
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     TARINOITA STOORISTA 

Produktio Helsingin Diakonissalaitoksen päiväkeskus Stoorille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Pastinen ja Emilia Saksa  

Opinnäytetyö, syksy 2010 

Diakonia-ammattikorkeakoulu 

Diak Etelä, Helsinki 

Hoitotyön koulutusohjelma 

Sairaanhoitaja (AMK) 



 

TIIVISTELMÄ 

 

Pastinen, Pia & Saksa, Emilia. Tarinoita Stoorista, Produktio Helsingin Dia-
konissalaitoksen Päiväkeskus Stoorille. 
Helsinki, syksy 2010. 60 s. 4 Liitettä.  
 
Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki. Hoitotyön koulutusohjelma. 
Sairaanhoitaja (AMK). 
 
 
Opinnäytetyö tehtiin produktiona Helsingin Diakonissalaitoksen Päiväkeskus 
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ABSTRACT 

 

Pastinen, Pia and Saksa, Emilia. Stories about Stoori, Production for the drop-in 
centre Stoori. 60 p, 4 appendices. Language: Finnish. Helsinki. Autumn 2010. 
 
Diaconia University of Applied Sciences. Degree Programme in Nursing. De-
gree: Nurse  
 
The aim of the study was to collect stories from people who spent their time in 
Stoori, a drop-in centre in Helsinki. Stoori is aimed at socially marginalized 
people, such as the homeless and the unemployed. Stoori offers food, health-
care, socials support and rest for these people.  
 
The stories focused on themes such as living on the margins of the society, 
wishes and hopes and Stoori, the drop in centre’s significance in these people’s 
lives. This study was commissioned by Helsinki Deaconess Institute. 
 
This thesis includes theoretical information about Drop-in centre Stoori, and in-
formation on problems that Stoori’s client may have. 
 
We used the narrative method in the study with 11 clients at Stoori. People 
were first asked to tell their stories mainly the way they felt that moment. Addi-
tional questions were then added if needed. Those questions were connected to 
their resources in life, worries and hopes about their future. We recorded these 
discussions. 
 
The main results of the study were the stories which Helsinki Deaconess Insti-
tute intends to compile to a book for its partners and the clients of Stoori. 
 
Keywords: Stories; drop-in centre; alienation; narrative. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Tämä opinnäytetyö on produktio, joka on toteutettu yhdessä Helsingin Dia-

konissalaitoksen Päiväkeskus Stoorin kanssa. Stoori on Helsingin Itäkeskuk-

sessa sijaitseva matalan kynnyksen periaatteella toimiva päiväkeskus. Stoorin 

asiakaskunta koostuu pääosin ihmisistä, jotka ovat syrjäytyneitä. Syrjäytymi-

seen liittyviä ilmiöitä ovat esimerkiksi asunnottomuus, päihteidenkäyttö, mielen-

terveysongelmat sekä taloudelliset ongelmat.  

 

Opinnäytetyö on tehty Stoorin henkilökunnalle, heidän asiakkailleen, asiakkai-

den läheisille sekä kaikille päihde- ja mielenterveystyöstä kiinnostuneille henki-

löille. Opinnäytetyö on työelämälähtöinen ja sen tuotoksena ovat Helsingin Dia-

konissalaitoksen Päiväkeskus Stoorin asiakkaiden kertomukset. Kertomuksien 

kerääminen tapahtui narratiivisin menetelmin, joka menetelmänä antaa kertojal-

le mahdollisuuden kertoa avoimesti ja vapaasti tärkeiksi kokemiaan asioita ja 

tarinoita (Saastamoinen 1999, 6). 

 

Tarkastelemme opinnäytetyössämme ensin Päiväkeskus Stoorin toimintaa ja 

syrjäytymiseen liittyviä ilmiöitä. Päiväkeskus Stoorin toiminnassa keskeistä on 

inhimillisen tuskan lievittäminen ja haittojen vähentäminen (Helsingin Diakonis-

salaitos 2010A). Haittoja vähentävällä toiminnalla pyritään vähentämään ja lie-

vittämään päihteiden käytöstä koituvia haittoja ja riskejä yksilön ja yhteisön 

kannalta. Haittoja vähentävällä terveysneuvonnalla annetaan myös asiakkaalle 

mahdollisuus arvioida omaa elämäntilannettaan uudelleen, siinä määrin ja niis-

sä aikarajoissa, kuin hänen omat voimavarat sen sallivat. (Jokinen 2003, 15.)  

 

Kertomuksissa yleisesti esiintyneistä teemoista olemme koonneet osion työ-

hömme. Teemoja, jotka useissa kertomuksissa esiintyvät ovat esimerkiksi asi-

akkaiden oma elämä, omat voimavarat, tärkeiksi koetut asiat tai tapahtumat 

elämässä ja Stoorin merkitys heidän elämässään. Kertomuksista kootaan päi-

väkeskus Stoorin asiakkaille ja henkilökunnalle kirja, jonka pyrkimys olisi tulla 

osaksi Stoorin historiaa. 



7 

 

Toivomme myös että tarinat auttaisivat lukijaa kyseenalaistamaan ennakkoluu-

loja, joita mahdollisesti syrjäytyneisiin ihmisiin liitetään.  

 

Tämän produktio auttaa meitä hoitotyöntekijöinä ymmärtämään paremmin sitä, 

miten ihminen ajautuu vähäosaiseksi. Stoorissa asiakkaiden kohtaaminen ja 

siellä vietetty aika antoi meille hoitotyön ammattilaisina eväitä kohdata jatkossa 

syrjäytyneitä ja hankalaksi koettuja asiakasryhmiä.  
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2 PÄIVÄKESKUS STOORI 

 

 

Päiväkeskus Stoori on helsinkiläisten päihdeongelmaisten ja muilla tavoin syr-

jäytyneiden ihmisten päiväkeskus, joka toimii matalankynnyksen periaatteella. 

Stoori sijaitsee Helsingin Itäkeskuksessa, Puotinharjun kauppakeskuksessa. 

Stoorin palvelut ovat suunnattu syrjäytyneille, syrjäytymisvaarassa oleville, 

asunnottomille ja päihteidenkäyttäjille. Stoori on avoinna asiakkailleen maanan-

taista keskiviikkoon kello 9-16 välisenä aikana ja torstaina ja perjantaina kello 9-

14. Stoorin hoitofilosofiassa on keskeistä jo olemassa olevien haittojen vähen-

täminen ja inhimillisen kärsimyksen lieventäminen, joten esimerkiksi asiakkai-

den päihtymys ei ole este palvelujen saamiselle. Stoorin toimintaa rahoittavat 

Helsingin kaupunki ja Raha-automaattiyhdistys. (Törmä & Huotari 2005, 14; 

Helsingin Diakonissalaitos 2010A .) 

 

Stoorissa asiakkaille tarjotaan yhteisöllinen kokoontumistila, olohuone, jossa 

asiakkaat voivat oleskella. Stoorin toiminta pyrkii yhteisöllisyydellään luomaan 

turvallisuutta ja vähentämään ihmisten yksinäisyyttä. Stoorin henkilökunta on 

yhteisössä läsnä ja helposti lähestyttävissä asiakkailleen.  Tarjolla on päivittäin 

kahvia, puuroa, leipää sekä lämmin ateria. Stoorissa asiakkaat voivat käydä 

peseytymässä, pestä pyykkinsä, sekä heillä on mahdollisuus saada vaatevaras-

tosta puhtaita vaatteita. Stoorissa tarjotaan terveysneuvontapalveluja, joihin 

kuuluu neulojen ja ruiskujen vaihtoa, hiv-testausta, hepatiittirokotukset, hoidolli-

set toimenpiteet kuten esimerkiksi haavahoito tai suonitulehduksen hoito sekä 

lääkärin palvelut. Stoorissa tarjottaviin palveluihin kuuluu myös palveluohjaus, 

jonka avulla pyritään mahdollistamaan asiakkaiden pääsy muiden hoidollisten 

palvelujen piiriin, kuten katkaisuhoitoon. (Helsingin Diakonissalaitos 2010A.) 

 

Stoorissa hoidon tavoitteena on tarjota palveluja niille, joiden tarpeisiin jo ole-

massa olevat julkiset palvelut eivät syystä tai toisesta vastaa. Stoorin hoitohen-

kilökunta koostuu sosiaali- ja terveydenhuoltoalan henkilöstöstä, vapaaehtoisis-

ta työntekijöistä, vertaistyöntekijöistä sekä työharjoittelijoista. (Helsingin Dia-

konissalaitos 2010A.)  
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Päiväkeskus Stoorissa hoitoa ohjaavat Diakonissalaitoksen arvot, joita ovat lä-

himmäisyys, uudistuminen, vastuu ihmisistä sekä oman historian arvostaminen. 

Lähimmäisyyteen kuuluu se, että toimintaa ohjaa lähimmäisenrakkaus. Jokai-

nen asiakas on Stoorille tärkeä ja heidän tarpeisiinsa pyritään aidosti vastaa-

maan. Uudistuminen arvona merkitsee kehittymistä ja kehittämistä jatkuvassa 

muutoksessa, joka on myös keskeinen tekijä palveluorganisaation kannalta. 

Vastuu ihmisestä ja yhteiskunnasta tarkoittaa sitä, että toiminnassa tunnetaan 

vastuuta ihmisten hyvinvoinnin edellytyksistä ja kehitetään palveluja niin yksi-

tyissektorin, kuin julkisen sektorin vaatimiin tarpeisiin. Stoorissa arvostetaan 

myös Diakonissalaitoksen omaa historiaa, jonka perinteen mukaan hoito poh-

jautuu kristilliseen lähimmäisenrakkauteen ja sitä kautta perinteiden ja kulttuurin 

vaalimiseen.(Helsingin Diakonissalaitos 2010B).  

 

Stoorissa asiakkaille järjestetään viikoittaisia toimintatuokioita, joissa esimerkik-

si leivotaan, tehdään ruokaa, lauletaan tai ulkoillaan. Stoorin asiakkaille järjeste-

tään myös retkiä ja leirejä. Stoorin asiakkaan kuoltua muistetaan häntä Stoorin 

yhteisössä pidettävässä muistotilaisuudessa. (Häkkilä 2008.) Vuoden 2010 

alussa Stoorin tiloihin avattiin Naisten tukipiste Salli (Helsingin Diakonissalaitos 

2010A). Stoori tekee myös yhteistyötä paikallisen seurakunnan kanssa. Yhteis-

työhön kuuluu muun muassa vuosittainen messu, johon Stoorin asiakkaat pää-

sevät osallistumaan. 
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3 SYRJÄYTYMINEN SUOMALAISITTAIN 

 

 

Syrjäytyminen on ollut Suomessa jo yli parikymmentä vuotta ajankohtainen yh-

teiskunnallinen ja sosiaalipoliittinen kysymys (Helne 2002, 5). Syrjäytyminen on 

arkikielessä paljon käytetty sana, ja se usein yhdistetäänkin köyhyyteen ja huo-

no-osaisuuteen (Järvinen & Jahnukainen 2001, 125–126). Yksinkertaisimmil-

laan syrjäytyminen voidaan määritellä yksilön ja yhteiskunnan välisten siteiden 

heikkoutena (Raunio 2006, 9). 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö on määritellyt käsitteen syrjäytyminen tarkoittavan 

kasaantuvaa huono-osaisuutta, jossa yhdistyvät pitkäaikainen ja usein toistuva 

työttömyys, toimeentulo-ongelmat ja elämän hallintaan liittyvät ongelmat. Suo-

malaisesta syrjäytymisestä puhuttaessa käsitteeseen liitetään usein sairautta, 

vammaisuutta, poikkeavaa käyttäytymistä, rikollisuutta ja päihteiden käyttöä. 

(SMT 2003A.) Voimme siis päätellä, että syrjäytyminen ei useinkaan ole yksit-

täisen ongelman aiheuttama ”tila”, vain siihen liittyy monia kasaantuneita on-

gelmia.  

 

Syrjäytyminen on prosessi, joka kehittyy vähitellen. Syrjäytymisen ennaltaeh-

käisyn ja prosessiluontoisuuden määrittelyssä voidaan syrjäytymistä tarkastella 

asteittain. Riski syrjäytymiseen tarkoittaa sitä, että ihmisellä tai ihmisryhmällä 

voi esimerkiksi lapsuuden huono-osaisuuden johdosta olla riski syrjäytymiseen. 

Uhka tarkoittaa syrjäytymisprosessin muotoa, jossa ihminen ei vielä täydellä 

voimalla tunne syrjäytymistä, mutta esimerkiksi henkilökohtaisen kriisiprosessin 

käynnistymisestä johtuen uhka syrjäytymiselle on todellinen. Epävakaistuminen 

voi olla henkilön kokema järkytys esimerkiksi perhesuhteissa tai työelämässä. 

Tähän tilanteeseen päätyneen henkilön voi olla vaikeaa reagoida tai vaikuttaa 

tilanteeseen ympäristön tuen tai yksilöllisien valmiuksien puutteista johtuen. 

Juuttuminen tarkoittaa sitä, kuin ihminen on juuttunut tilaan, jossa sosiaalisten 

kiinnikkeiden murtumaa ei enää pystytä korjaamaan. Esimerkiksi perhesiteet 

ovat pysyvästi katkenneet tai työttömyys on muuttunut pitkäaikaiseksi. Resurs-

sien riittämättömyydestä tulee pääongelma. Prosessin lopputuloksena voi olla 
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täydellinen syrjäytyminen, jossa kaikki sosiaalisesti keskeiset kiinnikkeet ovat 

katkenneet, kuten työ, perhe ja asunto. (Hellsten 2007, 3–4.) 

 

 

3.1 Asunnottomuus 

 

Asunnottomuudesta puhuttaessa voidaan asunnottomat jakaa kahteen eri ryh-

mään. Enemmistö asunnottomista asuu tuttavien ja sukulaisten luona tilapäis-

ratkaisuna. Pieni, mutta erottuva osa asunnottomista asuu porraskäytävissä, 

kaduilla ja asuntoloissa. He edustavat asunnottomuuden kärjistyneintä muotoa. 

Näiden ihmisten elämään liittyy usein myös päihteiden käyttöä, työttömyyttä ja 

mielenterveysongelmia. (Korhonen 2002, 9.)  

 

Asunnottomuus Suomessa on keskittynyt pitkälti pääkaupunkiseudulle. Vuonna 

2009 Suomessa oli 8150 asunnotonta henkilöä. Näistä asunnottomista pääkau-

punkiseudulla oli 3465 henkilöä. Määrä on ollut edelliseen vuoteen verrattuna 

nousussa vaikka Suomen kymmenen suurinta kuntaa, joihin asunnottomuus 

pääosin sijoittuu, tekivät sopimuksen jonka tavoitteena oli vähentää pitkäaikai-

sasunnottomuutta. Asunnottomista 42 % oli pitkäaikaisasunnottomia, ja naisten 

osuus asunnottomista oli noin viidennes. Naisten osuus asunnottomista on 

noussut hieman vuodesta 2008. (Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskus 

2009, 2–3.) Stoorin asiakkaista tehdyssä haastattelututkimuksessa, johon osal-

listui 81 asiakasta hieman alle puolet oli vailla vakinaista asuntoa. Vailla vaki-

naista asuntoa olevista suurin osa asui asuntoloissa tai kadulla.( Törmä & Huo-

tari 2005, 23.) 

 

Asunnottomuuteen johtavia tekijöitä on useita. Osalla asunnottomista lapsuu-

dessa saadut eväät elämälle saattavat olla heikot. On mahdollista, että irtautu-

minen kotoa on alkanut jo varhain ja päihteiden käyttö on alkanut nuorena. Ylei-

seksi tekijäksi on koettu usein jokin henkilökohtainen kriisi, jonka seurausta 

asunnottomuus ja päihteiden käyttö ovat. Asunnottomuuteen johtavia kriisejä tai 

tapahtumia voivat olla esimerkiksi avioero, määräaikaisen vuokrasuhteen purku, 

vuokra-asunnon myyminen omistusasunnoksi, työttömyys tai maksuhäiriömer-

kinnät luottotiedoissa. Myös halpojen vuokra-asuntojen puute on yksi asunnot-
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tomuuteen johtava tekijä. Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla asunnottomuu-

den yhtenä suurena taustatekijänä pidetään kaupungin nopeasta kasvusta ai-

heutuvaa halpojen vuokra-asuntojen puutetta. (Korhonen 2002, 11,81.) 

 

Asunnottomuus ei ole vain asumiseen liittyvä ongelma, jossa yksilön ongelmat 

ratkeavat asunnon saannin myötä. Asunnottomuuteen on monia syitä ja sillä on 

paljon seurauksia. Tietoyhteiskunta tarjoaa koko ajan vähemmän töitä ja mah-

dollisuuksia pärjätä ilman koulutusta ja ammattitaitoa. (Korhonen 2002, 81–82.) 

