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Tutkimuksen lähtökohtia
• Taustalla oma työtausta päihdehuollon ja lastensuojelun kentillä ja siellä 

kohdatut naiset asiakkaina


=> lastensuojelu: lapsi, perhe, äitiys, suojelu, kontrolli, riskit, velvollisuus 
puuttua


=> päihdehoito: terapeuttinen ja hoidollinen orientaatio, hoito- ja lääketieteen 
vaikutus, yksilökeskeisyys


• Oma kiinnostus: teorian ja käytännön yhdistäminen siten, että tutkimus voisi 
tukea asiakastyötä tarjoamalla tutkimukseen perustuvia tulokulmia ja 
suuntaviivoja


• Käsitys sosiaalityön tehtävästä interventiona: pyrkimys tietoiseen, 
tavoitteelliseen muutostyöhön ja muutokseen
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Mitä tutkittiin, missä ja miten?
• Tarkastelun kohteena ovat naisten päihdeongelmat ja niiden 

yhteisömuotoinen hoito laitoskontekstissa. 


=> Tutkimuksessa tarkasteltiin ensinnäkin sitä, mitä on naiserityinen 
päihdehoito 


=> Tutkimuksessa jäsennettiin yhteisöllisyyden ulottuvuuksia naisten 
päihdehoidossa. 


• Tutkimuksen teoreettiset ja käsitteelliset lähtökohdat rakentuivat intervention, 
naiserityisyyden, yhteisöllisyyden ja laitoksen kautta
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• Aineisto: etnografiseen kenttätyöhön perustuva haastattelu- ja 
havainnointiaineisto sekä täydentävä, kuvaileva dokumenttiaineisto (mm. 
asiakastilastoja, toimintakertomuksia) 2 päihdehoitolaitoksessa, joista toinen 
valikoitui lopulliseen väitöstutkimukseen 


- erilaiset perustehtävä, erilainen orientaatio, erilainen tulokulma 


• Tutkimusympäristö: laitoshoitoon sijoittuva, demokraattiseen yhteisöhoitoon 
perustuva naistenyhteisö (kuntayhtymä, julkinen sektori)


• Painopiste oli työntekijöiden työn ja yhteisön toiminnan tarkastelussa
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• Naiserityisen päihdehoidon jäsentäminen: teoreettisen mallin rakentaminen, joka 
perustui  aikaisempi (monitieteiseen) tutkimukseen ja osin kenttätyöhön (synteesi):                                                                                                             


(1) naiseuden ja sukupuolen merkityksen ymmärtäminen päihderiippuvuudelle 


(2) kehollisuus ja traumatisoituminen 


(3) identiteetti, tunteet ja mielenterveyden kysymykset 


(4) sosiaaliset suhteet (ml. äitiys, vanhemmuus)


(5) päihderiippuvuuden käsittely yksilökohtaisena muutostyönä 


=> Analysoitiin teoreettisen mallin toteutumista empiirisessä aineistossa


=>Tutkimus kuvaa sitä, millaisina ja miten naiserityinen päihdehoidon ulottuvuudet 
(1-5) ilmenivät naistenyhteisössä
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• Toinen keskeinen kysymys liittyi yhteisöllisyyden ja sosiaalitieteellisen 
näkökulman jäsentämiseen  


• Yhteisö oli sekä hoidon rakenne että tietoinen hoidon menetelmä, jolla pyrittiin 
tukemaan yksilöllistä muutosta 


• Hoidossa yhdistyivät ammattiapu ja vertaistuki 


• Laitostutkimuksen rajoitukset: asiakasryhmän valikoituminen, keskimäärin 
vakavammat ongelmat 
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Miksi naiset tarvitsevat omaa 
hoitoa? 
- sukupuolikysymys 
- tutkimushavainnot 
- sensitiivisyys sukupuolen suhteen
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Sukupuoli päihdekysymyksissä
• Sukupuolinäkökulma ja erityisesti naisten tilanteet ovat saaneet huomiota vasta 1980- 

ja 1990-luvuilta alkaen erityisesti USA:ssa.;tutkimuksessa sukupuoli ollut ennen tätä 
”muuttuja muuttujien joukossa”


