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Saatteeksi
Päihderiippuvaisen polku varjoista valoon on
usein pitkä ja kivinen. Lääkinnällisen kuntoutuksen lisäksi tarvitaan myös psykososiaalista tukea sekä kokonaisvaltaista, ihmistä yksilönä kunnioittavaa kohtaamista jokaiselta, joka päihdekuntoutujaa eteenpäin
polullaan auttaa.
Meille annettiin mahdollisuus kuulla kolmen mikkeliläisen opioidikorvaushoidossa olevan kuntoutujan tarinat lapsuudesta nykyhetkeen saakka. Ne opettivat meille enemmän kuin mikään tähänastinen koulutus, kurssi tai luento.
Nyt myös Sinulla on mahdollisuus päästä tutustumaan
kolmeen ihan tavalliseen ihmiseen, joiden elämää on
varjostanut riippuvuus. He voisivat olla kuka tahansa
meistä.
Toivomme, että Sinulla on aikaa pysähtyä kuuntelemaan, mitä heillä on sanottavaa. He kertovat avoimesti, mistä ovat tulossa ja minne toivoisivat olevansa
menossa.
Kiitokset Ailalle, Millalle ja Viljalle avoimuudesta, luottamuksesta ja rohkeudesta sekä mielettömän lahjakkaalle Mimmille kuvituksesta.
Taija Siitari & Sanna Tuukkanen

Aila, 38 v.

pitkän aikaa. Kerran isällä kävi kännissä vahinko sytytysnesteen kanssa ja mä paloin tosi pahasti. Olin use-

Synnyin toivottuna ja odotettuna perheeni ainoaksi

amman kuukauden sairaalahoidossa ja koin sitten myö-

lapseksi. Mun isä teki yrittäjänä paljon töitä ja oli pal-

hemmin koulukiusaamista siitä vahingosta syntyneiden

jon poissa kotoa. Mun äidillä oli fyysinen sairaus, joka

arpien takia.

vei häneltä toimintakykyä ja mun piti lapsena ottaa paljon vastuuta niin kaikesta arjessa tapahtuvasta hommasta, kuin itsestänikin. Meidän perhe hankki kesämökin, kun olin hieman alle kouluikäinen ja sen jälkeen me

Mun äiti oli varsinkin kännissä aika arvaamaton, se kävi
muhun käsiksi, saattoi repiä tukasta, kerran löi mua airolla päähän. Se oli siltä aika normaalia käytöstä mua
kohtaan, sellainen alistaminen ja käskyttäminen.

vietettiin paljon aikaa siellä. Olin sen takia aika yksinäinen. Se mökillä olo ei ollut mitään lomaa, mutsi piti

Mun vanhemmat käytti alkoholia aika runsain mitoin, isä

huolen siitä että riippumattoon ei jääty lueskelemaan

joi arkisinkin, vaikka kävikin töissä. Äiti joi myös, kun

sarjakuvia, vaan mun piti hoitaa vedenkannot ja halon-

niillä oli kaikenlaisia kotibileitä ja niissä jouduin koke-

hakkaamiset, mitä äiti ei pystynyt tekemään.

maan usein kaikenlaista lääppimistä ja kourimista mun
vanhempien tuttavien ja jopa sukulaisten taholta. Ne

Olin neljävuotias, kun sain käsiini sahtia ja join siitä it-

oli ahdistavia tilanteita.

teni humalaan. Se oli mun vanhempien mielestä niin
hauska tapaus, että sillä tarinalla viihdytettiin vieraita

Jemmailin ruokaa huoneeseeni, ettei tarvinnut lähteä
sen porukan sekaan enää omasta huoneesta.

Vanhemmat riiteli usein. Myöhemmin äiti on kertonut,

van lapsi vielä. Vanhemmille jäin juomisesta ensimmäi-

että myös fyysistä väkivaltaa käytettiin. Joskus läh-

sen kerran kiinni joskus kolmentoista ikäisenä. Se ai-

dettiin äidin kanssa kotoakin pois, mutta aina kuitenkin

heutti lähinnä naureskelua. Oltiin juotu kavereiden

palattiin. Lapsuudesta on jäänyt pelko lastensuojelua

kanssa kiljua ja vanhemmat sitten samalta istumalta

kohtaan. Jos olin tottelematon, äiti pelotteli mua, että

oikein kädestä pitäen neuvoi, kuinka kiljua tehdään oi-

ne ottaa sut täältä kotoa pois ja sijoittaa jonnekin

kein. Se tuntui musta aika absurdilta. Neljätoistavuoti-

muualle. En tarkalleen muista miksi, mutta käytiin kui-

aana join jo viikoittain.

tenkin sosiaalityöntekijän juttusilla, kun olin siinä kymmenen korvilla. Mutsi oli opettanu mulle sellaisen mantran, jota niille piti hokea, jos kysyttiin. Että ei meillä
käy ketään ryyppyporukkaa ja auttelen äitiä kotitöissä
oikein mielelläni. Olispa lastensuojelu puuttunut silloin
mun ja äidin elämään yhtä aggressiivisesti, kun ne puuttui mun ja mun lapseni elämään myöhemmin, niin asiat
olisivat voineet mennä aivan eri tavalla.

Koulu mulla sujui koko ajan hyvin ja siksi varmaan vanhemmat antoikin aika vapaasti touhuta murrosiässäkin.
Mä oisin kaivannut rajoja; joskus sain kotiarestia
mutta ei sen noudattamista kukaan valvonut. Vaihdoin
yläasteella koulua ja löysin uusia kavereita tarkkailuluokkalaisista. Olin aiemmin ollut yksinäinen ja nyt
yht’äkkiä mulla olikin aina joku kaveri. Yksi mun päihderiippuvuutta ylläpitänyt tekijä onkin ollut tunne poruk-

Mun oma päihteidenkäyttö alkoi perinteisesti vanhemmilta varastetulla alkoholilla, olin silloin 12-vuotias, ai-

kaan kuulumisesta.

Vanhemmat erosivat kun olin melkein täysi-ikäinen, jäin

Kävin peruskoulun jälkeen lukion ihan ok-papereilla. Lu-

asumaan äitini luokse. Äiti alkoi eron jälkeen elää uu-

kion jälkeisenä välivuotena tapasin Ilmarin. Aluksi en

destaan nuoruuttaan ja oli tosi paljon menossa. Oltiin

ollut edes kiinnostunut, kun itse olin niin vahvasti siinä

äidin kanssa enemmänkin kämppäkavereita, tein kotivii-

alkoholikulttuurissa, eikä Ilmari ottanut tippaakaan.

niä kotona ja sain tupakoida sun muuta. Mun oma alkoholin käyttö oli jo muuttunut oikeastaan jokapäiväiseksi. Mulla oli myös viiltelyä.

Ilmari oli tuolloin päihdekuntoutuksessa josta mä en
tiennyt silloin, kun tavattiin. Kun Ilmari sitten kertoi
mulle juurta jaksain oman päihdehistoriansa ja nykyti-

18-vuotiaana hakeuduin terveyskeskukseen kun en enää

lanteensa, ja niin sairasta kuin se onkin, se tavallaan

tiennyt olenko hereillä vai uneksinko. Näin hallusinaa-

herätti mun kiinnostuksen Ilmaria kohtaan. Siinä oli

tioita ja mulla oli myös pari tosi pahasti tulehtunutta

sellainen jännittävä, salattu puoli. Alettiin sitten seu-

viiltelyjälkeä. Lähdin siitä saman tien psykiatriseen

rustelemaan, rakastuttiin aika nopeasti.

osastohoitoon pariksi kuukaudeksi. Meno jatkui aika
nopeasti kotiutumisen jälkeen samanlaisena. Mun kaveripiirissä käytettiin huumeitakin, mua ne ei niinkään
kiinnostanut. Olin poltellu savuja viinan kanssa ja joskus jotain pillereitäkin ottanut, mutta niistä pillereistä
viinan kanssa ei jäänyt mitään positiivista kokemusta.

Aloitin ammattikorkeakouluopinnot, ehdin opiskella
muutaman kuukauden kun mun psyykkinen vointi taas
romahti ja jouduin muutamaksi kuukaudeksi psykiatriselle osastolle. Osasyynsä voinnin romahtamiselle oli alkoholinkäytössä, osa opiskelustressissä ja varmaan
suurin osa siinä, kun Ilmarin päihdekuntoutuksessa ei
hyvällä katsottu sen seurustelua mun kanssa, kun mulla

oli miltei päivittäistä se alkoholinkäyttö. Pidettiin tau-

kattelin vierestä ja sitten halusin kokeilla itsekin. Pää-

koa seurustelusta ja se tuntui tosi raastavalta, kun olin

tin, että Ilmarikaan ei saa enää mun edessä käyttää,

niin rakastunut. Se hoitojakso vähän selkeytti asioita,

ellen mäkin saa kokeilla.

että ehkä se viina ei sitten sovi mulle. Alkoholinkäyttö
vähenikin sen jälkeen, ainakin vähän. Ilmarin usko muhun ja meidän suhteeseen palautui ja me muutettiinkin
hieman myöhemmin saman katon alle.