 

Asunnottomuuteen liittyy usein päihteiden käyttöä. Asunnottomuus ja päih-

teidenkäyttö yhdistelmänä johtavat helposti yhdistelmään, jossa ihmisen tervey-

dentilan ylläpitäminen ei onnistu. Asunnottomien on vaikeaa hakeutua tervey-

denhuollon piiriin ja osa heistä ei ehkä kykene hakemaan apua. Siitä seuraa 

ilmiöitä, jotka tulevat kalliiksi niin yhteiskunnalle, puhumattakaan niiden haitoista 

yksilön kannalta. Väliaikaiset majoitukset ja kuntoutusjaksot ovat kalliita yhteis-

kunnalle. Halvin ratkaisu olisikin pysyvien asuntojen järjestäminen asunnottomil-

le. Myös pysyvän asunnon mukana tuoma turvallisuuden ja elämänhallinnan 

tunne, jonka yksilö saa asunnon myötä, edistää terveyttä niin psyykkisesti kuin 

fyysisestikin. Asunnottomuuden ”hoitona” paras ratkaisu olisi ongelman ennal-

taehkäisy. (Korhonen 2002, 81–83.) 

 

 

3.2 Päihteiden käyttö 

 

Syrjäytymiseen liittyy usein päihteiden käyttöä. Päihteiden käyttö kuuluu kuiten-

kin usein suomalaisten elämään. Alkoholi on suomalaisten pääpäihde, mutta 

useimmat suomalaista kuitenkin käyttävät päihteitä vain hieman tai kohtuudella. 

(Österberg & Mäkelä 2009.) 

 

Ihmisen sietokyky alkoholia kohtaan nousee käytön myötä. Normaaliksi luokitel-

lun käytön ylittymistä kutsutaan suurkulutukseksi. Suurkulutuksen tavoitteena ei 

välttämättä ole humalahakuisuus ja alkoholia ei välttämättä nautita suuria mää-

riä kerrallaan. Alkoholin nauttiminen ei aiheuta huomattavia terveydellisiä ja so-

siaalisia haittoja, jotka puolestaan ovat alkoholin ongelmakäyttöön liittyviä ylei-
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siä seurauksia. Syitä alkoholin suurkulutukselle voivat olla esimerkiksi elämän 

kriisi, jossa alkoholia käytetään lievittämään kriisin aiheuttamia oireita, kuten 

ahdistuneisuus ja unettomuus. Suurkulutus voi olla myös oire alkoholiriippuvuu-

den muodostumiselle. (Havio, Inkinen & Partanen 2008, 53.) 

 

Päihteidenkäyttö on tapa, joka voi osalla ihmisistä johtaa riippuvuuteen. Riippu-

vuuden syntyyn vaikuttavat useat tekijät. Näitä ovat esimerkiksi päihteen fysio-

logiset vaikutukset, ihmisen yksilölliset ominaisuudet, persoonallisuuteen liitty-

vät tekijät sekä yhteisöön tai kulttuuriin liittyvät tekijät.  Päihderiippuvuudesta 

voidaan puhua silloin, kuin ihmisellä on pakonomainen tarve saada päihdettä 

jatkuvasti tai ajoittain, eikä hän enää pysty kontrolloimaan suhdettaan päihtee-

seen. Riippuvuutta voi olla monenlaista. Se voi olla psyykkistä, fyysistä tai sosi-

aalista riippuvuutta. Fyysinen riippuvuus tarkoittaa tilaa, jossa päihteiden puut-

tuminen aiheuttaa ihmisessä eriasteisia elintoimintojen häiriöitä, jotka ilmenevät 

vieroitusoireina. Psyykkinen riippuvuus tarkoittaa riippuvuutta, jossa päihteiden 

käyttäjä kokee päihteen vaikutukset hyvinvoinnilleen välttämättömiksi. Usein 

tämä muoto riippuvuudesta alkaa aiemmin kuin fyysinen riippuvuus. Sosiaalisel-

la riippuvuudella tarkoitetaan riippuvuutta, jossa päihteidenkäyttö yhdistää ihmi-

sen sellaiseen sosiaaliseen verkostoon, jossa päihteiden käytöllä on keskeinen 

asema. (Havio ym. 2008, 42–43.) 

 

Päihteidenkäytön muotoutuminen päihderiippuvuudeksi aiheuttaa pohjimmiltaan 

sen, että päihde tuottaa yksilölle fyysistä tai psyykkistä hyvää oloa. Riippuvuu-

delle voivat altistaa perintötekijät, mutta myös lapsuuden ja nuoruuden koke-

mukset ja sosiaalisen oppimisen kokemukset tai elämän kriisi voivat olla osate-

kijöitä riippuvuuden muodostumiselle. Se, mitä yksilö hakee omalla päihteiden-

käytöllään, vaihtelee. Osalla päihteiden käyttö voi liittyä äärikokemuksien tavoit-

teluun, kuin taas toisilla se voi toimia stressin tai ahdistuksen lievityksenä. Riip-

puvuus aiheuttaa ihmisessä ristiriitaisia tunnetiloja. Riippuvuus tuo hyvää oloa 

ja helpotusta, mutta aiheuttaa samalla ahdistusta ja sosiaalista paheksuntaa. 

(Koski-Jännes 2009.) 

 

Päihderiippuvuus on sairaus, josta on mahdollista toipua. Hoitomuotoja on kehi-

tetty runsaasti. Moniongelmaiset kaksoisdiagnoosipotilaat koetaan usein terve-
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ys- ja sosiaalipalveluissa haastavina asiakkaina ja vaikka hoitoa olisi tarjolla, 

näiden asiakkaiden hoitoon ohjautuminen voi olla haastavaa. Asunnottomuus ja 

vähävaraisuus, jonka johdosta asiakkaalla ei ole esimerkiksi puhelinta, saattaa 

aiheuttaa kynnyksen hoitoon pääsylle. Hoitojärjestelmä on kehittynyt siten, että 

hoitojonossa olevan asiakkaan tulee esimerkiksi olla tavoitettavissa juuri sillä 

hetkellä, kuin hoitopaikka vapautuu. Jos asiakasta ei tavoiteta tällöin, menettää 

hän jonottamansa hoitopaikan. Myös palvelujen joustamattomuus ja vaatimus-

taso saattaa olla kynnyksenä huono-osaisien päihteiden käyttäjien kohdalla, 

jolloin he tulevat uloskirjatuiksi tai rajatuiksi palveluista. (Törmä 2007, 100–102.) 

 

Hoidontarpeen määrittely on tärkeä osa päihdehoitoa, jotta yksilölle löytyy hoi-

tomuoto, josta on hyötyä. Hoidontarvetta määriteltäessä tulee selvittää päihteen 

käyttöä ja arvioida käyttöön liittyviä muita ilmiöitä sekä käyttöä ylläpitäviä tekijöi-

tä. Päihderiippuvuus pääsee usein kehittymään pitkälle ennen sen havaitsemis-

ta, olisi varhainen tunnistaminen tärkeää riippuvuuden ja haittojen ehkäisyssä. 

Perusterveydenhuollossa hoitajan tulisi tunnistaa mahdolliset riskiryhmät ja ris-

kikäyttö sekä puuttua siihen. Päihteidenkäyttö tulisi ottaa hoitohenkilökunnan 

puolelta rohkeasti puheeksi, vaikka ongelma päihteiden käytön suhteen ei olisi 

vielä ilmeinen. Varhaisella puuttumisella luodaan ihmiselle mahdollisuudet vai-

kuttaa omaan päihteiden käyttöön silloin kuin voimavarat ovat vielä vahvat.  Täl-

lä toiminnalla voidaan ehkäistä päihteiden käytöstä mahdollisesti muodostuvia 

haittoja ja riippuvuutta. (Havio ym. 2008, 34–35, 119–120.) 

 

 

3.3 Mielenterveysongelmat 

 

Mielenterveys luo perustan ihmisen hyvinvoinnille. Mielenterveyteen käsitteenä 

sisältyy positiivinen mielenterveys, sekä mielenterveyden häiriöt ja sairaudet. 

Mielenterveyden häiriöihin ja sairauksiin löytyy useita eri syitä. Niitä ovat aivojen 

kehityksestä ja rakenteesta johtuvat syyt, ympäristön vaikutukset ja erilaiset 

elämän kriisit. Mielenterveysongelmista sairauksista tunnetuimpia ovat ahdistu-

neisuushäiriöt, kaksisuuntainen mielialahäiriö, masennus, persoonallisuushäiri-

öt, psykoottiset häiriöt, syömishäiriöt ja päihdehäiriöt. Yleisimpiä päihdehäiriöitä 
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ovat alkoholiriippuvuus ja huumeriippuvuus. (Heikkinen-Peltonen, Innamaa 

&Virta 2008, 8–9,11, 136.) 

 

Syrjäytymisen ja mielenterveyssairauksien on havaittu olevan yhteydessä toi-

siinsa. Työllisyys, asuminen, koulutus, ympäristö ja tasa-arvo voivat hyvin toteu-

tuessaan edistää mielenterveyttä, mutta heikosti toteutuessaan niiden on ha-

vaittu heikentävän mielenterveyttä. (SMT 2002.) Useilla päihteiden käyttäjillä on 

todettu myös olevan mielenterveysongelmia tai sairaus, joka yhdistelmänä 

edesauttaa ihmisen syrjäytymiskierrettä. Tästä tilasta käytetään nimitystä kak-

soisdiagnoosi. Kaksoisdiagnoosista kärsivän avun ja hoidon saaminen on haas-

teellista, koska päihteet saattavat aiheuttaa samankaltaisia oireita, kuin osa 

mielenterveysongelmista ja päinvastoin. (Jokinen 2003, 77.) 

 

Hoitojärjestelmä on myös osin rakennettu siten, että yhtä ongelmaa hoidetaan 

yhdessä paikassa ja toista toisessa. Juuri nämä syrjäytyneet kaksoisdiag-

noosipotilaat, joiden hoitoon pääsy jo ennestään muodostaa haasteen, tippuvat 

helposti palvelujen väliin, koska esimerkiksi psykiatrinen hoitopaikka saattaa 

vaatia päihteettömyyttä, jotta tilaa voidaan arvioida. Tämä saattaa asettaa kak-

soisdiagnoosipotilaalle mahdottoman haasteen, jolloin asiakas voidaan sulkea 

palvelun ulkopuolelle (Törmä 2007, 107). 

 

 

3.4 Taloudelliset ongelmat 

 

Syrjäytyminen tuo usein mukanaan taloudellisia ongelmia, tai taloudellisten on-

gelmien johdosta ihminen on päätynyt syrjäytymiskierteeseen. Köyhyys ja ta-

loudellinen heikko asema ovat usein mukana kaikenlaisessa syrjäytymises-

sä.(Raunio 2006, 134.) Suomessa tämän ilmiön ennaltaehkäisyyn on pyritty 

puuttumaan jo perustuslaissa, joka määrittelee, että kaikille on taattava tarvitta-

va toimeentulo (Laki oikeudesta sosiaaliturvaan 1999/731).  

 

Köyhyys määritellään hyvinvointivaltiossa suhteessa rahaan. Köyhäksi luokitel-

tavalla henkilöllä on puutteellisesti heikommat resurssit elää vähimmäistasoksi 

määritellyn tason mukaan. Köyhyyden voidaan sanoa olevan elämistä puutteel-
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lisissa elinoloissa ilman että yksilöllä on sen muuttamiseen resursseja. (Moisio 

2004, 341.) 

 

Päiväkeskus Stoorin asiakkaista tehdyssä tutkimuksessa vuonna 2004, suurin 

osa haastatteluihin vastanneista kertoi toimeentulonsa koostuvan jostakin 

muusta tulolähteestä, kuin palkkatuloista. Haastatteluun osallistuneista 81 asi-

akkaasta hieman yli puolet kertoi tulojensa koostuvan eläketuloista, toiseksi 

yleisimpänä tulonlähteenä haastatteluihin osallistuneet mainitsivat työttömyys-

korvauksen. Toimeentulotukea kertoi saavansa hieman alle neljännes vastaajis-

ta. Nettotulot haastatteluihin vastanneilla vaihtelivat 210 eurosta jopa 10 000 

euroon kuukaudessa. Kuitenkin yli puolella tutkimukseen osallistuneista tulot 

jäivät alle 500 euron kuukaudessa. (Törmä & Huotari 2005, 27–28.) 

 

Toimeentulo-ongelmat jatkuessaan pitkään aiheuttavat luopumista yhteiskun-

nassa normaaleiksi koetuista kulutustottumuksista. Pitkään jatkunut pienituloi-

suus entisestään sysää ihmistä yhteiskunnan normien ulkopuolelle, ja näin ollen 

lisää syrjäytymisriskiä. Myös vähimmäistukien varassa elävien ihmisten maksu-

kykyisyys velkojen ja taloudellisten yllättävien menoerien suhteen lisää ja ylläpi-

tää syrjäytymiskierrettä. (SMT 2003B, 18, 60.) 
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4 MATALAN KYNNYKSEN PALVELUT SYRJÄYTYNEIDEN ASIALLA 

 

 

Matalan kynnyksen palvelujärjestelmä on saanut alkunsa 90-luvulla, jolloin ha-

vahduttiin pohtimaan muualla maailmalla jo käytössä olevan haittoja vähentä-

vän terveysneuvonnan tarpeellisuutta Suomessa. Haittojen vähentämisellä tar-

koitetaan yksilön tai ryhmän toiminnan seurauksena ilmenevien terveydellisten 

ja sosiaalisten haittojen sekä taloudellisten seurauksien vähentämistä ja mini-

mointia. Alkujaan pyrkimys oli saada suonensisäisesti tapahtuvan huumeiden-

käytön myötä levinneet hepatiitti- ja hiv-infektiot kuriin. Näihin ongelmiin tehokas 

ratkaisu oli puhtaiden neulojen jakaminen ja samalla käytettyjen neulojen vas-

taanottaminen. Huumeiden käytön lainvastaisuuden johdosta monet huumeiden 

käyttäjät ovat syrjäytyneet entisestään ja matalan kynnyksen palvelut pyrkivät 

toiminnallaan ehkäisemään syrjäytymistä ja antamaan ihmiselle mahdollisuuden 

hoitaa terveyttään sekä sosiaalisia ja taloudellisia asioitaan. (Arponen, Brum-

mer-Korvenkotio, Liitsola, Salminen 2008, 20–21,23.) 

 

 

4.1 Matalan kynnyksen palvelut 

 

Matalan kynnyksen palvelut tarkoittavat palvelua, jonne asiakkaan on helppo 

hakeutua. Kynnyksen madaltaminen koskee erityisesti sellaisia ryhmiä, joiden 

omat voimavarat tai motivaatio palvelujen käyttöön ovat heikot. Näitä ryhmiä 

ovat esimerkiksi päihteiden käyttäjät ja mielenterveysongelmista kärsivät henki-

löt. Matalan kynnyksen palvelun lähtökohtana on aina asiakaslähtöisyys. Toimi-

akseen on palvelujen tarjoajan tunnettava palvelujen asiakasryhmä. Asiakas-

ryhmän tarpeet, käyttäytyminen ja mahdolliset esteet palvelujen käyttämiselle 

ovat oleellisia toimivia matalan kynnyksen palveluja luotaessa. (Kaakinen, Tör-

mä, Huotari, Inkeroinen 2003, 59.) 

 

Kaakisen mukaan matalan kynnyksen palvelujen tulee täyttää pääosin seuraa-

vat kriteerit, jotta voidaan sanoa, että palvelut todella toimivat matalan kynnyk-

sen periaatteella. Palvelujen tulee toimia ilman ajanvarausjärjestelmää ja palve-

luihin pääsyyn ei vaadita lähetettä muista hoitopaikoista. Palveluissa tulee voida 
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asioida myös päihtyneenä. Asiakas voi asioida palveluissa anonyyminä, eikä 

palvelun käyttö ole rajattu asiakkaan kotipaikkakunnan mukaan. Palveluihin pa-

luu mahdollisten retkahdusten, tai porttikieltojen jälkeen tulisi olla mahdollisim-

man helppoa. Motiiveja palveluiden käyttämiseen ei tule kyseenalaistaa tai tie-

dustella, vaan apua annetaan tasavertaisesti kaikille sitä tarvitseville. Palvelujen 

pariin saapuville asiakkaille ei tule asettaa tavoitteita lainkaan tai tavoitteiden 

tulee olla pieniä, sillä jo palveluihin saapumista pidetään saavutuksena. (Kaaki-

nen ym. 2003, 60–61.) 

 

Helsingissä matalan kynnyksen periaatteella toimivat toimipisteet ovat kaikkein 

kynnyksettömiä koko maassa. Esimerkiksi Itäkeskuksessa ja Hakaniemessä 

sijaitsevat vinkki-terveysneuvontapisteet täyttävät lähes kaikki matalan kynnyk-

sen toiminnan edellytykset, mutta niiden aukioloajat rajoittuvat vain muutamaan 

tuntiin päivässä. Munkkisaaren palvelukeskus ja liikkuva terveysneuvontayksik-

kö tarjoavat Helsingissä matalan kynnyksen periaatteella neulojen ja ruiskujen 

vaihtoa ja terveysneuvontaa virka-ajan ulkopuolella, mutta niidenkään palvelut 

eivät tarjoa ympärivuorokautista neuvontaa ja ohjausta. (Helsingin Diakonissa-

laitos 2010C; Kaakinen ym. 2003, 65–66.) 

