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ESIPUHE
Päihdetyön vertaistoimintaa kehittävän Osis-hankkeen historia on vertaisten
historiaa. Vertaiset olivat mukana ideoimassa jo ensimmäistä rahoitushakemusta vuonna 2010. Keväällä 2011 vertaiset olivat mukana valitsemassa
hankkeelle työntekijöitä. Vertaiset olivat mukana suunnittelemassa toiminnan
muotoja alusta alkaen ja opettivat työntekijöille monia asioita, miten kannattaisi toimia – ja miten ei.
Vertaisilta saatiin palautetta myös kielenkäytöstä; mitkä olisivat oikeita termejä käyttää, kun asiakas kohdataan. Vertaisten aloitteesta muutettiin hankkeessa käytössä olleita nimikkeitä, muokattiin tapoja toimia ja ajatella. Olen
aiemminkin pohtinut mukaanottamista – kuka itse asiassa onkaan ottanut
mukaan ja kenet?! Niin usein olettamuksena on, että työntekijät ja järjestöt
ottavat vertaiset mukaan. Osiksen kohdalla uskallan ajatella, että lopputulos
on siksi niin hyvä, koska vertaiset ovat rohkeudessaan päästäneet työntekijät
mukaan heidän maailmaansa.
Paperilla projektia pyörittävät järjestöt ovat Osiksen omistajia. Todellisen sielunmaiseman Osiksessa omistavat vertaiset. Suurelle osalle vuonna 2011 aktiivisesti mukana olleista vertaisista olemme joutuneet jättämään hyvästit. Suru
on ollut läsnä yksityisesti ja kollektiivisesti. Moni suuri persoona ja esimerkillinen vertainen on poissa. Vertaistoiminta kuitenkin jatkuu ja olen huojentunut
siitä huomiosta, ettei toiminta makaa yksittäisten ihmisten harteilla. Vertaisuuden aate on yksittäistä ihmistä suurempi. Vahva ideologia kestää menetykset.
Vertaistoiminnassa yhdistyy ihmisen kaksi perusolomuotoa: tekeminen (doing) ja
oleminen (being). Toivoisin, että olemista toisen ihmisen elämässä osattaisiin arvostaa enemmän. Vertainen voi läsnäolollaan ratkaisevalla hetkellä turvata avuntarvitsijan elämää, antaa aikaa, kuunnella, olla lähellä ja olla ihminen ihmiselle.
”Olen tässä” sanat voivat olla avuntarvitsijalle ne ainoat oikeat. Tätä vertaistoiminnan muotoa on hankalampi mitata selvityksiin ja raportteihin kuin
tekemisen muotoja, kuten esimerkiksi saattamista palveluihin tai puhtaiden
käyttövälineiden vaihtoa. Vertaistoiminnan ydin kiteytyy läsnä olemiseen sekä
tekemiseen; näiden yhdistämiseen. Tämä kirjanen tuo hienosti esiin vertaisten
omalla äänellä sitä, miten nämä kaksi muotoa yhdistyvät vertaistoiminnassa.
Vahva ideologia kestää menetykset, mutta tulen ylläpitämiseen ja eteenpäin
viemiseen tarvitaan ihmisiä. Sinua ja minua. Rehellisesti ja tinkimättömästi,
kukin voimiensa mukaan.

