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Tehdään se yhdessä!

Nyky-yhteiskunta asettaa monia haasteita lasten ja nuorten terveydelle 
ja hyvinvoinnille. Valintojen viidakossa lapset ja nuoret tarvitsevat tukea 
sekä ohjausta omasta terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimiseen.

Nykyaikainen päihde- ja pelikasvatus on parhaimmillaan läsnäoloa, vuo-
rovaikutusta, turvallisuutta lasten ja nuorten kanssa. Tarjoamme erilaisia 
päihde- ja pelikasvatuksen sisältöjä aina alakouluista korkeakouluihin 
saakka. Valikoimistamme löytyy niin oppitunteja, huoltajien iltoja kuin 
henkilöstötilaisuuksia. Tuemme koulujen ja oppilaitosten opetussuunni-
telman mukaista ehkäisevää päihdetyötä sekä mediakasvatusta.

Vuorovaikutteiset toimintamenetelmämme virittävät hyvään keskuste-
luun päihteistä ja digitaalisesta pelaamisesta. Liikkeelle lähdetään lapsen 
ja nuoren kehitysvaiheiden ymmärtämisestä. Tarjoamme käytännönlä-
heisiä ratkaisuja, jotka auttavat oppilaitosten kasvatustyön pelisääntöjen 
luomisessa. Meillä on pitkä kokemus toimivien päihde- ja pelikasvatusme-
netelmien kehittämisestä sekä lasten ja nuorten kohtaamisesta.

Oppilaitoksille suunnatut koulutukset toteutetaan suomeksi, ruotsiksi ja 
useimmat myös englanniksi sekä materiaaleja löytyy näillä kielillä. 

OPETTAJA     REHTORI    TERVEYDENHOITAJA    NUORISOTYÖNTEKIJÄ    OH

Ajankohtaisia terveisiä ja uusia opetusmateriaaleja  
päihde- ja pelikasvatuksesta  

sekä ammattilaisten koulutuksista!

Tilaa uutiskirje ja tule mukaan toteuttamaan  
laadukasta ehkäisevää päihdetyötä. 

ehyt.fi/tsemppaajat • oppitunteja, huoltajien iltoja ja henkilöstöinfoja

• sisältöjä ja toimintamenetelmiä alakouluista 
korkeakouluihin

• lasten ja nuorten parissa toimivien ammattilaisten 
koulutuksia

JA• aitoa vuorovaikutusta lasten ja nuorten kanssa

https://ehyt.fi/tilaa-uutiskirje/
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p. 046 920 5853

EHYT toimii ympäri Suomea

Pohjois-Suomi  

Kainuu, Lappi 
 Saija Himanka, 
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mailto:etunimi.sukunimi@ehyt.fi
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http://ehyt.fi/koulutustilaukset
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Alakoulu Juteltaisko?  
Tarinoihin ja keskusteluun perustuvat päihdekasvatusoppi- 
tunnit 5.-6. luokkalaisille ja vanhempainillat heidän huolta- 
jilleen. Lue lisää s. 9

Pelitaito 
Oppitunnit digitaalisesta pelaamisesta 1.-6. luokkalaisille ja 
vanhempainillat heidän huoltajilleen sekä henkilöstötilaisuus 
koulun henkilökunnalle. Lue lisää s. 13

Yläkoulu Hubu®  
Vuorovaikutukseen perustuvat päihdekasvatusoppitunnit 7.-9. 
luokkalaisille ja vanhempainillat heidän huoltajilleen sekä 
henkilöstötilaisuus koulun henkilökunnalle.  Lue lisää s.11

Pelitaito  
Oppitunnit digitaalisesta pelaamisesta 7.-9. luokkalaisille ja 
vanhempainillat heidän huoltajilleen sekä henkilöstötilaisuus- 
koulun henkilökunnalle. Lue lisää s. 13

Toinen  Päihdeilmiö-oppitunnit 
aste Vuorovaikutteinen päihdekasvatusoppitunti 2. asteen opiske- 

lijoille. Lue lisää s. 15

Toisen asteen webinaari vanhempainilta 
Lue lisää s.21

Korkea- KUPLA tuutorikoulutus ja KUPLA tapahtumakoulutus 
koulu opiskelijoille 

Materiaalit opiskeluun ja 
opetukseen!