 

Stoori tarjoaa matalan kynnyksen periaatteella palveluja kaikkein syrjäytyneim-

mille päihteiden käyttäjille. Se on palveluillaan onnistunut luomaan kynnykset-

tömän paikan, jossa ovet ovat avoinna kaikille ja jossa on pystytty vastaamaan 

niin huumeiden käyttäjien kuin alkoholiongelmista kärsivien henkilöiden tarpei-

siin matalalla kynnyksellä. (Helsingin Diakonissalaitos 2010A; Kaakinen ym. 

2003, 67.) 

 

Matalan kynnyksen palvelusta on tullut tunnettu käsite ja nykyisin monista pal-

veluista käytetään sanaa matalan kynnyksen palvelu, vaikka palvelu ei täytä 

kuin pienen osan matalan kynnyksen kriteereistä. Päiväkeskus Stoorin voidaan 

katsoa täyttävän kaikki nämä kriteerit, mitä matalan kynnyksen palveluiden ole-

tetaan täyttävän. Myös Munkkisaaren palvelukeskuksen toimintaa pidetään ma-

talan kynnyksen palveluna, vaikka se ei täytäkään kaikkia matalan kynnyksen 

toiminnan kriteerejä. Munkkisaaren päiväkeskus, jonka tarkoitus oli tavoittaa 

pääkaupunkiseudulla asuvat hiv-positiiviset huumeiden käyttäjät, ja tarjota heille 
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hoitoa matalalla kynnyksellä, toi piiriinsä paljon myös hiv-infektioita sairastamat-

tomia asiakkaita. Palvelut eivät olleet suunnattu heille, jolloin palvelu rajasi tie-

tyn joukon niiden ulkopuolelle, vaikka matalan kynnyksen periaatteen mukaises-

ti palvelujen tulee olla kaikille avoin. (Kaakinen ym. 2003, 66.) 

 

Yleisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa päihdeongelmaiset asiakkaat 

eivät ole suosittu asiakaskunta. Päihteiden käyttöön liittyy myös monia muita 

ongelmia, ja tästä syystä päihderiippuvaisten pääsy oikeaan hoitoon on usein 

hankalaa. Taloudelliset ongelmat ovat usein kompastuskivenä, koska esimer-

kiksi maksusitoumuksen saanti päihdehoitoon omalta sosiaalityöntekijältä voi 

olla työlästä. Avohoidon puolella mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalveluissa 

työskentelevien mielipiteiden on havaittu tiukentuneen viime vuosina. Mielenter-

veyspalveluihin tehdyissä asiakaskäynneissä, jotka liittyivät päihteidenkäyttöön, 

on tapahtunut muutoksia ajan kuluessa. Esimerkiksi vuonna 1987 neljäsosa 

tapaamisista tapahtui asiakkaan ollessa päihtynyt, kun vuonna 2003 päihtynei-

den osuus oli vain 8 prosenttia. (Nuorvala, Halmeaho & Huhtanen 2007, 118–

119.) 

 

Olisi kuitenkin naiivia ajatella, että päihteiden käyttö olisi vähentynyt. Todennä-

köisempää on, että järjestelmä valikoi asiakkaitaan entistä tiukemmin ja normit, 

missä tilassa palveluihin saa saapua, ovat tiukentuneet. Tämä sulkee osan asi-

akkaista palvelujen ulkopuolelle. (Nuorvala ym. 2007, 119.) Matalan kynnyksen 

palvelut taistelevat tämänlaista palveluista poissulkemista vastaan esimerkiksi 

mahdollistamalla asioinnin palveluissa myös päihtyneenä. 

 

 

4.2 Matalan kynnyksen toiminta terveyttä edistävänä toimena 

 

Terveyden edistämistämisellä tarkoitetaan yksinkertaisimmillaan ihmisten mah-

dollisuuksien ja edellytyksien parantamista vaikuttaa ja huolehtia omasta ja ym-

päristön terveydestä (Vertio 2003, 9). Terveyden suojelu, terveyskasvatus, tau-

tien ehkäisy, sairaanhoito ja ihmisen omien voimavarojen tukeminen yhdistyvät 

käsitteessä. Haittojen vähentäminen on myös yksi osa terveyden edistämistä. 

Haittoja vähentävällä toiminnalla ei pyritä pelkästään minimoimaan päihteiden 
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käytöstä koituvia riskejä, vaan niillä pyritään arvioimaan asiakkaan elämätilan-

netta uudelleen ja sosiaalistamaan asiakasta takaisin aktiiviseksi yhteiskunnan 

jäseneksi. (Jokinen 2003, 12.) 

 

Määriteltäessä sitä, mikä on haittoja vähentävää terveysneuvontaa, onkin hyvä 

huomioida tarjoaako palvelu pelkästään neulojen vaihtoa, jolloin infektiotautien 

ehkäisy on palvelun ainoa terveyttä edistävä tekijä, vai tarjoaako se myös hoi-

toon ohjausta, tiedon jakamista ja terveys- ja hyvinvointipalveluja (Arponen ym. 

2008, 25).  

 

Suomessa toimivien matalan kynnyksen periaatteella toimivien paikkojen toimi-

linjassa on pyritty korostamaan käyttäjille suunnattua terveysneuvontaa. Tietoa 

tai tiedon puutetta pidetäänkin yhtenä tekijänä kuntoutumisprosessin alussa sen 

suhteen, mitkä yksilön edellytykset tavoitteiden saavuttamisen suhteen ovat. 

Terveysneuvontapisteet tarjoavat yksilölle tietoa ja ohjausta, joilla terveyttä hei-

kentävän toiminnan seurauksia voi vähentää, tai ehkäistä. (Arponen ym. 2008, 

23.) 

 

Terveysneuvontapisteiden arvioitiin vuonna 2005 tavoittaneen 70 % huumeiden 

ongelmakäyttäjistä. Vaikka haittoja vähentävällä terveysneuvonnalla on pyritty 

saamaan eritoten huumeidenkäytöstä aiheutuneet ongelmat hallintaan, tarjoaa 

osa palveluista apua myös syrjäytymisen ja alkoholin tuomiin haittoihin.  

 

Esimerkkinä haittoja vähentävästä terveysneuvonnasta on päiväkeskus Stoori, 

joka tässä opinnäytetyössä on erityisasemassa. Tämän kaltaisia Stoorin tarjo-

amia palveluja ovat esimerkiksi palveluohjaus ja terveysneuvonta. Myös palve-

lut kuten ruokailumahdollisuus ja lepotilat tukevat syrjäytyneiden ihmisten jak-

samista arjessa. Näillä toimilla pystytään vähentämään alkoholin käytöstä koitu-

via haittoja. (Arponen ym. 2008, 25; Helsingin Diakonissalaitos 2010A.) 
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5 NARRATIIVISUUS 

 

 

Narratiivisuuden käsite Suomen kielessä on peräisin latinankielestä jossa verbi 

”narrate” tarkoittaa kertomista ja substantiivi ”narratio” kertomusta. Englannin 

kielessä latinankieliset kantasanat ovat muuntuneet verbiksi ”narrate” ja sub-

stantiiviksi ”narrative”. Suomenkieleen narratiivista ovat jäsentyneet käsitteet 

kertomus (narrative) ja tarina (story). (Vuokila-Oikkonen 2002, 38–39.) Suomen 

kielessä ei vielä ole vastinetta narratiivisuuden käsitteelle, mutta esimerkiksi 

Hänninen (2000) käyttää siitä sanoja tarina ja kertomus.  

 

Kertomus käsitteenä on tekstuaalinen ja siitä voidaan nähdä ja paikantaa tapah-

tumien kulkua. Kertomus on usein ajallinen kokonaisuus, joka on merkitysten 

rajaama. Kertomukseen liittyy hyvin olennaisesti kertoja, kertojan konteksti, ker-

tojan ääni, kertomisen tapa sekä kertomiselle suunnattu yleisö/kuulijat/lukijat. 

Yleensä kertomus etenee prosessin omaisesti sisältäen alun, keskivaiheen ja 

päätöksen. Toisinaan kertomuksen loppua voi olla hankala paikantaa ja kerto-

mus voi myös jatkua eri yhteydessä tai sitten se voi kokonaan jäädä kesken. 

Kertomuksen voi kertoa myös lopusta alkuun päin. Kertomus voidaan kertoa eri 

tavalla yksilölle kuin ryhmälle. Tilanne, jossa kertomus kerrotaan, kertomiseen 

liittyvät säännöt sekä kuulijoiden odotukset ohjaavat tapaa, jolla ihminen kertoo 

kokemuksistaan. Kertomisen avulla ihminen antaa puhutuille kokemuksilleen 

ulkoisen muodon minkä avulla hän edelleen jäsentää ja muovaa kokemuksiaan. 

(Vuokila-Oikkonen 2002, 38–39.) 

 

Tarina käsitteenä viittaa ihmisen oman mielen sisäiseen tapaan hahmottaa ja 

käsitellä elämäänsä ja ympärillä olevaa maailmaa. Tarinassa on osia kuten ta-

pahtumat, tapahtumapaikat, tapahtumiin liittyvät henkilöt sekä aika. Tarinalla ei 

aina välttämättä ole kertojaa ja se voi esiintyä erilaisena eri konteksteissa. Tari-

na voi myös olla osa ihmisten välisessä dialogisessa vuorovaikutustilanteessa 

tuotettua kertomusta. Tarina on ihmisen oma kokemus, joka ei aina avaudu sel-

laisenaan ulkopuolisille. Ihmisen kertoma tarina myös muovautuu erilaiseksi 

kertomukseksi aina sen mukaan missä ja milloin tarina kerrotaan ja kenelle se 

kerrotaan. (Vuokila-Oikkonen 2002, 38.) 
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Kertomus on ihmisen sisäisessä tarinassa muodostuvien tapahtumien tuomista 

julki esimerkiksi kerrottuna, piirrettynä tai näyteltynä (Hänninen 2000, 53). Täs-

sä produktiossa ihmisten sisäiset tarinat ovat tulleet julki kertomalla. Tarinan 

kertomisessa oleellista ei ole vain tarinan tuominen julki, vaan ihmiselle tarjou-

tuu mahdollisuus reflektoida omaa tarinaansa, ottaa siihen etäisyyttä ja muoka-

ta sitä yhdessä muiden kanssa (Hänninen 2000, 53). 

 

Mikko Saastamoinen kuvaa narratiivista haastattelua elämänkerrallisena haas-

tatteluna, jossa haastattelun painopistettä voidaan ohjata käsittelemään jotakin 

tiettyä, kiinnostavaa tapahtumaa tai ilmiötä. Tässä menetelmässä haastattelun 

tai kerronnan aloittaa usein yleinen narratiivinen kysymys, joka liittyy produktion 

aiheeseen ja jonka tarkoituksena on saada kertoja kertomaan itsenäisesti ai-

heeseen liittyvä kertomus. Narratiivisen aloituskysymyksen tulee olla Saasta-

moisen mukaan tarpeeksi avoin, ettei se rajoita kertojaa ja kuitenkin sellainen 

ettei se vie kertojaa liian kauaksi käsiteltävästä asiasta. Käyttämämme aloitus-

kysymys kertomuksia kerätessä oli ”Kerro omasta elämästäsi”. Narratiivisen 

menetelmän mukaan aloituskysymyksen aikaansaamaa kertomusta ei kes-

keytetä johdattelevilla tai arvottavilla lisäkysymyksillä. Haastattelijan rooli on 

menetelmän mukaan lähinnä passiivinen mutta empaattinen kuuntelija, joka 

nonverbaalilla vahvistamisella rohkaisee kertojaa kertomaan tarinansa. Tarinan 

päätyttyä voidaan sen sisältöön liittyen kysyä tarkentavia apukysymyksiä jotka 

avaavat epäselviksi jääneitä teemoja.(Saastamoinen 1999, 6.) 

 

Saastamoisen perustelu sille, että narratiivinen haastattelu tuottaa rikkaimman 

version tapahtumille perustuu narratiivisen muodon tuottamiin vaatimuksiin itse 

kertojalle. Tarinaa kertoessaan ihmiset itse tekevät valintoja kertomuksensa 

sisällön suhteen. Kertomuksen sisältöä ei tässä määritä kertomiseen varattu 

aika, vaan se miten kertoja olettaa kuulijan kykenevän seuraamaan tarinaa 

ymmärrettävästi. Useissa muissa haastattelutavoissa kertoja voi myös kontrol-

loida puhettaan, koska puhe tapahtuu suhteessa haastattelijan kysymyksiin. 

Narratiivisessa haastattelussa kuulija pysyy passiivisena, mikä edesauttaa ker-

tojan pyrkimystä saada kerrotuksi tarpeeksi ymmärrettävä tarina, josta käy ilmi 

kaikki tapahtumien kulkuun johtaneet syyt ja seuraukset. Tämän väitteen ole-
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tuksena on että ihmisillä on narratiivisen esittämisen tasolla käytettävissään 

runsaampi tietovaranto, kuin mitä heillä olisi muilla haastattelumenetelmil-

lä.(Saastamoinen, 1999, 6–7.) 

 

Narratiivisen haastattelun tuloksena on siis aina kertomus. Ei ole olemassa tosi-

tarinaa, vaan jokainen kertomus on ihmisen oma subjektiivinen kokemus itses-

tään, elämästään tai asiasta, jonka hän haluaa kertoa. Päiväkeskus Stoorissa 

keräämämme tarinat ovat hyvin erilaisia: toiset ovat pitkiä, toiset lyhyitä, kerto-

musten sisältökin vaihtelee. Joissakin tilanteissa olemme käyttäneet apukysy-

myksiä, toisissa asiakkaat ovat tuottaneet tarinansa ilman apukysymyksiä. 

 

Stoorin asiakkaille haastattelutilanteiden toivottiin myös tuovan aitoa kohtaamis-

ta ja läsnäoloa. Narratiivisin haastattelumenetelmin kerätyt tarinat voivat merkitä 

asiakkaalle itselleen paljon. Timo Tolskan tutkimuksessa liittyen Jerome Brune-

rin narratiivikäsitykseen narratiiville annetaan kaksi merkitystä, ensinnäkin nar-

ratiivissa annetaan tapahtumien virralle artikuloitu muoto. Toiseksi narratiivin 

katsotaan myös viittaavan tämän artikulointiprosessin tuloksiin: arkipäivän ta-

pahtumien kertomuksiin, tarinoihin, juoruihin, huhuihin ja myytteihin. Useasti 

narratiivitermillä on viitattu johonkin puhuttuun tai kirjoitettuun representaatioon. 

Narratiivit, joita kutsutaan tarinoiksi, saagoiksi, myyteiksi ja legendoiksi, auttavat 

ihmisiä tulkitsemaan itseään ja merkityksellistämään kokemuksiaan. (Tolska 

2002, 21–22.) 

 

Ihmiset ymmärtävät itseään kertomusten kautta, tarinoiden välityksellä, jolloin 

narratiivisesti rakentuu identiteetti (Heikkinen 2001, 187). Tarinoilla voi näin ol-

len olla ihmistä eheyttävä vaikutus. Ihminen on kertova ja tulkitsee maailmaan-

sa kertomusten kautta. Kertomusten kautta hän myös ymmärtää elämäänsä ja 

siihen liittyviä tapahtumia tarinoiden muodossa. Näin hän rakentaa kertomusten 

välityksellä identiteettiään. Tarinallisuuden prosessin katsotaan toimivan kah-

teen suuntaan. Ihmiset luovat todellisuutta kertomalla elämäntarinoitaan, he 

tulevat siksi, mitä ovat ja samalla he omaksuvat tarinoita ja kertomuksia siitä 

sosiaalisesta varannosta, missä he elävät ja ovat osallisina. Ihmisen identiteetin 

katsotaan rakentuvan sekä kuuntelemalla että uudelleen kertomalla. (Heikkinen 

2001, 14.) 
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Stoorin asiakkaiden tarinoiden keräämisellä päällimmäisenä tavoitteena ei ollut 

kerronnallisuuden terapeuttinen vaikutus. Kuitenkin tarinan kertomisen kautta 

ihmisellä on mahdollista nähdä tarinansa uudelleentulkittavina ja muuttuvina. 

Oman elämäntarinan kertominen on aina matka minään. Ihmisen sisäinen tari-

na on tarina, joka on muodostunut ihmisen sisällä. Kertomisen myötä ihmisellä 

on mahdollisuus kertoa sisäinen tarina juuri sellaisena kuin sen itse tärkeäksi 

kokee jättämällä esimerkiksi tarinasta pois asioita tai muokkaamalla tarinaa it-

selleen tai kuulijalle mielekkäämmäksi. (Hänninen 2000, 20,152.) 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

6 OPINNÄYTETYÖ PROSESSIN KUVAUS 

 

 

6.1 Työn tavoitteet 

 

Produktion tavoite oli kerätä Stoorin asiakkaiden tarinoita. Tarinoiden sisällössä 

toivottiin näkyvän asiakkaiden oma elämä, voimavarat, mikä on elämässä tär-

keää, terveydentila, toiveet tulevaisuuden suhteen sekä se mitä Stoori hoito-

paikkana heille merkitsee. Opinnäytetyössä tulisi Stoorin toiveen mukaisesti 

näkyä myös Stoorille tyypillinen ihmistä kunnioittava näkökulma.  