Kokeilin sitten amfetamiinia ensimmäistä kertaa ja
heti suonensisäisesti. Ei ollut mikään nautinnollinen kokemus. Siitä se kuitenkin sitten lähti, käytettiin yhdessä ja riideltiin jokaikisellä kerralla. Kävin ammatti-

Ilmarin parivuotisesta päihdekuntoutuksesta huoli-

korkeakoulua ja elin aikamoista kaksoiselämää. Jossain

matta, se jaksoi olla raittiina vain kolmisen kuukautta

vaiheessa Ilmarikin pääsi töihin ja se vähän rauhoitti

kuntoutuksen päättymisen jälkeen. Mulla oli todella ah-

sitä sen menoa.

distava ja vastenmielinen olo, kun Ilmari pyysi mua
hankkimaan kamaa ja käytti sitä mun kodissa ja mun
edessä. Suostuin siihen, koska Ilmari puhui mut ympäri;
hän luennoi mulle kuinka viina on pahempaa myrkkyä
kuin amfetamiini ja kuinka amfetamiini on suorastaan
terveysvaikutteinen. Puolisen vuotta mä sen sekoilua

Ekan kerran kun vedin buprea, koko kuvio muuttui.
Siitä ei tullutkaan sellaista ahdistusta eikä riitaa, kuin
amfetamiinista. Amfetamiini rupeskin mun käytössä
jäämään taka-alalle, se oli enemmänkin sellainen revittelyaine. Mikkelistä buprea ei siihen aikaan saanut,
vaan Ilmari toi sitä muualta ja möikin sitten täällä. Se
piti mut aika pimennossa niistä kuvioista.

Mulla oli yks tosi hyvä opiskelukaveri Sanna. Sanna oli

kanssa kuitenkin jatkui, tiet erosivat vasta myöhem-

mun ensimmäinen oikeasti hyvä ystävä useaan vuoteen.

min.

Mua painoi valtavasti, kuinka voisin kertoa Sannalle
tästä mun kaksoiselämästä, koska olin toisinaan koulussakin niin, että olin vetäny piriä tai buprea. Mun opinnot eteni todella hienosti, mun keskiarvo oli yli 4 ja olin
luokkani parhaimpia oppilaita.

Mun ja Ilmarin suhde oli vähän sellainen on-off, mä vihasin sitä sydämeni pohjasta kun se käytti ja erottiin,
sitten se kävi kuntoutuksessa ja palasi muuttuneena
miehenä takaisin ja rakastuin siihen uudelleen. Se oli
jatkuva kierre.

Oon aina ollut sellainen kunnianhimoinen, että jos joku
asia aloitetaan, niin se hoidetaan sitten kunnolla. Se
ärsytti Ilmaria todella paljon, menin usein meidän kotitalon kellariin tekemään koulutehtäviä, että saisin
tehdä ne rauhassa.

Ilmarilla oli aina hirveä kiire päästä eteenpäin, jos oli
tasaista. Piti päästä asumaan yhteen, kihloihin, hankkia
auto, hankkia lapsi. Mä valmistuin 2004 ja lähdin siitä
päihdekuntoutukseen. Palasin sieltä ja puhuttiin, että
tämä ei voi jatkua nyt näin, että nyt on saatava asioita

Ilmari sitten jotenkin kostoksi mulle kertoi mun kaman

kuntoon. Ilmari sai päähänsä, että nyt me joko mennään

käyttämisestä Sannalle. Me oltiin oltu ystäviä Sannan

naimisiin tai hankitaan lapsi.

kanssa siinä vaiheessa jo pari vuotta ja olihan se jotakin jo aavistellut, varsinkin Ilmarin toisinaan tosi kummallisesta käyttäytymisestä. Meidän ystävyys Sannan

Ilmari oli hakenut opiskelupaikkaa, meidän suhde oli

muuttui asiallisemmaksi. Meillä kävi myös perhetyönte-

seesteinen ja meillä oli ihana asunto. Kaikki oli niin hy-

kijät jo odotusaikana ja itse kävin työstämässä omia

vin, että päädyttiin sitten tekemällä tekemään sitä

traumojani Viola ry:ssä.

lasta, eikä siinä kauaa mennytkään, kun olin raskaana.
Meille syntyi terve ja kaunis lapsi. Pyysin Sannaa lapKuntoutusjaksosta huolimatta mulla oli bupren päivit-

sen kummiksi ja ilokseni hän suostui. Ilmari opiskeli ja

täistä käyttöä silloinkin, kun tulin raskaaksi, mutta mua

mä olin vauvan kanssa kotona, tuntui epätodelliselta

tuki lopettamisessa sekä mun A-klinikan omahoitaja,

olla kerrankin onnellinen, että kaikki oli hyvin.

että neuvola, kun me siellä kerrottiin rehellisesti, että
ollaan entisiä käyttäjiä. Kävin vieroituksessa ja multa
otettiin seulat koko raskauden ajan muutaman viikon
välein, ne oli puhtaat kolmannelta kuukaudelta eteenpäin.

Pari vuotta meillä meni tosi hyvin. Perhetyöntekijät
kävi, se apu, mitä niiltä tuli, ei ollut kuitenkaan ihan
sitä, mitä oli sovittu. Ilmarin käytös alkoi muuttua pikkuhiljaa, mutta se oli jotenkin niin pientä siinä vauvaarjen rinnalla, että ei siihen tullut kiinnitettyä huo-

Raskausaika oli rankka, olin tosi pahoinvoiva koko ajan.

miota. Perhetyöntekijät puolestaan olivat kiinnittäneet

Jonkin verran elämässä kummitteli se päihdehistoria ja

huomiota siihen ja meidän lapsi huostaanotettiin kii-

Ilmarin kaman myynti. Meille tehtiin kotietsintöjä ja

reellisenä, päivähoidosta. Vähän sitä ennen mulle oli eh-

mutkin vietiin pari kertaa putkaan. Sitten kun raskaus

dotettu lähtöä ensi- ja turvakotiin, mutta Ilmari puhui

alkoi näkymään, niin virkavallan kohtelu mua kohtaan

mut pois siitä, enkä sitten lähtenyt.

Kadun sitä, oon tänäkin päivänä sitä mieltä, että se ois

dän kotitilannetta tutkittiin, meidän vuorovaikutustai-

voinut estää sen, että se lapsi vietiin multa pois. Kun

toja lapsen kanssa tutkittiin, mä annoin puhtaita seu-

aloin selvittää asiaa, sain kuulla, että Ilmari oli antanut

loja, mutta lasta mä en saanut takaisin kotiin. Kun sain

positiivisia seuloja. Yritin kysellä, että milloin se on

muutaman kuukauden päästä kuulla, että lapsi sijoite-

niitä antanut, mutta mulle kerrottiin että se on jokai-

taan tukiperheeseen ja saan tavata häntä kerran kuu-

sen henkilökohtainen asia, enkä saanut tietoja. Mun

kaudessa, mä retkahdin bupreen. Ois ollut myös mah-

mielestä on aika kummallista, että näinkin henkilökoh-

dollisuus siihen, että lapsi oltaisiin sijoitettu jollekulle

tainen asia vaikuttaa siihen, että meiltä molemmilta

sukulaiselle, mutta mulla ei sellaisia sukulaisia ollut,

viedään lapsi. Mun järkeen se ei käynyt, eikä käy vielä-

jotka olisivat kyenneet pienestä lapsesta huolehtimaan.

kään, kun mua ei epäilty päihteidenkäytöstä, eikä mulla
sitä käyttöä ollutkaan. Kuitenkin huostaanottoa perusteltiin sillä, että päihdeperheeseen ei lapsi sovi.

