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1 EHYT RY:N TOIMINTA 
 

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden 
elämäntapojen edistämiseksi. Työ ulottuu lapsista ja nuorista työ- ja eläkeikäisiin. Alkoholiin, 
tupakkaan ja huumeisiin liittyvän ehkäisevän työn ohella EHYT ry ehkäisee pelaamisesta 
syntyviä haittoja sekä edistää liikenneraittiutta. 

 
EHYT ry:n toiminnan kohtaamislukuja vuonna 2013 
70 000 nuorta kouluissa ja oppilaitoksissa 
4500 lasten ja nuorten vanhempaa 
3000 nuorten kanssa työskentelevää 
2400 ikäihmistä 
370 000 käyntiä kohtaamispaikkaverkostossa 
1000 vastattua soittoa auttavaan puhelimeen 
10 000 pelien ja sovellusten latausta 
100 000 auttavaa tekstiviestiä 
100 000 kohtaamista sosiaalisessa mediassa 
26 000 työntekijää yhteistyöyrityksissämme 

 
Vuosi 2013 oli Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n toinen toimintavuosi. Vuoden aikana 
toteutettiin laajamittainen strategiaprosessi, jonka päätepisteenä on järjestön ensimmäinen 
varsinainen yhdistyksen kokous maaliskuussa 2014. Strategia linjaa kolmen päihdejärjestön 
fuusion seurauksena syntyneen järjestöjen toimintaa kahdelle tulevalle 
edustajakokouskaudelle eli vuosille 2014–2020. 
 
Strategiatyön osana myös dokumentoitiin ja arvioitiin Elämäntapaliitto ry:n, Elämä On 
Parasta Huumetta ry:n ja Terveys ry:n fuusioprosessi. Raportin perusteella voidaan todeta, 
että EHYT ry:tä perustettaessa ajatellut lähtökohdat ja tavoitteet ovat hyvin pitkälle 
toteutuneet. Ensimmäisten toimintavuosiensa aikana EHYT ry on jo saavuttanut aseman 
ehkäisevän päihdetyön yhtenä keskeisenä toimijana ja yhteiskunnallisena vaikuttajana. 
 
EHYT ry:n pääteemaksi vuonna 2013 määriteltiin ”Aikuisen vastuu”. Teeman kautta on 
lähestytty EHYT ry:n perusviestiä ”Jokainen meistä rakentaa suomalaista päihdekulttuuria 
päivittäisillä valinnoillaan”. ”Aikuisen vastuu” -teema korostaa aikuisten ja heidän 
valintojensa merkitystä ei vain kuluttajina vaan ammattilaisina, päätöksentekijöinä, 
vanhempina, opettajina, esimiehinä, virkamiehinä. 
 
Strategiaprosessin ja yhteiskuntavaikuttamisen ohella erityisiä haasteita EHYT ry:n 
toiminnassa ovat olleet Mobiiliapu-hankkeen ja Ikähankkeen loppuunsaattaminen ja näiden 
toimintojen jatkuvuuden turvaaminen. Järjestössä on myös tehty aktiivista hankevalmistelua, 
jonka tavoitteena on ollut huolehtia, että vakiintuneen perustyönsä lisäksi EHYT ry myös 
pystyy myös jatkuvasti ehkäisevää päihdetyötä ja sen menetelmiä. 
 
Yksittäisistä substanssialueista työelämän päihdekysymykset, ikääntyneiden päihdehaitat, 
lasten päihdekasvatus sekä digitaalinen pelaaminen ovat olleet teemoja, joista EHYT on ollut 
käynnistämässä keskustelua ja viemässä sitä eteenpäin. Myös kannabishaitat ovat olleet 
yhteiskunnassa vahvemmin esillä kuin toimintasuunnitelmaa tehtäessä ennakoitiin. 
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EHYT ry:n toiminnalle vahvistettiin viisi kehittämispaino-pistettä vuodelle 2013. Nämä 
toimintaa läpileikkaavat painopisteet olivat: 
 

 yhteiskuntavaikuttaminen ja viestintä 
 aluetoiminnan vahvistaminen 
 vapaaehtoistoiminnan edistäminen 
 oman asiantuntemuksen vahvistaminen  
 kumppanuudet. 

Yhteiskuntavaikuttaminen ja viestintä 
Vuoden 2013 aikana EHYT ry panosti edelleen järjestön ja sen toiminnan tunnetuksi 
tekemiseen, jäsentiedotuksen, sisäisen viestinnän rakenteiden ja toimintamallien 
aikaansaamiseen sekä vaikuttamistyöhön. Yhteiskuntavaikuttamisen keskiössä olivat 
kulttuurimuutos, alkoholilain ja raittiustyönlain uudistaminen sekä alkoholimainonnan 
rajoittaminen.  

Aluetoiminnan vahvistaminen 
EHYT ry:tä perustettaessa perustajajärjestöt linjasivat, että EHYT ry:n aluetoimintaa 
vahvistetaan, ja että EHYT ry:lle perustetaan vuoteen 2015 mennessä 4-6 aluekeskusta. 
Vuoden aikana tehdyn valmistelun perusteella EHYT ry:n hallitus päätti joulukuussa 2013 
aluekeskusjaosta.  Pyrkimyksenä on, että aluekeskukset olisivat pitkälle toiminnassa jo 
keväällä 2014. Aluetoiminnan kehittämisen keskeinen lähtökohta on se, että järjestön 
toiminta ei voi olla aidosti valtakunnallista, mikäli sillä ei ole riittävän vahvaa 
alueorganisaatiota ja alueellisia verkostoja. EHYT ry kehittää omaa aluetoimintaansa tiiviissä 
yhteistyössä SOSTE:n ja muiden sosiaali- ja terveysjärjestöjen kanssa.  

Vapaaehtoistoiminnan edistäminen 
EHYT ry:n toiminnan keskeisiä lähtökohtia on ammattilaisten toiminnan ja vapaaehtois-
toiminnan yhteensovittaminen. Vuoden 2013 aikana vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia 
on pyritty laajentamaan EHYT ry:n eri toiminta-alueilla. Vapaaehtoistoiminnan 
laajentamiseen liittyvään kehittämistyöhön ei kuitenkaan vuoden aikana ollut riittävästi 
resursseja, joten systemaattinen kehittäminen päädyttiin siirtämään käynnistettäväksi 
strategiaprosessin ja kevään 2014 edustajakokouksen jälkeen. 
 

Asiantuntemuksen vahvistaminen 
EHYT ry:n toiminnan rakentamisessa ja vakiinnuttamisessa keskeisiä haasteita ovat olleet 
monipuolisen toiminnan kokonaisuuden haltuunotto, osaamisen vahvistaminen ja jakaminen 
sekä vahvistettavien alueiden tunnistaminen. Osaamisalueiden syventäminen ja 
laajentaminen sekä eri asiantuntemusalueiden kohtaaminen mahdollistavat toiminnan 
kehittämisen ja vaikuttavuuden lisäämisen. Asiantuntemusta on vahvistettu henkilöstö-
koulutuksella, sisäisellä tiedotuksella, henkilöstön ja hallinnon vuorovaikutuksessa 
toteutetussa strategiaprosessissa sekä rekrytointien kautta. 
 

Kumppanuudet 
EHYT ry:n toimintaa on rakennettu vahvasti yhteistyön ja kumppanuuksien varaan. 
Kumppanuus toteutuu kaikissa toiminnoissa, hankkeissa ja kehittämistyössä valta-
kunnallisesti ja alueellisesti. 
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2 JÄRJESTÖPALVELUT-OSASTO 

2.1 Yhteiskuntavaikuttaminen ja viestintä 
 

Viestintä on keskeinen osa kaikkea järjestön toimintaa niin yhteiskunnallisella, yhteisöjen 
kuin yksilötasollakin. EHYT ry:n toiminnan käynnistyessä viestintä oli järjestössä selkeästi 
aliresurssoitu. Toisen toimintavuoden aikana viestinnän resursseja on vahvistettu ja 
viestintää on ryhdytty tekemään aikaisempaa suunnitelmallisemmin. Edelleen resurssointi oli 
vuoden aikana kuitenkin monessa suhteessa alimitoitettua myös verrattuna moniin 
vastaavankokoisiin kansalaisjärjestöihin. 
 
EHYT ry:n viestintä aloitti toisen toimintavuotensa olosuhteissa, joissa alustavaa tunnettuutta 
uudelle toimijalle oli luotu aktiivisesti tapahtumissa, mediassa ja verkossa vuoden ajan. 
Viestinnän kohderyhminä olivat niin yhteisöt, yhteiskunnan päättäjät kuin yksilöt. 
Tavoitteena on ollut tukea niin suomalaisia ammattilaisia, kuluttajia kuin päättäjiä aktiivisella 
viestinnällä tuomalla tietoa hyvän elämän ja päivittäisten päihdekulttuurin rakentamista 
koskevien päätösten tueksi, ja myös edistämällä kansalaiskeskustelua ja välittämällä sitä 
päätöksentekijöille. 

 
Ensimmäisen toimintavuoden jälkeen EHYT ry:n brändi oli vielä melko sirpaleinen. Fuusion 
myötä järjestöön siirtyneitä hankkeita ja menetelmänimikkeitä ei ollut vielä vahvasti 
yhdistetty EHYT-brändiin. Toiminta pyöri 2013 alussa moninaisten hankenimien alla, eikä 
yhteistä punaista lankaa näiden kiinnittämiseksi EHYT ry:hyn ollut vielä toteutettu.  
 
Vuonna 2013 eduskunta oli saamassa käsittelyyn esityksen alkoholin mielikuvamainonnan 
kieltämisestä ja EHYT ry:llä oli verkostonsa kanssa vuoden aikana vahva rooli tähän liittyvässä 
vaikuttamistyössä. Vaikuttamistyöhön liittyi myös vahva kansainvälinen yhteistyö ja 
vuorovaikutus erityisesti lähinaapureiden ja muiden Euroopan maiden järjestötoimijoiden 
kanssa. 
 
Median otsikoissa pyörivät vahvimmin alkoholimainonta, alkoholiin ja huumeisiin liittyvä 
kulttuuri, sääntely ja lainsäädäntö sekä kannabis. 
 
EHYT ry uudisti vuoden alussa julkaisutoimintaansa. Terveys-lehti ja Myötäote-jäsentiedote 
lakkautettiin, ja niiden tilalle perustettiin EHYT Teema ja EHYT Järjestö –julkaisut. EHYT 
Teeman ulkoistettiin kilpailutuksen jälkeen Legendium Oy:lle.  
 

Toiminta 

Strategiatyö  
EHYT ry:n 30.8.2012 käynnistynyt strategiatyö jatkui. Vuonna 2012 laadittu viestintästrategia 
loi pohjaa viesteille ja toimintatavalle. Tärkeä osa työtä oli varsinaisen strategiatyön rinnalla 
kulkeva brändistrateginen työ, jossa otettiin ensiaskeleita brändin yhtenäistämiseksi. 
 
Vuotta leimasi fuusion jäljiltä strategiatyön puitteissa tarve sisäiselle keskustelulle järjestön 
yhteiskunnallisesta roolista ja viestinnän äänensävystä ja sisällöstä. Ero yhteiskunnallisen 
keskustelijan ja alkoholilainsäädännöllisen vaikuttajan sekä kohtaavan työn toimijan 
äänensävyissä oli huomattava. Sisäinen keskustelu oli tärkeä vaihe tukemaan tulevaa brändin 
rakennusta.  
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Hankepainottuneesta viestinnästä nähtiin tarkoituksenmukaiseksi siirtyä kohti yhtä EHYT-
brändiä, johon hankkeet linkittyisivät johdonmukaisesti. Ensi askelia tähän oli graafisen 
ilmeen jatkokehittäminen yhtenäisyyden ja kustannussäästöjen luomiseksi. 
 
Vuoden aikana viestinnän eri keinoin välitettiin ammatti-ihmisille, päättäjille ja tavallisille 
suomalaisille välineitä yhteisöjen ja omien hyvinvointipäätösten tekemiseen ja 
päihdekulttuurin rakentamiseen. Keskeinen osa työtä oli myös osallistuminen 
alkoholilainsäädännölliseen vaikuttamiseen tutkimusnäkökulmia, asiatietoa sekä sääntelyn 
merkitystä hyvinvoinnin rakentajana korostaen. 
 
Osana strategiatyötä toteutettiin syys-lokakuussa sidosryhmäkysely. Kysely oli tarpeellinen 
väline myös viestinnälle. Kyselyn mukaan kokonaismielikuva EHYT ry:stä oli positiivinen. 
Kyselyn mukaan toiminta tunnetaan hyvin valtakunnallisella tasolla, mutta paikallistasolla 
tunnettuus on hieman heikompaa. EHYT ry:tä kuvaavat erityisesti verkostoituneisuus, 
aktiivisuus sekä yhteistyökyky. EHYT ry: n toiminta nähtiin tärkeäksi erityisesti yhteisön ja 
yhteiskunnan tasolla.  
 

Hallitusohjelma- ja lainsäädäntövaikuttaminen 

Alkoholimainonta ja alkoholilain kokonaisuudistus  
 Alkoholimainonnan rajoittaminen, alkoholilain kokonaisuudistus ja raittiustyölain 
uudistaminen sisältyvät kaikki voimassaolevaan hallitusohjelmaan. Hallituskauden alussa 
peruspalveluministeri linjasi, että alkoholimainontaa koskevia päätöksiä ei kytketä 
kokonaisuudistukseen vaan ne toteutetaan ensin. Alkoholimainontaa ja alkoholilain 
kokonaisuudistusta koskeva vaikuttamistyö on ollut vuonna 2013 keskeistä sekä viestinnän, 
johtoryhmän että koordinaatioyksikön työssä. 

Mainonta 
Hallitusohjelmaan kirjattua alkoholimainonnan rajoittamista valmisteltiin kevätkaudella 
sosiaali- ja terveysministeriössä ja ehdotus annettiin eduskuntaan alkukesästä. Alkuvuoden 
aikana EHYT osallistui aktiivisesti alkoholimainontaa koskevaan julkiseen keskusteluun 
lehdistötiedotteiden, julkisten esiintymisten ja mm. yliö- ja mielipidekirjoitusten kautta. 
15.1.2013 myös julkaistiin Ilta-Sanomissa pääministerille osoitettu avoin kirje, jonka 
allekirjoittajia olivat Vanhempainliitto, Suomen Ash, A-klinikkasäätiö ja EHYT ry.  
 
Syyskaudella EHYT ry:n toiminnanjohtaja oli kuultavana eduskunnan sivistys- sekä sosiaali- ja 
terveysvaliokunnassa. Syyskuun 11. järjestettiin eduskunnassa alkoholimainonta-aiheinen 
seminaari kansanedustajille ja medialle. Pääpuhujina olivat alkoholimainonnan 
maailmanluokan ykkösnimi, yhdysvaltalaisprofessori David Jernigan sekä Eurocaren 
pääsihteeri Marianne Skar. Aihe sai hyvin julkisuutta valtakunnallisissa medioissa. 
 
Joulukuussa syntyneeseen eduskunnan päätökseen alkoholimainonnan osittaisesta 
rajoittamisesta EHYT ry myös reagoi kiittäen, mutta toivoen lisää mielikuvamainonnan saralla.   

Alkoholilain uudistaminen 
Järjestöjen alkoholilainsäädäntöön liittyvät tavoitteet julkistettiin tiedotustilaisuudessa. 
15.1.2013, ja myös niitä on aktiivisesti tuotu esille vuoden aikana julkisessa keskustelussa ja 
jäsenjärjestöviestinnässä. Alkoholilainsäädännön uudistaminen on herättänyt laajasti 
mielenkiintoa mediassa, ja EHYT ry oli kohtalaisen paljon esillä sekä sähköisessä että 
painetussa mediassa. 
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Vaikuttamistyössä EHYT ry törmäsi entistä vahvemmin Panimoliiton aggressiivisiin viesteihin 
ja vaikuttamistyöhön. Panimoliitto nosti yhdeksi kärkiviestikseen sekä mediassa että 
vaikuttajaviestinnässään EHYT ry:n toiminnan ja rahoituksen kyseenalaistamisen.  EHYT ry 
reagoi Ehkäisevän päihdetyön viikolla Panimoliiton aggressiivisiin hyökkäyksiin mm. 
julkaisemalla Iltasanomissa kokosivun ilmoituksen, jossa tuotiin esille EHYT ry:n toiminnan 
lähtökohtia ja merkitystä. 
 
Kevään tärkeä vaikuttamistapahtuma oli 12.6. WHO-konferenssin yhteyteen THL:n ja STM:n 
kanssa järjestetty Haitat muille -seminaari, jossa tuotiin keskusteluun alkoholin mittavat 
läheisille aiheutuvat haitat. Pääpuhujana oli WHO-konferenssissa vieraillut 
yhdysvaltalaisprofessori Peter Anderson. Tämän yhteydessä julkistettiin myös kyselytulos 
kansalaismielipiteestä, jonka mukaan alkoholilainsäädännön muutosten on perustuttava 
terveyslähtökohtiin, ei elinkeinoelämän intresseihin.  Myös Suomessa vieraillutta 
yhdysvaltalaisprofessori Thomas Baboria hyödynnettiin vaikuttamisviestinnässä laajentamaan 
keskustelua alkoholihaittojen vähentämisen keinoista alkoholiteollisuuden ajaman sääntelyn 
kritisoimisen rinnalle. 
 
Maanlaajuista vaikuttamistyötä tuettiin yliö- ja mielipidekirjoituksilla kesällä alueellisissa 
medioissa. 
 
Alkoholimainonnasta, alkoholilaista ja alkoholiohjelmasta lisää kohdassa x Koordinaatio: 
Päihdepoliittinen vaikuttamistyö. 
 

Yksiköiden ja hankkeiden viestintä 

Aikuistyö 
Aikuistyön viestinnässä pyrittiin median kautta palvelemaan niin yhteisöjä kuin yksittäisiä 
suomalaisia. Työelämän päihdeongelmat ja – ohjelmat olivat vahvasti esille talouslehdissä.  
Onks’ uutta tietoo? -ikähanke kasvatti tietoutta ikäihmisten riskirajoista ja virikkeellisen 
eläkeiän merkityksestä lokakuun IkäAkatemian sekä EHYT Teema Hyvä eläkeikä -numeron 
saaman valtakunnallisen mediajulkisuuden kautta. 
 
Mobiiliapu oli OttoMitan ja Mobiiliapu-sovellusten kautta lehdissä ja radiossa ja vahvasti 
kärkenä Päihde- ja mielenterveysmessuilla, jossa esiteltiin ehkäisevän päihdetyön 
mahdollisuuksia verkossa.  
 
Amis-hanke teki näkyvän liikkeellelähdön Amikset-kampanjallaan lokakuussa. Viestinnän 
kärkenä medialle esiteltiin 12,5 vuotta lyhyempi elinajanennuste ammattiin opiskelleiden 
parissa ja hyvinvointitoimenpiteet ammattiin opiskelevien työelämäeväiden parantamiseksi. 
Kampanjasta lisää kohdassa AMIS-hanke. 

Koulutyö 
Koulutyöhön liittyvä viestintä painottui koulujen päättymiseen ja aikuisen vastuuseen 
nuorten alkoholikasvatuksessa sekä alueellisiin kannabis- ja päihdetilanneuutisiin.  
 
Pelitaito 
Pelitaidon hyvän pelikulttuurin rakentamista tuettiin vahvalla mediatyöllä, joka alkoi 
Peliakatemiasta maalikuussa ja jatkui näkyvyydellä valtakunnan mediassa kesälomien ja sen 
myötä hartaamman pelikauden alkaessa. Myös EHYT Teema Digipelaaminen tuotettiin 
paketiksi asiantuntijoiden lisäksi medialle jatkamaan keskustelua pelisivistyksestä. Päihde- ja 
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mielenterveyspäivien yhteydessä lanseerattu Pelipäiväkirja sekä Pelikasvatusseminaari toivat 
myös julkisuutta.  
 
Pelitaito on selvästi juurruttanut asemansa hyvän pelikulttuurin rakentajana ja asiantuntijana 
median parissa ja oli kysytty asiantuntija mediassa koko vuoden. Pelaajien lisäksi se puhuu 
rohkaisevasti kasvattajille näiden vastuusta tutustua peleihin osana tämän päivän 
kasvatusvelvollisuutta.  

Internet- ja mobiilityö 
Internet- ja mobiilityö oli vahvasti esillä syksyn Päihde- ja mielenterveyspäivillä, jonka 
ständiteemana oli ehkäisevän päihdetyön mahdollisuudet verkossa. Yksikön Sosiaalisen 
median huoneentaulu tuotiin koulujen alkaessa medialle, ja muistutettiin aikuisen vastuusta 
tuntea lapsensa toimintaympäristö – verkossakin. Viestinnällä pyrittiin samalla jatkamaan 
EOPH:n brändin yhdistämistä EHYT-brändiin nuorten kohtaajana verkossa, jossa asenteet 
muun muassa päihteitä kohtaan rakentuvat.  
 
Aluetyö 
Mediakontaktointia ja tiedottamista alueilla vahvistettiin muun muassa järjestön maata 
kiertävien kouluttajien ja asiantuntijoiden tarjoamisella haastatteluihin sekä 
tapahtumatiedotuksella. Nuuskaseminaari, Aluefoorumeiden vierailut, Smokefree sekä 
Ryyppäämällä ryhmäksi- ja kannabiskoulutukset tuottivat hyvin mediajulkisuutta alueiden 
päämedioissa.  
 
 Järjestötyö 
Uusi EHYT Järjestö -tiedotelehti ilmestyi neljä kertaa. Tärkeänä viestintäkanavana toimivat 
myös syyskaudella järjestetyt kuusi Aluefoorumia. Jäsenjärjestöille suunnattua sähköistä 
viestintää kehitettiin. 
 

Viestinnän rakenteet ja kanavat  
 
Viestinnän toteutuksesta vastasivat maaliskuussa aloittaneet viestintäpäällikkö ja osa-
aikainen tiedottaja ja syksyllä myös osa-aikainen suunnittelija. Viestintä rakensi 
asiakkuuspohjaista mallia hankkeiden ja projektien tukemiseen niin markkinoinnissa kuin 
mediatiedotuksessa.  Resurssien ja fuusionjälkeisten toimintatottumusten vuoksi osa 
hankkeiden markkinointiviestinnästä tehtiin hankkeissa hyvin itsenäisesti. Neljän eri osaston 
sekä järjestötyön hankkeet yhdistettiin vuosikelloon, josta haettiin näiden viestinnälle 
synergiaa ja tiedotukselle ja julkistuksille tuloksekkaimpia ajoituksia.  Sisäistä tiedonkulkua 
parannettiin viestintätiimin kokoontumisilla. 
 
Viestinnän kattoteema oli Aikuisen vastuu, jota toteutettiin niin ammattikasvattajien, 
päättäjien, jäsenjärjestöjen kuin kuluttajien kenttiin. 
 
Ulkoisen viestinnän kanavia olivat uudet EHYT Järjestö, EHYT Teema, ehyt.fi, Facebook, lehti-
ilmoittelu, mediaviestintä sekä suorapostitukset. EHYT Järjestö on ennen kaikkea 
jäsenjärjestöille ja yhteistyökumppaneille suunnatun viestinnän kanava. Omana työnä 
tehtävä lehti käsittelee sekä järjestön toimintaa että ajankohtaisia päihteisiin ja 
päihdepolitiikkaan liittyviä kysymyksiä. EHYT Teema puolestaan on teemajulkaisu, jonka 
kohderyhmä ja jakelu määrittyvät numerokohtaisesti. Teeman elinkaari on normaalia 
aikakauslehteä pidempi, 1-3 vuotta. Lehti toteutetaan yhteistyössä Legendiumin kanssa. 
Ensimmäisenä ilmestymisvuonna ilmestyi kaksi Teemaa: Pelaaminen ja Ikääntyneiden 
päihdehaita. 
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EHYT ry:n verkkosivuja kehitettiin edelleen vuoden mittaan. Verkkosivut pyrittiin pitämään 
elävänä ja aktiivisena ja Facebook-viestintää lisättiin. Hankkeiden omien verkkosivujen ja 
sosiaalisen median ryhmien koordinoimiseen EHYT ry:n kanssa ei ollut vielä resursseja 
puuttua. 
 
Tapahtumamarkkinointi oli aktiivista ympäri maan. Erityispaino oli syksyn Päihde- ja 
mielenterveyspäivillä.  
 
Sisäisen viestinnän kanavia ovat olleet kuukausittaiset yhteiset kokoukset sekä osastojen ja 
yksiköiden kokoukset sekä perjantain info-iltapäivähetket. Yhteinen tieto siirrettiin 
Dropboxilta jaetulle levyasemalla. Selvitykset intranetin rakentamiselle aloitettiin. 
 

Arviointi ja tulokset 
 
EHYT ry on toisen toimintavuoden jälkeen melko tunnettu tärkeimmissä sidosryhmissään ja 
sen mielikuva on positiivinen. EHYT ry:n menetelmät ja asiantuntemus ammatti-ihmisten, 
tavallisten suomalaisten ja muun muassa työyhteisöjen tukemiseksi olivat paljon esillä 
mediassa. Vuonna 2013 vaikuttamistyö alkoholimainonnan, alkoholilainsäädännön ja 
päihdekeskustelun edistäjänä oli aktiivista ja tuotti medianäkyvyyttä. EHYT ry puuttui 
resurssien vuoksi tärkeiltä verkon keskustelufoorumeilta. Valitettavasti alkoholimainonnan 
rajoittamisessa ei päästy toivottuun lopputulokseen, mutta askeleita oikeaan suuntaan 
saatiin aikaiseksi. 
 
EHYT ry:n omat verkkosivut toimivat edellisvuotta aktiivisempana tietolähteenä. Kävijöiden 
määrä kasvoi vuoden 2012 26 711 henkilöstä 42 137:ään.  
 
Viestinnän resurssit havaittiin vuoden mittaan keskitetyn viestinnän mallille riittämättömiksi. 
Yhden brändin rakentaminen, asiakkuusajattelu sekä verkkoviestinnän kehittäminen – 
etenkin yhteiskunnallisen keskustelun käyminen verkon foorumeilla – nousevat edelleen 
tärkeiksi kehittämiskohteiksi. 

 

2.2 Järjestötoiminta 
  
EHYT ry:n järjestötoiminta koostuu liiton jäsenjärjestöyhteyksistä ja -tuesta, jäsenjärjestöjen 
kanssa toteutettavasta Elokolo- ja kohtaamispaikkatoiminnasta sekä vapaaehtoistoiminnan 
kehittämisen koordinoinnista. Vuonna 2013 järjestötoiminnassa oli keskeistä järjestötuen, -
yhteistyön ja alueellisen toiminnan vahvistaminen, kohtaamispaikkatoiminnan sisältöjen 
kehittäminen ja vapaaehtoistoiminnan edistäminen. Vuosi oli järjestö- ja alueellisen 
toiminnan kehittämisen, vakiintumisen sekä kasvun aikaa. Ehkäisevän päihdetyön 
kohtaamispaikkatoiminnan sisältöjen sekä vapaaehtoistoiminnan kehittämisessä mentiin 
eteenpäin, mutta kehitettävää jäi vielä tuleville vuosille. Yleisesti ottaen järjestötoiminnan 
tavoite ehkäisevän päihdetyön kansalaistoiminnan lisääntymisestä saavutettiin. 

  

Jäsenjärjestöt, aluefoorumitoiminta ja järjestötuki 
 

EHYT ry on laaja-alainen yhteistoiminta- ja kansalaisjärjestö, jolla oli vuoden 2013 päättyessä 
103 jäsenyhdistystä. Jäsenyhdistyksistä 26 on valtakunnallisia, loput alueellisia tai paikallisia. 
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Vuoden aikana EHYT ry:n jäseneksi liittyi viisi yhdistystä (Pormestarinluodon asukasyhdistys 
ry, Etelä-Karjalan työ- ja asukastupayhdistys ry, Suomen Motoristit ry, Suosta Kummulle ry 
sekä Keski-Uudenmaan Raskaan Musiikin Ystävät ry). Yksi jäsenyhdistys (Rovaniemen 
Kohtauspaikka ry) lopetti vuoden aikana toimintansa. EHYT ry:n perustajärjestöistä 
Elämäntapaliitto ry ja Terveys-Hälsan ry luopuivat yhdistymissopimuksen mukaisesti 
jäsenyyksistään heti vuoden alussa, jolloin perustajajärjestöistä EHYT ry:n jäsenenä jatkaa 
vain Elämä on parasta huumetta ry. 

Vuoden aikana jatkettiin aluefoorumitoimintaa, jonka tarkoitus on toimia liiton ja sen 
jäsenyhdistysten osallisuuden, yhteistyön, tiedonkulun ja koulutuksen paikkana. Mukaan 
kutsuttiin jäsenyhdistysten, kohtaamispaikkaverkoston, luottamushallinnon ja muiden 
vapaaehtoistoimijoiden lisäksi myös tärkeitä paikallisia yhteistyökumppaneita sekä  

Varsinaiset aluefoorumien tapaamiset pidettiin päivän mittaisina syksyllä kuudella alueella: 

 Pohjois-Suomi 14.9.: Lapin ammattiopisto (Oulu) – 66 osallistujaa 
 Varsinais-Suomi 14.9.: Turku-Maarianhamina-miniristeily – 30 osallistujaa 
 Keski-Suomi ja Pohjanmaa 21.9.: Seinäjoen järjestötalo (Seinäjoki) – 16 osallistujaa 
 Kymenlaakso, Etelä-Karjala 28.9., Savo ja Pohjois-Karjala: Anttolanhovi (Mikkeli) – 18 

osallistujaa 
 Uusimaa ja Häme 12.10.: Kansalaistoiminnan ja taiteen keskus (Lahti) – 33 osallistujaa 
 Pirkanmaa ja Satakunta 19.10.: Kylpylähotelli Eden (Nokia) – 31 osallistujaa 

 
Aluefoorumien osallistujamäärä kasvoi (yhteensä 195, kasvua edellisvuodesta 68 henkilöä), 
mutta koska aluefoorumit sisälsivät tällä kertaa myös koulutusta (mm. Pelitaito, Taitolaji, 
Päihdeilmiö sekä vaikuttava ja laadukas ehkäisevä päihdetyö) yhteisen toiminnan 
suunnittelulle jäi melko vähän aikaa. Aluefoorumitoimintaa tuleekin kehittää entistä 
jatkuvammaksi toiminnaksi. Aluefoorumitoiminnan puitteissa järjestettiin myös pienempiä 
järjestötapaamisia mm. Kemijärvellä, Oulussa, Tampereella, Raisiossa, Turussa ja Lahdessa. 
Lisäksi yhteyttä pidettiin alueellisilla sähköpostilistoilla. Aluefoorumitoiminta vakiinnutti 
vuoden aikana muotonsa, josta sen kehittämistä on hyvä jatkaa aluekeskusten puitteissa. 

Jäsenjärjestöjen koulutusta järjestettiin aluefoorumien lisäksi Lahdessa (yhdistystoiminnan 
koulutus yhdessä A-Kiltojen liiton kanssa 23.2.) ja Tampereella (Kannustajakoulutus 17.5.). 
Lisäksi jäsenjärjestöjä ohjattiin OK-opintokeskuksen, SOSTE ry:n ja Preventiimin järjestämiin 
koulutuksiin sekä Alkoholiohjelman Rundi2013 -seminaareihin. 

Valtakunnallisille jäsenjärjestöille järjestettiin Helsingissä kaksi tapaamista (6.3. ja 5.11.), 
joihin osallistui edustajia 20 järjestöstä. 

Jäsenjärjestöjä tuettiin vuoden aikana lukuisten EHYT ry:n alueellisten työntekijöiden, 
järjestöpäällikön ja järjestösihteerin järjestövierailuin (kevät- ja vuosikokoukset, 
järjestötapaamiset ja tapahtumat) sekä puhelimitse ja sähköpostitse tapahtuneen 
neuvonnan kautta. 

EHYT ry:n viestinnän uudistuksen puitteissa jäsenviestintää kehitettiin vuoden aikana. Uusi 
EHYT Järjestö -järjestötiedote ilmestyi neljä kertaa ja se postitettiin jäsenyhdistyksille, 
luottamushallinnolle, kohtaamispaikoille sekä Ehkäisevän päihdetyön verkostolle. EHYT 
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Järjestö ilmestyi myös verkossa Issuu-näköislehtenä sekä tulostettavana PDF-versiona. 
Jäsenjärjestöt saivat tilata lisäksi EHYT Teema -lehteä jäsenistölleen ja tapahtumiinsa 
nippuina haluamansa määrän. Sähköpostitse lähetettiin neljä sähköistä jäsentiedotetta. 
Järjestötoiminnan verkkosivuja (www.ehyt.fi/jarjestotoiminta) kehitettiin jäsentuen 
tarjoamisen alustana ja niille laadittiin mm. esite- ja julistepohjia jäsenjärjestöjen käyttöön. 

Yksi keskeisimmistä jäsenyhdistysten tuen muodoista on EHYT ry:n toimintatuki (RAY:n 
”toimintatonnit”), jota myönnettiin 60 000 euroa jäsenyhdistysten ehkäisevän päihdetyön 
paikalliseen vapaaehtoistoimintaan. Toimintatuen kriteerit yhdenmukaistettiin vuoden 
alussa ja hakuprosessin vakiintumisen myötä myös hakemukset ja niiden raportit olivat 
aiempaa vuotta selkeämmin laadittuja. Tukea sai 54 jäsenyhdistystä. 

Toimintatuella järjestettiin muun muassa seuraavaa toimintaa: Päihteettömän liikenteen 
Selvä Peli – ja  Turvallisesti Mopolla -kursseja , Ruusuratsioita ja liikenneturvallisuuspäiviä, 
järjestöesittelyjä, luentotilaisuuksia ja seminaareja, pienryhmätoimintaa ja kerhoiltoja, 
elämänhallintatoimintaa, Luovan kirjoittamisen kursseja, Asunnottomien yön 
tukitapahtumia,, Coffee without borders -kahviloita, tupakoimattomuuskilpailuja ja 
toiminnallista päihdevalistusta koululaisille, Elämysliikuntaa ikäihmisille, kesätapahtumia, 
Cafe Taitolaji -toimintaa, Päihdeputki-tapahtumia ja elämysreittejä. kouluissa. 
seniorikaveritoimintaa, ehkäisevän päihdetyön tapahtumia ja mm. elokuvailtoja.  

Lisäksi tuella katettiin kuluja, jotka koostuvat jäsenyhdistyksien osallistumisesta yhdistysten 
esittely- ja yhteistilaisuuksiin, päihteettömien juhlapyhien tapahtumien järjestämisestä sekä 
retkistä, vierailuista, luennoista ja koulutustilaisuuksista. Yhteensä jäsenyhdistysten EHYT 
ry:n toimintatuella järjestämään toimintaan osallistui vuoden aikana 26 297 henkilöä 
(edellisenä vuonna 17 091, joten näillä tunnusluvuilla mitattuna toiminta on selvästi 
kasvussa). Henkilömäärä ei sisällä yhdistyksen kokouksia eikä sellaista toimintaa, johon 
toimintatukea ei ole myönnetty. Koska kaikki toimivat paikallisyhdistykset eivät myöskään 
hakeneet toimintatukea, on EHYT ry:n paikallisten jäsenyhdistysten toiminta 
kokonaisuudessaan vielä laajempaa. Kaiken kaikkiaan jäsenyhdistysten toiminta oli vuoden 
aikana usein yhdistysten aktiivien vähyyden ja ikääntymisen tuomista haasteista huolimatta 
kasvussa. 
 