 

Tarinoiden keräämisen merkitys on kuvata Stoorin asiakkaiden elämää ja ko-

kemuksia, siten, miten he itse ovat ne halunneet kertoa. Tarinan kerronnalla 

toivottiin olevan kertojaa kohtaan eheyttävä ja positiivinen vaikutus. Oman tari-

nan ja elämän kertomisen merkityksen uskoimme korostuvan syrjäytyneiden 

ihmisten parissa, koska he usein ovat kokeneet poiskäännyttämistä ja kaltoin 

kohtelua niin viranomaisten toimesta, kuin peruspalvelujenkin parissa. Tarinoi-

den sisällön suhteen olimme avoimia. Tarinoilta toivoimme, että ne välittäisivät 

lukijalle kuvan kertojan eletystä elämästä, siihen liittyvistä tapahtumista tai muis-

ta aiheista, mitkä kertoja itse kokee tärkeiksi lukijoille kertoa.  

 

Stoorin toiveena oli saada työhön mukaan myös hyvällä maulla otettuja kuvia, ja 

saimme projektiin mukaan Taideteollisessa korkeakoulussa opiskelevan tutta-

vamme Tanja Koljosen. 

 

 

6.2 Työn suunnittelu 

 

Helsingin Diakonissalaitoksen alaisuudessa toimiva Päiväkeskus Stoori oli ti-

lannut työn Diakonia-ammattikorkeakoululta, jonka kautta saimme aiheen opin-

näytetyölle. Aloitimme opinnäytetyön tekemisen keväällä 2008.  Toinen meistä 

on työskennellyt päihteiden käyttäjien parissa, ja koimme aiheen olevan lähellä 

omia ammatillisia kiinnostuskohteitamme.  
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Aiheen saatuamme sovimme tapaamisen Stooriin osastohoitaja Sanna Häkki-

län kanssa. Hänen kanssaan keskustelimme tarkemmin siitä, mitä työltämme ja 

kertomuksilta haettiin. Pohdinta työn käytännön toteutuksesta alkoi heti aiheen 

saatuamme, mutta prosessi pääsi varsinaisesti käyntiin opinnäytetyön suunnit-

teluseminaarissa. Seminaareissa saimme tietoa liittyen narratiivisuuteen ja sii-

hen, mitä kaikkea työtä suunniteltaessa tulee huomioida.  

 

Työmme toteuttaminen yhteistyössä Stoorin asiakkaiden kanssa vaati lupaa 

Helsingin Diakonissalaitoksen Eettiseltä toimikunnalta. Eettisen toimikunnan 

tehtävä on ennalta arvioida onko suunnitteilla olevan työn toteutus eettisesti 

hyväksyttävää (Helsingin Diakonissalaitos 2010D). Eettistä toimikuntaa varten 

laadimme työstämme produktiosuunnitelman ja lausuntopyynnön, jotka edel-

leen tarkensivat työmme tavoitteita ja sitä kuinka työ toteutettaisiin. Produktio-

suunnitelman laatiminen auttoi paljon myös työn käytännön toteutukseen liitty-

vissä aiheissa.  

 

Laadimme kertojaa varten suostumuslomakkeen, jossa selvennetään asiakkaal-

le muun muassa työn tarkoitus, mihin kerättyä materiaalia käytetään, kuka sitä 

käsittelee ja se, että heillä on oikeus keskeyttää tapahtuma niin halutessaan 

(Liite 2). Päätimme myös käydä tämän lomakkeen suullisesti läpi kertojan kans-

sa, jos vaikuttaisi siltä, että osallistuja ei jaksa tai kykene sitä itse sillä hetkellä 

lukemaan. Pohdimme myös vaihtoehtoa kerätä kertomukset siten, että kertoja 

voisi esiintyä halutessaan omalla nimellään. Päädyimme kuitenkin tulokseen, 

että kaikki kertomukset kerätään siten, että kertoja pysyy anonyyminä. Tähän 

tulokseen päädyimme siksi, koska kertojat saattavat olla päihtyneitä ja nimimer-

kit, joita he käyttävät ovat sellaisia, joista kertojan tuttavat ja Stoorin henkilökun-

ta heidät helposti tunnistaisivat. Tapasimme osastohoitaja Sanna Häkkilää muu-

tamaan otteeseen työn suunnitteluvaiheessa, jotta näkemyksemme lopputulok-

sesta ja toteutuksesta pysyisivät yhteneväisinä.  

 

Varasimme tarinoiden keräämiseen aikaa kaksi viikkoa. Olimme huomioineet 

omassa ajankäytössämme sen, että tarinoiden saaminen ei välttämättä onnis-

tuisi tässä ajassa. Laadimme yhdessä Stoorin osastohoitaja Sanna Häkkilän 

kanssa tiedotteen (Liite 1), joka oli asiakkaiden nähtävissä kaksi viikkoa ennen 
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kuin aloitimme kertomusten keräämisen. Stoorin henkilökunta oli myös tiedotta-

nut suullisesti asiakkaita työstämme, jotta kaikki jotka olivat halukkaita työhön 

osallistumaan, saatiin mukaan. 

 

Määrällisesti suunnittelimme kerätä tarinoita pituudesta riippuen kahdeksasta 

viiteentoista kappaletta. Tarinoiden sisällön ennustaminen oli etukäteen haasta-

vaa, mutta laadimme haastattelutilannetta varten kysymyksiä, joilla kertojaa voi 

tukea tarinan tuottamisen suhteen (Liite 3).  

 

 

6.3 Työn toteutus 

 

Tarinoiden kerääminen tapahtui päiväkeskus Stoorissa lokakuussa 2009. Vas-

taanoton koimme Stoorin asiakkaiden ja henkilökunnan osalta lämpimäksi ja 

tervetulleeksi. Asiakkaat ottivat meihin kontaktia heti ensimmäisellä kerralla 

ovesta sisään astuessamme. Asiakkaat kysyivät muun muassa keitä olemme ja 

kuinka olemme Stooriin päätyneet. Stoorissa järjestetään viikoittain yhteisöko-

kous, johon kaikki sillä hetkellä palveluissa olevat ovat tervetulleita osallistu-

maan. Osallistuimme tähän yhteisökokoukseen, jossa kerroimme asiakkaille 

työstämme ja heidän mahdollisuuksistaan osallistua työhön.  

 

Yhteisökokouksessa työmme herätti asiakkaissa keskustelua työn aikatauluun 

liittyen ja siihen, kuka kertomuksien kertomiseen voi osallistua. Kysymyksiä liit-

tyen työhömme tuli paljon. Kuitenkaan halukkuutta kertoa kertomustaan kaikki 

kysymyksiä esittäneet asiakkaat eivät ilmaisseet. Kaikille työstä kiinnostuneille 

asiakkaille tarjottiin mahdollisuus tulla kertomaan oma tarinansa. Stoorissa ol-

lessamme oleskelimme ja seurustelimme asiakkaiden kanssa yleisissä tiloissa. 

Seurustelu koostui pääosin keskustelusta liittyen työhömme, päihdehoitopalve-

luihin ja asiakkaiden kertomuksiin heidän elämästään. Tulimme tutuiksi asiak-

kaille näiden keskustelujen ja läsnäolon kautta. Stoorin asiakkaat ottivat projek-

tiin osallistumisen mielenkiinnolla vastaan ja puhuivat yhteisössä ”heidän kirjas-

taan”. 
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Työhön osallistuvien tuli täyttää suostumuskaavake (Liite 2). Kävimme kysees-

sä olevan lomakkeen läpi jokaisen kertojan kanssa. Saadaksemme halukkaita 

kertojia mukaan, vietimme Stoorissa aikaa noin kaksi viikkoa asiakkaiden kans-

sa seurustellen ja heille työstämme kertoen. Myös kertomukset kerättiin näiden 

kahden viikon aikana. Osallistujille tarjottiin Stoorin henkilökunnan päätöksestä 

kiitokseksi lämmin ruoka.  

 

Kertomukset kerättiin siinä järjestyksessä, missä halukkaita osallistujia ilmaan-

tui. Osa kertojista kertoi tarinansa ilman minkäänlaista alkukysymystä. Pääky-

symyksenä esitimme useimmille kysymyksen ”Kerro elämästäsi”. Toiset asiak-

kaista tarvitsivat lisäksi apukysymyksiä (Liite 3) kertomuksien kertomisen tueksi. 

Muutama asiakas ilmaisi mielenkiintonsa osallistua, mutta kieltäytyi kesken ti-

lanteen kertomasta itsestään. Heitä kiitimme mielenkiinnosta ja myös heille tar-

jottiin lämmin ruoka. 

 

Kertojien mahdollinen päihtymystila ei tuottanut ongelmaa tarinoita kerätessä, 

vaikka juuri sen pelkäsimme olevan haaste. Olimme sopineet Sanna Häkkilän 

kanssa, että arvoimme yhteistyössä henkilökunnan kanssa osallistujien vointia 

ja osallistumiskelpoisuutta. Vaikka moni kertoja saattoi olla päihtynyt, he kaikki 

olivat asiallisia ja antoivat vaikutelman, että ymmärtävät mistä on kyse. Osa oli 

halukkaita kertomaan tarinansa omalla nimellään, mutta pidättäydyimme linjas-

sa, että kaikki kertomukset ovat anonyymeja.  

 

Keräsimme kertomuksia yhdessä ja erikseen. Kahdeksan kertomuksen kerää-

miseen osallistuimme molemmat, ja kolme kertomusta kerättiin siten, että vain 

toinen meistä oli tilanteessa läsnä. Saimme kertomuksien keräämistä varten 

tilaksi Stoorin henkilökunnan kahvihuoneen. Kahvihuone toimi tilana hyvin, se 

oli Stoorin tiloissa, mutta talon perällä, mikä antoi hyvän rauhan kertomusten 

keräämiselle.  

 

Vuorovaikutuksen asiakkaiden kanssa koimme miellyttäväksi ja onnistuneeksi. 

Asiakkaat olivat kohteliaita ja vuorovaikutus oli avointa ja kertomuksien kertomi-

nen pääosin luontevaa. Minkäänlaisia vaikeuksia tai uhkaa asiakastilanteissa 
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emme Stoorissa kohdanneet. Kertomuksiensa kertojat eivät myöskään olleet 

huomattavan päihtyneitä, osa heistä oli täysin selvin päin. 

 

Kaiken kaikkiaan halukkaita ilmaantui 14. Kertomuksia saimme kerättyä 11 (Lii-

te 4). Kolme asiakasta neljästätoista jotka ensin ilmaisivat halukkuutensa tulla 

kertomaan tarinansa, keskeyttivät. Heistä yhden kohdalla nauhurin käyttö herät-

ti epäilyksiä, jolloin hän kieltäytyi kertomasta tarinaansa. Toinen kieltäytyi alle-

kirjoittamasta suostumuslomaketta, jonka johdosta kertomusta ei voitu kerätä. 

Kolmannen osallistujan kohdalla esteeksi muodostui kärsimättömyys ja hänen 

omien sanojen mukaan ”krapulainen olo”. 

 

Osa osallistuneista antoi kertomuksen kertomisen jälkeen meille suullista palau-

tetta. Palautetta emme tarinoitaan kertoneilta aktiivisesti keränneet, mutta 

koimme heidän oma-aloitteisuutensa palautteen antamisen suhteen positiivi-

seksi asiaksi. Osallistujat kertoivat palautteessaan asioita kuten, kertominen oli 

helppoa, ja että oli kiva päästä mukaan ”Stoorin juttuun”. 

 

Nauhoitetut kertomukset litteroitiin osittain heti niiden keräämisen jälkeen ja 

osittain pitkin kevättä 2010. Kertomusten litterointi oli haastavaa monella tavalla. 

Asiakkaiden puhekielessä oli slangisanoja ja ajoittain puhe oli kovin hiljaista. 

Nauhoitetun puheen saattamisessa luettavaan muotoon pyrimme pitämään ta-

rinan mahdollisimman alkuperäisenä. Kertomuksissa ilmenneet ajat, paikat ja 

nimet muutettiin siten, ettei lukija voi päätellä kertojan tai kertomuksissa esiinty-

neiden henkilöiden henkilöllisyyttä. Kertomuksissa, joissa esitimme kysymyksiä 

kerronnan tueksi, ei kysymyksiä ole kirjoitettu lopulliseen tarinaan.  

 

Otetut valokuvat eivät ole opinnäytetyömme tuotosta vaan kuvaajan omaa tuo-

tosta yhteistyössä Stoorin kanssa. Stoorissa on suunnitteilla Stoorin oma kirja 

johon tulisivat opinnäytetyömme tuotoksena tulleet tarinat ja kuvaajan ottamat 

valokuvat. Keräämämme tarinat ja otetut valokuvat kootaan kuitenkin joulu-

kuussa 2010 asiakkaille luettavaan ja katseltavaan työkirjamuotoon.  
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7 TARINAT 

 

 

Stoorin asiakkaiden elämässä yhdistävä tekijä on päihteiden käyttö, ainakin jos-

sakin kohtaa elämää. Muita elämässä läsnä olevia tekijöitä ovat muun muassa 

asunnottomuus, yksinäisyys, köyhyys sekä henkinen pahoinvointi. Asiakkaiden 

elämä poikkeaa valtaväestön elämästä. Kerättyjen tarinoiden avulla haluttiin 

saada kuvattua Stoorin asiakkaiden elämää, heidän voimavarojaan, siitä, mikä 

elämässä on heille tärkeää, miten asiakkaat kokevat oman terveytensä, onko 

heillä toiveita tulevaisuuden suhteen sekä sitä, mitä Stoori matalan kynnyksen 

hoitopaikkana heille merkitsee. Produktiossa on mukana yhdentoista Stoorin 

asiakkaan tarinaa siten kuin he sen ovat halunneet kertoa. Liitteessä neljä työn 

lopussa, on asiakkaiden tarinat, jotka ovat pituudeltaan ja sisällöltään vaihtele-

via. 

 

 

7.1 ”Oma elämä” 

 

Kertomusten mukaan suurin osa tarinansa kertojista on projektin aikana ollut 

tyytyväisiä elämäänsä. ”Loppujen lopuks mul on ollu ihan hyvä elämä”.  Kerto-

musten mukaan asiakkaat huomioivat myös toinen toisiaan. ”Mä en oo kaikkein 

huonoimmassa asemassa”. ”Aika vaikeet on elämä ollu, mut mä oon huoleton 

heppu”. ”Mä oon tyytyväinen”. Ainoastaan yhdellä yhdestätoista  kertojista meni 

tarinoiden keräämisen aikana elämässä huonosti; ”Mul on paha olla koko ajan”.  

 

 

7.2 ”Voimavarat” 

 

Yhdessä tarinassa asiakas kertoi voimavarakseen Stoorin henkilökunnan. ”Yks 

hyvä on et tääl ne saa mut nauramaa ku oon vihanen, ja sillä jaksaa huomi-

seen”. Toisessa tarinassa asiakkaan voimavarana elämässä toimi oma asenne. 

”Mun motto on jaksa jätkä!”. Stoorista saatava apu koettiin tarinoiden mukaan 

hyvin monipuoliseksi. ”Stoorista saa apua raittiuteen”. ”Kyl tää Stoori auttaa 

mua kaikessa”. Tää Stoori on sellanen et ku tänne tulee ni tääl lueskelen lehtiä 
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ja olen. Aika monta kertaa olis ollu aika yksin tuol ilman tätä”. Raittiit päivät ja 

ajanjaksot koettiin vaikuttavana ja hyvänä aikana.”Nyt minulla on mahdollisuus 

nousta ylös, sain asunnon”. Arjessa jaksamiseen löytyi asiakkaiden keskuudes-

sa hyvin erilaisia tapoja. ”Jaksoin ku suunnittelin aina uutta matkaa ja jollain 

lailla asennoiduin positiivisesti ja kelasin et täytyy jatkaa vaa”.  

 

 

7.3 ”Mikä on elämässä tärkeää” 

 

Perhe ja läheiset olivat monelle oman tarinansa kertojista tärkeintä maailmassa. 

Alkoholi ja rikokset olivat osassa kuitenkin osassa tarinoita rikkoneet perheitä ja 

ihmissuhteita. ”Omas elämäs avioliitto oli se kohokohta”.”Lapset ja ex-muija 

ilahduttaa”. Siskon kaa juttelen, se on ainoo joka jaksaa viel kuunnella”. Myös 

ystävät koettiin tärkeiksi.”Oon selvinny mun ystävän avulla”. Melkein kaikki ta-

rinansa kertoneet asiakkaat tähtäsivät päihteidenkäytön lopettamiseen tai aina-

kin sen käytön vähentämiseen.”Mulle tärkeää on se et mä herään aamulla, ja 

ilman krapulaa”. ”Nyt tää on vähä liian nopeest lähteny kädest tää homma, pitää 

jarrutella”. 

 

 

7.4 ”Oma terveys” 

 

Useat kertojista kokivat terveydentilansa varsin hyväksi. Voisi ajatella että päih-

teidenkäyttäjät ja asunnottomat joutuvat käyttämään paljon terveydenhoitopal-

veluja mutta saamiemme kertomusten perusteella on toisin. ”Terveys on tosi 

tärkee asia”. ”Terveys mul on ollu ihan normaali”. ”En oo mitää katkaisuhoitoja 

tarvinnu, oon saanu lopetettua omalla järj…omalla vähäisellä järjen käytöllä”. 