Myös mun ja Sannan välit viilenivät. Pystyin käymään
lapsen tapaamisissa, kävin pitkän kuntoutusjaksonkin ja
palkkatöissä. Mutta retkahdin kuitenkin, en osannut

Yritin kaikkeni, halusin erota ja ajoin Ilmarin pois ko-

käsitellä sitä mielipahaa ja ahdistusta muutenkaan. Vä-

toa, olin valmis tekemään mitä tahansa, että saisin lap-

syin siihen ja kerroin rehellisesti mun tilanteen oma-

seni takaisin kotiin. Olin ollut lapsestani erossa aiem-

hoitajalleni A-klinikalla ja hänen kannustamanaan myös

min korkeintaan yhden vuorokauden, nyt mä sain tavata

lastensuojelun työntekijälle. Olin tosi ihmeissäni, kun

sitä pari kertaa viikossa seulojen annon jälkeen. Mei-

mua autettiin molemmista suunnista ja oltiin aidosti

kiinnostuneita ja huolissaan mun hyvinvoinnista. Aloitin

Edunvalvonta vaikeutti mun elämää niin paljon, että

korvaushoidon 2011.

jouduin yhdessä vaiheessa varastamaan ruokani kaupoista. Se ei todellakaan tukenut mun kuntoutumista,

Mun isä kuoli yllättäen 2013 ja surun lisäksi siitä aiheu-

päinvastoin.

tui mulle vaikeuksia. Vaikka mä olin isän ainoa lapsi ja
laillinen perijä, isän sukulaiset pimittivät multa isän

Pari vuotta isän kuoleman jälkeen oli tosi sekavaa aikaa.

omaisuutta. Lisäksi eräänä päivänä mulle vaan tuli pos-

Tipuin kuntouttavasta korvaushoidosta haittoja vähen-

titse tieto siitä, että mut oli asetettu edunvalvontaan.

tävään. Olin siinä vuoden verran ja kävin useamman

Se vaikeutti mun asioita ihan helvetisti. Sosiaaliohjaaja

kuukauden laitoskuntoutusjakson. Se oli ensimmäinen

yritti mun kanssa selvittää niitä asioita, mutta kaikki

kuntoutus pitkään aikaan, jossa mulla todella oli moti-

tiedot oli salaisia, hitto mua itteeni koskevat tiedot!

vaatiota raitistumiseen ja elämän saamiseen raiteilleen. Mä näkisin tän yhtenä käännekohtana tässä elä-

Mun asumis- ja elämiskulut maksettiin ja sain pientä
käyttörahaa. Mulle myönnettiin rahat laitoskuntoutukseen pitkin hampain, mutta niiden jälkeisille, kuntoutu-

mässäni. Sieltä kotiuduttuani aloitin kuntouttavan työtoiminnan ja sen jälkeen pääsin takaisin kuntouttavaan
korvaushoitoon, olen ollut nyt vuoden verran siinä.

mista tukeville intervallijaksoille ei. Vaikka ne ois maksettu mun omista rahoista! Aika ristiriitaista, ja jos

Tää on ollut pitkä tie tähän päivään, mulla on mennyt

olisin ollut vaikkapa toimeentulotuen varassa, olis ne

hyvin ja mulla on mennyt huonosti. Oon kuntoutunut,

maksusitoumukset varmasti järjestyneet. Ja mä oisin

mutta retkahduksiakin on tullut. Oon saanut tavata

todella tarvinnut kaiken avun, mitä oli tarjolla.

mun lasta valvotusti ja tuetusti, Ilmari ei oo tavannut

On ollut ihan asiallista suhtautumista, mutta on ollut

eikä ole ollut yhteydessä meihin kumpaankaan.

myös sellaista, että kun tausta tulee esille, ystävällinen
ja palvelualtis asenne muuttuu. Se ei ainakaan tue sitä

Nyt aika äskettäin me on saatu lapsen kanssa aloittaa
tapaamiset ihan kahden kesken kaupungilla ja seuraava

kuntoutumista, kun tarkoitus ois elää ihan tavallista,
rauhallista arkea.

vaihe ois, että se vois tulla mun luokse kylään, vaikka
yöksikin.

Terveydenhuollon puolelta suhtautuminen on aika kaksijakoista; toiset ottaa asian asiana ja toiset ei. Päih-

Mun raitistumista on tukenut tää korvaushoito ja työtoiminta. Kaikki ryhmät, missä oon nyt käynyt ja tää
Marginaalissakin mahdollisuus-hanke ja sen ympärillä
tapahtuva toiminta on olleet ihan mahtavia ja niistä on
tullut tosi tärkeä osa mun arkea. Oon myös löytänyt

detaustan takia voi olla hankala saada edes antibioottia, jos on joku tulehdus vaikka. On aina iloinen yllätys,
jos apua haettaessa saakin asiallisen ja ystävällisen
vastaanoton. Ihmisiä tässä kuitenkin ollaan kaikki, minäkin.

itelleni vertaistukea, se on auttanut ihan helvetisti
eteenpäin.

Kun mä katon elämääni taaksepäin, niin mulla on kuitenkin ollut sitä normaalia ja ihan tavallistakin elämää

Tässä kuntoutuessa on ryhtynyt kiinnittämään huomiota myös mun ympärillä toimivien ammattilaisten
käyttäytymiseen, kun niille rehellisesti kertoo tän
päihdetaustansa.

siellä. Oon opiskellut ja ollut töissäkin.

Vaikka mun kamankäyttö on jossain vaiheessa ollutkin

mutta ei tunne sua pätkääkään. Lastensuojelun työnte-

tosi intensiivistä, niin mulla on olemassa kuitenkin muis-

kijöillä on kuitenkin suuri valta esimerkiks siihen,

tikuvat ihan siitä tavallisesta raittiista arjesta. Tää

kuinka mä saan tavata lastani. Joidenkin työntekijöiden

kuntoutuminen on paljon helpompaa, kun on jonkinlainen

kanssa asiat sujuu mutkattomasti, mut joidenkin

raittiin elämän rutiini, johon palata. Kaikilla niin ei ole,

kanssa se heidän vallankäyttönsä tuntuu lähinnä kiusan-

jos on aloittanut käyttämisen vaikka tosi nuorena. Jos

teolta, ei yhteistyön pitäis tuntua nöyryyttämiseltä, ei

ei oo ollut sellaista tavallista arkea missään vaiheessa,

vaikka äidillä kuinka olis päihdetaustaa.

niin sitä voi olla tosi vaikea lähteä opettelemaan aikuisena. Siihen mun mielestä tarvittais enemmän tukea.

Aikaisemmin mulla oli haaveena, että jos lähtisin kouluttautumaan lisää, vaikka yliopistoon. Oon kuitenkin

Ite oon ollut tosi kiitollinen sille sosiaaliohjaajalle,

huomannut, että muisti- ja keskittymiskyky on huonon-

mikä mua on auttanut sen edunvalvonnan ja muiden ar-

tunut aika paljon aineiden käyttämisen myötä. Mut us-

kisten juttujen hoidossa. Sellaisia ihmisiä tarvittais

kon että tässä pikkuhiljaa kuntoutumisen edetessä ne-

enemmän.

kin palautuu, ainakin osittain, ja mulla vois olla mahdollisuus vielä opiskella.

Ja toinen asia on sellainen jatkuvuus. Mulla on vaihtunut varsinkin nämä lastensuojelun työntekijät paljon-

Työelämään haluaisin myös takaisin, mutta tässä vai-

kin, vois melkein sanoa että vuoden välein ja se on aika

heessa tuntuu jotkut kahdeksan tunnin työpäivät aika

raskasta, kun taas täytyy opetella työskentelemään uu-

kaukaiselta ajatukselta.

den ihmisen kanssa, joka on lukenut kyllä sun paperit,

Mulla kuitenkin tää toipuminen ja kuntoutumisen eteneminen ottaa oman aikansa ja ne onkin mun ykkösprioriteettina tässä hetkessä. Täytyy huolehtia siitä, että
kaikki ois mahdollisimman hyvin ja tasaisesti, mutta jotain sisältöä tähän elämään kaipaisin.
Suurimpana haaveena kuitenkin on se, että saisin elää
ihan jokapäiväistä elämää oman lapsen kanssa, hänhän
alkaa olla jo murrosiän kynnyksellä. Omat haaveet eivät
vain tunnu kohtaavan lastensuojelun suunnitelmien
kanssa useinkaan. Nyt kuitenkin yritän olla mukana hänen elämässään niin paljon, kuin vain voin.
Oon miettinyt lähtisinkö kokonaan jonnekin toiselle
paikkakunnalle ja alottaisin puhtaalta pöydältä. Mulla
on tässä vielä monta mutkaa edessäpäin, mutta olen
päättänyt selvitä.

Milla, 42 v.

Kun olin kahdentoista, meille syntyi vielä yksi pikkusisarus. Äiti joi koko odotusajan. Se oli jo niin pahasti al-

Synnyin sisarusparveni vanhimmaksi, isä oli reissu-

koholisoitunut, että se myi tavaroita kotoa, ja pienem-

töissä ja paljon pois kotoa. Mun vanhemmat erosivat,

mät sisarukset oli melkein kokonaan mun vastuulla, se

kun olin seitsemän. Olisin halunnut isän luo asumaan,

vauvakin. Rahapäivinä saatiin kotiin ostettua ruokaa

mutta äiti ei siihen suostunu.

niin, että rahaa haettiin äidiltä baarista.