• Kiinnostuksen viriäminen: äitiyskysymyksen, sikiövaurioiden kautta


• Sukupuolineutraalius ideologiana suomalaisessa yhteiskunnassa laajemmin


• Tutkimustulokset naisten ja miesten välisistä eroista päihdeongelman, hoidollisten 
tarpeiden ja sukupuolen mukaan eriytettyjen hoitomallien vaikuttavuudesta ovat osin 
ristiriitaisia 


=> Tutkimuslukutaito: mitä on tutkittu, mitä on mitattu ja millaisin mittarein, mikä on 
hoitopopulaatio, mikä on seuranta-aika, miten asioita on käsitteellistetty


• Stereotypioiden varaan rakentuvat käsitykset naiseudesta ja mieheydestä ja heidän 
palvelutarpeistaan voivat tuottaa syrjiviä käytäntöjä kummallekin sukupuolelle
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• Kaikki naiset eivät tarvitse ns. naiserityistä hoitoa


• Tutkimus tunnistanut asiakasryhmiä, jotka hyötyvät naisille kohdennetusti 
tarkoitetusta hoidosta, esimerkiksi:


- raskaana olevat ja pienten lasten/vauvojen äidit


- vakavista mielenterveysongelmista kärsivät, 


- traumatausta, syömishäiriöitä,


- asunnottomuus ja rikostausta


=> Näihin tilanteisiin liittyy usein kasautuneita, pitkäkestoisia 


     psykososiaalisia ongelmia ja epävakaa sosiaalinen tilanne
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Naiserityisen päihdehoidon järjestämisen lähtökohtia: naisten 
päihdeongelmiin ja hoitoon liittyviä haasteita  

• häpeä, kokemus leimatuksi tulemisesta, salailun tarve;


• suhde omaan sukupuoleen ja muihin naisiin voi olla ongelmallinen;


• hoitokulttuurin miehiset piirteet ja vuorovaikutustyyli;


• naisille tärkeiden kysymysten sivuuttaminen tai toissijaisena pitäminen;  


• sukupuolten osin erilaiset hoidolliset tarpeet (ainakin alussa);


• naisten kokemat perhevastuut, äitiys, raskaus (pelot lasten menettämisestä)


• naisten traumaattiset kokemukset, ml. raaka parisuhdeväkivalta


• ongelmalliset ja myös vääristyneet suhteet miehiin; 


• päihdekulttuurin vuorovaikutustapojen ja roolien toistuminen erityisesti 
sekahoitoryhmissä/sekayhteisöissä
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=> hoitoon hakeutumisen kynnykset tai haetaan apua muuhun, esim. 
somaattinen oire, mielenterveysongelmat (päihdeongelman tunnistaminen)  


=> oman itsen ja avuntarpeen vähättely


=> keskittymien toisten hoivaamiseen ja huolehtimiseen


=> vaikeneminen, turvattomuus, torjunta


=> erityisesti traumatisoituneilla asiakkailla on vaikeuksia rajata ja suojata itseä

11



      Kohdennetusti naisille tarkoitettu hoito voi 
tarjota naiselle ensimmäistä kertaa elämässä 
mahdollisuuden keskittyä oman itsen hoitamiseen 
psyykkisesti ja fyysisesti riittävän turvallisissa 
olosuhteissa


12



”Mä asetin silloin tavoitteeksi ymmärtää naisten päihdeproblematiikkaa... että 
huh, huh... aivan mahdotonta!”  

”Että tänne on myös vaikea saada tähän naisyhteisöön työntekijää ihan äkkiä, 
kun muilla yhteisöjen työntekijöillä on vähän semmonen olo tai tunne, että 
täällä on hankala olla töissä – että naisten kanssa on hankala työskennellä.”  

”Kun naisilla tähän liittyy niin paljon kaikkea.”   

(Otteet väitöskirjasta Karttunen 2019; työntekijöiden pohdintoja naisten päihdeongelman luonteesta)
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Työskentelyn sensitiivisyys ja tietoisuus:
(1) Naisten elämäntilanteiden, sosiaalisten taustekijöiden ja ongelmien vakavuuden 
variaatiot


=> ei itsestään selvää, että naiset(kaan) ymmärtävät toisiaan (!), eri elämänpiirit


(2) Naiseuden moninaisuuden tunnistaminen ja arvostaminen 


(3) Työntekijän tietoisuus on omasta sukupuolesta ja työntekijän suhde omaan sukupuoleen


=> Merkitys omalle työlle ja käsityksille (mitä itse ajattelen naiseudesta?)