EHYT ry:n jäsenjärjestöt voivat hyödyntää OK-opintokeskuksen koulutus- ja muuta tukea. 
Vuonna 2013 OK-opintokeskus myönsi EHYT ry:lle 500 opintojaksotuntia, josta EHYT ry:n 
jäsenjärjestöt käyttivät noin 113 tuntia (21 koulutusta) ja EHYT itse 106 (17 koulutusta). EHYT 
ry:n jäsenjärjestöille tiedotettiin aktiivisesti OK-opintokeskuksen palveluista. 

Syksyllä toteutettiin laajemman sidosryhmäkyselyn yhteydessä myös jäsenkysely mm. 
järjestötuen ja jäsenviestinnän tarpeiden kartoittamiseksi. Kyselyyn vastasi yhdistyksistä 
27/101 yhdistystä. Pieni vastausprosentti selittynee osaltaan sillä, että samaan aikaan käytiin 
kyselyn teemoista keskustelua myös aluefoorumeissa. Vastanneiden jäsenyhdistysten 
kokonaismielikuva EHYT ry:stä oli peräti 4,4 (asteikko oli 1‒5). Avoimista vastauksista nousi 
kehittämiskohteina esille EHYT ry:n paikallistason tunnettuuden sekä alueellisen työn ja 
toiminnan tukeminen, jotka ovat myös EHYT ry:ssä tunnistettuja kehittämiskohteita. 

(LIITE: EHYT ry:n jäsenyhdistykset 2013) 
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Elokolo- ja kohtaamispaikkatoiminta 
 

Ehkäisevän päihdetyön kohtaamispaikkatoiminnassa toteutetaan EHYT ry:n aikuisille 
suunnatun työn yleisiä tavoitteita. Toiminnassa on keskeistä yhteistyö jäsenjärjestöjen, 
kuntien, työvoimahallinnon ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Kansalaisten 
kohtaamispaikat Elokolot vähentävät syrjäytymistä, tukevat omaehtoista yhteisöllisyyttä ja 
kannustavat kansalaistoimintaan. Paikallisella auttamistoiminnalla luodaan ja ylläpidetään 
alueen sosiaalista pääomaa kokoamalla erilaisista yhteiskunnallisista taustoista ihmisiä 
mukaan kansalais- ja vapaaehtoistoimintaan. Toiminta vahvistaa päihdeongelmilta suojaavia 
tekijöitä ja yhteisöllisyyttä. Tavoitteena on vähävaraisten, työttömien, moniongelmaisten 
erityisryhmien ja jopa akuutissa kriisissä olevien henkilöiden kannustaminen mielekkääseen 
ja osallistuvaan elämään. 

Neljässä Elokolossa (Helsinki, Lahti, Pirkkala, Turku) työskenteli EHYT ry:n aluetyöntekijä. 
Toimintasuunnitelmassa kaavailtu Elokolo-kohtaamispaikan perustaminen Tampereelle ei 
ollut taloudellisista resursseista johtuen mahdollista, mutta vuoden aikana EHYT ry:n uuden 
Tampereen aluekeskus Viekun tiloissa järjestettiin myös kohtaamispaikkatoimintaa (mm. 
Cafe Taitolaji -tilaisuuksia) ja vuoden aikana EHYT ry liittyi jäseneksi myös Kumppanuustalo 
Artteli ry:hyn, jonka järjestötalohankkeen puitteissa tulevaisuudessa on mahdollisuudet 
laajempaan kohtaamispaikkatoimintaan Tampereella yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa. 

Vuoden aikana Elokolojen toiminta kehittyi positiiviseen suuntaan, tapahtumien ja kävijöiden 
määrät olivat kasvussa ja lisäksi kaikki Elokolot olivat auki koko kesän ajan. Elokolojen 
toiminnasta viestittiin aktiivisesti paikallislehdissä, julistein, esittein, verkkosivuilla, 
Facebook-sivuilla ja tekstiviestiviestitiedotusryhmien avulla. 

Elokolojen lisäksi EHYT ry tuki laajempaa kansalaisten kohtaamispaikkojen verkostoa, jossa 
kohtaamispaikan toiminnasta vastaa kokonaan paikallinen jäsenjärjestö tai 
yhteistyökumppani. Kohtaamispaikkaverkostoon kuului yhteensä 27 toimintakeskusta. 
Vuoden aikana verkostoon tuli uusien jäsenyhdistysten kautta kolme uutta kohtaamispaikkaa 
(Pormestarinluodon kirjatupa, Väinölän kirjatupa ja Lauritsalan asukastupa), kun taas kaksi 
kohtaamispaikkaa lopetti toimintansa (Rovaniemen Kohtauspaikka ja Kyrön Eloisat ry:n 
toimintakeskus, joista jälkimmäisen uudelleenkäynnistämisyrityksiä tuettiin syksyn aikana). 
Kohtaamispaikkaverkostoa tuettiin lähettämällä niihin EHYT ry:n materiaaleja, välittämällä 
ajankohtaista tietoa sekä sähköpostitse ja puhelimitse annettavalla neuvonnalla. 

Kohtaamispaikkatoiminnan sisältöjen kehittämisessä ja monipuolistamisessa tehtiin 
yhteistyötä niin EHYT ry:n sisällä kuin järjestö-, kunta- ja seurakuntayhteistyökumppaneiden 
kanssa. Elokolojen sijaintikuntien kanssa kehitettiin palveluneuvontaa, kunnan 
työntekijöiden vierailuja sekä erilaisia infoja. Pelirajat´on -vertaisryhmätoiminta laajeni 
Lahden lisäksi Turkuun ja Helsinkiin. Tavoitteena on saada ryhmätoiminnasta osa Elokolojen 
perustoimintaa Pelirajat´on -hankkeen päätyttyä. Elokoloissa huomioitiin erilaiset 
vapaaehtoistoiminnan ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen teemapäivät. 

EHYT ry oli järjestämässä Valtakunnallisia kohtaamispaikkapäiviä Jyväskylässä 
kansalaistoiminnankeskus Matarassa 12.–13.3. yhdessä mm. SOSTE ry:n ja Kansalaisareena 
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ry:n kanssa. Yhteensä noin 300 ihmistä koonneille päiville osallistui seitsemän EHYT ry:n 
työntekijää ja edustajia yhdeksästä kohtaamispaikkaverkoston paikasta. 

Elokolojen vapaaehtoisille ja työntekijöille suunnattu vertaistoiminnan Kannustajakoulutus 
järjestettiin 17.5. Tampereella. Mukana oli 17 osallistujaa eri Elokolo-paikkakunnilta. 

Elokolojen kävijöille järjestettiin kesäleiri Kesäkoti Kallioniemessä 18.–23.8. yhteistyössä 
Kesäkoti Kallioniemi ry:n ja Hyvinvointilomien kanssa. Leirillä oli mukana 25 ihmistä 
Helsingin, Lahden ja Pirkkalan Elokoloista. 

Yhdessä Sininauhaliiton kanssa järjestettiin koulutuskiertue kohtaamispaikka- ja 
päiväkeskustoiminnasta syyskuussa Rovaniemellä., Helsingissä. ja Turussa. EHYT ry:n 
järjestöpäällikkö Jiri Sirosen lisäksi kouluttajina toimivat Sininauhaliiton järjestölakimies Timo 
Mutalahti ja VAAKA-hankkeen projektipäällikkö Margit Tepponen. Koulutuksiin osallistui 72 
henkilöä. 

Suomen sosiaalifoorumiin järjestettiin keskustelutilaisuus sosiaalisesta työllistämisestä 20.4. 
yhteistyössä SOSTE ry:n ja Työttömien valtakunnallisen yhteistoimintajärjestön TVY ry:n 
kanssa.  

EHYT ry osallistui aktiivisesti myös Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisen verkoston 
EAPN-Finin toimintaan. Verkosto pyrkii parantamaan köyhyydessä elävien, syrjäytyneiden ja 
syrjäytymisuhassa olevien asemaa ja edistämään sosiaalisia oikeuksia. EHYT ry:n 
järjestöpäällikkö Jiri Sironen toimi Suomen EAPN-Finin hallituksessa. EAPN-Finin puitteissa 
oltiin järjestämässä kahta tilaisuutta eduskunnassa sosiaaliturvan ja työelämän 
yhteensovittamiseen liittyen sekä kannustettiin Elokolojen kävijöitä ottamaan osaa 
tilaisuuksiin. 

EHYT ry tuki jälleen myös Asunnottomien yö -kansalaisliikettä. Jäsenjärjestöjä kannustettiin 
osallistumaan kansalaisliikkeeseen 17.10. YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena 
päivänä. Lisäksi EHYT ry avusti kansalaisliikkeen sähköpostilistan, verkkosivujen ja Facebook-
sivujen ylläpitämisessä. 

Helsingin Elokolo 
Kyseessä oli Helsingin Elokolon 22. toimintavuosi. Toiminta on hyvin vakiintunutta. Elokolon 
paikallisena taustayhdistyksenä toimi Kunnon Elämä ry. Elokolossa järjestivät toimintaa myös 
EHYT ry:n jäsenjärjestöt Eloset ry, Helsingin Optimistit ry, Helsingin Sosiaalinen 
Oikeudenmukaisuus HSO ry ja Suomen potilas- ja sosiaaliapu POSA ry. 

Helsingin Elokolo oli auki vuoden jokaisena päivänä klo 9-15 sekä lisäksi eri tapahtumien, 
ryhmien ja kokousten aikana. Elokolossa oli käytettävissä kolme asiakastietokonetta, pieni 
kirjasto ja kierrätyspiste. Kohtaamispaikasta sai päivittäin ilmaista aamupuuroa ja pientä 
purtavaa. Kävijöille annettiin palveluohjausta ja terveysneuvontaa. Cafe Taitolaji -tilaisuuksia 
järjestettiin kerran kuussa. 

Elokolossa järjestettiin vuoden aikana mm. seuraavia tapahtumia: HSO ry:n leffaillat, Ystävän 
päivän kulttuuri-iltamat, Kallioliikkeen korttelikeittiöt, Taiteiden yö, teatteriesitys 
”Hyppäämisen historiaa yön kuvin” asunnottomuuden teemoista, luovan kirjoittamisen 
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kursseja, rap-mummo Eilan konsertti ja Asunnottomien yö 17.10. Lisäksi toimintaan kuului 
Pelirajat´on vertaisryhmät, POSA ry:n lääkärivastaanotto- ja sosiaaliapupalveluita, apua 
tupakan polton lopettamiseen ja näyttelyvierailuita. Juhlapyhinä oli ohjelmaa 
ruokatarjoiluineen, ja erityisesti joulun pyhinä oli paljon kävijöitä. 

Yhteistyötä jatkettiin Helsingin Optimistit ry:n Kallio Kunsthalle -gallerian kanssa, jonne 
järjestyi sisäänpääsy Elokolon kautta päivittäin Elokolon aukioloaikojen puitteissa. Elokolossa 
oli myös omaa näyttelytoimintaa ikkunoissa ja nurkkagalleriassa. 

Lahden Elokolo 
Vuosi oli Lahden Elokolon 13. toimintavuosi. Kävijämäärät kaksinkertaistuvat huhtikuusta 
lähtien, mihin vaikutti osaltaan yhteistyöjärjestö Kris Lahden kohtaamispaikkatoiminnan 
loppuminen. 

Elokolon paikallisena taustayhdistyksenä toimi Lahden Elokolon Ystävät ry. Elokolo oli 
avoinna arkisin klo 9-15. Elokolossa oli käytettävissä kaksi asiakastietokonetta ja pieni 
kirjasto. Kohtaamispaikasta sai pientä purtavaa, kahtena päivänä viikosta edullista lounasta ja 
kerran viikossa jaettiin kaupoista lahjoituksina saatuja elintarvikkeita. Kävijöille annettiin 
palveluohjausta ja terveysneuvontaa. Cafe Taitolaji -tilaisuuksia järjestettiin kerran kuussa. 

Iltaisin Elokolossa kokoontui Pelirajat´on -vertais- ja omaisryhmät, Lahden A-kilta ja NA-
ryhmä. Keväällä kokeiltiin lauantaisin nuorten päihteetöntä kahvilatoimintaa. 
 
Lahden Elokolossa järjestettiin vuoden aikana mm. seuraavia tapahtumia: Yhteyttä - 
yksinäisyyden ehkäisy-kampanjan iltamat 13.2., laskiaistapahtuma 21.3., terveysluentoja, 
Hyvän mielen viikon tapahtuma 25.4., vappurieha 30.4., teatteriesitys asunnottomuudesta 
29.5., taidelauantai 7.9. ja Ilmo Häkkisen päihdeaiheisen kirjan esittelytilaisuus 28.8. Lisäksi 
Lahden Elokolo oli vuoden aikana mukana järjestämässä lukuisia tapahtumia, joissa se myös 
esitteli toimintaansa. 

Lahden Elokolo oli keskeinen koordinaattori Lahden Asunnottomien yö -kansalaisliikkeessä ja 
tapahtumassa 17.10, joka pidettiin Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrisen säätiön 
Kansalaistaiteen ja -toiminnan keskuksessa teemalla ”Nuorille ehyt oma koti”. Tilaisuudessa 
oli paneeli asunnottomuudesta ja kulttuuriohjelmaa. Lämmin kynttilä -tunnustus myönnettiin 
Liipolan Toimelalle työstä Liipolan asukkaiden hyväksi. 

Heino-leiri Asikkalan Huhtarannassa järjestettiin Elokolon kävijöille 8.5.–11.5.  

Lahden Elokolossa oli rasisminvastainen julistenäyttely sekä valokuvanäyttely Lokeista. 
Elokolo oli myös mukana ”Vaikutuksia” taidenäyttelyn järjestelyissä Kansalaistoiminnan ja -
taiteen keskuksella. 

Pirkkalan Elokolo 
Kyseessä oli Pirkkalan Elokolon 21. toimintavuosi. Toimintavuonna keskeisiä asioita 
toiminnassa olivat aluetyöntekijän vaihtuminen, yhteistyö kunnan kanssa kuntouttavan 
työtoiminnan järjestämisestä, verkostotyön lisääntyminen sekä vuoden lopussa toiminnan 
siirtyminen väistötiloihin sisäilmaongelmien vuoksi. 
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Elokolon paikallisena taustayhdistyksenä toimi Pirkkalan Elämäntapayhdistys Elopilkku ry. 
Elokolo oli avoinna arkisin maanantaista torstaihin klo 9–15 ja perjantaisin klo 9–14. 
Elokolossa oli käytettävissä kaksi asiakastietokonetta ja pieni kirjasto. Kohtaamispaikasta sai 
pientä purtavaa ja maanantaisin jaettiin kaupoista lahjoituksina saatuja elintarvikkeita. 
Kävijöille annettiin palveluohjausta ja terveysneuvontaa. 

Pirkkalan Elokolon toiminnan ohjaajana lähes 20 vuotta toimineen aluetyöntekijä Seija 
Sarapiston eläkkeelle jäämisen juhlia vietettiin 28.2. Uutena aluetyöntekijänä aloitti Riitta 
Sattilainen. Uuden aluetyöntekijän työnkuvaan kuuluu Elokolon toiminnan ohjauksen lisäksi 
aluetyö Pirkanmaan ja Satakunnan alueella. Pirkkalan kunta palkkasi alkusyksystä Elokoloon 
kuntouttavan työtoiminnan ohjaajaksi Hannu Vartiaisen ja hänen ohjauksessaan Elokolossa 
oli syksyn aikana kahdeksan henkilöä kuntouttavassa työtoiminnassa. 

Toimitilakysymykset vaikeuttivat vuoden toimintaa. Alkuvuodesta Elokolo oli kiinni viikon 
verran taloyhtiön putkiremontin vuoksi ja 21.10. Elokolo suljettiin tilassa havaittujen 
kosteusongelmien vuoksi ja toiminta siirtyi kunnalta järjestyneeseen väistötilaan Pirkkala-
opistossa remontin ajaksi. 

Elokolon viikko-ohjelmaan kuului kuntosalivuoro, elintarvikkeiden jakoa, asiantuntijaluennot, 
verenpaineen mittausta, yhteislaulut ja perjantaipuheet. Elokolon vuoden tapahtumia olivat 
mm. Tipattoman tammikuun Cafe Taitolaji -ilta, Asunnottomien yön iltatilaisuus, Suupantorin 
toripäivät, Pirkkalan uusien asukkaiden infotilaisuus, Elokolon ystävänpäivä, Kukan-päivän 
lähiluontoretki, kesäretki Raumalle ja syysretki Lempäälään, pääsiäistilaisuus, vappujuhlat ja 
joulujuhla.  

Vuoden aikana aloitti uusi ”Kiviä repussa? -ikäihmisten keskusteluryhmä” ja iltatoimintaa 
järjestivät viikoittain AA-ryhmä ja diabetesryhmä. Elokolossa kokoustivat lukuisat pirkkalaiset 
yhdistykset. 

Turun Elokolo ja Maaria-Jäkärlän Eloetappi 
Kyseessä oli Turun Elokolon 22. toimintavuosi. Toiminta on hyvin vakiintunutta. Elokolon 
paikallisena taustayhdistyksenä toimi Turun Seudun Elämäntapayhdistys ry. 

Elokolo oli avoinna päivisin klo 8.30–14 ja tarjolla oli kahvia, voileipiä ja puuroa edulliseen 
hintaan. Kerran viikossa valmistettiin lämmin ruoka. Lisäksi Elokolossa oli luettavana päivän 
lehdet ja asiakkaitten käytössä oli kaksi asiakastietokonetta ja pieni kirjasto. Kävijöille 
annettiin palveluohjausta ja terveysneuvontaa. 

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän päihde- ja kriminaalityön diakoni Sini Kohonen ja 
loppu-vuodesta Hanna Vahtola on ollut tavattavissa Elokolossa joka toinen viikko 
aamupäivän ajan. Elokolon asiakkailla on ollut mahdollisuus keskusteluun tai varata aika 
diakoniakeskukseen. 

Vuoden aikana Elokolossa järjestettiin mm. seuraavia tapahtumia: Cafe Taitolaji-tilaisuudet 
kaksi kertaa keväällä ja syksyllä, Asunnottomien yö 17.10., Ehkäisevän päihdetyön viikon 
Onnipäivä 6.11., Räppimummo Eilan konsertti Elokolossa, Ohjelmallinen ystävänpäivän vietto 
14.2., lasikorukurssi, teatteriesitys ”Hyppäämisen historiaa yön kuvin” Asunnottomuuden 
teemoista, Elokolon puurojuhla ja Elokolon joululounas. Elokolon toimintaa esiteltiin Turun 
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AMK:n Järjestöextreme -tapahtumassa 3.10. ja Turun seudun työttömien TST:n järjestötorilla 
24.4. Turun Puutorilla. Turun Elokolon kohtaamispaikkatoimintaa ja suomalaisten järjestöjen 
tekemää ehkäisevää päihdetyötä esiteltiin 29.5. Turun AMK:n vierailijoille Kaliningradista ja 
Liettuasta ja 11.12. Elokolossa vieraili Helsingin kaupungin vapaaehtoistyön neuvottelukunta. 

Elokolon tiloja käytettiin runsaasti päivittäisen kohtaamispaikkatoiminnan jälkeen. Elokolossa 
kokoontui viikoittain alkoholiongelmaisten omaisten tukiryhmä Puisto Al-Anon, 
huumeongelmaisten NA-ryhmä, OA-ryhmä, Kasvuryhmä ja ruotsinkielinen AA-ryhmä. Turun 
Elokolon tiloja käytti kokouksiinsa EHYT ry:n paikalliset jäsenjärjestöt sekä mm. Tammilehto 
ry ja Turun seudun retkeilijät. 

Vuoden aikana Elokolossa oli esillä Rauhanpuolustajien Rasisminvastainen julistenäyttely ja 
Lokit – valokuvanäyttely. 

Eloetappi on Maaria-Jäkärlän alueen kansalaisten kohtaamispaikka, joka on avoinna 
maanantaista torstaihin klo 9-14 ja perjantaisin 9-13. Eloetapissa valmistetaan lämmin ruoka 
kahdesti viikossa. Eloetapissa on mahdollisuus lukea päivän lehti, tavata muita asukkaita ja 
käytössä on asiakastietokone. Eloetapissa on lisäksi erinomaiset askartelumahdollisuudet ja 
siellä kokoontui osan vuotta nukenteko- ja nukkekotiryhmä. Eloetapin tiloissa kokoontui AA-
ryhmä kerran viikossa. 

Elokolojen ja kohtaamispaikkaverkoston tunnusluvut 
Elokolojen käyntimäärien raportointia kehitettiin vuoden aikana. Kahden viikon ajan 
seurattiin tarkasti kävijöiden ikäjakaumaa sekä työelämästatusta RAY:n edellyttämin 
luokituksin. 

Vuonna 2013 Elokoloissa ja kohtaamispaikkaverkostossa oli käyntikertoja seuraavasti: 

Helsingin Elokolo  20993  
Hyvinkään Elokolo  2128  
Lahden Elokolo 6024  
Pirkkalan Elokolo  6551  
Turun Elokolo ja Maaria-Jäkärlän Eloetappi  12959  
Elokolojen kävijämäärät yhteensä   48655  
Elokolotoiminnan muut kohtaamiset   1642   
Elokolotoiminnan kaikki kohtaamiset   50297  

 

Elokolojen kävijöiden sukupuoli- ja ikäjakauma sekä ”sosiaalinen status” vaihtelevat 
paikkakunnittain, mutta seuraavassa on laskettu keskiarvo neljän Elokolon kävijöistä:  
 

 Kävijöistä oli miehiä 67 % ja naisia 33 % 
 Kävijöiden yleisimmät ikäluokat: 30–62 -vuotiaat 54 %, 63–79 -vuotiaat 31 %, 
       18–29 -vuotiaat = 16 % 
 Kävijöiden yleisin status: eläkeläinen 48 %, työtön 39 %, palkansaaja 7 % 

 
Elokolojen ulkopuolisen kohtaamispaikkaverkoston (21 kohtaamispaikkaa) käyntikerrat olivat 
yhteensä 319 527 henkilöä. 
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Koko kohtaamispaikkaverkoston käyntikerrat yhteensä 369 824 henkilöä (edellisenä vuonna 
337 318). 
 
Käyntimäärät olivat kasvussa sekä Elokoloissa että koko kohtaamispaikkaverkostossa. 
 
Vuoden 2013 Helsingin, Hyvinkään, Pirkkalan, Lahden ja Turun Elokolojen henkilökunta EHYT 
ry:n aluetyöntekijöiden lisäksi: 
 
Palkkatuki  25  
Työkokeilu   16  
Kuntouttava työtoiminta  8  
Ammattiopisto- tai ammattikorkeakouluharjoittelijoita  10  
Yhdyskuntapalvelua suorittavia   15  
 Aktiivisia vapaaehtoistyöntekijöitä  30  
Yhteensä kaikki   104  

 
Sosiaaliseen työllistämiseen liittyen Elokolojen työntekijöille annettiin säännöllisesti 
työnohjausta ja koulutusta (hygienia, ensiapu, turvallisuus, vertaistuki) . Elokoloissa 
tapahtuvan palkkatukityöllistämisen helpottamiseksi EHYT ry tarjosi työnantaja-, hallinto- ja 
talouspalveluitaan jäsenjärjestöilleen. Elokolojen taustayhdistysten kanssa tehdyin 
sopimuksin jatkettiin aiempaa käytäntöä, jonka mukaan Elokolojen työllistettyjen 
palkanmaksut ja palkkatukitilitykset ovat vain EHYT ry:n kirjanpidossa. Lahden Elokolon 
työntekijät olivat Lahden Seudun Työttömien ja Lahden kaupungin Työvoiman palvelukeskus 
Lyhdyn Elokoloon edelleen sijoittamia työntekijöitä. 

(LIITE: Elokolot ja kohtaamispaikkaverkosto 2013) 

 

Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen 
 

EHYT ry edistää laajaa ja monipuolista vapaaehtoistoimintaa ja kansalaisosallistumista. 
Vapaaehtoistoimintaa kehitetään sen kaikilla tasoilla: jäsenjärjestöissä, kohtaamispaikoissa, 
tapahtumissa, verkossa ja sosiaalisessa mediassa. 

Vapaaehtoistoiminnan tiimi laati ehkäisevän päihdetyön vapaaehtoistoiminnan vuosikellon, 
jota levitettiin mm. EHYT Järjestö -tiedotteen kautta. Lisäksi aloitettiin toimintojen 
tarkempien sisältöjen kuvailu ja mallintaminen (mm. tilannearviointitapahtumat, 
päihteettömän liikenteen tapahtumat), jotta jäsenjärjestöt voivat ottaa niitä joustavasti 
osaksi toimintaansa. 

EHYT ry:n yksiköitä ja toimintoja ohjeistettiin pohtimaan vapaaehtoistoiminnan ulottuvuutta 
toiminnan suunnittelussaan vuodelle 2014. Toimintasuunnitelmassa mainittua EHYT ry:n 
vapaaehtoistoiminnan konseptia suunniteltiin vuoden aikana, mutta sen kehittämiselle ei 
vielä ollut tarpeeksi aikaa ja kehittämistyö pääsee kunnolla vauhtiin vuonna 2014. 

EHYT ry osallistui vapaaehtoistoiminnan MENU-messujen järjestelyihin sekä itse messuille 
23.11. Helsingin Messukeskuksessa esitellen toimintaansa. 



19

19 
 

 

3 KOHTAAVAN TYÖN OSASTOSTA KOULU- JA ALUETYÖN OSASTOKSI 
 

EHYT ry:n koulu- ja aluetyö on ehkäisevän päihdetyön osaamisen, päätöksenteon ja 
yhteisöllisyyden kehittämistä paikallisissa yhteisöissä. Tavoitteena on vahvistaa erityisesti 
lasten ja nuorten terveyttä suojaavia ulkoisia ja sisäisiä tekijöitä. Koulu- ja aluetyötä tehdään 
ammattikasvattajien ja vapaa-ajan toiminnan osaajien, huoltajien sekä jäsenjärjestöjen 
kanssa.  Työelämäkohtaamisen kehittämiseen aluetyössä ei vuoden aikana ehditty paneutua 
kovin paljon, koska kehittämiskohteena ollut aluekeskustyö vei resursseja ennakoitua 
enemmän.  Osastolla tehtiin helmikuun alussa muutoksia liittyen esimiestehtäviin ja 
kehittämisalueisiin, samalla nimi muutettiin kohtaavan työn osastosta koulu- ja aluetyön 
osastoksi.  

 
Koulu- ja alueosastolla oli siirtyvien avustusten turvin mahdollista palkata yksi lisäkouluttaja 
koulutyöhön, kattaa osaston sihteerin palkka kokonaisuudessaan sekä maksaa 
aluetoimistojen vuokrakulut, jotka Rayn ohjeistuksen vuoksi piti siirtää kohdennettuun 
avustukseen yleisavustuksen puolelta. 

 

3.1 Aluekeskustyön kehittäminen 
 

Järjestön perustamisen yhteydessä linjattiin, että EHYT ry:n aluetoimintaa vahvistetaan 
vuoteen 2015 mennessä uudistetulla aluekeskusrakenteella. Rakenteen kehittämisen 
keskeisiä työkaluja toimintavuonna ovat olleet järjestön sisäisen aluekeskustyöryhmän 
työskentely, vuoden aikana perustetut aluekeskukset, aluekeskusprosessin arviointi sekä 
alueelliset sidosryhmätilaisuudet. Alue 

Helmikuun organisaatiomuutoksesta alkaen EHYT ry:n aluetyön yksikkö on vastannut 
alueellisen työn kehittämisestä ja toteutuksesta. Yksikön vastuualueelle sisältyy myös 
tupakoinnin vähentämistyö, joka on kiinteästi liitetty aluetyön toimintaan. Yksikössä 
työskentelee seitsemän aluekoordinaattoria, aluetyöntekijä ja tupakka-asiantuntija. 
Tampereen pilottialuekeskuksessa, jonka toimitilat siirrettiin yhteistiloihin Sininauha ry:n 
kanssa, työskentelee aluekoordinaattori ja aluetyöntekijä. Helmikuun alussa tehtävässään 
aloittanut aluetyöntekijä on Pirkkalan Elokolon toiminnanohjaajana noin puoli 
henkilötyövuotta. Pohjois-Suomen aluekeskuksessa Oulussa on huhtikuusta alkaen toiminut 
aluekoordinaattoreiden työpari. Pohjanmaalla, Itä-Suomessa, Keski-Suomessa ja 
Kymenlaaksossa toiminnasta vastaavat aluekoordinaattorit omilla alueillaan. Aluetyön 
yksikössä on ollut kaksi harjoittelijaa, Kymenlaakson ja Tampereen aluekeskuksen 
toimipisteissä. Tupakka-asiantuntija rekrytoitiin keväällä.  

Aluekeskustyöryhmä kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. Kokoontumisten välillä järjestön 
yksiköt osallistuivat mm. aluejakosuunnitteluun SWOT-analyysin avulla. Hallitus ja valtuusto 
ovat seuranneet aluekeskustyön etenemistä ja henkilöstön osallistumista siihen. Hallitus 
päätti kokouksessaan joulukuun lopussa EHYT ry:n aluejaosta, jonka perusteella alueellisen 
työn rakennetta uudistetaan vuoden 2014 alusta lähtien.  
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Ensimmäinen aluekeskus aloitti toimintansa Tampereella helmikuun alussa. EHYT ry:n alue-
keskus sai lempinimen Viekku ja tiloissa käynnistettiin aktiivinen toiminta, jossa erityisesti 
kehitettiin kohtaamispaikkatoimintaa: keskustelutilaisuuksia ja koulutuksia eri ammattilais-
ryhmille. Tampereen aluekeskus toimii pilottina myös aluetyön verkkosivujen uudistuksessa. 
EHYT ry liittyi Tampereella toimivien järjestöjen kumppanuustalo Artteli ry:n jäseneksi, jonka 
tavoitteena on koota saman katon alle mm. ehkäisevää päihdetyötä tekeviä yhdistyksiä.  

Otteita Tampereen aluekeskus Viekun tapahtumakalenterista syksyllä 2013: 

 Jäsenjärjestötapaaminen 15.4.13, 18 osallistujaa 
 Kannustajakoulutus, 18.5.13, noin 10 osallistujaa 
 Tupaantuliaiset 28.8.2013, yli 70 vierasta (yhteistyökumppaneita, jäsenyhdistysten 

edustajia ja EHYT:n henkilöstö) 
 Cafe Taitolaji 17.9.13 alkaen tiistai-iltaisin, 10 kokoontumiskertaa, 3-8 

osallistujaa/kerta 
 Lukiohankkeen koulutusiltapäivä 24.9.13, 11 osallistujaa 
 Tampereen tukioppilaiden koulutus 26.9.13, 20 osallistujaa  
 Tampereen tukioppilaiden koulutus 23.10.13, 30 osallistujaa 
 Lasten pelaaminen 29.10.13, 5 osallistujaa  
 Kannabis-koulutus Tampereen kaupungin nuorisotyöntekijöille 5.11.13, 24 

osallistujaa 
 Lahden Elokolon ystäviä ja yhteistyökumppaneita tutustumassa Viekkuun, 8.11.13, 

35 osallistujaa 
 Ikääntyneiden alkoholinkäytön, lääkkeiden ja puheeksi oton iltapäivä Tampereen 

kaupungin kotihoidon työntekijöille 13.11.2013, 14 osallistujaa 
 Tampereen tukioppilaiden koulutus 20.11.13, 21 osallistujaa 
 HUUGO - koulutus 22.11.13, 8 osallistujaa 
 Naisten voimaantumisiltapäivä, 12 osallistujaa 
 Glögitilaisuus yhteistyökumppaneille ja jäsenyhdistyksille 10.12.13, 20 osallistujaa 

 
Oulussa sijaitseva Pohjois-Suomen aluekeskus lähti liikkeelle huhtikuussa, kun aiemmin Lapin 
alueella sijainnut aluekoordinaattorin toimi siirrettiin Ouluun. Kumppanuuskeskuksen tiloista 
löytyi kahden hengen toimistohuone, jossa työpari on työskennellyt syksystä alkaen. 
Aluekeskuksessa käynnistettiin Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin alueen käsittävä työ, 
jonka tavoitteena on tehdä EHYT ry:tä tunnetuksi, vahvistaa ehkäisevää päihdetyötä 
maakunnissa ja varmistaa laadukas ehkäisevä päihdetyö muodostettavan 
kouluttajaverkoston avulla. EHYT ry on luonut yhteistyötä Rovaniemelle, Sodankylään ja 
Inariin sekä muihin Lapin alueen kuntiin.  

Aluekeskusprosessin arviointi käynnistettiin vuoden loppupuolella. Arviointi tehdään itse- ja 
vertaisarviointidialogien sarjana. Syksyllä Tampereen ja Pohjois-Suomen aluekeskuksissa 
toteutettiin itsearvioinnin vaihe ns. tulevaisuuden muistelun keinoin. Arviointiprosessista 
vastaa järjestön johtava erityisasiantuntija. 

Kevään aikana kartoitettiin Tampereella, Oulussa ja Kuopiossa järjestettyjen 
sidosryhmätilaisuuksien avulla eri yhteistyökumppaneiden näkemyksiä EHYT ry:n 
aluekeskusten roolista ja tehtävistä. Yhteistyökumppaneiden mielestä EHYT ry:n roolin tulisi 
näkyä erityisesti  

 ehkäisevän päihdetyön toimijoiden yhteistyössä 
 ehkäisevän päihdetyön resursseihin ja rakenteisiin vaikuttajana sekä 
 nuoriin kohdistuvassa ehkäisevässä päihdetyössä. 
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Lisäksi on tärkeää huomioida alueelliset ja kulttuuriset erityispiirteet. Sidosryhmätilaisuuksi-
en fasilitaattorina toimi viestintäalan toimisto Aurera Oy. 

EHYT ry:n toiminta-alueilla on systemaattisesti markkinoitu uutta järjestöä 
yhteistyökumppanina ja tehty järjestön toimintaa tutuksi. EHYT on otettu hyvin vastaan eri 
puolilla maata. Aluekeskusprosessin sidosryhmätilaisuuksissa toimijat toivoivat, että EHYT 
ottaisi aktiivisen roolin ehkäisevän päihdetyön yhteistyön koordinoinnissa. Ilmeni toisaalta, 
että EHYT nähtiin uhkana muiden alan toimijoiden työlle. Tätä uhkakuvaa EHYT halusi 
tietoisesti hälventää puhumalla entistä painokkaammin yhteistyön merkityksestä 
ehkäisevässä päihdetyössä. 

 

3.2 Lasten ja nuorten sekä aikuisten ja ammattilaisten kohtaaminen 
 

EHYT ry:n koulu- ja alueosastonhenkilöstö kohtaa lapsia ja nuoria sekä heidän parissaan 
toimivia aikuisia kouluissa ja oppilaitoksissa sekä vapaa-ajalla eri menetelmien avulla.  
Toiminnassa tavoitellaan pitkäkestoisia yhteistyökumppanuuksia, joissa EHYT ry:n roolina on 
tarjota kumppaneilleen laadukas ehkäisevän päihdetyön kokonaisuus. 

Kouluyksikössä toimi neljä kouluttajaa sekä suomen että ruotsin kielellä. Päällikön lisäksi 
yksikössä työskenteli aluekoordinaattori, työnkuvanaan koulu-, oppilaitos- ja verkostotyö 
sekä jäsenjärjestöjen tukeminen. Vuoden aikana koulutyön yksikössä on ollut yksi 
ammattikorkeakouluopiskelija harjoittelijana.  

HUBU®-päihdekasvatusmenetelmä: oppilaat, huoltajat ja ammattilaiset 
Vuoden 2013 aikana on tehty kuntayhteistyötä Lohjan, Loviisan ja Vantaan kaupunkien 
kanssa. Yhteistyön pääasiallisena sisältönä on ollut HUBU®-päihdekasvatusmenetelmä. 
Lohjalla ja Vantaalla kokonaisuuteen ovat kuuluneet myös Turvallisesti mopolla -kurssit. 
Näiden lisäksi suurempia HUBU®-päihdekasvatusmenetelmään pohjautuvia kokonaisuuksia 
on toteutettu Järvenpäässä, Inkoossa, Kauniaisissa ja Hangossa. 