Juteltaisko?-menetelmä s. 9 

Pelikasvattajan käsikirjat s. 12

Materiaalia nuorisotyön ehkäi- 
sevän päihdetyön tueksi s. 31 

Keskustelukortit s. 34 

Tositietoa s. 35 

Videot s. 35 

Päihdeilmiö-video ja ohjeistus  
s. 36 

Päihdeilmiö rastirata s. 36 

Ryhmäilmiö – ryhmän ohjaajan 
käsikirja s. 37 

Kannabisväittämät  
– totta vai tarua s. 38 

Nikotiinituotteiden käyttökielto- 
kyltti oppilaitoksille s. 38 

Ideoita korkeakoulujen hyvin- 
vointiständeille s. 39 

Suosituksia korkeakouluopiskeli- 
joiden päihdeohjelmien kehittä- 
miseen -opas s. 39 

Herätä nuorten huomio videoiden  
ja visojen avulla s. 41 

Selkokielellä päihteistä ja  
pelaamisesta s. 42

 

 
Pelit puheeksi varhaiskasvatuksen 
ammattilaisille 
Lue lisää s. 17

Pelitaitoa ammattilaisille 
Koulutuksia digitaalisesta pelaami- 
sesta lasten ja nuorten parissa 
työskenteleville. Lue lisää s. 21

 
Pelitaitoa ammattilaisille 
Koulutuksia digitaalisesta pelaami- 
sesta lasten ja nuorten parissa 
työskenteleville. Lue lisää s. 19

Nuuska-agentti-mallin ohjaaja- 
koulutus 
Lue lisää s. 31

Ryhmäilmiö 
Ryhmäytymistä tukeva koulutus nuor- 
ten ryhmiä ohjaaville. Lue lisää s. 23

Ehkäisevä päihdetyö toisella  
asteella ammattilaiskoulutus.  
Lue lisää s. 25

Kannabiskoulutukset  
Lue lisää s. 27

Päihteet ja mielen hyvinvointi 
korkeakoulussa 
Päihteet ja mielen hyvinvointi puheeksi 
korkeakoulussa -henkilöstökoulutus.  
Lue lisää s. 29

Koulutukset ammattilaisille

Lue lisää s.21

PÄIHDE- JA PELIKASVATUKSEN KOULUTUKSET JA MATERIAALIT LYHYESTI 
 

Päihde- ja pelikasvatuksen koulutukset
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”Hauskasti ja innostavasti suunniteltu  
tapa vastata kysymyksiin anonyymisti”  

Hubu -oppitunnin oppilas

Juteltaisko? oppitunnit ja 
vanhempainillat

Mitä? Tarinoihin ja keskusteluun perustuva päihdekasvatusme-
netelmä.

Miksi? Päihteistä täytyy puhua lapsen tarpeet huomioiden. 
Innovatiiviset, tarinalliset opetusmenetelmät innostavat lapsia 
ja tukevat alakouluikäisten oppimista. Vanhemmat ymmärtävät 
entistä paremmin, miten lapset näkevät ja kokevat päihteet

Kenelle? Alakoulun 5. ja 6. luokkien oppilaille ja heidän huoltajilleen.

Kesto: 90 min

Hinta: 240 € / päivä / kouluttaja (max. 2-3 ryhmää).  
Hinta sisältää oppitunnit, vanhempainillan ja matkakulut.  

Tilaa tai lataa kirja osoitteesta:  
ehyt.fi/julkaisukauppa/juteltaisko

Päihde- ja pelikasvatuksen 
koulutukset

OCKSÅ PÅ 
SVENSKA!

ALSO IN 
ENGLISH!

Materiaali opetukseen: 
Juteltaisko?-käsikirja: Kirjassa on ohjeistus kahden oppitunnin 
ja vanhempainillan pitämiseen.  

Kysy lisää: koulutukset@ehyt.fi  Tilaa koulutus: ehyt.fi/koulutustilaukset

https://ehyt.fi/tuote/juteltaisko-oppituntimateriaali-ja-ohjaajan-opas/
mailto:koulutukset%40ehyt.fi?subject=
https://www.ehyt.fi/koulutustilaukset
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”Olimme erittäin tyytyväisiä kokonaisuu-
teen. Pääsin itsekin seuraamaan yhden 
ryhmän toimintaa ja täytyy sanoa, että 

teillä on hyvä konsepti. Pidin myös siitä, 
että kaikkia osallistutettiin keskusteluun." 

rehtori 

Hubu-oppitunnit, henkilöstö- 
ja vanhempaintilaisuus

Mitä? Hubu® -menetelmä haastaa nuoret keskustelemaan  
päihteistä interaktiiviseen äänestysjärjestelmän avulla. Hubu- 
päihdekasvatuskokonaisuuteen kuuluvat oppitunnit sekä tuntei-
hin pohjautuvat henkilöstö- ja vanhempaintilaisuudet. Toiminta-
menetelmällä vahvistetaan avointa keskustelukultturia nuorten, 
kodin ja koulun välillä.

