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SINISATAMA Päiväkeskus
Isoympyräkatu 20 lh 10, 49400 Hamina (sisäänkäynti Torikadulta)
avoinna ma-pe: klo 9.00-14.00
Päiväkeskusvastaava
Sanna Niemelä puh. 040 867 0688
Päiväkeskustyöntekijä Jaana Takala puh. 044 558 0435
SINI-KOTKA Päiväkeskus puh. 044 745 1392
Mariankatu 14, 48100 Kotka
avoinna ma-pe 8.30-11.30 ja 12.00-14.00
Päiväkeskusvastaava
Mari Hölttä
Päiväkeskustyöntekijä Henna Ryynänen
KOTIKOODI
palveluohjaaja Riika Kokkonen puh. 044 763 9883 (Kotka)
palveluohjaaja Laura Kristoffersson puh. 044 986 7241 (Hamina)
RAITEILLA -hanke Keskikatu 6 lh 10, 45100 Kouvola
hanketyön koordinaattori Terhi Kansikas puh. 044 741 3351
hanketyön koordinaattori Sonja Kujala puh. 044 741 3922
Työntekijöiden sähköposti: etunimi.sukunimi@ks-sininauha.fi

www.ks-sininauha.fi

Kaakkois-Suomen
Sininauha ry

Toiminnanjohtajalta
Paljon on taas vuodessa ehtinyt tapahtua. Tuntuu että elämme jatkuvan
muutoksen aikaa: kun edellinen saadaan päätökseen, niin seuraava jo
kolkuttelee ovella. Meidän onkin tärkeää pysyä näissä muutoksissa
mukana ja seurata myös mitä muualla tapahtuu. Hyvinvointialueet
aloittavat toimintansa vuoden 2023 alussa, vielä emme tiedä mitä
kaikkea tämä meidän yhdistykselle tulee tarkoittamaan. Mielenterveysja päihdepalveluja koskevaa lakia uudistetaan parhaillaan ja uuden lain
on tarkoitus astua voimaan vuoden 2023 alusta. Sininauhaliitto on
ottanut kantaa jättämällä lausunnon lakiesityksestä.
Sini-Kotkan pitkäaikainen työntekijämme Kirsi jäi eläkkeelle ja
palkkasimme Hennan Kotkan päiväkeskukseen uudeksi työntekijäksi,
Marin pariksi. Yhdistyksemme koko kasvoi keväällä 2022, kun saimme
Stealta hankerahoituksen Kouvolaan. Raiteilla -hankkeeseen
palkkasimme työntekijöiksi Sonja ja Terhin. Raiteilla -hanke on lähtenyt
hyvin liikkeelle ja kohderyhmää on tavoitettu jo kevään aikana.
Toivoin jo kovasti, että tässä kohtaa vuotta olisimme jo voineet unohtaa
koronan kokonaan, näin ei kuitenkaan ole. Olemme toimineet
edelleenkin ohjeiden mukaan ja pyrkineet varmistamaan kävijöidemme
terveysturvallisuuden. Erityisesti olen tänä keväänä pohtinut sitä, kuinka
nopeasti korona toi kattavat digi/etäpalvelut meille ja samalla syrjäytti
miltei kaikki kasvokkaiset palvelut.
Moni asiakkaamme on kärsinyt tästä valtavasti ja esimerkiksi pankissa
asiointi on tehty hyvin haastavaksi. Osalla meidän asiakkaista on vaikeaa
sitoutua sovittuihin aikoihin, monen puhelinnumerot vaihtuvat tiuhaan
tahtiin eikä kaikilla ole välttämättä riittäviä taitoja asioida etänä
palveluissa. Mielestäni etäpalveluiden rinnalla tulisi säilyttää
kasvokkaiset palvelut, jotta kaikilla olisi mahdollisuus hoitaa omia
asioitaan. Tähän samaan asiaan otimme kantaa mielipidekirjoituksessa,