Helena Syväranta
Osiksen projektipäällikkö 2011–2017
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JOHDANTO
Osis-hanke on STEA:n rahoittama päihdetyön vertaistoiminnan kehittämishanke.
Osis aloitti toimintansa ensimmäisen hankkeen muodossa vuonna 2011. Ensimmäisen hankkeen päätyttyä vuonna 2014 haettiin jatkohankkeelle rahoitusta ja niin
Osis II -hanke aloitti toimintansa alkuvuodesta 2015.
Osiksen haittoja vähentävä ja matalan kynnyksen vertaistoiminta on muotoutunut vuosien mittaan sellaiseksi, kuin mitä se tänä päivänä on. Lähtökohtana on, että kuka tahansa, jolla on
kokemusta päihdemaailmasta voi toimia vertaisena. Myös he, jotka elävät edelleen päihdemaailmassa ja käyttävät aktiivisesti päihteitä. Vertaisen rooli ja tehtävät muotoillaan jokaiselle
omien voimavarojen ja vahvuuksien mukaan.
Vertaisen tehtäviä voivat olla palveluihin saattaminen, ohjaaminen ja neuvominen, vertaistuelliset keskustelut tai vaikka puhtaiden neulojen ja ruiskujen jakaminen. Moni vertainen tekee
myös vertaisvuoroja eri matalan kynnyksen toimipisteissä, Osiksen omassa matalan kynnyksen Tsemppis-kahvilassa tai etsivässä työssä. Tai sitten tehtävät voivat olla kouluttamista ja
verkostoissa vaikuttamista.
Vertaistyötä tehdään omassa elinpiirissä omien läheisten ja tuttavien kanssa tai sitten sitä voidaan tehdä apua tarvitsevan tuntemattoman ihmisen kanssa. Vertaistyö voi olla säännöllistä,
satunnaista tai sattumalta tapahtuvaa. Elementtinä siinä on kuitenkin aina se, että ollaan auttamassa ja tukemassa vertaistoimijan roolista käsin päihdemaailmassa elävää apua tarvitsevaa.
Pitelet käsissäsi Osis II -hankkeen lopputuotosta. Ensimmäisen Osis-hankkeen loppupuolella
kirjoitettiin kaikille vertaistoiminnasta kiinnostuneille ”Tää on meidän juttu – vertaistoiminnan
opas”. Kirjan ovat kirjoittaneet Osiksessa työskennelleet ammattilaiset ja siinä on tuotu myös
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VERTAISTOIMINTA:

vertaisten näkökulmia esille. Tämä kirjanen,
jota pitelet käsissäsi, on Osiksen vertaisten
käsialaa. He valottavat nyt omia näkemyksiään
ja kokemuksiaan vertaistyöstä ja -toiminnasta.

Laajempi nimitys toiminnalle,
jossa on vertaisia mukana.

Osiksen toiminnassa on ollut vuosien mittaan
mukana reippaasti yli pari sataa vertaista. Osa
on ollut mukana kauemmin ja osa lyhyemmän
aikaa, osa käy säännöllisesti toiminnassa ja
osa tulee paikalle, kun oma elämäntilanne antaa myöden. Viimeisen kolmen vuoden aikana
olemme joutuneet myös yllättävien ja surullisten tilanteiden eteen: moni pitkäaikainen
vertainen on nukkunut pois. Samalla he veivät
mukanaan aimo annoksen vertaisuuden hiljaista tietoa.

VERTAISTYÖ:
Vertaisen tekemää tukemis- ja
auttamistyötä omassa elinpiirissään tai vertaisvuoroissa.

Tämä kirjanen on omistettu kaikille Osiksen
vertaisille, erityisesti keskuudestamme poistuneille vertaisuuden veteraaneille.

OSIKSEN VERTAINEN:
Ihminen, jolla on kokemusta
päihdemaailmassa elämisestä ja
päihderiippuvuudesta. Voi käyttää
edelleen päihteitä ja tehdä silti
vertaistyötä omalla panoksellaan
ja tavallaan. Ei tarvitse olla pitkiä
koulutuksia vertaisuudesta takana, vaan Osiksen toiminnassa
mukana oleminen riittää.

"Kun saat autettuu jotain
toista, saat itekkin jotain
takas.Siitä saa paremmat kiksit,
kun mistään kamasta ikinä."

TUETTAVA:
Ihminen, jota vertainen jollain
tavalla auttaa. Voi olla vertaisen
omasta lähipiiristä, kaverin kaveri
tai vertaistyövuorossa kohdattu
asiakas. Auttaminen ja tukeminen
tapahtuu omalla vapaa-ajalla tai
vertaisvuorossa.