Miksi? Hubu® menetelmä lisää tietoa päihteistä, keskustelua 
päihteisiin liittyvistä ilmiöistä ja asenteista sekä tarjoaa työka-
luja, joiden avulla voidaan vaikuttaa nuorten päihteiden käyt-
töön. Oppituntien ansiosta on mahdollista kartuttaa ajankoh-
taista tietoa omien nuorten päihdeasenteista ja -kokeiluista sekä 
siitä, miten päihteet näyttäytyvät omalla paikkakunnalla.

Kenelle? Yläkoulun oppilaille, heidän huoltajilleen ja koulun 
henkilökunnalle.

Kesto: 75 min tai 90 min.

Hinta: 300 € / päivä  (max. 3-4 ryhmää). Hinta sisältää oppitunnit, 
henkilöstö- ja vanhempaintilaisuuden sekä matkakulut. 

ALSO IN 
ENGLISH!

OCKSÅ PÅ 
SVENSKA!

Kysy lisää: koulutukset@ehyt.fi  Tilaa koulutus: ehyt.fi/koulutustilaukset

mailto:koulutukset%40ehyt.fi?subject=
https://www.ehyt.fi/koulutustilaukset
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”Vetäjä oli asiansa osaava ja hänen  
asenteensa hyvä. Keskustelu antoi eväitä siihen,  
miten itse voi omien lastensa kanssa asiasta puhua.” 
vanhempainillan palaute 

Pelitaito-oppitunnit, vanhem- 
painilta ja henkilöstötilaisuus

Mitä? Pelikasvatus on tärkeä ja ajankohtainen osa mediakasva-
tusta. Oppitunnit vahvistavat oppilaiden tietoja ja taitoja liittye
pelaamisen hyötyihin ja haittoihin sekä pelaamisen hallintaan. 
Lisäksi tunneilla käsitellään myös sosiaalista mediaa ja some-
kulttuuria. Vanhempainilloissa lisätään vanhempien ymmärryst
pelaamisesta osana lasten ja nuorten elämää ja kannustetaan 
koteja aktiivisempaan pelikasvatukseen.  

Miksi? Digipelaaminen on tärkeä osa kodin ja koulun mediakas
vatusta. Lasten, vanhempien ja koulun rakentava vuoropuhelu 
pelaamisesta tukee positiivisen ja turvallisen pelikulttuurin mu
dostumista ja ehkäisee pelihaittoja.  

Kenelle? 1.-9.-luokan oppilaille ja heidän huoltajilleen 

Kesto: 45 min / oppitunti (mahdollisuus pidempiin oppituntei-
hin sovittaessa). 
60 min/ henkilöstötilaisuus, 90 min / vanhempainilta 

Hinta: 240 € / päivä (3- 5 oppituntia) tai 360 € / päivä (3-5 oppi
tuntia ja vanhempainilta). Hinnat sisältävät matkakulut ja van-
hempainillan materiaalit. 
120 €/ henkilöstötilaisuus, joka järjestetään vain osana oppitun
teja tai vanhempainiltaa. 
Vanhempainillat ja henkilöstötilaisuudet toteutettavissa myös 
etätapahtumina.

n 

ä 

-

o-

-

-

Lisätietoja:  
ehyt.fi/tyokalut-ja-materiaalit OCKSÅ PÅ 

SVENSKA!
ALSO IN 

ENGLISH!
Pelikasvattajan käsikirja 2  
suomeksi ja ruotsiksi 
ladattavissa maksutta:
ehyt.fi/tuote/pelikasvattajan-kasikirja-2     

ehyt.fi/sv/produkt/spelfostrarens-handbok-2

Kysy lisää: koulutukset@ehyt.fi  Tilaa koulutus: ehyt.fi/koulutustilaukset

http://ehyt.fi/tyokalut-ja-materiaalit
http://ehyt.fi/tuote/pelikasvattajan-kasikirja-2
http://ehyt.fi/sv/produkt/spelfostrarens-handbok-2
mailto:koulutukset%40ehyt.fi?subject=
http://ehyt.fi/koulutustilaukset
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Päihdeilmiö

Mitä? Oppitunnilla (75-90 min) tarkastellaan suomalaista päih- 
teiden käyttöä sosiaalisesta, kulttuurisesta ja yhteiskunnalli-
sesta näkökulmasta ja keskustellaan aiheesta yhdessä. Päih-
deilmiö-oppitunnilla tutustutaan keskustellen suomalaisten 
päihteidenkäytön historiaan. Tämän lisäksi pohditaan sitä, miksi 
päihteitä käytetään ja millaisia seurauksia päihteiden käytöllä voi 
olla.

Miksi? Koska päihteiden käyttö on sosiaalista, siitä on tärkeää 
keskustella ryhmässä. Opiskelijat saavat valmiuksia tehdä harki-
tumpia päihteiden käyttöön liittyvä valintoja, kun aiheesta kes-
kustellaan rakentavasti ja eri näkökulmia huomioiden.