joka julkaistiin paikallisissa lehdissä. Haluamme yhdistyksessä tuoda
näitä asioita esiin sekä meidän asiakkaidemme ääntä kuuluviin.
Yhdistyksemme työssä merkityksellistä on, jos voimme tuoda toisen
ihmisen elämään jotain hyvää tai hieman helpottaa hänen arkeaan.
Monesti nämä asiat tuntuvat meistä pieniltä, mutta niillä voi olla
suurempi merkitys mitä osaamme sillä hetkellä ajatella.
Haluan toivottaa teille kaikille oikein hyvää loppuvuotta, pidetään huolta
toisistamme!
Satu

Tervehdys Raiteilla Pohjois-Kymenlaaksosta!
Huhtikuun alusta Kouvolassa starttasi Kaakkois-Suomen Sininauha ry:n
hanke, jossa hankekoordinaattoreina aloitimme me, Sonja Kujala ja Terhi
Kansikas. Meillä on pohjalla sosionomi AMK -koulutus ja jo melkoisen
pitkä työkokemus päihteidenkäyttäjien parissa erilaisissa työtehtävissä.
Raiteilla-hanke ajoittuu vuosille 2022-24 ja tähtää siihen, että sen aikana
tavoitamme mahdollisimman monia päihteidenkäyttäjiä matalan
kynnyksen toiminnan parissa. Lähdemme kartoittamaan tarpeita ja
yhdessä asiakkaiden kanssa suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintaa.
Ja tokihan toiveissa on, että hanke lunastaa paikkansa, saa jatkoa ja
tarjoaa toimintaa, josta asiakkaat saavat tarvitsemaansa sisältöä arkeen
sekä tukea elämäänsä. Työntekijöinä meistä on upeaa päästä
kehittämään tätä toimintaa, sillä uskomme sille olevan kovasti tarvetta.

Miten sitten kaikki on lähtenyt alkuun? Tätä tekstiä kirjoitettaessa on
toukokuun puoliväli ja remonttihanskat on hiljattain riisuttu käsistä.
Huhtikuussa siis remontoimme ja laitoimme toimitilaamme Kouvolan
keskustassa kuntoon ja siinä samalla teimme ajatustyötä siitä, miten
hanketta lähtisimme viemään eteenpäin. Remontti olikin melkoinen
urakka; muuntaa entinen lihakauppa toimivaksi matalan kynnyksen
kohtaamispaikaksi, mutta selvittiin siitä hienosti! Mietittiinkin, että jos
maalien ja tapettien valinta, remontointi ja Ikean huonekalujen kasaus
sujuu ongelmitta, selvitään jatkossakin eteen tulevista haasteista
yhteistyöllä.
Nyt kesän kynnyksellä onkin jo toiminta alkamassa täydellä tohinalla;
viikolla 20 avataan ovet asiakkaille, yhteistyökumppaneiden kanssa on
suunniteltu yhteistyötä.
Muun muassa jalkautuva työ Kuusankosken suunnalle aloitetaan
sosiaali- ja terveysneuvonta Pisteen kanssa. Lisäksi ennen kesälomia
ehditään viettää kesäkuun 10.pv avoimia ovia yhteistyökumppaneiden
kanssa.
Me toivotellaan kaikille lukijoille ihanaa kesää ja jos liikutte Kouvolan
suunnalla, tulkaa toki tutustumaan Kohtaamispaikka Raiteeseen ja
meihin! Nautitaan kesästä ja muistetaan myös rentoutua työn ohella, niin
mekin tehdään perheidemme ja
kaikenkarvaisten
eläintemme
parissa vapaa-ajalla.