- Eero

Tarinoiden vertaisten nimet on muutettu henkilöiden yksityisyyden suojaamiseksi.
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VERTAISEN IDENTITEETTI
“Se oli keväinen torstaipäivä. Mä heräsin mun kaverin luona ja huomasin, että mulla oli kauhee
kiire VeryNais-ryhmään (Osiksen naisten ryhmä). Mä lähin hirveellä kiireellä metroasemalle
ja sit siellä metroasemalla tuli mulle ennestään tuntematon nainen mun luo. Se käveli silleen
vaivalloisesti, oli päihtyny ja sillä oli repussa kaljaa, ja se tuli sit mun luo ja pyys, et voisinks
mä saattaa sen himaan.
Mä olin siinä sitten silleen, et mulla on ihan tajuton kiire ja mä myöhästyn ryhmästä, mut sit
mä tajusin, et mihin mä oikeen oon menossa, et mähän oon vertainen. Ois ollu väärin jättää se
nainen siihen ja lähtee ite menee. No mä sitten sanoin, et ”No joo, okei mä saatan sut kotiin”,
otin sen käsikynkkään ja saatoin sen.
Sit se vielä siellä kotiovella kaivoi jostain röökiaskin, jossa oli kymmenen röökiä kiitokseksi,
et olin auttanut. Mä ajattelin no, et emmä ota niitä, et otin sitten vaan yhen. Ja sit mä lähdin
hirveetä vauhtii juoksee sinne metrolle, ja
oisinkohan mä sit lopulta myöhästynyt jonkun puol tuntia ryhmästä.
OSIKSEN TOIMINNAN yksi kesOli kyllä jännä ite havaita siinä tilanteessa,
keinen sisältö on vertaisten kouluet enhän mä tosiaan voi lähtee vertaisryhtukselliset ryhmät. Niissä annetaan
mään ja jättää tota onnetonta könyymään
tietoa palveluista, tuetaan vertaisen
yksin tienvarteen. Tuli esiin se sellainen
identiteetin muodostamisessa ja vahvertaisidentiteetti.” – Kirsi
vistetaan vertaisten omaa voimaantumista. Toisten auttamisessa keskeistä
on, että on saanut itse ensin apua ja
tullut nähdyksi ja kohdatuksi. Tämän
jälkeen on helpompi viedä saamaansa
hyvää eteenpäin tuettavilleen.
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HENGENPELASTAJA
“Oli kaverin kaveri, jota en muistanut, joka tuli
multa rautatieasemalla kysyy, et oisko mulla
jeesaa, antaa lääkettä. Se oli päässyt päpsystä
(päihdepsykiatriselta poliklinikalta), mut siinä
oli ongelmia hänen hoitoonpääsyssään. Se sanoi, et se ei enää jaksa, et tekee itsemurhan, se
ei vaan millään pääse hoitoon. Vuos on tehty nyt
korvaushoidon arvioo, ja kuukauden välein näitä
arvioaikoja, et se ei enää jaksa.
Mietin, et eiks nyt vuodessa saada arvioo tehtyä, et onko ihminen nyt opiaattiriippuvainen
vai ei. Mä sit soitin Osiksen työntekijälle ja se
sanoi, et se ei tiedä, kun on toisesta kaupungistä tää henkilö, et Helsingissä tää on onnistunut
mut, et ei tiiä.
Mä menin sitten käymään Vinkkarissa (päihteitä käyttäville suunnattu terveysneuvontapiste
Vantaalla) ja pyysin, et eikö nyt mitenkään vois
nopeuttaa tän kaverin hoitoon pääsyä, et ei tää
näin voi mennä. He oli sitten yhteydessä päpsyyn ja sitten se prosessi alkoi nopeutua ja sit
se pääsi vihdoin jonoon.
Sit meni kaks kuukautta ja se soitti mulle päpsyn
osastolta ja sano, et ”Arvaa missä mä oon, täällä osastolla korvaushoidon alotuksessa, tää on
varmaan sun ansiota!” Sanoin sille vaan, et kyl
se taitaa olla ihan sun ittes ansiota. No saatiin
mun avulla nopeutettua se niin, ettei tullut uusia
arviokäyntejä vaan pääs sitten siihen jonoon.
Näin sitä joku kuukaus sitten, ja se oli tosi hyvinvoivan oloinen ja tuli halaa mua ja kiitti, et mä oon
niinku pelastanut hänen elämänsä, et hän ei ois
enää jaksanut vaan ois oikeesti tappanut itsensä.
Se oli tosi fressis kuosis, ei ollu mitenkään sekava, ja sit se yritti vielä tarjota rahaa siitä avusta.
Se oli hänelle niin iso asia, mut mä olin, et en mä
nyt sulta mitään rahaa ota. No sit se välttämättä
halus tarjota pari mulle kiitokseks ja mentiin si
juomaan parit bisset ja se kertoi, et sillä menee
nyt niin hyvin, et se on päässyt setänsä raksafirmaan töihin ja et on muuttanut pois pääkaupunkiseudulta.
Tuntui aivan loistavalle, antoi mulle niin ison
onnistumisen tunteen täs vertaishommissa.”
– Jaakko
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SAATTAJANA PALVELUIHIN
“Mulla oli yks kaveri, jolla oli tosi huonossa kunnossa jalka. Se oli tökkinyt siihen neulalla ja se
jalka oli jo aika mätääntyneen näkönen. Ja samasta syystä sen käsikin oli jo aiemmin amputoitu.
Mä sanoin sille sit, et tulee mun duunipaikkaan terveysneuvontapisteeseen, et siellä on hyvä lääkäri, mä tunnen sen. Ei se meinannu millään suostua, mut kyl sekin sit tajus, et tilanne on vakava.
Tavalliseen lääkäriin se ei ois suostunut menemään ikinä. Kyllähän mä silti
jouduin aika paljon suostutella.
PALVELUIHIN SAATTAMINEN on erittäin tärMe tehtiin sitten tällit ja tavattiin, niin se
keä vertaistyön muoto. Pelkän saattamisen
tuli mun mukana. Sitä varmaan kyl jänlisäksi vertainen usein muistuttaa, motivoi,
nitti, mut oltiin siinä jo voiton puolella,
rohkaisee ja konkreettisesti tulee palveluun
kun se tuli paikalle. Sit kun me päästiin
mukaan. Kynnys vastaanotolle lähtemiseen
sinne, se pääs melkein heti sinne läämadaltuu huomattavasti, kun joku on koko
käriin ja sai siitä jo ne lääkkeetkin. Ja
ajan mukana tukemassa ja kannustamassa.
sit se jalka parani. Tuntu kyl ihan hyvältä, olin pystyny auttaa.” – Teija