Kenelle? Toisen asteen opiskelijoille

Kesto: 75min tai 90 min

Hinta: 240 € / päivä  (max. 3-4 ryhmää). Hinta sisältää oppitunnit 
sekä matkakulut.

ALSO IN 
ENGLISH!

OCKSÅ PÅ 
SVENSKA!

”Todella tuore näkökulma päihteistä 
puhumiselle. Olin valmistautunut  
valistukseen mutta kyseessä olikin  

valaiseva keskustelu.”
opiskelija Kysy lisää: koulutukset@ehyt.fi  Tilaa koulutus: ehyt.fi/koulutustilaukset

mailto:koulutukset@ehyt.fi
http://ehyt.fi/koulutustilaukset
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Pelit puheeksi varhais- 
kasvatuksen ammattilaisille

Mitä? Pelit puheeksi -koulutuksessa käsitellään laaja-alaisesti 
lasten pelaamista sekä tarjotaan ammattilaisille tietoa ja työväli-
neitä perheiden pelikasvatuksen tukena toimimiseen.

Miksi? Perheen pienimmät tutustuvat digitaalisten pelien maail- 
maan entistä nuorempina, tämä asettaa uudenlaisia haasteita 
myös kasvattajille. Koulutussisällöt perustuvat varhaiskasvatuk-
sen keskeisiin kysymyksiin: kuinka alle 8-vuotiaiden pelaamiseen 
tulisi suhtautua, kuinka tutustuttaa lapsi turvallisesti digitaali-
seen pelaamiseen ja kuinka sisällyttää pelaaminen tasapainoi-
seksi osaksi pikkulapsen arkea.

Kenelle? Ammattilaisille lastenneuvoloissa, perhe- ja kasvatus-
neuvoloissa, alkuopetuksen oppilashuollossa sekä lasten päivä-
hoidossa.

Kesto: 2-3 tunnin koulutus 

Hinta: 300 €/ koulutus paikan päällä. Hinta sisältää koulutuksen, 
materiaalit sekä matkakulut.  
200 € / koulutus etänä 

EHYT Koulutukset  
ammattilaisille

Kysy lisää: koulutukset@ehyt.fi  Tilaa koulutus: ehyt.fi/koulutustilaukset

mailto:koulutukset@ehyt.fi
http://ehyt.fi/koulutustilaukset
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Pelitaitoa ammattilaisille 

Mitä? Koulutus tarjoaa tietoa ja työvälineitä lasten ja nuorten 
pelaamisen käsittelyyn. Koulutuksen teemoja ovat lasten ja 
nuorten pelaaminen ja pelikulttuurit, pelikasvatus sekä pelihaitat 
ja niiden ehkäisy.

Miksi? Pelit ovat entistä merkittävämpi osa lasten ja nuorten 
kulttuuria ja vapaa-aikaa. On tärkeää, että nuorten ja lasten 
kanssa työskentelevillä ammattilaisilla on tietoa ja välineitä tun-
nistaa pelihaittoja ja tukea nuorten tasapainoista pelaamista.

Kenelle? Opettajat, terveydenhoitajat, kuraattorit, rehtort ja 
lasten- ja nuorten parissa toimivat sosiaali-ja terveydenhuollon  
ammattilaiset.

Kesto: 2,5 tuntia 

Hinta: 300 €/ koulutus paikan päällä. Hinta sisältää koulutuksen, 
materiaalit sekä matkakulut.  
200 €/ koulutus etänä

Kysy lisää: koulutukset@ehyt.fi  Tilaa koulutus: ehyt.fi/koulutustilaukset

TILA

KOULUTUS! 

oulutustilaukset

 ehyt.fi/k

A 

mailto:koulutukset@ehyt.fi
http://ehyt.fi/koulutustilaukset
http://ehyt.fi/koulutustilaukset
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”Tärkeästä asiasta puhuttiin asiallisesti,  
nuoria ja vanhempia syyllistämättä.  

Sain vinkkejä ihan arjen keskusteluihin  
päihteistä nuoren kanssa.”

Vanhemman palaute

Toisen asteen webinaari- 
vanhempainilta

Kenelle? Lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien 
nuorten vanhemmille, hyödyllinen myös oppilaitoksen opettajille 
ja muulle henkilökunnalle 

Mitä? Webinaarivanhempainillat tarjoavat aluekohtaista tietoa 
nuorten päihteiden käytön tilanteesta ja ajankohtaisia faktoja 
päihteistä. Lisäksi vanhempainillasta saa käytännön läheisiä  
keinoja siihen, miten aikuistuvan nuoren kanssa voi keskustella 
päihteistä.