Terhi ja Sonja

Moikka kaikille Hennalta!
Aloitin työt Kaakkois-Suomen Sininauha ry:ssä tämän vuoden
tammikuussa. Toimin päiväkeskustyöntekijänä Sini-Kotkassa.
Toimittuani aikani erilaisissa töissä - siivoojasta henkilökohtaiseen
avustajaan - ja viimeisimmällä vanhempainvapaalla ollessani päätin
hakeutua opiskelemaan. Valmistuin lähihoitajaksi 2014 mielenterveys- ja
päihdetyön osaamisalalta ja sen jälkeen työskentelin miltei 8 vuotta
vaikeavammaisten tehostetussa asumisyksikössä ohjaajana. Työni oli
vaihtelevaa, vaativaa ja antoisaa, mutta aloin kaipaamaan säännöllisyyttä
työaikoihin ja jokin vaihtelun halu koputteli takaraivossa. Hain ja pääsin
siis tänne Sini-Kotkaan, enkä ole katunut päivääkään. Minut on otettu
hyvin vastaan niin asiakkaiden kuin työkavereidenkin puolesta ja erilaiset
kohtaamiset ovatkin parasta työssäni.

Sini-Kotkan puuhun puhkesi paljon uusia lehtiä vuoden mittaan.

Perheeseeni kuuluu miehen
lisäksi kolme lasta, vanhimman
lapsen tyttöystävä sekä kaksi
koiraa. Vapaa-ajallani tykkään
touhuilla kotona kaikenlaista
sekä ulkona että sisällä ja
lenkkeillä
koirien
kanssa
metsissä.
Uutena
harrastuksena
olemme
mieheni kanssa aloittaneet
juoksukoulun.
Aurinkoista kesää kaikille!

Henna

Sinisatamakin sai osansa lumikuormista helmikuun alussa 2022

Ihan Tiltissä…
- kun rahapelaaminen mietityttää
Tiltti on nyt toiminut vuoden verran: keskiviikkoisin klo 15.00-17.00
rahapeliasioiden äärellä, vuoroviikoin Kotkassa ja Haminassa. Välillä on
ollut hiljaisempaa, mutta erityisesti kuluneen talven aikana kävijöitä on
tullut tasaisesti. Tiltti KotkaHaminassa on käynyt toukokuusta 2021
lähtien 24 eri asiakasta; osa vain kerran, toiset useammin. Ohjaajina
toimivat Laura, Camilla ja Sanna. Laura vastaa toiminnasta
yhdistyksemme osalta, Camilla on mukana Yhteispelillä!-hankkeen
kautta. Sannan Tiltti-työn mahdollistaa Sininauhaliiton Tiltti Helsinki,
joten tämä on verkostotyötä parhaimmillaan. Tiimi vie Tilttiä eteenpäin
tämän vuoden, jatkoa katsotaan loppuvuodesta.

Kymsoten rahapeliriippuvaisen hoitopolkua ja yhdeksi chat-robotin
vastauksista rahapelihaasteisiin. Camillan myötä olemme päässeet
kertomaan Tiltti KotkaHaminasta useille yhteistyökumppaneille, kuten
Kymsoten Miepä-hoitajille sekä laajemmin alueen verkostolle. Olemme
esittäytyneet erilaisissa tilaisuuksissa, jotta Tiltti saataisiin alueella
näkyväksi.
Helsingin Tiltin kanssa on tehty yhteistyötä osaamisemme
syventämiseksi; heillä on pitkältä ajalta kokemusta rahapelierityisestä
työstä. Tiltti-toiminnan yhteinen ilme näkyy mainoksissa, joita on jaettu
useita tuhansia vuoden aikana. Jatkossa Tiltti KotkaHaminaa kehitetään
juuri alueellisiin tarpeisiimme sopivaksi, Tiltin toimintamallia ja
periaatteita kunnioittaen.
Sosped-säätiön Pelirajattoman vertaisia on käynyt pitämässä
teemailtapäiviä Tiltissä 2022 kevätkaudella. Toiveena olisi jatkaa
vastaavia Tiltin avoimia ovia myös syksyn puolella. Ennakoivan
talousneuvonnan hanke on käynyt kaksi kertaa menneen vuoden aikana
kertomassa talouden ylläpidosta, ulosoton asioista, sekä velkaantumisen
lopettamisesta.
Tiltti KotkaHamina on mukana Kymenlaakson rahapeliverkostossa.
Pysymme mukana alueellisissa ja ajankohtaisissa rahapeliasioissa. Tiltin
toimintaa voi seurata Facebookissa ja Instagramissa.