Koulut ovat merkittävin yksittäinen tilaajaryhmä HUBU®-päihdekasvatusmenetelmälle. 
Koulujen lisäksi tilaajina ovat toimineet paikalliset vanhempainverkostot, koulukohtaiset 
vanhempainyhdistykset sekä kuntien nuorisotoimi. Myös paikalliset järjestöt, kuten Lions-
klubit, ovat toimineet merkittävässä roolissa työskentelyjä mahdollistavana tahona 
tukemalla kouluja sekä muita tilaajaryhmiä toiminnan kustannusten kattamisessa. Kuntien 
sisällä HUBU®-päihdekasvatusmenetelmää on tilattu poikkihallinnollisesti, eri tahoina ovat 
toimineet mm. sosiaali-, sivistys- ja nuorisotoimet sekä näiden alaiset päihdetyön ja 
ehkäisevän päihdetyön yksiköt. Yhteensä vuoden aikana suomenkielisiä nuoria on kohdattu 
menetelmän kautta 8331. 

Ryhmäkohtaisen oppitunnin aikana käsitellään päihdeteemaa monialaisesti eri näkökulmista, 
kyseessä oleva ikäryhmä huomioon ottaen. Oppilaitoksessa käytössä olevasta 
työjärjestyksestä riippuen oppitunnin kesto on joko 2x45 minuuttia tai 75 minuuttia. 
Oppilastyöskentelyjen osalta on sisäisiä koulutuksia hyödyntäen yhtenäistetty näkökulmia, 
joiden kautta sisältöjä läpikäydään oppituntien aikana. Huomionarvoisena haasteena 
mainittakoon kannabis, josta käytävät keskustelut ovat lisääntyneet. Tämä asettaa 
haasteensa sille, miten ja mistä näkökulmista aiheesta keskustellaan eri ryhmien kanssa. 

Huoltajatilaisuuksien kestot ovat vaihdelleet paristakymmenestä minuutista 90 minuuttiin ja 
niitä on järjestetty sekä omina päihdeteemallisina tilaisuuksinaan että sisällytettynä 
oppilaitoksen huoltajatilaisuuden ohjelmaan. Kuten oppilastyöskentelyissäkin 
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kannabisteema herättää keskustelua ja kysymyksiä huoltajien keskuudessa ja monet 
kokevat, ettei heillä ole riittävästi tietoa aiheesta, jotta siitä voitaisiin nuoren kanssa käydä 
keskustelua. Tämä saatu palaute on huomioitu huoltajatilaisuuksien suunnittelussa ja siihen 
on pyritty mahdollisuuksien sallimissa rajoissa vastaamaan.  

Merkittävin tapahtunut muutos liittyen HUBU®-päihdekasvatusmenetelmän koko-
naisuuteen on ollut oppilaitosten henkilökunnalle suunnatun koulutuksen kehittäminen. 
Laadukkaiden ja asiakaslähtöisten koulutusmallien kautta ammattilaiset saavat tietoa 
hyödynnettäväksi työssään ehkäisevän päihdetyön näkökulmasta. Koulun henkilöstö saa 
myös HUBU®-menetelmän kautta tietoa omien oppilaittensa elämäntilanteesta 
kasvatustyönsä tueksi. Koulutuksen pääasiallisena tavoitteena on ehkäisevän päihdetyön 
tavoitteen ja merkityksen kirkastaminen oppilaitoksen henkilökunnalle sekä arjessa 
ehkäisevän työn tukeminen. Koulutus tarjotaan jokaiselle yhteistyökoululle osana HUBU®-
päihdekasvatusmenetelmää, mutta oppilaitoksen vastuulle jää itse koulutuksen ja sen 
ajankohdan järjestäminen.  

Tarve koulutusten kehittämiselle lähti vuonna 2011 tehdystä asiakastyytyväisyyskyselyn 
tulosten pohjalta. Henkilöstökoulutus on tärkeä osa HUBU®-kokonaisuutta ja siksi on 
tarkennettu menettelytapoja ja prosessia, jotta ainakin kaikille kouluille tarjotaan koulutusta 
ja tiedotetaan sen tärkeydestä. Henkilöstökoulutus on rakennettu niin että se on 
vaiheittainen ja jatkuva, aivan kuten nuorille suunnatut päihdekasvatustunnit. HUBU®-
menetelmään kuuluviin koulujen henkilöstökoulutuksiin on vuonna 2013 osallistunut 903 
henkilöä. Muita ammattilaisia on koulutettu eri tilaisuuksissa käyttäen HUBU®-menetelmästä 
saatuja tuloksia ja kokemuksia. Näihin tilaisuuksiin on osallistunut 685 ammattilaista.  

Kehittämistyö 
Koulujen henkilökunnan ehkäisevän päihdetyön tekemisen tueksi tarkoitetun 
Päihdekasvatuksen paletti-materiaalin suunnittelua jatkettiin ja materiaali julkaistaan Educa 
2014-messuilla. Päihdekasvatuksen paletin tarkoituksena on kirkastaa mielikuvaa kouluissa 
tehtävästä arkisesta ehkäisevästä työstä, antaa tukea työn suunnitteluun ja konkretisoida 
työtä. Ydintavoitteena on saada koulut toteuttamaan laadukasta ja kestävää ehkäisevää 
päihdetyötä osana koulujen hyvinvointia. Jo useamman vuoden käytössä olleesta 
Vanhempien huoneentaulu-materiaalista on tehty englanninkielinen käännös.  

HUBU®-päihdekasvatusmenetelmän ulkoasun yhtenäistämistä jatkettiin, pyrkimyksenä lisätä 
menetelmän tunnettuutta. Tätä tavoitetta tukemaan hankittiin oheistuotteita ja -
materiaalia, luotiin logo sekä koulutustilaisuuksissa käytettävät PowerPoint-taustat. Näin 
kaikissa menetelmään liittyvissä tilaisuuksissa näytettävät esitykset ovat ulkoasultaan 
yhtenäiset. 

Kuntayhteistyötä kehitettiin Suunnitelma 15 -hankkeen kanssa Mäntsälässä. Pilottihankkeen 
tavoitteena on saada paikalliset toteuttamaan itse EHYT ry:n tuella ehkäisevän päihdetyön 
kohtaamisia Hubu®-menetelmällä. Kauniaisten yhteistyösopimusta laajennettiin niin että 
EHYT ry:n toteuttama ehkäisevä päihdetyön kokonaisuus koskee myös varhaiskasvatuksen 
henkilöstöä sekä lasten vanhempia. 

Kummiluokkatoiminta kehittämistyön osana 
Kummiluokkatoimintaa on järjestetty yhteistyössä Torpparinmäen peruskoulun kanssa jo 
toista kertaa. Työskentelyn tarkoituksena on kummiluokkien avulla saada välineitä ja ideoita 
Hubu-menetelmän arviointiin sekä saada näkökulmia kouluissa tehtävään ehkäisevään 
päihdetyöhön. Kummityöskentelyn kautta yhdeksäsluokkalaiset voivat kehittää Hubun 
sisältöä yhdessä kouluttajien kanssa sekä päästä vaikuttamaan oppilaille suunnattuun 
päihdekasvatukseen.  
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Kummiluokkina ovat toimineet Torpparinmäen luokat 9A ja 9B, ja luokkien kanssa on 
työskennelty luokkakohtaisesti neljänä eri ajankohtana. Oppilaat ovat saaneet tutustua 
ehkäisevän työn sanastoihin, antaneet palautetta heille pidetyn HUBU-tunnin sisällöistä ja 
tuloksista sekä kirjoittaneet esseitä hyvästä ja huonosta päihdekasvatuksesta. Osana 
kummiluokkatoimintaa kaikille yläkoulun luokille on järjestetty HUBU-tunnit, minkä lisäksi 
opettajat sekä vanhemmat on kohdattu omissa tilaisuuksissa. Järjestämällä toimintaa koko 
koululle on kummiluokkatoiminnalle muodostettu perinne ja oppilaille on annettu tilaisuus 
tutustua Hubuun jo ennen kummiluokkatoimintaa.  

Kummiluokilla oli vuonna 2013 yhteensä 32 oppilasta. Kummiluokkatoimintaan liittyen 
järjestettiin myös vanhempaintilaisuus sekä opettajakoulutus. 

Talon sisäinen koulutus 
Vuoden 2013 aikana kaikille EHYT ry:n aluekoordinaattoreille toimitettiin päivitetyt ja ajan-
tasaiset versioit kaikista HUBU®-menetelmään liittyvistä materiaaleista sekä järjestettiin 
kaksi koulutusta. Kouluttajat ja aluekoordinaattorit pohtivat HUBU®-menetelmän sisältöjen 
ja käsiteltävien aiheiden kohdalla vastaan tulleita onnistumisia ja mahdollisia ongelmia. 

Järjestettyjen koulutusten lisäksi aluekoordinaattoreiden HUBU®-työskentelyä on tuettu 
keskustoimistolta mm. puhelimitse sekä sähköpostin välityksellä. Mahdollisuuksien mukaan 
on pyritty myös tekemään työparityöskentelyä aluekoordinaattorien kanssa. 

Tapahtumat ja muut kohtaamiset 
Toimintavuoden aikana koulutyön yksikkö ja erityisesti HUBU®-menetelmä on ollut esillä 
useissa eri valtakunnallisissa sekä EHYT ry:n omissa tapahtumissa, mm. EDUCA 2013-
messuilla ja EHYT ry:n Tampereen aluekeskuksen, Viekun, avajaisissa elokuussa. 

Yksikkö on toiminut myös muissa kuin kouluympäristöissä nuorten kanssa. Helsingin 
Kaupungin Naulakallion lastenkodin tehostetun huolenpidon osastolla on käyty 
keskustelemassa osastojaksolla olevien nuorten kanssa. Vuoden aikana käyntejä oli viisi ja 
tunteja on pidetty myös työpajoilla ja pajaryhmissä kolme kertaa. Työpajatyöskentelyissä 
yhteistyökumppanina on ollut Tatsi ry.   

Yksikkö ottaa osaa Lasten terveysfoorumin sekä Ehkäpä-verkoston toimintaan. LTF -
verkoston toiminta tukee ensisijaisesti ammattikasvattajia, terveystyötä tekeviä ja muita 
lasten ja nuorten kanssa toimivia. Ehkäpä-verkosto on ehkäisevän päihdetyön toimijoiden 
verkosto, jossa toimii sekä järjestö- että kuntapuolen toimijoita.  

Arviointi 
Palautetta HUBU®-päihdekasvatusmenetelmään liittyvistä tilaisuuksista kerättiin sekä 
suomeksi että ruotsiksi Mobiiliapu-järjestelmää hyväksi käyttäen. Käytännössä palautetta 
kerätään yläkoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten oppilastyöskentelyistä sekä 
vanhempainilloista ja henkilöstökoulutuksista. Jokaisella kohderyhmällä on oma räätälöity 
palautekyselynsä. Vuoden aikana menetelmää kehitettiin niin, että kouluttajilla on 
mahdollisuus nähdä myös omat henkilökohtaiset palautteensa, ja näiden palautteiden 
pohjalta kehittää omaa työskentelyään.  

Vuoden aikana palautteita saatiin 2558 oppilaalta. Vanhempainilloista palautteita saatiin 
vuoden aikana 243 ja henkilöstökoulutuksista 58. Kohdatuista ryhmistä palautetta saadaan 
prosentuaalisesti suhteessa kohdattuihin henkilöihin eniten oppilailta, joista lähes puolet 
antaa palautetta. Kohdatuista vanhemmista palautetta antaa n. 10 % ja koulujen 
henkilökunnasta n. 6 %. 
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Palautteiden mukaan 96 % oppilaista kokee, että aihetta käsiteltiin kiinnostavasti HUBU®-
päihdekasvatustunnilla, vain 2 % palautetta antaneista kertoo, ettei osallistunut tuntiin 
millään muulla tavalla äänestämisen lisäksi ja 19 % kertoo, ettei keskustellut tunneista 
kenenkään kanssa tunnin jälkeen.  

Vanhemmilta saadun palautteen mukaan 99 % sai tilaisuudesta itselleen tarpeellista tietoa, 
vastaava luku henkilöstökoulutuksista oli 95 %. Koulujen henkilökunnasta 58 % kokee 
saaneensa tilaisuudesta uusia ideoita ja työkaluja koulussa tehtävään ehkäisevään 
päihdetyöhön. 

Esimerkkejä saaduista avoimista palautteista:  

”HUBU-tunneista jäi erityisesti mieleen se, kuinka jokaisella on oma käsitys ja mielipide 
päihteistä ja niiden käyttämisestä. Mieleen jäi myös se, että päihteet eivät ole hyväksi 
nuorille millään lailla.”  
”Varsinkin mieleeni jäi päihteiden käytön haittavaikutukset ja mikä asia ajaa tekemään niitä. 
Myös äänestys oli hauskaa. Varsinkin nuorten alkoholin ja tupakan käyttö painuin mieleeni. 
Toivon että koulussamme puututaan nuorten päihteiden käyttöön, aivan kuten voisi tehdä 
muuallakin maailmassa. Toivon myös että kouluumme tullaan uudestaan puhumaan 
päihteistä yms. :) Kiitos mielenkiintoisesta ja valaisevasta kahdesta tunnista!!” 

Esimerkkejä avoimista palautteista henkilöstökoulutuksista: 

”Parasta oman koulun tilanteen näkeminen.”  
”Ujuttamalla tietoa opetukseen, väijymällä hanakammin.” 
”Puutun herkemmin oppilaiden väliseen keskusteluun bileistä ja alkoholinkäytöstä.” 
”Annan entistä enemmän aikaa keskustelulle.” 
 

Svenskspråkig verksamhet 
 

Under år 2013 har vi arbetat i 34 svenskspråkiga skolor, vilket utgör en märkbar del av EHYT 
rf:s skolarbete. Det är viktigt att man bemöter de svenskspråkiga eleverna på deras 
modersmål. Det tycker även skolorna (100 % av skolorna som svarade på 
kundförnöjenhetsförfrågan 2011), dels för att det är skolornas arbetsspråk och elevernas 
känslospråk, men dels också för att det faktiskt finns elever i de svenskspråkiga skolorna som 
inte kan finska så bra. 

Det är främst högstadieskolor vi besöker, men även lågstadieskolor, gymnasier och 
yrkesskolor. Det är endast på svenska som HUBU®-arbete utförs i yrkesskolor. Det här beror 
på att EHYT rf:s AMIS-projekt i det stora hela annars ansvarar för samarbetet med 
yrkesskolorna, men de har tillsvidare inte utvidgat sin verksamhet till de svenskspråkiga 
läroverken. Allt som allt har vi under årets gång bemött 631 lågstadieelever, 2415 
högstadieelever, 122 gymnasieelever och 167 yrkesstuderanden. Därtill har den 
svenskspråkiga verksamheten nått 1032 föräldrar, 211 lärare och 138 professionella på olika 
tillfällen. En helhet på 4716 bemötta personer.  

Skolarbete har gjorts redan i drygt sex år på svenska och efterfrågan har konstant ökat under 
alla dessa år. Det verkar som om denna framfart inte skulle upphöra utan att efterfrågan på 
svenskspråkigt arbete kommer att fortsätta. Detta kommer säkert också att föra med sig en 
större press på EHYT att även erbjuda annan verksamhet och övrigt samarbete på svenska. 
Det är också viktigt att EHYT i sina kommunavtal tar i beaktande tvåspråkigheten. För tillfället 
har föreningen flera stora kommunavtal där det även ingår svenskspråkigt arbete, t.ex. 
Grankulla, Lovisa, Vanda och Lojo. 
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Nytt för i år efterfrågan på svenskspråkigt arbete i Österbotten. Det här tyder väl på att det 
saknas motsvariga aktörer även i Österbotten. Under både våren och hösten har det ordnats 
HUBU®-arbete i flera olika skolor i Vasa och i höst kom det in en beställning till Korsholm. I 
Korsholm ordnades även de svenskspråkiga elev- och studerandevårdsdagarna av 
Utbildningsstyrelsen. På dessa dagar var även Anne Ahlefelt, ansvarig utbildare på EHYT rf, 
och talade om ”Hur förebygga användning av rusmedel” för deltagarna. 

En annan ny målgrupp för i år har varit vuxenstuderande på Axxell Karis, som studerar inom 
helheten Yrkesexamen i arbete bland missbrukare. På denna utbildning studerade vuxna från 
olika kommuner och olika yrken inom social- och hälsovården, mentalvården och 
ungdomsväsendet. På hösten hölls för studerandegruppen ett skolningstillfälle under en 
eftermiddag, med temat förebyggande rusmedelsarbete och HUBU®-metoden. Det var ett 
mycket bra tillfälle och en ypperlig målgrupp för vårt arbete. Samarbetet kommer säkert att 
fortsätta även i framtiden eftersom feedbacken av lärare och studerande var mycket bra.  

Vi har samlat in feedback av de vi bemött och kan konstatera att de vi bemöter i regel är 
mycket nöjda med vår verksamhet. Här följer några uttag: 

 ”Jo. Läraren var jette bra. Berättade på ett intressant sätt och lät alla säga sina åsikter. Jag 
tyckte det var jette intressant hur alla svaren varierade och vad alla tyckte om de olika rus-
medlen, och hur alla tyckte det påverkade andra. Jag tyckte det var jette intressant att delta 
med i diskussionen. Jag berättade även för föräldrarna. Jag brukar inte tala om sådana saker 
hemma men jag var så intresserad och nöjd att jag vågade tala om det för föräldrarna. Och 
jag är väldigt glad jag fick denna info jag inte tidigare haft.” 

”Jag vågade själv diskutera mer personliga ärenden och dela med mig av mina åsikter. Jätte 
fint behandlat. Tack så mycket.” 

”Humor men ändå allvarligt. Bra framfört, bra argument att använda, blev uppmuntrad som 
förälder i den annars så jobbiga tonårstiden!” 

”Det allra bästa är nog utbildaren som person. Hon kan det här o vet hur ungdomar tänker o 
fungerar. Det ger oss föräldrar insikter som vi kanske int annars kommer att tänka på.” 

 

Kohtaamiset ammattioppilaitoksissa 
Ammatilliset oppilaitoksissa työskentelyä on ollut mm. asiantuntijana toimiminen erilaisissa 
teematapahtumissa. Tapahtumat olivat useimmin rastityyppisiä toiminnallisia tapahtumia. 
Uudenmaan-Kanta-Hämeen alueella teemapäiviä oli keväällä kahdeksan ja syksyllä yksitoista. 
Opiskelijoilta kerättiin tapahtumista palautetta. Esimerkkejä avoimista palautteista: 
”positiivinen yllätys 1. vuodelle”, ”hyvää oli, että paikalla oli ihmisiä, jotka tietävät mistä 
puhuvat” sekä ”olisi kiva, jos olisi enemmän samantapaista”.  

Varian Tennistien oppilaitoksessa käytiin tupakoinnin vähentämisen tiimoilta yhdessä Etelä-
Suomen syöpäyhdistyksen kanssa neljä kertaa. Kulmakivinä tupakoinnin lopettamisen 
tukemisessa ovat motivoivan haastattelun menetelmä, kannustaminen ja itsepystyvyyden 
(self efficacy) tukeminen; havaintovälineet toimivat hyvänä apuna. Yksittäisenä tapahtuma-
esimerkkinä mainittakoon Hämeen ammattikorkeakoulussa Hämeenlinnassa eri yhdistysten 
yhteistyössä oppilaitoksen henkilökunnan kanssa järjestetty tapahtumapäivä opiskelijoille 
sisältäen mm. kokemuspuhujia ja toiminnallisen järjestötorin. Opiskelijoiden palaute oli hyvä, 
joskin myös kehittämisehdotuksia saatiin. Viisi opiskelijaa oli kiinnostunut tulemaan 
vapaaehtoisiksi EHYT ry:n toimintaan.  
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Terveyskasvatus kutsuntatilaisuuksissa 
Helsingin savuttoman verkoston kautta EHYT ry oli mukana Helsingin kaupungin suun 
terveydenhuollon, liikuntaviraston, Aikalisä-hankkeen sekä Metropolia-
ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa helsinkiläisten nuorten kutsuntatilaisuudessa. 
Tilaisuudessa kohdattiin 1338 nuorta.  

Tsemppaajat-verkosto ammattilaisten tukena 
Tsemppaajat-uutiskirjeen uusi ilme logoineen ja oheismateriaaleineen otettiin käyttöön 
vuoden alussa. Uudella ilmeellä haluttiin raikastaa ilmettä ja saada näkyvyyttä. Tsemppaajia 
on vuoden 2013 aikana mainostettu erilaisissa tapahtumissa sekä verkostoissa, ja kirjeen 
tilaajia onkin eri puolelta Suomea noin 1000. Vuoden aikana uutiskirjeelle tehtiin myös EHYT 
ry:n verkkosivuille sähköinen tilauslomake, jonka avulla kuka tahansa voi tilata kirjeen 
sähköpostiinsa. Lomake auttaa profiloimaan tilaajia.  

Tsempaajat kirjeen sisältö muuttui hieman ilmeen uudistuessa, ja nyt kirjeessä on omat 
osionsa tapahtumille, uutisille, materiaaliesittelyille ja kuukauden Tsemppaajan 
haastattelulle. Joka kirjeessä on myös EHYT ry:n aluekoordinaattoreiden yhteystiedot. 
Kirjeen sisältö liittyy useimmiten EHYT ry:n tai sen yhteistyökumppaneiden toimintaan, 
mutta kirjeessä on myös muita ehkäisevän päihdetyön uutisia ja tapahtumia.  

Koulutyöyksikön julkaisut ja tiedotteet 
Koulutyöyksikön toimintaa on nostettu esiin vuoden aikana kahdessa toukokuussa 
ilmestyneessä tiedotteessa. Ensimmäinen tiedote tehtiin yhteistyössä ruotsinkielisen Hem 
och Skola -järjestön kanssa. Tiedotteessa kehotettiin vanhempia puhumaan lastensa kanssa 
kannabiksesta ja pohtimaan kannabikseen liittyviä asenteita. Tiedotteen pohjana käytettiin 
HUBU-menetelmän avulla saatuja tuloksia nuorten kannabiskokeiluista ja -asenteista. 

Toisessa tiedotteessa nostettiin esiin päihteiden käyttö liikenteessä. HUBU-menetelmän 
tulosten valossa jopa 33 % 15–18 vuotiaista nuorista oli ilmoittanut ajaneensa joskus 
alkoholin vaikutuksen alaisena tai olleen päihtyneen kuskin kyydissä. HUBU-menetelmällä 
saatuja tuloksia hyödynnettiin myös EHYT ry:n sisäisessä keskustelutilaisuudessa jossa 
pohdittiin alkoholin maistattamista ja tarjoamista alaikäisinä. Nuorilta saadut tulokset 
toimivat keskustelun pohjana. 

Tiedotteiden lisäksi HUBU-menetelmä on näkynyt myös lehtiartikkelissa, mm. Länsi-
Uusimaassa ilmestyi artikkeli otsikolla ”Alaikäisten kannabiksen käyttö on Lohjalla muuta 
maata yleisempää”. Jutussa kerrottiin lohjalaisnuorten kannabiskokeiluista ja viitattiin 
Lohjalla järjestettyjen päihdetuntien HUBU-tuloksiin.  

 

Liikennekoulutukset 

Turvallisesti mopolla – kurssit 
Turvallisesti mopolla on yläkoulun kahdeksansille luokeille tarkoitettu opetuspaketti 
turvallisen ja päihteettömän liikenteen ydinkohdista sisältäen sekä teoria- että käytännön 
osuuden. 

Kursseja järjestettiin 85, kymmenisen kurssia edellisvuotta enemmän. Oppilaita kursseille 
osallistui reilut 7 200.  Pitkäaikaisia kuntasopimuksia solmittiin mm. Vantaan ja 
Lappeenrannan kaupunkien kanssa. Alko Oy:n tuki yhdeksälle kurssille sekä Suunnitelma 15 -
hanke mahdollistivat uusien koulujen mukaantulon toimintaan. Erään Turvallisesti mopolla -
koulutusta seuranneen opettajan kirjallinen palaute: ”Olimme todella tyytyväisiä 
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koulutukseen. Kouluttajan tapa käsitellä asioita oli mukava ja oppilaat jaksoivat olla 
kiinnostuneita koko kurssin ajan. Kouluttaja ei saarnannut, vaan sai asiansa esille omalla 
tyylillään ja oppilaat mukaan vuorovaikutukseen. Kiitos, että mahdollistitte tämän meille.” 

Selvä peli – kurssit 
Vuorovaikutteisen Selvä peli -liikennekoulutuksen tavoitteena on vaarojen tunnistaminen ja 
vahinkojen estäminen. Kolmen tunnin mittaisella kurssilla painotetaan erityisesti päihteiden 
riskejä liikenteessä. Koulutuksia järjestettiin sekä ammattioppilaitoksissa että lukioissa 
toimintavuonna 13, mukana nuoria oli noin 1 000.  Lisäkouluttajan puute haittasi kurssien 
järjestämistä erityisesti eteläisen Suomen alueella. Myös Selvä peli -kursseista saatu palaute 
oli myönteistä ja kannustavaa. 

Liikenne hurahti verkostoon – koulutus 
Yhteistyössä Liikenneturvan kanssa järjestettiin perusopetuksen ja toisen asteen 
henkilöstölle opetushallituksen tuella Liikenne hurahti verkostoon ja opettajat menivät 
mukana – koulutuksia syksyn aikana viisi: Helsingissä, Lahdessa, Salossa, Tampereella ja 
Jyväskylässä. EHYT ry:n aluekoordinaattoreiden vastuulla oli toiminnallisten menetelmien 
opettaminen oppilaitoksissa toteutettaviksi. Palautteen mukaan opettajat olivat erittäin 
tyytyväisiä päivän antiin ja hyödynnettävyyteen omassa työssään: palautekeskiarvo oli 4,67 
viiden ollessa maksimi.  

Henry Ford – apuraha 
Henry Ford -säätiö myönsi EHYT ry:lle Nuorten parissa tehtävään liikenneturvallisuustyön 
kehittämiseen 5000e. Hankkeessa yhteistyökumppanina on Smoto, Suomen motoristit ry.  
Rahoituksella on tarkoitus kehittää liikenneturvallisuutta mopoilijoiden ja nuorten 
moottoripyöräilijöiden parissa yhteistyössä heidän kanssaan. Toiminnallisena 
yhteistyökumppanina hankkeessa on TUMP ry eli Turun moottoripyöräilijät ry. Hankkeen 
myötä syntyneen yhteistyön johdosta SMOTO:sta tuli myös EHYT ry:n jäsenjärjestö. 

European Night Without Accident 
Nuorten liikenteen päihteettömyyttä edistävä kampanja European Night Without Accident 
toteutettiin 19.10. (ENWA) Etelä-Pohjanmaalla kolmessa ravintolassa. Tapahtuma 
järjestettiin useassa Euroopan maassa samanaikaisesti ja Suomen tapahtumaa koordinoi 
EHYT ry. Tapahtuman toteuttajina toimivat vapaaehtoiset nuoret, jotka koulutettiin 
tapahtumaa varten. Tapahtumailtana nuoret keskustelivat ravintoloiden asiakkaiden kanssa 
päihteettömän liikenteen merkityksestä ja jakoivat tapahtumamateriaaleja. Tapahtumassa 
oli mahdollista myös osallistua puhalluskokeeseen ja ravintolat tarjosivat ilmaiseksi 
alkoholittomia juomia kuljettajiksi ilmoittautuneille nuorille. 

 

Lukio-hanke 
 

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Jenny ja Antti Wihuri-säätiön rahoittaman Lukio-hankkeen 
tavoitteena on saada lukiot pohtimaan ehkäisevän päihdetyön merkitystä oppilaitoksen 
hyvinvoinnin kehittämisen välineenä.  

Hankkeen tukena aloitti uusi ohjausryhmä, johon kuuluu Suomen lukiolaisten liiton edustaja 
sekä terveystiedon ja paikallistoiminnan asiantuntijoita. Ohjausryhmä kokoontui vuoden 
aikana kolmesti. Ryhmä jatkaa toimintaansa vuonna 2014.  

Vuoden alussa julkaistiin raportti ”Lukiolaiset ja päihteet - Laadullinen selvitys opiskelijoiden 
ja opettajien näkemyksistä”. Raportin pohjalta tuotettiin juliste opettajien muistilistaksi 
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koulun juhlapäiviin, eettisen keskustelun kortit ja pdf-lomake koulun päihdesuunnitelman 
laatimiseksi. Juliste oli jaossa tammikuussa Educa-messuilla. Alue- ja koulutyön osasto 
perehtyi raportin tuloksiin sisäisenä koulutuksena. Hankkeen verkkosivuja päivitettiin ja 
kaikki tuotettu materiaali on saatavissa verkosta. Raportin julkistamisesta lähetettiin tiedote 
medioille, samoin ehkäisevän päihdetyön muistamisesta helmikuussa vanhojen tanssien sekä 
toukokuussa koulujen loppumisen aikaan. 

Syksyllä 2013 järjestettiin pilottikoulutukset lukioiden henkilökunnalle (24 osallistujaa) 
Tampereella ja Oulussa. Koulutuksista saatu palaute oli positiivista, mutta valtaosa 
vastaajista oli epävarmoja siitä, osaisivatko he käyttää materiaalia omin päin. Koulutuksia 
jatketaan ja kehitetään edelleen keväällä 2014, painopisteenä opettajien rohkaiseminen ept-
työhön. 

 

Suunnitelma 15 (RippiKoulu-hanke) 
 

Hankkeen vuoden keskeisimpinä tavoitteina ja toimenpiteinä oli koota kullekin pilotti-
paikkakunnalle ennaltaehkäisevän päihdekasvatuksen toimintaryhmä sekä laatia ehkäisevän 
päihdekasvatuksen vuosikello 15–16-vuotiaiden parissa tehtävään työhön.   

Tavoitteeseen pääsemiseksi pilottipaikkakunnilla järjestettiin nuorille, vanhemmille ja 
ammattikasvattajille suunnattuja tapahtumia sekä ammattikasvattajille tarkoitettuja, EHYT 
ry:ssä aikaisemmin luotujen toimintamallien käyttöön ottoon liittyviä perehdytyskoulutuksia. 
Syksyllä järjestetään kaikkien pilottipaikkakuntien yhteinen päihdekasvatuksen seminaari 
Helsingissä. Lisäksi tuotetaan yhteistyössä Kirkkohallituksen kanssa seurakuntien rippi-
koulujen ja nuorisotyön käyttöön tarkoitettu päihdekasvatuksen materiaali. Muilta osin 
hanke viedään vuoden 2013 aikana päätökseen hankesuunnitelman mukaisesti. 

Toiminta ja resurssit 
Hanke toimii Rayn hankerahoituksen turvin. Vuoden 2012 toimintaa leimanneet henkilö- ja 
organisaatiomuutokset jatkuivat vielä vuoden 2013 aikana. Toimintavuoden aikana hanke 
siirtyi EHYT ry:n Koulu- ja aluetyön osastoon. Samalla vaihtui projektikoordinaattorin 
lähiesimies.  Muutos oli hankkeen kannalta perusteltu ja positiivinen. Koulutyön yksikön 
toiminta tukee hankkeen tavoitteita ja edistymistä.   

Hankkeen aluetyöryhmien jäsenet ovat koostuneet yläkoulujen, kunnallisen nuorisotoimen 
ja seurakuntien nuorisotyön ammattilaisista. Myös alueellisten työryhmien jäseniä vaihtui 
kalenterivuoden aikana kaikilla paikkakunnilla, eniten vaihdoksia oli Karkkilan työryhmässä, 
missä kevään ja kesän aikana vaihtuivat koulukuraattori, terveydenhoitaja, kaupungin 
nuoriso-ohjaaja sekä vapaa-ajanpalvelujen päällikkö. Vaihdokset ovat vaikuttaneet 
työryhmien työskentelyyn ja tiedonkulkuun. Lisäksi Mäntsälän nuorisotoimen 
henkilöresurssien vajaus on kuormittanut työntekijöitä ja viivästyttänyt hankkeen 
etenemistä paikkakunnalla. Vuosina 2011–2012 hankkeelle myönnetyistä, mutta 
käyttämättä jääneistä hankeavustuksista tarjottiin kullekin hankepaikkakunnalle 5000 euron 
suuruista avustusrahaa hankkeen tavoitteiden mukaisen paikallistoimintaan.  

Keskeisimmät tavoitteet ja toimenpiteet vuoden aikana 
Hankkeen tavoitteena on tukea nuorten terveitä elämäntapoja ja ehkäistä nuorten 
päihteidenkäyttöä ja niistä aiheutuvia haittoja. Toiseksi hankkeen tarkoituksena on tukea 
nuorten ympärillä olevia aikuisia: vanhempia, opettajia, nuorisotoimen ja seurakuntien 
kasvattajia sekä harrastusten ohjaajia ehkäisevän päihdekasvatuksen toteuttamisessa.  
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Osatavoite 1: Vahvistaa erityisesti päihteidenkäytön riskiryhmään kuuluvien nuorten kykyä  
tehdä terveyden ja hyvinvoinnin kannalta rakentavia valintoja.   
Hankepaikkakuntien esittämään toiveeseen saada konkreettista tukea alueelliseen nuorten 
ehkäisevään päihdetyöhön vastattiin pitämällä 7-10 -luokkien oppilaille EHYT ry:n HUBU-
tunteja Kaitaan koulussa Espoossa ja Nissnikun koulussa Kirkkonummella, joissa tavoitettiin 
yhteensä 206 oppilasta, 65 opettajaa ja 14 vanhempaa.  

 
Kahdeksasluokkalaisille kehitettyä Turvallisesti mopolla -koulutuksia järjestettiin vuoden 
aikana Martinkallion ja Koulumäen kouluissa Espoossa, Riihenmäen kouluilla Mäntsälässä, 
Nissnikun ja Veikkolan kouluissa Kirkkonummella, sekä Karkkilan yhteiskoulussa. Oppilaita 
näissä tilaisuuksissa oli 390.   

Karkkilassa järjestettiin Harrastemessut, jossa oli esillä nuorille suunnattua 
harrastustoimintaa sekä ohjeita ilmoittautumiseen ja mukana pääsemiseen. Paikallisen Selvä 
peli -työryhmän jäsenet esittelivät ehkäisevää päihdetyötä ja jakoivat esitteitä kävijöille. 

Osatavoite 2: Tupakoimattomuuden edistäminen. Kannustamme nuoria savuttomuuteen 
tarjoamalla mahdollisuuksia osallistua vuosittaiseen Smokefree-ryhmäkilpailuun.   

Hankepaikkakuntien koulujen 8. ja 9. -luokkalaiset osallistuivat Smokefree -kilpailuun. 
Kilpailu onnistui vaihtelevasti eri kouluissa ja luokissa, pudonneita ryhmiä oli kuitenkin alle 
puolet.  

Nuorten parissa lisääntynyt kannabismyönteisyys on herättänyt paikallistoimijoissa suurta 
huolta. Vuoden aikana järjestettiin kaksi kannabiskoulutusta kasvatustyön ammattilaisille. 
Erityisesti hankepaikkakuntien toimijoille tarkoitettu kannabisfoorumi pidettiin eväällä 
Helsingissä. Tilaisuuteen kokoontui 144 kasvattajaa eri puolilta Etelä-Suomea. Tilaisuus poiki 
joukon kannabiskoulutuspyyntöjä eri paikkakunnille. Suunnitelma 15 -hanke oli aktiivisesti 
mukana "Kannabis ja nuoret -koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa Espoossa. 
Tilaisuus kokosi 125 kuulijaa koulutoimesta, nuorisotoimesta, seurakunnista, poliisista, 
varhais-kasvatuksesta ja sosiaalitoimesta. Tilaisuuteen osallistui myös muutamia 
Kirkkonummen työntekijöitä.  

