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Milla löysi Kontulan kirkon takaa yli 150
käytettyä huumeneulaa – korona-aika
pahentanut alueen huumetilannetta
11.07.2020 klo 22:53

Paikalliset kokevat, ettei Kontulan huumetilanteeseen ole puututtu riittävästi.

Viime sunnuntaina kerätty satsi käytettyjä ruiskuja. LUKIJAN KUVA

Korona-aika on ollut omiaan pahentamaan asuinalueilla esiintyvää huumeiden käyttöä.
Lisääntynyt huumeiden käyttö näkyy muun muassa Helsingin Kontulassa lisääntyneenä
huumausaineiden suonensisäisenä käyttönä, eli piikittämisenä.
Tämän sai huomata paikallinen Milla, kun hän keräsi Mikaelin kirkon takaa olevalta
metsäalueelta yli 150 huumeneulaa viime sunnuntaina.
– Kontulassa on valtava huumeongelma. Täällä ei uskalla enää liikkua metsäpoluilla.
Huumeruiskuja on joka paikassa.
Alueella tehdään viikoittaista siivousta Neuloja kertyy siitä huolimatta huimia määriä
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Alueella tehdään viikoittaista siivousta. Neuloja kertyy siitä huolimatta huimia määriä.
Asiaa on ihmetelty Kontulan asukkaiden keskuudessa, jotka ovat myös olleet yhteydessä
poliisiin. Milla on ollut yhteydessä Helsingin kaupunkiin.
– Kontulassa on tällä hetkellä kaksi keräysastiaa käytetyille huumeneuloille, eivätkä ne ole
riittävä toimi. Keräsin ruiskuastian läheisyydestä 30 neulaa.

Poliisi valvoo aluetta
Helsingin poliisilaitoksen hälytys- ja valvontayksikön johtajan, ylikomisario Seppo Kujalan
mukaan poliisi valvoo jatkuvasti Kontulaa ja muita kaupungin alueita, joissa huumetilanne on
ongelmallinen.
– Teemme jatkuvaa valvontaa Kontulassa järjestyksen suhteen monesta asiasta, kuten myös
huumeiden kauppaamisesta ja käytöstä.
Kontulan huumetilanne ei Kujalan mukaan ole pelkän poliisivalvonnan varassa, vaan laajempi
yhteiskunnallinen ongelma.

Arkistokuvaa Kontulasta vuodelta 2011. KAROLIINA PAAVILAINEN

Korona vaikeuttanut auttamista
Kontulassa tarjotaan tukea ja apua päihdeongelmaisille eri tavoilla. Siellä sijaitsee Helsingin
kaupungin alainen päivätoimintaa tarjoava palvelukeskus Symppis.
Symppiksen osastonhoitaja Elli Peltola kertoo moisen ruisketukkuerän löytymisen olevan
todella ikävä asia. Myös hän on pyytänyt kaupungilta keräysastioiden lisäämistä alueella.
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/fe582038-7131-4fcb-9c42-bcc08bc03b60#gallery
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Hän jatkaa kertomalla Symppiksen lisänneen päivittäin tehtävää ympäristötyötä Kontulassa.
Ympäristötyön ryhmä kerää muun muassa ulkoa löytyviä huumeiden käyttövälineitä.
Peltolan mukaan koronavirus on pahentanut alueen huumeongelmaa.
– Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne on vaikuttanut huonossa asemassa olevien
ihmisten elämään monin tavoin. Monet ihmiset ovat olleet tiiviimmin kotona, mutta kaikilla ei
ole ollut tähän mahdollisuutta.
Tämä on aiheuttanut myös sen, että tietynlaiset ilmiöt ovat tulleet esille eri tavoin kuin
aiemmin.
– Yleisistä hygienia- ja turvallisuusohjeistuksista johtuen monet matalan kynnyksen yksiköt
sekä julkiset tilat ovat olleet suljettuina tai supistaneet toimintaansa. Näin ollen ihmisillä ei ole
ollut paikkaa, missä voivat viettää aikaa päivisin.
Entuudestaan huonossa asemassa olevat ihmiset ovat myös saattaneet jäädä kokonaan
palveluiden ulkopuolelle.
Päivätoimintakeskusten kaltaisten paikkojen ollessa kiinni ihmiset kerääntyvät omille
kokoontumispaikoilleen.
Peltola kertoo Symppiksen lisänneen jalkautuvaa työtä yhdessä eri toimijoiden kanssa. Kontulan
alueelle jalkautuukin viikoittain sosiaali- ja terveysalan työntekijöitä ja vertaisia.
– Poliisin kanssa tehtävä yhteistyö on myös tärkeää. Kannustamme asiakkaita palauttamaan
käytetyt pistosvälineet terveysneuvontapisteisiin.
Pääset katsomaan Helsingin alueen keräysastiat tästä linkistä.
JAAKKO VILMUSENAHO
jaakko.vilmusenaho@iltalehti.fi

LUE MYÖS
Yksin vietetyn ajan määrä vain kasvaa Suomessa: suomalaiset nuoret erottuvat muista
Suomen koronatilanne nyt: katso lauantain tiedot

TUOREIMMAT
Näin hallitus päätti: Yritysten koronatukeen yli puoli miljardia euroa - miljoonia
kulttuurin apurahoihin
Politiikka - 16:26

Sisäjoukkuelajit, kuorolaulu, tanssitunnit... Näin hallitus suosittelee aikuisia
toimimaan ”riskiharrastuksissa”
Politiikka - 16:10
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Euroopan parlamentti: Kasvispihviä saa kutsua pihviksi tai burgeriksi
Politiikka - 15:32

Viking Linen yt-neuvottelut päätökseen – Suomesta ja Ahvenanmaalta
irtisanottavien määrää ei vielä kerrota
Kotimaa - 15:10