Miksi? Aikuistuvalla nuorella on jo omia mielipiteitä ja arvotuk-
sia päihteiden käytön suhteen. Keskustelu vanhemman kanssa 
tarjoaa nuorelle erilaisia näkökulmia. Nuori voi yhdessä vanhem-
man kanssa pohtia mielipiteiden eroja ja yhtäläisyyksiä, ja oppia 
uutta. Nuoren kasvulle on tärkeää, että myös päihdeteemasta 
voi keskustella vanhemman kanssa ja samalla kokea, että van-
hempi kulkee rinnalla ja tukee, vaikka nuori on kohta jo aikuinen.

Miten? Vanhempainilta toteutetaan yhteistyössä oppilaitoksen 
kanssa etätapahtumana. 

Hinta: 150 € / 1 tunti

Kysy lisää: koulutukset@ehyt.fi  Tilaa koulutus: ehyt.fi/koulutustilaukset

mailto:koulutukset@ehyt.fi
http://ehyt.fi/koulutustilaukset
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”Asiat käytiin kiinnostavalla tavalla läpi.  
Käsittelytapa laittoi miettimään nykytilan-
netta, mikä siinä on hyvää ja mikä huonoa 

ja loi sitä kautta hyvän pohjan uudelle!”
Palaute Ryhmäilmiö koulutuksesta

Ryhmäilmiö- koulutus 

Mitä? Ryhmäilmiö-koulutuksessa perehdytään keinoihin luoda 
toimivia nuorten ryhmiä. Koulutuksessa käydään läpi mm. ryh-
män vaiheita, ryhmässä tapahtuvia ilmiöitä, käytännön harjoit-
teita sekä hyviä vinkkejä erilaisiin ryhmätilanteisiin. Tarkasteluun 
nostetaan myös erilaiset hyvinvointiin liittyvät teemat, joiden 
käsittelyyn Ryhmäilmiö-materiaali tarjoaa oivia vinkkejä. Koulu-
tuksesta saa mm. välineitä siihen, miten rakentaa hyvä keskuste-
luhetki nuorten kanssa esimerkiksi seurustelusta, kiusaamisesta, 
digipelaamisesta, kannabiksesta tai laajemmin arjenhallinnasta.

Miksi? Toisen asteen oppilaitoksissa on aiempaa vähemmän 
pysyviä ryhmiä; joustaviakin ryhmiä voi ja pitää tukea ja kehittää. 
Onnistunut kiinnittyminen opiskelijaryhmään lisää opiskelijoiden 
viihtyvyyttä ja hyvinvointia sekä tutkitusti parantaa opintojen 
edistymistä. Ryhmäilmiö-koulutus tukee yhteisöllisen opiskelija-
huollon toteuttamista.

Kenelle? Toisen asteen oppilaitosten henkilökunnalle ja muille 
nuorten kanssa toimiville.

Kesto: 2 tuntia

Hinta: 360 € / koulutus, max. 40 osallistujaa. Hinta sisältää Ryh-
mäilmiö-käsikirjat osallistujille ja kouluttajan matkakulut.  
200 € / 2 tunnin koulutus / etätapahtuma

OCKSÅ PÅ 
SVENSKA!

Kysy lisää: koulutukset@ehyt.fi  Tilaa koulutus: ehyt.fi/koulutustilaukset

mailto:koulutukset@ehyt.fi
http://ehyt.fi/koulutustilaukset
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”Tämä oli hyvä päivitys ja tietopaketti 
ehkäisevästä päihdetyöstä, päihteistä ja 
niiden käytön tunnistamisesta. Mitään  

osiota en oikeastaan nostaisi ylimmäksi, 
kauttaaltaan asiaa! ”

Koulutukseen osallistuneen palaute

Ehkäisevä päihdetyö toisella 
asteella-ammattilaiskoulutus

Mitä? Koulutuksessa nostetaan esiin ehkäisevän päihdetyön 
merkitys aikuistuvien nuorten parissa. Teemoina ovat mm.  
huolen puheeksi ottaminen, huumeiden käytön tunnistaminen  
ja nuorten päihteiden käytön tilanne Suomessa. 
 
Lisäksi koulutuksesta saa kättä pidempää nuuska- ja kannabis-
myyttien murtamiseen ja samalla tukea näistä teemoista keskus-
telemiseen nuorten kanssa. Koulutuksesta saa myös perusteluita 
sille, miksi päihteiden käyttöön pitää puuttua oppilaitoksessa ja 
miten hyvin laadittu päihdeohjelma toimii puuttumisen tukena.

