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Yhteystiedot Kaakkois-Suomen Sininauha ry:n 

postituslistalta. Tietoja säilytetään tietosuoja-

asetuksen mukaisesti ja käytetään vain 

tiedottamiseen yhdistyksen toiminnasta. 

Poistamiset tai lisäykset listalle: Jaana Takala 

tai joku muu a.o. infotaulussa. 
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Toiminnanjohtajalta 

Joka vuosi tuntuu, että aika vaan kulkee nopeammin ja niin täytyy taas 

todeta. En myöskään olisi halunnut viime kesänä uskoa, että olemme 

edelleen kamppailemassa koronaa vastaan, emmekä ole voineet tehdä 

töitämme normaaleissa olosuhteissa koko vuotta.  

Päiväkeskuksemme ovat olleet vuoden aikana osittain suljettuina ja 

olemme joutuneet rajaamaan avointa toimintaamme paljon. Kirjaamista 

on ollut korona-aikana enemmän, koska joudumme keräämään 

kävijöiden yhteystiedot mahdollista koronajäljitystä varten. Normaalisti 

nimien kerääminen ei kuulu matalankynnyksen toimintaan. Kotikoodin 

työntekijät ovat tehneet etätöitä mahdollisuuksien mukaan ja niiden 

asiakkaiden kanssa on tavattu etänä, joilla digiloikka on onnistunut. 

Suojavarusteita on käytetty ja siivottu entistä enemmän. Olemme viime 

aikoina miettineet, että milloinkahan pääsemme maskeista ja 

käsideseistä eroon. Kukaan ei vielä uskalla veikata tuota päivää. Valoa 

kuitenkin on tunnelin päässä. Onneksi nyt kesällä olemme taas voineet 

avata toimintaa enemmän ja kohdata asiakkaitamme, kun 

koronatartuntojen määrät ovat laskeneet. 

Vaikka korona onkin ajoittain vaikeuttanut toimintaamme, olemme myös 

keksineet uusia juttuja: vaihtoehtoja kohdata ja auttaa ihmisiä. Ruokaa 

on jaettu ulko-ovelta, pelejä pelattu ulkona ja etäisyyksiä laskettu, jotta 

olemme voineet kohdata ihmisiä turvallisesti. Etukäteen sovitulla ajalla 

on saanut apua digiasioissa ja meille on voinut tulla käyttämään 

tietokonetta tai puhelinta, jos vaikka oma puheaika on loppunut.  

Aloitimme keväällä 2021 meille täysin uuden toimintamuodon: Tiltin 

avoimen toiminnan, joka on tarkoitettu rahapelaajille. Tieto- ja tukipiste 

Tiltti on toiminut Helsingissä jo kymmenen vuotta ja saimme sieltä hyvät 

raamit aloittaa toiminta Kotkassa ja Haminassa. Tiltistä kerrotaan tässä 

lehdessä vielä lisää. Tiltti on kiinnostanut verkostoa kovasti ja pääsimme 

esittelemään toimintamme aloittamista myös Helsinkiin Päihdepäiville.  

Haluan vielä toivottaa teille kaikille voimia ja jaksamista. Muistakaa 

nauttia elämästä, pitäkää itsestänne hyvää huolta ja muistakaa  rohkeasti 

pyytää apua, kun sitä tarvitsette.  

Aurinkoisin terveisin 

Satu 

 

Sinisataman työntekijät Jaana, Sanna ja Ida totuttelivat 

koronavisiirien käyttöön syksyllä 2020, kun tautitilanne huononi. 

  



Tiltti - mikä se on? 

Vuoden 2020 keväällä meihin otti yhteyttä Camilla Metsäranta A-

Klinikkasäätiön Yhteispelillä -hankkeesta ja ehdotti yhteistyötä 

rahapelaamiseen liittyvissä asioissa. Tuolloin emme vielä tienneet mihin 

tämä yhteistyö johtaa, mutta nyt voimme jo kertoa jotakin. Saimme 

Helsingin Tiltin työntekijöiltä koulutusta koko henkilökunnalle liittyen 

rahapelaamiseen ja siitä aiheutuviin pelihaittoihin. Koulutusten myötä 

aloimme pohtimaan mitä matalankynnyksen palvelua voisimme tuoda 

Kotkaan ja Haminaan. 

