D-ASEMA KURVI & DROP-IN
”ensimmäisellä kerralla jännitti, mutta toisella

kerralla huomasin, että täähän on tämmönen mukava
olohuone.”
Annina Laaksonen, kansalaistoiminnan tuottaja, HDL
Elli Peltola, vastaava ohjaaja, HDL Hoiva Oy, päihdepalvelut

Toimiva yhteisö
synnyttää luottamusta
itseen, toisiin ihmisiin,
palveluihin ja
yhteiskuntaan

Osallistujiensa näköinen

D-Asema
Alusta
kansalaistoiminnan ja
palveluiden
kohtaamiselle
Paikka, jossa jokainen
on potentiaalinen
toimija

Kansalaistoimintana
kulttuuria, liikuntaa,
taidetta, kokkausta,
kerhoja & musiikkia

Alueen järjestöjen ja
taloyhtiöiden
kohtaamispaikka &
innovaatioalusta

Alustana on vertaistuen, toimijuuden ja yhteisöllisyyden
tuottamisen malli CABLE (Community Action Based Learning
for Empowerment) ja sen rullaavat valmennukset kaikille
kävijöille ja kumppaneille. Työote empaattinen ja välittävä.

Omaehtoinen
kansalaistoiminta ja
kuuluminen yhteisöön

Arvo:
Kävijän
toimijuus
vahvistuu

Hengellinen tuki
Avoin kahvila & keittiö

Tilaan integroidaan alueella tarvittavia sotepalveluja mm terveysneuvonta, jalkautuva
sosiaalityö, työllisyys- ja asumispalveluja

”Lääkäri ja kaikki
työntekijät on
loistotyyppejä,
vapareista
puhumattakaan!”

• Sijaitsee Sörnäisissä
• Matalan kynnyksen kansalaistoiminnallinen paikka, jossa sisäänrakennettuna palveluna
toimii päihdepalveluyksikkö Kurvin tuottama korvaushoito ja terveysneuvonta (Drop-in)
• Samassa toimipisteessä päihdepalveluiden ja kansalaistoiminnan työntekijöitä
• Kansalaistoiminnan ajatuksena päihdepalveluiden asiakkaiden voimavarojen ja toimijuuden
tukeminen, mm. vertaistoiminta, mahdollisuus osallistua ja tehdä
• Kansalaistoiminnan osalta toimintaa rahoittaa STEA (ent. RAY)
• Päihdepalvelut tuottaa Diakonissalaitoksen Hoiva Oy:n päihdepalvelut

”Kaikki hyvin ja
kiitos kun
jaksatte auttaa
meitä.”

DROP IN – NÄKÖKULMIA TERVEYSNEUVONTAAN
JOKAINEN KOHTAAMINEN ON TÄRKEÄ

LAPSI- JA PERHETYÖ
LAPSI- JA PERHETYÖ

KYNNYKSETTÖMYYS

LAPSI- JA PERHETYÖ
LUOTTAMUKSEN
LAPSI- JA PERHETYÖ
RAKENTAMINEN

LAPSI- JA PERHETYÖ
LAPSI- JA PERHETYÖ

LAPSI- JA PERHETYÖ
LAPSI- JA PERHETYÖ

ANONYYMITEETTI

YHDESSÄ TEKEMINEN

YMPÄRISTÖTYÖ
LAPSIJA PERHETYÖ
LAPSI- JA PERHETYÖ

VERTAISTYÖ
LAPSI- JA PERHETYÖ

LAPSI- JA PERHETYÖ

OSALLISUUS
LAPSIJA PERHETYÖ
LAPSI- JA PERHETYÖ

AMMATILLISUUS
LAPSI- JA PERHETYÖ

LAPSI- JA PERHETYÖ
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TERVEYSNEUVONTAPALVELUIDEN SISÄLTÖ
- Ruiskujen ja neulojen vaihto ja muiden käyttövälineiden jakaminen
- Veriteitse ja seksin kautta leviävien tartuntatauteihin (mm hiv, c-hepatiitti), sekä raskauden ehkäisyyn liittyvä valistus ja neuvonta
- Kondomien ja liukuvoiteiden jakaminen
- Turvallisemman pistämisen/käytön opastus, käytön riskien minimoiminen
- Opastusta ja tietoa liikkeellä olevista huumausaineista
- Neuvontaa ja ohjausta seksuaaliterveydestä
- Raskauksien testaus ja ohjaus tartuntatautien sekä sukupuolitautien testauksiin
”Saan vertaistukea paljon
- Asiakkaiden tilanteen seurantaa sekä tarvittaessa lähettämistä muihin palveluihin
ja henkilökunnalta myös
- Ympäristötyö palvelupisteiden ympäristössä
apua. Välillä vaan on
- Leipä/pulla, mehu- ja kahvitarjoilu.
vaikeaa kun toiset
- Haavojen hoito ensiapuluontoisesti
yrittävät "vetää
- Hiv- ja C-hepatiittitestaukset
alaspäin", koska heillä on
- A ja B-hepatiittirokotukset
vaikeaa tai paha olla.
- Lääkärinvastaanotto yksi kerta viikossa 3 tuntia
Täytyy vain muistaa, että
- Sosiaalineuvontaa ja ohjausta mm. viranomaisasiointiin
on kyse omasta
- Asiakkaan saattaminen muihin palveluihin (esim. ehkäisyneuvolaan tai somaattisiin päivystyksiin)
elämästä.”
- Yhteisö, jossa on tarjolla päivänlehti, TV, tietokone, peseytymismahdollisuus ja vaihtovaatteita.
- Vertaiskoulutukset ja työnohjaus vertaisina toimiville
- Vertaisten mukana olo terveys- ja sosiaalineuvontatoiminnassa

