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Suojatie ry

Vertaistukiyhdistys, 
STEA

vertaispäihdetyötä

Päihdehuollon

jälkikuntoutus

Päihdepalvelut / Sote

ammattipäihdetyötä

HARJULA



Maailman paras 
paikka toipua!

HARJULAN VISIO



Toipumiskulttuuri

• Kulttuurin avulla ihminen luokittelee ympäristöä, arvottaa itseään ja 

muita sekä rakentaa omaa identiteettiä

• Toipumiskulttuuri on päihteiden käyttöön liittyvän kulttuurin

vastakohta



Harjulan perustehtävä
• Edistää ja ylläpitää

päihteetöntä elämäntapaa, 
toipumista ja 
toipumiskulttuuria

• Vertais- ja ammattipäihdetyötä
saman katon alla

• Välietappi kuntoutumisessa –
toipumiskulttuurin kautta
valtakulttuuriin



Päihteettömyys

.

Harjulan arvot

Tasavertaisuus

.

Väkivallattomuus

Turvallisuus



Harjulan asiakkaat ja 
kävijät
• Päihderiippuvuudesta toipuvat, jotka ovat päättäneet

lopettaa päihteiden käytön
• Päihdetoipujien läheiset

• 20 – 40 kävijää / päivä

• 300 – 400 käyntiä / kuukausi

• Noin 400 eri osallistujaa / vuosi



2001: Suojatie ry

• STM:n rahoituksella

• toimi alkuun muun

muassa Kallion

virastotalossa

2003: Helsingin sosiaaliviraston

huumekuntoutujien

palveluohjausyksikkö
• toimi Helsingin

Diakonissalaitokselta

“perittynä” Kukkis-projektina

vanhassa kukkakaupassa

Harjulan historiaa



…Haave yhteisestä helposti saavutettavasta

toimitilasta…

• 1/2004: Perustamissuunnitelma
• Toimintaan sopivat vanhan Harjun

terveysaseman tilat löytyivät
Sörnäisistä

• 2.5.2004 Huumekuntoutujien
palveluohjausyksikön ja Suojatie ry:n
työntekijät muuttivat yhdessä
Harjulaan



Harjulan historiaa

1/2005

Huumekuntoutujien

palveluohjausyksiköstä

Päihdehuollon

jälkikuntoutusyksiköksi

sosiaaliviraston omaksi

toiminnaksi

3/2005

Kolmanneksi

kumppaniksi Kalliolan

kehittämisyksikön

hoitovalmennusprojekti

(RAY)

9.9.2005

Solmittiin

kumppanuussopimus: 

Päihdehuollon

jälkikuntoutus, Suojatie

ry ja Kalliolan

setlementin

kehittämisyksikkö

1/2005

Suojatie ry:n Vertaisten

kohtaamispaikka –

projekti RAY-

rahoituksella



16.12.2008
Uusi kumppanuussopimus

Päihdehuollon jälkikuntoutus

ja Suojatie ry

1/2008
Kalliolan

hoitovalmennusprojekti

lopetti Harjulassa

1/2013
Kumppanuussopimus

uusittiin siirryttäessä

sosiaalivirastosta sosiaali- ja 

terveysvirastoon

Harjulan historiaa



Kumppanuussopimus
uusittiin 24.5.2019!

HARJULA NYT



Kumppanuustyö
Harjulassa
• Toipumiskulttuurin vaaliminen
• Kohtaamispaikka avoinna arkisin klo 9-16
• Harjulan talotoimikunta kokoontuu kerran

viikossa
• Yhteiset tilat
• Työharjoittelut Harjulassa
• Vertais- ja ammattipäihdetyön yhdessä

tekeminen ja yhdessä oleminen



Harjulan henkilökunta
Päihdehuollon jälkikuntoutus :
• Antti Koponen
• Kirsi Ohraluoma
• Saija Niinimäki
• Joonas Munck
• Jani Pirisjoki
• Kirsti Tuorila
• Maarit Vennola
• Tuula Hiltunen

Suojatie ry:
• Teija Ahonen
• Roland Nordström
• Ari Huldén
• työharjoittelijat ja vapaaehtoistyöntekijät



Päihdehuollon jälkikuntoutus

• Toipumisen myöhäisvaiheiden
ammattipäihdetyö

• Asiakkaat helsinkiläisiä toipuvia aikuisia ja 
läheisiä

• Käytännönläheistä, liikkuvaa, 
vapaaehtoisuuteen ja yhdessä tekemiseen
perustuvaa



Suojatie ry

•Toipumisen myöhäisvaiheiden vertaispäihdetyö
•Kävijät toipuvia aikuisia ja läheisiä
•Kohtaamispaikan toiminnalliset ryhmät ja 
tapahtumat
•Urheilutoiminta
•Ryhmävierailut
• Liikkuva työ