Osatavoite 3: Toimintamallien luominen paikalliseen päihde- ja terveyskasvatukseen kunnan, 
paikallisseurakunnan ja järjestöjen yhteistyönä.  

Vuoden aikana aloitettiin paikkakuntakohtaisten ehkäisevän päihdetyön toimintalinjausten 
ja ehkäisevän päihdetyön kalenterien kirjoittaminen. Kirjoittaminen jatkuu 2014 vuoden 
alkupuolelle.  

Seurakuntien rippikoulu- ja isostoiminnan tarpeisiin kehitettiin ehkäisevän päihdetyön 
materiaalia yhteistyössä paikallisseurakuntien kanssa.  Työryhmään kuuluivat 
projektikoordinaattori, EHYT ry:n koulutyön asiantuntijat, sekä testausvaiheessa 
seurakuntien työntekijöitä ja nuoria hankepaikkakunnilta. 

Hankepaikkakuntien toimijoille pidettiin kaksi ehkäisevän päihdetyön työpajapäivää. Päivien 
tavoitteena oli ehkäisevän päihdetyön linjausten luominen hankepaikkakunnille. Näihin 
päiviin osallistui yhteensä 28 kasvattajaa. Työskentelyä linjausten luomiseksi jatkettiin 
aluetyöryhmien kokouksissa. 

Yhteistyössä Suomen Lions liiton, Lions Quest -ohjelmaryhmän kanssa järjestettiin kaksi ylä-
koulujen luokanvalvojille suunnattua LQ -koulutusta Mäntsälässä ja Kirkkonummella. 
Kumpaankin koulutukseen osallistui parikymmentä opettajaa. 
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Osatavoite 4: Vanhemmuuden tukeminen 
Aikuisten kasvatusvastuun työryhmä pohtii vanhemmuuden tukemisen keinoja. Työryhmään 
kuuluu EHYT ry:n lisäksi henkilöitä Helsingin NMKY:stä sekä Lions Quest -ohjelmasta. 
Työryhmän ideoimana aloitettiin vanhemmille suunnatun vuorovaikutusvihkosen 
kirjoittaminen.  

Mäntsälässä rippikoululaisten vanhemmille järjestetty Vuorovaikutus ehkäisevässä päihde-
kasvatuksessa -tilaisuus, kokosi yhteen 80 vanhempaa. Kouluttajina olivat 
projektikoordinaattori sekä näyttelijä, vuorovaikutusohjaaja Satu Silvo.  

Karkkilassa järjestettiin vanhemmille vanhempainilta talvella. 75 vanhempaa perehtyi 
syksyllä 2012 nuorten parissa tehtyyn kartoitukseen paikkakunnan päihdeilmapiiristä sekä 
päihteiden puheeksi ottamiseen nuorten kanssa. Kouluttajina toimivat projektikoordinaattori 
ja työnohjaaja, vuorovaikutustaitojen kouluttaja Markus Talvio. Myöhemmin Karkkilassa 
järjestettiin vanhemmille suunnattu, 12 tunnin mittainen, Toimiva vuorovaikutus -kurssi. 
Kurssille osallistui 10 vanhempaa.  

Syksyllä järjestettiin Lauantaifoorumi Karkkilan yläkoulun luokanopettajille ja oppilaiden 
vanhemmille. Foorumi toteutettiin kolmessa eri pisteessä joissa osallistujajoukko kiersi 
kuulemassa asiantuntijaa ja keskustelemassa digitaalisesta pelaamisesta, vuorovaikutuksen 
merkityksestä ja päihteistä. Lauantaifoorumiin osallistui 35 vanhempaa ja opettajaa.  

Hankkeen arviointi 
Hankkeen arviointi on toteutettu yhteistyössä arvioinnista vastaavan Sininauhaliiton 
arviointipalvelujen kanssa. Itsearvioinnin ja paikallishankkeiden toimijoiden kanssa käytyjen 
arviointikeskustelujen lisäksi projektikoordinaattori on pitänyt arviointipäiväkirjaa. Näiden 
pohjalta projektikoordinaattori ja arvioija ovat käyneet varsinaisia arviointikeskusteluja joka 
toinen kuukausi.   

 

3.3 Alueellinen ja paikallinen verkostotyö 
 

Verkostotyö on ehkäisevän päihdetyön toiminnan yksi kulmakivi. Verkostot toimivat 
paikallisten tarpeiden mukaan. Ne voivat olla pitkäkestoista toimintaa, kuten Savuttomissa 
verkostoissa tai tähdätä vuosittaisen teematapahtuman toteutukseen, kuten ammatti-
oppilaitoksissa toteutettava Hyvinvointivirtaa-viikko.  

Toimintavuonna EHYT ry:n tavoitteena oli alueellisen ja paikallisen verkostotyön 
kehittäminen. Keskeinen toimenpide oli EHYT ry:n toiminnan ja palvelujen tunnetuksi 
tekeminen sekä jalkauttaminen valtakunnallisiin ja paikallisiin teematapahtumiin 
yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa.  

EHYT ry:n koordinoimat valtakunnalliset teematapahtumat (Ehkäisevän päihdetyön viikko, 
Tipaton tammikuu ym.) ja muut valtakunnalliset yhteistyötapahtumat (mm. Anna lapselle 
raitis joulu) välittyvät kohderyhmille aluetyön kautta ja paikalliset tapahtumat toteutetaan 
EHYT ry:n lukuisten verkostojen sekä jäsenjärjestöyhteistyön avulla. Verkostot tuottavat 
kouluihin ja oppilaitoksiin ehkäisevän päihdetyön tapahtumia oppilaille, opettajilla ja 
vanhemmille.  

Aluekoordinaattoreiden lukuisat edustukset erilaisissa verkostoissa (liite) kertovat 
verkostotyön moninaisuudesta ja toisaalta järjestön roolista näissä verkostoissa. EHYT ry:n 
yhteistyönä järjestämät koulutustilaisuudet ovat lisääntyneet ja asiantuntijarooli 
verkostoissa eri puolilla maata vahvistunut, tapahtumat ovat saaneet näkyvyyttä mediassa ja 
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tämä aktiivisuus on otettu innostuksella vastaan paikallisyhdistysten toiminnassa ja 
aluefoorumeissa. EHYT ry:n perustaminen on tuonut uutta virtaa ammattilaisten 
verkostotyöhön, mutta vapaaehtoistyössä tätä samaa vireytymistä ei vielä ole havaittavissa. 

Esimerkkejä verkostojäsenyyksistä eri toiminta-alueilla: 

Pohjanmaa 
 JIK- kuntien ehkäisevän päihdetyön hanke 
 Suupohjan päihdetyöryhmä 
 Etelä-Pohjanmaan järjestöjen aluetyön verkosto (EPAT ) 
 Savuton Seinäjoki -työikäisten työryhmä 
 Seinäjoen seudun terveyden edistämisen järjestöjen yhteistyöryhmä 

 
Tampereen aluekeskus 

 AVI:n Kokonaisturvallisuuden päihdetyön teemaryhmä 
 AVI:n ehkäisevän päihdetyön vertaiskehittäjät  
 Pirkanmaan savuttoman verkoston pj 
 Tampereen Lapsen tähden verkoston siht. 
 Tampereen kaupungin ehkäisevä päihdetyöryhmä 
 Lempäälän kunnan Pilvi-ryhmä 
 Turun kaupungin ehkäisevän päihdetyönryhmä 
 Artteli ry:n hallitus ja rakennustoimikunta 
 Vapaaehtoiskumppanit, Pirkkala 

Savo – Pohjois-Karjala 
 Itä-Suomen aluehallinnon poikkihallinnollinen ehkäisevän päihdetyön työryhmä 

(Mikkeli, Kuopio, Joensuu) 
 Mikkelin seudun ehkäisevän päihdetyön työryhmä 
 Sosterin terveyden edistämisen työryhmä, Savonlinna  
 Viisari - ehkäisevän päihdetyön työryhmä, Pieksämäki  
 Pohjois-Karjalan Kansanterveyden keskus, Savuton työryhmä, Joensuu  
 Savuton verkosto, Savonlinna (verkoston puheenjohtajuus) 

Pohjois-Suomen aluekeskus 
 Rovaniemen seudun vapaaehtoistyön keskus Neuvokkaan neuvottelukunta, 

Rovaniemi 
 Oulun tupakkafoorumi  
 SATU työryhmä (toisen asteen ja AMK:n savuttomuustyöryhmä) 
 Ookko nää välittäjä? -verkosto  
 ESKO hankkeen Voimaperhe -klusteri  
 Tolokkua elämää työryhmä (ESKO hankkeen Työikäiset klusterin toimintamallin 

kehittämisryhmä) 
 Oulun lukioiden ehkäisevän päihdetyön Selvästi yhdessä teemavuoden työryhmä 
 Soste Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun järjestöjen aluetiimi 
 Soste Lapin alueverkosto 
 Länsi-Pohjan seudullinen mielenterveys- ja päihdeneuvosto 
 Ehkäisevän päihdetyön viikon työryhmä, Oulu 
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Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Päijät-Häme 
 Turvallisesti mestoille (THL, Liikenneturva, EHYT ry)  
 Osallisuuden vahvistajat (vetäjänä Kerhokeskus) 
 PETE eli Päijät-Hämeen ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyön seutukoordinaatio-

verkosto 
 Koulutuskeskus Salpaus –epmt-työryhmä 
 Nuorisotiimi, Kouvola  
 Kymenlaakson maakunnallinen terveydenedistämisen työryhmä 
 Ketju-työryhmä, Imatra  

Keski-Suomi 
 Tarjontatyöryhmä 
 NMKY:n ja Puolustusvoimien yhteistyöhanke 
 Kansalaistoiminnankeskuksen oppilaitosyhteistyö -työryhmä 
 Terveyden edistämisen foorumi 

Etelä-Suomi 
 Lasten terveysfoorumi 
 Ehkäpä-verkosto ,ehkäisevän päihdetyön toimijoiden verkosto 

 

Tunnusluvut alueittain koko vuosi 2013 (maakunnat ja tilaisuudet/osallistujamäärät): 
Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Päijät-Häme 
Henkilökunta 117 
Jäsenjärjestöt 4/33 
Koulut 32 
Luento 7/185 
Messut 2 
Oppilaat 2864 (HUBU 223) 
Puolustusvoimat 4/1500 
Työpaikat  
Vanhemmat  
Vapaa-aika 2/45 
Vapaaehtoistyö  
Verkostot 59/1583 

 

Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo 
Henkilökunta 73 
Jäsenjärjestöt 22/103 
Koulut 23 
Luento 1/150 
Messut 1 
Oppilaat 2682 
Puolustusvoimat 6/901 
Työpaikat  
Vanhemmat 169 
Vapaa-aika  
Vapaaehtoistyö  
Verkostot 54/742 
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Keski-Suomi 
Henkilökunta 124 (HUBU 40) 
Jäsenjärjestöt 3/55 
Koulut 10 
Luento 6/111 
Messut 2 
Oppilaat 3907 (HUBU 699) 
Puolustusvoimat 2/356 
Työpaikat 6/45 
Vanhemmat 124 
Vapaa-aika 1/55 
Vapaaehtoistyö 1 
Verkostot 13/271 

 

Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Satakunta 
Henkilökunta 77 
Jäsenjärjestöt 7/114 
Koulut 8 
Luento 4/134 
Messut 1 
Oppilaat 903 
Puolustusvoimat  
Työpaikat 8 
Vanhemmat 5 
Vapaa-aika 270 
Vapaaehtoistyö 135 
Verkostot 15/278 

 

Uusimaa, Kanta-Häme 
Henkilökunta 880 (HUBU 542) 
Jäsenjärjestöt 13/620 
Koulut 46 
Luento 9/248 
Messut  
Oppilaat 17246 (HUBU 5468) 
Puolustusvoimat 8/1358 
Työpaikat  
Vanhemmat 2194 (HUBU 1207) 
Vapaa-aika  
Vapaaehtoistyö 1 
Verkostot 26/457 
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Pohjanmaa 
Henkilökunta 10 
Jäsenjärjestöt 2/20 
Koulut 45 
Luento 1/68 
Messut 1 
Oppilaat 5950 
Puolustusvoimat 2/1808 
Työpaikat 2/10 
Vanhemmat 67 
Vapaa-aika  
Vapaaehtoistyö  
Verkostot 8/17 

 

Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi 
Henkilökunta 82 (HUBU 65) 
Jäsenjärjestöt 9/79 
Koulut 28 
Luento 13/382 
Messut 1 
Oppilaat 2873 (HUBU 791) 
Puolustusvoimat  
Työpaikat 1/12 
Vanhemmat 311 (HUBU 99) 
Vapaa-aika  
Vapaaehtoistyö  
Verkostot 31/447 

 

 

Tunnusluvut yhteensä koko vuosi 2013: 

Henkilökunta 1 363 (HUBU 647) 
Jäsenjärjestöt 60 / 1 024 
Koulut 192 
Luento 41 /1 278 
Messut 8 
Oppilaat  36 425 (HUBU 7 181) 
Puolustusvoimat 22 / 5 923 
Työpaikat  17 / 67 
Vanhemmat 2 870 (HUBU 1 306) 
Vapaa-aika  3 / 370 
Vapaaehtoistyö 137 
Verkostot 206 / 3 795 
  
MUULLA RAHOITUKSELLA:  
Liikennekoulutukset 98 / 8 200 
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Nostoja EHYT ry:n työstä eri puolilla maata 
 Itä-Suomen AVI:n perinteiset työkokoukset kuntien ehkäisevän päihdetyön 

yhdyshenkilöille järjestettiin Mikkelissä, Kuopiossa ja Joensuussa. EHYT ry:llä oli 
mahdollisuus esitellä sekä järjestöä että sen eri toiminnan muotoja.  AVI:n 
poikkihallinnollisen ehkäisevän päihdetyön työryhmä, jonka jäsen EHYT ry on, 
suunnitteli useampiakin ammattilaisten koulutuksia, joita järjestetään eri 
paikkakunnilla syksyn aikana.  

 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry :n uusia menetelmiä  kokeiltiin ja pilotoitiin HNMKY:n 
päihde- ja mielenterveys hankeen puitteissa.  Hubu-menetelmän käyttöä testattiin 
Tikkakosken varuskunnassa eri varusmiesryhmille. Pilotti onnistui hyvin ja 
kysymyksiä ja oppituntikokonaisuuksia kehitetään ja arvioidaan edelleen.  
Puolustusvoimat tulee jatkamaan Hubu-menetelmien käyttöä. 

 Pohjanmaalla EHYT ry:n asiantuntemusta hyödynnettiin monipuolisesti verkostoissa: 
Playcity -leirin järjestäminen ja toteutus, Tapaturmitta-hankkeen yhteistyö, 
Mopotyö-ryhmä Vaasassa, Savuton Seinäjoki -työryhmä. 

 Ehkäisevän päihdetyön tiedon lisäämiseksi kehitettiin Kymenlaakson ja Päijät-
Hämeen alueilla koulutuskahvilamalli, jossa ammattilaiset pääsevät vertaisina 
pohtimaan erilaisia ilmiöitä päiväkahvien lomassa omassa lähiyhteisössään. 
Koulutuskahvila on rento koulutus, joka sisältää paikallisten asiantuntijoiden lyhyitä 
alustuksia, ja jonka turvallisessa yhteisössä esittää kysymyksiä. Jokainen osallistuja 
voi jakaa omaa asiantuntijuuttaan.  Kahvilassa keskustellaan yhteisesti ilmiöistä ja 
etsitään keinoja niiden taltuttamiseksi (sosiokulttuurinen innostuminen) ja 
verkostoidutaan. Tilaisuudessa myös sovitaan yhdessä työn jatkuvuudesta.  

Malli pilotoitiin toukokuussa Hartolassa, aiheena oli kannabis. Tämän jälkeen tilaisuuksia on 
ollut Nastolassa (kannabis), Iitissä (kannabis), Haminassa (eteläkymenlaaksolaisten nuorten 
päihteiden käyttö) ja Heinolassa (kannabis). Yhteensä näihin viiteen tilaisuuteen on 
osallistunut 123 eri alojen ammattilaista, mm. terveyden- ja sosiaalihuollon puolelta, 
peruskoulusta ja toiselta asteelta, poliisista ja tullista, järjestöistä, nuorisotoimesta, 
työpajoilta sekä seurakunnista. 

Koulutuskahviloista saatu palaute on ollut hyvää. Tietoa teemoista on kaivattu, samoin 
mahdollisuuksia keskustella samojen aiheiden parissa kamppailevien kanssa. Tilaisuuksissa 
on mm. selvitetty paikallista hoitopolkua ja jos sellaista ei ole tiedossa, sen selkiyttämiseksi 
on nimetty henkilöt. Yhdessä on ideoitu tulevia ehkäisevän päihdetyön toimia ja vastuutettu 
henkilöitä jatkamaan työtä paikallisissa verkostoissa. 

 

3.4 Tupakoinnin ehkäisytyö 

Savuton Kunta 
Savuton kunta -projektin päätavoitteena on, että savuton toimintakulttuuri on yleisesti 
käytössä oleva toimintamalli koko Suomessa: kaikki Suomen kuntaorganisaatiot ja muut 
julkisella rahoituksella toimivat organisaatiot, kuten valtionhallinto, verohallinto, poliisi, 
puolustusvoimat, oikeuslaitos, sosiaalirahastot, valtion yhtiöt ja -liikelaitokset, ovat 
savuttomia työnantajia vuoteen 2015 mennessä noudattaen savutonta toimintakulttuuria. 
Projekti toteutetaan järjestöjen yhteistyönä, hankkeen koordinoijana on Pohjois-Savon 
Sydänpiiri ry. EHYT ry vastaa projektin toiminnasta HYKS-erva -alueella.  
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Hankkeen ensimmäisenä toimintavuonna keskityttiin kartoittamaan kuntien 
savuttomuustilannetta. Vuonna 2013 keskiössä oli yhteydenpito kuntiin ja organisaatioihin, 
jotka eivät vielä olleet tehneet savuttomuuspäätöstä.  Projektin toisen osatavoitteen 
mukaisesti vuoden aikana kehitettiin kolme toimenpideohjelmaa; Savuton kunta, Savuton 
työpaikka ja Savuton oppilaitos käytännön työkaluiksi organisaatioille. Tärkeänä 
painopisteenä oli näiden toimenpideohjelmien eteenpäinvieminen. Neljännen osatavoitteen 
mukaisesti projektissa kehitettiin tupakkariippuvaisen hoitoketjua konseptoimalla 
ryhmämuotoinen 28 päivää ilman -vieroitusohjelmapilotti.  

Savuton kunta -projektin toimijat kokoontuivat vuoden aikana kahdeksan kertaa. 
Kokouksissa käytiin läpi savuttomuustilanteen kehittymistä alueittain, suunniteltiin syksyllä 
toteutettua ammatillisten oppilaitosten savuttomuustilannetta kartoittavaa kyselyä, 
kehitettiin 28 päivää ilman -konseptia ja suunniteltiin tulevia toimenpiteitä. Toukokuussa 
projektityöntekijät osallistuivat Helsingissä Savuton Suomi 2040 -seminaariin. 

HYKS-erva -alueella oltiin pitkin vuotta yhteydessä kuntiin ja maakuntaliittoihin 
savuttomuustilanteen kartoittamiseksi. EHYT ry osallistui myös Savuton Espoo ja Savuton 
Helsinki -työryhmiin. 

Projekti on ollut HYKS-erva -alueella esillä vuoden aikana eri tapahtumissa. Maaliskuussa 
Hyvinvointitiedon messuilla Espoossa projektilla oli esittelypiste. Savuton Kunta -hankkeen 
posteri ja toimenpideohjelmat olivat myös mukana päihde- ja mielenterveyspäivillä 
Helsingissä lokakuussa sekä pääkaupunkiseudun kouluterveyskyselyn tulosten 
julkistamistilaisuudessa Vantaalla Korson LUMOssa marraskuussa. Savuton kunta -projektia 
ja toimenpideohjelmia esiteltiin myös EHYT ry:n ja Suomen Syöpäyhdistyksen yhteisessä 
henkilöstön koulutuspäivässä syyskuussa. Lisäksi toimenpideohjelmat ovat olleet jaossa 
myös muissa eri tapahtumissa ja yhteistyökokouksissa vuoden aikana. 

Syksyllä tehtiin tiivistä yhteistyötä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) ja 
Lappeenrannan raittiustoimen kanssa Etelä-Karjalan alueen kuntien savuttomuustyön 
tukemiseksi ja toimenpideohjelman eteenpäinviemiseksi. Lappeenrannassa järjestettiin 
marraskuussa Kohti savutonta Suomea -seminaari, jossa pohdittiin savuttomuuden tuomia 
haasteita ja mahdollisuuksia. Tilaisuus oli suunnattu julkiselle sektorille, yrityksille, järjestöille 
ja yhdistyksille sekä luottamushenkilöstölle. Paikalla oli noin 50 ihmistä. 

Loppuvuodesta yhteistyössä EHYT ry:n tiedottajan kanssa kirjoitettiin vuoden 2014 tammi-
kuussa ilmestyvään Teema-lehteen juttu, jossa nostettiin esille Savuton oppilaitos -
toimenpideohjelma. Lehden teemana on ehkäisevä päihdetyö toisella asteella.  

Joulukuussa Savuton kunta -projekti oli esillä Ehkäisevän päihdetyön verkoston kokouksessa, 
jossa tavoitteena oli esitellä projektia, mutta myös kannustaa järjestöjä olemaan 
edelläkävijöitä savuttomuusasioissa ja tekemään omia savuttomuuspäätöksiä sekä viemään 
projektin sanomaa eteenpäin. 

Joulukuussa Savuton kunta -projektilla oli puheenvuoro Uudenmaanliiton järjestämässä 
kuntajohtajien kokouksessa, jossa olivat mukana alueen kuntajohtajat. Tilaisuudessa 
esiteltiin projekti ja Savuton kunta -toimenpideohjelma kuntien savuttomuustyön välineenä. 
Kuntia kannustettiin ottamaan käyttöön toimenpideohjelma ja noudattamaan Savuton Kunta 
-kriteereitä. 

Vuoden aikana HYKS-erva -alueella kuusi uutta kuntaa julistautui savuttomaksi. Alueen 39 
kunnasta savuttomuuspäätöksen on nyt tehnyt 30. 
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Smokefree 
Smokefree-toiminta kuuluu Syöpäjärjestöjen koordinoimaan Nuorten tupakoinnin 
vähentämisohjelmaan. Se on koulujen ja oppilaitosten tupakoimattomuuden edistämistyötä, 
jonka painopisteenä on tupakoinnin aloittamisen ehkäisy. Näkyvin osa Smokefree-toimintaa 
on nyt jo 25. kertaa käynnissä oleva luokkakilpailu.  

Smokefree-kilpailukausi 2012 - 2013 päättyi 31.3.2012. Kilpailussa oli mukana yhteensä 1024 
yläkoulun luokkaa (yli 19 000 oppilasta) ja 26 alakoulun luokkaa (yli 510 oppilasta). 
Kilpailussa mukana olleista yläkoulun luokista 382 ja alakoulun luokista 17 vahvisti 
tupakoimattomuutensa. Kilpailukauden loputtua arvottiin pääpalkinnot tupakoimattomina 
pysyneiden luokkien kesken. Yläkoulujen sarjassa 1000 euron pääpalkinto meni Tapiolan 
koulun 7D-luokalle. Yläkoulujen 500 euron kakkospalkinnot arvottiin Rauman Uotilanrinteen 
peruskoulun 7H:lle ja Vihtavuoren koulun 7A:lle. Kolmas palkinto, 250 euroa meni 
Vehkalahden koulun 8D:lle Poitsilaan. Alakoulujen palkinnot menivät Maaniitun koulun 6C-
luokalle (500 euroa) ja Helsingin suomalais-venäläisen koulun 6C-luokalle (250 euroa). Kaikki 
tupakoimattomina pysyneet luokat palkittiin kunniakirjalla. Pitkin kilpailukautta arvottiin 
yhteensä 60 mukana olevalle luokalle kannustuspalkinnot (Minä en polta -heijastin). 
Alakoulujen osallistujista kaikki saivat heijastimen. Toukokuussa luokkakilpailun 
päättymisestä ja voittajista julkaistiin lehdistötiedote. Asia sai julkisuutta paikallismedioissa 
Haminassa, Jyväskylässä ja Raumalla. Opettajilta saatu verkkopalaute kuluneesta 
kilpailukaudesta oli myönteistä. 
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Samalla kun edellistä kilpailukautta vietiin päätökseen, ryhdyttiin suunnittelemaan jo kautta 
2013 - 2014. Noin sadalle yläkoululle ilmaiseksi jaettavaan Oma aika -kalenteriin tuotettiin 
Smokefree-aiheista sisältöä. Opettajilta saatu palaute huomioitiin suunnittelussa. Uusien 
koulujen ja luokkien aktivoimiseksi mukaan kilpailuun päätettiin tulevan 
luokkakilpailukauden suunnittelussa panostaa markkinointiin, joka aloitettiin aiemmista 
vuosista poiketen jo toukokuussa lähettämällä kouluille ennakkotietoa tulevasta 
kilpailukaudesta. Samalla järjestettiin pienimuotoinen verkkokysely luokkakilpailun 
kuukausipalkinnosta ja sopivasta uutiskirjeiden määrästä kilpailukauden aikana.  

Tulevaa kilpailukampanjaa suunniteltiin kesän aikana yhdessä graafikon kanssa. Kilpailua 
jatkettiin edelliseltä kaudelta tutulla Neljä viidestä ei polta -teemalla, mutta ilmettä 
päivitettiin uutta kilpailukautta varten. Elokuussa saatettiin kilpailukutsupaketti valmiiksi ja 
kutsut postitettiin. Kilpailun markkinoinnissa vahvistettiin yhteistyötä Espoon kaupungin ja 
Helsingin kaupungin Klaari-toiminnan kanssa.  

Smokefree-luokkakilpailuaineistot tuotettiin suomen- ja ruotsinkielisinä: 

 juliste  
 henkilökunnan opas ylä- ja alakouluille  
 luokan ja oppilaan sitoumuslomake ylä- ja alakouluille 
 kunniakirjat osallistuneille luokille 
 kuukausipalkinnot yläkouluille ja kannustuspalkinnot alakouluille  

Kilpailuun ilmoittautui yhteensä 1262 yläkoulun luokkaa (22 747 oppilasta) ja 34 alakoulun 
luokkaa (665 oppilasta). Kilpailu käynnistyi yläkoulujen osalta 1.10.2013 ja alakoulujen osalta 
1.11.2013. Kilpailun osallistujamäärä lisääntyi edelliseen kauteen verrattuna 238 luokalla ylä-
koulujen sarjassa ja 8 luokalla alakoulujen sarjassa. Erityisesti ruotsinkielisiä kouluja saatiin 
aktivoitua enemmän mukaan. 

Kilpailun käynnistymisen lisäksi syksy oli vilkasta aikaa myös muuten. Syksyn aikana Smoke-
free-toiminnalle toteutettiin uudet verkkosivut, jotka avautuivat lokakuussa. Sivut on jaettu 
neljään Smokefree-toiminnan mukaiseen osa-alueeseen:  

 Luokkakilpailu 
 Savuton koulu -toiminta 
 Tupakatta Oot Paras (TOP) -aineisto- ja koulutuspaketti 
 Lopettamisen tuki  

Smokefree oli vuoden aikana mukana kahdessa NRJ-radion yhteistyökampanjassa. Stars of 
the Stadium -lumilautailutapahtumassa tammikuussa tavoitteena oli tavoittaa nuoria 
kävijöitä ja keskustella heidän kanssaan keveästi savuttomuuden eduista. Konsepti ei 
osoittautunut toimivaksi Smokefreen osalta. Marraskuussa radiokanavalla järjestetyn 
kampanjan tavoitteena oli ehkäistä raskaana olevien naisten tupakointia.  Kampanja nähtiin 
tupakoinnin aloittamisen ehkäisyä tukevana toimintana ja keinona saada EHYT ry:n sekä 
Smokefreen nimiä tunnetuiksi. Kampanjaan liittyen tehtiin viisi radiospottia, jotka pyörivät 
NRJ:llä 4 viikkoa yhteensä 348 kertaa. Keskellä kampanjaa NRJ järjesti aiheeseen liittyvän 
teemapäivän, jota mainostettiin etukäteen radiokanavan verkkosivuilla, facebookissa sekä 50 
kertaa pyörineellä mainospotilla.   

Joulukuussa järjestettiin Oulussa Nuuskaa taskussa -seminaari, jossa käsiteltiin nuuska-
ilmiötä eri näkökulmista. Tilaisuudessa oli yhteensä noin 100 henkilöä. Seminaarista saatu 
verkkopalaute oli myönteinen ja hyvä. Paikalle kutsuttiin hyvinvoinnin ja nuorten parissa 
työskentelevät ammattilaiset, järjestöt, vanhemmat ja muut asiasta kiinnostuneet. Loppu-
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vuodesta 2013 valmistui TOP4 Nuuska -aineiston käsikirjoitus. Käsikirjoituksesta vastasi 
terveyskasvatuksen yliopistoharjoittelija. Syksyllä siihen tehtiin vielä joitakin muutoksia. 
Syksyllä myös päivitettiin Tupakoitsijan ravintoympyrä -juliste ajantasaisin tiedoin. 

Syksyn 2013 aikana järjestettiin Tupakatta Oot Paras (TOP) -koulutustilaisuus alakoulujen 5–
6-luokkien opettajille Limingassa. Koulutuksen tavoitteena on herättää opettajien 
tietoisuutta omasta roolistaan lasten tupakan käytön aloittamisen ehkäisyssä ja kannustaa 
alakouluja osallistumaan Smokefree-luokkakilpailuun. Aluekoordinaattori vastasi 
koulutuksen toteutuksesta. Osallistujia koulutuksissa oli 15. Jatkumona TOP-koulutuksille 
suunniteltiin yhteistyössä Etelä-Suomen aluehallintoviraston kanssa ehkäisevään 
päihdetyöhön motivoivaa koulutusta alakoulujen opettajille keväälle 2014. 

Smokefree-ohjausryhmä kokoontui toukokuussa ja syyskuussa. Nuorten tupakoinnin 
vähentämisen ohjelman ohjausryhmä kokoontui elokuussa ja joulukuussa. Vuoden aikana 
osallistuttiin myös Savuton amis -työryhmän työskentelyyn. 

EHYT ry:n tupakoinnin ehkäisytyö 
Vuoden aikana kerättiin EHYT ry:n yksiköiltä tietoa siitä, mitä tupakoinnin ehkäisytyöhön 
liittyviä asioita heillä on tulossa ja aloitettiin järjestössä tehtävän tupakoinnin ehkäisytyön 
kartoittaminen. Tositietoa-sarjan Tupakka ja Nuuska -esitteiden tekstejä uudistettiin ja 
suunniteltiin koko sarjalle isompaa uudistusta.   

EHYT ry toimi aktiivisesti Savuton Suomi 2040 -ohjelman työryhmissä sen eteenpäin 
viemiseksi. Aluekeskusprosessiin liittyen jatkettiin alueellisten savuttomien verkostojen 
suunnittelua Savuton Suomi 2040 -nimellä. Pirkanmaan ja Satakunnan alueen verkostotyö 
käynnistettiin uudelleen. Marraskuussa internet- ja mobiilityön yksiköllä oli sosiaalisessa 
mediassa teemaviikko, jossa aiheena oli tupakointi. Teemaviikkoon liittyen tehtiin tiivistä 
yksiköiden välistä yhteistyötä. Aluekoordinaattoreiden kanssa tehtiin yhteistyötä tupakoinnin 
ehkäisyyn liittyen. EHYT ry:n tupakoinnin ehkäisytyöhön liittyen tehtiin yhteis-työtä paljon 
myös muiden savuttomuustoimijoiden kanssa. 

 

4 KOORDINAATIOYKSIKKÖ 

4.1 Verkostotyön rakenteet 
 

EHYT ry koordinoi Ehkäisevän päihdetyön verkoston (EPT-verkosto) toimintaa. Toisen 
toimintavuoden tavoitteena oli verkoston rakenteiden vahvistaminen ja vakiinnuttaminen. 
Kehittämiskohteita olivat mm. viestintäkäytäntöjen luominen ja ruotsinkielisen toiminnan 
edistäminen. Sisällöllisesti työtä ohjasi yhdessä laadittu strategia. Verkoston ydintehtävänä 
on tehdä ”vaikuttavaa ehkäisevää päihdetyötä voimavarat yhdistäen”. 

Vuoden 2013 lopussa Ehkäisevän päihdetyön verkostoon kuului 35 järjestöä*). Uusimpia 
jäseniä ovat Munuais- ja maksaliitto, Kriminaalihuollon tukisäätiö sekä Pohjois-Karjalan 
kansanterveystyön keskus. Verkoston alla toimii neljä teematyöryhmää: huume-, viestintä-, 
arviointi- ja koulutustyöryhmät. Yhteistoiminta on ollut aktiivista ja suunnitelmallista. 
Toimintavuoden aikana järjestettiin EHYT ry:n kutsumana 21 yhteistyöpalaveria. 
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EPT-verkoston ohella muita merkittäviä sidosryhmiä ovat olleet mm. Alkoholiohjelma (THL), 
Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn koordinaatioryhmä (STM), Päihteetön pelikenttä -
verkosto, Alkoholi- ja huumetutkijain seura, Mielenterveyspooli, NordAN (Nordic Alcohol and 
Drug Police –network) sekä Eurocare (European Alcohol Policy Alliance). Yhteistyö päättäjien 
ja virkamiesten kanssa on ollut tiivistä erityisesti päihdepoliittisen vaikuttamistyön 
kontekstissa.  

Yksi toiminnan painopisteistä oli vahvistaa järjestölähtöistä ehkäisevää päihdetyötä 
alueellisella tasolla. Suunnittelu- ja valmistelutyö on viety osaksi EHYT ry:n 
aluekeskusprosessia. Konkreettisiin toiminnan avauksiin päästään vuonna 2014. 

Verkoston koulutyötä tekevät järjestöt valmistelivat keväällä Raha-automaattiyhdistykselle 
hankehakemuksen monikulttuurisen päihdekasvatuksen kehittämiseksi ja uuden toiminta-
mallin pilotoimiseksi. Hankkeelle myönnettiin rahoitus vuosille 2014 - 2017. 

 *) 
A-Kiltojen Liitto ry 
A-klinikkasäätiö 
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry  
Elämäni Sankari ry 
Ensi- ja turvakotien liitto ry  
Folkhälsan 
Helsingin Kouluraittiuspiiri ry 
Helsingin NMKY 
Irti Huumeista ry 
Kalliolan Setlementti 
Kirkkopalvelut/Kehittämiskeskus 
Tyynelä 
Koulutus elämään -säätiö 
KRAN rf 
Kriminaalihuollon tukisäätiö 
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry 
Munuais- ja maksaliitto ry 
Music Against Drugs ry 
Myllyhoitoyhdistys 

 

Naistenkartano ry 
Nuorten Ystävät ry 
Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik 
Omaiset Huumetyön Tukena ry 
Pohjois-Karjalan kansanterveyden 
keskus 
Preventiimi 
Raittiuden Ystävät ry 
Sininauhaliitto  
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry 
Sovatek-säätiö  
Stop Huumeille ry 
Suomen ASH ry  
Suomen Punainen Risti 
Suomen Valkonauhaliitto ry 
Suomen Vanhempainliitto ry 
Syöpäjärjestöt 
YAD Youth Against Drugs ry 

 

4.2 Vaikuttamistoiminta 
 

EPT-verkoston toiminnan keskeinen painopiste on päihdepoliittisessa vaikuttamistyössä. 
Toimintavuoden keskiössä oli järjestöjen näkemysten vieminen osaksi Alkoholilain ja 
Raittiustyölain uudistusprosesseja sekä työ alkoholimainonnan rajoittamiseksi. Järjestöt 
työstivät yksityiskohtaisen päihdepoliittisen muistion lakiehdotuksiksi. Ehdotusten pohjalla 
on halu suojella lapsia ja nuoria sekä vähentää alkoholin kokonaiskulutusta Suomessa. 
 
