
muihin oireisiin käytetään lääkkeitä 
ja päihteitä sekaisin. Sekakäytön 
riskeistä informoimisessa on 
paljon parantamisen varaa. 
Ikääntyvien ja ikäihmisten 
terveys ja terveysriskit on 
huomioitava erityisesti 
geriatriassa ja sen kehittämi-
sessä. Nuorten ja työikäisten, 
tulevien ikäihmisten, 
päihteiden käyttö on erilaista, 
kuin se on esimerkiksi sota-
aikana syntyneillä. Tähän on 
syytä varautua. 

Ikäihmisten päihderiippu-
vuuteen pitää tarttua nykyistä 
helpommin. Ei voi olla niin, että 
esimerkiksi sydän- tai aivoinfarktin saanut 
päihderiippuvainen kotoutetaan samalla tavoin 
kuin ikäihminen ilman päihderiippuvuutta. Päihderiippu-
vaisen riskit kuntoutumiselle ovat suuremmat, sillä hän ei 
välttämättä sisäistä hoito-ohjeita muiden tavoin. 

Päihderiippuvaisten ikääntyneiden osalta eritysesti 
muistin tutkiminen on tärkeää, samoin kotipalvelujen 
tarpeiden kartoittaminen. Sote-uudistuksen käynnistyessä 
hyvinvointialueilla pitää turvata se, että ikääntyvät 
kohdataan kokonaisvaltaisesti ja että heille suunnattua 
päihdetyötä kehitetään asianmukaisesti. 

Tarjotaan sotepalvelut tulevaisuudessa palvelemaan 
ihmisiä kokonaisvaltaisesti. Toivon, että jokainen löytää 
Vappu Taipaleen ilon ikääntymiseen, hänen sanoin: 
”Jokainen ikä on paras ikä.” Iloa ikääntymiseen! 

Mirka Vainikka, toiminnanjohtaja, Irti Huumeista ry

4
PULSSILLA
Kevätkokouskutsu, Huumekulma, 
Läheistenpäivä & Läheisten leiri

23
TORSTIN PÄIVÄN PALKITUT: 
PUONTIN INHIMILLINEN OTE 
SAI TUNNUSTUSTA
Torstin päivänä Irti Huumeista ry  
myönsi Oma pää – Pääoma 
kunniamaininnan 
rikosylikonstaapeli EVP ja 
kirjailija Kalevi Puontille.
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 # pulSSIlla

Tue toimintaamme:
IBAN FI93 1555 3000 1121 60

irtihuumeista.fi/lahjoita 

Huumekulmassa 
keskustellaan 
asiantuntijoiden kanssa 
Huumekulma-keSkuSteluISSa vuorottelevat 
toImIttajINa peruskoululainen, 11-vuotias Noa ja  
Irti Huumeista ry:n toiminnanjohtaja Mirka Vainikka. 

Keskustelukumppaneina ovat toipuvat, läheiset ja 
päihde alan ja muiden alojen asiantuntijat. Huume-
kulmassa puhutaan ihmiseltä ihmiselle. 

Uudet jaksot julkaistaan joka torstai YouTube
kanavallamme klo 17. YouTube > IrtiHuumeista. 

 # pulSSIlla

Irti Huumeista ry toimii

Kutsu kevätkokoukseen
IrtI HuumeISta ry:N sääntömääräinen kevätkokous  
pidetään 23. huhtikuuta klo 12 alkaen etäyhteyksin 
(Teams).

Kevätkokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 
9§:n määräämät asiat.

Lisätietoja järjestökoordinaattori Ida Virta,  
p. 050 320 8947 tai ida.virta@irtihuumeista.fi.

Irti Huumeista ry:n hallitus

Vertaistuki

Löydä vertaistukea 
VertaIStukI auttaa tutkItuStI vaikeissa elämän-
tilanteissa. Huumeita käyttävän tai huumeista toipuvan 
läheisenä saat ohjattua vertaistukea Irti Huumeista ry:n 
alueellisissa läheisryhmissä tai valtakunnallisessa etä-
ryhmässä. 

Kaikki läheisryhmämme löydät osoitteesta  
irtihuumeista.fi > läheisille > läheisryhmät. 

Vertaisten kesken tukea ja ohjeita on saatavilla 
suljetuissa Face-vertaisryhmissämme. Ryhmiin haetaan 
vastaamalla kaikkiin kysymyksiin. Ylläpito päättää 
ryhmään pääsystä ja moderoi tarvittaessa keskustelua. 

Face-ryhmiä on vanhemmille, sisaruksille, puolisoille 
ja isovanhemmille. Facen sururyhmässä tukea jaetaan 
huumeisiin menehtyneiden läheisten kesken. Toipuville 
on omat vertaisryhmänsä, mm. toipuville vanhemmille  
ja toipuville vanhemmille, joilla on lapsia. 

Facen vertaisryhmät löydät www.facebook.com/
irtihuumeista/groups 

Älä jää yksin. Löydä tukea.

Noa kysyy Huumekulmassa 
mm. mitä pitää tehdä, 
jos näkee jonkun 
käyttävän huumeita 
ostoskeskuksessa.

K
uv

a:
 J

uh
a 

R
an

ta
ni

em
i

Läheistenpäivä  
5. toukokuuta 
LäheISteN päIvä järjeStetääN kolmatta kertaa  
5. toukokuuta. Läheistenpäivänä muistetaan läheisiä, 
joiden elämään toisen päihderiippuvuus vaikuttaa. 
Läheistenpäivänä päihdejärjestöt tarjoavat tietoa ja tukea 
läheisille. Päivän teemana on tänä vuonna ”Huolehdi 
myös itsestäsi <3”. 

Läheistenpäivänä jaetaan tietoa tuen paikoista, 
kannustetaan hakeutumaan terveydenhuollon tai vertais-
tuen piiriin. Illalla järjestetään webinaari (Zoom)  

"Miten päihderiippuvaisen läheinen voi lisätä omaa 
hyvinvointiaan?” 

Tapahtuman järjestävät tänä vuonna Irti Huumeista ry,  
Myllyhoitoyhdistys ry, Raittiuden Ystävät ry, Sini-
nauhaliitto, Ehyt ry, Tukikohta ry ja mIpa 2.0 Päihde-  
ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma. 

Tarkemmat tiedot webinaarista tulevat somekanavillemme.  
Seuraa tapahtumaa #MyösLäheiset.



Tervetuloa 
Läheisten leirille 
HyvINvoINtIlomIeN tuettu ryhmäloma Läheisten 
leiri 2022 järjestetään 22.–27. elokuuta Kiljavalla Lomakoti 
Kotorannassa. Läheisten leiri on suunnattu kaikille 
huumeita käyttävien sekä huumeisiin menehtyneiden 
läheisille. 