Alkuvuodesta 2021 päädyimme siihen, että pystymme muun oman 

toimintamme ohella ja Yhteispelillä -hankkeen tukemana aloittamaan 

Tiltti KotkaHaminan toiminnan. Emme voineet ottaa koko Helsingin Tiltin 

”pakettia” käyttöön koska siellä toimintamuotoja on niin monia, mutta 

päätimme aloittaa avoimen toiminnan ja tietoiskut. Huhtikuussa 

esittelimme toimintaamme verkostolle ja jaoimme esitteitä. Toukokuun 

2021 alusta Tiltti käynnistyi ja päätimme pitää Tilttiä auki kesän yli 

lomista huolimatta.  Yhteistyöverkostot ovat ottaneet Tiltin vastaan hyvin 

ja ovat olleet tyytyväisiä, että Etelä-Kymenlaakson alueella on nyt 

toimintaa rahapeliongelmista kärsiville asiakkaille.  Toivomme, että 

yhteistyöverkostojen kiinnostuksen myötä tieto saavuttaa asiakkaat, 

jotka voisivat hyötyä Tiltin tarjoamasta tuesta.  

Toiminnanjohtajamme Satu pääsi Yhteispelillä -hankkeen Camilla 

Metsärannan kanssa toukokuussa päihdepäiville miniseminaarissa 

esittelemään, miten Tiltin käynnistämisprosessi on meillä edennyt ja 

miten toimintamme on alkanut. Tiesimme muiden kokemuksista, että 

tämän tyyppinen toiminta käynnistyy hitaasti ja niin se meilläkin on 

käynyt. Olemme kuitenkin olleet auki joka keskiviikko ja muutamia 

asiakkaita on jo löytynyt palvelun piiriin.  

 



Tiltti on avoinna joka keskiviikko klo 15.00-17.00. Parillisina viikkoina 

kokoonnumme Sini-Kotkan tiloissa ja parittomina Sinisatamassa 

Haminassa. Tilttiä pitää pääsääntöisesti Laura, mutta osalla työntekijöistä 

on valmius sijaistaa tarpeen vaatiessa, jotta saamme pidettyä ovet 

avoinna asiakkaille. Tiltissä vertaisuus on keskeisessä osassa. Olemmekin 

saaneet mukaan kaksi vertaisohjaaja, jotka ovat olleet mukana avoimissa 

ovissa. Jatkossa toivomme, että kun kävijöitä on enemmän, vertaisuus 

toteutuu kävijöiden kesken. Tiltin toiminnan periaatteena on että, 

jokaisella on jotain annettavaa muille kävijöille ja halutessaan kävijät 

voivat olla tukena toisilleen rahapelaamiseen liittyvissä haasteissa.  

Tietoiskuja pidetään 1-4 vuodessa. Toivomme tarpeita ja aihealueita 

tietoiskuihin nousevan kävijöiltä, yhteistyötahoilta tai tartumme 

alueellisiin, sekä ajankohtaisiin aiheisiin, jotka koskevat 

rahapeliriippuvuutta tai rahapeliongelmia. Tiedotamme myös 

Facebookissa, johon on tehty Tiltti KotkaHaminalle omat sivut.  

 

Sanat ovat Helsingin Tiltissä koottuja kävijöiden kokemuksia 

peliongelmista. 

Idan mietteitä menneeltä vuodelta 

Olen Paikka-auki* -työntekijä Sinisatamassa. Työni aloitin syyskuussa 

2020 ja mahtavien työkavereiden innoittamana aloitin myös 

sosionomi-opinnot työn ohessa! Olen saanut sydämellisen 

vastaanoton täällä Sinisatamassa ja haikeudella lähden kesän jälkeen 

omille teilleni katsomaan mitä tulevaisuus tuo tullessaan. 

 

Talon tavat tulivat tutuiksi 

nopeasti ja olen saanut 

monipuolista opastusta 

erilaisissa askareissa. 

Päiväkeskukseen on helppo tulla 

ja tuntea olonsa kotoisaksi, niin 

työntekijän kuin varmasti 

asiakkaankin näkökulmasta. 

Vuosi on hujahtanut nopeasti 

täällä päiväkeskuksessa 

työskennellessä! Paljon uusia 

asiakkaita ja mukavaa 

yhdessäoloa mm. pelien ja 

rupattelun parissa.  

Vapaa-ajallani vietän aikaa 

perheen ja ystävien kanssa. 

Kesäpäivät kuluvat pyöräillen ja kirjoja lukien, kakkujen leivontaa 

unohtamatta. 

Mukavaa jatkoa toivottaa Ida 

*Paikka auki on STEAn avustusohjelma nuorten ja osatyökykyisten 

työllistymiseksi sote-järjestöissä vuosina 2018-2022. 