KÄYTÄNNÖN APUNA
“Olin Malmilla omilla asioilla, kun yksi ihminen juoksi mun perään ja sanoi, että eivät saa
vuokraansa maksettua, kun eivät osaa käyttää laskunmaksuautomaattia. Sanoin heille, että
voin opastaa sen käytön. Käytiin kohta kohdalta läpi ja varsinkin ne asiat, mitkä heille oli jo
pitkään olleet vaikeita.
Kerrankin onnistuin todella hyvin tämäntapaisessa vertaistyössä. Heitä ei ilmeisesti alkoholisoituneen ulkokuoren takia kukaan auttanut ja he olivat todella kiitollisia. Tämä asia oli tärkeä, koska
he pelkäsivät juovansa vuokrarahat, jos eivät saa pian vuokraa maksettua. Hyvä mieli jäi.” – Keijo

“Yksi ihminen pyysi apua, koska epäili olevansa sen verran pihalla, ettei välttämättä pääse
omin voimin katkopaikkaan sovittuna aikana. Asiakkaalla ei ollut henkkareita, joten menimme
valtakirjan kera pankkiin. Noh rahaakaan ei sitten ollut.
Suuntasimme kohti katkoa. Yritti ”karata” ainakin 4 kertaa, pölliä kaupasta jne. Pääsimme
kuitenkin perille, ajoissa! Onnistuin hyvin, sillä tavoite toteutui. Toki puolipsykoottisen kivireen kiskomisessa on omat
hankaluutensa, mutta kikkakolmosilla niistä selvittiin.
AUTTAMINEN ja vertaistyön tekeminen voivat olla
Väsy, mutta onnistunut, noin
hyvinkin spontaania. Tuettavan ei tarvitse olla enneskuvaisin tunnetta joka jäi.
tään tuttu. Vertaisen ei tarvitse tietää eikä osata kaik(Hyvä, kun sai vähän puhelikea, mutta tärkeintä on osata ottaa asioista selvää.
messa avautua Osiksen työntekijälle).” – Leena
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TURHAUTUMISEN SIETÄMISTÄ
“Törmäsimme Piritorilla sattumalta yhteen tyyppiin. Tarvitsi puhtaita neuloja ja kippoja. Juttelimme jonkun aikaa hänen tilanteesta. Jotain apua hän tarvitsee, muttei halua mennä katkolle,
eikä muutenkaan hoitoon, sekä Osiksen palvelut eivät kiinnosta. Annoin 10 kpl neuloja.
Harmittaa, että toisella olisi mahdollisuuksia ja selvästi potentiaalia vaikka mihin, mutta päihteet ovat vieneet kokonaan. Haluaisin auttaa jotenkin, mutta muistan omat ”mustat” aikani ja
kuinka en halunnut mitään apua. Paitsi pään sekaisin.
Askel kerrallaan. Huoli jäi hänestä. Varmasti tavataan vielä. Ajattelin soittaa hänelle lähipäivinä
ja pyytää esim. kahville, jos omista kokemuksistani kertominen saisi hänet avautumaan tai rentoutumaan tai jospa hän itse haluaisi puhua ja itse toimisin kuuntelijana.” – Mari