Leirin ohjelmaan kuuluu Kotorannan toteuttaman 
tuetun loman lomaohjelman lisäksi Irti Huumeista ry:n 
vapaaehtoisten ohjaamia läheisen vertaistukiryhmiä.

Ryhmälomiin ei ole enää omaa erillistä hakulinkkiä. 
Ilmoitamme lomahausta myös nettisivuillamme ja Facessa 
sivulla Irti Huumeista – Läheistyönkeskus. 

Loman hakuaika 24.3.–24.5., jolloin hakulomake löytyy nettisivulta  
https://lotu.lomajarjestot.fi/calendar/HYVINVOINT/welcome 

@IrtiHuumeista

Voit seurata toimintaamme somessa:

@irtihuumeista

@IrtiHuumeista

@irti-huumeista

Läheisten huumeiden
käyttö koskettaa monia.
Löydä tukea – irtihuumeista.fi
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 # tutkIttua

Sekakäyttö syynä 
monissa myrkytys-
tapaturmissa

TAPATURMAISEEN MYRKYTYKSEEN 

menehtyi toissa vuonna 30 henkilöä 
enemmän kuin vuonna 2019. Tilasto-
keskuksen mukaan yhteensä tapaturmaisia 
myrkytyskuolemia oli 310, luvussa eivät ole 
mukana alkoholimyrkytykset.

Suurin osa tapaturmaisista myrkytyksistä 
oli moniainemyrkytyksiä, joissa oli mukana 
useita eri lääkeaineita sekä alkoholia ja/tai  
huumeita. Menehtyneiden keski-ikä oli 
miehillä 34 vuotta ja naisilla 48 vuotta. 

Yli puolet vuoden 2020 kuolemansyy-
tilaston tapaturmaisista myrkytyskuole-
mista oli EU:n Euroopan huumausaineiden 
ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen 
emCDDa:n määritelmän mukaisia huumaus-
ainekuolemia. Ne myrkytystapaturmat, 
jotka eivät ole emCDDa:n määritelmän 
mukaisia huumausainekuolemia, aiheu-
tuivat lähinnä rauhoittavien lääkkeiden ja 
unilääkkeiden (esim. bentsodiatsepiineja) 
yliannostuksesta.

Lähde:  
Tilastokeskus: Kuolemansyyt 2020, Terveys 2021

Huumediagnoosit 
yleistyneet
Osa jää yhä kirjaamatta

HUUMEISTA AIHEUTUVAT oireet tunnistetaan entistä 
paremmin, sillä huumeisiin liittyvät diagnoosit ovat 
yleistyneet muutamassa vuodessa merkittävästi. thl:n 
erikoistutkija Elina Rautiaisen mukaan erityisesti  
20–30-vuotiaiden ikäryhmissä huumeisiin liittyvät 
diagnoosit ovat kasvaneet. 

Tavallisimmin nuorilla havaitaan päihteiden haitta-
käyttöä, päihderiippuvuutta, vieroitusoireita, sekavuus-
tiloja ja erilaiset päihteistä aiheutuvia mielenterveyden 
häiriöitä. 

Eri puolilla Suomea diagnoosien määrä vaihtelee 
suuresti. Syynä ovat päihdehoidon saatavuuden vaihtelut 
ja erilaiset kirjauskäytännöt. Rautiainen muistuttaa, 
että aiempien tutkimusten perusteella päihdehaitat ovat 
monesti alidiagnosoituja eivätkä kaikki työterveyshuollon 
kirjaukset näy kattavasti rekistereissä. 

Jos kaikki huumeisiin liittyvät diagnoosit kirjattaisiin 
samalla tavoin, huumeongelmien hoito olisi Rautiaisen 
mukaan alueiden välillä tasalaatuisempaa. 

Lähteet:  
• Yle 17.1.: Huumeisiin liittyvät diagnoosit ovat yleistyneet  
Suomessa lähes 30 prosenttia muutamassa vuodessa. 
• Lääkärilehden karttasovellus alkoholi, huume ja 
sekakäytön diagnoosien määrien muutoksista ja 
päihdehoidon kustannuksista 2015–2018.

PÄIHDEHUOLLON ASIAKKAIDEN huumaavien 
aineiden käyttö on muuttunut hieman. Opioidien osuus 
ensi sijaisena päihteenä on laskenut viime vuosina, samalla 
kun stimulanttien sekä uni- ja rauhoittavien lääkkeiden 
osuus on kasvanut, kertoo thl:n seurantaraportti. 

Yleisin mainittu ongelmia aiheuttava huume ovat 
edelleen opioidit. Vuonna 2000 päihdehuollon asiakkaista 
48 prosentilla oli edellisen kuukauden aikana opioidien 
ongelmakäyttöä. Yhteensä 76 prosenttia oli käyttänyt 
opioideja edellisen kuukauden aikana tai käytti opioidi-
korvaushoitoon tarkoitettua lääkitystä. 

Opioidien jälkeen yleisimmin ongelmia aiheuttaneet 
huumeet olivat stimulantit (58 %), kannabis (51 %), sekä 
uni- ja rauhoittavat lääkkeet (54 %). Huumeasiakkaista  
37 prosenttia kertoi myös alkoholin ongelmakäytöstä. 

Uni- ja rauhoittavien 
lääkkeiden päihdekäyttö 
kasvoi

Asiakkaista 83 prosenttia raportoi vähintään kahden 
päihteen ongelmakäytöstä. Huumeiden samanaikaisesta 
sekakäytöstä raportoi 54 prosenttia asiakkaista ja  
22 prosenttia asiakkaista kertoi, että ongelmallisimman 
päihteen nimeäminen on vaikeaa. 

Tilastoraportti pohjautuu huumehoitoa antavien 
yksiköiden vapaaehtoiseen raportointiin, jossa asiakkaiden 
tiedot kerätään anonyymisti. Vuonna 2020 raportointiin 
osallistui 57 huumehoidon yksikköä ja tietoja toimitettiin  
1 281 asiakkaasta. 

Lähde: THL:n tilastojulkaisu 2/2022

Päihdediagnoosit yhteensä

2015 2018

55 617 59 342

kasvua 
päihdediagnoosien 

määrässä

Yleisimmin ongelmia aiheuttaneet huumeet

76 % 
opioidit

58 %
stimulantit

51 %
kannabis

54 %
uni- ja rauhoittavat lääkkeet

37 % huumeasiakkaista kertoi myös alkoholin ongelmakäytöstä.