Miksi? Sillä, miten toisella asteella puututaan päihteiden käyt-
töön ja otetaan esiin huoli päihteiden käytöstä, on suuri merkitys 
niin nuorten hyvinvoinnille ja kuin myös koko oppilaitosyhteisön 
turvallisuudelle ja yhteisöllisyydelle. Oppilaitoksen ammattilaiset 
tarvitsevat välineitä aikuistuvan nuoren kohtaamiseen päihteisiin 
liittyvissä asioissa ja tukea toiminnalleen ajantasaisesta päihde-
ohjelmasta.

Kenelle? Toisen asteen oppilaitosten johdolle, opettajille ja muulle 
henkilökunnalle.

Kesto: 2 tuntia

Hinta: 360 € / koulutus, max.40 osallistujaa. Hinta sisältää koulu-
tuksen ja matkakulut.  
Etäkoulutus 200€.

Kysy lisää: koulutukset@ehyt.fi  Tilaa koulutus: ehyt.fi/koulutustilaukset

mailto:koulutukset@ehyt.fi
http://ehyt.fi/koulutustilaukset
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Kannabiskoulutukset 
(Miten puhua kannabiksesta  
ja Kannabisinterventio -koulutus)

Mitä? Kannabiskoulutuksessa saat lisätietoa kannabiksen ehkäi- 
syyn, puheeksi ottamiseen ja interventioiden tekemiseen.

Koulutuksessa käydään läpi mm. mitä kannabis on, paljonko sitä 
käytetään, mitkä ovat sen vaikutukset sekä seuraamukset käy-
töstä.

Koulutuksessa tarjotaan vinkkejä ja työkaluja kannabiskeskuste-
lujen ja puheeksi ottamisen tueksi sekä lisäksi keinoja ja työka-
luja interventioiden tekemiseen.

Myös osallistujien omille kysymyksille ja kommenteille on 
varattu hyvin aikaa.

Miksi? Kannabis on yleisimmin käytetty huumausaine Suomessa 
ja maailmalla. Kokeilut, käyttö ja kannabiksesta puhuminen ovat 
lisääntyneet viime vuosina.

Ajankohtainen tieto kannabiksesta rohkaisee keskustelemaan 
aiheesta. Työkalujen sekä vinkkien avulla keskustelu, puheeksi 
ottaminen ja interventioiden tekeminen helpottuvat. 
Kenelle? Toisen asteen henkilökunnalle ja muille nuorten kanssa 
toimiville.

Kesto: 2 tuntia

Hinta: 360 € / koulutus / live tapahtuma,  
200 € / 2 tunnin koulutus / etätapahtuma

Kysy lisää: koulutukset@ehyt.fi  Tilaa koulutus: ehyt.fi/koulutustilaukset

mailto:koulutukset@ehyt.fi
http://ehyt.fi/koulutustilaukset
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Nuuska-agentti-mallin  
ohjaajakoulutus

Mitä? Nuuska-agentti-mallin ohjaajakoulutus antaa valmiudet 
toimia vapaaehtoisten nuorten Nuuska-agentti-ohjaajana. Koulu-
tuksessa tarkastellaan tämän päivän nuuskailmiötä nuorten maa-
ilmassa, perehdytään nuuskan vaikutuksiin yksilön, yhteiskunnan 
ja ympäristön näkökulmista sekä tutustutaan mallin materiaalei-
hin ja työvälineisiin. Koulutuksessa on aikaa myös kysymyksille ja 
keskustelulle. 

Miksi? Nuuskan kokeilu ja käyttö ovat olleet kasvussa nuorten 
keskuudessa. Vaikuttavan nikotiinittomuustyön toteutuminen 
edellyttää ajankohtaista ja tutkittua tietoa nuuskasta ja sen roo-
lista nuorten maailmassa. Koulutetut Nuuska-agentit toimivat 
vertaisvaikuttajina sekä lisäävät lasten ja nuorten tietoa nuus-
kasta.Kenelle? Yläkouluikäisten nuorten kanssa toimiville ammat-
tilaisille.

Kesto: 2,5 tuntia 

Hinta: 360 € / koulutus (lähitapahtuma) 
200 € / koulutus (etätapahtuma)

Lisätietoa: ehyt.fi/nuuska-agentti

Kysy lisää: koulutukset@ehyt.fi  Tilaa koulutus: ehyt.fi/koulutustilaukset

https://ehyt.fi/nuuska-agentti
mailto:koulutukset@ehyt.fi
http://ehyt.fi/koulutustilaukset
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Nuorisotyön ehkäisevä 
päihdetyö 

EHYT ry on mukana kolmessa Nuorisoalan Osaamiskeskuksessa: 
Kunnallisen nuorisotyön Osaamiskeskus Kanuuna, Osaamiskes-
kus Nuoska – Nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa sekä Koh-
dennetun nuorisotyön osaamiskeskus. Osaamiskeskustoimintaa 
rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Koulutukset ja materi-
aalit ovat nuorisotyöntekijöille maksuttomia. 