Niiden eron aikaan äiti alkoi juomaan ja jostain yhdek-

Me sisarusten kanssa käytiin mummolassa aina kun se

sänvuotiaasta mulla alkaa olemaan muistikuvia, että se

oli mahdollista. Isäkin vietti siellä lähes kaiken vapaa-

tosiaan oli liikenteessä ihan aina, kun rahaa vain oli.

ajan korjaten autoja ja mummon taloa. Mummolassa
elettiin ihan normaalia lapsuutta. Siellä oli ruoka-ajat

Sen käytös meitä lapsia kohtaan oli todella väkival-

ja vaikka isäkin käytti alkoholia, niin se muuttui muka-

taista ja piittaamatonta. Saatettiin olla nukkumassa,

vammaksi; puheliaaksi ja touhukkaaksi, kun se otti.

kun se tuli metelöimään, joskus lyömäänkin. Baarireis-

Laski meidän kanssa mäkeä ja oli ihan tavallinen isä.

suiltaan se raahas mukanaan kaikenlaisia ukkoja, ei ollut mitään väliä, oliko arki vai viikonloppu.

Isä ja mummo oli meille todella tärkeitä ihmisiä.
Mummo oli myöhemminkin isona tukipilarina mun elä-

Koulu olikin mulle sellainen pelastus, että sinne menin
aina mielelläni, siellä sai olla rauhassa ja lämpimän
ruuan.

mässä ennen kuolemaansa vuonna 2000.

Isä otti uuden puolison, kun olin 13, eikä tää uusi puo-

Jäin juomisesta kotona kiinnikin, mutta ei mulle ase-

liso hyväksynyt meitä. Me oltiin hänen silmissä pohja-

tettu mitään rajoja siihen, hyvin vapaasti sain tehdä

sakkaa, vain hänen omat lapsensa merkitsivät. Isän

mitä huvitti.

kanssa meillä kuitenkin välit säilyivät, olen aina ollut iskän tyttö.

17-vuotiaana muutin pois kotoa opiskelemaan toiselle
paikkakunnalle, kun en jaksanut enää niitä kotioloja.

Mulla oli joskus 11-vuotiaana ensimmäisiä alkoholikokei-

Kävin edelleen kotipaikkakunnalla viikonloppuisin ja lo-

luja. Kuudennen luokan keväällä pääsin ulkomaan mat-

milla kavereiden kanssa pyörimässä ja vähän katto-

kalle. Siellä oli helppo saada alaikäisenä alkoholia baa-

massa pienempien sisarusten perään. Vietin aika huole-

reista. Aloitin matkan jälkeen joka viikonloppuisen kän-

tonta elämää, tulin raskaaksikin jostain yhden illan ju-

näilyn. Kännissä olin sosiaalinen ja iloinen, selvinpäin

tusta. Äiti oli mulle suurena tukena, kun päädyin teke-

aika ujo ja hiljainen lapsi. Myös tupakointi alko säännöl-

mään abortin.

listymään sillon. Sain tupakoida kotona, äiti ei sanonu
siihen mitään.

Olin just tullut täysikäseksi, kun tapasin Keken. Muutettiin yhteen ja huomasin pian olevani raskaana. Niihin

Viidentoista ikäisenä aloin liikkumaan sellaisessa kave-

aikoihin Keke alkoi käyttäytyä väkivaltaisesti mua koh-

riporukassa, jossa polteltiin kannabista. Mäkin sitä ko-

taan. Sain turpaan lähes aina kun se otti viinaa. Ehkä

keilin ja mulle tuli siitä sellanen rento ja hyvä fiilis.

sen takia itekin ratkesin juomaan pari kertaa raskausaikana, vaikka olin nähny kuinka karmeen näköstä se oli,

kun äiti oli kännissä raskaana ollessaan. Siitä päih-

kaisin, ja aina mä taivuin. Kerran se toteutti uhkauk-

teidenkäytöstä ei koskaan kysytty missään neuvolassa

sensa ja hyppäsi parvekkeelta. Mitä lie tuuria mukana,

tai muualla, tosin en olisi varmaan rehellisesti vastan-

mutta se satutti vain jalkansa, mitään pysyvää vammaa

nutkaan.

ei jäänyt.

Mun eka lapsi syntyi ja siihen aikaan Keke alkoi lyödä

Lapset oli muutaman vuoden ikäisiä, kun Keke löi mua

mua myös selvinpäin. Keke oli sairaalloisen mustasuk-

ensimmäisen kerran niin, että lapset oli paikalla näke-

kainen, jopa meidän lapsista. Se, että se kävi käsiksi, ei

mässä mitä tapahtui. Silloin mä päätin, että nyt riittää,

katsonut aikaa eikä paikkaa. Siinä oli paljon henkistä,

mä haluan erota. Keke muutti siihen aika lähelle omaan

fyysistä ja seksuaalista väkivaltaa, ne teot on jättä-

asuntoon ja tapasi lapsia, ne mä uskalsin sille antaa, kun

neet jälkensä ja heijastuvat tähänkin päivään.

ei se niitä kohtaan koskaan ollut väkivaltainen.

Meille syntyi sitten tosi nopeasti toinenkin lapsi. Lä-

Me yritettiin siinä yhteenpaluutakin, mutta se päätty

hettiin lasten kanssa monta kertaa mun isän luokse

siihen että se kuristi mua niin, että sen oli oikeasti

turvaan ja kerran turvakotiinkin, mutta aina me palat-

tarkoitus tappaa. Silloin päätin, että tää oli viimeinen

tiin takaisin.

kerta. Ja niin olikin, me ei olla enää sen jälkeen tavattu.

Keke pyyteli vuolaasti anteeksi, vakuutti muuttuvansa
ja uhkaili tekevänsä jotain itselleen, jos me ei tulla ta-

Myöhemmin selvisi, että hänellä oli psyykkinen sairaus
ja asuu tälläkin hetkellä hoitolaitoksessa. Lapsille Keke

toisinaan kirjotteli, varsinkin sitten kun lapset olivat jo

Mulle etsittiin kauan sopivaa lääkitystä, masennuslääk-

isompia, mutta aina se lupaili että tavataan ja tehdään

keiden ja rauhoittavien käyttö on jatkunut näihin päi-

jotain kivaa, eikä ne koskaan toteutuneet ne lupaukset.

viin saakka. Lapset oli sairaalajakson ajan hoidossa mun
äidillä ja sisaruksilla.

Äiti raitistu päihdekuntoutuksen avulla ja sillä todettiin kaksisuuntainen mielialahäiriö. Sekin oli paennut

Siinä 24 ja 27 ikävuoden välissä oli paljon sellaisia ly-

viinalla lapsuudessaan tapahtuneiden asioiden jättämää

hyitä suhteita. Keke oli vetäny mun itsetunnon niin nol-

pahaa oloa ja ahdistusta. Olin ylpee siitä, että hän oli

liin, ettei mun itsekunnioituksesta ja -arvostuksesta

saanu oman elämänsä kasattua. Välit meillä on edelleen

ollut oikein rippeitäkään jäljellä. Annoin ihmisten käyt-

hyvät ja hän on hyvä mummi.

tää mua hyväkseen. Mulla oli edelleen, näin jälkeenpäin
mietittynä sellaista itsetuhoista käytöstä, kännipäis-

Mulla oli alkoholin käyttöä aika monta vuotta aina viikonloppuisin, jos vain sain lapset hoitoon. Olin 24, kun

säni kun vedin rauhoittavia. Lapset oli se ainoa asia,
jotka piti mut hengissä. Tein jotain pätkätöitäkin.

yritin itsemurhaa lääkkeillä ja viinalla. Hätähuuto se oli
sen kaiken pahan olon keskellä, joka pitkälti oli seu-

27-vuotiaana lähdin opiskelemaan itselleni uutta am-

rausta alistavasta suhteesta Keken kanssa. Olin psyki-

mattia. Se viikonloppudokailu jatkui edelleen. Mulla al-

atrisessa osastohoidossa kuukauden, diagnoosina va-

koi myös selkäkivut vaivata silloin opiskellessa. Viimei-

kava masennus.

senä opiskeluvuonna tapasin Teron.