  



Olimme täällä, sinua varten 

Vaikka koronarajoitusten vuoksi päiväkeskus Sinisataman ovet olivat 

kiinni noin viisi kuukautta, eikä normaali matalan kynnyksen toiminta 

ollut mahdollista, me olimme paikalla - sinua varten. Sovimme 

käyntiaikoja asioiden hoitamiseen yksitellen. 

Esimerkiksi autoimme hankkimaan sähköisten palveluiden käyttämiseen 

tarvittavia nettipankkitunnuksia, sekä käyttämään niitä palveluja. 

Otimme valokopioita, tulosteita, teimme hakemuksia ja soitimme 

yhdessä yhteistyötahoille. Istuimme alas vaihtamaan kuulumisia ja 

tunnelmia sekä tsemppasimme toinen toisiamme. Sinisataman ruoka-

apu toi helpotusta ehkä tiukkaan rahatilanteeseen. 

  

 Yhdessäololle etsittiin uusia muotoja. Koska sisätiloissa ei voitu 

kokoontua, tapasimme toisiamme ulkona. Harvinaisen pitkät pakkaset 

innostivat kaupunkilaisia jääveistosten tekoon, joten laskiaisena mekin 

hassuttelimme jääveistoksilla. Sitten sormet kohmeisina joimme 

lämpöiset kaakaot ja söimme laskiaispullat. Kevään koittaessa ranteita 

notkisteltiin petankkipelien äärellä, välillä omalla pihalla, välillä 

puistossa. Lintujen muuton aikaan ulkoilimme kävellen muun muassa 

Meltin lintutornille. 

Teimme yksilöaikojen puitteissa ruokaa Ruokatauolla. Henkilöt, jotka 

halusivat kokeilla tai opetella tietyn ruuan valmistamista, tulivat 

sovittuna aikana kokkaamaan itselleen lounaan. Keittiössä valmistui 

lisukkeineen kasvispihvejä, ruskeaa kastiketta, perunapannaria ja 

sämpylöitä. Onnistumisen iloa! 

Naistenpäivänä muutama vakiokävijä sai käsilleen hemmotteluhoidon 

kuorintoineen ja voiteineen, sekä kauniin värisine kynsilakkoineen. 

Leivoskahvit kruunasivat tunnelman. 

Tällaiset yksitellen sovitut tapaamiset ovat olleet hienoja, koska olemme 

voineet tutustua toisiimme paremmin ja rauhassa. Jatkossakin voit sopia 

yksilöajan milloin vaan haluat tulla juttelemaan kahdenkesken tai 

hoitamaan asioita.  

 



Vapun jälkeen saimme taas avata ovet vapaasti tulla ja mennä – tosin 

rajatulle henkilömäärälle. Tästä rajoituksesta olemme ottaneet 

hengähdystaukoja kun on menty aamupalalle meren rannalle. Siellä on 

tilaa kaikille eikä tarvitse laskea. 

Sen huomasimme kaikki, että kasvokkain kohtaamista ei netti ja some 

korvaa. Kiitos sinulle päiväkeskuskävijä siitä, että olet hienosti jaksanut 

pestä kädet, käyttää maskia, odottaa omaa vuoroasi ja huolehtia 

etäisyyksistä. Pienillä teoilla on isot vaikutukset. Yhdessä olemme 

huolehtineet päiväkeskuksen turvallisesta aukiolosta. Vastaisuuden 

varalle olemme varmaan viisastuneet       

terveisin Sanna ja Jaana 

 
Laura toimistollaan tapaamassa asiakasta. 

 

Kotikoodit R&L 

Kotikoodi palveluohjauksen vuosi on sujunut tasaisesti ja erityisesti 

Kotkassa asiakasohjaus palvelun piiriin on lisääntynyt. Korona ei ole enää 

vaikuttanut palveluohjauksen toimintaan niin paljon kuin edellisenä 

vuonna. Kotkassa ja Haminassa on tavattu asiakkaita lähes normaalisti, 

tietysti kasvomaskeja käyttäen ja käsihygieniasta huolehtien. Myös 

yhteistyöverkostojen kanssa asiakkaiden tapaamiset ovat lisääntyneet 

koronatilanteen helpottumisen myötä. Koronan mukanaan tuoma 

erityisaika ja etätyöskentely ovat varmistaneet sen, että Kotikoodi 

palveluohjauksen tekeminen ja tuen antaminen vaatii asiakkaiden 

tapaamisen kasvokkain.  

Vuonna 2020 Kotikoodi palveluohjauksen avulla asiakkaille saatiin 72 

asuntoa. 190 asiakasta on saanut tukea asuntoasioissa palveluohjaajilta, 

joko asiakastapaamisella tai puhelimitse. Verkoston kanssa yhteistyötä 

on tehty 1022 kertaa. Etätyön lisääntyminen muissa palveluissa on 

osaltaan lisännyt Kotikoodi palveluohjauksen tarvetta. Näyttäisi sille, että 

kuluvana vuonna 2021 asiakaskohtaamisen ja tuen tarvetta on hieman 

enemmän.  

