
Tuhkimosta
oman elämän

haltijaksi

Mirva 25v.

Päihdeongelmaisille naisille



”...alussa retkahdin vielä muutaman kerran juomaan, 
mutta nyt on takana vuosi ilman mitään päihteitä. Olen 
tosi iloinen ja ylpeä toipumisestani ja Tuhkimo-kengäs-
täni.”

Mirva 27v. 
- takana 367 päihteetöntä päivää
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“Kaikki alkoi 
  siitä...

...kun mun huumekoukussa ollut broidi 

alkoi myydä mua rahasta kavereille... 

olin kai jotain 16 v ja itekin silloin 

aika pihalla. Nyt kun sitäkin asiaa 

on täällä kelattu, alkaa omat jutut 

nähä jo vähän isommissa kehyksissä. 

Olin jossain vaiheessa tosi down ja itse-

tuhoinen. Tänään se tuntuu oudolta, 

sillä uskon, että sain toisen elämän, 

joka on kuin uusi mahdollisuus...”
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Koko Elämä pullossa? 

”...mun nuoruus oli ihan tavalli-
nen. Eron jälkeen aloin tissutella 
joka ilta kotona ja katoin kaik-
ki tyhmätkin tv-sarjat. Sitten oli 
pakko ottaa lääkkeitä, että pystyis 
aamulla töihin. Varmaan jotkut 
työpaikalla suunnilleen pyörtyis, 
jos tietäis, etten ookaan etelässä, 
vaan Pohjois-Karjalassa päihde-
hoidossa. Ehkä kerron niille sitten, 
kun mun elämä ei oo enää koko-
naan pullossa... ”
Sirpa 49 v

”...ensimmäiset viikot oli hirveitä, 
kun joutu kelaamaan kaikkia van-
hoja juttuja, mut nyt ymmärrän, 
että ne oli vaan käytävä läpi, että 
pääsisin eteenpäin.”
Pia 25 v

”...Tyttäreni sai minut lähtemään 
hoitoon. Nyt opettelen raitista 
elämää ja saan taas tavata lap-
senlapsiani.”
Maire 65 v

“...Kaikki muuttui, kun 
tulin raskaaksi. Onneksi 
pääsin Tuhkimoon ja 
pääsin eroon kaikesta 
siitä, mitä olin vetänyt 
jo monta vuotta. Olin 
ensikotipaikassa Oonan 
syntymän jälkeen ja nyt 
muutan omaan asuntoon, 
lähelle mun systeriä.”
Leila 28 v
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Tuhkimosta oman elämän haltijaksi
Tarvitsetko sinä tai lähimmäisesi apua päihdeongelmaan?

Hoitokoti Tuhkimo tarjoaa laitoskuntoutusta eri-ikäisille päihde-

riippuvaisille naisille. Tuhkimon kuntoutusohjelma on suunniteltu 

erityisesti naisten tarpeisiin. 

Tavoitteena on löytää keinot asiakkaan päihderiippuvuudesta 

toipumiseen. Kiinnitämme huomiota asiakkaan itsestään 

huolehtimisen taitoihin ja arjessa selviytymiseen. 

Tarvittaessa järjestämme verkostotapaamisia 

asiakkaan läheisten ja/tai eri viranomaisten 

kanssa. Kuntoutuksen loppuvaiheessa 

asiakas tekee jatkohoitosuunnitelman 

päihteettömyyden ylläpitämiseksi.

Ammattitaitoisen henkilökunnan 

kanssa on turvallista kohdata 

ongelmansa. Tähän Tuhkimon 

viihtyisä ja virikkeellinen ympä-

ristö antaa hyvät puitteet.
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Palveluja eri tarpeisiin
Kuntoutusjakso alkaa rauhoittumisviikolla, mikä sisältää 
arviointivaiheen. Sen aikana tehdään tulohaastattelu, 
tutustutaan taloon ja tapoihin sekä omaan ohjaajaan. 
Ensimmäisten päivien aikana tehdään kartoitukset ja 
niihin liittyvät testit sekä laaditaan kuntoutussuunnitel-
ma. Koko jakson ajan päivärutiineihin kuuluu päiväoh-
jelman mukainen toiminta.

Peruskuntoutuksen pääasiallinen tarkoitus on päihteet-
tömän elämäntavan omaksuminen ja opetteleminen. 
Oman käyttäytymisen ja asenteiden tiedostaminen ja 
niiden muuttaminen. Sosiaalisten taitojen opettelemi-
nen. Vastuunotto toipumisesta ja jatkohoitosuunnitel-
man tekeminen.

 

Arviointijakso 7 vrk

Peruskuntoutus 1-3 kk
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Jatkokuntoutus on tarkoitettu asiakkaille, jotka tarvit-
sevat enemmän tukea ja ohjausta raittiina olemiseen, 
itsenäistymiseen sekä normaaliin arkeen kiinnittymi-
seen. Itsenäistä asumista opetellaan tavoitteena asi-
akkaan siirtyminen myöhemmin omaan asuntoon. 
Tuetaan asiakasta niin, että hänellä on tunne omasta 
selviytymisestä, omista voimavaroista ja oman elämän-
sä hallinnasta. 

Päihteettömyyden tueksi tarkoitetut hoitojaksot perus-
kuntoutuksessa olleille asiakkaille. Edellyttää päihteet-
tömyyttä hoitojaksojen välissä.
 
Peruskuntoutuksessa olleille asiakkaille päihteettömyy-
den tueksi esim. retkahdustapauksissa tai muissa elä-
män kriisitilanteissa.

Tuhkimon löytää myös facebookista osoitteesta www.
facebook.com/hoitokotituhkimo ja kotisivut osoitteesta 
www.hoitokotituhkimo.fi.
 