Huumeiden pitkä
aikaiseen käyttöön tai 
huume riippuvuuteen 
liittyviä kuolemia oli 
50 vuonna 2020, kun 
niitä edellisenä vuonna 
oli 40. Lähes kaikki 
tapaukset liittyivät 
sekakäyttöön.
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”Läheisryhmään
tullaan jopa tunnin
ajomatkan päästä”

Seinäjokinen Marita 
Koski-Tuuri tietää, että 
huumeita käyttävien läheiset 
ovat valmiit tulemaan 
vertaisryhmään matkojenkin 
takaa.
Mitä vertaistoiminta antaa sinulle? 
Kymmenen vuotta sitten menin ryhmän jäseneksi, kun 
en jaksanut katsoa poikani kannabiksen käyttöä. Poikani 
kävi Seinäjoen Steissillä, josta minäkin sain tiedon Irti 
Huumeista -vertaisryhmästä. Parin kuukauden jälkeen 
uskaltauduin mukaan ja tunsin ryhmän heti omakseni. 
Luultavasti vain itkin ensimmäisellä kerralla. Huo-
masin, että vertaistoiminta vähensi paineita kotonakin 
perheenjäsenten välillä.

Ryhmä on auttanut jaksamaan. Poikani on asunut 
takaisin kotona kolme vuotta. Hänen aloitekykynsä ja 
pitkäjänteisyytensä on kärsinyt huumeiden takia. Käyttö 
alkoi 17-vuotiaana ja nyt hän 33-vuotias. Riippuvuus on 
varmaan enemmän psyykkistä ja sosiaalista.

Välillä me äidit kokoonnuimme omin päin huol-
tamon baarissa. Kun Irti Huumeista -vertaistoiminta 
herätettiin uudelleen kolme vuotta sitten, ilmoittauduin 
heti ohjaajaksi. 

Mitä läheisryhmälle kuuluu? 
Kiitos hyvää. Pahimman koronan aikana kävimme käve-
lemässä ulkona. Yhtään kertaa ei ole tarvinnut perua. 
Välillä olen pyytänyt Seinäjoen Riippuvuus klinikalta 
päihdetyöntekijän vieraaksi kertomaan Seinäjoen 
tarjoamista päihdehoidosta huumeriippuvaisille. 

”Yleensä ensikertalaisillakin on niin 
paljon lastia, että he haluavat puhua 
asiansa”, Marita Koski-Tuuri kertoo.

←

 # IrtI huumeISta toImII

13

Teatterin harrastajana olen vienyt ryhmän teatteriin,  
jos näytelmän aihe on osunut. Meillä on oma WhatsApp-
ryhmä, jossa muistutan tapaamisesta ja josta voi pyytää 
muilta neuvoja akuutissa tilanteessa. 

Kuinka kaukaa läheisryhmään tullaan? 
Seinäjoki on tällainen asiointikeskus. Ryhmään on 
tullut koko ajan ihmisiä tosi isolta alueelta, jopa tunnin 
ajomatkan päästä. Pienillä paikkakunnilla ei ole ryhmiä, 
ja on helpompi tulla toiselle paikkakunnalle, jossa on 
vieraampia ihmisiä.

Ikähaarukka on iso, parikymppisistä huumeita 
käyttävien sisaruksista jokin aika sitten eläköityneisiin. 
Enimmäkseen läheisryhmässä käy äitejä, mutta joskus 
myös isiä. 

Rohkenevatko ihmiset kertoa tilanteestaan? 
Ekalla kerralla voi vain kuunnella. Yleensä ensikertalaisil-
lakin on niin paljon lastia, että he haluavat puhua asiansa. 
Heille annetaan enemmän aikaa, ja vähän varotaan 
puheitamme. Osa on ollut pitkään mukana, ja keskustelu 
on välillä aika rankkaa. 

Millaista palautetta olet saanut? 
Tavallisesti kommentti uusilta on, että ”voi kuinka mä 
pelkäsin tulla, mutta onneksi tulin” ja ”niin kuin kivi 
olisi pudonnut harteilta”. On se häpeä ja syyllisyyskin, 
ettei uskalla työkavereille puhua koko asiasta. Joillekin 
läheisryhmän vertaistuki toimii. Se on tärkeää. Jos on itse 
huonossa kunnossa, ei jaksa auttaa sitä huumeita käyttä-
vää, kun tämä haluaa raitistua. 

Irti Huumeista Seinäjoen läheisryhmä kokoontuu kahden viikon 
välein maanantaisin klo 17.30–19.30 osoitteessa Kasperinviita 13 
(Toimintojen talo, kulku sivuovesta), ei kuitenkaan arkipyhinä. 
Seuraavat vertaisryhmän tapaamiset 21.3., 4.4., 2.5., 16.5.,30.5. ja 13.6. 

 # IrtI huumeISta toImII

Läheisryhmien 
ohjaaminen 
suosituinta 

IRTI HUUMEISTA RY:N vapaaehtoiset pitävät suosi-
tuimpana vapaaehtoistoimintana läheisryhmien 
ohjaamista. Vapaaehtoiskyselyssä 36 prosenttia 
vastaajista toimi läheisryhmän ohjaajana, ja tulevai-
suudessa 48 prosenttia halusi joko jatkaa ohjaajana tai 
alkaa ohjaajaksi. 

Miltei joka kolmas katsoi, että hän olisi valmis 
käyttämään enemmän aikaa vapaaehtoistoimintaan. 
Vastaukseen ovat saattaneet vaikuttaa myös korona-
rajoitukset, sillä kysely tehtiin heti alkuvuodesta. 

Koronan vaikutus toimintaan tuli vastauksissa  
selvästi ilmi. 

VAPAAEHTOISTOIMINTAAN SITOUDUTAAN pitkä-
aikaisesti. Liki puolet (48,4 %) vastaajista oli toiminut 
yhdistyksen vapaaehtoisena 1–5 vuotta ja joka kuudes 
vapaaehtoinen (16,1 %) yli viisi vuotta. Vapaaehtois-
toiminta kiinnostaa, sillä uusia toimijoita oli reilu 
kolmannes. 

Irti Huumeista ry:n vapaaehtoiset kokevat toimintansa 
arvokkaaksi (97 %) ja että heidän toimintaansa arvostetaan 
(94 %). Osallisuutta oli kokenut 90 % vastaajista. 

Kun vapaaehtoisia pyydettiin arvioimaan yhdistyksen 
toimintaa asteikolla 0–5 (erittäin kielteinen – erittäin 
myönteinen, arvosanaksi tuli 4,6. Useimmiten arvosanaksi 
oli valittu 5, alimman arvosanan ollessa 3. 

Avoimessa palautteessa kiitettiin yhdistyksen  
aktiivisuutta. 

”On ollut ilo löytää yhdistys, jonka toiminta antaa 
toivoa siitä, että asioille tehdään oikeasti jotain ja toimin-
nassa mukana olevat ovat sydämellä tätä tekemässä.” 

”Tukea ja apua saa aina kun sitä tarvitsee.”  