Muutettiin yhteen ja Terosta tuli nopeasti lapsille tosi

Sain ekan vakituisen työpaikkani ja huomasin, että nii-

tärkee, sellanen isähahmo, joka niiltä oli puuttunut.

den voimalla mäkin jaksan tehdä ihan normaaleja asi-

Tero toi meidän perheeseen turvallisuutta ja rauhalli-

oita, käydä töissä ja pyörittää arkea. Vaikka niistä tuli

suutta ja Teron rinnalla aloin rakentamaan itsetuntooni

sellainen euforinen olo aluksi, tuli myös tunne että mun

vahvemmaksi.

kokonaisvaltainen jaksaminen muuttui paremmaksi ja se
oli pääasiassa se, joka mut niihin koukutti. Meidän per-

Terolla oli myös selkäongelmia ja vahva kipulääkitys,
Tramalit siihen. Mä kokeilin niitä myös ja koin niiden

heen elämä oli ihan normaalia ja tavallista, mä vaan olin
jo ympäristöltä salaa opiaattikoukussa.

auttavan paitsi mun selkäkipuihin, myös yleiseen jaksamiseen. Alkoholi alko jäämään meidän elämässä taka-

Opiaattien käyttö oli jatkunu päivittäisenä muutaman

alalle; sitä me juotiinki ihan muutama kerta vuodessa.

vuoden, kun me muutettiin koko perhe 2010 Mikkeliin.
Tero oli juuri ennen muuttoa käynyt lääkärillä sen sel-

Opiaatit sen sijaan sai suuremman sijan. Eihän ne Teron reseptilääkkeet kauaa meille molemmille riittäneet,
joten me ostettiin sitten kadulta lisää. Niiden lääkkei-

känsä takia, kun ne Tramalit ei enää auttaneet sen kipuihin. Sen kipulääkitystä muutettiin vahvemmaksi;
fentanyyliin, vahvimpaan mitä löytyy.

den käytöstä tuli mulle aika pian ihan jokapäivästä,
ehkä puolen vuoden jälkeen.

Oltiin molemmat sitä mieltä, että lääkäri oli vaihtanut
lääkityksen liian vahvaksi. Tero alkoi muuttua vähän
sellaiseksi hiljaisemmaksi ja masentuneemmaksi.

Osakseen siksi me muutettiinkin, että saatais vähän

Vaikka epätietoisuus oli ollut kauheeta, niin tää uutinen

jotain uutta elämään, mäkin olin saanut työpaikan Mik-

romahdutti koko meidän perheen. Lapset alko oireile-

kelistä. Lapset olivat yläaste-ikäisiä tuolloin.

maan todella rankasti, heillä molemmilla oli unettomuutta, viiltelyä ja itsemurha-ajatuksia.

Joku puolisen vuotta meillä menikin ihan hyvin, mutta
sitte meille alkoi tulla riitaa siitä, kun Tero ei jaksanut

Lapset sai apua nuorisopsykiatrialta ja itekin kävin joi-

enää tehdä mitään. Se oli jotenkin menettäny ihan toi-

takin kertoja kriisityöntekijän luona. En voinut kuiten-

vonsa.

kaan pysähtyä suremaan, mun piti jaksaa tukea lapsia
ja hoitaa hautajaisjärjestelyjä. Me käytiin myös per-

Yhtenä päivänä, kun tulin töistä, Tero ei ollukaan kotona. Pöydällä oli sen lääkepurkit tyhjinä. Poliisilaitoksella ne ei ottaneet mua tosissaan. Meni ehkä viikko ja

heterapiassa muutama vuosi. Lapsilla oli jotenki tosi
rajua murrosikään liittyvää oireilua myös ja siihen
päälle tää valtava suru.

menin sinne uudestaan. Olin itse yrittänyt siinä välissä
etsiä Teroa kaikkialta. Vihdoinkin mua kuunneltiin ja

Mulla alko taas se alkoholin käyttö lisääntyä. Opiaatit

tulin kotiin onnellisena siitä, että nyt alkaa tapahtua ja

mulla oli edelleen päivittäisessä käytössä, nuuskasin ne

Tero löytyy.

kun inhosin kaikkee piikittämistä. Aina jos mulla oli viikonloppuisin vapaata duunista, olin baarissa. Lapsetkin

Ei mennyt kauaakaan, kun poliisit tuli ja kerto, että
Tero on löydetty kuolleena. Se oli tehnyt itsemurhan.

oli jo niin isoja, että ne pärjäs keskenään.

Meni pari vuotta, kun tapasin Jonin. Jonilla oli vahva

kaikki rahat opiaatteihin ja kannabista me polteltiin

päihdetausta, mutta meillä synkkas hyvin ja jotenkin

myös. Käyttöannokset kasvo vauhdilla.

salakavalasti se yht’äkkiä vaan asu meillä. Lapset reagoi
aika vahvasti, luulen että ne halus suojella mua, kun olivat huomanneet, että en ollut voinut kauheen hyvin.

Noin vuoden siitä, kun Jonin tapasin, mä vielä nuuskasin
pääasiassa. Mutta sitte kun Joni piikitti, niin vaikka se
oli musta tosi ällöttävää, niin opettelin sitte itekin

Mietittiin muutettaisko isompaan asuntoon vai kuinka

käyttämään piikittämällä. Ja siitä tuli nopeesti ihan jo-

toimittaisiin. Päädyttiin sitte siihen, kun lapset alkoi

kapäiväistä, koska vaikutus tuli nopeemmin ja annokset

olla jo täysi-ikäisyyden kynnyksellä, että hankittiin

olivat pienempiä.

heille oma asunto. Ne saivat soskun ja nuorisopsykiatrisen kautta yhteisen tukiasunnon ja munkin mielestä
se oli turvallinen vaihtoehto heille. Ne sai kotiin myös
keskusteluapua, johon mäkin osallistuin usein, siellä

Tein siihen aikaan fyysisesti aika raskasta tehdastyötä. Mun selkä oli tosi paskana, sitä tutkittiinkin moneen otteeseen. Sain Tramaleita ja Lyricaa reseptillä.

käytiin läpi meille tärkeitä ja meidän elämään vaikutta-

Siellä duunissa oli kaikkia hienoja korulauseita työer-

neita asioita.

gonomiasta ja fyysisten vaivojen ilmetessä työtehtä-

Jonilla oli tohon aikaan myös ongelma alkoholin kanssa,
vaikka bupre oliki sen ykkösjuttu. Kun tulin duunista, se
saatto olla kotona missä kunnossa vaan. Meillä kulu

vien vaihtamisesta, mutta ei ne koskaan toteutuneet
niin, että niistä olis oikeesti ollu apua. Meillä oli sellaisia kolmikantakeskustelujakin, joissa oli paikalla työ-

terveyshuollon edustaja, työnjohtaja ja mä, mutta mi-

kauan, mun kannattais pyrkiä korvaushoitoon. Mä ko-

tään niille mun työoloille ei kuitenkaan tehty. Aina la-

keilin ensin avovieroitusta, mutta ei se toiminu. Mulla

kastiin pöydän alle ne niissä keskusteluissa sovitut toi-

oli se työuupumus siinä kans päällä, olin niin loppu kaik-

menpiteet ja asiat. Mulle alko tulemaan aika kova uupu-

keen, että ei oma motivaatio oikein kantanu.

mus sitä työtä ja sitä jatkuvaa kipua kohtaan.
A-klinikalla mulle sitten alettiin järjestämään paikkaa
Meidän tilanne alko olla tosi onneton, meillä oli paljon

laitosvieroitukseen. Kerroin tässä vaiheessa opiaatti-

velkaa ja aateltiin, että näin me ei haluta enää elää.

riippuvuudestani myös työterveyshuollossa omalle lää-

Meillä oli ollu niitä omaehtoisia lopetusyrityksiä useem-

kärille. Lääkäri otti tiedon vastaan tosi asiallisesti, kun

pia, mutta ei ne koskaan kovin kauas kantaneet.

kerroin että mulla on yli kymmenen vuoden käyttöhistoria ja oon salannut sen kaikilta. Kun sain asian ker-

2016 Joni alotti korvaushoidon ja mulle alkoi tulla siinä
sellasia ajatuksia, että oonko mä todella vielä joskus
kuuskymppisenäkin jostain kadulta ostamassa nappeja

rottua, musta tuntui että mun hartioilta tipahti valtava
paino. Olin salannu käytön yli kymmenen vuotta, niin
ammattilaisilta kuin läheisiltäkin.

ja mietittiin myös Jonin kanssa sitä, onko siinä järkee,
että toinen on korvaushoidossa ja toinen ei, kun kuiten-

Lähin sitte sinne laitosvieroitukseen ja se epäonnistu

kin yhessä oli käytetty.

kyllä pahemman kerran. Multa tiputettiin kertalaakista
pois sekä opiaatit, että mun reseptillä oleva kipulääki-

Alotin käynnit A-klinikalla ja siellä mun omahoitaja oli
sitä mieltä, että koska mun käyttö oli jatkunu niin

tys ja ne vieroitusoireet oli jäätävät.

Kokeiltiin kaikki maholliset ja melkein mahottomatkin

Alotin korvaushoidon alkuvuodesta 2017. Se on mennyt

keinot, mutta jätin sen vierotuksen kesken, en kerta-

aika hyvin, meillä molemmilla. Kannabis on jääny sella-

kaikkisesti pystyny enää olemaan siellä. Tulin kotiin ja

seks, että toisinaan se edelleen pompsahtaa tähän mei-

jatkoin käyntejä A-klinikalla, lähinnä seulojen anta-

dän elämään ja sitten jää taas pois.

mista korvaushoidon aloitusarviota varten. Multa purettiin tässä vaiheessa pois reseptillä oleva kipulääkitys, mutta se tiputus tehtiin maltillisemmin ja se oli
mulle helpompaa.