Harjulassa kehitettyä

Kokkikurssit

• Alkuun yhteistyössä

Uudenmaan

Marttojen kanssa

2004 - 2007

• Nykyään omana

toimintana

kysynnän mukaan

Soluyhteisökokeilu

• Asunnottomien

sosiaalipalvelujen ja 

Sillanpirtin

pienyhteisön kanssa

2015 - 2017

Tiivis yhteistyö talous-

ja velka-asioissa

• Talous- ja 

velkaneuvonnan

kanssa alusta lähtien

jatkuen edelleen

• Kalliolan

talousprojektin kanssa

2006 - 2009



Harjulassa kehitettyä

Korvaushoidosta

irrottautuvien tuki

• Kiinni päihteettömään

arkeen –projekti 2007 

- 2009

• Korvaushoidosta

irrottautuvien

toimintamalli

• KoHo-app

Sovellus-

kehittäminen

• KoHo-app

• Helsinki 

Recovery 

-app

Vanhemmuuden tuki

• Vanhemmuuskurssit

yhteistyössä

perheterapeuttien

(2004), Finfamin (2015 

- 2017) ja Alppilan

seurakunnan (2016 -

2017) kanssa

• Lapsiparkki oma-

apuryhmissä

käyvien

yksinhuoltajien

lapsille (2012 -

2017)

• Harjulaan ovat lapset tervetulleita!



Harjula työharjoittelupaikkana

• Omat rakenteet kuntouttavan työn yhteistyölle ja 
työnjaolle

• Harjulassa työharjoittelevat sekä päihdekuntoutujat
että sosiaali- ja terveysalan opiskelijat



Kokemuksia kumppanuudesta

HARJULAN TOIPUMISKULTTUURI

• Harjulasta muodostunut yhteisö

• Helppo tulla – päihteettömänä

• Yhteinen paikkaan sidottu

perustehtävä

• Kaikki osallistuvat tekemiseen

• Ammattityö ja vertaistuki

täydentävät toisiaan

• Yhteinen kieli ja ymmärrys



Kokemuksia kumppanuudesta

• Kumppanuus = läsnäoloa ,  päivittäistä yhdessä

tekemistä ja yhdessä olemista

• Toiminnan taloudell isuus = kustannusten jako

• Työntekijöiden pysyvyys

HARJULAN ARKI VAKIINTUNUT



HARJULA TAVOITTAA TOIPUJAT

Kokemuksia kumppanuudesta

osallistumisen ja 
tekemisen

mahdollisuus –
ei pakkoa

puskaradio toimii
lähetteitä tai
ajanvarausta

ei tarvita



HARJULAN TUNNELMA JA ILMAPIIRI

Kokemuksia kumppanuudesta

• elämistä hetkessä , tässä ja nyt
• työntekijöiden innostus ja sitoutuminen
• asiakastyössä syntynyt idea
• sisältö muodollisuuksia tärkeämpää
• vaikea arvioida perinteisin mittarein



Harjulan CV
• “Hepolle kenkää” –palkinto Tuula Jauhiainen, Kirsti 

Tuorila 2007

• Vuoden kelpo esimerkki 2007, kunniakirja

• “Hepolle kenkää” –palkinto Ari “Huli” Hulden 2012

• “Hepolle kenkää” –palkinto Suojatie ry 2017

• KoHo-app 2017

• Maxin pelaaja (Max Westerberg – tunnustuspalkinto

elämäntyöstä Asunnottomien jalkapallon

tuottamisessa) Ari “Huli” Hulden 2018

• Helsinki Recovery –app 2019

• Oma pää – pääoma –palkinto Ari “Huli” Hulden 2019



Asiakas-/kävijäpalautetta

Harjulasta on mahdollista saada
apua joustavasti ja nopeasti

Vois myös olla iltaisin tai 
viikonloppuisin

säännöllisesti auki

Ei tarvitse
välttämättä puhua

sen kun ollaan vaan
ja ihmetellään

Ystävällinen ja auttava
sekä kuunteleva

henkilökunta

Kehitettävää on 

Yleinen ilmapiiri
tiloissa on ollut rento

Byrokratian
hammas ei ole 
tänne purrut ja 

hyvä niin

Toiminta on erittäin
hyödyllistä

päihdekuntoutujalle
ja jeesaa

eteenpäin erittäin
hyvin

Tsippadappadui

Huomattavasti saisi
olla enemmän toimintaa

“
Turvallinen paikka



24.5.2019 - 15 VUOTTA 

KUMPPANUUTTA

RECOVERY ROCKS!
Suojatie ry / Harjula

www.kumppanuustaloharjula.fi

(avataan syksyllä 2019)