EPT-verkosto kävi aktiivista vuoropuhelua virkamiesten ja poliittisten päättäjien kanssa 
tavoitteidensa esilletuomiseksi. Verkosto antoi lausunnot alkoholilain kokonaisuudistuksesta, 
alkoholimainonnasta ja terveystiedon opetuksen tuntijaosta lukioissa. Lausuntojen lisäksi 
verkosto on tuottanut neljä kannanottoa, joissa käsiteltiin alkoholiteeman lisäksi kannabista 
ja päihde- ja mielenterveystyön leikkauksia. Kesäkuussa järjestettiin tempaus, jossa 
kansanedustajille toimitettiin kylmäkasseissa kesälukemistoa järjestöjen päihdepoliittisten 
tavoitteiden edistämiseksi.  
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Järjestöt ovat halunneet saattaa päihdepoliittiset näkemyksensä myös suuren yleisön 
tietoon. Tammikuussa aiheesta järjestetty tiedotustilaisuus keräsi paikalle valtakunnan 
ykkös-viestimet ja tuotti järjestöjen ajamalle asialle paljon medianäkyvyyttä. Tähän liittyen 
Ilta-Sanomilta ostettiin koko sivun ilmoitus, joka oli osoitettu maan hallitukselle alkoholin 
mieli-kuvamainonnan rajoittamisen edistämiseksi.  
 

4.3 Viestintäyhteistyö 

EHYT ry:n Koordinaatioyksikkö vastaa vuosittain kahden ison viestintäkampanjan 
suunnittelusta ja tuottamisesta kumppanijärjestöjen kanssa:  

Tipaton tammikuu 2013: ”Jos jätät viikonlopun mäyräkoiran ostamatta, säästät vuodessa 
rahat vaikka oikeaan mäyräkoiraan”   
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Toimintavuonna uusittiin kampanjan visuaalinen ilme ja viestisisällöksi nostettiin 
säästäminen. Eurojen lisäksi tipattomuus säästää maksaa, aikaa, kaloreita, ihmissuhteita ja 
miksei vaivaakin. Verkkoon tuotettu laskuri mahdollisti oman kulutuksen kustannuksien 
tutkimisen. Kampanjointia tehtiin printtimediassa, radiossa, sosiaalisessa mediassa sekä 
paikallisten tapahtumien kautta. Perimmäisenä tavoitteena oli saada kansalaiset arvioimaan 
ja vähentämään omaa alkoholinkäyttöään. Tipattoman julkkisraati valitsi Vuoden alkoholiton 
drinkki -kilpailun voittajaksi Ravintola Nokan Helsingistä. TNS Gallupilla teetetyn kyselyn 
mukaan 22 % alkoholia käyttävistä suomalaisista vietti tipatonta vuonna 2013.  Osuus oli 
aiempia vuosia huomattavasti korkeampi.  

Ehkäisevän päihdetyön viikko 2013: ”Onnea vahvistamassa” 
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Ehkäisevän päihdetyön teemaviikkoa vietettiin 4.-10.11.2013. EHYT ry:n ja Suomen Punaisen 
Ristin koordinoimassa viestintäkampanjassa oli mukana 26 toimijaa. Lisäksi teemaviikko 
koostuu kuntien ja muiden paikallisten toimijoiden toteuttamista lukuisista tempauksista. 
Viikko jatkoi edellisen vuoden onnellisuus-teemaa, mutta slogan ja visuaalinen ilme 
päivitettiin. Teemaviikolla pyrittiin haastamaan kansalaisia pohtimaan hyvän elämän tekijöitä 
ja päihteiden roolia arjessa sekä lisäämään päihdetyön ammattilaisten arvostusta. 
Facebookissa saattoi lähettää ystävälleen virtuaalilahjan Onnen kaava -sovelluksella. 
Alueellisten toimipisteiden kautta oli jaossa 5000 kampanjajulistetta. Materiaali tuotettiin 
molemmilla kotimaisilla kielillä.  Teemaviikolle ostettiin myös radiomainontaa.  
 
Valtakunnallisen viestintäkampanjoiden toteutetut viestintätoimet saivat kiitettävästi 
medianäkyvyyttä vuonna 2013. Tipaton tammikuu on vakiinnuttanut asemansa tammikuun 
media-aiheena. Ehkäisevän päihdetyön viikko sai näkyvyyttä erityisesti paikallisesti, 
valtakunnan medioissa näkyvyys on vähäisempää. Tiedotusvälineille annettiin 
toimintavuoden aikana yhteensä yli 40 asiantuntijahaastattelua. Valtaosa haastatteluista 
käsitteli kannabisteemaa. Muita median suosimia viestisisältöjä olivat päihdepolitiikka ja 
alkoholihaitat. 
 
Vuoden 2013 alussa koottu Viestintätyöryhmä tuotti linjaukset EPT-verkoston 
mediaviestinnän käytännöiksi sekä verkoston yhteisen uutiskirjeen. Sähköinen uutiskirje 
lähetettiin toimintavuoden aikana 10 kertaa. Kirjeen jakelulistalla on noin 400 
järjestötoimijaa, päihdetyöntekijää, toimittajaa ja päättäjää. Uutiskirjeen tavoitteena on 
välittää tietoa päihdeaiheisista uutisista ja tapahtumista ja esitellä päihdejärjestöjen 
toimintaa.   
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4.4 Koulutus ja tiedontuotanto 

Vuoden 2013 erityisprojektina oli huumejärjestöjen yhteistyön aktivoiminen sekä 
huumeaiheisen, erityisesti kannabikseen liittyvän, koulutuksen tarjoaminen.  
Koordinaatioyksikön asiantuntija luennoi sosiaali- ja terveysalan kouluttajille sekä 
kasvattajille ympäri Suomen erilaisissa koulutustilaisuuksissa ja antoi lukuisia haastatteluja 
aiheeseen liittyen. Aktiivisesti työskennellyt Huumetyöryhmä vakiinnutti toimintansa.  
Työryhmä tuotti Päihde- ja mielenterveyspäiville 200 osanottajaa keränneen 
koulutussession, osallistui Maailma kylässä -tapahtumaan omalla osastollaan sekä tuotti 
suomalaisten järjestöjen toimintakertomuksen European Monitoring for Drugs and Drug 
Addictionin (EMCDDA) vuosikirjaan. 

EHYT ry on ollut A-klinikkasäätiön kumppanina kehittämässä ja avaamassa syksyllä 2013 
Tutkittua-referaattipalvelua (http://www.a-klinikka.fi/tietopuu/tutkittua). Palvelun 
tavoitteena on tarjota alan ammattilaisille ja muille kiinnostuneille tutkimustuloksia helposti 
luettavissa ja tiiviissä muodossa. Koordinaatioyksikkö jatkaa myös Ehkäisevän päihdetyön 
materiaalitietokannan ylläpitoa. 

Lokakuussa EPT-verkoston Viestintätyöryhmä järjesti vaikuttamisviestintäkoulutuksen 
”Järjestöjen vaikuttamisviestintä – ketä kiinnostaa?” järjestöjen työntekijöille. Koulutukseen 
osallistui lähes 50 järjestöammattilaista ja se sai erinomaista palautetta. EHYT ry osallistui 
aktiivisesti Päihde- ja mielenterveyspäivien 2013 ohjelmatyöhön SOSTEn työryhmässä. 
Vuodesta 2014 alkaen EHYT ry ja Ehkäisevän päihdetyön verkosto ottavat vastuun 
tapahtuman tuottamisesta.   

Toiminnan tunnuslukuja vuonna 2013  
Kohde Lukumäärä 
Jäsenjärjestöt Ehkäisevän päihdetyön verkostossa 35 
Ehkäisevän päihdetyön verkoston ja alatyöryhmien 
työkokoukset 

21 

Ehkäisevän päihdetyön verkoston lausunnot  4 
Ehkäisevän päihdetyön verkoston kannanotot 4 
Muut kampanja- ym. mediatiedotteet 4 
Tiedotustilaisuudet 1 
Huumeaiheiset koulutukset ja luennot 13 
Huumeaiheisiin koulutuksiin osallistuneiden määrä noin 1500 
Asiantuntijahaastattelut tiedotusvälineille  45 
Uudet aineistot (julisteet, esitteet) 5 
Messuesittelyt 3 
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5 VERKKO- JA AIKUISTYÖN-OSASTO 
  

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Hankkeet ja verkko -osaston perustyötä on ehkäisevän 
päihdetyön tekeminen ihmisten parissa ehkäisevän päihdetyön, haittoja vähentävin ja 
riskiehkäisyn menetelmin erilaisissa toimintaympäristöissä, kuten työpaikoilla, internetissä, 
sosiaalisessa mediassa ja lähiyhteisöissä. 

 
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Verkko- ja aikuistyö -osastolla toimii Internet ja mobiilityön 
yksikkö sekä Aikuistyön yksikkö ja lisäksi hankkeita ja projekteja. Suurimmat hankkeet olivat 
Mobiiliapu, Pelitaito ja Amis. 
 
Perustyön lisäksi Hankkeet ja verkko -osaston tehtävänä on toimia "menetelmähautomona" 
ja uuden kehittäjänä. Hankkeet ja verkko -osasto myös varmistaa projektien tulosten 
toimeenpanon. Projekti- ja hanketoiminnan tukena toimii projektipäällikköryhmä, joka 
käsittelee vertaistuellisesti projektien hallintaan liittyviä kysymyksiä. Ryhmän tuotoksena 
valmistui EHYT:n Hankekäsikirja, jota käytetään työkaluna projektien toteuttamisessa. 
 
Osasto valmisteli RAY hakemukset vuodelle 2014 RAY:n nuorten työllistämisohjelmaan ja 
Ehkäisevän päihdetyön Tori projektiin. Tarkoituksena on työllistää nuoria järjestöjen eri 
tehtäviin ja EPT Torin päätavoite oli päihteidenkäytön aloittamisen kannalta nähtyjen 
riskiryhmien tavoittaminen ja sitä kautta päihdeongelmien ennaltaehkäisy. 
 
EHYT ei saanut vuodelle 2013 käynnistettäväkseen uusia RAY projekteja. Kaksi projektia 
päättyi, kaksi jatkaa ja yksi, LähiVerkko projekti, aloitettiin yhdessä Elämäntapaliitto ry:n 
kanssa. Elämäntapaliitto on saanut projektiin viisivuotisen rahoituksen. 
 
Mobiiliapu hanke päättyi vuoden 2013 lopussa. Hankkeen loppuselvitys laadittiin lokakuun 
puoleen väliin mennessä ja se hyväksyttiin RAY:ssa 17.11.2013 ennen avustuskäsittelyn 
päättymistä. 
 
Eläkeikäisten päihdehaittojen ehkäisyn yhteistyöhanke, Ikähanke, Onks` uutta tietoo 
projekti, päättyi myös vuoden 2013 lopussa.  
 
Pelitaito ja Amis projektit jatkuvat vuoteen 2015. 

 

5.1 Internet- ja mobiilityön yksikkö 
 

Internet- ja mobiilityön yksikkö toteuttaa terveyttä edistävää ehkäisevää päihdetyötä lapsen 
ja nuoren edun näkökulmasta. Toimintaa toteutetaan eri internetympäristöissä, 
tietoteknisten sovellusten sekä puhelinpalvelun avulla. Yksikön toimintasektoreita ovat 
sosiaalinen media, oppimispelit, neuvontapalvelut ja verkossa tehtävä vapaaehtoistyö. 
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Toiminnassa internetin ja mobiilien päätelaitteiden kautta on keskeistä toimintaan 
osallistuvien vapaaehtoisuus. Kaikkiin keskusteluihin ja pelien pelaamiseen osallistutaan 
omalla vapaa-ajalla siksi, koska toiminta koetaan kiinnostavaksi ja/tai viihdyttäväksi.  

 
Vuonna 2013 yksikön toiminta eteni pääsääntöisesti toimintasuunnitelman mukaisesti. 
Sosiaalisen median toimintaa muokattiin ja laajennettiin, uusina ympäristöinä toiminta 
aloitettiin Aapelissa ja Muropaketissa. Toiminnan aloittamista valmisteltiin Suomi24:ssä ja 
jälleen Habbossa. Hevostallin toiminta lopetettiin johtuen pienestä volyymistä. 

 
Oppimispeleissä alettiin tuottaa Mobihubu Rikos teemaa yhteistyössä Rikosuhripäivystyksen 
kanssa, samalla koko peli uudistettiin. Minipelejä tuotettiin runsaasti eri teemoihin useiden 
yhteistyökumppaneiden kanssa ja Epeli yhteisöpeli saatiin valmiiksi. 

 
Yksiköllä oli vuoden aikana neljä erillistä hanketta. Kuuden eri järjestön kanssa yhteistyönä 
toteutettu Mobiiliapuhanke päätettiin ja toiminta siirrettiin perustyöhön. Aseman Lapset 
ry:n kanssa toteutettu Walkers-Hubu – bussihanke loppui jääden Aseman Lapset ry:n 
toimintamalliksi. Päihdeneuvontapalvelua toteutetaan yhteistyössä Helsingin 
Diakonissalaitoksen kanssa ja kolmivuotisesta hankkeesta päättyi toinen vuosi. Uutena 
hankkeena aloitti Eläkeliiton kanssa toteutettava viisivuotinen LähiVerkkohanke, johon 
yksikkö osallistuu kahden henkilöresurssin suuruisella panoksella.  

 
Yksikkö menestyi toimissaan vuoden aikana hyvin. Sosiaalisen median foorumeilla 
keskustelut olivat aktiivisia, moniäänisiä ja mielipiteitä rakentavia. Oppimispelejä pelattiin 
ennätysmäisesti ja palaute oli hyvää.  Konkreettista yhteistyötä tehtiin useiden kymmenien 
eri järjestöjen kanssa sosiaalisen median keskusteluissa, oppimispelien sisältöjen 
tuottamisessa, Mobiiliapuhankkeessa ja muissa projekteissa. Kasvattajien tueksi tuotettiin 
sosiaalisen median huoneentaulu tukemaan toimintaympäristön ilmiöiden käsittelyä 
perheissä. 
Kaikkiaan toiminta laajeni hallitusti edelleen.   Vuonna 2013 yksikön vahvuus oli päällikkö ja 
11 työntekijää. 

Sosiaalinen media  
Internet- ja mobiilityön yksikön toiminnan tavoite sosiaalisessa mediassa on keskustella ja 
jakaa tietoa lasten, nuorten ja aikuisten elämää koskevista asioista sekä haastaa pohtimaan 
ja perustelemaan omia näkemyksiään.  Tavoite jakautuu useisiin osatavoitteisiin, joita ovat:  

 
1. Terveyden ja hyvinvoinnin promootio (murrosikä, suojaavat tekijät, itsetunto)  
2. Jakaa tietoa viihteellisin keinoin 
3. Tarjota turvallinen paikka, jossa tuoda julki mielipiteensä esimerkiksi koulua, kotia, 

mediaa, yms. kohtaan sekä pohtia suurempiakin elämään ja maailmaan liittyviä 
kysymyksiä 

4. Rohkaista rakentavaan sosiaalisen median käyttöön keskustelemalla asiallisesti 
kohderyhmää koskevista asioista  
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EHYT ry toimii omilla keskustelualueillaan yhteistyössä palveluntarjoajien kanssa. Useissa 
keskusteluissa oli mukana asiantuntijavieraita eri järjestöistä. Vuoden 2013 aikana EHYT 
toimi seitsemällä eri sosiaalisen median sivustolla. Sivustot ovat Demi.fi, IRC-Galleria, 
Hevostalli.net, goSupermodel.fi, Sharewood, Aapeli ja MuroBBS. Toiminnoista Hevostalli.net 
päättyi syyskuussa. MuroBBS-sivustolla toiminta alkoi maaliskuussa. 

 
Jokaisessa sosiaalisen median paikassa teetettiin asiakaskyselyt kuluneesta vuodesta. 
Kaikkiin kyselyihin vastasi yhteensä 2762 vastaajaa. Heistä 800 oli osallistunut toimintaan. 
Kyselyiden tulosten mukaan toimintaan osallistuneet kokevat saavansa toiminnasta hyötyä, 
muun muassa apua ongelmiin, uutta tietoa ja kertoa mielipiteensä erilaisista aiheista. Myös 
aikuisen kanssa juttelu itsessään koettiin hyödyksi. Alle 5 % vastaajista koki, että toiminnasta 
ei ole mitään hyötyä. Kyselyssä oli mahdollista antaa myös avointa palautetta toiminnasta. 
Palaute oli kaiken kaikkiaan positiivista.  

 
Jatkakaa samaan malliin ja älkää luovuttako meidän nuorten suhteen :) 

 
Teette tärkeää työtä, jatkakaa! Kehitysideoita ei oikein ole mutta jos pysyy 
"muodin mukana" niin tavoittaa kohderyhmänsä hyvin! 

 
Vuoden aikana päivitettiin sosiaalisen median Laatutähti ajan tasalle. Laatutähti on 
visuaalinen apuväline laadukkaan ehkäisevän päihdetyön suunnitteluun, toteutukseen ja 
arviointiin. Vanhemmille suunnattu sosiaalisen median huoneentaulu julkaistiin toukokuussa 
sekä suomeksi että ruotsiksi. Sosiaalisessa mediassa tehtävä työ oli esillä Päihde- ja 
mielenterveyspäivillä. IRC-Galleriassa tehtävästä työstä julkaistiin artikkeli Humanistisen 
ammattikorkeakoulun julkaisussa Selkenevää, myötätuulta – Ehkäisevä päihde- ja 
mielenterveystyö nuorisoalalla. 

Oppimispelien Oppimispelit 
Tavoitteena on antaa pelaajille lisää tietoa terveellisistä elämäntavoista, päihteistä ja 
pelaamisesta. Niiden ensisijaisena kohderyhmänä ovat nuoret ja nuoret aikuiset. 
Oppimispelit löytyvät EHYT ry:n Pelimesta-sivustolta.  
 
Epeli on pelisovellus, jota voi käyttää Pelimestan lisäksi Facebookissa. Vuoden 2013 
tavoitteena oli markkinoida kouluille pelin joukkueominaisuutta sekä saada koulut ottamaan 
se käyttöön yhdeksi ehkäisevän työn välineeksi. Tämä tavoite ei toteutunut. Tavoitteesta 
jäämiseen olennaisesti vaikutti se, että Epelin kouluille suunnattu joukkueominaisuus 
valmistui pelintekijän toimitusvaikeuden takia vasta kesän aikana. Peliin tehtiin syksyllä 
ohjeistus ja sitä testautettiin nuorilla koulussa ja nuorisotilalla. Huomionarvoista on se, että 
Epelin vuoden 2013 kontaktitavoite ylittyi 24 prosentilla.  
 
Mobihubut ovat ilmaisia matkapuhelinpelejä. Vuoden 2013 tavoitteina oli viimeistellä 
Windows-pohjainen alkoholiteemainen peli ja tuottaa jo muilla formaateilla oleva 
huumeteemainen peli samaan järjestelmään. Seksuaaliterveysteemaisen Mobihubu-pelin 
toteutuksesta käytiin neuvotteluja toisen järjestön kanssa. Neuvotteluissa vaadittiin pelin 
jatkokehittelyä, jolloin suunniteltiin pelikokonaisuus, joka on paremmin yhdistettävissä 
sosiaaliseen mediaan. Tämä yhteistyökuvio kaatui, mutta sen sijaan rikosteemaisen pelin 



50
50 

 

 
 
 
 
toteutus aloitettiin yhteistyössä Rikosuhripäivystys Nuoret (Nuoriku) kanssa. 
Alkoholiteemaisen pelin Android-pohjainen toteutus aloitettiin samanaikaisesti. Pelit 
valmistuvat helmikuussa 2014. Alkoholiteemainen peli on pelattavissa suomeksi, ruotsiksi ja 
englanniksi. Vuoden tavoitteena oli, että ei tuotettaisi uutta pelisisältöä vaan keskityttäisiin 
olemassa olevien pelien kohdeyleisölle markkinointiin ja viemään pelejä yhdeksi 
työvälineeksi aluetyöhön. Mainosyhteistyötä MTV:n kanssa ei ollut, joten pienemmän 
näkyvyyden takia latausmäärät jäivät tavoitteestaan. Mobihubu-pelejä pelattiin lisäksi 
ohjatusti Walkers-Hubu-bussilla yhdessä nuorten kanssa.  
 
Minivisoja, eli pieniä tietovisoja, on tuotettu itse ja yhdessä eri järjestöjen kanssa. Teemoina 
ovat olleet mm. nuoren oikeudet, liikenne, opintotuki. Pelit on julkaistu Pelimestassa ja 
yhteistyökumppaneiden kotisivuilla. Minivisojen avulla luodaan kohderyhmälle sopivaa 
sisältöä eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Minivisoja pelattiin vuoden 2013 aikana 
yhteensä 16904 kertaa. 
 
Vuonna 2013 tavoitteena oli saavuttaa Pelimesta-sivustolle kaikkiaan 30 000 yksittäistä 
pelitapahtumaa vuodessa. Tämä tavoite ylitettiin, sivuston pelejä pelattiin yli 48 000 kertaa. 
Pelimesta-sivuston uudistaminen jäi vuoden 2014 keväälle, mutta 2013 aikana sivuston 
toimintoja paranneltiin ja syksyllä aloitettiin sivuston ulkoasun ja selkeämmän 
käytettävyyden suunnittelu.  
Oppimispelit ovat kaikki toimintalogiikaltaan samanlaisia. Niiden vaikuttavuutta voidaan 
arvioida samalla logiikalla, kuin Mobihubu-peliä on arvioitu. Mobihubun ladanneille 
suunnatussa palautekyselyssä 56 % vastanneista kertoo saaneensa pelistä jonkin verran 
uutta tietoa ja 26 % paljon uutta tietoa. 18 % vastasi, ettei ole saanut siitä uutta tietoa. Peli 
on onnistunut herättämään keskustelua, sillä puolet vastaajista aikoo tai on keskustellut 
pelin sisällöstä kavereiden, sisarusten, vanhempiensa, opettajien tai nuorisotyöntekijöiden 
kanssa. 
Oppimispelien kautta saavutettuja ehkäisevän työn tuloksia arvioidaan myös toteamalla 
pelattujen pelien kokonaismäärä ja lukemalla Pelimesta- sivustolle kirjoitettuja palautteita. 

Vapaaehtoistoiminta verkossa 
Tavoitteena on tarjota matalan kynnyksen vapaaehtoistoimintaa, johon osallistuminen 
toteutuu ensisijaisesti Internetiä hyödyntäen. Vapaaehtoistoiminta verkossa tarjoaa 
mahdollisuuden vaikuttaa ja tuoda mielipiteensä ehkäisevään päihdetyöhön ja terveyden 
edistämiseen.  
 
Vapaaehtoistoiminnassa on kuukausittain vaihtuva teema, johon liittyy erilaisia tehtäviä. 
Heille järjestettiin teemakuukausia vuoden 2013 aikana, hyödyntäen Archa- 
tehtävienpalautusjärjestelmää ja facebook-ryhmää. Teemoja olivat Lähiverkko-hanke, 
tupakka, sosiaalinen media, media, itsenäistyminen ja huumausaineet, joista saatiin 
vapaaehtoisten tekemiä tuotoksia. Tuotoksia hyödynnettiin LähiVerkko-hankkeessa sekä 
EHYT ry:n julkaisuissa.  Teemakuukausien lisäksi vuoden 2013 aikana vapaaehtoiset 
testasivat yksikön uusia pelisovelluksia. Neljä vapaaehtoista osallistui toimintaamme 
vapaaehtoistoiminnan messuilla.  
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Verkon ollessa ensisijainen väline, luo tämä haasteita sitouttaa vapaaehtoisia 
yhteisöllisyyteen ja vapaaehtoistoimintaan. Verkkotehtävät ja keskustelut on oltava 
tarpeeksi mielenkiintoisia ja yhteydenpidon sujuvaa.  Sopivien vapaaehtoistoimijoiden 
löytäminen on asettaa paineita toiminnan markkinoinnille.  Toiminnassa on toiminut vuoden 
aikana ollut mukana 28 nuorta, joista neljä jäi toiminnasta vuoden aikana pois. 
Verkkotehtäviä tehneiden ja keskusteluihin osallistuneiden määrä on vaihdellut 1-9 
vapaaehtoisesta per kuukausi.  Vapaaehtoistoimijat ovat 14 – 24 vuotiaita, miehiä ja naisia. 
Suurin osa on 18–20 vuotiaita.  
  
Netissä käytyjen keskustelujen ja tehtävien kautta vapaaehtoinen on ollut ehkäisevän 
päihdetyö kohde ja toteuttaja, jonka kautta jaoimme tietoa ja ymmärrystä päihteistä ja 
niiden käyttöön liittyvistä tekijöistä. Toiminta haastaa vapaaehtoista miettimään omia 
valintojaan, arvojaan ja asenteitaan päihteisiin liittyen sekä pohtimaan median ja lakien 
vaikutusta yksilön valintoihin päihdetavoissa. Tiedot kohdentuvat yksilöön, jossa tuloksena 
on usein keskusteluja lähipiirin kanssa. Verkko mahdollistaa vapaaehtoistoiminnan 
valtakunnallisesti sekä osallistaa myös ujoja nuoria. 

LähiVerkko 
LähiVerkko-hankkeessa kehitetään helppoja työvälineitä ja tukirakenteita, joiden tavoitteena 
on auttaa ikäihmisiä tietoteknologian hyödyntämisessä arki elämässä. Hankkeen tavoitteena 
on vahvistaa yhteisöllisyyttä ja tukea sukupolvien välistä osallisuutta. Työvälineitä kehitetään 
yhteistyössä paikallistason toimijoiden kanssa, jotka tietävät olemassa olevat tarpeet 
alueillansa.  
 
LähiVerkko-hanke käynnistyi toukokuussa 2013, jolloin projektiin palkattiin projektipäällikkö 
sekä kaksi osa-aikaista verkkopedagogia. Joulukuussa palkattiin kaksi projektisuunnittelijaa. 
Ensimmäinen vuosi oli verkostoitumista muiden alan toimijoiden kanssa. Hankkeen 
tavoitteita tarkennettiin. Nettisivut avattiin ja niille saatiin vierailijoiden blogikirjoituksia. 
EHYT ry:n Assarit tuottivat materiaalia LähiVerkko-hankkeeseen. Yhdessä KÄKÄTE-hankkeen 
kanssa toteutettiin TNS Gallupin kysely tietotekniikan käytöstä 75−89-vuotiaiden 
keskuudessa. Tulokset saadaan vuoden 2014 puolella hankkeen käyttöön. Hanke osallistui 
Eläkeliiton erilaisiin tapahtumiin; Lujuutta luustoon, Hyvinvointikiertue ja 
Liittovaltuustopäivät. Tapahtumissa hankkeesta jaettiin tietoa ja tehtiin videotallenteita. 
Hankkeen näkyvyys lisääntyi. Hanke kohtasi sidosryhmiä ja sai heiltä palautetta hankkeen 
materiaaleista ja toiminnoista. Ensimmäiset pilotit varmistuivat vuonna 2014 alkaviksi. 

Mobiiliapu 
Mobiiliapuhanke oli toiminnassa vuosina 2009–2013. Hankkeessa kehitettiin mm. internet- ja 
mobiiliympäristöihin soveltuva ohjelmisto, mikä mahdollistaa tiedon ja jakamisen erilaisten 
palveluiden tarjoamisen eri kohderyhmille. Kehitetty viestijärjestelmä mahdollistaa 
monenlaisten viestien lähettämisen eri kohderyhmille. Lisäksi hankkeessa tuotettiin 
Ottomitta mobiilisovellus, jonka avulla voidaan arvioida ja seurata omaa alkoholinkäyttöä. 
Hankkeen aikana terveysneuvontapisteiden henkilökunnan ja asiakkaiden tietoisuus 
Mobiilivinkki-palvelusta lisääntyi. Palvelua käyttäneet asiakkaat ovat ulkoisen arvioinnin 
perusteella erittäin tyytyväisiä siihen. Palvelua pidettiin asiakkaiden keskuudessa mm.  
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helppokäyttöisenä ja sen sisältöjä ymmärrettävinä. Lähes kaikki palvelua käyttäneet 
arviointikyselyn vastaajat kokivat saaneensa palvelusta tarvitsemansa tiedon. 
 
Projekti tuotti myös tietoa mobiilipalvelun kehittämisen ja markkinoinnin haasteista 
haavoittuvassa asemassa oleville kohderyhmille. Projektin toteutukseen osallistuneiden 
järjestöjen tietoisuus toistensa toiminnasta ja kohderyhmien erityispiirteistä lisääntyi.  
 
Mobiiliapujärjestelmä päätettiin ottaa yhdistyksen perustoimintojen joukkoon, vaikkei se 
saanutkaan lisärahoitusta RAY:ltä. 

Valtakunnallinen päihdeneuvontapalvelu  
Helsingin Diakonissalaitoksen (HDL) ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhteishankkeena 
toteutetaan valtakunnallista anonyymia päihdeneuvontapalvelua vuosina 2012–2014. 
Päihdeneuvontapuhelimen numero on 0800 900 45 ja siellä vastataan 24 h vuorokaudessa, 
vuoden jokaisena päivänä. EHYT ry:n tehtävät projektissa vuonna 2013 olivat: 

 Päihdeneuvontapuhelimen vastaaminen arkisin klo 8.00–15.00 
 Tilastoinnin ja arvioinnin välineiden ylläpitäminen 
 Nettineuvontaan vastaaminen 
 Jaetun työpöytävälineen, eli Tukipaketin sisällön ja käyttöönoton      toteuttaminen 

 
Vuoden aikana hankkeessa toteutettiin internetissä käytettävä reaaliaikainen jaettu 
työpöytämallinen tiedonjakamispalvelu, jonka avulla neuvoja voi tarjota hyödyllistä tietoa 
palveluun soittavalle. Sovellus toteutettiin yhteistyössä Aalto yliopiston kanssa. 
 
Neuvontapalvelut tarjoavat laadukasta ja asiantuntevaa ammattiapua ja tukea mm. 
huumeiden käyttäjille ja heidän omaisilleen sekä päihteitä käyttäviä ihmisiä työssään 
kohtaaville. Neuvontapalvelun hyödynsaajina ovat päihdeongelmaiset ja heidän läheisensä 
sekä päihdeongelmia työssään kohtaavat ammattilaiset. Neuvontapalvelun hyötyinä on sen 
tarjoama tieto ja tuki. Sen ei ole tarkoitus olla hoidollista vaan siinä on tarkoitus ohjata 
soittaja löytämään erilaiset tuki- ja hoitopalvelut ja tämän kautta vaikuttamaan 
päihdeongelmista koituvien haittojen vähentämiseen. 
 
Jokaisen Päihdeneuvontapalveluun tulleen puhelun jälkeen täytetään 2013 tiedonkeruu-
aineiston lomake. Aineiston perusteella arvioituna palveluita käyttäneiden kokemukset 
palvelusta ovat olleet pääosin positiivisia. Lähes kaikki soittajat antoivat positiivista tai 
neutraalia palautetta palvelusta. Palveluun tyytymättömiä oli vain 1.5 prosenttia soittajista. 
Soittajat olivat mm. erittäin kiitollisia saamastaan avusta ja tuesta. Tämän lisäksi palvelun 
olemassa oloon oltiin myös kiitollisia. Yli seitsemässäkymmenessä prosentissa 
neuvontapalveluun tulleista puheluista palvelun työntekijä koki, että hänellä oli tarpeeksi 
tietoa vastata soittajalle.  
 
Päihdeneuvontapalveluprojektissa HDL on avustuksen saaja ja vastaa raportoinnista 
rahoittajalle. EHYT ry kuvaa projektin toteumaa oman tehtäväkenttänsä kautta.  
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Walkers–Hubu-bussiprojekti 
Kolmivuotinen (2011—2013) liikkuvan nuorisotyön kehittämiseen tähtäävä Walkers-Hubu-
bussiprojekti toimi viimeistä vuotta vuonna 2013 Aseman Lapset ry:n kanssa Raha-
automaattiyhdistyksen tukemana. EHYT ry toteutti bussilla ehkäisevää päihdetyötä tammi-
helmikuussa Vuosaaressa ja maalis-toukokuussa Espoon keskuksessa. Espoon keskuksessa 
mallinnettiin Epeli-turnaus, jossa alueen nuoret pelasivat oppimispeliä ryhmissä 
turnausmuotoisesti. Pelatut aihealueet määrittyivät alueen tarpeen mukaan. Tarve 
selvitettiin ennakkokyselyllä alueella nuorten parissa työskenteleviltä ammatillisilta 
toimijoilta. Lisäksi alueille tehtiin kannabis- ja muuntohuumeaiheiset minivisat. Toiminta-
alueilla hyödynnettiin EHYT ry:n Mobiiliapu-hankkeen tekstiviestipalvelua, joka toimi 
erityisen hyvin tiedotuskanavana alueen nuorille.  
 
Kesäaikana bussiprojektin työntekijät toimivat osana Aseman Lapset ry:n Walkers-toimintaa 
Helsingin keskustassa. Elo—lokakuun aikana bussi kiersi vanhoja toiminta-alueita ja järjesti 
toimintailtoja 2—3 per alue. Marraskuussa bussi osallistui Lempäälässä päihteettömään 
SelväPerjantai-tapahtumaan. 
 
Bussilla kohdattiin toimintailtoina vuoden 2013 aikana 1213 nuorta, mikä vastasi asetettua 
tavoitetta. Tammi—toukokuussa, jolloin bussi toimi Vuosaaren ja Espoon keskuksen alueilla, 
bussilla vieraili yhteensä 831 nuorta. Työntekijöiden arvion mukaan nuorista noin 70 % pelasi 
vähintään kerran jotain bussin oppimispeleistä. Palautekyselyiden perusteella pelejä 
pelanneista nuorista 92 % piti pelien kysymyksiä hyvinä, ja 67 % koki saaneensa ainakin 
jonkin verran uutta tietoa päihteistä pelien ja bussin työntekijöiden kanssa käytyjen 
keskustelujen kautta. Oppimispelit olivat erityisen suosittuja Espoon keskuksen alueella. 