Vuonna 2020 Sininauhaliiton jäsenyhteisön Hyvä käytäntö -teeman 

mukaisesti julkaistut videot Kotikoodi palveluohjauksesta on otettu hyvin 

vastaan yhteistyöverkostoissa. (https://ks-sininauha.fi/ toimipisteet/ 

kotikoodi/) Ne ovat saaneet näkyvyyttä Sininauhaliiton eri sosiaalisissa 

medioissa pitkin syksyä ja toivomme, että niiden myötä vastaavia 

käytäntöjä on voitu aloittaa muuallakin Suomessa. Jatkossa niihin voi 

tutustua Sininauhaliiton kotisivuilla. Mielenkiinnolla odotamme mitä 

tuleva vuosi tuo tullessaan ja että saamme jatkaa tätä tärkeää työtä.  

Riika ja Laura 

  

https://ks-sininauha.fi/


Sini-Kotkaan kasvoi kasvojen puu 

Korona on vaikuttanut Sini-Kotkankin arkeen paljon kuluneen vuoden 

aikana. Välillä olemme tavanneet asiakkaita yksitellen ja välillä taas 

olemme voineet päästää asiakkaita sisään rajoitetusti. Nyt on 

mukavaa, kun voimme taas pitää ovia auki, vaikka edelleen joudumme 

rajoittamaan kävijämääriä ja noudattamaan jo tutuksi tulleita 

koronaohjeita. On kuitenkin kiva nähdä ihmisiä ja palata hieman kohti 

normaalimpaa arkea. 

Sini-Kotkassa aloitettiin keväällä 2021 Mervin ideasta ”rakentamaan” 

päiväkeskuksen seinälle puuta, johon tulee kävijöiden valokuvia. Puun 

maalaamista ideoitiin ja lopulta keväällä löytyi paikka, johon puu 

maalataan. Mari maalasi Mervin kanssa puun Sini-Kotkan seinälle ja 

Satu aloitti potrettikuvien ottamisen. Kuvia otettiin jo aika monesta 

kävijästä, mutta ajatuksena on, että puun oksille voi lisätä kuvia 

myöhemminkin. Puu siis kasvaa ajan kuluessa ja tarvittaessa 

maalataan myös lisää oksia. Tämä on ollut kivaa yhteistä tekemistä, 

johon moni on päässyt ja pääsee osallistumaan.  

 

 

  



Ongelmaa syrjäytymistä aikalailla koko elämä 

Nyt viime vuosina olen vasta ruvennut tarttumaan elämästä ja 

yhteiskunnasta kiinni. Olen siis jättänyt huumeet ja melkein alkoholin, 

saanut oikean diaknoosin ADHDN, laihduttanut ja opetellut elämään" 

ihmisiksi" ja se ei ole ollut helppoa. Ihmiset syyllistää ja tuomitsee 

helposti jos ei ole menestynyt ja hyvin toimeentuleva. 

Sininauha. Mitä on Sininauhan toiminta? Mitä siellä tehdään, mihin siellä 

tullaan? Mikä se on? Kuka minä olen? 

Aloitan kuka minä olen. Olen mies neljänkymmenen ikävuoden ylittänyt. 

Elämäni ei ole mennyt ihan putkeen, jos ajattelee siitä näkökulmasta 

mikä on "perus-suomalaisen haave, enkä viittaa politiikkaan. Vaan siihen 

että hankitaan koulutus, ura ja omaisuus, kesämökki ja oma asunto. 

Siihen minä en pystynyt enkä luule että pystynkään - saatikka 

haluankaan. Olen elämässäni siis "epäonnistunut". Lähtökohdat oli 

huonot: rakkaudeton pelokas lapsuus jne. En ole pärjännyt 

työelämässä/yhteiskunnassa. On ollut päihde a. 

Nyt päästäänkin Sininauhan toimintaan. Tämä kyseinen päivätoiminta on 

ollut hyvin tärkeä osa elämäntapamuutostani, siellä on ollut hyvä poiketa 

päivisin rupattelemaan ja aamupalalle. Kun on vähävarainen niin on 

saanut koulujen ylijäämäruokaakin, ja se on tukenut 

elämäntapamuutostani paljon. Jo paljon sen takia että saa aamupalan ja 

lämpimän ruuan ja tietynlaista vertaistukea. Tähän päivätoimintaan kun 

saa tulla semmoisena kuin on, ei tarvitse teeskennellä mitä on, ja kaikki 

toiminta on päihteetöntä. Sininauhalla ei vaikuta menneisyys - siellä saa 

olla oma itsensä ja jutella niistä asioista joista haluaa. 