Kriittiset kysymykset :  

• Onko hoitojärjestelmässä tilaa kaikenlaisille naisille? 


• Millaista naiskuvaa ja käsitystä ”tavallisen naisen” elämästä hoitojärjestelmä ja sen 
työntekijät välittävät (asiakkaat peilaavat itseään työntekijöihin) 
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Havaintoja naisten 
päihdehoidosta ja sen piirteistä
- naiserityisyys käytännössä 
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Mikä kosketti ja pysäytti? 
• inhimillisen hätä ja kärsimys


• ongelmien ylisukupolvisuus 


• kohtaamattomat menetykset ja surut


• sosiaalisten suhteiden hauraus, yksinäisyys


• kokemukset osattomuudesta ja paikattomuudesta


• voimakas häpeä ja syyllisyys


• arvottomuuden ja kelpaamattomuuden kokemukset


• naisten kantamat raskaat ja lähes sietämättömät kokemukset


• psyykkinen hauraus 


• toivottomuus, näköalattomuus
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Arvottomuus, häpäisy ja rajojen rikkoutumien 
naisten peruskokemuksina

”Me siis naitiin...tai se nai mua - ja sit mä menin ja oksensin”. “Et kai 
se on se identiteettikysymyskin ja naiseuteen liittyvää et mua 
ainaskin niin ku joku mies nai”  
“Ku mulle ykskin sano, et kun hävettää noi vitunkantotelineen raamit”  
”Mua on niin ku häpäisty sekä äitinä että naisena”  
”Mulle voi tehdä ja sanoa mitä hyvänsä”
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• Sosiaalinen kärsimys ja haavoittuvuus elämäntilannetta kehystävinä 


=> pohjavire ja tausta, josta naiset tulevat hoitoon ja joille hoidon tulisi tarjota 
korjaavia kokemuksia 


- hoidollisen ympäristön 

- vuorovaikutuksen ja työtapojen


- hoidon sisällöllisten painopisteiden


- hoidon tarjoamien suhteiden 


  tasoilla  
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Mikä on tärkeää hoidollisessa ympäristössä?

• Turvallisuus (psyykkinen, fyysinen, naistyöntekijät) 


• Kannatteleva ja kiinnipitävä ympäristö (holding)


• Kontrollin, sanktioiden ja hierarkian minimointi 


• Mahdollisuus kiinnittyä (bonding) 


• Vakauttava arki ja sen rakenteet


=> Luottamus


=> Mielen, toiminnan ja olemisen tasoille rakentuva tila keskittyä, tutkia, hoitaa 
itse
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Turvassa ja turvattomana toisten kanssa

Aurora alkaa kuvata omaa tilannettaan parisuhteessa, jossa usko itseen melkein 
katosi ihan pienissä arkisissa toiminnoissakin — jopa usko siihen, että osaa käydä 
kaupassa ilman äitiä: “Jos toistetaan, että susta ei ole mihinkään, siitä tulee 
todellisuutta ja se menee aina toiminnan tasolle...En uskalla edes kävellä ku 
ajattelen, että en sitä osaa”..."Tai et osaanko mä kaupassakaan...et äiti 
mukaan.”  (asiakas kuvaa)  

”Et joskus olen joitakin kääriny niin ku paksun peiton sisään... tiukasti sinne sisään 
rullalle... sellaiseen kohtuasentoon... Ja kerran yksikin kuvasi, miten se niin ku koki 
ihan uudelleen syntyvänsä. Ja mä muistan että sitte joku rupesi itkemään, mutta 
ku sen kädetki oli siellä peitossa käärittynä, ni mä sitte pyyhin sen kyyneleet.” ”Ne 
on ollut tosi isoja juttuja näille naisille. Et he on niin ku päässy kokemaan sitä 
hoivaa, mistä he on niin ku jääneet paitsi ja sitte saaneet kokea uudelleen sen... 
se on terapeuttista.” (työntekijän haastattelu) 
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Mikä toimii vuorovaikutuksessa? 
• Kunnioitus, arvostus  =>häpeän riisuminen


• Nainen yksilönä: sinut nähdään


• Voimaannuttava, kannustava orientaatio ja positiivinen palaute


• Nainen nähdään subjektina, pystyvänä, osaavana


• Hyvän näkeminen, tunnistaminen ja vahvistaminen 


• Hoiva, huolenpito (konkreettisesti), empatia


• Vahvan konfrontaation välttäminen


• Toiveikkuus, myönteisyys
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Ihmisarvon ja kunnioituksen palauttaminen