”Terveys nyt on heikko”. Useista Stoorin asiakkaista on somaattisia sairauksia, 

sekä päihde- ja mielenterveysongelmia. ”Oon monel taval huonos kunnos. Mul 

on kaksoisdiagnoosi, niinku päihde- ja psyykeongelma”. ”Olin pari viikkoo kat-

kol. Olis ollu parempi olla pitempää”. Kertomusten ja Stoorin henkilökunnan 

kanssa käymiemme keskustelujen perusteella Stoorin asiakkaista alkoholisteja 

useammin päihdekatkaisuhoitoja näyttäisivät käyttävän narkomaanit. Huu-

meidenkäyttäjillä on usein hoitohistoriassaan paljon lyhyitä katkaisuhoitojaksoja. 
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7.5 ”Toiveita” 

 

Tarinoiden mukaan asunnottomilla asiakkailla oman asunnon järjestyminen 

nousi esiin tärkeimpänä toiveena. Muita mainittavia toiveita oli alkoholin käytön 

lopettaminen, huumeiden käytön vähentäminen sekä työn saanti. ”Mä sanon et 

kun pääsis viinasta eroon, sais kämpän ja sais työtä!”. Toiveet liittyivät myös 

elämänkumppaniin, puolisoon ja yhteiseloon. ”Mun pitää nyt pikapuolin mennä 

kihloihin!”. Yhdellä tarinan kertojista ei ollut suuria toiveita.”Ei mun tarvi olla mi-

kää miljardööri, ja vaik saisin miljardin lisää, eikä se riitäkkää mulle, mulle riittää 

hyvinki pieni asia. Ku mul on jano ja mä saan vettä, ni mä oon hyvinki kiitolli-

nen”. Vain yksi asiakas näistä yhdestätoista suhtautui hyvin näköalattomasti 

tulevaisuuteensa. ”Stooriin en haluais mitään lisää, enkä toivo tai odota elämäl-

tä mitää, en yhtää mitää”. 

 

 

7.6 ”Stoori” 

 

Stooria ja Stoorin henkilökuntaa ylistettiin ja kiitettiin tarinoissa paljon.”Mä tyk-

kään näistä työntekijöistä. Ne on auttanu mua tosi paljon”. Stoorin palveluja pi-

dettiin riittävänä. Erityisesti hyvänä ja tarpeellisena pidettiin Stoorista saatavia 

ateriapalveluja sekä sairaanhoitajan ja lääkärinvastaanottoa. ”Tääl on ruoka, tää 

on paikka mis on elämä. On vaatehuolto, tääl on sairaanhoito, tääl on lääkäri ja 

tääl on henkilökunta erittäin asiantunteva”. ”Lääkkeet mul on tääl sairaanhoita-

jan takana”. Suurin osa kertojista oli käyttänyt muidenkin yksikköjen palvelua 

mutta he kokivat erityisesti että juuri Stoorissa asioiminen on helppoa ja muka-

vaa. ”Se on jokapaikas ihan sama homma, aina pitäs mennä kirveen kanssa 

hoitaa jotai asiaa..mut tääl ei tarvi. Tää on hyvä paikka”.  Stoorissa asioimisen 

helppouteen näyttäisi kertomusten mukaan vaikuttavan, hyvä ja ymmärtäväinen 

henkilökunta, matala kynnys sekä vertaisten tapaaminen. ”Stoori on mulle kuin 

koti”. ”Täällä voi asioida sanoo nimeks minkä vaa”. ”Ne tutut joita mulla on ni ne 

on täällä”. ”Täällä käyn syömässä ja täällä on ystäviä”. Asiakkaiden kertomus-

ten mukaan Stoorissa on onnistuttu juuri ihmisen kokonaisvaltaisen tilanteen 

huomioimisessa sekä asiakkaiden kunnioittavassa kohtaamisessa.”Täällä mä 

en oo entinen vanki, täällä mä oon ihminen”.  
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Kertojista suurimman osan kohdalla tarinaa ei johdateltu näihin kuuteen osa-

alueeseen vaan he itse kertoivat sen siten, kuin he halusivat. Joidenkin kohdalla 

tarinan jäätyä lyhyeksi kysyttiin kysymyksiä esimerkiksi; Mitä Stoori sinulle mer-

kitsee? Apukysymykset tarinoiden kertomisen tueksi ovat työn lopussa liitteessä 

3. Osa kertojista kertoi kertomuksessaan paljon Stoorista ja sen merkityksestä 

ilman, että kerrontaa avustettiin kysymyksillä. Asiakkailta saamiemme kerto-

musten perusteella Stoori tekee erittäin hyvää ja vaikuttavaa työtä asiakkaiden-

sa parissa.  
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8 POHDINTA 

 

 

Opinnäytetyömme herätti matkan varrella paljon eettistä ja ammatillista pohdin-

taa. Alussa pohdimme myös sitä sopiiko kyseinen aihe sairaanhoitajien opin-

näytetyöksi. Pohdimme millä keinoin saamme kerättyä tarinoita ihmisiltä, joita 

emme entuudestaan tunne. Pohdimme myös sitä, mikä hoidollinen merkitys 

tarinan kertomisella on ihmiselle. Olemmekin tämän opinnäytetyöprosessin ai-

kana hakeneet vastauksia useisiin pohdintaa vaativiin kysymyksiin niin oman 

ammatillisuutemme kautta, eettisestä omasta tunnostamme kuin lainsäädän-

nöstä.  

 

 

7.1 Työn eettinen arviointi 

 

Opinnäytetyöprosessin aikana meille tuli vastaan useita eettistä pohdintaa vaa-

tivia aiheita.  Stoorin asiakkaiden elämäntilanne on usein hankala ja heidän jat-

kuva päihteidenkäyttönsä saattaa vaikuttaa heidän päätöksentekokykyynsä. 

Stoorin asiakkaiden mahdollinen päihtymystila tarinan kertomisen ajankohtana 

aiheutti meissä ennakkoon laajaa pohdintaa.  Kuinka varmistaisimme sen, että 

kertoja todella ymmärtää mihin hänen tarinansa kerätään? Entä kertomuksen 

keräämisen jälkeen, kuin emme ole enää Stoorissa ja kertoja haluaakin vielä 

palata kertomukseensa? Entä jos asiakas raitistuu tulevaisuudessa ja katuu 

osallistumistaan? Lupa tarinoiden keräämiseen haettiin Eettiseltä toimikunnalta. 

Eettinen toimikunta antoi ohjeet siitä miten tarinat tulisi kerätä, jotta työmme 

toteutuisi eettisyyden ja oikeudenmukaisuuden periaatteiden mukaisesti. 

 

Kertomukset ovat asiakkaiden omaan elämään ja kokemuksiin liittyviä, joten 

kertojan ja kuuntelijan välisellä luottamuksellisella suhteella on merkitystä. Ha-

lusimme tehdä itsestämme helposti lähestyttäviä. Koimme tärkeäksi sen, että 

olemme asiakkaille läsnä Stoorin tiloissa, tavoitettavissa myös muuta jutustelua 

varten. Ajattelimme, että olisi väärin olettaa että ihminen välttämättä kertoisi 

elämästään henkilöille, joiden kanssa keskustelun tai läsnäolon kokee etäiseksi 

ja vieraaksi. Uskomme että kaikille osallistujille osallistuminen on ollut jossain 
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määrin mielekästä, koska se perustuu heidän omaan valintaansa. Koska olim-

me jalkautuneina Stooriin kahden viikon ajan, ehdimme istumaan yhteisön ti-

loissa asiakkaiden kanssa myös heidän tarinansa kertomisen jälkeen. Jos siinä 

vaiheessa kertoja olisi tullut katumapäälle, olisi meillä ollut mahdollisuus poistaa 

hänen kertomuksensa työstämme. Tilanteita, jossa kertoja olisi halunnut oman 

kertomuksensa poistettavan, ei kuitenkaan ilmennyt. Halusimme antaa arvon 

kerrotulle tarinalle, ja haluamme että jokainen osallistuja voi nähdä oman ta-

rinansa painettuna Stooriin tulevassa kirjassa. Asiakkaiden palaute tarinansa 

kertomisen jälkeen oli lähinnä ylpeyttä saada oma tarina mukaan Stoorin kir-

jaan.  

 

Pohdimme työskentelymme aikana luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen 

luomista, ihmisen kunnioittamista sellaisena kuin hän on, ammatillisia asenteita, 

sekä sitä kuinka arvostaa ja hyväksyä ihmisen valinnat oman elämänsä suh-

teen. Työ herätti meissä uusia mietteitä asenteista ja ennakkoluuloista, siitäkin 

että hyvinvointivaltiossa asuvina oletimme, että kaikilla on tarve ja tavoite saada 

keskinkertainen elintaso. Kuitenkin saamiemme kertomusten ja Stoorissa käyty-

jen keskustelujen perusteella havaitsimme, että Stoorin asiakkaat ovat nöyriä, 

vähään tyytyväisiä ja että esimerkiksi asunnottomuus voi myös olla ihmisen 

oma valinta.   

 

 

7.2 Oma ammatillinen kasvu  

 

Opinnäytetyöprosessin aikana omia tavoitteitamme tarkastellessamme koimme, 

että kehityimme prosessin aikana ihmisen kohtaamisessa ja kokonaisuuden 

ymmärtämisessä. Vuorovaikutus ja asiakaslähtöisyys olivat koko ajan läsnä 

työtä tehdessämme. Syrjäytymiseen liittyvät ongelmat ja syrjäytymisen proses-

siluontoisuus opettivat meitä kohtaamaan syrjäytyneitä ja tarkastelemaan ilmiö-

tä laajemmin. Uskomme myös, että työn myötä olemme saaneet eväitä tunnis-

taa syrjäytymiseen johtavia tekijöitä jo sen varhaisessa vaiheessa. Sairaanhoi-

taja kohtaa ammatissaan paljon eri elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Stoorin 

asiakkaiden kohtaamisten myötä olemme saaneet paljon ymmärrystä ja rohke-

utta tukea ja antaa hyvää hoitoa kaikille sitä tarvitseville, ilman suuria ennakko-
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luuloja. Mielenterveys- ja päihdetyö vaatii usein omien ennakkoasenteiden ja 

oletuksien kriittistä tarkastelua, joka on alati jatkuvaa.  Sairaanhoitajan näkö-

kulmaa työssä arvioidessamme pohdimme sitä, miten laajat ulottuvuudet sai-

raanhoitajan työllä on. Päihde- ja mielenterveystyössä usein kohdattavien vai-

keiden, haastavien ja päihtyneidenkin asiakkaiden ja potilaiden hoidossa am-

matillisen ja teoriaosaamisen lisäksi tärkeää on kohtaamisen ja kuuntelemisen 

taito. Myös vilpitön läsnäolo ja aito ymmärtäminen ovat kohtaamisissa läsnä. 

Stoorin asiakkaiden kohtaaminen ja heidän kanssaan työskentely antoi lisää 

eväitä juuri tähän osaamisalueeseen. Työn merkitys ammatilliselle kasvulle ja 

oppimiselle on ollut avartava. Oletimme aluksi, että osallistujien saaminen työ-

hön olisi haastavampaa, mutta yllätyimme siitä, kuinka avoimesti Stoorin asiak-

kaat ottivat meidät vastaan.  

 

Stoorin osastohoitaja Sanna Häkkilä odotti projektin valmistumista kovasti, kos-

ka projekti oli ollut hänen mielessään jo useamman vuoden ajan. Projektin alus-

sa suunnittelimme, että työ valmistuisi noin vuodessa. Havaitsimme ajankulus-

sa, että koulun, työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen toistemme aikataului-

hin oli haastavampaa kuin olimme kuvitelleet, ja näin ollen opinnäytetyön teke-

minen kesti suunniteltua kauemmin. Jälkeenpäin ajateltuna olisimme voineet 

sopia tiukemmin aikatauluista ja tehdä suunnitelmallisempaa työtä.  

 

Valmiista työstä saamamme palaute Stoorista oli, että tuotoksena on” Stoorilais-

ten näköisiä tarinoita”. Stoorin henkilökunnan mukaan työssä näkyy myös Stoo-

rille tärkeä ihmistä kunnioittava näkökulma. Osastonhoitaja Häkkilän mukaan 

työssä näkyy myös asiakkaiden tietynlainen ylpeys itsestään ja elämästään, 

minkä hän toivoikin lukijoille välittyvän.  
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Liite 1 Kirje Stoorin asiakkaille 

 

Hei Stoorilainen, 

 

Haluatko tehdä selviytymistarinastasi osan Stoorin ta-

rinaa. Keräämme tarinoista Stoorin oman kirjan sinu n ja 

kaikkien Stoorilaisten suulla. Kertomuksissa voit e siin-

tyä anonyyminä niin halutessasi. Kuvissa saa esiint yä 

niin halutessaan. 

 

Haastattelut ovat aina luottamuksellisia, tarinoide n ke-

rääminen tapahtuu nauhoittamalla keskustelut. Nauha t 

hävitetään työn valmistuttua. Valokuvaamiseen pyyde -

tään aina lupa. 

 

 

Kirjoitetaan yhdessä nimemme historiaan 

 

Pia Pastinen ja Emilia Saksa  

Diak-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki  
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Liite 2 Kirjallinen suostumus osallistujille 

 

Suostumus ”Tarinoita Stoorista” opinnäytetyön haastatteluun osallistumisesta. 

 

”Tarinoita Stoorista” on produktio jossa Stoorin asiakkaita haastatellaan opin-
näytetyöhön jonka tavoitteena on kertoa asiakkaiden omia tarinoita omasta 
elämästään ja itsestään. Haastattelut julkaistaan Tarinoita Stoorista opinnäyte-
työssä nimimerkillä. Opinnäytetyössä on myös anonyymejä valokuvia asiakkais-
ta. Kuvat kulkevat työn mukana eivätkä ole liitettävässä kuvan ohessa olevaan 
haastateltavan tarinaan. Opinnäytetyön tekijöinä toimivat sairaanhoitaja opiske-
lijat Emilia Saksa ja Pia Pastinen Diakonia ammattikorkeakoulusta, Diak Etelä, 
Helsingin toimipisteestä.  
 
Opinnäytetyö julkaistaan syksyllä 2009 opinnäytetyö seminaarissa. Haastattelu-
jen ja valokuvien pohjalta Diakonissalaitos saattaa tehdä Stoorille oman teok-
sen kirjan muodossa. Kirjaan liittyvistä kustannuksista ja sen sitomisesta vastaa 
Diakonissalaitos.  
 
 
Minulle on selvitetty yllä mainitun tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuksessa käytet-
tävät tutkimusmenetelmät. Olen tietoinen siitä, että tutkimukseen osallistuminen 
on vapaaehtoista. Olen myös tietoinen siitä, että tutkimukseen osallistuminen ei 
aiheuta minulle minkäänlaisia kustannuksia, henkilöllisyyteni jää vain tutkijan 
tietoon ja minua koskeva aineisto hävitetään tutkimuksen valmistuttua.  
 
Suostun siihen, että minua haastatellaan ja haastattelussa antamiani tietoja 
käytetään kyseisen tutkimuksen tarpeisiin. Vastaan kysymyksiin nimimerkilläni. 
Annan myös luvan minua koskevien asiakirjojen ja dokumenttien käyttöön ko. 
opinnäytetyössä. (Asiakirjat ja muut dokumentit on suostumuksessa yksilöitä-
vä/nimettävä tarkasti toimipisteittäin.) Voin halutessani keskeyttää osallistu-
miseni milloin tahansa ilman, että minun täytyy perustella keskeyttämistäni tai 
että se vaikuttaa hoitooni tai asiakassuhteeseeni.  
 
 
Aika ja paikka 
 
____________________  
 
Osallistujan allekirjoitus ja nimenselvennys  
 
_______________________________________  
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Liite 3 Apukysymykset tarinoiden keräämisen tueksi 

 

 

Kerro elämästäsi? 

 

Mitä ilonaiheita sinulla on elämässä? 

 

Mikä sinua surettaa elämässä? 

 

Mitkä ovat voimavarasi? 

 

Mitä harrastuksia sinulla on? 

 

Miten koet terveytesi? 

 

Onko sinulle toiveita tulevaisuuden suhteen? 

 

Mitä Stoori sinulle merkitsee? 
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Liite 4 Tarinat 
 

 

Tarina 1 

 

”Mä tuun helvetin hyvästä kodista, mut silti mä halusin elää näitä katuja, eli 

mennä kadulla määrättyjen ihmisten kanssa. En mä osaa sanoa tai mainostaa 

sitä, mut niin sanotust se liittyy päihteisiin. Mä liityin moottoripyöräjengiin, mä 

menin vaa mukaa siihen. Loppujen lopuks mul on ollu ihan hyvä elämä. Paitsi 

oon ajautunu vähä tonne toisee suuntaa mihin olis pitäny. Kyl mä duunis kävin 

aina. Mulla on ihana poika, 23 vuotias. Se oli kyl vaikee pentu, mut silti se on 

ihana. (Naurua). Vaik onki semmonen oikea ärripurri, eli hirveen kiukkunen. 