“Asiakas tarvitsi puhtaita välineitä. On itse korvaushoidossa ja vaikka palveluntuottaja on vaihtunut ei uskalla näyttäytyä neulojenvaihtopisteessä. Vein hänelle Malmille pussillisen (20 kpl) puhtaita ruiskuja ja neuloja yms. Kerroin, ettei ole mitään estettä itse käydä vaihtopisteessä. On tärkeää, että hekin, joilla on erilaisia pelkoja käyttää vaihtopaikkoja, saataisiin luottamaan siihen,
että niissä on vaitiovelvollisuus, ei poliisivalvontaa jne. En ole varma, vakuutinko hänet.” – Antero

VERTAISEN ROOLIIN kuuluu oleellisena osana sietää turhautumista siitä, että autettava ei halua ottaa apua vastaan. Tai tarjottu apu ei riitä. Tärkeintä on kuitenkin, että
kokee tehneensä sen, mitä itse on pystynyt. Osiksen työntekijöiden kanssa on mahdollista pohtia ja jäsentää kaikkia tunteita, mitä vertaistyö herättää.
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LUMIPALLOILMIÖITÄ
“Värväsin sellasen nuoren kundin mukaan toimintaan ja jakamaan flaijereita Maailman hepatiittipäivänä. Sitten satuin kysymään siltä, että millon oot käynyt viimeksi testeissä ja kaveri vastas,
ettei koskaan. Olin, että “Mitä?!”, ja sitten korvasta kiinni ja testeihin.
Saattaminen on tosi iso asia tälläsessä. No sillä
ei ollut C-hepatiittiä, hyvä juttu. Mut tästä lähtikin
liikkeelle sellainen lumipalloilmiö, ja sain vietyä
viisi tyyppiä, sen kavereita, testeihin. Nekään ei
ole ikinä käyneet! Yhdellä niistä sitten löyty c-hepatiitti ja se oli siitä ihan paskana. Mut mä selitin
sille, että se ei oo maailmanloppu ja kerroin hoidoista ja muusta.
Ei pidä luottaa koskaan siihen, et joku sanoo, ettei
oo hepatiittia, vaan pitää kysyä, et missä on käynyt
testeissä ja millon, muuten ne vaan sanoo, ettei
oo tauteja. Niiden käytös muuttui jotenkin erilaiseksi sen testitilanteen jälkeen ja ne alkoi opettaa
myös muille, että se hepatiitti tarttuu ihan kaikesta, vedestä, kupeista ja muista. Tuntu hyvältä,
et tää informaatio menee perille. Pidin sellaisen
mini-infon junioreille. Se on sitä elämää.” – Saija
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HAITTOJA VÄHENTÄVÄSSÄ vertaistoiminnassa yksi keskeinen
menetelmä on terveysneuvonta. Vertaiset osaavat kertoa eri
tartuntataudeista, turvallisemmasta pistämisestä ja muista
päihteiden käyttöön liittyvistä
riskeistä. He saavat aiheeseen
säännöllisesti koulutusta ja vievät oppimaansa tietoa eteenpäin. Parhaimmillaan tieto leviää
päihdemaailmassa suusta suuhun vertaisen alulle panemana.