  

 Tilasto 

Internet- ja mobiilityön yksikön kontaktit 2013 
  

Toimintakenttä Toiminta Yhteensä 
SOSIAALINEN MEDIA     
Demi (EOPH Demilä) Keskustelu 14039 
  Kävijät 2562 
goSupermodel Keskustelu 21285 
  Jäseniä kerhossa  11584 
  Lukukerrat 16404 
Hevostalli**/*** Viestien määrä 350 
IRC-Galleria (EOPH-yhteisö) Lataukset 6279 
  Kysely 5348 
Muropaketti* Lukukerrat 70236 
  Viestit 721 
  Uniikit kirjoittajat 282 
Aapeli Hahmosivulla kävijät 6592 



54

54 
 

 Kyselyihin vastanneet 2184 
  Viestien määrä 731 
OPPIMISPELIT     
Pelimesta Kävijät 5396 
  Pelatut pelit **** 8077 
  Mobiililataukset 7994 
Mobihubu Pelatut pelit Pelimestassa 10994 
Epeli Pelatut pelit Pelimestassa 14828 
Epeli Facebook Pelatut pelit  1006 
Minivisat Pelatut pelit 16904 
NEUVONTAPALVELUT     
Neuvontapuhelin Vastattuja puheluita 1118 
VAPAAEHTOISTOIMINTA     
Assarit Osallistujat 28 
HANKKEET     
Walkers–Hubu-
bussiprojekti 

Bussi-illan kävijät 1213 

Mobiiliapu Viestiliikenne yhteensä 116683 
  Hakusanapalvelu (EHYT ry ja Riku) 15164 
  Ryhmäviestit 26681 
  Vertaistukiviestit 2375 
  Yksityisviestit 990 
  Kyselyt, kysy-vastaa ja palaute 63482 
  Muut, kohdentumattomat viestit 7988 
  Mobiiliapu-sovelluksen lataukset 163 
LähiVerkko Kohdatut yhteistyökumppanit 100 
  Kohdatut kohderyhmään kuuluvat (ikäihmiset) 330 
  Kohderyhmätestaajat (vapaaehtoiset, 

pilottiryhmä) 
10 

  Internet-sivuilla käyneet (uniikit) 748 
 

*       Toiminta alkanut toukokuussa 
**     Toiminta päättynyt syyskuussa 
***   Luku arvio 
**** Retro- ja Ite- pelit   

 

Nosto 1 
Internet- ja mobiilityön kautta tavoitetaan vuosittain paljon ihmisiä. Vuonna 2013 eri some 
keskusteluiden, pelatut pelien, vastatuttujen puheluiden ja muiden kohtaamisten 
yhteissummaksi nousee 182 000. Lisäksi Mobiiliapujärjestelmän kautta lähetettiin 116 000 
viestiä. 
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Nosto 2 
Sosiaalisen median toimintaan osallistumisen koettiin olleen itselleen hyödyllistä. Keskeisiä 
hyötyjä olivat apu ongelmiin, uuden tiedon saaminen ja oman mielipiteensä kertomisen 
mahdollisuus. Myös aikuisen kanssa juttelu itsessään koettiin hyödyksi.  

Nosto 3 
Mobiiliapuhankeessa tuotettiin vuosina 2009–2013  internet- ja mobiiliympäristöihin 
soveltuva ohjelmisto, mikä mahdollistaa tiedon ja jakamisen erilaisten palveluiden 
tarjoamisen eri kohderyhmille. Kehitetty viestijärjestelmä on suunniteltu järjestöjen käyttöön 
ja mahdollistaa monenlaisten viestien lähettämisen eri kohderyhmille. Vuonna 2013 
järjestelmän kautta lähetettiin 116 000 viestiä. 
 

5.2 Aikuistyö-yksikkö 

Aikuisten ehkäisevä päihdetyö 
 

EHYT ry:n aikuistyötä toteutetaan kahdesta eri näkökulmasta. Ensisijaisena näkökulmana on 
vaikuttaa aikuisväestön omien yhteisöjen toimintatapoihin ja toimintavalmiuksiin. 
Toissijaisesti tarjotaan tukea aikuisten henkilökohtaisten päihteidenkäyttöön liittyvissä 
muutosprosesseissa, havahdutetaan pohtimaan omaa päihteidenkäyttöä ja tarjotaan 
välineitä itsehallintaan. Toiminnan peruspilareita ovat kohderyhmänä olevien yksilöiden ja 
yhteisöjen omien voimavarojen hyödyntäminen (ns. Taitolaji-lähestymistapa), 
ratkaisukeskeisyys, kannustaminen paikalliseen vaikuttamiseen ja kumppanuus.  
 
Toiminnan päätavoitteiksi vuonna 2013 oli määritelty: 

 työyhteisöjen valmiuksien lisääminen päihdehaittojen ehkäisyyn ja käsittelyyn 
 aikuisten havahduttaminen oman päihteidenkäytön pohdintaan sekä käytön 

itsehallinnan tukeminen 
 henkilökohtaisten, päihteidenkäyttöön liittyvien muutosprosessien tukeminen 

 
Aikuisten ehkäisevää päihdetyötä toteutti vuonna 2013 kolme työntekijää. Määrä on ollut 
vähäinen työtehtäviin nähden, mutta hyvä tiimityöskentely ja joustava työnjako ovat 
mahdollistaneet monipuolisen toiminnan ylläpitämisen ja myös kehittämisen. 

HUUGO-toiminta 
Työelämän päihdehaittojen ehkäisytyötä on toteutettu HUUGO-markkinanimellä. Siinä 
keskeisenä on nähty juuri työyhteisöjen itsensä kannustaminen toimintaan itselleen sopivilla 
tavoilla. Tärkeä tapa tähän on työpaikkojen vastuuhenkilöille suunnattu tuki ja viestintä. 
Vastuuhenkilöille annettiin muun muassa päihdeohjelmien laadintaa ja työyhteisöjen hyviä 
ennaltaehkäiseviä käytäntöjä koskevaa neuvontaa sekä pidettiin tarjolla työpaikan 
päihdetyöhön opastavaa materiaalia sekä verkossa (huugo.fi – sivusto) että esitemateriaalina 
(mm. Henkilökohtainen ongelma? –opas). Yhteistyössä Työturvallisuuskeskuksen kanssa 
tuotettiin työelämän huumeilmiöön perehdyttävä tietopaketti. EHYT:n 
Päihdeneuvontapuhelin-toimintaa tuettiin ottamaan aikuisten alkoholinkäyttö ja erityisesti 
työelämän tarpeet vahvemmin osaksi auttamistyötään. 
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Viestintä on keskeinen osa toimintaa, koska työyhteisöihin ei ole mahdollista päästä 
vaikuttamaan ilman työyhteisöjen myötävaikutusta. Työpaikoille suunnattu viestintä 
uudistettiin täysin vuoden 2013 aikana perustuen edellisen vuoden lopulla 
yhteistyökumppaneilta saatuun arvioon siitä, että viestinnän puutteet rajoittivat toiminnan 
tuloksellisuutta (ks. myös EHYT:n Ak3-avustuksen tuloksellisuus- ja vaikuttavuusselvitys 
vuodelta 2012). Tämä työ toteutettiin yhteistyössä viestintätoimiston kanssa ja siihen 
käytettiin pääosa HUUGO-toiminnan aiemmilta vuosilta siirtyneestä avustusylijäämästä. 
Uudistuksen keskeisiä osia olivat muun muassa sanoman selkeyttäminen, uusien 
viestintäkanavien (mm. Uudista&Uudistu –messut) löytäminen ja huugo.fi –verkkosivuston 
uudelleen käyttöönotto nimenomaan työpaikoille suunnatun viestinnän väyläksi. Viestinnän 
uudistaminen tuki myös työelämän päihdekysymyksiin liittyviä julkisen keskustelun avauksia 
kohderyhmän kannalta erittäin merkittävissä medioissa (Talouselämä, Fakta, Kauppalehti 
Optio). 

 
Toiminnan toinen keskeinen osa on ollut päihdekysymyksiin liittyvä koulutus, jota on tarjottu 
erityisesti työpaikkojen vastuuhenkilöille (esimiehet, työsuojeluhenkilöstö, 
henkilöstöedustajat ja työterveyshuolto), jonkin verran myös henkilöstölle laajemminkin. 
Koulutuksissa tyypillisesti käsiteltäviä teemoja ovat olleet päihdehaitat ilmiönä, niiden 
ehkäisy osana työyhteisön toimintaa, päihdehaittoihin puuttuminen ja työpaikan 
päihdeohjelmien laadinta. Koulutuksia on järjestetty kolmella tavalla: itse organisoidut, 
avoimet alueelliset koulutukset (5 kpl), itse organisoidut, kohdennetut koulutukset (7 kpl) ja 
yhteistyökumppanien kanssa osana laajempia kokonaisuuksia toteutetut koulutukset (12 
kpl). Viimeksi mainituista kumppaneista tärkeimpiä ovat olleet Kiljavan opisto ja 
Työturvallisuuskeskus. 

 
Koulutustoimintaa kehitettiin vuoden 2013 aikana siten, että alkoholin lisäksi myös muut 
päihteet, erityisesti kannabis, otettiin mukaan koulutusten sisältöön. Lisäksi kehitettiin ja 
pilotoitiin uutta päihdeohjelmatyöpaja-koulutusmuotoa. 

 
Vuodelle 2013 oli asetettu tavoitteeksi myös toiminnan kumppanuuksien kehittäminen 
työnantajatahojen, työterveyshuollon palveluntarjoajien ja päihdehoitoa työikäisille 
tarjoavien tahojen kanssa. Työnantajien suuntaan merkittävää oli yhteistyön käynnistyminen 
henkilöstöhallinnon asiantuntijajärjestö HENRY:n kanssa, mikä johti mm. yhteisen 
kyselytutkimuksen tekoon työelämän päihdeilmiön laajuudesta. Myös työterveyshuoltojen 
kanssa tehtävä yhteistyö kehittyi ja johti yhteistyöhön mm. koulutusten järjestämisessä. 
Yhteistyössä A-klinikkasäätiön kanssa valmisteltiin pienimuotoinen hanke vuodelle 2014, 
mutta se ei valitettavasti saanut rahoitusta. Tärkeinä yhteistyökumppaneina säilyivät 
aiempien vuosien tapaan myös työmarkkinakeskusjärjestöt, Työterveyslaitos ja 
Työturvallisuuskeskus, jonka päihdeasiantuntijat-ryhmä on kumppanien keskeinen kanava 
vaikuttaa HUUGO-toiminnan tavoitteisiin ja sisältöihin ja toisaalta tärkeä kanava EHYT:lle 
saada tietoa työelämän ajankohtaisesta tilanteesta ja kumppanien toiveista. 

 
Työpaikkojen keskeinen asema aikuisten ehkäisevässä päihdetyössä on perusteltu sikäli, että 
niiden kautta on mahdollista tavoittaa sekä alkoholia kohtuullisesti käyttävä enemmistö että 
riskikuluttajat. Työyhteisöissä on useimmiten vakiintuneet rakenteet ja toimintamallit 
työturvallisuuden ja työkyvyn ylläpitämiseen sekä työhyvinvoinnin kehittämiseen, ja 
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hyödyntämällä näitä toimintamalleja myös päihdekysymysten käsittelyssä voidaan 
työpaikkojen kautta vaikuttaa suuriin ihmisjoukkoihin. Vaikuttavuuden kannalta myös laaja ja 
jatkuva kumppanuus muiden työelämän vaikuttaja- ja asiantuntijatahojen (erityisesti 
Työturvallisuuskeskuksen) kanssa on ollut välttämätöntä. 

 
Työpaikan päihdeohjelmat on nähty tärkeimpänä yksittäisenä välineenä, joiden kautta on 
mahdollista tukea työpaikan muodostaman yhteisön valmiuksia ja tahtoa toimia 
päihdekysymyksissä, ja siksi niiden käsittely on keskeisessä roolissa HUUGOn kaikessa 
toiminnassa. Erityisesti päihdeohjelmien ja niiden kautta työyhteisöjen toimintatapojen 
kehittäminen painottamaan päihdehaittojen ennaltaehkäisyä on oleellista alkoholikulttuurin 
muuttamiseksi.  

 
HUUGO-toiminnan tuottama materiaali on levinnyt työpaikoilla laajalti. Niillä työpaikoilla, 
jotka toiminta on tavoittanut, on osallistujapalautteen ja itsearvioinnin perusteella 
tietoisuuden ja osaamisen vahvistamisessa päihdekysymyksissä onnistuttu erinomaisesti. 
Myös HUUGO-koulutuksia tarkastelleen opinnäytetyön (Antikainen, Hanski: Huugo-koulutus 
päihdehaittojen ennaltaehkäisijänä – Koulutuksen käyneiden kokemuksia Huugosta) tulosten 
perusteella toiminta on vahvistanut valmiuksia päihdehaittoihin puuttumiseen. Toiminnan 
osanottajat ja kumppanit ovat arvioineet, että juuri pienten ja keskisuurten yritysten 
tarpeisiin vastaaminen päihdetyössä on ollut HUUGO-toiminnan vahvuus. Taloudellisen 
epävarmuuden oloissa, jotka suomalaisessa työelämässä vallitsivat vuoden 2013 aikana, 
työpaikkojen halukkuus ottaa vastaan tukea tai koulutusta päihdekysymyksissä oli kuitenkin 
vähäisempää kuin toivottiin: tämä näkyi erityisesti vähäisenä kiinnostuksena avoimiin 
koulutuksiin. Tämäkin korosti viestinnän kehittämisen merkitystä, ja laajan julkisen 
keskustelun herättämisessä onnistuminen vuoden 2013 aikana oli tärkeää työpaikkojen 
havahduttamisen kannalta: aivan vuoden 2013 lopussa olikin jälleen havaittavissa 
työpaikkojen lisääntynyttä kiinnostusta ennaltaehkäisevään työhön. 

Taitolaji-toiminta 
Taitolaji-toiminnalla tarkoitetaan EHYT:n suoraan aikuisia kohtaavaa ehkäisevää työtä. Sen 
keskeisin muoto vuonna 2013 ovat olleet Cafe Taitolaji – tilaisuudet. Ne ovat tarjonneet 
matalan kynnyksen tilaisuuden, jossa alkoholinkäyttöään muuttamaan pyrkivillä on 
mahdollisuus saada sekä ammattilaisen ohjausta että muiden keskustelijoiden vertaistukea. 
Tilaisuuksia toteutettiin vuonna 2013 28 kpl, Lahdessa, Helsingissä, Pirkkalassa, Tampereella 
ja Turussa ja ne toteutettiin yhteistyössä paikallisten kumppanien kanssa.  

 
Taitolaji-toiminnassa on toteutettu myös tilannearviotapahtumia, joissa annetaan helposti 
saavutettavissa julkisessa tilassa mahdollisuus omien alkoholinkäyttötottumusten arviointiin 
AUDIT-testin perusteella sekä tarvittaessa ohjausta ja neuvontaa alkoholinkäytön 
vähentämiseen. Tapahtumia järjestettiin vuoden aikana 5 kpl, Turussa, Lahdessa ja 
Lappeenrannassa. Lappeenrannan tilaisuudet toteutettiin EKSOTE-kuntayhtymän kanssa 
tehdyn kumppanuussopimuksen puitteissa. 

 
Lisäksi on toteutettu Hyvinkäällä, Tampereella ja Asikkalassa kolme kannustajakoulutusta, 
joissa ohjataan jäsenjärjestöjen ja sidosryhmien vapaaehtoisia kannustamaan ja tukemaan 
alkoholinkäyttöön liittyviä muutoksia ja motivoidaan toimimaan lähiympäristön hyväksi. 
Uutena Taitolaji-toimintamuotona kehitettiin Taitolaji-yhteisökoulutus, jossa osittain myös 
HUUGO-menetelmiin pohjautuen tuetaan työllistämistoimintaa ja kuntouttavaa työtoimintaa 
harjoittavien tahojen vastuuhenkilöitä kohtaamiensa aikuisten tukemisessa, kannustamisessa 
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ja päihdehaittojen vähentämisessä. Yhteisökoulutusta kokeiltiin vuoden aikana kaksi kertaa 
yhteistyössä paikallisten työttömien yhdistysten kanssa, ja siitä saatu palaute oli hyvää. 

 
Tilaisuuksien ja tapahtumien lisäksi Taitolaji-toimintaan on kuulunut myös laajasti 
viestinnällistä työtä. Taitolaji.fi – sivuilla, jotka uudistettiin vuoden aikana, on pidetty tarjolla 
itsehallintaa tukevaa ja muutokseen kannustavaa materiaalia. Myös esitemateriaalia on 
levitetty, mutta tavoitteena ollut Muutoksen mahdollisuus – oppaan päivittäminen ei 
toteutunut vielä vuonna 2013. Sen sijaan tärkeänä itsehallinnan tukimateriaalina on käytetty 
yhteistyössä Mobiiliapu-hankkeen kanssa tuotettua henkilökohtaisen alkoholinkäytön 
seurantaan tarkoitettua mobiilisovellus OttoMittaa, joka vuoden 2013 aikana laajeni 
saataville kaikissa kolmessa keskeisessä puhelinkäyttöjärjestelmässä. OttoMitta-työkalu on 
herättänyt laajaa kiinnostusta (yli 9 000 latausta vuonna 2013), ja Mobiiliapu-hankkeen 
päättyessä vuoden lopussa vastuu siitä ja sen jatkokehittämisestä siirtyi kokonaan aikuisten 
ehkäisevän päihdetyön vastuulle. Ns. ”terassikauden” merkeissä toteutettiin kesällä 
viestintäkampanja, jossa tarjottiin mahdollisuutta saada tekstiviestitse tukea alkoholinkäytön 
itsehallintaan: kesän alussa viestien rooli oli kannustava, kesän lopussa taas tukea 
muutokseen tarjoava. 

 
Taitolaji-toiminta on saanut osallistujilta kiittävää palautetta siitä, että alkoholinkäyttöään 
vähentäville on tarjolla monia erilaisia mahdollisuuksia. He ovat palautteessaan kokeneet 
löytäneensä toiminnasta konkreettisia neuvoja juomisen hallintaan, kuten juomakertojen ja –
määrien vähentämiseen, ja apua alkoholittoman hauskanpidon löytämisessä. Myös kokemus 
siitä, etteivät he ole tilanteessaan yksin, on koettu helpottavaksi. EHYT:n kannalta Taitolaji-
toiminta on hyvin työvoimaintensiivistä, eikä sen kautta ole nykyresursseilla mahdollista 
saavuttaa kovin suuria ihmisjoukkoja. Työ on kuitenkin tärkeää sikäli, että se kehittää 
työntekijöiden taitoja ihmisten kohtaamiseen ja auttamiseen, mikä puolestaan on edellytys 
näiden taitojen siirtämiselle eteenpäin esim. HUUGO- ja muussa yhteisöjä tukevassa työssä. 
Vuoden 2014 tavoitteeksi on myös otettu Taitolaji-työmuotojen laajentaminen 
vapaaehtoistyöhön, mikä mahdollistaisi toiminnan kattavuuden parantamisen. 

 
OttoMitta-työkalu laadittiin helpottamaan oman alkoholinkäytön seurantaa ja sen terveys- ja 
taloudellisten vaikutusten arviointia. Erityisenä pyrkimyksenä OttoMitan kehittämisessä oli 
automatisoida hankalaksi koettu alkoholiannosten laskenta, jonka tutkimuksissa on todettu 
vaikeuttavan oman käytön arviointia. Vuoden 2013 kerätyn käyttäjäpalautteen perusteella 
OttoMitan vahvuuksia ovat ensinnäkin se, että se on tuonut seurantamahdollisuuden uuteen, 
teknologisesti kiinnostavaan ja helppokäyttöiseen muotoon, ja toiseksi se, että puhelimessa 
toimivana sovellus on aina käyttäjänsä mukana. Sovellus on myös herättänyt kiinnostusta 
ammattilaisissa asiakastyön apuvälineenä. Potentiaalisesti laajatkin joukot 
kustannustehokkaasti tavoittavana välineenä sen rooli Taitolaji-toiminnassa tulee jatkossa 
olemaan erittäin keskeinen. 
 
HUUGO-toiminnassa tavoitettuja 765 
HUUGO-toiminnalla välillisesti tavoitettuja 26000 
Taitolaji-toiminnassa tavoitettuja 654 
- joista miehiä 377 
- joista naisia 277 
Ikähankkeessa kohdattuja 3047 
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Eläkeikäisten ehkäisevän päihdetyön yhteishanke (”Onks’ uutta tietoo?”) 
 

Onks’ uutta tietoo? – hankkeen perustavoitteena on ollut ehkäistä eläkeikäisten 
päihdehaittoja. Tavoitteeseen on pyritty hyödyntämällä eläkeikäisten omia yhteisöjä 
jäsentensä voimavaroja vahvistavana sekä terveyttä ja toimintakykyä ylläpitävänä voimana. 
Tästä syystä eläkeläisjärjestöt Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ja Eläkeläiset ry 
paikallisjärjestöineen ovat olleet hankkeen keskeiset kumppanit ja myös toiminnan tärkein 
kanava. Tavoitteena on ollut löytää hyviä käytäntöjä, joiden kautta eläkevuosiin saadaan 
hyvinvointia ja elämäniloa vähemmillä terveysongelmilla. 
Hankkeessa työskenteli vuoden aikana kaksi täysiaikaista sekä yksi kesätyöntekijä. 
Vuosi 2013 oli hankesuunnitelman mukaisesti hankkeen viimeinen vuosi, joskin joitakin 
toimia toteutetaan vielä vuoden 2014 alussa. Vuoden aikana toteutettiin mm. seuraavia 
toimenpiteitä: 

 eläkeikäisten riskirajatietoisuutta painottanut tiedotuskampanja yhteistyössä ”rap-
mummo” Eilan kanssa 

 muistelu- eli elämäntarinaryhmät kolmella paikkakunnalla sekä kaksi muistelukurssia 
 koulutustilaisuuksia eri kohderyhmille, mukaan lukien kotihoidon ammattilaiset 
 eläkeikäisten yhdistyksille suunnatun opintokerhoaineiston tuottaminen 
 hankkeen viestintää toteuttavan, ikä-aiheisen EHYT Teema – lehden sisällöntuotanto 
 useita artikkeleita eläkeläisjärjestöjen jäsenlehtiin 
 hankkeen päätösseminaari IkäAkatemia Finlandia-talossa. 

 
Hankkeen perusoletus siitä, miten eläkeläisjärjestöt voivat tukea jäsentensä hyvinvointia ja 
erilaisin hyvin ennaltaehkäisevin käytännöin vähentää päihdehaittoja, on saanut hankkeen 
myötä vahvistuksen. Muistelutyö elämän voimavaroja esiin tuovana toimintamallina on 
myös hankkeen perusteella tuloksellinen. Hankkeen keskeisenä opetuksena on viestinnän 
suunnittelu: pelkän alkoholiteeman nostaminen esille karkottaa kohderyhmää, joten aihe on 
kytkettävä laajempiin terveyden, hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden teemoihin. Näin 
menetellen hanke onnistui merkittävästi kasvattamaan eläkeikäisten riskirajatietoisuutta 
alkoholinkäytöstä pilottipaikkakunnillaan. 
 
Tarkempi kuvaus hankkeesta ja sen toiminnasta vuonna 2013 on kirjattu hankkeen 
loppuraporttiin.  
 
Alueellinen jakauma HUUGO Taitolaji Ikähanke Yht. 
Etelä-Suomi 387 504 1391 2282 
Länsi-Suomi 228 150 594 972 
Itä-Suomi 0 0 25 25 
Pohjois-Suomi 150 0 1063 1213 
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5.3  Pelitaito-projekti 

Toiminta ja tavoitteet 
Pelitaito-projektin tavoitteena on lasten ja nuorten liikapelaamisen ja pelaamisesta 
aiheutuvien haittojen ehkäisy sekä pelikasvatuksen ja positiivisen pelikulttuurin edistäminen. 
Projekti käsittelee tietokone-, konsoli- ja mobiilipelaamista sekä rahapelaamista. Nuoresta 
kohderyhmästä ja kysynnästä johtuen painopiste oli vuonna 2013 enemmän digitaalisessa 
pelaamisessa. Rahapelaamista käsiteltiin esimerkiksi ammattilaiskoulutuksissa sekä 2. asteen 
oppilaitoksissa pidetyissä tapahtumissa.  
 
Tarve pelaamiseen ja pelihaittoihin liittyvällä tiedolle ja toiminnalle tuli jakson aikana 
selkeästi ilmi. Kysyntä etenkin vanhempainilloille ja ammattilaiskoulutuksille oli suurempaa 
kuin mihin projekti pystyi vastaamaan. Projektin tuottaman materiaalin kysyntä ylitti kaikki 
odotukset ja uusia painoksia jouduttiin ottamaan sekä uusista että vanhoista julkaisuista. 
Lisäksi peliteema kiinnosti kasvavassa määrin myös mediaa. 
 
Vuoden 2013 alusta projektin toiminnassa otettiin käyttöön painopistetyöskentely, joka 
rytmittää projektin toiminnan suunnittelua ja viestintää. Vuosi jakautui kolmeen jaksoon, 
joiden yhdistävänä teemana oli vastuu. Ensimmäisen jakson aikana (tammi-huhtikuu) 
käsiteltiin vastuuta erilaisten yhteisöjen kuten peliyhteisöjen ja median näkökulmasta. 
Toisella jaksolla (touko-elokuu) pohdittiin pelaajan vastuuta omasta pelaamisestaan. 
Viimeinen jakso noudatteli EHYT ry:n laajempaa teema aikuisen vastuuta ja sen keskiössä 
olivat vanhemmat ja kasvattajat. 
 

Vuosi 2013: 
Vastuu 

Jakso 1: 
Tammi-Huhtikuu 

Jakso 2: 
Touko-Elokuu 

Jakso 3: 
Syys-Joulukuu 

Painopiste 
ja siihen 
liittyvät 
keskeiset 
tapahtumat 

Yhteisöjen 
vastuu 

Peliakatemia 14.3. 
→ EHYT teema 
Pelaaminen 
 

Pelaajan vastuu 

Summer Assembly 
2013 → 
Pelipäiväkirjan 
julkaisu 

Aikuisen vastuu 

Pelikasvatus-
seminaari 8.11. → 
Pelikasvattajan 
käsikirja 

 
Vuoden 2013 aikana projektissa työskentelivät projektipäällikkö Inka Silvennoinen sekä 
projektiasiantuntijat Mikko Meriläinen (Kaisa Luhtalan vanhempainvapaan sijainen 
kesäkuusta 2012 alkaen) ja Teresa Tenkanen. 
 
Työn tukena projektilla on ollut ohjausryhmä, joka koostuu seitsemästä pelialan, 
pelitutkimuksen, pelihaittojen, viestinnän ja nuorisotyön aloilla toimivasta asiantuntijasta. 
Ohjausryhmä toimii projektiryhmän toimintaa ohjaavana ja sisältöasioissa neuvoa-antavana 
tahona. Vuoden 2013 aikana ohjausryhmä kokoontui kolme kertaa.  
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Projektin arviointi koostuu itsearvioinnista, kohderyhmiltä kerätystä palautteesta sekä 
ulkoisesta arvioinnista, josta vastaa Referenssi oy. 

Kouluissa tehtävä kehittämistyö  
Kouluissa tehtävässä työssä kehitetään yhdessä kummikoulujen kanssa helposti levitettäviä 
ja koulujen arkeen sovellettavia pelihaittojen ehkäisyn ja pelikasvatuksen toimintamalleja 
sekä selvitetään koulujen mahdollisuuksia toimia osana pelihaittojen ehkäisyä itsenäisesti 
projektin toiminnan päättymisen jälkeen. Vuonna 2013 koulutyö keskittyi kummikouluissa 
tehtävään kehittämistyöhön. Ulkoisen arvioinnin keräämään haastatteluaineiston perusteella 
kummikoulujen yhteyshenkilöt olivat tyytyväisiä yhteistyöhön ja projektin toimintaan. 
Kummikoulujen viestin mukaan projekti ja sen toiminta on koettu kouluille todella tärkeäksi. 
Projektin avulla oli oppilaiden ja vanhempien lisäksi lisätty opettajien osaamista ja tietämystä 
pelaamisesta.  

 
Kummikoulujen opettajia koulutettiin kevään aikana hyödyntämään pelaamiseen liittyviä 
tehtäviä ja materiaaleja omassa työssään. Tietoa ja tehtäviä sisältävä Pelitaito-kansio jaettiin 
kummikoulukouluille tueksi omaan työhön. Siitä ei kuitenkaan tehty alkuperäisen 
suunnitelman mukaista laajempaa julkaisua, sillä Pelitaito osallistui yhdessä Pelikasvattajien 
verkoston kanssa kirjoittamaan Pelikasvattajan käsikirjaa, johon otettiin mukaan 
pelaamisaiheisia tehtäviä ja vinkkejä Pelitaito-kansiosta. Näin julkaisusta saatiin 
alkuperäissuunnitelmaa laajempi ja laadukkaampi ja sen jakelulle saatiin verkoston ansiosta 
entistä paremmat edellytykset. 

 
Keväällä 2013 Pelitaito toteutti Sosped säätiön Pelirajat´ on -hankkeen kanssa 
yhteistyöprojektin Helsinki Business Collegessa HBC:ssä. Yhteistyöhön kuuluivat peliluennot 
HBC:n opiskelijoille, opettajille ja vanhemmille sekä pelaamiskysely oppilaitoksen 
opiskelijoille ja opettajille.  

 
Syksyn 2013 aikana pidettiin viimeiset kummikoulujen pelitietotunnit ja vanhempainillat. 
Tunneilla hyödynnettiin Mediataitokoulun videoita, jotka saivat hyvän vastaanoton 
oppilaiden ja opettajien keskuudessa.  Pelitaito oli mukana myös kummikoulujen 
hyvinvointitapahtumissa jakamassa tietoa pelaamisesta ja pelihaitoista. Vuoden 2013 aikana 
kummikouluissa ja HBC:ssä pidetyillä pelitietotunneilla kohdattiin yhteensä 860 lasta ja 
nuorta sekä 280 vanhempaa. Koulutuksiin ja pelitietotunneille osallistui yhteensä 156 
opettajaa.  

 
Vuoden 2013 lopussa Pelitaito aloitti yhteistyön kahdeksan helsinkiläisen peruskoulun 
kanssa. Koulut ovat mukana Helsingin Opetusviraston Tasa-arvohankkeessa. Tavoitteena on 
kehittää osallistavia ja vanhempien vertaisuutta hyödyntäviä helposti toteutettavia 
peliteemaisia vanhempainiltamalleja. Kehitettyjä malleja levitetään jatkossa Helsingin 
opetusviraston toimesta myös muihin Helsingin koululuihin.  

Osaamisen kehittäminen 
Projektin yhtenä keskeisenä toimintamuotona on nuorten parissa toimivien ammattilaisten 
osaamisen kehittäminen koskien lasten ja nuorten pelaamista ja pelihaittoja sekä 
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pelihaittojen ehkäisyä ja pelikasvatusta. Keskeisiä toimintatapoja ovat luennot ja koulutukset, 
verkostotoiminta sekä erilaisten julkaisujen ja materiaalien tuottaminen ja levittäminen. 

Luennot ja koulutukset  
Koulutusten avulla lisätään ammattilaisten valmiuksia toimia pelikasvattajina, tunnistaa 
pelihaittoja ja tarvittaessa puuttua haitalliseen pelaamiseen. Eri laajuisia luentoja ja 
koulutuksia järjestettiin vuoden aikana 40 kappaletta ja niihin osallistui yhteensä noin 1780 
ammattilaista, määrä oli yli kolmikertainen asetettuihin tavoitteisiin nähden. Koulutuksen 
kesto pidentyi selvästi aikaisempiin vuosiin verrattuna, yhä useampi oli pienemmälle 
ryhmälle tarkoitettuja laajempia koulutuksia. Koulutuksista 25 % oli vähintään kolmen tunnin 
mittaisia. Koulutusten kysyntä kasvoi selvästi edellisistä vuosista.  Palautteiden mukaan 
koulutuksiin oltiin tyytyväisiä ja niiden informatiivisuus, kiinnostavuus, selkeys, 
hyödynnettävyys ja aiheen tärkeys arvioitiin keskiarvolla 4,2 (asteikolla huonoin 1-paras 5). 
Myös ulkoisen arvioinnin projektin yhteistyökumppaneilta sekä koulutuksia tilanneiden 
tahojen edustajilta keräämään haastatteluaineiston palaute koulutuksista ja kouluttajista oli 
erittäin positiivista.  

  
Osana ammattilaisten osaamisen kehittämistä projekti tuotti digitaalista pelaamista 
käsittelevät sisällöt Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan 
sekä nuorisotyön henkilöstölle suunnattuun Pelihaittojen ehkäisy – verkkokurssiin (2 op). 

Seminaarit   
Pelitaito-projekti järjesti vuoden 2013 aikana kaksi seminaaria. Peliakatemia järjestettiin 
14.3.2013 Helsingissä ja se jatkoi EHYT ry:n akatemioiden sarjaa. Peliakatemia toi 
puheenvuoroissa ja keskusteluissa esiin erilaisia näkökulmia peleihin ja pelaamiseen sekä 
mahdollisti pelaamista eri tavoin tarkastelevien toimijoiden, kuten tutkijoiden, hoitotyön 
ammattilaisten ja pelikehittäjien, vuoropuhelun. Peliakatemiaan osallistui noin 150 
pelaamisen parissa toimivaa ammattilaista ja pelaamisesta kiinnostunutta toimijaa. 
Palautteiden mukaan seminaariin ohjelmaan, sisältöteemoihin ja puheenvuoroihin oltiin 
erittäin tyytyväisiä (asteikolla huonoin 1-paras 5, keskiarvo 4.3) ja avoimien palautteiden 
mukaan osallistujat arvostivat erilaisten näkökulmien tarjoamista, kiinnostavia ja 
asiantuntevia puhujia sekä rakentavaa ja asiallista keskustelua. 
 
Pelikasvatusseminaari järjestettiin osana Kansallisen pelipäivän viikkoa 8.11.2013 Helsingissä 
ja sen teemana olivat pelit kasvatuksen näkökulmasta. Seminaari tarjosi osallistujille tietoa ja 
käytännön kokemuksia pelikasvatuksesta ja siihen osallistui noin 80 kasvatusalan 
ammattilaista. Palautteiden mukaan seminaariin ohjelmaan, sisältöteemoihin ja 
puheenvuoroihin oltiin erittäin tyytyväisiä (asteikolla 1-5, keskiarvo 4.42) ja osallistujat 
kokivat saaneensa seminaarista uutta tietoa, ideoita ja innostusta oman työnsä tueksi. 

Julkaisut ja materiaalit  
Pelitaito-projekti oli vuoden 2013 aikana tuottamassa kahta pelaamiseen ja pelikasvatukseen 
liittyvää julkaisua. Toukokuussa julkaistiin EHYT Teema Pelaaminen, joka käsitteli digitaalista 
pelaamista monipuolisesti erilaisista näkökulmista syventäen ja laajentaen Peliakatemiassa 
käsiteltyjä aiheita. Lehti toimitettiin kaikkiin Suomen peruskouluihin ja 2.asteen 
oppilaitoksiin. Lehdestä otettiin kaksi painosta, yhteensä 15 000 kappaletta, jotka jaettiin 
lähes loppuun puolen vuoden aikana. Painetun lehden lisäksi saatavilla on verkkoversio.  
 
Pelikasvatusseminaarissa 8.11 julkaistiin yhdessä Pelikasvattajien verkoston kanssa tuotettu 
vanhemmille ja ammattikasvattajille suunnattu Pelikasvattajan käsikirja. Kirja lisää 
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kasvattajien tietoa, ymmärrystä ja osaamista pelaamisesta ja siihen liittyvistä 
kasvatuksellisista kysymyksistä sekä tuo tutkimustietoa ja käytäntöä lähemmäs toisiaan. 
Tavoitteena on tarjota kasvattajille paremmat valmiudet pelikasvatukseen ja pelihaittojen 
ehkäisyyn, niin perheissä kuin ammattikasvattajienkin parissa. Ilmainen julkaisu on saatavilla 
painettuna ja sähköisenä versiona. Pelitaito-projekti oli mukana kirjan suunnittelussa, 
artikkelien kirjoittamisessa sekä toimitustyössä. Kysyntä kirjalle ylitti odotukset ja lähes koko 
3000 kappaleen painos oli jaettu loppuun ensimmäisten viikkojen aikana. Sähköistä versiota 
ladattiin vuoden loppuun mennessä yhteensä noin. 5 700 kertaa. 
 
Uusien julkaisujen lisäksi Pelitaito-projektin ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
yhteistyönä tuotetusta Nuoret pelissä -tukiaineistosta otettiin 4. painos (10 000 kpl/painos). 
 