Hain itse sossun kautta lastiksen apua… Ne mä hain et mä en enää pysty huo-

lehtimaa mun pojasta. Mä dokasin niin paljon. 

 

 Itä-Helsingin sossussa oli ihana lastiksen ämmä, mä en tiedä onks se siel enää 

duunis. Se oli hyvin ymmärtäväinen ihminen. Kaikki piti sitä tiukkapipona, mut 

se järjesti mulle ja mun pojalle sillai asiat et todellaki tulee hyvä olo. Saatii pojal-

le hyvä sijaisperhe. Siellähän se poika oli kahdeksantoista vuotiaaksi asti. Mä 

oon heilunu tuolla miten vaa ja loppujen lopuks on tullu aika paljon takapakkia, 

siis sillai et mä oon pudonnu ihan romuks, mut sit mä oon aina noussu ylös pik-

kuhiljaa.  

 

Ihmiset, ne moittii mua, ne saakeli huutaa mulle, siis sillai tiiätteks te, ei ne nyt 

huuda mulle, ne moittii et saatana ku sä eilen olit taas semmonen. Kun oon 

kännis jotain törttöilly. Siitä saan palautetta, siis helvetin hyvää palautetta. Sit 

mä yritän maanantaina et anteeks anteeks. Sit henkilökunnalta palaute tulee 

heti ku astut tost ovest sisää. Sitte se on ku henkireikä. Mä tykkään näistä työn-

tekijöistä. Nää on erittäin ihanii ihmisii. Ne on auttanu mua tosi paljon sillonki ku 

mun ukko jonka kanssa asuin kaheksan vuotta alko loppujen lopuks käyttää 

piriä, siitä tuli entistä väkivaltasempi, enkä mä uskaltanu sanoo mitää. Kyl mä 

Stoorista tykkään, ainahan mä tänne tuun. Työtekijät on erittäin hienoja ihmisiä, 

jotka auttavat joka asiassa. Niinku sillo ku oli tää jalka. (Itkua). Nää on vaa hyvii, 

nää on ihanii ihmisii. Mua ei pidetä minää sikana vaik mä oonki ihan täys paska. 
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Nää on semmosii ku menis kaverin luo. Tääl on määrätyt ihmiset erittäin muka-

via. Kaikkien kaa en tuu toimee, se on iha ymmärrettävää, mut työntekijät on 

tosi ihania, niille pitäis antaa kultamitali. Oikeesti.  

 

En mäkää oo mikää malliasiakas. Mä oon semmonen et ku mä juon liikaa viinaa 

ni pimahdan päästäni ja saan hirveitä kilareita. Tääl on paljon hyvii ihmisiä. Ja 

semmosia mistä mä todella välitän. Ku on totuttu olemaa kadulla ja jossain ves-

sas yötä ja sitte ku tulee tänne saa lämpöö, täähän on sitä varten. Reilu vuos sit 

mä sain asunnon. Ja mä olin itte ollu aika helkkarin kauan kadulla. Määrättyjen 

ihmisten kaa tuun toimee, mut sit on jotain jurpukoita, mä sanon niitä jurpukoiks, 

joihin ei saa mitää yhteyttä. Mut meistäki on keskeytyny semmonen porukka, 

jota meitä on. Tullaa toimee ja jos sul on rahaa, mul on rahaa ja näin edespäin. 

Semmosta. Yks hyvä on et tääl ne saa mut nauramaa ku oon vihanen, ja sillä 

jaksaa huomisee.  Nää ihmiset on semmosii. 

 

Stoori on auttanu sillai henkisesti, ne on ollu vihasii mulle ja mä oon ollu niitä 

kohtaa kiukkunen, mut osaan mä olla kilttiki välillä. Tykkään näistä ihmisistä, 

Näissä on sellast empatiaa ja kaikkee. Kyl ne on antanu mulle niin paljon. Lop-

pujen lopuks mul on aika rankka elämä ollu. On tullu puukkoo, ja ampumaaseel-

la ammuttu ja niin edespäin. Kolme kertaa on jysäytetty käyntii ja et tälläst, mut 

täält mä saan henkilökunnalt läheisyyttä. Niille pystyy jutella. Mul ei oo paljo 

gimmakavereita, oon ollu poikajengissä. Alkos on polkkatukkanen työntekijä, 

sen kaa mä pystyn juttelee.  

 

Mut Stoorin henkilökunnalle mä voin sanoo, et mä en ees tajunnu aikoinaa et 

tämmänen mesta on ja et tää on kolmetoist vuotta pyöriny. Näin paljo. Jos mä 

oisin tienny sillo aikoinaa ku mul oli vaikeeta, oli poika ja duuni ja dokasin. Tai 

mä oon tienny mut en tiedostanu” 

 

 

Tarina 2 

 

”Ihan semmosia risuhommia oon vaa työkseni tehny.  Lapsia mul on kaksi, joita 

tapaan silloin tällöin, Surettaa ja huolettaa koko paska. Mulla on paha olo koko-
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ajan. Asunto on, ystäviäki on. Stooriin en haluais mitää lisää, enkä toivo tai odo-

ta elämältä mitää, en yhtää mitää. Kyl tää Stoori auttaa mua kaikessa. Terveys 

nyt on heikko. Enköhä oo tääl kolmetoist vuotta käyny. Sen verran mä vinkkaan 

tähän. Mä en oo kaikkein huonoimmassa asemassa. Eiku ihan totta! Mä sanon 

suoraa, auttakaa näitä ihmisiä. En puhu ittestäni. Mun motto on jaksa jätkä! Mil-

lä sääki jaksat?”(Kysyy väsyneellä äänellä opiskelijalta.) 

 

 

Tarina 3 

 

"Tällä hetkellä ilahduttaa selvinpäin olo...ja elämä. Mutta vapaita naishenkilöitä 

ei oo ollu vähään aikaan. Tää Stoori antaa hyvän sosiaalisen pohjan elämälle ja 

täällä käy kavereita joita ei oo moniin vuosiin nähnykkään. Täällä ne kaikki pyö-

rii. Täältä saa apua kun sitä tarvii esimerkiks virastoasioiden hoidossa.Tää on 

hyvä paikka tämmöselle syrjäytyneelle ihmiselle. Tänään mä tein semmosen 

ratkasun et menin ja ilmoittauduin tohon talkkariks, kun olen yhtä naista metsäs-

tänyt kaksi vuotta. Eilen sitten onnistuin saamaan hänet. Nii mä ajattelin et ru-

peenki oleen selvinpäin. Niin nyt tulin sit tänne ja alotin tollasen vapaaehtois-

työn. Se on mulle toinen syy olla selvinpäin, tää nainen on nyt ensimmäinen.  

 

Mä oon kolkytyheksän vuotias, josta kuustoista vuotta ollu vankilas. Kuustoista 

vuotta amfetamiinii, lopetin kaman vedon seinään keväällä 2008. Sen jälkeen 

en oo mitään huumeita käyttänyt enkä käytä. Elämään kuuluu nyt ihan hyvää. 

Asunto mulla on periattees mutta ei käytännös. Stoori luo mulle sellasen turval-

lisen piirin et jos tulee jotain ongelmia jossakin, niin täält tulee aina joku kaveri 

jeesaamaan. Oli se ihan mikä paikka tahansa. Jos se on joku virasto, nii sit 

työntekijät auttaa, jos se on joku ihminen joka soittaa suutaan tai jotain, ni täältä 

löytyy kaverit jotka tulee selän taakse seisomaan. 

 

 Toivon etten lähe rikoksen tielle. Siinä auttaa Stoori ja toi mun nainen. Ja se 

kun en korkkais täysin pulloo. Streptokokki ja ruusu on jalassa. Kolme viikkoo 

oon just ollu sairaalassa. Lääkkeet mul on tääl sairaanhoitajan takana. Täält 

saa kondomeja, tääl voi ottaa sukupuolitautitestejä, hivitestejä ja sit noi narko-

maanit saa täältä noita huumeidenkäyttövälineitä. Tää on mulle sellanen tuttu 
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paikka, et tänne on hyvä tulla. Kun tulee ovesta sisään ni kaikki moikkaa. Ikinä 

en oo täällä ottanu viinaa, mul ei oo päivääkään ollu tähän paikkaan porttikielto 

ja mä oon varmaan ainoo kellei oo. Käsitykseni mukaan osaan olla aika hyvin 

kun oon selvin päin. Ja kännis mä en tänne tuu.  

 

Stooris mä käyn melkein joka päivä. Vuonna 2006 olin kolme kuukautta juomat-

ta sen takia kun kävin täällä. Tyttöystävä dokas mutta mä lähin aina aamusta 

tänne ni et mä tiesin et oon päivän selvinpäin ja illalla pääsen himaan. Täällä 

näkee selviä ihmisiä, mutta on täällä kyllä kännis oleviiki, mut nää kaikki työnte-

kijät on selvinpäin. Täällä mä en oo entinen vanki, täällä mä oon ihminen.  

 

Meen mihin tahansa ni aina kysytään: Millon sä oot ollu viimeeksi töis-

sä?Jokapaikas, meen mä mihin tahansa: verovirastot, työvoimatoimistot, kaikki. 

Mä oon ollu rehellisis töissä viimeeks 94. Työvoimatoimistos ne rupes vittuilee 

kun ne lähetti mulle perjantaina kurssihakemuskaavakkeen mikä mun piti pa-

lauttaa maanantaina aamupäivällä. Työvoimatoimisto ei tajunnu sitä, et mä 

saan sen kaavakkeen vasta maanantaina iltapäivällä, ni millä mä voin palauttaa 

sen aamupäivällä?Et niillä ei niiku järki toimi tommosis asioissa et viikonloppuna 

ei kirjeposti kulje. Se on jokapaikas ihan sama homma, aina pitäs mennä kir-

veen kans jos hoitaa jotain asiaa...mut tääl ei tarvi. Tää on hyvä paikka.  

 

Ei mul muiden asiakkaiden kans oo ongelmaa. Se on ihan sama onko ne kännis 

vai selvinpäin, ni kaikkien kans tuun toimeen. Stooris saa tukee raittiuteen. Ei-

lenki esimerkiks menin tohon ulos röökille ja kundit sano et: Ota huikka! Mä sa-

noin et en mä ota. Sit siihen tuli yks ulkopuolinen kaveri tarjoo huikkaa ni kaverit 

sano sille heti et: Turha sille on tarjota, ei se ota!  

 

Tää on kokemisen arvonen paikka. Tääl käy kaiken näkösii ihmisii. Tääl käy 

narkomaaneja, juoppoja, ja äsken tossa pöydässä istu kaveri joka on ollu 25 

vuotta käyttämättä yhtään mitään, päihteitä, huumeita, ei mitään.  Tää on ihan 

kokemisen arvonen paikka. Kyl tänne kannattaa tulla. Mä ajattelen että mennei-

syyttään ei voi muuttaa mutta tulaveisuuten voi toivottavasti vaikuttaa. Mun 

elämän käännekohta oli eilen. Projekti on saatu päätökseen. Mä elän täällä 

muitten kiusaks. Sille ei voi luonnollisesti mitään. Niitten on vaan pakko kestää 
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mua, koska siihen en lankee et tappasin itteni, koska sillon mä luovutan, ja sitä 

mä en tee ikinä.  

 

Mun pitää nyt pikapuolin mennä kihloihin ja sit meidän pitää saada mun tyttöys-

tävän lapsi takaisin hänen hallintaansa. Mä tiedän että mä pystyn siihen. Jos 

mä selviän kuustoista vuotta vankilassa vetäen piriä silleen etten mä sekoo, niin 

kyllä mä nyt pystyn yhen naisenki kanssa elämään. Mä näen sen hyväks, en 

tarvi siihen mitään.  

 

 

Tarina 4. 

 

Kolme vuotiaana jouduin lastenkotiin. Sit tuli nuorisovankila. Sit alko talouskou-

lu. Nyt oon ollu kaks ja puol kuukautta sivilissä. Huumeita oon käyttäny, mut en 

oo kuuteen vuoteen vetäny ku viinaa ja tupakkaa. Äiti oli...kun olin neljätoista 

vuotias niin äiti puukotti mun isää.  Meill oli sillon perhetapaaminen, olin lasten-

kodissa sillon. Se oli paha paikka mulle. Mut kutsuin poliisit. Ja pojasta tuli ros-

vo, eihän siinä muuta voinu. 

 

Oon asunu Pohjois-Helsingissä, välillä täällä, välillä keskustassa. Kun menin 

naimisiin saatiin pohjois-Helsingistä kämppä. Pikkuhiljaa ero tuli, itseasiassa se 

oli vaimo, joka halusi asumuseron. Se olin minä joka lähdin kämpästä veke. Se 

kämppä oli liian iso vaimolle ja tyttärille, niin he saivat toisen kämpän. Mä oon 

asunut Hoasin kämpässä. Se oli solukämppä. En viittiny ottaa tyttäriä hoitoon 

sinne. Meitä oli neljä hekilöä; Kinakadun kasvatti ja kolme muuta. Nää kolme 

muuta, jotka luki pastoriks itteensä. (Naurua). Se ei oikeen niiku innostanu hir-

veesti. 

 

 Sit menin sinne Hoasin konttoriin ja sanoin et otan itteni kirjoilta pois siinä vai-

heessa kun saan oman kämpän. Ne katto et tällä hetkellä ei oo kämppää, mutta 

että ilmoitus tulee sit jossain vaiheessa. Ilmotus tuli, mut mä en ollu tuolla pai-

kalla silloin vaan oli yhden naisen luona. Menin sitten mutsin luo ja mutsi kysy et 

vieläkö mä asun siel kämpässä? Ja mä sanoin että joo, johon mutsi sano että 

etkä asu! Kysyin että miten niin? Mun mutsin ja mun nimi on suht lähellä toisi-
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aan, vaik en ollu asunu mun mutsin luona viiteentoista vuoteen eikä se osannu 

odottaa et mun posti menis sinne, se oli avannu mun postin ja kattonu et mut oli 

uloskirjotettu.  

 

Noh, menin taas Hoasin toimistoon et mikä on homman nimi, niin ne sano et 

viimeeksi kun täällä kävit niin olet ilmottanut että otat itsesi kirjoita pois, niin mä 

sanoin et ainoastaan sillon kun saan oman kämpän, et katotaan vaikka koneel-

ta. Tääl ei ollu sillon koneita. No mä sanoin et tuolhan tuo huuhka menee! Mä 

muistan sen aina ku sanoin et huuhka. Mä sanoin et hän muistaa ihan varmasti 

ku puhutiin noin puol tuntii asiasta. Sitten hän tuli huoneeseen jossa minä olin ja 

tuo toinen työntekijä. Kysyin että muistatko, niin hän sano et ei hän nyt muista 

meitä. Mut sitten kerroin et mikä oli homman nimi, et siinä oli kolme pastoriks 

lukevaa ja mulla kaks tytärtä ja mä en viitsinyt ottaa heitä sinne hoitoon koska 

tyttäret piti kumminki sen verran kovaa ääntä, ni pastorit ei pääse keskittymään 

omiin, niinku lukeen pastoriks, niin ei pääse keskittymään hyvin. Sen takii piti 

saada se oma kämppä. Sit mä sain oman kämpän, ja mikä onnenpotku, matka 

lähimpään kuppilaan oli noin 20 metrii mutta kauppaan oli noin kilometri matka. 

 

Meillä oli koira. Se oli ensin mun vaimolla mutta se ei jaksanu hoitaa sitä kun 

lapset oli pieniä. Se anto sen mulle. Koira oli sekarotuinen. Sitten koira muutti 

takaisin vaimolle ja sille tuli jonkinlainen rasvahomma etutassuun. Eikä se ollut 

mikään pieni vaan suhteelisen suuri. Eikä sitä pystynyt leikkaamaan, joten se 

jouduttiin lopettamaan. Ja kyllä siinä tuli tippa linssiin mullekkin. En nyt ihan 

suoraan sanoen itkenyt kaikkien nähden, mutta kun pääsin omiin oloihin niin oli 

helppo itkeäkin.  

 

Katko on ollu kova sana, tai emmä nyt silleen tiedä...oon pääsiäisestä asti ryy-

pänny. Olin Sillanpirtissä kolme kuukautta...siitä asti oon vetäny. Oon selvinny 

mun ystävän avulla, olin viimeyönäkin siellä. Se sano et soita vaan jos tarviit 

apua. Välillä huolestuttaa. 

 

Lapset ja ex-muija ilahduttaa.. ei tarvi mennä sossuun. Ollaan sossun ja ex-

muijan kans sovittu et kun oon selvinpäin saan tulla käymään ja tapaamaan 

lapsia. Eilen viimeeks soitin mun perheelle.  



49 

 

 

Terveys on tosi tärkee asia. Nyt on krapula mut oon saanu mun epilepsialääk-

keet. Jätän mun lääkkeet tänne, muuten hukkaan ne kummiski.  

Tulevaisuus näyttää huonolta. Toiveita olis paljon. Mut mä sanon et kun pääsis 

viinasta eroon, sais kämpän ja sais työtä. 