IHMEITÄ TAPAHTUU
“Oli yks puolituttu, sellanen kaksytvuotias tyttö. Olin sitä tavannut kadulla, tosi nätti tyttö, mut
meni aika huonosti, ei ollut asuntoo ja käytti kaikkee roinaa. Sit en ollut hetkeen sitä nähnyt, niin
kerkesin pelkää jo pahinta. Sitten mä tapasin hänet, kun olin ite viimesimmän kerran katkolla.
Sit jotenki siinä alkoi meidän sellainen yhteinen taival ja aloin toimia hänen tukihenkilönään.
Häntä koko ajan motivoin eteenpäin. Sit mä lähdin siitä ite Tervikselle (Tervalammen kartanon
kuntoutuskeskus) laitoshoitoon ja hän jäi katkolle. Me vaihdettiin numerot ja hän sit soitti. No
me sitten nähtiin ja itelläkin meni sitten aika huonosti ja kävin noissa seurakunnissa, kun ne
tuntui olevan sit ihan viimeinen oljenkorsi tässä hommassa.
No me käytiin niissä sitten yhdessä, oltiin Siionin seurakunnassa kerran, itelle jäi kyllä viimeiseksi kerraksi, ku oli liikaa hoilaamista. Mut hän sitten tykästyi siihen ja sit mä oon kuullut, et
hän sai jonkinlaisen kosketuksen Jumalaan, kun kävi siellä edessä ehtoollisella. Hän itki vaan
ja koki jotain suurta.
Sillä alkoi sitten pikkuhiljaa vähenee se käyttö,
sai Jumalan kosketuksen, ja sai sitten jossain
vaiheessa asunnonkin hommattua ja raittiin
poikaystävänkin. Mä käsitin, et hänellä alkoi
menemään tosi hyvin, vaikka satunnaisesti
vielä käytti. No joku kolme vuotta tän jälkeen
hän otti minuun Facebookissa yhteyttä ja
laittoi, et olen pelastanut hänen elämänsä,
et hän on mulle elämänsä velkaa.
Tulee kyllä tosi hyvä fiilis kuulla tällästä. Se
sanoi, et haluais jotenkin hyvittää tämän.
Mä kerroin, et on itelläkin aika vaikeeta ja
masennusta ja muuta, niin hän sanoi, et
haluaa rukoilla mun puolesta. Tää antoi
mulle myös sellaisen sysäyksen, et lähdin
sitten vertsivalmennukseen (vertaiskoulutus). Se on kyllä aika jännä juttu, et saat
autettuu jotain, niin sit siinä samalla itekin saa jotain.” – Joonas

VERTAISTYÖ ON VAPAAEHTOISTYÖTÄ, jota tehdään ilman rahallista korvausta. Yksi
tärkeä syy vertaistyön tekemiseen on saada tuntea olevansa hyödyllinen ja jollekin
avuksi. Lisäksi moni vertaistyötä tekevä haluaa saada päiviinsä merkityksellistä sisältöä. Tärkeintä, mitä vertaistyö kuitenkin voi antaa, on uusi identiteetti: ennen itsensä
huumeidenkäyttäjäksi mieltänyt ihminen onkin vertaistoimija. Tämä identiteetin muutos voi nostaa itsetuntoa ja voimaannuttaa jopa niin, että samalla alkaa muuttamaan
myös omaa elämäänsä terveellisempään suuntaan.
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ETSIVÄN TYÖN VUOROSSA
“Etsivän työn vuorossa Riston (Osiksen työntekijä) kanssa lähdettiin Osiksen tiloista ja etittiin huumeita käyttäviä ihmisiä kaduilta ja puistoista. Sen päivän aikana kohdattiin ihmisiä ja
kerrottiin myös Osiksen toiminnasta. Me annettiin porukoille terveysneuvontaa ja kerrottiin,
missä voi tehdä testit. Sörnäisissä mentiin isoon ihmisporukkaan ja ne oli aika päissään. Mut
ne tuns mut, niin ne otti meidät hyvin vastaan. Jos ne ei tuntis mua tai jotain muuta vertaista,
sinne ei kannata mennä. Se vastaanotto voi olla aika aggressiivinen.
Juteltiin ihan kaikkea, mitä niiden elämässä tapahtuu ja mitä kamaa on liikkeellä. No ne antoi
ymmärtää, et ne oli kiinnostuneita meiän Osiksen toiminnasta, mut ei ne oikeesti kyllä varmaan ollu, oli kyllä niin päihtyneitä. Me annettiin niille hätäensiapupakkaus ja ne oli niistä
iloisia. Katto sinne sisäänkin. Tällainen etsivä työ on kyllä erittäin tärkeetä” – Roni