Vapaaehtoiskysely tehdään vuosittain anonyymisti Webropollinkillä. 
Kysely on vertailukelpoinen aiempien neljän vuoden kyselyjen kanssa. 
Kysely lähetettiin 102 vapaaehtoiselle, vastausprosentti oli 30,4.

”Ihan tosi hieno juttu, että Teams otettiin 
käyttöön! Toivon, että sen käyttöä jatketaan 
tulevaisuudessakin, ilman koronaa. Oman 
läheisryhmän puolesta on välillä vähän 
suru puserossa, koska sen alku on ollut niin 
tahmeaa, paljoltikin koronan vuoksi. On 
aivan huippua, että toiminta on jatkunut 
pandemian aikana!” 

”Välillä oli aika raskaita ajatuksia, varsinkin 
puhelinpäivystäjänä, kun ei läheiset 
saaneet välttämättä tarvitsemaansa tukea, 
puhumattakaan käyttäjistä.”

Arvokasta ja arvostettua toimintaa
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 # toSI tarINa

”Lapsen-
lapsesta tuli 
kuin oma 
lapsi”
Caritalla oli huoli paitsi huumeita 
käyttävästä tyttärestään myös 
tämän lapsesta.
”NYT ON HYVIN, TYTÄR asuu omillaan, itsenäisesti. 
Ensin hän oli palvelukodissa kuntoutumassa.

Silloin aikanaan, yli 20 vuotta sitten, en osannut 
ottaa todesta keskimmäisen lapseni huumeiden käyttöä. 
Olin aika varma asiasta, mutta kukaan ei uskonut, eivät 
sosiaali työntekijät eivät koulukuraattorit. Yritin hakea 
apua ja soittelin ympäriinsä. Sain vahvistusta omille 
epäilyilleni. Käytökselle ja häviämisille löytyi syy.

Tyttö oli seiskaluokalla ja kouluun oli matkaa 
kymmenen kilometriä. Hän lähti koulubussilla joka päivä. 
Sitten joulun aikaan tuli koulusta tieto, että tyttöä ei ole 
näkynyt tunneilla puoleen vuoteen. Hän oli liikkunut 
naapurikaupungin jengeissä. Tytölle jäi siitä pelko, ettei 
hän halua vieläkään liikkua tietyissä paikoissa.

Jälkeenpäin tajusin, että hän oli vedättänyt minua 
viemään hänet huumekaupoille. Kuten kaikki huume-
riippuvaiset hän oli huijaamisessa, tai manipuloimisessa, 
hyvin taitava. Sehän siinä on ikävää, että antaa huijata 
itseään, kun uskoo toisesta vain hyvää ja uskoo saavansa 
toisen takaisin raiteille.

Pian häntä ei enää näkynyt. Tuli vain soittoja kummal-
lisiin aikoihin ja lyötiin luuri korvaan, kun kysyin missä 
hän on.

Hän oli hyvin nuori. Sain kauhealla ruikutuksella 
poliisin tuomaan lapseni kotiin, mutta he eivät uskoneet, 
että lapsi oli aineissa. Puolisokaan ei uskonut, mutta 
hänellä oli alkoholiongelma itsellään.

Kun tytön huumeongelma paljastui, sisarukset yrittivät 
auttaa häntä, kumpikin tavallaan. Se ei riittänyt.”

Lapsi ei pysäyttänyt käyttöä
”Saimme tytön pyynnöstä huostaanotetuksi, koulu-
kotiin, jossa hän alkoi toipua. Sitten hän karkasi, ja minä 
etsin ja löysin hänet, mutta piti kävellä poliisiasemalle 
patistamaan heitä palauttamaan tyttö koulukotiin. Asiat 
alkoivat mennä hyvin, tyttö suoritti peruskoulun ja 
koulunkäyntiavustajan tutkinnon. Sitten kunta päätti, että 
maksusitoumus lopetetaan.

Tyttö tapasi nuorukaisen, ja homma meni aivan 
tolkuttomaksi. Nuori mies asui muiden ihmisten kuin 
kotiväkensä kanssa ja oli aika huonoilla teillä. Tyttö tuli 
raskaaksi, he menivät naimisiin. Isä joutui vankilaan, ja 
minä olin mukana synnytyksessä.

Lapsen syntymän jälkeen vähän aikaa meni hyvin, 
mutta sitten lapsen isä pahoinpiteli tytön niin pahasti, 
että tämä meni turvakotiin. Kun tyttö pääsi päihde-
hoitoon Helsingin Hietaniemeen, kuvittelin, että lapsi on 
turvassa. Vein lapsenlapsen silloin tällöin tytölle. Siitä ei 
tullut yhtään mitään. Tyttökin sanoi, että Kamppi ja muut 
paikat ovat liian lähellä.

Lapsenlapsi oli meillä paljon hoidossa, ja päivähoito 
ehti alkaa. Sitten sosiaalityöntekijät päättivät antaa lapsen 
isänäidille, 40 kilometrin päähän. Vaikea sanoa, kumpi 
paikka olisi ollut lapsenlapselle parempi. Meitä päätös 
harmitti. Toki siinä painoi syyllisyyskin, vaikka eihän 
vanhempi lapsensa huumeiden käytöstä päätä.

Tapasimme lapsenlasta joka toinen viikonloppu, ja 
hän tuli oikein hyvin toimeen miltei samanikäisten 
serkkujensa kanssa. Tyttökolmikko oli miltei erottamaton, 
he olivat kuin sisaruksia. Heillä on vieläkin hyvät välit 
keskenään.”

Vaikeneminen satuttaa
 ”Lapsenlapsihan on aivan ihana, kuin oma lapsi. Otim-
me hänet monesti mukaan, kun kävimme tapaamassa 
tytärtämme Vaasassa, jossa tämä oli vieroitushoidossa ja 
kuntoutuksessa. Se kesti vuosia. Halusimme, että välit 
säilyvät. Isompana lapsenlapsi kävi itse vierailemassa siellä 
jonkun kerran.

Tyttö oli jo eronnut miehestään, ja lapsenlapsi sai 
nähdä isäänsä vain valvotusti. Muistan yhden joulupäivän, 
kun hän haki lapsena. Se oli toiseksi viimeinen kerta, kun 
hänet näin. Seuraavan kerran näin isää vasta lapsenlapsen 
rippijuhlissa. Isä vaikutti voivan hyvin, mutta ei kestänyt 
pitkään, kun hän tappoi itsensä.