 

Stoori on mulle kuin koti. En pysty sitä niin tarkkaan kuvailla, mutta minust on 

ihana olla. Siitä mä en tykkää et täällä tapellaan. Minust on hienoo et tää paikka 

on perustettu. Minust se on hieno asia ja henkilökunta, ne on ihania. Tuol ne 

pelaa aina korttia, peliseuraa saa. Oon asioinu Stoorissa varmaan yheksän tai 

kymmenen vuotta.  Nää on ihan mukavii ihmisii. Henkilökunta on tosi tärkee. On 

tääl semmosiiki kuka ei tajua et kun ne munaa oman pesän, kun ne tekee jotain 

se tapahtuu kaikille. Tää on minust, tää on kun mun koti. Jokapäivä tullaan tän-

ne, ellei siten satu oleen sairaalas tai muuta. Se on hieno homma että ei saa 

olla teräaseita enää. Mutta ikäväkseni niitä on... 

 

Helppoo tää elämä ei oo, mutta sitä ei kyllä kannata tehtä vaikeammaksi. Elikkä 

yrittää vaan helpottaa ja tekee asiat niinku parhaiten näkee. Ja kumminkin että 

ei tee lainvastainen vaan lainvoimainen. Toivottavasti ne jotka lukee tän osaa 

eläytyä tähän, eikä kumminkaan yritä lähteä tekemään samoin minkä minä oon 

tehnyt. Elikkä toivon kaikkea hyvää! 

 

 

Tarina 5 

 

”Mul on kaksoisdiagnoosi, niinku päihde ja psyykeongelma. Mul on niinku ahdis-

tussairaus ja sit sekamuotoinen persoonallisuushäiriö. Ku mä olin hoidossa ni 

mä huomasin et tykkään pelata shakkii ja pleikkaa. Mut nyt mä en oo oikein 

pystyny pelaa ku mul on toi käsi. Mut tykkään mä kattoo leffoja. Mä oon joku 

kaks vuotta käyny Stooris. Tää on tämmönen paikka mihin voi tulla päivisin. Ei 

tartte pyöriskellä. Tääl voi syödä ja mukava henkilökunta. Tääl saa viidet värkit 

päiväs ilmaseks ja tääl voi nukkua. Tääl on niinku hyvät hoitajat, tätä kautta mä 

oon esim. päässy katkolle.  
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Mul ei oo asuntoo tällä hetkellä. Mul on ollu pari asuntoo. Toiseen tuli vesiva-

hinko ja toises tulipalo. Ne lähti niinku puolen vuoden sisää molemmat. Mulle 

sanottii et mä en saa ikin enää asuntoa. Mä oon nyt majaillu kavereiden luona 

ja sit hietakadun palvelukeskukses. Siel mä olin viime yönki, mut enemmin mä 

oon ollu kavereil. Aika vaikeet on elämä ollu. Mut mä oon huoleton heppu, et en 

mä oikee ota mitää millää tavalla. Et jos jotain käy ni en mä oikee pysty rea-

goimaa, itkemää tai mitää. Niinku sillä et mä oon huoleton, en stressaa. Mä oon 

ollu yhen vuoden ilman douppii. Tuntu aika hyvältä.  

 

Tulevaisuudes ku sais kämpän ja tommost. Mä oon aika realistinen, et en mä 

hirveesti rupee spekuloimaa siis mitä on tulossa. Koitan ite vaikuttaa siihe. Otan 

ympärille sellasia ihmisiä joist mä tykkään. Ku mul on jano ja mä saan vettä ni 

mä oon hyvinki kiitollinen. Ei mun tarvi olla mikää miljardööri, ja vaik saisin mil-

jardin lisää, eikä se riitäkkää mulle, mulle riittää hyvinki pieni asia. Mä ostin täl-

läsen talvitakin, eikä se maksanu paljon mitää. Stooris on niinku hyvä ihmisen 

niinku minä viettää päivät, onhan tää paljon parempi vaihtoehto ku kaman veto. 

Oon monel taval huonos kunnos. Vaik ei täst oo ku pari viikkoo ku tulin tuolt 

hoidosta. Olin pari viikkoo katkol ja pari viikkoo sit muual. Melkein kuukaus. Nyt 

tää on vähä liian nopeest lähteny kädest tää homma, pitää jarrutella. Olis ollu 

parempi ehkä olla pitempää.” 

 

 

Tarina 6 

 

”Mä oon syntyny 1940-luvun lopulla. Mul on sisko, joka on mua noin varttitunnin 

tai puol tuntii vanhempi. Ja veli joka on meitä noin neljä vuotta vanhempi. Kaks 

poikaa, eläkkeellä vaimonsa kanssa ja hyvin menee, oikein hyvin. Mul on histo-

riaa, mä oon asunu äitini kanssa tässä vieressä, korkeassa kaupungin talossa. 

Äiti ku sairastu enkä pystyny häntä enää hoitamaa ja jouduin luopumaa siitä. 

Mulle luvattii kaupungin asunto, pienempi. Noh siihen aikaa ei ollu,  ni mä jou-

duin muuttamaa sit niin sanottuu rälläkkää, tonne kaupunkii. Mä asuin siellä 

useamman vuoden. Sen jälkee mä asuin jonku vuoden oikeestaa kavereitten 

luona. Olin siellä sun täällä.  
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Olin ihan tyytyväinen itteeni siinä mielessä et olin naimisissa 15 vuotta. Eron 

jälkeen,  vaimon muutettua tonne rapakon taa. Sit astu niin sanotusti alkoholi 

kuvioihin melko vankasti. Mä join useamman vuoden melkein päivittäin ja vois 

sanoa et olin täysin riippuvainen. Noh useamman katkon jälkee ja useamman 

vuoden kovan sinnittelyn jälkee mä pääsin eroon siitä. Mä pääsin eroon siitä 

sillä tavoin että viime keväänä mä otin semmosen muutaman viikon kuurin, jon-

ka jälkee mulla oli semmonen niin sanottu tukikoti. Se on olemassa tuolla kau-

pungissa. Nyt mulla on oma huone siellä, kuivalla puolella, koska mä ite halusin 

sinne nimenomaa sen takia et jos mulle vielä tulee näitä niin sanottuja ryyppy-

kausia ni terveys ei kestä. Oon ollu useamman lääkärin ja sairaanhoitajan juttu-

silla ni se sano et just näin on.  

 

Ainoo mikä mua nyt on siinä mielessä pitäny on Stoori. Käyn tääl viikottain. Päi-

vittäin käyn tääl syömäs, tapaan tuttuja, ne tutut joita mulla on ni ne on täällä. 

Ne on ihan semmosia...pari hyvää kaveria. Mitä nyt on ystävät ja tutut. Yksin 

mä tuolla palloilen. Tänne mä tuon säästöjä. Mulla on tuolla semmonen niin sa-

nottu fattajemma. Jos vaik lähtis viikoks pariks lämpimää, ja taas huom. ilman 

sitä, viinaa. 

 

Kyl mä käytän Stoorin palveluja, mul on siel kyl mahdollisuus pestä pyykkiä, siel 

on kaks rappuu ja niis yhdistetty pesu ja nää tilat on aina varattu, mul jää niin 

vähän pyykkiä, ni tuon ne sit tänne. Mul on noi jalat menny vähä semmosiks 

huonoiks, kyllä mä kävelen paljon. Mul on pyörä, paitsi se on nyt talvisäilössä. 

Pyöräl mä ajelen aika paljon..Ku mä asuin tos lähel ni sieltähän mä ajelin aina 

tännepäin ja takas. Näin on tullu koluttua. Ja aina olis sellanen toive et ku sais 

oman asunnon. Toi on kyl niin hyvä paikka. Siel on rauhallista päivin ja öin. Siel-

lä on aamiainen  sit siel on ruoka, siel on pesupalvelu, siel käy lääkäri, siel käy 

sosiaaliviranomaiset, siel käy kaikki. Mä oon tyytyväinen. 

 

Stoori on mulle elämän tapa. Se on muodostunu ihan näitten vuosien aikana. 

Viikonloput tuntuu vähän pitkältä. On etuoikeus löytää tällänen paikka. Tää on 

tosi mielekäs. Tääl ei monikaa näistä olis elos ilman. Tääl on ruoka, tää on 

paikka mis on elämä, vaatehuolto, tääl on sairaanhoito, tääl on lääkäri, tääl on 

henkilökunta erittäin asiantunteva, he huomaa ja näkee jo kaukaa et nyt tarvitaa 
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sellast apua, ja jos ei kehtaa sanoa, ei haluu sanoa tai ei viitti sanoa ku kaveri 

suuttuu, ni tääl on henkilökunta joka vinkkaa vaa et hei. 

 

Tääl henkilökunta on parhainta koulutukseltaa. Heil on oma tapansa käsitellä ja 

tulla toimee ihmisten kanssa. Näi ku oon heit katellu useita vuosia ni erittäin 

jämäkkää mut  hienotunteista, ja antaa arvon sille ihmiselle, olkoon kunto mikä 

hyvänsä, vointi mikä hyvänsä. Ja se mitä mä arvostan, he osaa ennakoida mel-

kein kaikki päivän tapahtumat heti aamusta, että ei oo epäselvää, aletaa jarrut-

telee ton tyypin kans, tehdää näin ja näin, meit on monee junaa. Mulle tärkeää 

on se et mä herään aamulla, ja ilman krapulaa. Se on mulle se. Siskon kaa jut-

telen, se on ainoo joka jaksaa viel kuunnella. Aamul ku mä herään ni mä tiedän 

et kyl tää täst menee. Kaikki kaupaskäynnit ja pankkiasiat on hoidettava, mut 

tää on…En mä oo täält pois. Ainakaa tällä hetkellä. Stoori on pelkkää plussaa. 

Ihan rauhas saa olla. Jos nyt tulee jotain järjestyshäiriötä ni ne hoidetaa hyvin 

hienotunteisesti.  

 

Omas elämäs avioliitto oli se kohokohta. Se oli parasta aikaa. Mut on selvä et 

ihmiset kasvaa vähä eri suuntii. Viihdyin kyl työelämäs. Olin asustemyyjä mon-

takytä vuotta, ja sit olin sairaalas vahtimestarina. Talouspuolella, hallintopuolel-

la, mis millo tarvittii. Kuljetettii ruokaa ja vainajia ja kaikkee siel tunneleissa. Olin 

mukana ja tein töitä ihan siinä missä muutkin. Tosin se työ oli semmosta melko 

verkkasta. Henkilöliikenne valvontaa oli jonkin verran. Päivät ei ollu ku vähä yli 

kuus tuntisii ja ku saatii hommat tehtyä ni päästii pois. Mut työt on tehty, ainaki 

mun osalta, että nyt ei tarvi enää, mul on eläke ja tulen sillä erittäin hyvin toi-

meen. 

 

Ei mul muuta mut jos kokee et ei oo paikkaa ja asuu tääl päin ni tulee tänne. 

Tänne on kaikki tervetulleita, tääl ei rajata, tääl ei katota, tääl ei viruta, saa olla 

niinku haluaa, tääl löytyy kavereita, ihan varmasti, olkoon kunto mikä tahansa, 

nyt kun tuli noi lisätilat ja nuo ni täällä saa olla ihan omissa oloissa. Täällä voi 

asioida sanoo nimeks minkä vaa. 
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Tarina 7 

 

”Olen merillä töissä ollut 23 vuotta.  Sieltä kun rantauduin, niin elämä on aika 

kovaa ollut. Asunnottomana olen ollut elämäni aikana, ja paljon. Nyt minulla on 

asunto. Kyllä minä kadulla pärjäsin omasta mielestäni aika hyvin. Selviytymis-

keino ei ole ollut paras mahdollinen, se oli viina. Vaikka ei se viina kuitenkaan 

ole se mikä minut hyvälle mielelle saa, se mikä saa hyvälle mielelle on pari 

tyyppiä. Täällä Stoorissakin on niistä yksi. Asiat on nyt pääosin hyvin ja terveys 

on aina ollut rautaa. Koskaan en ole lääkkeitä joutunut syömään. Paljon on 

elämään kuulunut kohokohtia, ei niitä voi eritellä. Haaveita tulevaisuuden suh-

teen on monia. Viinan juonnin jos sais pois ni se olis yksi. Ja sen jälkeen voi 

taas uudelleen katsella elämää. Stoorissa olen käynyt noin kolme vuotta. Täällä 

käyn syömässä ja täällä on ystäviä. Ehkä jos elämä olis vähän tasapainoisem-

paa olis semmoinen tulevaisuuden haave. ˝ 

 

 

Tarina 8 

 

Noh minä kerron semmoisesta, olen syntynyt tuolla Itä-Suomessa. Sielläpäin 

käynyt armejian ja sit läksiny maailmalle. Maailmalle kun läksin, sorruin rikok-

seen. Kaveri osti auton, volkkarin ja lähti humalapäissään ajamaan ja minä sa-

tuin mukaan. Hän lähti kylille ajamaan ja siinä oli 500 metrin suora. Minä olin 

kyydissä ja katoin mittaria, se näytti 120 kilometriä tunnissa. Sitten tuli mutka ja 

volkkari lensi nurin. Se jäi keskelle tietä, minä alapuolelle ja kuski kyljelleen. 

Mulle ei sattunu ku pieni haava sormeen. Sitten tultii ulos autosta, se oli niin 

painava että ei saatu sitä sit takas. Sit myö mentii kämpille, sellaseen asuntolaa 

nukkumaan.Aamulla tuli talonmies herättämää, et mitä hittoa, tuolla on auto 

keskellä tietä. Sit myö mentii viis kuus miestä kattomaa, ajettii se pihaa. Mä löy-

sin sieltä anisliköripullon, puolikkaan. Otin heti huikan ja laitettii auto pyörillee ja 

ajettii pihaa. Siin oli vaa runko vahingoittunu.  

 

Sit lähettii tonne keskisuomee, missä saatii se vaihettua toyota corollaa. Sillo oli 

juhannus. Lähettii sillä sitte takasin päin. Siellä mentii meijerii, siellä oli kassali-

pas, minulla meni siinä kolme tuntia rautasahalla, että sain sen auki. Noh siellä 
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oli sitten 1000 markkaa ja shekkivihko. Siitä mentii sitte kirkkoo, siellä juotii kirk-

koviiniä. Sillo juhannuksena me jäätii sitte kiinni. Minä hölmö menin sitten käm-

pille nukkumaa, kaveri jäi sitten kiinni siitä meijerijutusta. Se oli eka kerta ku 

minä jouduin poliisikuulusteluun. Sitte myö mentii kapakkaa. Minä olin sillo nuo-

rekas. Päädyttii Helsinkii. Myö tultii tänne autolla, minä ajoin, vaikka ei mulla ollu 

korttiakaa. Sattu nii hyvä tuuri, että yks kundi kysy et halutaanko me duunia. 

Noh me sanottii että tottakai. Päästiin voimalaa siivoomaa. Sillo elämä lähti hy-

vin alkuun. Olin töissä kaksi vuotta. Sitten tota mä rupesin ryyppämää, oli kesä-

loma ja minä rupesin ryyppäämää. Ryyppäsin tota kuukauden putkee. Sit ku tuli 

töihin lähdön aika mä lopetin yhtäkkiä ryyppäämisen. Tuli harhoja ni menin lää-

kärissä käymää, ni sain lääkkeitä. Jouduin asuntolaa. Sain sitte kuitenki Helsin-

gin kaupungin kämpän. Se oli hyvä tuuri. Mä olin kaheksan kertaa ollu linnassa. 

Minkäänlaista väkivalta rikosta ei oo ollu. Omaisuusrikoksia kaikki.  

 

Nyt minulla on mahdollisuus nousta ylös. Minä sain asunnon. Semmoisen mihin 

ei alkopäissä voi mennä, enkä minä mennykkää. Jos minä olen ryypänny minä 

soitan sinne ja ilmotan että minä en tule sinne yöksi. Ja tänä aamunakin minä 

menin sinne selvinpäin. Viimeyön olin autiotalossa yötä. Se on suojeluskohde, 

sitä ei saa purkaa. Siellä on niitä autiotaloja monta. Siellä olin nukkumassa, ni 

minä kuulin yhtäkkiä melua. Noh veli venäläinen oli siellä. Pienen nuotion luona. 

Ne oli paistamassa siellä lihaa. Minä tulin sinne sitte, ne antoi minulle palan sitä 

lihaa ja kohvin oluttölkin. Minä en ymmärtäny heitä, eikä he minua. Minä oon 

siellä ollu, ja minulla on siellä tuota kolme untuvatäkkiä. Eilen ku mä menin sin-

ne siellä oli joku laittanu ovet lukkoon. Minä potkasin sen oven siitä, siellä oli 

kaks nukkumassa. Minä en menny heitä herättämää, minä menin sitte saunaan. 

Siellä oli kylmä siellä saunassa. Aamulla heräsin sitte seitsemän aikaa ja menin 

tuonne kämpille. Siellä oli raikas aamupala. Sitten minä lähdin tänne. Nyt mä 

olen asunu tota siellä kolme kuukautta, mä olin hoitanu sen kunnolla, mä en 

mene humalassa sinne. Jos on viikon ilmottamatta pois ni sit ne kirjoittaa ulos, 

pari päivää voi olla ilmoittamatta. Eilen mä ilmoitin aamulla että en tule sinne, 

mä oon nyt ottanu ja saatan ottaa lisää. 