Yhteispelillä! -hanke on auttanut markkinoinnissa ja toiminnan
kehittämisessä. Olet saattanut nähdä Tiltti-mainoksen bussissa tai
lehdessä. Camilla on tehnyt suuren työn, että meidät on saatu osaksi

Haimme
toukokuussa 2022 Tiltti KotkaHaminalle Stea:lta
hankerahoitusta, jotta voisimme jatkaa Tiltin avoimien ovien pitämistä,
sekä laajentaa yhdistyksen työtä rahapelihaasteiden parissa.
Hankerahoituksen turvin mahdollistuisi Tiltti-työhön oma kokoaikainen
työntekijä. Tämä varmistaisi yhdistyksemme työn jatkumisen alueen
rahapelihaittojen vähentämiseksi.
Mikäli rahapelipeliasiat mietityttävät, tule rohkeasti Tilttiin!

Keväästä kevääseen
Kevät 2021
Oven Sinisatamaan avasin
henkisesti fyysisesti riekaleina olin
apua pyytää en ensin tohtinut
yksin asioita mielessä pyöritellyt
pohtinut.
Ilmapiirin lämpimän kohtasin
ihmiset auttavaiset.
Tukea, voimaa käytännön ja
henkisiin asioihin sain.
Muuttuneet on asiat
vuodessa uutta ajateltavaa,
harrastuksia tuoden.
Ihmisyyttä tuntien. Kiitos.
Kevät 2022

Kirjoitti eräs kävijä, nimimerkki Eve

Keväästä kevääseen
mahtuu vaiheita
monta elämän.

Tervetuloa jäseneksi
Jäsenmaksulla tuet ja kannatat yhdistyksemme toimintaa. Olet osana
tärkeää työtä, jota teemme päihteidenkäyttäjien, yksinäisten,
asunnottomien ja peliongelmaisten kanssa Kotkassa ja Haminassa ja
Kouvolan seudulla. Jäsenyys ei velvoita sinua mihinkään, mutta
halutessasi pääset mukaan yhdistyksen toimintaan ja vaikuttamaan
asioihin mm. vuosikokouksissa. Jäsenmaksu 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. Erään kävijän toteamus oli
mieleenpainuva: ” On hyvä päästä välillä paikkaan, jossa voi kuunnella
tavallisten ihmisten tavallisia keskusteluja”.

Kaakkois-Suomen Sininauha ry 2021
Yhteensä vuoden aikana 9451
asiakaskohtaamista/ -yhteydenpitoa

Yhdistyksellä
9 palkattua
työntekijää

Sini-satamassa
käyntikertoja
3514 vuoden
aikana

Sini-Kotkassa
1780
käyntikertaa
vuoden aikana

Tiltti oli
avoinna 32
kertaa

Sinisatama ollut auki 246
päivää vuodessa

Päiväkeskuksissa järjestettiin 27
ryhmäkertaa, joissa oli 112 osallistujaa

Kotikoodissa 3701
asiakaskohtaamista
Sini-Kotka ollut auki 203 päivää vuodessa
Tiltissä kohdattiin 16
peliriippuvaista

Haminassa jaettu ruokaa 4086
kertaa. Ruoka-apu tavoittanut
n.140 eri taloutta.
Kotikoodissa verkostojen kanssa
tehty yhteistyötä 1344 kertaa

Kotikoodissa 126
asiakkaan
asumisolosuhteet
parantuneet