Me emme saaneet tietää kuolemasta miltei vuoteen. 
Ihmettelimme vain, kun lapsenlapsi muuttui negatiivi-
seksi ja täysin erilaiseksi. Hän käpertyi kuoreen. Muutos 
oli niin raju, ettei se voinut olla murrosikää. Sitten 
kaukana asuva isovanhempi soitti, että lapsenlapsen isä 
on kuollut. Lapsenlapsi ei ollut paljastanut mitään, hän 
oli niin lojaali isänsä äidille, mutta kärsi ja kipuili. Häntä 
oli kielletty kertomasta kenellekään asiasta. Minä haluan, 
että asioista puhutaan.”

Välillä haluaisin olla näkemättä
”Lapsenlapsen ja äitinsä välit menivät välillä poikki. Nyt 
parin vuoden aikana suhde ovat vähän parantunut, mutta 
helppoahan se ei ole.

Sitten poikani tyttären mies, lapsenlapsen läheisen 
serkun puoliso, alkoi käyttää huumeita. Olin aivan 
järkyttynyt. Hän oli aivan ihana tyyppi, mutta käyttö 
eskaloitui nopeasti ja hän päätti itse päivänsä. Se oli 
varmaan rankkaa lapsenlapsellekin.

Kun näitä tapauksia on ollut lähipiirissä, merkit oppii 
tunnistamaan helposti. Huumeita käyttäneen ihmisen 
eleet, ilmeet ja katse poikkeavat normaalista. En osaa 
kuvailla, millä tavoin. Olen toiminut hyvin paljon järjes-
tyksenvalvojana, siellä näkee kaikenlaista. Olen yrittänyt 
vaimentaa sitä ”tutkaa”. Se on rankkaa. Ei mun tarvitse 
olla muiden tekemisistä vastuussa.

Rankimpaan aikaan työnteko oli voimavara ja se, että 
löysin Irti Huumeista -läheisryhmän. Olin kyllä ihan 
suossa ennen sitä. En tiedä, mihin olisin joutunut ilman 
vertaisryhmää, joka tuli todella tarpeeseen. Sekin auttoi, 
että myöhemmin tuin muita puhelinpäivystyksessä ja 
ryhmänohjaajana.

Suhde tyttöön on hyvä, vaikka hän on rasittava. Hän 
on edistynyt parin viime vuoden aikana, mutta ei ole vielä 
kasvanut aikuisen vastuuseen, vaan käy vielä läpi kuntou-
tumisen vaiheita. Hänkin on isoäiti.

Nyt meitä on viisi polvea, iäkkäästä äidistäni lapsen-
lapsenlapsiin. Aikoinani hoidin nuorempia sisaruksiani, 
sitten lapsiani ja lapsenlapsiani. Näin seitsemänkympin 
kynnyksellä voi olla jo saamapuolella.”

 

Teksti ja kuva: Birgitta Suorsa
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 # kolumNI

Ikäkyvykäs 
Suomi? 

ValtIoNeuvoSto oN äSkettäIN julkistanut Kansallisen 
ikäohjelman vuoteen 2030 nimellä Ikäkyvykäs Suomi. 
Tämän vuoden puolella meille on jopa valittu ensimmäinen 
vanhusasiavaltuutettu, Päivi Topo, jonka tehtävänä on 
edistää ikäihmisten asemaa ja oikeuksia. Joko nyt meille 
vanhoille ihmisille koittaisi arvokas vanhuus? 

Jokin kuitenkin mättää. Meistä puhutaan ”eläkepom-
mina”, ”taakkana”, ”kestävyysvajeena”. Tämä ei ole totta, 
mehän olemme oikeasti kestävyystae. Me takaamme sen, 
että yhteiskunnassa on välittämistä, huolenpitoa, aikaa 
toisille ihmisille, kiinnostusta lapsiin ja nuoriin, hoivaa 
ja rakkautta. Sitä nimitetään sosiaaliseksi pääomaksi, ja 
se on yhtä tärkeää kuin osaamispääoma tai rahapääoma. 
Ilman sosiaalista pääomaa yhteiskunta ei pysy kasassa. 
Koska meitä yli 65-vuotiaita on paljon, melkein puolitoista 
miljoonaa, meidän täytyy itse pitää huolta omasta arvos-
tamme, tehdä itsellemme ja muille se arvokas vanhuus,  
eikä vain odottaa toisten antavan meille arvostusta ikään 
kuin ylhäältäpäin. 

"Kyselytutkimuksetkin karsivat 
nuoresta ja vanhasta päästä  
ihmiset pois. Toiset, siis työikäiset, 
haluavat päättää puolestamme."
 
Tiedättekö, että mikään ikäryhmä ei ole niin erilainen 
keskenään kuin juuri vanhat ihmiset. Nuoret kuvittelevat 
olevansa erilaisia kaikki samanlaisine farkkuineen, mutta 
heidän elämänkokemuksensa on lyhyt ja erilaisuus 

kapeaa. Vanhoista taas löytyy kaikkea: hyväkuntoisia 
mummoja ja vaareja, raihnaisia keinutuoliin pysähty-
neitä, lempeitä pullantuoksuisia lastenlasten paapojia, 
kiukkuisia valittelijoita, ja mitä vain. Iän numero ei 
tosiaan kerro totuutta. Jokaisessa ikäihmisessä on 
sisällään kaikki iän kerrokset – lapsuuden pikkutyttö 
tai -poika, nuoruuden ahdistukset, ruuhkavuosien 
kokemukset ja ikääntymisen hidas kulku. Siksi on 
helppo eläytyä eri-ikäisten kokemuksiin. Onhan 
nykyvanhojen joukossa jo niitäkin, jotka ovat olleet 
ensimmäisissä nuorison huumekokeiluissa mukana. 
He tunnistavat tuen ja puuttumisen tarpeen. 
 
Tiedättekö, mikä on yhteistä lapsuudelle, nuoruudelle 
ja vanhuudelle? Meiltä ei yleensä kysytä mielipiteitä. 
Kyselytutkimuksetkin karsivat nuoresta ja vanhasta 
päästä ihmiset pois. Toiset, siis työikäiset, haluavat 
päättää puolestamme. He ovat tietävinään, mikä 
on meille sopivaa tai kaunista. He haluavat määrätä 
neuvottelematta tai kuulematta meitä. Meitä siis 
yhdistää tarve saada ajatuksemme esille, tulla  
kuulluksi. 
 
Ikääntyminen on jokaisen ihmisen osalta käynnissä 
koko ajan. Kun tulee oikeasti vanhaksi, tulee hitaam-
maksi ja ryppyisemmäksi. Viis siitä, sillä samalla 
elämänkokemus kasvaa, huumorintaju lisääntyy ja 
suhteellisuudentaju paranee. 

Vappu Taipale 
Kirjoittaja on lastenpsykiatri, joka eläkkeellä  
ajaa vireän vanhuuden asiaa.