Osaamiskeskustoiminta tarjoaa koulutuksia mm. teemoista:  
Puheeksi otto, Kaverituki päihdehuolissa, Ryhmäilmiö,   
Vaikuttava ehkäisevä päihdetyö, Päihdetoimintaohje nuorten 
työpajoille 

Materiaalia nuorisotyön ehkäisevän päihdetyön tueksi:  

• Ehkäisevä päihdetyö nuorisotyössä (ammattilaiselle) 
• Ehkäisevän päihdetyön vuosikello nuorisotyöhön  

(ammattilaiselle) 
• Päihdetoimintaohje nuorten työpajoille (opaslehtinen 

ammattilaiselle) 
• Muutossuunnitelma (ohjaustilanteen tueksi) 
• Tukea päihteiden käytön itsearviointiin (täysi-ikäiselle) 
• Tukea päihteiden käytön pohdintaan (alaikäiselle)  
• Minkälaista on ehkäisevä päihdetyö nuorisotyössä? 

(raportti nuorisotyöntekijöiden kyselystä) 

Koulutuspyynnöt:    
mika.piipponen@ehyt.fi niina.himanka@ehyt.fi  
p. 050 400 1463  p. 050 549 8714 

Lisätietoa Osaamiskeskustoiminnasta:  
marika.vartiainen@ehyt.fi, p. 050 465 9894 

@osaamiskeskus.ehyt.fi  

ehyt.fi/osaamiskeskustoiminta

mailto:niina.himanka%40ehyt.fi?subject=
https://www.nuorisokanuuna.fi/fi/etusivu
https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/osaamiskeskus-nuoska-nuorisotyo-kouluissa-ja-oppilaitoksissa/
https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/osaamiskeskus-nuoska-nuorisotyo-kouluissa-ja-oppilaitoksissa/
https://www.intory.fi/into/osaamiskeskus/
https://www.intory.fi/into/osaamiskeskus/
https://ehyt.fi/tuote/ehkaiseva-paihdetyo-nuorisotyossa/
https://ehyt.fi/tuote/ehkaisevan-paihdetyon-vuosikello-nuorisotyohon-2021-2022/
https://ehyt.fi/tuote/paihdetoimintaohje-nuorten-tyopajoille/
https://ehyt.fi/tuote/muutossuunnitelma/
https://ehyt.fi/tuote/tukea-paihteiden-kayton-hyotyjen-ja-haittojen-itsearviointiin/
https://ehyt.fi/tuote/tukea-paihteiden-kayton-pohdintaan/
https://ehyt.fi/tuote/minkalaista-on-ehkaiseva-paihdetyo-nuorisotyossa-yhteenveto-kevaalla-2021-toteutetusta-kyselysta-nuorisotyontekijoille/
mailto:mika.piipponen%40ehyt.fi?subject=
mailto:marika.vartiainen@ehyt.fi
https://www.instagram.com/osaamiskeskus.ehyt.fi/
https://ehyt.fi/osaamiskeskustoiminta
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Päihteet ja mielen hyvinvointi 
puheeksi korkeakoulussa 
-koulutus

Mitä? Koulutus tarjoaa tietoa keinoista, joilla ohjaus- ja opetus-
työssä voidaan tukea opiskelijoita päihteisiin ja mielen hyvin-
vointiin liittyvissä kysymyksissä ennen ongelmien syvenemistä. 
Koulutuksessa tarjotaan tilastotietoa opiskelijoiden päihteiden-
käytöstä ja mielenterveydestä sekä materiaalia ja työkaluja huo
len puheeksi ottoon. Tarkasteltavia teemoja ovat mm. alkoholi, 
kannabis, psyykkiset vaikeudet, opiskelu- 
stressi ja opiskelykyky.

Miksi? Korkeakouluopiskelijat puhuvat mielenterveydestään 
yhä avoimemmin ja mm. opiskelustressiä pyritään lieventämää
päihteillä. Opiskelijat aloittavat usein omatoimisesti keskusteluj
päihde- ja mielenterveysasioista tai ne tulevat esille HOPS-kes-
kusteluissa. Koulutus tarjoaa työvälineet näiden keskustelujen 
käymiseen ja rohkaisee ottamaan aiheet puheeksi myös niiden 
opiskelijoiden kanssa, joiden tilanne huolestuttaa.

Kenelle? Korkeakoulujen opetus- ja ohjaushenkilöstölle 
Kesto: 2 tuntia

Hinta: 360 € / läsnäkoulutus, 6-26 osallistujaa. Hinta sisältää 
jakomateriaalin ja sähköisen osaamismerkin osallistujille sekä 
kouluttajan matkakulut.  
200 € / etätapahtuma, 6-14 osallistujaa. Hinta  
sisältää sähköisen osaamismerkin osallistujille. 