”Toipumista sellaisista kokemuksista, jotka on ollu kaikkea muuta kun 
miellyttäviä sillon, jos toinen ihminen on koskenu jotenkin väärällä tavalla tai 
on kokenut jotenkin omat voimat niin pieneksi, et toiset on saanu pyyhkiä 
jalkojaan minussa, en ole pystyny sanomaan, että näin ei tehdä”. (työntekijän 
haastattelu) 

”Asiakkaan kannalta niin kun mä aattelen, että se kohtaaminen on niin kun 
sen tähden tärkeetä: et hei, mä en ole numero se ja se — mä en ole 
tämmönen tapaus. ”Kerran yks asiakas sanoi, että mä olen tämmönen 
tapaus kuule että...Että kyse on ihmisestä! Aidossa kohtaamisessa antaa sille 
toiselle ihmisarvon takaisin — mä olen ihminen, ainutlaatuinen, 
ainutkertainen, yksilöllinen, tällaista ei ole koskaan aikaisemmin ollut eikä 
koskaan enää tule!” (työntekijän haastattelu)
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Naiserityisen päihdehoidon tärkeitä sisältöjä

1. Minuus, identiteetti ja tunteet: keskiössä sisäinen kokemusmaailma  

• Päihteet muokkaavat identiteettiä — päihde voi olla keino etsiä kadonnutta itseä


• Päihdeongelmaisilla naisilla on usein matala ja heikko itsentunto 


• Naisten kokemukset itsestä kelpaamattomana ja jotenkin ”vääränlaisena” ihmisenä


• Minän rajojen hahmottaminen ja tukeminen; tavallista pyrkimys miellyttää muita, 
pelätään yksin jäämistä, torjutuksi tulemista


• Vaikeudet olla itsensä kanssa, tutkia omaa itseä 


• Suhde omaan naiseuteen ja muihin naisiin voi olla problematisoitunut ja jopa 
kadonnut
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”Et minä olen minä ja paras siinä. Et itse asiassa ei ole ketään muuta 
näin hyvää minää kuin minä!” (työntekijän haastattelu)  

”Sonja kertoo, miten hän aina miettii, mitä muut hänestä ajattelevat,  
että muut pitävät häntä sellaisena, tällaisena tai tuollaisena ja että  
uskaltaako siksi  puhua omista ajatuksistaan”. (asiakas kertoo)  

”Siis ajatus siitä että... toisaalta sen lisäks et se on hoitavaa niin myös 
se et tulee nähdyksi ja tulee kuulluksi. Ja se on tosi pelottavaa, et  
joku näkee ihan oikeesti mut sellasena kun mä oon.” (työntekijän haastattelu)
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• Tunnesäätelyn vaikeudet: päihteet toimineet joko tunteita vaimentavina tai 
vahvistavina


• Emootioiden tasolla ei välttämättä ole saavutettu aikuisiän kypsyyttä


• Tunteiden tunnistamisen, nimeämisen ja adekvaatin käsittelyn, ilmaisemisen ja 
hallinnan opettelu


• Tunteiden normalisointi; erityisesti aggressio ja viha vaikeita naisille 


• Tunnesäätelyn kehittymiseen pyrkivä työ vaikuttaa myönteisesti 
mentalisaatiokykyyn eli yksilön kykyyn tunnistaa omia ja toisten reaktioita, tunteita 
ja ajatuksia ja erottaa ne toisistaan


• Tunnetyön sisältönä mm. toiminnallisuuteen ohjaaminen, narratiiviset 
lähestymistavat, impulsiivisuuden hallinta, pysäyttäminen tilanteisiin ja yhdessä 
tutkiminen
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2. Traumaattiset kokemukset, kehollisuus ja psyykkinen hauraus 

• Mieli, keho ja traumaattiset kokemukset muodostavat toisiinsa systeemisen kokonaisuuden


• Päihteet keino lievittää (tiedostamattomien) traumaattisten kokemusten välittämiä kehon 
(psykosomaattisia) reaktioita ja tuntemuksia sekä mieleen liittyviä oireita (esim. hallitsematon 
paniikki) 


- kokemukset ja tunteet, joita ei ole pystytty sanallistamaan, tiedostamaan


• Psykiatristen oireiden variaatio, toisaalta epämääräisyys, äkillisyys, ennakoimattomuus


• Erimuotoisia oireita on tarkoituksenmukaista tarkastella suhteessa naisten elämäntilanteen 
kokonaisuuteen


• Epänormaalin normalisoituminen elämässä, esim. väkivalta ja hyväksikäyttö (myös 
työntekijöiden ajattelussa!) 