Pelitaito-projekti tuotti yhdessä Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen kanssa 
kasvattajille tarkoitetun liiallista pelaamista käsittelevän Se vaan pelaa -videon ja siihen 
liittyvän opettajien ohjeistuksen. Video on osa Mediataitokoulun tehtäväpankkia, joka 
tarjoaa tehtäviä lasten ja nuorten mediataitovalmiuksien kartuttamiseen. Video ja 
materiaalit ovat kasvattajien vapaasti hyödynnettävissä esimerkiksi vanhempainilloissa tai 
nuorten kanssa käytävissä keskusteluissa. 
 
Keväällä 2013 julkaistiin peliteemainen Vanhempien huoneentaulu. Vanhempien ja 
kasvattajien tueksi tarkoitettu materiaali sisältää viisi yksinkertaista ohjetta perusteluineen 
lasten ja nuorten tietokone- ja konsolipelaamisesta sekä pelihaittojen ehkäisystä. 
Huoneentaulu on saatavilla ruotsinkielisenä paperi- ja verkkoversiona sekä 
englanninkielisenä verkkoversiona. Vanhempien huoneentaulua jaettiin vuonna 2013 
yhteensä noin 28 000 kappaletta. 

Verkostot 
Pelitaito oli vuonna 2012 perustamassa Nuorten pelaamisen parissa toimivien verkostoa, 
jonka nimi vuonna 2013 muutettiin Pelikasvattajien verkostoksi. Pelikasvattajien verkosto on 
valtakunnallinen moniammatillinen asiantuntija- ja ammattilaisverkosto erityisesti lasten ja 
nuorten pelaamisen parissa toimiville. Verkosto pyrkii edistämään myönteistä ja vastuullista 
pelikulttuuria ja siitä käytävää julkista keskustelua, sekä ehkäisemään pelaamisesta syntyviä 
haittoja. Verkostoon kuuluu noin 200 eritavoin pelaamisen ja kasvatuksen parissa toimivaa 
ammattilaista. Verkoston keskeisimpiä toimintoja vuonna 2013 olivat Kansallisen pelipäivän 
suunnittelu ja koordinointi sekä Pelikasvattajan käsikirjan tuottaminen. Lisäksi Pelitaito-
projekti kuuluu Pelihaittatoimijoiden verkostoon, joka edistää rahapelihaittojen ehkäisyyn, 
tukeen ja hoitoon keskittyneiden toimijoiden yhteistyötä ja osaamisen kehittämistä. 

Projektin ja sen viestin näkyvyys 
Pelihaittojen ehkäisyä ja pelikasvatuksen edistämistä projektissa tehdään erilaisin viestinnän 
keinoin. Tavoitteena on tehdä projektia ja sen viestiä näkyväksi ja tällä tavoin lisätä 
pelaamiseen kokonaisvaltaista ymmärrystä sekä olla mukana edistämässä rakentavaa ja 
asiallista julkista keskustelua pelaamisesta. 

Mediaviestintä 
Pelitaito oli mukana 15 lehtijutussa, neljässä radio-ohjelmassa ja neljässä tv-ohjelmassa. 
Lisäksi Pelitaidolta julkaistiin kaksi blogikirjoitusta. Keskeisiä medianostoja olivat mm. 
Helsingin sanomien kuukausiliitteen Pelihullut-artikkeli (2.6.2013), Yhteishyvän artikkeli 
Tietokonepelien kahdet kasvot (marraskuu/2013), MTV3:n Huomenta Suomi –ohjelman 
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(5.6.2013) haastattelu lasten ja nuorten pelaamisesta ja vanhempien kasvatusvastuusta sekä 
MTV3:n Kymmenen Uutisten nosto (9.11.2013) pelikasvatuksesta. 

Tapahtumat 
Pelitaito osallistui omalla messuosastolla Suomen suurimpiin pelitapahtumiin (LanTrek 
Tampereella sekä Winter Assembly ja Summer Assembly Helsingissä). Näihin osallistui 
yhteensä noin 8000 peliharrastajaa.  Pelitapahtumissa osallistujille jaetaan tietoa 
pelihaitoista, oman pelaamisen hallinnasta, pelipäiväkirjan hyödyntämisestä sekä 
kannustetaan pelaajia osallistumaan positiivisen pelikulttuurin kehittämiseen. Sosiaali-, 
terveys- ja opetusalan ammattilaismessuilla Pelitaito oli mukana Ehkäisevä päihdetyö EHYT 
ry:n osastolla tai yhdessä muiden rahapelitoimijoiden kanssa THL:n Pelihaitat-osastolla 
jakamassa tietoa lasten ja nuorten pelaamisesta ja pelihaitoista. Lisäksi Pelitaidon 
materiaaleja jaettiin erilaisissa pienemmissä pelitapahtumissa sekä EHYT ry:n järjestämissä 
ammattilaistapahtumissa ympäri Suomen. 

Yhteistyö Tekniikan museon kanssa 
Pelitaito osallistui omalla messuosastolla Suomen suurimpiin pelitapahtumiin (LanTrek 
Tampereella sekä Winter Assembly ja Summer Assembly Helsingissä). Näihin osallistui 
yhteensä noin 8000 peliharrastajaa.  Pelitapahtumissa osallistujille jaetaan tietoa 
pelihaitoista, oman pelaamisen hallinnasta, pelipäiväkirjan hyödyntämisestä sekä 
kannustetaan pelaajia osallistumaan positiivisen pelikulttuurin kehittämiseen. Sosiaali-, 
terveys- ja opetusalan ammattilaismessuilla Pelitaito oli mukana Ehkäisevä päihdetyö EHYT 
ry:n osastolla tai yhdessä muiden rahapelitoimijoiden kanssa THL:n Pelihaitat-osastolla 
jakamassa tietoa lasten ja nuorten pelaamisesta ja pelihaitoista. Lisäksi Pelitaidon 
materiaaleja jaettiin erilaisissa pienemmissä pelitapahtumissa sekä EHYT ry:n järjestämissä 
ammattilaistapahtumissa ympäri Suomen. 

Internet- ja mobiilityö Pelitaito-projektissa  
Pelitaidon internet- ja mobiilityön tavoitteena on jakaa tietoa pelaamisen hyödyistä ja 
haitoista, rakentaa myönteistä pelikulttuuria, sekä edistää rakentavaa keskustelua 
pelaamisesta ilmiönä. Projektin suurimmat verkkotyön kanavat ovat www.pelitaito.fi -sivusto 
sekä erilaiset sosiaalisen median kanavat. 
  
Sosiaaliseen mediaan panostettiin vuonna 2013 aiempaa enemmän. Tämän panostuksen 
seurauksena Pelitaidon Facebook-sivu keräsi vuoden aikana n. 500 uutta tykkääjää, nostaen 
kokonaismäärän yli 3000 tykkääjään. Twitter-seuraajia kertyi vuoden aikana n. 350. Vuonna 
2012 avattu Google+ -profiili ei saanut juurikaan kiinnostusta, suurimmaksi osaksi palvelun 
vähäisen suosion vuoksi, ja jäi vähäiselle käytölle. Erityisesti Twitter mahdollisti aiempaa 
aktiivisemman julkisen ja suoran keskustelun niin harrastajien kuin ammattilaistenkin kanssa. 
Twitter oli aktiivisessa käytössä sekä kevään Peliakatemiassa että syksyn 
Pelikasvatusseminaarissa. 
 
Omien kanaviensa lisäksi projekti tuotti sisältöjä ja osallistui asiantuntijana internet- ja 
mobiilityön yksikön järjestämiin verkkokeskusteluihin Demi.fi:ssä, goSupermodelissa, 
Hevostallissa ja Muropaketissa. Keskusteluissa käsiteltiin esimerkiksi pelien naiskuvaa, rahan 
käyttöä peleissä sekä pelaamista ja parisuhdetta. 
  
Mobihubu Pelitaito – kännykkäpeliä ladattiin AppStoresta ja Android Marketista yhteensä 
1205 kertaa. Pelimesta-palvelusta pelin Java-versiota ladattiin 634 kertaa. Windows-
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puhelimelle oli vuonna 2013 saatavilla Mobihubu Tupakka ja Mobihubu Pelitaito. Yhteensä 
niitä ladattiin 1008 kertaa. 

Pelipäiväkirja-sovellus 
Elokuussa Assembly Summer – tapahtumassa julkaistu Pelipäiväkirja on ilmainen ja 
helppokäyttöinen verkkosovellus, jonka avulla pelaaja voi seurata omaa digipelaamistaan ja 
erilaisia siihen liittyviä tekijöitä, kuten ajan- ja rahankäyttöä sekä mielialoja. Sovellusta 
voidaan hyödyntää sekä yksityiskäytössä oman pelaamisen seurantaan että asiakas- tai 
vertaistyössä.  
 
Pelipäiväkirjaa markkinoitiin aktiivisesti sosiaalisessa mediassa, ja sen elokuussa julkaistu 
pelaajille suunnattu Youtube-mainosvideo keräsi vuoden loppuun mennessä n. 7000 
katselukertaa. Käyttäjiä Pelipäiväkirjalle kertyi vuonna 2013 n. 950, ja palveluun tehtiin n. 
2400 kirjausta. 

Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen 
Pelitaito-projekti pyrkii toiminnassaan huomioimaan pelaajanäkökulman ja osallistamaan 
pelaajia ja peliyhteisöjä pelaamisesta ja pelikasvatuksesta käytävään keskusteluun. Yhtenä 
toimintatapana peliyhteisön osallistamiseen on projektin vapaaehtoistoiminta. 
Vapaaehtoisina toimii noin kaksikymmentä peliharrastajaa, joista suurin osa on nuoria 
aikuisia. Peliasiantuntijajoukko-nimellä toimiva vapaaehtoisryhmä osallistui Pelitaidon 
toimintaan auttamalla pelitapahtumissa sekä testaamalla ja arvioimalla Pelitaidon 
materiaaleja ja toimintaa. Erityisesti Pelipäiväkirja-sovellusta suunniteltaessa ja testattaessa 
vapaaehtoiset olivat keskeisessä roolissa. 

 
 
Koulutyö ja koulutukset Osallistujat Kohderyhmä 
Koulutyö Hubu®-menetelmällä 860 Lapset ja nuoret 
Vanhempainillat 280 Vanhemmat 
Koulutukset ja luennot 156 Opettajat 
 1779 Muut ammattilaiset 
Tapahtumat kouluilla ja 
oppilaitoksissa 

257 Lapset ja nuoret 

Yhteensä 3332  
 
Internet- ja mobiilityö Keskustelujen 

kommentit 
Kohderyhmä 
 

GoSupermodel (x2) 870 Lapset ja nuoret 
Demi.fi (x2) 218 Lapset ja nuoret 
Muropaketti (x2) 133, keskustelua katsottu 

12140 kertaa 
Nuoret aikuiset/pelaajat 

Yhteensä 2091  
 
Sovellus Lataukset/käyttäjät Kohderyhmä 
Mobihubu Pelitaito 2 847 latausta Lapset ja nuoret 
Pelipäiväkirja 950 käyttäjää, n. 2400 

kirjausta 
Pelaajat ja ammattilaiset 
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Julkaisu Jaettu kappaletta Kohderyhmä 
EHYT Teema / pelaaminen n. 15 000 Kasvattajat, laaja yleisö 
Vanhempien huoneentaulu n. 28 000 Vanhemmat 
Pelikasvattajan käsikirja n. 3 000 painoversiota Kasvattajat 
 n. 5 700 verkkolatausta  
Nuoret pelissä -tukiaineisto n. 30 000 (yht. 2011-2013) Kasvattajat ja nuorten parissa 

toimivat ammattilaiset 
 

5.4 AMIS – Arjen ammattilaiset  

Yleisesti 
Hankkeen perustoiminta toteutettiin aiempina vuosina muodostettujen tavoitteiden, 
arvojen, hallinnollisen rakenteen ja sisältöjen mukaisesti. 

Vuoden 2013 hankkeen henkilöstö pysyi muuten samana mutta sai yhden työntekijän 
lisäyksen. Projektiassistentti Risto Aholainen aloitti kesäkuussa 20% työajalla ja jatkoi 
syyskuusta lähtien 100% työajalla. Eri tapahtumien ja toimintojen toteutuksessa käytettiin 
myös ulkopuolista työvoimaa, keikkatyöntekijöitä (taustatietokartoitukset) ja promoottoreja 
(tapahtumat). 

Kehittämistyö 
Kehittämistyötä toteutettiin kuukausittaisten kehittämispäivien ja painopistesuunnitelman 
mukaisesti. Vuoden 2013 vuositeemana oli yhteisöllisyys ja osateemoina osallisuus, aikuisten 
kasvatusvastuu ja itsenäistyminen. Kustakin teetettiin ulkopuolisella henkilöllä taustakatsaus 
jossa tiivistettiin aiheeseen liittyvä tarvittava tieto. Kehittämispäivissä käsiteltiin mm. 
hankkeen toiminnan yleisiä linjauksia, ryhmäilmiön kehittämistä, vaikuttamistoiminnan 
teemoja, viestinnän ja Amikset-kampanjan painotuksia sekä vuosien 2014-2015 tavoitteita. 

Ryhmäilmiö 
Ryhmäilmiön kehittämistyön tavoitteena on löytää sellainen ammatillisten oppilaitosten 
arkeen ja rakenteisiin sulautuva malli, jonka avulla ammattihenkilökunta voi vahvistaa 
oppilaitoksen hyvinvointitoimia sekä lisätä hyvien käytäntöjen ja materiaalien käyttöä. 
Näiden myötä ammattiin opiskelevien hyvinvointi vahvistuu ja oppilaitoksen työrauha 
lisääntyy. 
 
Ryhmäilmiö-toimintamallin kehittämistyö saatiin päätökseen vuoden 2013 lopussa. 
Taustaselvityksen sekä useiden ammattilaishaastattelujen myötä löydettiin rakenne, jonka 
toimivuuteen hyvin vähän kiinnitetty huomiota ja joka toisaalta on oleellinen tekijä 
opiskelijoiden kohtaamisessa ja arjen rakenteessa. Vuoden vaihteessa viimeisteltiin enää 
käsikirjan taitto. Julkistus tapahtui tammikuun 2014 Educa-messuilla. 

 
Ryhmäilmiön levittämistyölle muodostettiin suunnitelma. Ryhmäilmiö-koulutuspakettia 
valmisteltiin vuoden lopussa. Sen viimeistely tapahtuu vuoden 2014 alussa. Avoimia 
koulutuksia sovittiin viidelle paikkakunnalle (Joensuu, Oulu, Tampere, Espoo ja Helsinki). 
Lisäkoulutusten tarve arvioidaan tammikuun Educa-messujen jälkeen. 
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Loppuvuonna käynnistettiin neuvottelut Opetushallituksen kanssa sekä Ryhmäilmiö-
koulutuksen liittämisestä osaksi OPH:n täydennyskoulutuskokonaisuutta että Työkirjan 
lisäämisestä OPH:n materiaaleihin. Nämä neuvottelut jatkuvat, todennäköinen toteutusaika 
on vuonna 2015.  

Ryhmäilmiön toiselle versiolle määriteltiin kehittämissuunnitelma siten, että ensimmäisestä 
versiosta kerätään järjestelmällisesti palautetta kevään 2014 aikana, kehittämistyö 
käynnistetään syksyllä 2014 ja valmis toinen (ja laajempi) versio valmistuu kesäkuun 2015 
aikana. 

Vaikuttamistyö 
Vaikuttamistyön tavoitteena on vahvaan tietoon ja asiantuntemukseen perustuvien toimien 
myötä kyetä vaikuttamaan sekä valtakunnallisiin että paikallisiin hallinnollisiin prosesseihin, 
joissa päätetään tai linjataan ammattiin opiskelevien hyvinvointiin vaikuttavia painotuksia tai 
toimia. 
 
Keväällä 2013 käynnistettiin omana vaikuttamistyön osionaan nuorisotyön roolin 
vahvistaminen oppilaitoksissa. Teeman valinta perustui sekä nuorisotyön ammattilaisten että 
opettajien kanssa käytyihin keskusteluihin hankkeen alussa. Molemmilta tahoilta nousi esiin 
toivomus, että nuorisotyön osaamista ryhmäyttämisessä voitaisiin hyödyntää paremmin ja 
että nuorisotyön joustavuutta esim. hankalassa elämäntilanteessa olevan nuoren 
tukemisessa voitaisiin käyttää suunnitelmallisemmin. Nuorisotyön teema sisältää sekä 
kunnan että seurakunnan nuorisotyön ja osittain ulottuu myös asuntolatoimintaan. Teemaa 
on edistetty eri tahojen (mm. Allianssi ja Kirkkohallitus) kanssa käydyissä keskusteluissa. 
Teeman käsittelystä on sovittu vuoden 2014 keväänä olevalla Allianssi-risteilyllä 
ohjelmaosuuden muodossa. Lisäksi Kirkkohallituksen kanssa on sovittu seurakuntien 
työntekijöille suunnattavan koulutuksen toteuttamisesta vuoden 2014 aikana. 
 

Vuoden 2013 jatkettiin edellisen vuoden demokratiakasvatus-teemaa. Kesäkuun alussa 
toteutettiin kutsutyöpaja, jossa käsiteltiin osallistujien kanssa demokratiakasvatuksen 
nykytilaa ja tarpeita. Työpajaa edelsi teeman ennakkokäsittely mukana olevien tahojen 
kanssa pidetyissä taustakeskusteluissa. Samalla muodostettiin vaikuttamistyölle 
työseminaari-malli, johon kuuluu oma alkuvalmistelu, taustakeskustelut ja esitehtävä 
mukana olevien tahojen kanssa ja itse työseminaari. Demokratiatyöskentelyn yksi 
tärkeimmistä tuloksista oli se, että hanke toteutti amis-aineiston keräämisen 
Oikeusministeriön Demokratiapoliittisen selonteon valmistelutyöhön. Aineisto kerättiin siten 
että työhön palkattiin kaksi ulkopuolista tekijää. He järjestivät ryhmähaastatteluja (valmiiksi 
suunnitellun pohjan mukaan) muutamassa ammattioppilaitoksessa ja analysoivat sen jälkeen 
keskustelut. Tuloksena syntyi katsaus ”Mun mielestä tää pitäis julkasta jonnekin!”. Katsaus 
toimitettiin Oikeusministeriöön lokakuussa ja samalla tehtiin päätös sen julkaisusta osana 
EHYT katsauksia –sarjaa. 

Demokratiakasvatus-työpajassa käytettyä kontaktoinnin, esikeskustelujen ja työpajan mallia 
hyödynnetään jatkossa hankkeen vaikuttamistyössä. Vuodelle 2013 suunniteltu muuttuva 
opettajuus –kokonaisuus siirrettiin syksylle 2014, jolloin se toteutetaan tällä mallilla. 
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Amikset-kampanja 
Vaikuttamistyön ja Ryhmäilmiön tueksi kehitettiin keväällä 2013 Amikset-kampanja (nimi 
alussa oli Hattara-kampanja), jonka tavoitteena on saada ammattiin opiskelevat esille, 
muuttaa käsityksiä sekä nostaa ryhmäilmiön teemat keskusteluun. Kampanjan suunnittelusta 
ja toteutuksesta vastaa pitkälti mainostoimisto IVALO. Kampanjasuunnitelma rakennettiin 
niin, että medioiden ja toimijoiden kiinnostusta ja huomiota heräteltiin vähitellen. Siksi koko 
kampanjan sisältöjä ja tavoitteita ei esitelty heti kerralla. Kampanjan ensimmäinen vaihe 
keskittyi ensisijaisesti median ja päättäjien huomion saavuttamiseen.  Ydinviesti on se, että 
ammattiin opiskelevia ei voi enää ohittaa vaan heihin pitää panostaa. Kampanjan yksi 
kiintopiste oli Educa-messujen ryhmäilmiö-julkistus. Keväällä 2014 kampanja jatkuu 
ammattilaisuuden tiimoilla. 

30.10. oli Amikset-kampanjan käynnistyspäivä. Kyseisenä päivänä avattiin kampanjan 
nettisivut ja facebook-sivu. Samana päivänä lähetettiin 32 median edustajalle sekä 8 
vaikuttajalle tuhkauurna ja oranssi kommandopipo. Lähetyksessä oli viesti, jossa nostettiin 
esiin -12,5 vuotta, eli 35-vuotiaiden miesten ylimmän ja alimman tuloryhmän 
elinajanodotteen ero. Kampanjan viesti oli se, että panostamalla ammatillisen koulutuksen 
läpäisyyn riittävien hyvinvointioimien kautta, pystymme kaventamaan elinajanodotteen 
eroja. Tempauksen tavoitteena oli kiinnittää medioiden huomio, herättää kiinnostus ja tehdä 
Amikset-kampanjaa tunnetuksi tulevien esilletulojen viestinnän vahvistamiseksi. Tempaus sai 
hyvää huomiota erityisesti maakuntalehdissä ja yhteistyötahojen puolelta.  

Seuraava kampanjan tempaus oli hattaratempaus Keudan ammattioppilaitoksessa 
Tuusulassa. Tapahtuman tavoitteena oli toimia kampanjan toisena ulostulona, vahvistaa 
Amikset-kampanjan tunnettuutta ja kiinnittää median huomiota edelleen.  

Hankkeen vaikuttamistyö on kerännyt taustatietoa sekä käytännön tietoa ammattiin 
opiskelevien hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä (mm. olosuhteet, painotukset, 
henkilökunnan osaaminen, kehittämissuunnitelmat, hallitusohjelma). Näistä kaikista 
taustamateriaaleista ja esiin nousseista tarpeista muodostettiin amis-teesit, eli konkreettisia 
asioita, joiden avulla oppilaitokset ja opetuksesta vastaavat ja sitä kehittävät tahot voivat 
parantaa opiskelijoiden hyvinvointia. Näitä kehittämiskohteita kerättiin hankkeen 
ensimmäisten vuosien aikana myös yhteistyötahoilta. Teesit jaetaan 16 otsikon alle ja 
alakohtia on yhteensä yli 70. Niiden käsittelyä jatketaan vuoden 2014 aikana. Teesit 
julkistettiin em. hattaratempauksen yhteydessä. 

Tapahtumat ja koulutukset 
Nuori 2013 –päivät järjestettiin tammikuussa 2013. AMIS-työ oli yksi tapahtuman 
yhteistyökumppaneista ja näkyi päivien aikana vahvasti. Messuosastolla esiteltiin AMIS – 
Arjen Ammattilainen hankeetta, sekä jaettiin Ammattiosaajan hyvä elämä –kirjoja sekä 
Ryyppäämällä ryhmäksi-kirjoja. Tavoitteena oli näkyminen ja Amis-brändin tunnetuksi 
tekeminen. Tässä onnistuttiin hyvin. Toinen onnistuminen oli ohjelmaosuus, jossa käsiteltiin 
Nuorisotakuuta, oman jutun löytämistä , nuoren tukena olemista (Tommi Laitio) sekä 
nuorten kohtaamista.  
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AMIS-työ oli mukana THL:n järjestämällä Rundi-koulutuskiertueella ”Arjessa vai syrjässä” -
luennon muodossa (kuusi tapahtumaa).  

Vuoden aikana järjestettiin kolme avointa Päihdeilmiö-koulutusta (Turku, Helsinki ja 
Rovaniemi). 

Kahden kerroksen kirkko –vaikuttajaseminaari järjestettiin maaliskuussa 2013. Se keräsi 
koolle yli 30 kirkon työntekijää ja päättäjää. Jatkoseminaarin toteuttamisesta keväällä 2014 
sovittiin. 

Kesän kynnyksellä 2013 toteutettiin demokratiatyöpaja, jossa oli koolla yli 10 
demokratiakasvatuksen parissa työskentelevää ammattilaista. Työpajan aikana syntyneitä 
toimia ja jatkosuunnitelmia edistettiin syksyn 2013 aikana. Tärkeimpänä toimintona oli amis-
aineiston kerääminen Oikeusministeriön valmisteilla olevaan Demokratiapoliittiseen 
selontekoon. Aineisto kerättiin ryhmähaastatteluissa ja sen raportti julkaistiin osana EHYT 
katsauksia sarjaa. 

Julkaisut 
Vuoden aikana saatettiin julkaisukuntoon useita EHYT katsauksia sarjan pdf-julkaisuja 

 Juho Saari, Kuinka narulla voi työntää? (pdf). Selvitys jossa on kartoitettu erilaisia 
sosiaalisia innovaatioita joilla pyritään vaikuttamaan ihmisten käyttäytymiseen.  
Selvitystä hyödynnetään erityisesti hankkeen painopistetyöskentelyssä sekä 
vaikuttamistyössä. 

 Paula Vehmaskoski, Koulun sosiaalisen pääoman yhteys nuorten tupakointiin, 
humalajuomiseen ja masennukseen ammatillisissa oppilaitoksissa (pdf). Selvitys 
julkaistaan työpapereita-julkaisusarjassa ja sitä hyödynnetään hyvinvointimallin 
kehitystyössä. 

 Sari Laine, Selvitys ammatillisten oppilaitosten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen 
malleista (pdf). Katsauksen sisällöt hyödynnetään hyvinvointimallin suunnittelussa 
sekä vaikuttamistyössä. 

 Karoliina Lauriala ja Matleena Kantola, ”Mun mielestä tää pitäis julkasta jonnekin” 
Ammattiin opiskelevien ryhmäkeskusteluja osallisuudesta ja vaikuttamisesta (pdf). 
Antti Maunu, Kuinka terveyttä tehdään? (pdf) Katsauksessa käydään läpi tuoreita 
tutkimustuloksia terveyden sosiaalisista ulottuvuuksista. Niiden pohjalta esitetään 
konkreettinen toimintalinja nuorten sosiaalisen pääoman ja luottamuksen 
vahvistamiseksi.  

Lisäksi julkaistiin EHYT käsikirjat -sarjassa 
 Anni Selin, Kim Kannussaari ja Antti Maunu, Päihdeilmiö –kouluttajan opas. 
 Anni Selin, Kim Kannussaari ja Antti Maunu, Ryhmäilmiö-käsikirja (julkaistiin 

tammikuussa 2014) 

EHYT Teema-lehden vuoden 2014 ensimmäiseksi numeroksi valmisteltiin ja toimitettiin 
loppuvuoden aikana amis-lukio –aiheinen Teema-lehti yhteistyössä lukiotyön kanssa. 
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Kohtaamisluvut 
Kohtaamisia Amis-tiimin toimesta vuoden 2013 aikana oli yhteensä 7248. Näistä messutyö-
kohtaamisia oli 24133 ja muita kohtaamisia 4835. 

Opiskelijoille suunnatuissa koulutuksissa kohtaamisia oli 516 (Päihdeilmiö) ja ammattilaisille 
3265 (mm. Arjessa vai syrjässä ja Ryyppäämällä ryhmäksi -koulutukset). 

Muut kohtaamiset muodostuivat yhdestä vanhempainillasta (200) ja muista kohtaamisista 
895 (itse järjestetyt työkokoukset ja seminaarit, hanke-esittelyt, tms.). 

Kohtaamisluvut ovat linjassa vuodelle 2013 asetettujen tavoitteiden ja työsuunnitelman 
mukaan. Painotuksena oli Ryhmäilmiön kehittämistyöhön keskittyminen sekä 
vaikuttamistyön tausta-aineistojen ja tietopohjan rakentaminen. Messutyötä tehtiin 
tarkoituksella vähän eikä hankkeen toiminta suuntaudu ensisijaisesti opiskelijoihin vaan 
heidän parissaan työskenteleville (opettajat, nuorisotyö, jne.).  

Viestintä 
Vuoden 2013 alussa viestinnän apuna käytettiin viestintätoimisto Drum:ia. Heidän avullaan 
toteutettiin toukokuussa onnittelu-kampanja johon kuului eri toimenpiteitä. Heti kesän 
kynnyksellä uudeksi yhteistyötahoksi valittiin mainostoimisto IVALO.   

Keväällä oltiin eri medioihin yhteydessä ja heitä kannustettiin nostamaan ammattiin 
valmistuvat enemmän uutisoinnissa esille. Lisäksi heille lähetettiin amis-kielikoulutuspaketti. 
Amis-uutisointi lisääntyi hieman edellisiin vuosiin verrattuna, mutta oleellista muutosta ei 
havaittu. Toteutumista seurattiin mediaseurannan avulla.  Amis-aiheisia artikkeleja tehtiin 
mm. Nuorisotyö-lehteen.  

Arviointia 
Vuoden 2013 tavoitteet toteutuivat pääosin suunnitelman mukaisesti. Täysin suunnitelman 
mukaisesti toteutui Ryhmäilmiön kehittämistyö. Vaikuttamistoiminnassa ainoastaan Amikset-
kampanjan saama huomio jäi tavoitellusta.  
 
Haasteena vuonna 2013 oli riittävän työajan turvaaminen kehittämistyölle. Tässä onnistuttiin 
kuitenkin kohtuullisen hyvin. Vuodet 2014 ja 2015 ovat ratkaisevia hankkeen kehittämistyön 
tulosten levittämisen kannalta. 

Nosto: 
Taustaselvitysten ja useiden ammattilaishaastattelujen myötä tunnistettiin 
ryhmänohjaustunnit rakenteeksi, jonka toimivuuteen on hyvin vähän kiinnitetty huomiota ja 
joka toisaalta on oleellinen tekijä opiskelijoiden kohtaamisessa, arjen rakenteessa ja 
ryhmäytymisen tukemisessa. Tämän potentiaalin hyödyntämiseksi suunniteltiin Ryhmäilmiö-
koulutus ja –toimintamalli. 

 

 



7171 
 

 

 

Amis –hanke 
Kohtaamisia yhteensä  7248 
Kohdattuja ammattilaisia yhteensä 3265 
Tuotettuja julkaisuja yhteensä 7 

 

 

6 HALLINTO 

6.1.Strategia 
 

EHYT ry:n perustajajärjestöt sopivat yhdistymisen yhteydessä toiminnan strategisista 
suuntaviivoista kolmivuotiselle siirtymäkaudelle. Vuonna 2012 käynnistynyt strategiaprosessi 
tähtää keväällä 2014 pidettävään ensimmäiseen varsinaiseen yhdistyksen kokoukseen, joka 
suuntaa järjestön toimintaa uudelle toimikaudelle.  
 
Strategiatyö on toteutettu talon sisäisenä, henkilöstön, luottamushallinnon ja 
jäsenjärjestöjen vuorovaikutteisena prosessina. Osana prosessia toteutettiin 
sidosryhmäselvitys, jossa luodattiin sekä järjestön saamaan asemaa ehkäisevän työn 
kentässä että sen työlle asetettuja odotuksia. Selvityksen perusteella EHYT on vakiinnuttanut 
asemansa suomalaisessa järjestökentässä ja ehkäisevän päihdetyön toimijana. 
Sidosryhmäkyselyn perusteella EHYT nauttii arvostusta yhteistyökumppaneidensa 
keskuudessa ja on lyhyessä ajassa pystynyt rakentamaan tunnettuutta työlleen. Suurelle 
yleisölle järjestö toki on vielä verraten tuntematon. Tavoite tunnustetusta 
vaikuttajajärjestöstä on kuitenkin jo toteutunut. 
 
Rinnan strategiatyön kanssa on toteutettu fuusioprosessin dokumentointi arviointi. 
Prosessissa on ollut tavoitteena aukikirjoittaa fuusioprosessi ja näin tukea muita järjestöjä 
vastaavissa prosesseissa, mutta toisaalta myös tukea EHYT ry:n toimintatapojen ja prosessien 
kehittämistä. 
 

6.2 Henkilöstö 
 
Vuoden aikana EHYT ry:n henkilöstö oli enimmillään 72 henkilöä ja 31.12.2013 henkilökuntaa 
oli yhteensä 63 henkilöä . Henkilömäärän kasvu johtui ennen kaikkea koordinaatioyksikön 
avustustason kasvusta sekä siitä, että uuden järjestön varovaisen alun jälkeen uskallettiin 
ryhtyä täyttämään tehtäviä, joiden täyttämistä oli haluttu viivyttää, kunnes järjestön talous 
oli saatu vakiinnutettua. Tiedossa oli, että vuoden lopussa henkilömäärä mahdollisesti tulee 
taas hiukan laskemaan, mikäli päättyvien hankkeiden tilalle ei myönnetä vastaavantasoista 
uutta hankerahoitusta. Kahden päättyneen hankkeen, mobiiliapuhankkeen ja ikähankkeen, 
tilalle RAY esitti joulukuussa vain yhtä uutta hanketta.  
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EHYT ry:n oman asiantuntemuksen vahvistaminen on ollut yksi koko järjestön toiminnallisista 
painopisteistä vuodelle 2013. EHYT ry:n toiminnan rakentamisessa ja vakiinnuttamisessa 
keskeisiä haasteita ovat olleet monipuolisen toiminnan kokonaisuuden haltuunotto, 
osaamisen vahvistaminen ja jakaminen sekä vahvistettavien alueiden tunnistaminen. 
Osaamisalueiden syventäminen ja laajentaminen sekä eri asiantuntemusalueiden 
kohtaaminen mahdollistavat toiminnan kehittämisen ja vaikuttavuuden lisäämisen. 
Asiantuntemusta vahvistetaan henkilöstökoulutuksella, sisäisellä tiedotuksella, 
strategiaprosessiin liittyneellä vuorovaikutuksella henkilöstön ja hallinnon kesken sekä 
rekrytointien kautta. Pohjana kehittämistyössä on toiminut muiden muassa syyskaudella 
2012 tehty osaamiskartoitus. 
 
Henkilöstöasioiden neuvottelukunta jatkoi vuonna 2012 käynnistynyttä työtä henkilöstöön 
liittyvien toimintatapojen ja suunnitelmien valmistelussa ja jalkauttamisessa.  
 
Työhyvinvointiselvitys toteutettiin alkuvuodesta yhteistyössä LähiTapiolan kanssa. 
Selvityksen perusteella työhyvinvoinnin osatekijät EHYT ry:ssä olivat keskimääräistä 
paremmat, kun niitä verrattiin LähiTapiolan eri yrityksissä järjestöissä toteuttamiin vastaaviin 
tutkimuksiin.  Selvityksessä löydettiin kuitenkin myös runsaasti kehittämiskohteita. 
Selvityksen tuloksia työstettiin useilla eri tasoilla – koko henkilöstön kesken, johtoryhmässä, 
laajennetussa johtoryhmässä, osastoilla ja yksiköissä sekä henkilöstöasioiden 
neuvottelukunnassa. Tyypillisimmin kehittämiskohteiksi valittiin viestintä, työn organisointi 
ja esimiestyö. Osana strategiaprosessia päätettiin loppuvuodesta käynnistää hanke, jonka 
tavoitteena on kehittää EHYT ry:stä yksi Suomen parhaista työpaikoista. Hanke toteutetaan 
yhteistyössä Diacorin ja LähiTapiolan kanssa. 
 

6.2 Talous 
 

EHYT ry:n toiminnan kulujen kattaminen perustuu raha-automaattiavustuksiin. Vuodelle 
2013 myönnettiin Yleisavustusta 1 800 000 euroa (1 905 000) suluissa vuoden 2012 tiedot.  
Vuonna 2012 yleisavustus sisälsi 365 000 euroa fuusion liittyvää kertaluonteista avustusta. 
Kohdennettua toiminta-avustusta myönnettiin 1 864 000 euroa (1 438 000) ja 
projektiavustuksia 1 390 000 euroa (1 405 000). EHYT ry saa rahoitusta myös kumppaneille 
myönnetyistä avustuksista yhteistoimintaan perustuen.  
 
Tilikauden 1.1.–31.12.2013 kokonaistuotot olivat 5 749 758,62 euroa (5 232 213,36) ja 
kokonaiskulut olivat -5 690 091,89 euroa (5 216 262,03). Tilinpäätös oli 59 666,73 euroa (+15 
951,33) ylijäämäinen. (Taulukko 1.) 
 