Viime syksynä oisin kaivannu mun A-klinikan omahoitajalta jotain tukee, keskusteluapua ja neuvoja, kuinka
saada se polttelu hallintaan, mutta ne ajat sitte siirty
ja lykkäänty, kun oli henkilöstövajausta. Päätin sitte

Työkuviot oli ajautuneet siihen, että työterveyslääkäri

vaan itse, että lopetan sen.

ehotti mulle itse, että toteaa mut terveydellisten syiden vuoksi sopimattomaksi työhön, ja siihen suostuin.
Se oli mulle tavallaan valtava helpotus. Pidettiin viimenen kolmikantaneuvottelu työpaikalla, jossa kerroin rehellisesti myös esimiehelleni ja henkilöstöpäällikölle,
mikä mun tilanne on. Henkilöstöpäällikkö otti asian tosi
hyvin ja oli kannustava ja tsemppaava. Mun esimies ei
sanonut edes moikka, kun lähti.

Jonin retkahukset kannabikseen on aiheuttanu mulle jo
ihan sellasia vihan tunteita, kun se aiheuttaa niin paljo
riitaa mun ja Jonin suhteeseen. Se aiheuttaa sellasta
ristiriitaa ja vastakkainasettelua, kun toinen yrittää ja
toinen ei. Että vaikka kuinka se toinen sanois, että tosi
upeeta kun et polta, niin ei se nyt oikein tunnu sellaselta.

Kivun hoito mulla on edelleen aika onnetonta, tän päih-

Tukena mulla tässä kuntoutumisessa on ollu terveyden-

detaustan takia. Mulla on kipuoireita paljon enemmän,

huollon lisäksi työvoimapalvelut ja Reitti. A-klinikka on

kuin ennen. Toivon, että vaikka oonkin nyt työttömänä,

ollu myös tukena, mutta mun on pitäny opetella vaati-

tästä selkäongelmasta otettais silti koppia, koska mulla

maan sitä itelleni. Resurssit on pienet, mutta pinnal-

on tulevaisuudessa haaveena päästä takasin työelä-

liseksi jäävä ja harvakseltaan saatu apu palvelee vain

mään.

harvaa kuntoutujaa.

Haluaisin opiskella jonkun uuden ammatin, jotain ihmis-

Tää Marginaalissakin mahdollisuus-hanke ryhmineen ja

ten parissa tehtävää työtä. Tiedä vaikka joskus voisin

sitten ehdottomasti se vertaistuki, mitä oon saanu on

työkseni auttaa muita, joilla on samankaltaisia koke-

ollu korvaamattomia. Tosi hyvin muhun on suhtauduttu

muksia. Kuitenki mulla on työikää jälellä vielä, niin ois

noissa työllisyyspalveluissakin, Reitissä varsinkin osa-

hyvä löytää joku sellanen duuni, mitä pystyn tän selkäni

taan nähä ja tarttua asiakaslähtöisesti siihen potenti-

kans tekemään ja mikä tuntuis mielekkäältä.

aaliin, mikä mussa on.

Tällä hetkellä oon ollu kuntouttavassa työtoiminnassa

AA- ja NA-ryhmissä käynti mulla on vielä harkinnan as-

reilut puoli vuotta ja saanu tästä sellasta varmuutta ja

teella, monihan niistä on apua ja tukea saanu. Ehkä mä-

tukea haaveelleni lähtee opiskelemaan uutta ammattia,

kin rohkaistun lähtee kattomaan, millasta se on.

jotaki tän tyyppistä työtä ihmisten parissa mä haluun
tulevaisuudessa tehä.

Lapset on ollu mulle suuri tuki tässä kuntoutumisessa.
Ne ties tosi pitkään, että käytin vahvoja kipulääkkeitä,
mutta ei ne tienneet, kuinka väärin mä niitä käytin. Mun
molemmat lapset on ite hakeutuneet hoitoalalle ja ymmärtävät tätä riippuvuussairautta sitäkin kautta. Ne
on todella ylpeitä musta, kun yritän tosissaan päästä
takasin jaloilleni.
Mä en oo ollu ehkä mikään malli-äiti, mutta mä oon
tehny parhaani enkä oo antanu päihteiden tulla koskaan
mun ja lasteni väliin. Mä oon ainaki onnistunu katkasemaan sellasen ylisukupolvisuuden ketjun, mä en oo
siirtäny omaa pahaa oloani lapsilleni, vaan meillä on lämpimät ja luottamukselliset välit. Mä oon heistä todella
ylpee ja he ovat ylpeitä musta.
Nyt mun ei tarvii enää kannatella muita, vaan saan keskittyy omaan kuntoutumiseeni ja oman elämäni saamiseen raiteilleen. Polku on pitkä ja kivinen, mutta suunta
on oikea.

Vilja, 27 v.

Olin ala-asteella, kun sain sisaruksen. Äiti sairastui masennukseen sen jälkeen, ja otin tosi paljon vastuuta sen

Mun isä ja äiti erosivat, kun olin parivuotias. Isällä oli

vauvan hoidosta. Se oli aika vaikea lapsi, sairasteli pal-

peli- ja päihdeongelmia ja myöhemmin mulle selvisi,

jon.

että sillä oli diagnosoitu myös määrittelemätön persoonallisuushäiriö. Jäin äidin luo asumaan, mutta isä oli
aina vahvasti mun elämässä mukana ja tukena. Äiti
käytti päihteitä jonkin verran, mutta harvoin mä sitä
muistan kännissä nähneeni. Se saattoi olla baanalla
pari-kolme kertaa viikossa, olin sitten jonkun luona hoi-

Me muutettiin hetkeksi toiselle paikkakunnalle. Mulle
puhkesi siellä syömishäiriö, laihduin tosi paljon. Oireilin
varmaan sitä lapsuuden pahaa oloa. Muutettiin kuitenkin takaisin ja jatkoin samalla luokalla, josta olin lähtenytkin. Laihtumisen myötä itsetuntokin parani ja uskalsin puolustaa itseäni, joten kiusaaminen loppui.

dossa tai joku oli kotona vahtimassa mua.
Kahdentoista vanhana mulla oli ensimmäiset imppausÄidillä oli omia ongelmia, johtuen hänen omista kokemuksistaan kaltoinkohtelusta ja hyväksikäytöstä, jotka

kokeilut. Niistä ei jäänyt mitenkään hyvä fiilis, ne oli
aika pelottaviakin kokemuksia.

olivat jääneet häneltä käsittelemättä. Hän oli toisinaan
arvaamaton, ja se on aika paljon heijastunut mun lap-

Olin kolmentoista, kun kuvioihin tuli tupakointi ja alko-

suuteen ja kotioloihin.

holi. Se alkoholi tuli aika rajuna kuvioihin heti, dokailtiin viikoittain kaveriporukalla. Viiltelin myös itseäni

Mä olin tosi kiltti ja herkkä lapsi, jouduin koulukiusatuksi kun olin vähän pyöreä.

kännissä, kyllä se oli sellaista avunhuutoa silloin.

Koin olevani tosi aikuinen ja jotenkin parempi, coolimpi

koska tällä mun ihastuksella oli kaunis ja hoikka tyttö-

kuin muut, koska dokasin.

kaveri. Aattelin, että munkin täytyy olla laihempi ja
kauniimpi, että kelpaisin. Viiltelin itteeni edelleen,

Tuli kaikenlaista kännisekoilua, jouduin sairaalaan tai
virkavalta otti kiinni kännissä ja niistä tehtiin sitten

mulla oli masennusta ja paniikkihäiriö. Kuvioihin oli tullut myös pillerit viinan kanssa.

lastensuojeluilmoituksia. Ei ne oikein johtaneet mihinkään, mut laitettiin sellaiselle alaikäisten päihdetyön-

Jotenkin räpistelin sen peruskoulun läpi. Mulla oli siinä

tekijälle, mutta mun oma asenne oli niin kielteinen, että

joitain yksittäisiä pirikokeiluja, pilvenpoltto oli päivit-

en hyötynyt siitä yhtään mitään.

täistä. Pääsin ammattikouluun, mutta se jäi kesken, kun
sairastuin psykoosiin ja jouduin psykiatriseen pakko-

Mun ja äidin välit oli siihen aikaan tosi huonot. Me rii-

hoitoon.

deltiin tosi paljon, riitoihin liittyi myös fyysistä väkivaltaa. Suojelin sitä mun pienempää sisarusta, ettei äiti

Ei se meininki sielläkään muuttunut, pistin päihteiden

ois siihen käynyt käsiksi. Äiti lähtikin sitten hakemaan

käytön suhteen vaan isompaa vaihdetta päälle. Sairaa-

apua niihin omiin ongelmiinsa ja hyvä niin.

lajakson jälkeen muutin soskun järjestämään tukiasuntoon, josta en kokenut saavani kylläkään mitään tukea.