• Äärimmillään trauma jähmettää sosiaalisesti, vaikuttaa kielteisesti sosiaaliseen toimintakykyyn


• Hoidon haasteeksi muodostuvat erityisesti pitkäkestoiset, varhaislapsuuteen palautuvat traumat
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”Heli kertoo rankaisevansa itseään, jos ei jaksa nousta aamulla 
kello kuusi lenkille, sillä silloin Helin mukaan laihtuu paremmin,kuin 
jos aloittaa liikkumisen vasta illalla". (asiakas kertoo) 

”Mä äitillekin selitin, et ei tässä mitään... kompastuin rappusissa –  
ja oikeesti en pystyny ees istumaan ku toisella puolella. Et siinä  
sitte töissä kaupan kassalla. Tai  kun joku ulkopuolinen on  
soittanut poliisin apuun väkivaltatilanteeseen: ”Ei tässämitään...  
me just sovittiin – ja meinasin just kuolla…” (asiakas kertoo)  
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• Kehollisuuteen liittyvä problematiikka: psykosomaattisena oireilu, oman kehon 
hoitamattomuus ja välinpitämättömyys, vaikeudet hahmottaa kohtuullisuutta ja 
omia rajoja 


• Ongelmat kehollisuuden alueilla palautuivat usein naisten kielteisiin käsityksiin 
itsestään naisena 


- taustalla usein verbaalista nimittelyä — kuten huorittelua — nöyryyttämistä, 
esineellistämistä ja alistamista


- itsen rankaiseminen (esim. syömättömyys), viha kohdistettiin omaan kehoon, 
minä pyrittiin ”kadottamaan” (esim. muodottomaksi itsensä paisuttaminen 
syömisellä) 


• Fyysinen hyvinvointi ja itsestä huolehtiminen: edellytys sille, että pystyy 
työskentelemään mielen tasolla (vuorokausirytmi!) 


• Kehoon liittyvä säätely voi olla päihdeongelmaiselle se ainoa ”kontrollin alue”
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”Ja on tullu hyväksikäytetyksi, on ehkä vartaloaan myyny tai 
käyttäny kauppatavarana, niin mun mielestä jotenkin sillä, että  
sietää... sietää kosketusta niin tota sitä joutuu joskus  
opettelemaan ihan pienillä askelilla…Ja se voi olla ihan vaikka se, että  
antaa jonkun hieroa omia käsiään – se tuntuu hyvältä, siinä on se  
kosketus, se toisen ihmisen läsnäolo, jotenkin jakamaton läsnäolo,  
huomio.” (työntekijänhaastattelu)
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• Kehollisuuden, traumatematiikan ja psyykkisen oireilun osalta keskeistä oli 


- pyrkimys vakauttavaan toimintaan


- pysäyttäminen ja tietoisuus (ei anneta oireen ”hallita ja viedä”)


- toiminnallisuuteen suuntautuminen


- altistaminen sopivassa määrin oireelle


- etäännyttäminen välittömästä tunnekokemuksesta tai kehollisesta reaktiosta 


• Toisaalta: turvallinen yhteisö 


- ”kutsuu” esille oireilun, reagoinnin, vaikeat asiat itsessä ja muissa 


- mahdollistaa psyykkisesti kannattelevan tilan ja paikan (uskallan, pystyn, minä ei hajoa)


- tarjoaa toiset ihmiset turvaksi - päihteiden ja kemian sijaan
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”Meillähän on semmonen sanonta, että kun mies tulee tänne 
(laitokseen) ni tulee mies ja muovipussi, mutta sitte ku tulee nainen, 
niin tulee nainen, yhdeksän matkalaukkua, mies, äiti, isä, lapset, 
naapuri ja ystävä... siis verkosto, kaikki ne tulee.” (työntekijän 
haastattelu) 
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3. Sosiaaliset suhteet osana naisten päihdeongelmia ja niistä kuntoutumista 