Taseen 31.12.2013 loppusumma oli 1 409 531,86 euroa (1 172 111,70) ja oma pääoma 246 
477,98 euroa (186 882,25). (Taulukko 2 ja 3) 
 
Toiminnan suurimmat kuluerät olivat palkat ja palkkiot 2 738 458 euroa (2 376 098), 
henkilösivukulut 849 257 euroa (826 823), toimitilakulut 436 552 euroa (441 627) ja muut 
toimintakulut 1 665 824 euroa(1 571 689). (Kuva 1.) 
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Kuva 1 Toimintakulujen suhteellinen jakautuminen 

 
Vuoden vaihteessa yhdistyksen rahat ja pankkisaamiset olivat 930 045 euroa (698 700). 
Toteutuneiden kulujen tasaisen kulutuksen perusteella rahat ja pankkisaamiset olisivat 
riittäneet noin kahdeksi toimintakuukaudeksi (1,6). Talouden pidon tavoitteena oli pystyä 
saavuttamaan tilanne, jolloin vuoden vaihteessa yhdistyksen kassassa on rahaa, joilla 
voidaan maksaa tammikuun palkat ja toimintakulut. RAY:n avustusten ensimmäinen erä 
maksetaan helmikuussa valtioneuvoston päätöksen jälkeen, jolloin tammikuun toimintaa 
varten tulee olla kassassa rahaa. Toteutunutta tilannetta voidaan pitää erittäin hyvänä juuri 
perustetun yhdistyksen toisen toimintavuoden osalta.  
 
Yleisavustusta siirtyy vuodelle 2014 käytettäväksi 164 634,53 euroa, joka on 9 prosenttia 
saadusta 1 800 000 euron avustuksesta. Henkilöstö- ja toimitilakulut toteutuivat budjetin 
mukaisesti. Muiden toimintakulujen osalta tapahtui budjettialituksia ulkopuolisten 
hankintojen ja palvelujen sekä matkakulujen osalta. Vuodelle 2013 suunniteltu intraprojekti 
siirrettiin seuraavalle vuodelle, koska saadut kustannusarviot olivat selvästi budjetoitua 30 
000 euroa suuremmat. Lisäksi toiminnassa varauduttiin vuoden 2014 suuriin 
kokonaisuuksiin: EHYT RY:n vastuulle ensimmäistä kertaa siirtyviin valtakunnallisiin 
Päihdepäiviin, edustajakokoukseen sekä Eurocare Alcohol Policy-konferenssiin, jossa EHYT ry 
vastaa osaseminaarin järjestämisestä.  
 
Siirtyvä avustus tullaan käyttämään vuoden 2014 aikana erityisesti viestinnän tehostamiseen, 
intraprojektin toteuttamiseen ja järjestötoimintaan (käytännössä) edustajakokouksen 
kustannuksiin sekä EuroCare konferenssin järjestämiseen vuonna 2014. Avustuksen 
siirtäminen vuodelle 2014 nähtiin tarkoituksenmukaiseksi, koska vuoden 2014 isojen 
tapahtumien ohella tulevien vuosien talouden kuva on vielä epäselvä, eikä Raha-
automaattiyhdistyksen tuottojen kasvun pysyvä jatkuminen ole todennäköistä. 
Epävarmuutta lisää, että EHYT ry:n osalta avustussuunnitelma on tehty vain vuoden 2015 

48 % 

15 % 

8 % 

29 % 

Palkat ja palkkiot

Henkilösivukulut

Toimitilat

Muut toimintakulut

EHYT ry toimintakulujen suhteellinen jakautuminen 
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loppuun. Siirto on ollut mahdollista erityisen tehokkaalla ja tuloksellisella taloudenhoidolla, 
sekä lykkäämällä hankintoja ja prosesseja seuraavalle vuodelle. Vastaava talouden tiukkuus 
ei kuitenkaan pysyvänä linjana ole mahdollinen.  
 
Kuluvan vuoden aikana talousosasto teki selvityksen vaihtoehtoisista tavoista taloushallinnon 
järjestämiseen nykyisen tilitoimiston sijasta. Vuoden vaihtuessa päädyimme kuitenkin 
jatkamaan taloushallinnon yhteistyötä nykyisen tilitoimiston kanssa, mutta siten että 
vaihdamme palkanlaskennan ohjelmiston vuoden 2014 alussa. 
 
Omakatteisen rahaston rahatilin siirto vuoden 2012 käytön osalta tehdään samassa 
yhteydessä kun vuoden 2013 käytön mukainen siirto tehdään.  (Taulukko 4) 
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Taulukko 1. Tuloslaskelma ja budjettivertailu 2013 

 
 
 
 
 
 

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Tuloslaskelma Talousarvio
TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2013 2013 (%)

TUOTOT
Avustukset 3 469 319,37 4 131 631,26 84,0 %
Muut tuotot 628 850,48 349 641,31 179,9 %
TUOTOT YHTEENSÄ 4 098 169,85 4 481 272,57 91,5 %

KULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -2 738 458,17 
Henkilösivukulut -621 931,49 
Vapaaehtoiset henkilöstökulut -227 326,61 
Henkilöstökulut yhteensä -3 587 716,27 -3 806 927,17 94,2 %
Poistot -18 256,13 
Muut toimintakulut -2 084 119,49 -2 477 810,28 84,1 %
KULUT YHTEENSÄ -5 690 091,89 -6 284 737,45 90,5 %
VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -1 591 922,04 -1 803 464,88 88,3 %

Varainhankinta 3 884,00 3 600,00 107,9 %

TUOTTO/KULUJÄÄMÄ -1 588 038,04 -1 799 864,88 88,2 %

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Muut korko- ja rahoitustuotot 2 665,92
Korkokulut ja muut rahoituskulut -30,18 
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 2 635,74 -135,12 -1950,7 %
TUOTTO/KULUJÄÄMÄ -1 585 402,30 -1 800 000,00 

Satunnaiset tuotot 9 703,56 0,00

RAY-yleisavustus 1 635 365,47 1 800 000,00 90,9 %

TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 59 666,73 0,00
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Taulukko 2. Tase vastaavaa 

 
 
 

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Tase Tase
TASE VASTAAVAA 31.12.2013 31.12.2012

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet 4 978,62 4 978,62
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 4 978,62 4 978,62

Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto 54 768,38 53 943,42
Muut aineelliset hyödykkeet 6 681,88 6 681,88
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 61 450,26 60 625,30

Sijoitukset
Muut osakkeet ja osuudet 1,00 1,00
Sijoitukset yhteensä 1,00 1,00
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 66 429,88 65 604,92

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Tavarat 5 000,00 5 000,00
Vaihto-omaisuus yhteensä 5 000,00 5 000,00

Pitkäaikaiset saamiset
Muut saamiset 87 546,01 85 536,66
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 87 546,01 85 536,66

Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 62 370,79 72 096,15
Muut saamiset 87 744,81 173 943,42
Siirtosaamiset 170 394,77 71 229,94
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 320 510,37 317 269,51

Rahat ja pankkisaamiset 861 715,35 698 700,61
Omakatteisen rahaston pankkisaamiset 68 330,25

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 343 101,98 1 106 506,78

VASTAAVAA yhteensä 1 409 531,86 1 172 111,70
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Taulukko 3. Tase vastattavaa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Tase Tase
TASE VASTATTAVAA 31.12.2013 31.12.2012

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA
Yhdistyspääoma
Yhdistyspääoma Ry 102 529,67 102 529,67
Yhdistyspääoma yhteensä 102 529,67 102 529,67
Omakatteinen rahasto 68 330,25 68 401,25
Edellisten tilikausien ylijäämä 15 951,33
Tilikauden ylijäämä 59 666,73 15 951,33
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 246 477,98 186 882,25

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen vieras pääoma
Saadut ennakot 305 986,98 401 615,77
Ostovelat 122 153,05 171 467,47
Muut velat 56 141,03 49 655,09
Siirtovelat 678 772,82 362 491,12
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 1 163 053,88 985 229,45
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 163 053,88 985 229,45

VASTATTAVAA yhteensä 1 409 531,86 1 172 111,70
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Taulukko 4. Omakatteisen rahaston käyttö 

 
 
 

6.3 Luottamushallinto 
 

EHYT ry:n hallitus kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. Valtuusto kokoontui 
kevätkokoukseensa 20.4. minkä lisäksi 31.8. järjestettiin valtuuston seminaari, joka toimii 
myös strategiatyöpajana. 

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
OMAKATTEISEN RAHASTON KÄYTTÖ

*Saatu lahjoitus Terveys ry:ltä 86 485,58 

Rahaston käyttö 2012
9910 Rahaston tuotot 180,13
9920 Rahaston kulut -35 647,02 
9930 Rahasto siirto 35 466,89
Rahasto yhteensä 0,00

Rahaston Tase 31.12.2012
Rahaston velka EHYT ry:lle 31.12.2012
(toimintamenojen kattaminen) -17 382,56 

* ei siirretty
 käyttötilille v. 2013

Rahaston varat Danske bank 31.12.2012 68 401,25
Rahaston pääoma 31.12.2012 68 401,25

Rahaston pääoma, käytettävissä 
1.1.2013 alkaen 51 018,69

Rahaston pääoma, käytettävissä 
1.1.2013 alkaen 51 018,69
Rahaston kulut vuonna 2013 -71,00 
Rahaston käyttö vuonna 2013 -16 117,51 

Rahaston arvo 31.12.2013 34 830,18

Rahaston pankkitilin saldo 68 330,25
Rahaston pankkitililtä siirretään EHYT 
tilille vuonna 2014 vuoden 2012 ja 2013 
käyttö -33 500,07 

Rahaston pankkitilin saldoksi jää 34 830,18
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6.4 Kansainvälinen yhteistyö 
 

EHYT ry seurasi aktiivisesti kansainvälistä päihdehaittojen ehkäisyyn ja vähentämiseen 
liittyvää keskustelua sekä toimi aktiivisesti keskeisissä eurooppalaisissa verkostoissa (mm. 
Eurocaren ja Nordanin puitteissa).  EHYT ry:llä on edustaja NordANin hallituksessa. 

 

6.6 Arviointi 
 

EHYT näkee arvioinnin keskeiseksi työkaluksi toiminnan laadun kehittämisessä ja tulosten 
parantamisessa. Arvioinnin roolia työn arjessa ovat vuonna 2013 ohjanneet yhdessä laaditut 
arvioinnin periaatteet eli ns. Arvioijan huoneentaulu. Tavoitteena on myös ollut vahvistaa ja 
ylläpitää arviointimyönteistä kulttuuria järjestössä. Arviointiosaamista vahvistettiin 
arvioinnin avainhenkilöiden osallistumisella aiheesta järjestettyihin koulutuksiin (erityisesti 
SOSTE:n Arviointimentori-koulutus) ja tapahtumiin. Sisäistä arviointiosaamisen levittämistä 
tuettiin järjestämällä keväällä Arviointiklinikka toimintojen vastuuhenkilöille: pääaiheena 
siinä oli tuloksellisuus- ja vaikuttavuusarviointi ja RAY:n TVS-järjestelmän 
hyödyntämismahdollisuudet muussa käytännön työssä. 
 
Vuoden 2013 arvioinnin kehittämisessä keskeisellä sijalla oli ensimmäistä vuotta käytössä 
ollut seurantatiedon keruutyökalu, koko organisaatiolle yhteinen väline seurantatiedon 
keräämiseen. Työkalu kärsi kuitenkin vuoden ajan teknisistä ongelmista jotka vaikeuttivat 
tiedon kokoamista ja raportointia, ja työkalusta alettiin loppuvuoden aikana suunnitella 
uutta versiota joka tulisi käyttöön vuoden 2014 alussa. Lisäksi kehitettiin vertaisarvioinnin 
käytäntöjä organisaation sisällä ja luotiin laatustandardi ulkoisten arviointipalvelujen 
tilaamiseen. 
 
EHYT:n arviointityötä koordinoi ja kehitti poikkihallinnollinen arviointitiimi.  
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LIITE1: EHYT ry:n jäsenjärjestöt 31.12.2013 

Valtakunnalliset jäsenjärjestöt 
Eläkeliitto ry 
Eläkeläiset ry 
Eläkkeensaajien Keskusliitto ry 
Elämä On Parasta Huumetta ry 
Elämäntapatoiminnan Tuki ry 
Elämäntapayhdistysten Tuki ry 
Erkki Poikosen säätiö 
Kotien Puolesta Keskusliitto ry 
Kunnon Elämä ry 
Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry 
Nuorisokasvatussäätiö 
Nuorten Kotkien Keskusliitto 
Nuorten Puolesta ry 
Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry 
Potilas- ja sosiaaliapu ry 
Prometheus-leirin tuki ry 
Rahtarit ry 
Rautatieläisten Raittiusliitto ry 
Sosialidemokraattiset Nuoret ry 
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto- SAKKI ry 
Suomen Demokratian Pioneerien Liitto -SDPL ry 
Suomen Motoristit ry 
Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry 
Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry 
Suomen Työväen Urheiluliitto 
Tiurahovin Ystävät ry 
Työväen Retkeilyliitto ry 
Vasemmistonuoret ry 
Vesaisten Keskusliitto ry 
 
Paikalliset ja alueelliset jäsenjärjestöt 
E.T.U.- Elämän hallinta, Tuki ja Uudistuminen ry 
Eerolan asukasyhdistys ry 
Elä terveesti ry 
Etelä-Karjalan työ- ja asukastupayhdistys Ekta ry 
Haagan Työväenyhdistys ry 
Hakunila-Länsimäki Työttömät ry 
Helsingin Jyry ry 
Helsingin kansallinen terveyskasvatusyhdistys ry 
Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry 
Helsingin Optimistit ry 
Helsingin Sosiaalinen Oikeudenmukaisuus ry 
HST:n Kunto-Urheilijat ry 
Hyvinkään Paavolan Asukasyhdistys ry 
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LIITE1: EHYT ry:n jäsenjärjestöt 31.12.2013 
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Hyvä olo ry 
Höyhtyän Sammontakojat ry 
Jyvässeudun Työttömät ry 
Kajaanin Työvoimayhdistys ry 
Kemin Into ry 
Keski-Uudenmaan Raskaan Musiikin yhdistys 
Kopsakka, Koillis-Lapin Terveys ry 
Korson Kaiku ry 
Kotkan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry 
Kouvolan Liikenneraittiusjärjestö ry 
Kunnon Elämä Turun Aluekeskus 
Kuopion Työttömät ry 
Kymenlaakson Elämäntapayhdistys Kelo ry 
Kyrön Eloisat ry 
Lahden Elokolon Ystävät ry 
Lapin Elämäntapayhdistys ry 
Lappeenrannan Elämäntapayhdistys ry 
Lapuan Työnhakijat ry 
Lintulammen Asukasyhdistys ry 
Mikkelin työttömät ry 
Nokian seudun elämäntapayhdistys Nokkolo ry 
Oulun seudun Kunnon elämä ry 
Patoseudun toimintakeskuksen kannatusyhdistys ry 
Pirkanmaan Elämäntapayhdistys ry 
Pirkkalan Elämäntapayhdistys Elopilkku ry 
Pohjanmaan Syöpäyhdistys ry 
Porin seudun elämäntapayhdistys ry 
Pormestarinluodon asukasyhdistys ry 
Päijät-Hämeen Elämäntapayhdistys ry 
Pääkaupunkiseudun Elämäntapayhdistys Eloset ry 
Raision Työväen Raittiusyhdistys 
Rovaniemen Seudun Mielenterveysseura ry 
Rovaniemen seudun Terveys ry 
Sampolan Asukkaat ry 
Soroppi ry 
Suosta kummulle ry 
Tampereen Liikenneraittiusyhdistys ry 
Tapanilan Työväenyhdistys ry 
Terveys - Hälsan ry:n Humppilan osasto ry 
Terveys - Hälsan, Joutsenon paikallisyhdistys ry 
Terveys ry:n Alavuden osasto ry 
Terveys ry:n Halikon osasto ry 
Terveys ry:n Hämeenlinnan alueyhdistys ry 
Terveys ry:n Ilmajoen osasto ry 
Terveys ry:n Jyväskylän osasto ry 
Terveys ry:n Kauhajoen osasto ry 
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Terveys ry:n Kokkolan paikallisosasto ry 
Terveys ry:n Koski TL paikallisosasto ry 
Terveys ry:n Lapuan paikallisosasto ry 
Terveys ry:n Pieksämäen paikallisyhdistys ry 
Terveys ry:n Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistys ry 
Terveys ry:n Puttaan Jeleppi ry 
Terveys ry:n Raision alueyhdistys ry 
Terveys ry:n Savonlinnan alueyhdistys ry 
Terveys ry:n Siilinjärven paikallisyhdistys ry 
Terveys ry:n Turun seudun alueyhdistys ry 
Terveys ry:n Ylistaron paikallisyhdistys ry 
Tornion Järjestöyhdistys ry 
Turun Alueen Elämäntapayhdistys ry 
Vantaan Työttömät ry 
Väinön ja Kyllikin seura 
 

LIITE2: Elokolot ja kohtaamispaikkaverkosto 2013 

Helsingin Elokolo 
Hyvinkään Elokolo 
Joensuun Kansalaistalo 
Jokikievari (Jyväskylä) 
Kahvila Nukkeruusu (Lapua)  
Kuopion työttömien ruokala 
Lahden Elokolo 
Lajotupa (Rauma)  
Lauritsalan asukastila (Lappeenranta) 
Lintulammen asukastupa (Oulu)  
Maaria-Jäkärlän Eloetappi (Turku)  
Merimajakka (Rauma)  
Mikkelin työttömien ruokala 
Oulun Kumppanuuskeskus 
Patoseudun toimintakeskus (Lahti) 
Pihlavan asukastupa (Pori) 
Pirkkalan Elokolo 
Pormestarinluodon asukastupa (Pori) 
Pormestarinluodon kirjatupa (Pori) 
Ruokala Eines (Kajaani) 
Sammontorin asukastila (Lappeenranta) 
Sampolan asukastupa (Pori) 
Tampereen Raittiustalo Hepokatti 
Tornion järjestötalo 
Turun Elokolo 
Väinölän kirjatupa / Asukastupa (Pori) 
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LIITE3: EHYT ry:n henkilöstö 31.12.2013 
 
Henkilöstö 2013 aloittanut lopettanut 
   
Aalto-Matturi Sari Anne   
Ahlefelt Anne Linnea Maria   
Aholainen Risto Matti 1.3.2013  
Anjala Sari Johanna   
Aspegren Piia    
Eloranta Jenni Annika   
Glad Timo Kalevi   
Hannula Kristiina Eeva Sofia   
Heikinheimo Liisa Marjatta  31.12.2013 
Heino Markku Pauli Kullervo   
Helin Marjut  23.11.2013 
Himanka Saija Talvikki 15.4.2013  
Honkonen Antti Juhani  31.12.2013 
Hulkko Helena  1.3.2013  
Huttunen Terttu Arja Inkeri   
Hytti Simo Antti Juhani   
Jokela Tiina Riitta Maria   
Jokinen Ilmo Antti Juhani   
Jukkala Harri Tapani   
Järvi Iina Eeva-Riitta  31.12.2013 
Kannussaari Kim Petri Juhani   
Keskinen Petri Johannes   
Koivisto Kalervo Johannes  31.1.2013 
Kolttola Eeva Maria   
Korpela Sinikka Orvokki   
Lehtinen Minna Sofia   
Liesilinna Eeva Annikki   
Linden Merit    
Luhtala Kaisa Maria   
Marjamaa Meri Annika   
Mattila Tuula Marja  7.4.2013 
Maunu Antti    
Meriläinen Mikko Ville   
Miettinen Simo Antero   
Mikkola Anne Maria   
Mikkonen Juha Pekka   
Mäenpänen Heidi Maria   
Mäkelä Minttu-Liisa Ilona 1.3.2013  
Nerkko Timo Antero   
Niittymäki Karita Hannele   
Nousimaa Maarit Anniina   



84

84 
 

Ojanen Minttu Maria  15.9.2013 
Pekkanen Mirja Ellen   
Perälä Jussi    
Piipponen Mika Veikko Eemeli   
Poikonen Kiti Helena   
Rouvila Tuomas Timo Mikael   
Saavalainen Marja Hannele   
Sandholm Lotta Karin  31.12.2013 
Salmi Paula Helena   
Sarapisto Seija Auli   28.2.2013 
Sattilainen Riitta  1.2.2013  
Schalin Mikko  17.5.2013  
Selin Anni Riikka   
Silvennoinen Inka Kristiina   
Sipinen Marja-Leena    
Sironen Jiri Mikko   
Strand Teija Maria Katariina   
Suihko Johanna Kristiina   
Sundman Tuula Anneli   
Suomilammi Jukka Rainer   
Tenkanen Lauri Tuomas  15.4.2013  
Tenkanen Teresa Sarianna   
Tikkanen Jenni  1.3.2013  
Vaija Heli Johanna   
Vainio Mikko Oskari   
Vannela Maarit Hannele 23.4.2013  
Viitanen Liisa Irmeli   
Vuorinen Kari Esko   
Välimäki Heta Misteli   
Westerholm Anna-Maija    
Äyräs Liisa Hannele   
 72  
 9 9 
yhteensä  63 
*lopettanut 9 
   aloittanut  9 
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LIITE4: EHYT ry:n edustukset 2013 
 
 
Organisaatio EHYT:n 

edustaja 
Tehtävä 

Aikakauslehtien liitto* Koivisto Kalervo  
Aikakauslehtien liitto* Välimäki Heta  
A-klinikkasäätiön valtuuskunta Sari Aalto-

Matturi 
jäsen 

A-klinikkasäätiön valtuuskunta Kari Vuorinen varajäsen 
Alko Oy Aalto-Matturi 

Sari 
hallituksen jäsen 

Alkoholiohjelman valtakunnalinen koordinaatioryhmä  Strand Teija jäsen 
EAPN-Fin* Sipinen Leena  
EAPN-Fin* Sironen Jiri varapuheenjohtaja 2013 
Ehkäisevän päihdetyön viikon työryhmä, Oulu Korpela Sinikka jäsen 
ESKO-hankkeen Voimaperhe-klusteri Korpela Sinikka jäsen 
Espoon päihdeasioiden neuvottelukunta Sari Aalto-

Matturi 
jäsen 

Espoon päihdeasioiden neuvottelukunta Kristiina 
Hannula 

varajäsen 

Etelä-Pohjanmaan järjestöjen aluetyön verkosto EPAT Liisa Viitanen  
Eurocare* Hannula 

Kristiina 
 

Eurocare* Sipinen Leena  
EuroNet - European addiction prevention network * Kari Vuorinen edustaja 
Harm Reduction International* Hytti Antti  
Harm Reduction International* Vuorinen Kari  
Helsingin kaupungin tapaturmien ehkäisytyöryhmä 
2011–2014 

Leena Sipinen jäsen 

Itä-Suomen aluehallinnon poikkihallinnollinen ept-
ryhmä 

Pekkanen Mirja jäsen 

Kansalaistoiminnan keskuksen ja oppilaitosten 
yhteistyö -työryhmä 

Jukkala Harri jäsen 

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE Aalto-Matturi 
Sari 

jäsen 

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE Aalto-Matturi 
Sari 

asiantuntija, kuntalain 
uudistustyöryhmän demokratia- 
jaosto 

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn 
koordinaatioryhmä 2013-15 (STM) 

Sipinen Leena jäsen 

Kumppanuustalo Artteli ry* Sattilainen 
Riitta 

hallituksen jäsen 2013, 
rakennustoimikunnan jäsen 

Kehittämiskeskus Opinkirjo * Hannula 
Kristiina 

hallituksen jäsen, 
hallintotyöryhmän jäsen 

Kehittämiskekus Opinkirjo* Sundman Tuula hallituksen varajäsen (Hannula) 
Koulutuskeskus Salpaus - ehkäisevä päihde- ja 
mielenterveystyö 

Vaija Heli jäsen 

* EHYT ry on kyseisen organisaation jäsen
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Kuluttajaliitto ry* Sironen Jiri  
Kuluttajaliitto ry* Välimäki Heta  
Lasinen lapsuus Jokinen Ilmo ohjausryhmän jäsen 
Lastensuojelun Keskusliitto ry* Vuorinen Kari Hallituksen jäsen kaudella 2014-

2016 
Lempäälän kunta Pilvi-ryhmä Mikkola Anne jäsen 
Liikenneturva ry* Hannula 

Kristiina 
hallituksen jäsen vuodesta 2014 

Liikenneturva ry* Sipinen Leena  
Länsi-Pohjan seudullinen mielenterveys- ja 
päihdeneuvosto 

Himanka Saija jäsen 

Länsi-Suomen AVI Kokonaisturvallisuuden päihdetyön 
teemaryhmä 

Mikkola Anne jäsen 

Länsi-Suomen AVI ehkäisevän päihdetyön 
vertaiskehittäjät 

Anne Mikkola jäsen 

Maito ja Terveys ry* Hannula 
Kristiina 

hallituksen jäsen, 
varapuheenjohtaja 2013, 
työvaliokunnan jäsen 

Maito ja Terveys ry* Sundman Tuula hallituksen varajäsen (Hannula) 
Mediakasvatusseura* Silvennoinen 

Inka 
 

Mikkelin seudun ehkäisevän päihdetyön työryhmä Pekkanen Mirja jäsen 
NMKY:n ja Puolustusvoimien yhteishanke Jukkala Harri  
Nordan* Hannula 

Kristiina 
hallituksen jäsen 

Nordan* Sipinen Leena  
Nuoriku, Nuoret rikoksen uhreina Jokinen Ilmo ohjausryhmän jäsen 
Nuorille suunnatun verkkotyön foorumi Jokinen Ilmo johtoryhmän jäsen 
Nuorisotiimi, Kouvola Vaija Heli jäsen 
Nuorten Akatemia Hannula 

Kristiina 
hallituksen jäsen 

Nuorten tupakoinnin vähentämisohjelma Mäkelä Minttu ohjausryhmän jäsen 
OK-opintokeskus* Sundman Tuula hallituksen varajäsen 2014 - 

2015 
OK-opintokeskus* Sundman Tuula kevät- ja syyskokouksissa EHYT 

ry:n edustaja 
OK-opintokeskus*, Järjestöt lähidemokratian tukena -
hanke 

Aalto-Matturi 
Sari 

ohjausryhmän puheenjohtaja 

Ookko nää välittäjä? -verkosto Korpela Sinikka jäsen 
Osallisuuden vahvistajat Vaija Heli jäsen 
Oulun lukioiden ehkäisevän päihdetyön Selvästi 
yhdessä-teemavuoden tr 

Korpela Sinikka jäsen 

Oulun tupakkafoorumi Korpela Sinikka jäsen 
PETE Päijät-Hämeen ehkäisevän päihde- ja 
mielenterveystyön verkosto 

Vaija Heli jäsen 

Pirkanmaan savuton verkosto Mikkola Anne puheenjohtaja 
Pohjois-Karjalan Kansanterveyden keskus, Savuton 
työryhmä, Joensuu 

Pekkanen Mirja jäsen 

Prevnet* Hytti Antti  



87

87 
 

Prevnet* Jokinen Ilmo  
Raha-automaattiyhdistys* Aalto-Matturi 

Sari 
 

Raha-automaattiyhdistys* Hannula 
Kristiina 

 

Raha-automaattiyhdistys* Vuorinen Kari  
Raittiuslain uudistamistyöryhmä Sari Aalto-

Matturi 
jäsen 

Raittiuslain uudistamistyöryhmä Kristiina 
Hannula 

varajäsen (Aalto-Matturi) 

Rovaniemen seudun vapaaehtoistyön keskus 
Neuvokkaan neuvottelukuntaHimanka Saija 

Himanka Saija jäsen 

Saku ry:n hyvinvointiverkosto Hannula 
Kristiina 

ohjausryhmän jäsen 

SATU-työryhmä Korpela Sinikka jäsen 
Savuton Helsinki Sundman Tuula ohjausryhmän jäsen 
Savuton Seinäjoki Viitanen Liisa työikäisten työryhmän jäsenyys 
Savuton kunta -projekti Hannula 

Kristiina 
ohjausryhmän jäsen 

Savuton Suomi 2040 Hannula 
Kristiina 

kansallisen ohjausryhmän jäsen 

Savuton Suomi 2040 Sundman Tuula kansallisen ohjausryhmän jäsen 
Savuton Suomi 2040 työvaliokunta Sundman Tuula jäsen 
Savuton Suomi 2014 viestintätyöryhmä Mäkelä Minttu jäsen 
Savuton verkosto, Savonlinna Pekkanen Mirja puheenjohtaja 
Seinäjoen seudun terveyden edistämisen järjestöjen 
yhteistyöryhmä 

Viitanen Liisa jäsen 

Selvät Sävelet -työryhmä, Kuopio Pekkanen Mirja jäsen 
Sosiaalialan Työnantajat ry* Aalto-Matturi 

Sari 
 

Sosiaalialan Työnantajat ry* Hannula 
Kristiina 

 

Sosiaalialan Työnantajat ry* Vuorinen Kari  
Sosiaalipedagogiikan säätiö Aalto-Matturi 

Sari 
hallituksen jäsen 

SOSTE* Aalto-Matturi 
Sari 

hallituksen jäsen 

SOSTE* Hannula 
Kristiina 

 

SOSTE* Vuorinen Kari  
SOSTE, Sosiaali- ja terveysturvan päivien 2013 
sisällön suunnitteluryhmä 

Hannula 
Kristiina 

 

SOSTE Kainuun alueverkosto Himanka Saija jäsen 
SOSTE Lapin alueverkosto Himanka Saija jäsen 
SOSTE Pohjois-Pohjanmaan alueverkosto Korpela Sinikka jäsen 
Sosterin terveyden edistämisen työryhmä, Savonlinna Pekkanen Mirja jäsen 
Sovinto ry:n Valmis väylä -hanke Hannula 

Kristiina 
ohjausryhmän jäsen 

Suomen Nuorisoyhteistyö ry - Allianssi ry* Aalto-Matturi  
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Sari 
Suomen Nuorisoyhteistyö ry - Allianssi ry* Rouvila Tuomas hallituksen varajäsen 2013 - 

2015 
Suupohjan päihdetyöryhmä Viitanen Liisa jäsen 
Syöpäjärjestöjen Nuorten tupakoinnin ehkäisyohjelma Hannula 

Kristiina 
ohjausryhmä jäsen 

Tampereen kaupungin ehkäisevän päihdetyön ryhmä Mikkola Anne jäsen 
Tampereen lapsen tähden verkosto Mikkola Anne  
Tarjontatyöryhmä, Jyväskylä Jukkala Harri jäsen 
Terveyden edistämisen foorumi, Jyväskylä Jukkala Harri jäsen 
THL:n ehkäisevän päihdetyön rakenteet ja yhteistyö Hannula 

Kristiina 
työryhmän jäsen 

THL:n päihdehaittojen ehkäisyn ja tupakoinnin 
vähentäminen 

Hannula 
Kristiina 

ohjausryhmän jäsen 

Tie selväksi -toimintamallin toimeenpanoa 
koordinoiva verkosto (sosiaali- ja terveysministeriö) 

Leena Sipinen jäsen 

Tolokkkua elämää -työryhmä Korpela Sinikka jäsen 
Turun kaupungin ehkäisevän päihdetyön ryhmä Mikkola Anne jäsen 
Turvallisesti mestoille Vaija Heli jäsen 
Vantaan Varian ESR-hanke Opi, Viihdy, Valmistu Hannula 

Kristiina 
ohjausryhmän puheenjohtaja 

Vapaaehtoiskumppanit-työryhmä, Pirkkala Sattilainen 
Riitta 

jäsen 

Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus Jokinen Ilmo ohjausryhmän jäsen 
Viisari, ehkäisevän päihdetyön työryhmä, Pieksämäki Pekkanen Mirja jäsen 
Yhteiskuntaviestinnän yhdistys ry* Aalto-Matturi 

Sari 
 

Yhteiskuntaviestinnän yhdistys ry* Vuorinen Kari  
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Sari 
Suomen Nuorisoyhteistyö ry - Allianssi ry* Rouvila Tuomas hallituksen varajäsen 2013 - 

2015 
Suupohjan päihdetyöryhmä Viitanen Liisa jäsen 
Syöpäjärjestöjen Nuorten tupakoinnin ehkäisyohjelma Hannula 

Kristiina 
ohjausryhmä jäsen 

Tampereen kaupungin ehkäisevän päihdetyön ryhmä Mikkola Anne jäsen 
Tampereen lapsen tähden verkosto Mikkola Anne  
Tarjontatyöryhmä, Jyväskylä Jukkala Harri jäsen 
Terveyden edistämisen foorumi, Jyväskylä Jukkala Harri jäsen 
THL:n ehkäisevän päihdetyön rakenteet ja yhteistyö Hannula 

Kristiina 
työryhmän jäsen 

THL:n päihdehaittojen ehkäisyn ja tupakoinnin 
vähentäminen 

Hannula 
Kristiina 

ohjausryhmän jäsen 

Tie selväksi -toimintamallin toimeenpanoa 
koordinoiva verkosto (sosiaali- ja terveysministeriö) 

Leena Sipinen jäsen 

Tolokkkua elämää -työryhmä Korpela Sinikka jäsen 
Turun kaupungin ehkäisevän päihdetyön ryhmä Mikkola Anne jäsen 
Turvallisesti mestoille Vaija Heli jäsen 
Vantaan Varian ESR-hanke Opi, Viihdy, Valmistu Hannula 

Kristiina 
ohjausryhmän puheenjohtaja 

Vapaaehtoiskumppanit-työryhmä, Pirkkala Sattilainen 
Riitta 

jäsen 

Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus Jokinen Ilmo ohjausryhmän jäsen 
Viisari, ehkäisevän päihdetyön työryhmä, Pieksämäki Pekkanen Mirja jäsen 
Yhteiskuntaviestinnän yhdistys ry* Aalto-Matturi 

Sari 
 

Yhteiskuntaviestinnän yhdistys ry* Vuorinen Kari  
 

88



89

EHYT ry  VALTUUSTO  
varsinainen jäsen varajäsen 
  
Antti Holopainen, pj.  Teemu Kaskela 
Arja Jääskeläinen, varapj. Riitta Pääjärvi-Myllyaho 
Ritva Aheinen  Tuija Mäkinen 
Marko Haakana  Leena Heinonen 
Mikael Hiltunen  Mikael Forsbäck 
Sauli Hyöppinen  Kirsi Pihlaja 
Tapio Ikävalko  Lea Kuosmanen 
Jouko Kalliomaa  Jorma Vertainen 
Outi Kettunen  Maarit Rekilä 
Heidi Kirkonpelto  Arja Katriina Ylänkö 
Jukka Kärkkäinen  Eino Laitinen 
Raisa-Tiina Lahtinen  Hanna Isbom 
Sirpa Martins  Minna Minkkinen 
Marja-Leena Nousiainen  Juha Ollikainen 
Sinikka Ojala  Raija Koivisto 
Tuula Partanen  Merja Jaatinen 
Auli Raunio  Minna Anttonen 
Satu Taiveaho  Ilona Lehtinen 
Liisa Temisevä  Irja Kilpinen 
Eija Törmänen  Jutta Pasma 
Pekka Vihervuori  Seppo Mikkola 
Gita Yli-Hannuksela  Minna Rantasalo 
  
EHYT ry HALLITUS  
varsinainen jäsen varajäsen 
  
Erkki Vartiainen, pj. Kerttu Tossavainen 
Johanna Ojala-Niemelä, varapj. Petra Toivonen 
Jarmo Jokilampi Leila Lehtomäki 
Tiina Kivisaari Tapio Jaakkola 
Marko Laitinen Sirpa Paatero 
Sakari Lehtinen Kasper Stenberg 
Pirjo Mohamed Riitta Matilainen 
Anneli Palosaari Anna-Liisa Pottala 
Juho Saari Ari Suistola 
Vesa-Matti Seppälä Lea Väyrynen 
Veli Pekka Sinervuo Vesa Närhi 
Pekka Tuomola Olavi Kaukonen 
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Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry,
Elimäenkatu 25-27, 00510 HELSINKI 

www.ehyt.fi