KUN LAPSENLAPSI KÄYTTÄÄ huumeita, isovanhemmat 
voivat joutua hankaliin tilanteisiin. Irti Huumeista 
-puhelimeen tulleiden soittojen perusteella pulmati-
lanteita syntyy usein, jos lapsenlapsen vanhemmat ovat 
evänneet rahan antamisen ja rajanneet tällä tavoin tämän 
huumeiden käyttöä. 

Irti Huumeista -puhelinpäivystäjä kertoo, että yksi 
isoäiti oli jättänyt omat lääkkeensä ostamatta, jotta 
lapsenlapsi sai niillä rahoilla lyhennettyä huumevelkaansa. 
Isovanhemman ahdinko huumeriippuvuutta sairastavasta 
lapsenlapsesta oli suuri. 

Vanhemmat puolestaan viestivät isovanhempien 
antavan rahaa, vaikka muu perhe on toivonut, ettei näin 
tehtäisi. Vanhempien mukaan isovanhemmat eivät halua 
nähdä, että rahan antaminen mahdollistaa lapsenlapsen 
huumeiden käyttöä.

Tuplasuru ja -huoli 
Irti Huumeista -läheisryhmissä ja muissa läheisten tapaa-
misissa isovanhempien tuplasuru ja -huoli on ollut esillä. 
Isovanhemmat kokevat huolta paitsi lapsenlapsestaan 
myös tämän vanhemmasta, eli omasta lapsestaan. Oman 

Isovanhemmat hankalassa 
välikädessä 

lapsen jaksaminen huumeita käyttävän läheisenä lisää 
isovanhemman taakkaa huumeita käyttävän läheisenä. 

Tutkimuksen mukaan isovanhempien välit huumeita 
käyttävään lapsenlapseen ovat yleensä paremmat kuin 
lapsenlapsen ja tämän vanhempien. Isovanhemmat 
kärsivät lapsenlapsen huumeiden käytön synnyttämästä 
tilanteesta ja tuntevat voimattomuutta. (Johanna Kivistö 
ja Anne Kukkonen: ”Sattuu niin helvetisti”; Isovan-
hempien kokemuksia huumeiden käytöstä, Metropolia 
Ammattikorkeakoulu 2021). 

Vertaisryhmästä tukea 
Isovanhemmat voivat saada ja antaa vertaistukea Irti 
Huumeista -vertaisryhmässä Facebookissa. Ryhmä on 
suljettu ja siihen pääsee vain hakemalla. Ryhmän kaikkiin 
kysymyksiin tulee vastata, ja ylläpito päättää hyväksymi-
sestä ja moderoi keskustelua. 

Ryhmä on tarkoitettu vertaistueksi isovanhemmille, 
joiden huumeita käyttävällä lapsella on lapsia ja/tai joiden 
lapsenlapsi käyttää huumeita. 

Ryhmä löytyy Facebook > Irti Huumeista ry – Isovanhemmat.

Runo
Erityiselle pojalleni 
 
Suru ja huoli, on ikävä sua. 

Tulisit edes käymään. 

Halaisin sua ja tukisin sua, 

pyytäisin hetkeksi jäämään. 

Sun maailma on siellä, 

tie sinne on poikki. 
Ei käteni sinne yllä. 
Ei riitä, vaikka huutaisin sinne 

kaikki järjestyy kyllä. 

 Äiti 
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VAKAVA OPIOIDIRIIPPUVUUS lyhentää elinajan-
odotetta radikaalisti. Tutkimusten mukaan korvaushoidon 
ulkopuolella olevan opioidiriippuvaisen keskimääräinen 
elinajanodote on noin 15 vuotta yleisväestöä lyhyempi.  
– Luku on merkittävän suuri. Hyvin harvoihin sairauksiin 
liittyy näin suurta elinajanodotteen lyhentymistä, pitkän 
linjan päihdepsykiatri Antti Mikkonen sanoo. 

Raju lasku elinvuosissa johtuu riippuvuuden lisäksi 
monen muun tekijän yhteisvaikutuksesta. Opioidiriippu-
vaiselle on usein kasautunut yleistä huono-osaisuutta ja 
erilaisia terveys- ja sosiaalisia ongelmia. 

– Heikko sosioekonominen asema lyhentää jo yksinään 
elinajanodotetta. Lisäksi opioidiriippuvuudesta kärsivillä 
on usein muuta väestöä enemmän erilaisia fyysisiä sairauk sia 
ja he hoidattavat niitä keskimääräistä vähemmän. 

– Esimerkiksi korvaushoitoon tulevista potilaista noin 
70 prosentilta löytyy C-hepatiitti, joka hoitamattomana 
johtaa hengenvaaralliseen maksakirroosiin. 

Opioidiriippuvaisilla samoin kuin muillakin päihde-
riippuvaisilla diagnosoidaan myös moninkertaisesti 
yleisväestöä enemmän psykiatrisia sairauksia kuten 
masennusta, psykoosisairautta tai kaksisuuntaista mieli-
alahäiriötä, jotka lisäävät ennenaikaisen kuoleman riskiä. 
Opioidiriippuvaisilla on myös muuta väestöä suurempi 
riski kuolla tapaturmaisesti tai väkivallan tai rikoksen 
uhrina. 

Korvaushoidolla 
dramaattinen vaikutus 
 Tutkimusten perusteella opioidikorvaushoito puolestaan 
nostaa riippuvuudesta kärsivän elinajanodotetta noin 
kymmenellä vuodella. 

– Muutos on todella vaikuttava. Yksinkertaisesti 
sanottuna korvaushoito pelastaa henkiä, Mikkonen 
summaa. 

2000-luvun alkupuolelta alkaen opioidikorvaushoito 
on vähitellen saatu osaksi muuta päihdehoitoa, ja nykyään 
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— Korvaushoito tulisi nähdä pitkäaikaissairauden hoitona. 
Sitä voi verrata tyypin 1 diabeteksen insuliinihoitoon 
sikäli, että kyseessä on tärkeä, henkeä ylläpitävä 
hoito, päihdepsykiatri Antti Mikkonen katsoo. 

←

kaikilla kunnilla on velvoite järjestää korvaushoitoa 
alueellaan. 

– Kehityksen ansiosta meillä Suomessakin löytyy jo 
jonkin verran yli 60-vuotiaita opioidikorvaushoidossa 
olevia ihmisiä, jotka ovat olleet korvaushoidossa pari-
kymmentä vuotta. 

Moniammatillista hoitoa 
ja kuntoutusta 
 Hyvä korvaushoito ei suinkaan ole pelkkää korvaus-
lääkkeen jakamista, Mikkonen painottaa. 