 

Minulla on näyttöä että minä olen itse hölmöyksissäni sanonu itseni irti omasta 

asunnostani, kato ku mä hermostuksissani olin kolme kuukautta ryypänny ja 
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sitte telkkari ei toiminu ni minä tuota humalapäissäni heiten sen parvekkeelta 

alas, ja naapuri oli sitten tota soittanu poliisit.  

 

Mä muutin sinne  90-luvun alussa, pidin tupaantuliaisiet  siellä. Mulla on yks 

kaveri ja sen kaveri, nainen ja toinen kaveri oli siellä ja pari kaljaa, ni kaveri ru-

pes minulle suuta soittamaa ja minä sanoin että sinä lähet ulos, se ei meinannu 

lähtee, se rupes raivoomaa siinä minun käytävässä, ja sillä rupes nenästä vuo-

tamaa verta niin tota alakerras oleva eläkeläisrouva kyttää. Mä laskin sitte sen 

kaverin takas sisälle, se oli sitte soittanu poliisille ja valehdellu tämmöstä että 

mahollinen pahoinpitely käynnissä ja sit ko ovikello soi ni mä istuin sohvalla, 

poliisi tuli ni se löi mua ensimmäisenä turpaa, ilma mitää, siitä mä hermostuin, 

ja löin sitte sitä kyttää, sit ne saivat minut taltutettua ni tota ne kanto mut vaaka-

asennossa pois, se oli tota joku sekopää kyttä, ilman mitää sanomatta ne löi 

turpaa, siitä mä sain kaheksan kuukautta vankeutta. Nyt minä koitan olla ryyp-

päämättä. Huomenna on rahapäivä, ja minä maksan velat kaverille.  

 

 

Tarina 9 

 

”Minä olen asunnottomana ollut vuodesta 2004. Olen asunut asuntolassa, jossa 

ei saa käyttää päihteitä kuus viikkoo. Aluks sillo oli vähä nihkeetä, mut nyt on 

runsas kolme vuotta menny varsin hauskasti. Täällä päässä on se millä jaksan. 

Se on kaikki pienet asiat, mistä kertyy niin sanotusti iso virta. Ei mua hirveesti 

huolestuta asiat. Ehkä se on asennoituminen ja ehkä se on enemminki luonne-

kysymys. Vaimon kanssa eleltiin, lapset ja siinä meni hyvin sellanen kolmetoista 

vuotta ja sitten tuli niin sanotusti vastamäki vastaan. Jouduin poistumaa asun-

nosta ja siitä lähti kulkemaa tälle radalle. Nyt oon ollu lasten kanssa tekemisis jo 

maaliskuusta saakka.  

 

En muista iha tarkallee mut muistaakseni 2006 asti oon käyny Stooris. Välil on 

vähä katkaissu nää asuntolamestat ym. Tää on iha hyvä levähdyspaikka, ja pe-

seytyminen ja sit ruokailu ja sosiaalinen kanssakäyminen ja sellasta. En mä oo 

sillai tukea pyytäny tai tarvinnu. Mulle on riittäny tämä läsnäolo. Terveys mul on 

ollu ihan normaali. Sillo ku olin työelämässä ni mul oli muutama flunssa, mut yli 
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kymmenen vuotta menny terveenä. Tuol välskärin rintees oon ollu, siel on iha 

vastaavanlaiset palvelut. Ehkä saan asunnon tai solun tai sellasen, tän vuoden 

puolel ehkä. Sellast on ainaki lupailtu. Kunhan terveys ei petä ni kyl tää täs me-

nee, sanotaanko melkein hienosti. Mut ihan normaalia elämää täs pyrkii elä-

mää. Jos nää asunto asiat täs hoituu ni työelämä vois olla suunnitelmis. Oon 

ollu autoalal 25 vuotta. Sillo kävin kuntosalil vaatimattomasti kuus kertaa viikos., 

vedin kolme treenii ja sit yks lepo välis. Sitä tuli harrastettuu semmonen kym-

menen vuotta putkee. Sit tää työpaikka vaihto mestaa ni siin tuli vuoden tauko 

ja sit taas samaa kaks vuotta putkee. Ja sit tietysti kävelyä paljon.  

 

Päihteet, niin noh kyllä kait sen ongelmaksi voi laskea, tai noh, missä se ongel-

man raja menee. Ei nyt ainakaa ihan hirvee, en oo mitää katkasuhoitoja tarvinu. 

Oon saanu lopetettua omalla järj... omalla vähäisellä järjen käytöllä. Eipä tässä 

muuta, ehkä joskus jälkeenpäin sit…” 

 

 

Tarina 10 

 

Minä oon 25 vuotias. Hieman hukassa vielä. En saanu tota lukiota loppuun, 

muutama kurssi puuttuu. Oon aikuislukios kirjoilla. Ammattikoulu jäi kesken ja 

huumeet vei. Siinä se kymmenen vuotta meni. Välillä on ollut muutaman kuu-

kauden väli, mut aika lyhkäst on ollu. Nyt kuitenkin semmoinen iloinen juttu, että 

oon ollu asunnottomana, ja nyt sain kämpän.  

 

Kun olin asunnottomana ni sillä jaksoin eteenpäin, että matkailin paljon. Mä hain 

kaksi kertaa lentoliput barcaan. Olin sit siellä asunnottomana. Mut jaksoin ku 

suunnittelin aina uutta matkaa ja jollain lailla asennoiduin positiivisesti ja kelasin 

et täytyy jatkaa vaa. 

 

Oon käynyt Stooris joku viis kuus vuotta. Välil oon ollu antabuksel ni se on vähä 

katkassu. Sillo ku asuin tos vieres ni tuli käytyä päivittäin. Kyl oon miettiny et 

oon 25 vuotias, enkä oo saanu mitää aikaseks, tai siis elämän vaa douppaillu. 

En oo kouluja käyny. Pitäis ruveta jo vähä rauhottumaa ja aikuistumaa. Kai se 

on sellanen huoli. 
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Oon sellanen et elelen aika päivä kerrallaan. Valkolakist oon heittäny haaveet, 

mut kuhan sais vaa asiat jollain lailla järjestykseen. Joku lyhyempi koulutus ja 

duunii jos nauttii. Ja et illal ku menis nukkuu ni ois tyytyväinen päivään. Nyt mul 

on terveydentila parempi ku olin tos pois Helsingist ni lenkkeilin helkkaristi. Fyy-

sinen kunto on hyvä. Oon periaattees saanu tukea julkiselt terveydenhuollolt, 

mut en mitää kunnollista. 

 

Tää Stoori on sellanen et ku tänne tulee ni tääl lueskelen lehtiä ja olen. Aika 

monta kertaa olis ollu aika yksin tuol ilman tätä. Oon vähä huono neuvoo edes 

itteeni, mut siis kannattaa elää, mut yksin ei kannata elää, et kannattaa niellä se 

ylpeys ja hakee apuu. Tälläsistki paikoista sitä saa. 

 

 

Tarina 11 

 

Vuonna -83 tammikuussa mul räjähti harjoituskäsikranaatti käsissä. Pikkurilli 

lähti ja jäi ainoastaan pikkurillin ensimmäinen nivel. Mutta kaikki jänteet ja nää 

on rystystä melkein, ja se ois jääny aivan pystyy jos siihe ois otettu sisäreidest 

nahka. Mä sanoin et ei ku se amputoidaan. Kysyin lääkärilt, ku tää tapahtu tuol-

la saaristos ja siellä ei ois voitu tehdä mitää ni ne toi mut helsinkii ja manner-

heimintienTilkkaan, siihe aikaa oli viel Tilkka. Siel ne kysy et oonko mä allergi-

nen nukutukselle ja mä sanoin et oon. Ne kysy et millä tavalla ja mä sanoin et 

heti ku mä herään ni mul on helvetillinen jano ja kukaa ei anna mulle vettä. Ne 

sano sit et se kuuluu asiaan. Mä sanoin siihen et mulle se on allergia. Mä sa-

noin et puudutetaa vaan ja sit sanoin et itseasias ei tarvi edes puuduttaa ku en 

mä saanu puudutusta sillonkaa ku se räjähti. Sanoin vaan sen et sormen voi siit 

saman tien amputoida pois. Ne sano vaa et kyl sä oot aikamoinen suomalainen 

sissi! 

 

Mul jäi 50 päivää käymättä ja kahden vuoden lykkäys tuli. Vuonna -85 mä me-

nin naimisii ja meille syntyi, minulle ja mun ex-vaimolle, syntyi ensimmäinen 

tyttö. Meillä on kaks tyttöä. Vuonna -87 syntyi toinen tyttö. Nyt he ovat täysikäi-

siä. Toisella tyttärellä on kolme poikaa ja toisella on yksi tyttö. Mun äiti elää vie-
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lä. Hän täytti tänä vuonna 69 vuotta ja hän on asunu aina Helsingissä. Ja minä 

erosin vuonna -91 tai itseasiassa vaimo erosi minusta, näin päin. Mut siihen on 

omat syynsä, ku mä lähin kiskalle ni tulin kotii kolmen viikon kuluttua. Se on hy-

väksyttävää et hän anto mulle kenkää. Oon kumminki hyvässä väleissä ja ainoo 

mikä on ehtona, ni mun tyttärien kanssa, mun äidin kanssa ja mun vaimon 

kanssa täytyy aina olla täysin selvin päin. Et ei edes sitä yhtä ainoaa keskiolut-

ta, se on suullinen sopimus ja se on täysin pätevä. Ja mul on viis sisarusta, nel-

jä siskoa ja yks veli.  

 

Oon käynyt tääl Stoorissa noin vuodesta 2004. Olen nyt noin vuosi ja kaksi 

kuukautta ollu tämmöses hoitopaikassa. Se on tota tollanen katkaisupaikka. Siel 

hoidetaa omia ongelmia ja kuinka ollakkaan, mulle tuli tällänen pieni esitys et 

pitäis käydä hakemas eläkettä! Mä oon itse nyt 46-vuotias, elikä syntyny vuon-

na -63.  

 

Kun kävin magneettikuvauksissa, päästä otettii magneettikuva. Siitä ne näki et 

mulle on tapahtunu aika paha onnettomuus. Se tais tapahtua vuonna -84 Hä-

meessä. Putosin kolme metrii ja 80 senttiä kalliolta suoraan maaha. Kallo halki, 

vasen tärykalvo puhki. Makuaisti on nyt silti. Mielellä ja myös kielellä. Ja mul on 

jonkinnäköinen arpeutuma aivoissa. Mul oli noin miehen peukalon pään kokoi-

nen verihyytymä aivolohkojen välissä. Mun äidille soitettiin et leikataanko ja 

mun äiti kysy mikä on ennuste? Siel ei tullu ku ympäripyöree vastaus 30/70.  

Mun äiti kysy et mikä on se 30/70 ja ne sano et 30% jää henkii ja 70% pääsee 

muualle. No entä jos ei leikkaa? Noh 50/50 on se et mies ei nouse tosta enää 

eli jää kasviks tai sitten kävelee. Ja kuinka ollakkaan, mun mutsi päätti että ei 

leikata. Ja ihan kuinka ollakkaan, multa lähti valumaa se hyytymä mun aivojen 

välistä. Sit mä olinki jo ylhäällä etsimäs mun tupakoita ja saman tien ku mä löy-

sin mun tupakat mä pistin palamaa. Sairaanhoitaja tulee juoksujalkaa et tääl ei 

saa polttaa, et teidän pitää mennä tupakka huoneeseen. Noh, tupakka huonee-

see on matkaa noin 30 metriä ja mun piti mennä sinne tiputuspullon kanssa mi-

kä oli tangossa. Menin sit sen kaa sinne ja kuinka ollakaan muutaman norttihat-

sin jälkee multa meni taju meni kankaalle ja putosin lattialle. Seuraavan kerran 

ku heräsin sairaanhoitaja oli siin ja sano et te ette saa yksin mennä tänne, että 
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teil täytyy olla jonkin näkönen saattaja mukana. Onneks ette lyönyt päätänne 

taas.  

 

Kun oon täällä Stoorissa ni on ollu erittäin positiivista olla. Joskus on ollut pientä 

riitaa, jos ei nyt mun kaa, ni muutama tyyppi on riidelly työntekijän kaa. Mut 

muuten on erittäin positiivinen porukka. Kaikki mikä täi on viel oleellista,  ni voi 

laittaa nauhalle kahvii ja leipää. Mut ruokaa ei saa enää nauhalle. Joskus sai 

ruokaa nauhalle mutta koska osa jätti maksamatta ni se otettii pois meiltä. En 

muista paljonko mä viimeeks olin velkaa, oisko ollut 1,50€? Kuitenki alle 2 € Mä 

tulin kiireesti rahojen kaa ja olin maksamas vähä isompaa summaa kun mulle 

sanottiin et ei sul oo ku 1,50€. Ja sit tänne saa jättää vähä rahaa säilöö, Oon 

jättäny esim pari kymppii. Sillo mul on 20 päivää eli pikkasen vajaa 3 viikkoo 

maksettuna ruoat. Mut ainoo huono puoli on se et tää ei oo su auki. Mun mie-

lest tääl on suhteellisen hyvä meno.  

 

Mä olin suhteellisen hyvä koulussa ja kävin kansakoulun ainoastaa, peruskou-

lun siis. Yhden ainoan kerran jäin luokalle mut se ei johtunut siit et oisin tyhmä, 

vaa siit et aina ku koe tuli, ni siin oli jotain sellast mitä mä en tienny.  Kun olin 

pari viikkooki poissa yhtäjaksoisesti, Tuli pienii väärii kohtauskii. Armejiassa olin 

poliisi ja olisin joutunut reserviupseerikouluu mut jonku ihmee syyn kautta mä 

myöhästtyin junasta ja mä en muistanu mennäkkää. Mä olin kaks viikkoo ka-

teissa, ni luonnollisesti meni reserviupseerikoulu siinä. 

  

Ja tota mä oon muute perusluonteeltani hirveen iloinen ja huumorintajuinen. 

Mutta välillä mul on huumorintajua liikaa, koska on myös niitä henkilöitä, jotka ei 

oo kovin huumorintajuisia. Ne ei ain ymmärrä ku mä heitän jotain pientä legen-

daa. Tulee pikkasen kolhuja ja niitä mulle on kyl tullu, mut ne ei välttämättä oo 

toisten aiheuttamia. Mitä muuta mulle on kans tapahtunut ni on nää viinakram-

pit. Viimeinen viinakramppi mitä mulle on tapahtunut oli tos yhessä asuntolassa. 

Tulin hirvees kankkuses sinne ja menin saunoo. Siel oli menos aamukahvit kun 

kävelin noin kaks metrii poispäin ja kaaduin suoraa naamalleni. Leukaan viis 

tikkii, vasen tärykalvo jälleen puhki.  
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Mut silti mä osaan nauttia elämästä. Ainoa mikä mulle on yhden kerran käynyt 

on se kun mun ex-vaimo jäi kiinni siitä et on juossu vieraissa. Ei siit hänelle tullu 

mitää… Mut ittelleni otin veitsen ja yritin leikkaa solisluuta. Ja se meniki vaan 

puol milliä ohi laskimon. Jos se ois osunu laskimovaltimoo ni nyt mä olisin tuolla 

kukkia kattelemassa alhaalta ylöspäin. Tämmöstä on sattunut.  Turpaan oon 

saanu joskus oikein kunnolla.  

 

Oon myös harrastanut näitä pieniä urheilulajeja: nyrkkeily, potkunyrkkeily, kara-

te ja vesipallo. Se vesipallo oli erittäin antoisaa. Ainoa mikä oli huonoa oli mat-

kat joihin mulla ei aina ollu varaa.  Sieltä missä asuin piti pyörällä lähtee ja ajaa 

pitkä matka. Noin vuoden ajan meni siin et harrastin. Oon myös juossu tollasia 

pitkiä lenkkejä elikkä tommosia 5-10 km matkoja. 10 km lenkin oon juossu 34 

minuuttii ja se on aika suhteellisen hyvä aika. Vaikka ammattiihmiset juoksee ne 

menee kyl 28 minuuttii. Eli ei oo ku kuuden minsan heitto. Nyt en saa kummin-

kaa tehdä mitää töitä ku mul on jonkin näköstä arpeutumaa tuol aivoissa. Mikä 

ei kyl muute haittaa. Mä kyllä unohdan nimiä aika paljon ja sit jos mul on ta-

paaminen jonkun kanssa ni mä unohdan missä. Mutta tämä on minun tarinani 

jos teillä on kysyttävää ni kysykää, niin minä vastaan.  

 

Elämän huippukohta oli ensimmäisen tyttären syntymä. Minä olin molempien 

tyttärien syntymäs mukana. Ensimmäisen tyttären syntymä, se oli se. Mutta toi-

sen tyttären synnytys kans, ne oli ihan yhtä arvokkaat. Arkipäiväsis asioissa 

huolestuttaa tää asunto. Koska täl hetkel asun tuol keskustassa. Siis asuntolas-

sa ja siel on 12 hengen huoneita. Ja siel ei uskalla laskea mitää tavaroita lattial-

le koska ne katoaa hiphai! Eli varkaita on liikkeellä. Mut muuten kaikki on ihan 

kohdallaan. 

 

 


