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STOP HUUMEILLE RY 
on vuonna 2000 perustettu 

päihdekuntoutujien vertaistukeen 
keskittynyt yhdistys. 

Missio & visio
Stop Huumeille ry tukee päihdekuntou-
tujia hyvinä ja huonoina päivinä sekä 
tarjoaa päihteettömiä vaihtoehtoja 

kaikille niitä haluaville. Stop Huumeille ry 
tarjoaa ihmisten tarpeisiin vastaavaa 

vertaistuellista ja päihteetöntä toimintaa 
siellä missä sitä tarvitaan.

 
Stop Huumeille ry 

Pakkamestarinkatu 2
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Fattaluuta on koulutettu vertaispalveluoh-
jaaja, joka opastaa  ihmisiä virastoasioinnis-
sa. Fattaluuta auttaa sinua löytämään pal-
veluihin, tulee mukaasi palvelukäynneille, on 
tukenasi ja tarvittaessa auttaa lomakkeiden 
täytössä.

Fattaluutia päivystää sekä Stopissa että vi-
rastojen auloissa. 

Fattaluuta-koulutukset on suunnattu pää-
asiallisesti täysi-ikäisille päihdekuntoutujille, 
jotka haluavat parantaa omaa elämänhal-
lintaansa ja toimia vapaaehtoisina vertais-
palveluohjaajina. 

Koulutuksissa käsitellään keskeisimpiä sosi-
aali- ja terveyspalveluita ja vapaaehtoise-
na toimimisen periaatteita. Vapaaehtoisille 
järjestämme myös virkistyspäiviä ja työnohja-
usta.

Stopin vertaistuellinen olohuone löytyy Itä-
Pasilasta, jossa voit viettää letkeää aikaa 
päihteettömänä. 

Pyrimme tukemaan kokonaisvaltaisesti elä-
män eri osa-alueilla, arjessa  ja juhlassa.  
Meiltä löytyy biljardipöytä, pelejä, kisastu-
dioita, murkinaa, kuntosali, pyykkitupa, asi-
ointiapua, retkiä jne. Viikko-ohjelman lisäksi 
vietämme yhdessä juhlapyhiä raittiissa ja rai-
lakkaassa seurassa: uusivuosi, vappu, joulu, 
juhannus, vuosipäivät ja kaikkea muuta!

Tarjoamme tukea ja neuvontaa esimerkiksi 
hoitoon hakeutumisessa ja virastoviidakosta 
selviämisessä.

Olohuone on tarkoitettu kaikille päihteet-
tömille ja lääkkeettömille täysi-ikäisille. Tar-
joamme vertaistukea ja vaihtoehtoja, täysin 
ilmaiseksi.

Työpari vierailulle yksikköösi? Apua hoidon 
jälkeisten tukimuotojen löytämiseksi?

Radalta Himaan toimii siltana asiakkaan ja 
palveluiden välillä – Voimme tehdä konkreet-
tisen suunnitelman hoidon jälkeiselle tuen 
tarpeelle jo hoidon aikana.

Tarjoamme keskustelevia ja toiminnallisia ryh-
miä kuntoutujille yhteistyökumppaneiden yksi-
köissä päihdekuntoutuksen aikana. 

Radalta Himaan – keskusteluryhmä kokoon-
tuu myös perjantaisin Stopin tiloissa.

Kotiutumisen lähestyessä voimme sopia ta-
paamisen Stoppiin - vertaistuen ja päihteet-
tömän toiminnan tyyssijaan.

Mitä hoidon jälkeen?

Vertaistukea ja vaihtoehtoja

RADALTA 
HIMAAN Apuna asioinnissa!

Päihteetön olohuone