Apuakin saa esim. tietokoneen, puhelimen ynnä muun kanssa. Tämä 

kyseinen päivätapahtuma onkin monelle päivän ainut sosiaalinen 

tapahtuma. Päivän +aikana kun pääsee rupattelemaan ja kokeilemaan 

erilaisia leikkimielisiä pelejä jne. Monelle pelkkä juttelu edesauttaa 

elämän hallintaa. Onkin niin mukava ollut aina uimisen jälkeen tulla 

aamupalalle paikkaan, missä ei tuomita virheistä vaan otetaan vastaan 

ihmisenä, semmoisena kun on - ja se onkin hyvin vapauttavaa kun saa 

olla oma itsensä sen kummemmin häpeemättä. 

Pääsin itsekin 30 vuoden tauon jälkeen kokeilemaan koronapeliä ja se se 

oli hienoa se. Myös merenranta-aamiainen oli hieno asia, jonka 

Sinisatama on muun muassa järjestänyt. Nyt odotankin innolla sitä, kun 

on luvassa pesäpallon harjoittelua. Sininauhalla on myös seurattu 

innokkaana norpan köllöttelyä ja lintujen pesintäää vitejo greemin 

kautta. Tämä kaikki palvelu on todella tärkeä monelle ihmiselle ja piristää 

päivää paljon. 

Jarkko,  päivätoiminnassa kävijä kiitollinen sellainen.  

 

  



Tervetuloa jäseneksi? 

Jäsenmaksulla tuette ja kannatatte yhdistyksemme toimintaa ja pääsette 

mukaan osaksi tärkeää työtä, jota teemme päihteidenkäyttäjien, 

yksinäisten, asunnottomien ja peliongelmaisten kanssa Kotkassa ja 

Haminassa. Jäsenyys ei velvoita sinua mihinkään, mutta halutessasi 

pääset mukaan yhdistyksen toimintaan ja vaikuttamaan asioihin mm. 

vuosikokouksissa. Jäsenmaksun suuruus on 10€ /vuosi. 

Maailmantilanne on kovin epävarma emmekä tiedä millainen maailma 

meitä odottaa muutaman vuoden päästä. Uskomme kuitenkin, että  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yhdistyksiä ja yhdistysten tekemää työtä tarvitaan, mahdollisesti vielä 

enemmän kuin aikaisemmin. Yhdistyksenä toimimme virallisen 

palvelujärjestelmän rinnalla ja pystymme tukemaan asiakkaitamme 

matalalla kynnyksellä, ilman byrokratian jäykkyyttä ja 

monimutkaisuutta.  

Jos et vielä ole nähnyt Kotikoodi-työmme videoita, niin käy katsomassa 

ne kotisivuiltamme - mielestäni ne avaavat hyvin työmme erityisyyttä 

ja tärkeyttä. Päiväkeskusten asiakaskyselyissä korostuu joka vuosi, 

kuinka tärkeitä paikkoja ne ovat monelle. Erityisesti on jäänyt mieleen 

erään kävijän lausahdus: ” Elämä olisi aika paljon kurjempaa, jos ei 

voisi missään käydä tällaisia keskusteluja”. 

 

  



 

Yhteensä vuoden aikana 8 748 

asiakaskohtaamista/ -yhteydenpitoa 

Kaakkois-Suomen Sininauha ry 
2020 

Yhdistyksellä 

9 palkattua 

työntekijää 

 

Sinikeitaalla/Sini-

satamassa 

kävijöitä vuoden 

aikana 3 454 

 

Sini-Kotkassa 

kävijöitä vuoden 

aikana 3289 

 

Kotikoodissa 

kohdattu 190 

asiakasta 

 

Sini-Kotka ollut auki 132 päivää vuodessa 

Haminassa jaettu ruokaa 2056 

kertaa 

Kotikoodissa saatu asunto 72 

asiakkaalle 

 

Kotikoodissa verkostojen kanssa 

tehty yhteistyötä 1022 kertaa 

Verkkosivujen 

kokonaiskävijämäärä 

8907 

 

 

Sinikeidas/Sinisatama ollut 

auki 202 päivää vuodessa 

Päiväkeskuksissa järjestettiin 20 

ryhmäkertaa, joissa oli 74 osallistujaa 

Kotikoodi -

työstä julkaistiin 

5 videota 