OSIKSEN TOIMINTAAN kuuluu myös vertaistoiminnan vuoroja Tsemppis-kahvilassa
ja Osiksen etsivässä työssä työntekijän rinnalla. Vertainen pääsee käyttämään omia
tietojaan, taitojaan ja kontaktejaan työntekijän turvallisessa ohjauksessa. Työntekijä
pystyy helpommin lähestymään asiakkaita kadulla, kun vertainen on siltana asiakkaiden ja työntekijän välissä ja takaa työntekijän luotettavuuden.
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KORVAAMATON VERTAISTUKI
“Oli sellainen nelikymppinen nainen Itiksen Symppiksen (päiväkeskus) terveysneuvonnassa,
vaikka nimeltä Marja. Mä olin siinä tauolla juomassa kahvia ja se tuli mun kanssa juttelemaan.
Hän kertoi, et oli telttamajoituksessa eli nukku missä nukku, vaikka rappukäytävissä. Mä ohjasin sen sairaanhoitajalle, et se pääsis katkolle. No se kävi siellä sairaanhoitajan luona ja sitten
sen jälkeen ne tuli juttelemaan mulle, se Marja ja se sairaanhoitaja.
Se sairaanhoitaja kysyi multa, et lähtisinkö mä saattamaan Marjaa a-klinikalle, et se pääsisi
katkolle. No tottakai mä lähdin. Se ei ois suostunut kenenkään vieraan kanssa ja yksin ei olisi
sitten mennyt. Sitä pelotti ja itketti, mä kerroin sille, miten mulla itelläni on loppunut päihteiden käyttö ja annoin sille sitä vertaistukea. Juttelin kyllä myös niitä näitä, mun tavoite oli pitää
sen ajatukset jotenkin kasassa, et se varmasti pääsee ja uskaltaa tulla sinne a-klinikalle. Pitää
niinku tunnelmaa yllä.
No sit päästiin sinne vastaanotolle ja tuttu hoitaja otti vastaan. Ei siinä kauaa mennyt, kun
paikka katkolta järjestyi, ja se Marja siirtyi sitten sinne.
Näin sitä nyt viime viikolla ja nykytilanne on se, että toista vuotta täyttä raittiutta, C-hepatiittihoidossa ja lasten tapaamiset ovat
järjestyneet. Tuntuu kyllä helvetin hyvältä. Olin silloin aika
epäileväinen, et näinköhän se
jaksaa sinnitellä katkon loppuun, mut oli se sinnitellyt ja
lähtenyt vielä hoitojaksollekin.
Sit kun se pääsi sieltä hoidosta, niin se tuli Symppikseen
(päiväkeskus) vielä kiittämään
mua. Facebook-kavereita ollaan tänä päivänä ja sitä on kyllä ilo katsella, kun se on lastensa kanssa liikkeellä.” – Leevi

VERTAISUUDEN IDEA

on vertaistuen jakaminen: tiedän, mitä käyt
läpi, olen kokenut itse
saman. Oikein käytettynä se voi saada ihmisen todella pysähtymään ja muuttamaan
elämänsä suuntaa.
On tärkeää, että eletty elämä ei ole vain
taakka, vaan koettuja
asioita voi hyödyntää
auttamisessa.
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ENEMMÄN KUIN
VAIN VERTAISTOIMINTAA
“Alotin hoidossa Arabianrannassa, kun mulla oli viimeinen interferonikuuri (C-hepatiittihoito)
meneillään ja mä olin just aloittanut sen Verna-koulutuksen (Osiksen naisten vertaistoimintakoulutuksen). Ja sit sinne samalle klinikalle tuli mun vanha tuttu S. Tää on meidän tarina, tää on
mun ainoa vertaisonnistuminen.
Me alettiin hengaamaan kimpassa ja sit mä katosin aina torstaisin Verna-ryhmään (Osiksen
naisryhmä). Se oli mun ensimmäinen vertaisjuttu. Se alkoi piinaamaan mua, et sekin haluu tällaiseen vertaistoimintaan mukaan. Mut mä sanoin, et tää on naistenryhmä, et sä tänne voi tulla.
Mut sit mä otin selvää, et miten miehet voi tehdä vertaistyötä.
No se tuli sitten mukaan Lumpeeseen (huumeita käyttävien oma yhdistys Suomen Lumme ry)
Malmille ja Osikseen. No sitten me rakastuimme toisiimme, platonisesti. Hän sitten kukoisti
Osiksen ja Lumpeen toiminnassa oman dokaamisensa ohessa. Ja oli oikein hyvä vertainen. Vaikka sitten kuoli pois.
Se, että se tuli tähän toimintaan, niin se alkoi suunnittelemaan, et se menee katkolle, hoitoon ja ADHD-arvioon. Se
ois halunnut olla mun kanssa samalla aaltopituudella, et
kun mä en koskaan dokannut. Olin sille esimerkki. Se alkoi siinä ekan kerran kelaamaan, että elämää vois kestää
myös selvin päinkin.
Ihan kun mä olisin löytänyt sieluni toisen puolikkaan.”
– Olga
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VERTAISYHTEISÖ on monelle iso syy toimia vertaisena. Siellä saa olla oma
itsensä ja saman henkisten ihmisten kanssa.