”Muualta
muuttaneena koen
Kurvin palvelut hyvin
tasokkaana.”

Arkea D-asema Kurvissa

• YHTEISÖLLISTÄ
RUOANLAITTOA
• TEKEMISTÄ
• RETKIÄ
• VAPAAEHTOISIA
• VERTAISIA

Väitän että Drop In
kaltaiset mestat ovat
taloudellisestikin
kannattavia sijoituksia
yhteiskunnalle

Toimintaa ohjaavat missio, visio ja strategia

Työntekijä

Opiskelija

Työkokeilija

VE/vertsi

Asiakas

Tavoitteet ja motiivit
Ammatillinen
kehittyminen
Yhteiskunnallinen
merkitys
Palkka
Asenne
Diakonia

Uuden oppiminen
Yhteiskunnallinen
vaikuttaminen
Ammattiin
valmistuminen
Tavoitteet
oppilaitoksesta

Työnteon
kokeileminen
Jaksamisen
tunnistaminen
TE-toimisto

Mielekäs
tekeminen
Yht.kunnallinen

vaikuttaminen
Auttaminen
Kuntoutumi-nen

Palvelu (hoito,
hv)
Yhteisö
Mielekäs
tekeminen

Vastuut
Työnantaja ja
työntekijä
määrittelevät
yhdessä
Vastuu muiden
roolien ->
ohjaamisesta

Lähellä työntekijän
vastuiden laajuutta
Yksilöllistä
Määritellään koulun
ja työnantajan
kanssa

Yksilöllistä
Määritellään
työnantajan kanssa
yhdessä
Ei korvaa työntekijää

Yksilöllistä
Määrittelee itse
yhdessä yksikön
kanssa

Yhteisön
pelisäännöt
Asiakas itse

D-Asemien vaikuttavuus
Kävijöistä 20 % kokee itsensä yksinäiseksi*
suomalaisista keskimäärin 7 %**
* Helsingin neljän D-Aseman kävijäkysely joulukuu 2016, n=127
** Juho Saari 2015

Noin 70 kävijää
päivässä D-Asemaa
kohti. Yhteensä yli 50
000 käyntiä vuodessa.
Määrät kasvussa

KÄVIJÄTILASTOJA,
tammi-elokuu 2017
• D-asema Kurvissa asioi päivittäin n. 70-85 asiakasta, joista suuri osa on välineiden
vaihtajia. Muita asiakkaita ovat mm. asunnottomat, vähävaraiset ja esim. palveluissa
asioivien kaverit.
• Drop In- Kurvissa eli terveysneuvonnassa asioi kuukausittain keskimäärin 1033
pistosvälineitä vaihtavaa asiakasta
• Palautettuja pistovälineitä 677 877
• Annettuja pistosvälineitä 758 480
• Lääkärin vastaanotolla käy kuukausittain keskimäärin 40 asiakasta. Suurimmat syyt
lvo:lle hakeutumiseen ovat pistosinfektiot sekä hoidontarpeenarviot (lähetteen
korvaushoidon arvioon sekä vieroitushoitoon).

ONNISTUNEEN TOIMINNAN EDELLYTYKSET
• Kynnyksettömyys
• Kansalaistoiminnan ymmärrys: jokainen on toimija, ei toiminnan kohde
• Asiakkaiden tavoittaminen ja luottamuksen saavuttaminen: tässä vertaiset ovat
korvaamattomassa asemassa.
• Jatkuva toiminnan arvioiminen ja kehittäminen yhdessä asiakkaiden kanssa.
• Asiakaspalautteen pyytäminen, vastaanottaminen ja hyödyntäminen OLENNAISTA
• Työntekijöiden ammattitaito sekä asennoituminen haittoja vähentävään työhön.
• Ajanhermolla pysyminen.
• Saumaton yhteistyö eri toimijoiden kanssa.

”SITÄ ETTÄ OLETTE
TÄRKEÄN ASIAN
ÄÄRESSÄ,
TÄMMÖISET PAIKAT
OVAT TÄRKEITÄ!”

”Täällä me ”hirveet
narkkaritkin” ollaan
ihmisiä”

Kiitos!
Lisätietoja:
Annina.laaksonen@hdl.fi (kansalaistoiminta)
Elli.peltola@hoiva.fi (päihdepalvelut)