Mulla diagnosoitiin yläasteella lievä keskittymishäiriö
ja mut siirrettiin erityisluokalle, osin mun omasta tah-

Mua uhkailtiin, että mikäli en anna puhtaita seuloja,

dosta. Siellä mulla oli sellainen ihastus, joka poltti kan-

mut huostaanotetaan. Mä tavallani oikein toivoin sitä

nabista. Mun syömishäiriö myös paheni tosi nopeasti,

huostaanottoa, en antanut varmaan kertaakaan puh-

Isä oli edelleen vahvasti mukana mun elämässä. Meillä

taita seuloja. En noudattanut sääntöjä, ryyppäsin edel-

oli ollut suunnitelmissa, että muutan pian isän luo asu-

leen ja käytin aineita. Silti kukaan ei tarttunut mun ti-

maan sieltä tukiasunnosta, jotta saisin paremmin

lanteeseen.

otetta elämääni.

Hakeuduin masennuksen takia yksityiselle lääkärillekin,

Olin jotain 17, kun huomasin ettei isällä ole kaikki hy-

kun julkiselta puolelta en kokenut saavani minkäänlaista

vin. Se oli ollut useamman vuoden selvinpäin, mutta ker-

apua. Se diagnosoi mulle kaksisuuntaisen mielialahäiriön

ran kun oltiin yhdellä mökillä, niin se otti pillereitä ja

vajaan tunnin kestävän käynnin päätteeksi. Sain mieli-

dokas tosi rajusti, pilveä polteltiin myös. Vähän sen jäl-

alalääkkeet, jotka teki musta zombin ja lopetin niiden

keen sain puhelun, että isä oli joutunut sairaalaan lääk-

syömisen hyvin pian oma-aloitteisesti.

keiden yliannostuksen takia ja parin päivän päästä se
sitten kuoli.

Hieman on jäänyt mietityttämään, voiko yksittäisellä
lääkärikäynnillä tällaista tehdä? Se väärä diagnoosi on

Samoihin aikoihin tulin raskaaksi ja sain keskenmenon,

kuitenkin seurannut mua näihin päiviin saakka ja estä-

ja nää kaikki asiat yhdessä toi oikein lisää vettä myl-

nyt multa esimerkiksi masennuslääkkeiden käytön.

lyyn sen mun päihteidenkäytön suhteen.
Silloin mulla alkoi se opiaattien piikittäminen. Mun
elämä oli tosi epävakaata, mulla oli paljon lyhyitä miessuhteita. Mun elämään alkoi tulla rikollisuus mukaan,

osittain siksi että niitä opiaatteja oli järjestettävä

Päätin tehdä abortin, se oli raskas ja vaikea päätös,

jostain, mutta osittain myös siksi että jotenkin ihan-

mutta se oli oikea päätös. Pakenin tilannetta mun äidin

noin sitä elämäntapaa ja tunsin yhteenkuuluvuutta siinä

luo ja valehtelin sille miehelle, että olin saanut kesken-

porukassa.

menon. Meille tuli ero, se jatko radottelua ja pikkuhiljaa pöly siitä laskeutui.

Olin kaksikymppinen, kun aloin olla aika loppu. Muutinkin sitten toiselle paikkakunnalle, tarkoitus oli päästä

Mä olin saanut hetkeksi elämääni haltuun, mutta ei

vanhoista kuvioista irti ja rauhoittua. Lähdin vieroituk-

siinä kauaa mennyt, kun sekin vähä, mitä olin saanut ka-

seen, mutta tapasinkin siellä sellasen mua aika reilusti

sattua, unohtui. Olin aika pahassa jamassa, kerran mut

vanhemman miehen, jolle tulin hyvin nopeasti raskaaksi.

vietiin ambulanssilla kovassa kuumeessa sairaalaan. Olin

Lopetin silloin hetkeksi kaiken käytön.

niin huonossa kunnossa, että oli hiuskarvan varassa,
jäänkö ylipäänsä henkiin. Masennus oli mulla rajumpana

Se mies oli henkisesti tosi sairas ihminen, väkivaltainen
ja kontrolloiva. Sen ympärillä pyörivä porukka uhkas

kuin koskaan, pidin itteeni tosi likaisena, kuvottavana
ja arvottomana.

hakata mut, jos saisin keskenmenon.
Oon miettinyt, että jos mulla siinä vaiheessa vielä oli
Aloin siinä vaiheessa miettiä, että mä teen ihan helvetin väärin sekä sitä lasta, että mua itteeni kohtaan, jos
mä sen synnytän.

ollut jotain itsekunnioituksen rippeitä jäljellä, niin ne
alkoi kyllä hävitä aika nopeasti. Löysin jostain sellaisen
just vankilasta vapautuneen tyypin ja se muutti saman

tien mun luokse asumaan. Se oli todettu syyntakeetto-

Heikki oli mun isän jälkeen ensimmäinen turvallinen

maksi tappoon ja oli hyvin henkisesti kipeä ihminen.

mies mun elämässä, se ei ollut väkivaltainen ja käyttäytyi mua kohtaan kauniisti ja kunnioittavasti. Mun olo

Vedettiin yhdessä kamaa ja pikkuhiljaa musta karisi
kaikki viimeisetkin ihmisyyden rippeet. Jos olin joskus
aiemmin ollut sellainen rauhaa rakastava hippityttö, nyt

helpottui, Heikin kanssa oli turvallista ja onnellista
elää. Me käytettiin kamaa yhdessä, mutta Heikki oli
kuitenkin mun rinnalla ja tukena kaikessa.

musta oli tullut yht’äkkiä täysin rajaton ja väkivaltainen.

Suhteen alussa me molemmat haluttiin rauhoittua ja
lopettaa kaman käyttö. Meillä ei kuitenkaan ollut kei-

Yritin itsemurhaa useamman kerran sen suhteen aikana
ja jouduin jälleen psykiatriseen pakkohoitoon. Tää
tyyppi joutuikin sitten sillä aikaa takaisin vankilaan ja

noja tilanteen hallintaan, yrityksistä huolimatta. Kuitenkin siemen raitistumiseen kylvettiin tähän aikaan,
johonkin syvälle, mutta kuitenkin.

sairaalasta päästyäni päätin muuttaa takaisin Mikkeliin.
Se oli tosi sekavaa ja ristiriitaista aikaa; vaikka meillä
Oli vuosi 2013, mä olin 21-vuotias. Mulla oli takana jo
kymmenkunta päihdekatkoa tai -hoitoa ja lukemattomia
miesjuttuja, pidempiä tai lyhyempiä. Muuton jälkeen
tapasin mun ensimmäisen tosirakkauden, Heikin.

oli hyvä suhde Heikin kanssa ja oltiin onnellisiakin, toi
kaman käyttö elämään paljon pahaa: sain c-hepatiittitartunnan, vedin yliannostuksen tai pari, lähdin kyllä
hoitoihin mutta keskeytin ne, tuli tehtyä rikoksia; kaikkea ihan jälkeenpäin ajateltuna älytöntä.

Muistan kun vedin ekat överit ja tulin tajuihini, kuulin

Näen tän kuitenkin yhtenä suurena käännekohtana mun

kuinka ensihoitajat puhuivat antavansa lisää naloksonia,

elämässä; mulle kirkastui ajatus siitä, että mä en ha-

niin huusin että älkää nyt saatana enempää laittako,

luakaan kuolla, mä haluan elää.

kun mun olot menee. Kuka helvetti sanoo tossa tilanteessa noin? Se kertoo paljon siitä sen aikaisesta meiningistä; millään ei ollut mitään väliä, kunhan pää on sekaisin.

Olin muutaman kuukauden ilman opiaatteja, mutta retkahdin taas. Silloin mulle alettiin puhua tästä korvaushoidosta. Olin ensin tosi vastaan, mutta pikkuhiljaa
mun päässä alkoi kypsymään se ajatus, että voisko tää

Toisella kertaa olin väkivaltainen hoitajia kohtaan ja

elämä olla jotain muutakin, kuin tätä paskaa. Olin 23-

mut passitettiin psykiatriseen hoitoon. Onnistuin kui-

vuotias, enkä nähnyt elämälläni enää mitään tarkoitusta

tenkin puhumaan itseni sieltä pois. Ois varmaan ollut

enkä suuntaa.

syytä pitää mut siellä vaikka väkisin.
Me aloitettiin Heikin kanssa korvaushoito 2014 ja se
22-vuotiaana lähdin viimeisen kerran ennen korvaushoi-

oli ainakin mun elämässä iso käännekohta. Meillä oli

toa laitosvieroitukseen opiaattien takia. Avokatkoja oli

hyvä parisuhde, rikollisuus ja katuelämä alkoi väistyä

kokeiltu, ne toimi sen yhden-kaks päivää. Yritin itse-

meidän elämästä. Mulla oli hoitokontakti päihdepalve-

murhaa vieroituksessa, vedin ranteet auki ja kuolema

luihin ja kaikki se pikkuhiljaa kerrytti mun voimia ta-

oli silloin todella lähellä.

kaisin. Me asuttiin yhdessä, meillä oli koira, hommattiin

auto. Aloitin opinnot ja kaikki oli tosi hyvin. Olin mel-

ristössä tutustua raittiiseen itseeni. Aloitin esimer-

kein vuoden putsina, kunnes raittiuteen alkoi tulla ta-

kiksi NA-ryhmäkäynnit ja jatkan niitä tänäkin päivänä.

kapakkia ja suhdekin rakoilemaan.