Päihteettömyyden tueksi tarkoitetut hoitojaksot 

Jatkokuntoutus 3-6 kk

Intervallihoitojakso 
3-14 vrk

Kriisihoitojakso 7-21 vrk
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Hoitomenetelmät
Yhteisöllisyys
Sosiaalisten taitojen opettelu, naiseus, vertaistuki, 
yhteisöryhmät, tunneryhmät

Myllyhoidollinen työote
Luennot, yksilökeskustelut, ryhmätoiminta sekä 12 
askeleen – ohjelma, itsehoitoryhmät

Kognitiivinen menetelmä
Yksilö- ja ryhmätoiminta; uskomusten, asenteiden 
ja ajattelun muuttaminen tavoitteena tunteiden ja 
käyttäytymisen muuttuminen 

Ratkaisukeskeinen menetelmä
Yksilökeskustelut, konkreettinen toimintatapojen
muuttaminen 

Kristillinen menetelmä
Sielunhoitoterapia; yksilökeskustelut, pien- ja yhteisöryhmät

Vaihtoehtoiset hoitomuodot
Viiden pisteen korva-akupunktio, FA-tuoli, turvesauna, 
rentoutus

Ostopalveluna
Päihdelääkärin, seksuaaliterapeutin ja ravitsemusterapeutin 
palvelut8



Hoitokoti Tuhkimon arkirutiinit

klo 8.00    Aamiainen
klo 9.00    Aamuviritys, missä käydään läpi 
     päivän ohjelma
klo 10.00  Luento tai yhteisöryhmä
klo 12.00  Lounastauko
klo 13.15  Liikuntaa
klo 14.30  Päiväkahvit
klo 15.00  Yhteisöryhmä
klo 16.15  Päivällinen
klo 17.00  Yhteisöryhmä
klo 20.00  Iltarinki

Hoitokoti Tuhkimon viikonloppu

Lauantai ja sunnuntai on varattu levolle ja ren-
toutumiselle. On tärkeää osata myös olla teke-
mättä mitään. Sunnuntaina asiakkaan läheisillä 
on mahdollisuus tulla vierailemaan klo 10–15 
välisenä aikana, kun kuntoutusjakson ensim-
mäinen viikko on ohi. Tuhkimossa käy sopimuk-
sen mukaan hieroja ja kampaaja, joiden palvelut 
ovat asiakkaalle maksullisia.

Yhteisöllisyys
Sosiaalisten taitojen opettelu, naiseus, vertaistuki, 
yhteisöryhmät, tunneryhmät

Myllyhoidollinen työote
Luennot, yksilökeskustelut, ryhmätoiminta sekä 12 
askeleen – ohjelma, itsehoitoryhmät

Kognitiivinen menetelmä
Yksilö- ja ryhmätoiminta; uskomusten, asenteiden 
ja ajattelun muuttaminen tavoitteena tunteiden ja 
käyttäytymisen muuttuminen 

Ratkaisukeskeinen menetelmä
Yksilökeskustelut, konkreettinen toimintatapojen
muuttaminen 

Kristillinen menetelmä
Sielunhoitoterapia; yksilökeskustelut, pien- ja yhteisöryhmät

Vaihtoehtoiset hoitomuodot
Viiden pisteen korva-akupunktio, FA-tuoli, turvesauna, 
rentoutus

Ostopalveluna
Päihdelääkärin, seksuaaliterapeutin ja ravitsemusterapeutin 
palvelut

Päiväohjelma
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Kun olet päättänyt lähteä päihdekuntoutukseen, ota 
yhteyttä oman paikkakuntasi Päihde-/ A-klinikkaan tai 
sosiaalitoimeen hakeaksesi maksusitoumusta kunta-
osuuteen. Tuloistasi riippuen maksat omavastuuosuu-
den joko itse tai voit hakea siihen toimeentulotukea.

Kuntoutusjakson aikana on käytössä asiakkaan omat, 
lääkärin määräämät lääkkeet. Reseptit sekä peruster-
veydenhoitoon liittyvät asiat tulee olla kunnossa ennen 
kuntoutusjaksolle tuloa. Tuhkimossa käy säännöllisesti 
päihdelääkäri, joka keskittyy päihderiippuvuuden hoi-
toon.

Päätökset maksusitoumuksista tulee olla ennen päih-
dekuntoutuksen aloittamista. Tuhkimoon voi hakeutua 
myös itsemaksavana asiakkaana.

Lisätietoja palveluistamme löytyy kotisivuiltamme: 
www.hoitokotituhkimo.fi

Kuinka hakeudun Tuhkimoon?
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Hoitokoti Tuhkimo sijaitsee vanhassa idyllisessä pihapiirissä 
Tohmajärvellä, noin 70 km päässä Joensuusta. Hoitoympä-
ristöön ja asiakkaiden viihtyvyyteen on kiinnitetty huomiota. 
Tuhkimon työntekijät ovat monipuolisesti koulutettuja. Voit tu-
tustua heihin ja talon käytäntöihin tarkemmin verkkosivuil-
lamme:  www.hoitokotituhkimo.fi
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”Ja elämä on helppoo silloin kun on joku, josta pitää kii.
Ei tarvitse mennä nukkumaan itkeäkseen itsensä unelmiin....”

Levoton Tuhkimo, Dingo

Paikkavaraukset:

040 708 3939

toimisto@hoitokotituhkimo.fi

www.hoitokotituhkimo.fi

Hoitokoti Tuhkimo Oy

Asemantie 40

82600 TOHMAJÄRVI

Laskutus 0400 719 186

Toimisto 040 708 3939

Fax 013 739 550
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