– Lääkehoitoon tulee yhdistää päihdeterapeuttinen 
työskentely, psykiatristen sairauksien tunnistaminen 
ja niiden optimaalinen hoito, fyysisen terveydentilan 
arviointi ja kroonisten sairauksien asianmukainen hoito. 
Lisäksi asumisen tukeminen ja muut kuntoutumis- ja 
työllistämispalvelut tulee aloittaa heti, kun kuntoutu-
misen vaihe sen sallii. 

Mikkonen pitääkin valitettavana sitä, että moni kunta 
on ulkoistanut opioidikorvaushoidon tuottamisen ulko-
puoliselle taholle. 

– Kokemus osoittaa, että yksityisen tahon työn 
integroiminen näihin edellä lueteltuihin tarpeellisiin 
hoitoihin ja palveluihin kerta kaikkiaan jää puutteelli-
seksi. Parhaiten opioidikorvaushoidossa toimivat perus-
palveluitten yhden luukun periaatteella toimivat yksiköt, 
joita toivottavasti saamme tulevien hyvinvointialueiden 
myötä lisää.

Yksi viidestä ongelmakäyttäjästä 
tavoitetaan 
 Suomessa on arviolta 23 500–29 500 opioidien ongelma-
käyttäjää. Valitettavasti korvaushoito tavoittaa heistä 
vain noin viidesosan. Kolmisen vuotta käytössä olleet 
injektiomuotoiset korvaushoitolääkkeet saattavat tuoda 
tilanteeseen parannusta. 

– Injektiolääke voidaan hakea viikon tai jopa 
kuukauden välein entisen päivittäisen asioinnin sijaan. 
Tämän mahdollistaa hoidon aloittamisen yhä  
useammalle. 

Monen käyttäjän elämäntilanne on niin kaoottinen 
tai vaikea, etteivät he pystyisi sitoutumaan päivittäiseen 
lääkkeenhakuun. Toisaalta ne opioidiriippuvaiset, 
joilla korkea toimintakyky on säilynyt ja jotka käyvät 
esimerkiksi töissä, eivät halua leimautua ympäristössään 
huumeongelmaisiksi hakemalla päivittäisannosta tiettyyn 
kellonaikaan. 

– Kummallekin näistä ryhmistä injektiot tarjoavat 
loistavan hoitovaihtoehdon. Lisäksi työntekijöiltä säästyy 
valtavasti aikaa muuhun hoitotyöhön eikä ole riskiä 
siitäkään, että lääkkeitä valuisi katukauppaan väärin-
käytettäviksi. 

 

 # aSIaNtuNtIja

Opioidikorvaushoito on 
toistaiseksi paras keinomme 
lisätä opioidiriippuvaisten 
elinajanodotetta, päihde
psykiatri Antti Mikkonen 
kertoo. 

Lisää 
elinvuosia 
korvaus-
hoidolla 
Teksti: Tapio Ollikainen Kuva: Antti Yrjönen 
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 # ajaSSa

Nuoruuden kipukohdat 
musiikiksi
MuuSIkko Sanna Rönnberg, Sana, julkaisi helmikuussa 
singlen Uudestaan, jossa hän kertoo nuoruutensa alkoholi-
ongelmasta ja diagnosoimattoman adhd:n vaikutuksista.

Miksi teit tämän kappaleen juuri nyt?
Olen puhunut jo vuosia raittiin elämän puolesta ja kertonut 
avoimesti Instagramissani myös mielenterveydellisistä 
haasteistani. On ollut selvää jo pidemmän aikaa, että 
haluan tehdä kappaleen näistä teemoista. Nyt tuntui, että 
on oikea aika astua esiin tämän kanssa musiikillisesti. Olen 
niin valmis, kuin tällaiseen voi olla.

Kappale alkoi syntyä viime vuoden lopulla biisileirillä. 
Jo alusta asti se nosti kyyneleet silmiini. Tuntui pahalta 
repiä haavoja auki, mutta tiesin sen kannattavan, jotta joku 
muu osaisi mahdollisesti välttää ne samat virheet. Tää biisi 
itkettää mua kerta toisensa jälkeen, mutta antaa samalla 
niin paljon voimaa. Saamani palautteen perusteella siihen 
on helppo samaistua.

Meille oli alusta asti ihan selvää, että kappaleeseen tulee 
lapsikuoro. Ei edes ajateltu muita vaihtoehtoja. Oulun 
Nmky:n lapsikuoro Lauluflikat laulaa kertosäkeen upeasti!

 Miten ongelmiisi suhtauduttiin nuorena?
Asiat olisivat varmasti mennyt huomattavasti paremmin, 
jos mun adhd olisi huomattu jo lapsena. Se laitettiin 
vain "vilkkaan luonteen" piikkiin, ja koulussa haukuttiin 
tyhmäksi ja laiskaksi. Alkoholiongelmani alkoi teini-
ikäisenä. Nämä asiat eivät todellakaan katso ihmistä – ei 
ikää tai lähtökohtia. Toivon, että jokaisen huoli otetaan 
tosissaan ja jokaista kuunnellaan aidosti. Ei kyseenalaisteta 
tai tuomita.

Sinulla on myös läheistaustaa?
Vaikka tiesin miten nämä tilanteet yleensä menevät, 
luotin sokeasti ystävääni enkä ymmärtänyt lukea varoitus-
merkkejä. En vain oikeasti osannut yhtään aavistaa, 
kuinka paha tilanne oli, ennen kuin hän kuoli yliannos-
tukseen. Sen jälkeen syytin itseäni, että miksi en nähnyt 
sitä. Jäin typeränä yksin sen asian kanssa.  
En oikein ikinä käsitellyt sitä ja tunteitani, mutta nyt 
odotan psyko terapian alkua, jossa haluan käydä läpi  
myös tämän kriisin.

 
Mikä auttoi sinua pääsemään irti päihteistä?
Kun lopetin päihteiden käytön vuonna 2015, läheisten  
tuki oli korvaamatonta. Aluksi en kehdannut puhua 
asiasta, mutta pikkuhiljaa ymmärsin, ettei siinä ole 
mitään hävettävää. Nykyään pidän tärkeänä, että ihmiset 
ympärilläni ymmärtävät ja hyväksyvät taustani, ja että 
asioista voidaan puhua avoimesti.

Raittiuteni alussa ulkoilu auttoi selvittämään ajatuksia, 
ja sain paljon voimaa ja tukea lukemalla  
muiden onnistumistarinoita. Vastamäkien edessä ajauduin 
entisen pään nollaamisen sijaan syömään suruuni. Se oli 
kuitenkin huomattavasti päihteitä parempi vaihtoehto, 
josta pääsin myöhemmin eroon. Ison elämänmuutoksen 
edessä täytyy osata myös antaa armoa itselleen, ja edetä 
asia kerrallaan.

Nyt iän myötä olen löytänyt voimaa liikunnasta,  
ja ymmärtänyt puhumisen merkityksen. Asioiden kanssa 
ei koskaan pidä jäädä yksin.