• Naisten päihdeongelma nivoutuu usein lähisuhteisiin, niihin sisältyviin ongelmiin, vääristymiin, 
menetyksiin ja katkoksiin (sosiaalinen sidos) 


• Toisaalta: naisten on ylipäätään havaittu tukeutuvan (miehiä useammin) muilta ihmisiltä saatuun 
sosiaaliseen ja emotionaaliseen tukeen erilaisissa stressi- ja ongelmatilanteissa 


• Suhteiden ambivalenssi luonne: voivat sisältää sekä kannattelevia että vaurioittavia piirteitä 


• Naisille tärkeät suhdekysymykset: (1) suhde lapsuuden perheeseen (2) äitisuhde (3) suhde miehiin 
ja (4) oma äitiys, suhde lapsiin 


• Tärkeä tukea naisten tervettä tapaa olla suhteissa toisiin => edistetään myönteisesti koko 
hoitoprosessia 


• Vertaistuki: kiinnittyminen vertaistukeen ennakoi naisilla siirtymistä (aktiiviseen) toipumisen 
vaiheeseen 


• Luottamus ja epäluottamus samanaikaisesti (luotanko - olenko luotettava?)


• Suhteissa vaurioituminen ja luottamuspula: hoitoon asettautuminen, kiinnittyminen, avun 
vastaanottaminen vai pakeneminen, torjunta, vaativuus, keskeyttäminen?  


32



Kuka olen, miten elän ja mihin kuulun? 
- sosiaalisen olemisen peruskysymykset hoidon ytimessä

=> Hoidon fokusoitumien päihteiden käyttöön ei riittävää eikä tavoita naisten päihdeongelman 
ydintä


=> Naisten päihdeongelmaa voidaan tarkastella psykososiaalisten tekijöiden kasaumana, 
jossa päihteiden käyttö on reagointia olosuhteisiin, kokemuksiin, suhdekysymyksiin ja 
ongelmiin 


=> Päihdeongelmasta kuntoutuminen edellyttää kannattelevia, sosiaalista tukea tarjoavia 
suhteita, joissa voi kokea hyväksyntää, kunnioitusta ja arvostusta 
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Lopuksi: Haasteita ja jatkumoja 
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Reintegraation haasteellinen tavoite 
• Kuntoutuminen: eri elämänalueiden välisten suhteiden korjaamista, elvyttämistä ja 

reintegraatiota, uudelleen liittymistä ja kiinnittymistä


• Mikä on se sosiaalinen tilanne, josta hoitoon tullaan ja johon hoidon jälkeen palataan?


- Voiko hoito ”onnistua”, jos se kohdistuu ensisijaisesti yksilöön? 


- Läheiset, informaalit yhteisöt ja vertaiset päihteettömyyttä tukevina


- Hoito ei irrallinen saareke elämässä


• Missä ovat ne yhteisöt ja ihmissuhteet, joissa voi kokea osallisuutta ja osallistumista ja 
rakentaa pohjaa yhteiskunnalliselle luottamukselle?


• Reintegraatio kriittinen kysymys kuntoutumisen onnistumiselle: tulenko torjutuksi vai 
hyväksytyksi, löydänkö paikkani tässä yhteiskunnassa, lähiyhteisössäni, perheessäni?
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Suuntaviivoja palvelujen kehittämiselle
• Turvaaminen: yksilölliset hoidolliset jatkumot (kesto, muoto, sisältö, intensiteetti)


• Tunnistaminen: Rakenteelliset tekijät, materiaalisen ja taloudellisen tuen tarpeet 


• Palvelujen kynnysten purkaminen: mitä asiakkaalta vaaditaan, miten työntekijät 
asennoituvat? 


• Asiantuntijuuden ja osaamisen yhdistäminen: vertaistuen ja ammattiavun kombinaatiot 
(asiakkaat osallisina) 


• Psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn vahvistaminen: traumojen ja samanaikaisten 
päihde- ja mielenterveysongelmien systeemisen kokonaisuuden huomioiminen


• Päihteettömyyden tukeminen: arjen yhteisöjen ja sosiaalisen tuen toiminta-areenat 
kannattelevina, kiinnittymistä, osallisuutta edistävinä 


=> sosiaalisen kuntoutuksen kehittämisen aihioita 
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”Kun on paikkoja, jossa mennään ohi — 
täällä olen tullut kohdatuksi ja huomatuksi.”  
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