Yksi kuoli peräänajossa Espoossa
Kotimaa - 15:00

THL vähensi koronatilastoista kaksi kuolemaa – 219 uutta tartuntaa
Koronavirus - 14:52

Ministeri Tuula Haataisella flunssaoireita – menee koronatestiin
Politiikka - 14:17

Hovioikeus alensi Wilman, 17, murhanneen ex-poikaystävän tuomiota Ruotsissa
Ulkomaat - 13:58

Suomalainen Mimosa kertoo: Tältä tuntui sairastua koronaan Nepalissa
Ulkomaat - 13:57

Syyte: Tapetuksi väitetyn irakilaismiehen läheiset antoivat väärää tietoa kohtalosta
Kotimaa - 13:32

Joe Bidenin erikoinen Hitler-viittaus herätti huomiota väittelyssä – puhuiko hän
sittenkin totta?
Ulkomaat - 12:32

Teknologiateollisuus: Yrityksillä kasvava huoli ensi vuodesta - ”lukuisilla yrityksillä
ei ole mahdollisuutta työehtosopimuksiin kirjattuihin palkankorotuksiin”
Talous - 12:07

Pääkirjoitus: Bidenin vaalivoitto vahvistaisi monenkeskistä yhteistyötä, joka on
myös Suomelle tärkeää
Pääkirjoitus - 11:06
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Pohjois-Korean televisio varoitti Kiinasta tulevasta ”keltaisesta pölystä”– ”Voi
tuoda koronan mukanaan”
Ulkomaat - 11:00

STM:n asiantuntijaryhmä väläyttää: Pelihaittojen torjuntaa voitaisiin tehostaa
poistamalla automaatit kokonaan markkinoilta
Kotimaa - 10:47

Futuristiset 50-luvun konsepti-Alfa Romeot myydään huutokaupassa, hinta-arvio
20 miljoonaa
Ulkomaat - 10:09

Mies löytyi sidottuna ulkoa Juvalla – poliisi: pääsi pakenemaan asunnosta, jossa oli
vankina
Kotimaa - 9:18

Yleisö arvioi USA:n väittelyn aiempaa tasaisemmaksi – Trumpin haukkuma
tähtitoimittaja yllätti ylistämällä presidenttiä
Ulkomaat - 9:04

Näin Suomen kokoinen Uusi-Seelanti selätti koronan toisenkin aallon – kevään
jälkeen vain kolme kuolemantapausta
Ulkomaat - 8:59

Asiantuntijan mukaan Biden voitti viimeisen väittelyn – ”Trump ei tiennyt, mitä
olisi pitänyt tehdä”
Ulkomaat - 8:22

Näytä lisää

LUETUIMMAT - UUTISET
Juuri nyt 24 tuntia Viikko

1.

Sisäjoukkuelajit, kuorolaulu, tanssitunnit... Näin hallitus suosittelee aikuisia toimimaan
”riskiharrastuksissa”

2.

Yksi kuoli peräänajossa Espoossa
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3.

Joe Bidenin erikoinen Hitler-viittaus herätti huomiota väittelyssä – puhuiko hän sittenkin
totta?

4.

Hovioikeus alensi Wilman, 17, murhanneen ex-poikaystävän tuomiota Ruotsissa

5.

Euroopan parlamentti: Kasvispihviä saa kutsua pihviksi tai burgeriksi

6.

THL vähensi koronatilastoista kaksi kuolemaa – 219 uutta tartuntaa

7.

Asiantuntijan mukaan Biden voitti viimeisen väittelyn – ”Trump ei tiennyt, mitä olisi pitänyt
tehdä”

8.

Näin hallitus päätti: Yritysten koronatukeen yli puoli miljardia euroa - miljoonia kulttuurin
apurahoihin

9.

Suomalainen Mimosa kertoo: Tältä tuntui sairastua koronaan Nepalissa

10.

Italiassa syntyi vihreä koira

TUOREIMMAT - KOTIMAA
Viking Linen yt-neuvottelut päätökseen – Suomesta ja Ahvenanmaalta irtisanottavien määrää ei
vielä kerrota
Kotimaa - 15:10

Yksi kuoli peräänajossa Espoossa
Kotimaa - 15:00

Syyte: Tapetuksi väitetyn irakilaismiehen läheiset antoivat väärää tietoa kohtalosta
Kotimaa - 13:32

STM:n asiantuntijaryhmä väläyttää: Pelihaittojen torjuntaa voitaisiin tehostaa poistamalla
automaatit kokonaan markkinoilta
Kotimaa - 10:47

Mies löytyi sidottuna ulkoa Juvalla – poliisi: pääsi pakenemaan asunnosta, jossa oli vankina
Kotimaa - 9:18

Perintätoiminta kiellettiin – Onni Sarmasteeseen liitetystä firmasta sataa silti yhteydenottoja
kiihtyvällä tahdilla
Kotimaa - 7:35

Kolmen tuhannen euron hammasoperaatio yksityisellä – Tatu, 45, kyllästyi jonottamaan kunnalle:
”Säästöliekillä elelin”
Kotimaa - 7:09
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Kidutuksen vastainen komitea: Suomen vankiloissa vakavia puutteita – Turussa ”tilanne voi
riistäytyä käsistä” väkivallan takia
Kotimaa - 22.10. 22:49

Partiolaiset huomasivat outoja myttyjä kylmässä meressä – pelastivat kaatuneen veneen miehistön
Airistolla
Kotimaa - 22.10. 21:32

Sivullinen kuuli pariskunnan riitelyn ennen kuin mies ajoi tyttöystävänsä yli Kuopiossa
Kotimaa - 22.10. 21:09

Näytä lisää
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