 
Uudestaankappaleen kertosäe kuullaan Huumekulman 
tunnusmusiikkina.

 

Puontin inhimillinen 
ote sai tunnustusta 

TORSTIN PÄIVÄNÄ Irti Huumeista ry myönsi Oma pää 
– Pääoma -kunniamaininnan rikosylikonstaapeli evp ja 
kirjailija Kalevi Puontille. Yli 30 vuoden huumepoliisi-
uransa aikana Puonti kohtasi poliisin asiakkaat ihmisinä 
ja ohjasi heitä päihteettömyyteen. Kirjailijana hän on 
antanut äänen myös rikoksia tehneille. 

– Olen yrittänyt auttaa. Moni mun asiakas on lähtenyt 
itse tähän työhön mukaan, vertaistoimintaan tai koulut-
tautunut kohtaavaan työhön, Puonti kertoo. 

Poliisiuran loppuvaiheessa Puontilla oli asiakkaina 
myös toisen tai kolmannen polven huumeita käyttäviä. 

– On tullut vanhemmilta soittoja, että voisiko pojan 
ottaa vähäksi aikaa koppiin, että se oppisi, kun ei kotona 
saada mitään kuria. Lapsi on varttunut ympäristössä, 
jolloin isällä ja äidillä oli asiat huonosti. Ei kukaan 
aikuinen, joka on itse käyttänyt aineita, haluaisi lapsensa 
käyttävän ja sairastuvan riippuvuuteen. 

Säilöön ei voi syyttä ottaa, mutta Puonti on käynyt 
juttelemassa nuorille, kun nämä ovat vielä olleet siinä 
kunnossa, että ovat kuunnelleet viranomaisia. 

– En ole ihmeidentekijä. On käynyt niinkin, ettei 
poliisin puhe ole auttanut, vaan ihmisen on pitänyt oppia 

 # torStIN päIväN palkItut 

kantapään kautta. Osa on valitettavasti jatkanut samalla 
tiellä. 

Puonti harmittelee, että puuttuminen huumeiden 
käyttöön on nykypäivänä varsinkin huumepoliisille 
vaikeaa. Huumekauppa on ammattimaistunut ja kansain-
välistynyt. Jos ihminen joutuu Helsingin huumepoliisin 
puhutettavaksi, hän on yleensä tehnyt niin paljon rikoksia, 
että lähtee vankilaan.

Juurisyyt esiin 
Kirjoissaan Puonti haluaa tuoda esille myös juurisyyt, 
joiden takia käytetään huumeita ja joiden takia tehdään 
rikoksia. 

– Vaikka on lain väärällä puolella, siihen voi olla jokin 
syy. Ihminen voi tulla kelvottomista oloista. Ei esimer-
kiksi pillereitä myyvä Romanian romani ajattele, että hän 
tekee väärin. Hän ajattelee, että hän voi ruokkia lapsensa, 
joka elää täysin kelvottomissa oloissa. 

Oma pää – Pääoma -tunnustus kuuluu Puontin 
mielestä koko huumepoliisin väelle. 

– Sanon kuten jääkiekkovalmentaja Jukka Jalonen, 
että tämä on koko joukkueen voitto. Yksittäisiä sankareita 
on turha kaivaa poliisin puolelta, koska kaikki tehdään 
kimpassa. Olen yllättynyt ja otettu. 

Torstin päivää vietetään Helsingin huumepoliisin 
perustajan ja pitkäaikaisen Irti Huumeista ry:n puheen-
johtajan Torsti Koskisen muistoksi.

Kalevi Puonti palkittiin Oma pää 
– Pääoma -kunniamaininnalla. 
Kuva: Uupi Tirronen

Erikoissyyttäjä Heli Vesaaja  
palkittiin Torstin päivän 
tunnustuksella ansiokkaasta 
viranomaistyöstä huumeiden  
vähentämiseksi ja huume-
kysymyksen ratkaisemiseksi.  
Irti Huumeista ry:n puheen-
johtajalle Sami Räsäselle 
luovutettiin tasavallan 
presidentti Sauli Niinistön 
myöntämä Suomen 
Valkoisen Ruusun I luokan 
mitali kultaristein. 

Vapaaehtoisista palkittiin 
helsinkiläinen Hertta Sirkiä 
pitkäjänteisestä tiedottamis- ja 
varainhankintatoiminnasta.

←

←
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Irti Huumeista ry:ssä vapaaehtoiset voivat 
toimia monenlaisissa tehtävissä:

 Puhelinauttajina valtakunnallisessa 
 Irti Huumeista -puhelimessa

 Chat-vastaajina Irti Huumeista -chatissa
 Läheisten vertaistukiryhmien ohjaajina alueilla
 Läheisten vertaistukiryhmien ohjaajina 

 Teams-verkkoympäristössä
 Tukihenkilöinä huumeita käyttäville, 

 toipuville tai läheisille
 Kouluttajina tai puhujina tilaisuuksissa
 Esittelyavustajina messuilla
 Materiaalin jakajina alueilla ja/tai somessa
 Taite-lehden kirjoittajina ja/tai kuvaajina

Vapaaehtoiset voivat myös järjestää 
alueellaan Huumeiltoja tai Läheisten iltoja. 
Vapaaehtoiset alueyhdyshenkilöt toimivat 
alueen vapaaehtoisten koollekutsujina.

Vapaaehtoisena 
saat koulutuksen ja 
tukea toimintaasi.

Tule 
vapaaehtoiseksi!

Jos kiinnostuit, 
ota yhteyttä:

janita.maijanen
@irtihuumeista.fi 

0800 980 66
Irti Huumeista -puhelin
ma–pe klo 9–15 
iltaisin ma–to klo 18–21

Päihdepäivät verkossa 11.-12.5.2022

MARGINAALISTA SAMANARVOISEKSI

 Osta liput 3.5.  

mennessä osoitteesta  

päihdepäivät.fi

 

Tervetuloa oppimaan uutta päihdetyöstä. Luvassa on  
yli kymmenen seminaaria sekä useita 15 minuutin  
miniseminaaria terveys- ja sosiaalialan osaajille,  
vapaaehtoisille ja päättäjille. Päihdepäivillä syvenne- 
tään ammattiosaamista ja luodaan uusia verkostoja. 

Seminaarien teemoina mm.
• Toimivia menetelmiä nuorten  

kohtaamiseen
• Rahapelaamisen puheeksiotto  

ja auttamisen keinot
• Päihde- ja mielenterveyspolitiikka  

ihmisoikeusnäkökulmasta

”Kuka tahansa 
voi suistua  
elämästä  
sivuun.  
Jokainen  
voi toipua.”

– Katja