LOPPUSANAT
”Soitimme yhdessä A-klinikalle ja hän varasi ajan sinne katkoa varten. Koin itseni tärkeäksi, sillä sain juttelemalla asiakkaan varaamaan ajan ja tajuamaan, että hän todella katkoa tarvitsee tai juo itsensä hengiltä. Jäi TODELLAKIN HYVÄ FIILIS”. – Mikko
Vertaistoiminta on paljon enemmän kuin vain saattamista, ohjaamista ja vertaistuen antamista. Se on mahdollisuus löytää itselleen uusi identiteetti ja
paikka yhteiskunnassa. Sen avulla voi tuntea olevansa muutakin kuin päihteiden käyttäjä. Se tarjoaa sisältöä elämään ja yhteisön johon kuulua.
Vertaistoiminta antaa paljon tuettavalle, mutta vähintään yhtä paljon se antaa vertaiselle itselleen. Auttaminen ja konkreettisten muutosten näkeminen
tuovat olon, että on saanut aikaan jotain merkityksellistä ja on ollut jollekin
hyödyksi. Parhaimmillaan se herättää ajatuksen, että ”ehkä minusta on muuhunkin kuin vain käyttämään päihteitä”. Onnellisuudesta ja sen kokemisesta
on todettu, että onnellisimpia ovat ne ihmiset, jotka pyyteettömästi ja vapaaehtoisesti auttavat muita.
Kiitos Osis II -hankkeesta ja tästä kirjasesta vertaisille ja kaikille, jotka ovat
kanssamme kulkeneet tätä hienoa matkaa. Yksi aikakausi päättyy vain, jotta
toinen vähintään yhtä hieno voisi alkaa.

"Ihminen tarvitsee ihmistä
ollakseen ihminen ihmiselle,
ollakseen itse ihminen."
– Tommy Tabermann –
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Tarinoita vertaisuudesta -kirjanen kertoo Osis-hankkeen vertaisten tekemästä
vertaistyöstä. Tarinat ovat vertaisten kertomia tapauksia arjen oikeista tilanteista. Kesällä 2017, leirillä keskellä Kuusamon upeaa luontoa, nämä tarinat tulivat
kerrotuiksi ja kuulluiksi yhteisessä tarinatyöpajassa. Ja nyt ne ovat kirjoitettuna
ja luettavana tämän kirjasen kansien sisällä.
Kirjanen on tarkoitettu kaikille päihdetyöstä ja vertaistoiminnasta kiinnostuneille.

Toimittanut:
Hede Kumpulainen ja Kati Savolainen

Tervetuloa ryhmiin ja kahvilaan Hakaniemeen!
Näkinkuja 4, 00530 Helsinki

Lue myös Elämä vastassa-blogiamme, jossa kerrotaan päihdetyön
arjesta ja ilmiöistä: www.elamavastassa.fi
Löydät meidät Facebookista.
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Kuvat: Kati Savolainen • Ulkoasu ja taitto:

Osis-hanke on päihdetyön vertaistoimintaa kehittävä hanke. Hanke aloitti toimintansa vuonna 2011 ja sai neljän toimintavuoden jälkeen jatkorahoituksen
vuosille 2015–2017. Hanke on A-klinikkasäätiön, Tukikohta ry:n ja Suomen
Lumme ry:n kumppanuushanke ja rahoittajana on toiminut STEA (sosiaali- ja
terveysjärjestöjen avustuskeskus).