Oon löytänyt sieltä itselleni toisen perheen.

Meille tuli ero ja samoihin aikoihin mun paras ystävä

Mua on tukenut tässä kuntoutumisessa se, että mä oon

teki itsemurhan. Mä retkahdin, rupesin käyttämään

tajunnut tän riippuvuuden olevan sairaus. Mä oon saa-

turruttaakseni sitä eron jälkeistä paskaa oloa ja ystä-

nut keskustelemalla paljon selvitettyä asioita itselleni,

vän poismenon aiheuttamaa ahdistusta. Sain kyllä tukea

mä esimerkiksi tunnen hirveää syyllisyyttä siitä mun

mun päihdepuolen kontaktilta, mutta kun ei niille us-

pikkusisaruksen tilanteesta, kun oon niin paljon tukeu-

kalla kertoa kaikkea ihan rehellisesti, koska asioilla voi

tunut äitiin.

olla seuraamuksia sen korvaushoidon suhteen. Mulla jäi
ne opinnot siinä samalla kanssa.

Äiti aina sanoi, että mihin kellonaikaan ja missä kunnossa vaan saa kotiin tulla, mutta oisko se kuitenkin

Siinä oli jonkin aikaa sitä retkahdus-amfetamiinin

joskus voinut sanoa että älä tule, että ei sun nuorem-

käyttö-hoito -kierrettä, mutta vaikka niitä retkahduk-

man sisaruksen tarvii nähdä sun sekoiluja tai muuten-

sia tuli, niin käyttöjaksot oli koko ajan lyhyempiä ja

kaan tuota touhua. Ei tää ole helppo tilanne, kun sulla

putsit kaudet piteni. Sain useamman kuukauden jakson

on tämän ikäisenä kolmen-neljäntoistavuoden raju päih-

päihdekuntoutukseen, siellä rakensin vahvempaa pohjaa

dehistoria, niin kaikki täytyy opetella alusta, elää sitä

raitistumiselle ja sain rauhassa ja turvallisessa ympä-

murrosikää nyt.

Kyllä ne hoidot ja kuntoutusjaksot on olleet niitä,

aina ja sen takia mua on yritetty esimerkiks hyväksi-

missä mua on herätetty työstämään tätä ongelmaa.

käyttää taloudellisesti, eikä tää mun läheisriippuvuus

Oon onnellinen siitä, että oon aina ne maksusitoumuk-

oo ainakaan auttanut siinä asiassa.

set saanut, vaikkei sellaista nopeata muutosta ja parannusta olekaan tullut, vaan asiat on tapahtuneet tosi
hitaasti ja melkein huomaamatta. Että nyt korvaushoidon aikana on ollut turvallisempaa aloittaa se kaik-

Mua on käytetty hyväksi myös seksuaalisesti ja näitä
kokemuksia mun on nyt pitänyt työstää saadakseni itsetuntoani ja omanarvontuntoani takaisin.

kien siihen riippuvuuteen kuuluvien asioiden työstämi-

Viime vuosi on ollut mulle valtavaa henkisen kasvun ai-

nen; se tunnepuoli varsinkin. Ne tunteet on todella vai-

kaa, kun on pitänyt tehdä todella perusteellista työtä,

keita ja pelottaviakin asioita, mulla meni kauan, että

että se pää edes toimisi normaalisti kaiken sen kemial-

uskalsin edes ajatella niitä asioita. Pelkäsin, että se-

lisen sekoittamisen jälkeen.

koan tai retkahdan.
Mulla on ollut laaja verkosto viranomaisia tukemassa
Oon huomannut myös olevani paitsi päihderiippuvainen,

tätä kuntoutumista; A-klinikka ja siellä oma työntekijä,

myös läheisriippuvainen ja se on vaikuttanut mun ihmis-

sosiaaliohjaaja neuvomassa ihan käytännön asioissa, so-

suhteisiin aiemmin tosi paljon.

siaalityöntekijä ja Reitti tukemassa työllistymistä, oon

Mulla on aina ollut hankaluuksia vetää rajoja ja suojella
itteeni, oon kuitenkin tosi hyväsydäminen ihminen ollut

sitä kautta päässyt kuntouttavaan työtoimintaan ja arkeen taas käsiksi.

Lisäksi kaikki nää ryhmät, eli A-klinikan avokuntoutus,

Luulin, ettei musta voi koskaan tulla yhtään mitään.

NA- ja AA-ryhmät ja nyt tää Marginaalissakin mahdol-

Mutta ilmaiseksi tai mitenkään lahjana se ei oo tullut,

lisuus-hankkeen toiminta.

se on vaatinut helvetisti työtä, multa itseltäni.

Se on tosi raskasta myös, kun toisinaan tuntuu, että

Vedin aineita pahaan olooni, kunnes mulla oli vielä pa-

koko verkosto koostuu viranomaisista. Kun pitää ne

hempi olo, kun olin vetänyt aineita, ja lopulta tuli se

vanhat, käyttäjäaikojen kaverit karsia pois ja löytää

raja vastaan, että okei, oon valmis tekemään mitä

raittiita tilalle. Tai eniten on ehkä yhteistä niiden itse-

muuta tahansa, kuin ylläpitämään tätä pahan olon ja it-

kin raitistuneiden kanssa. Se tulee niin äkkiä takaisin

seinhon kuplaa.

se käyttökulttuuri, kun pyörii vanhoissa porukoissa,
että sen kanssa täytyy olla tosi tarkkana.

Mun mielestä se tärkeä pointti tässä toipumisessa on
myös se, että täytyy antaa itselleen aikaa toipua, koska

Nyt mä oon jotenkin saanut sen, mitä olen lapsesta asti

kaikki ei tapahdu heti. Se vaatii hitosti kärsivälli-

tavoitellut ja mistä olen haaveillut; tasapainoisen olon.

syyttä, koska yleensä addiktit haluaa kaiken ja ne ha-

On sellainen harmonia, eikä koko ajan se jumalaton

luaa sen heti, ne on tottuneet siihen.

tuska päällä.
Kun katon elämääni taaksepäin, niin en mä tiedä, mikä
En ois ikipäivänä uskonut, että voin olla tässä tilan-

mut ois tältä säästänyt. Oisko sitten vaikka se, että

teessa, että mulle annetaan vielä mahdollisuus elää sel-

mut ois otettu sieltä kotoa pois, kun niitä lastensuoje-

laista normaalia elämää. Että olen ylipäänsä hengissä.

luilmoituksia alkoi virrata.

Oon kuitenkin tullu viranomaisille näkyväksi päihteiden

on esimerkiksi purettu se kaksisuuntaisen mielialahäi-

kanssa sekoillessa ja niiden viiltelyjen ja mielialaongel-

riön diagnoosi.

mien takia, samoin se tukiasunnossa vietetty aika. Ihmettelen edelleen, miksi siihen ei hanakammin puututtu, miksi mun tilannetta katottiin vain sormien välistä.

Nyt on vain edettävä itseään kuunnellen, omien voimavarojen mukaan, ettei haukkaa liian isoa palasta ja pala
loppuun; siitä äkkiä valahtaa taas aika syvälle paskaan.
Mutta kyllä tää kaikki työ on ollut sen arvoista, että

Tällä hetkellä menen aika päivä kerrallaan tän elämäni

jatkan työtä hamaan tulevaisuuteen saakka, ettei tar-

kanssa. Pääsen syksyllä jatkamaan mun kesken jääneitä

vitsisi enää palata vanhaan.

opintoja ja toivon pääseväni niiden kautta työelämään.
Jos mun rahkeet vaan riittää, niin toivon että voisin tulevaisuudessa tukea muita tän saman asian kanssa
kamppailevia.
Mun tilannetta on ryhdytty korjaamaan nyt kokonaisvaltaisesti; sekä psyykkistä että fyysistä puolta. Mä
kuvittelin aiemmin, että oon psyykkisesti todella
fucked up, mutta nyt mulle on kirkastunut, että se mielenvikaisuus on pitkälti johtunut niistä aineista. Multa