-

n 
a 

 

Ota yhteyttä: emmi.lehtinen@ehyt.fi

”Oli hienoa, että osallistujat pääsivät omine 
 kokemuksineen ääneen. Käsitteiden avaaminen  

ja tarkentaminen oli hyvää, samoin myös  
aiheeseen liittyvien tiedonlähteiden tarjoaminen. 
Oli myös hyvää, että annettiin esimerkkejä siitä, 

miten aloittaa keskustelua vaikeista aiheista.”
Koulutukseen osallistuja

ALSO IN 
ENGLISH!

mailto:emmi.lehtinen%40ehyt.fi?subject=
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Materiaalit opiskeluun  
ja opetukseen!
Tarvitsetko käyttöösi valmiin oppituntipaketin tai ”kättä pidempää”  
nuorten kiperiin kysymyksiin? Kaikki EHYTin käytännönläheiset toiminnot 
ja materiaalit ovat kasvatusalan ammattilaisten vapaassa käytössä. 
 

Keskustelukortit avuksi  
kiperiin keskusteluihin  
 
Keskustelukortit tarjoavat huoltajille ja ammattilaisille tietoa 
sekä päihteistä, että digitaalisesta pelaamisesta. Keskustelukort-
teja voi jakaa vanhemmille ja huoltajille.

Aikuisten rooli lasten ja nuorten elämässä on tärkeä. Haittojen 
ehkäisemiseen tarvitaan vuorovaikutusta, tietoa sekä luot-
tamusta aikuisen ja nuoren välillä. Keskustelukortit toimivat 
tukena arjessa ja antavat vinkkejä keskusteluun päihteistä ja 
pelaamisesta. 

Tositietoa

Tositietoa-esitteet tarjoavat faktatietoa alkoholista, tupakasta, 
nuuskasta ja kannabiksesta opetuksen tueksi sekä ryhmätöihin.

Verkossa ladattavat maksuttomat päih
kasvatuksen Bueno -oppimateriaali- 
paketit alkoholista, nuuskasta,  
kannabiksesta ja tupakasta.

de- 

Lataa ilmaiseksi tai tilaa:  
ehyt.fi/tyokalut-ja-materiaalit

Videot mm. Digipelaaminen on kauhea harrastus  

Onko Digipelaaminen kauhea harrastus? Mitä hyviä ja huonoja 
puolia pelaamiseen voi liittyä?

Toisinaan on vaikea aloittaa pelaamisesta tai siihen liittyvistä 
asioista puhuminen. Katsokaa ”Digipelaaminen on kauhea 
harrastus”-animaatio ja keskustelkaa esimerkiksi ajankäytöstä, 
ikärajoista, pelaamisesta, ystävistä ja pelisäännöistä. Animaatio 
toimii hyvin niin nuorille kuin aikuisillekin keskustelun alustuk-
seksi.

Katso video:  
ehyt.fi/tyokalut-ja-materiaalit

Liiallinen pelaaminen tai vääränlaiset sisällöt voivat haitata lapsen hyvinvointia ja  
kehitystä. Vanhemmilla on merkittävä rooli pelihaittojen ehkäisyssä sekä turvallisen 
ja kohtuullisen pelaamisen edistämisessä.

DIGITAALINEN PELAAMINEN & LAPSET 
Tietoa lasten ja nuorten tietokone-, mobiili- ja konsolipelaamisesta  
ja ohjeita pelihaittojen ehkäisyyn

• Ole kiinnostunut lapsesi pelaamisesta
• Keskustele lapsesi kanssa ja ole valmis  

kuuntelemaan
• Tutustu peleihin ja niiden sisältöihin
• Suojele lasta haitallisilta sisällöiltä
• Sovi yhteiset säännöt pelaamiselle

P

RUSMEDEL & UNGDOMAR
Information och tips för föräldrar till stöd för diskussioner

Det har skett en positiv förändring i ungdomarnas attityder till rusmedel och deras  
rusmedelsanvändning: antalet nyktra ungdomar har ökat och rökningen har minskat. 
Barn och ungdomar möter trots det rusmedelsanvändning i sin vardag på många olika 
sätt och därför är det bra att öppet diskutera om  ämnet. En god diskussionskontakt 
mellan förälder och barn skyddar  avsevärt mot att börja använda rusmedel. Det är  
viktigt att veta hur det står till med det egna barnet.

• Var redo att diskutera med ditt barn om rusmedel
• Diskutera och kom överens om regler samt följ dem

systematiskt
• Köp och bjud inte rusmedel åt minderåriga
• Var redo att även fundera över din egen rusmedels- 

användning
• Sök tillsammans upp pålitlig och neutral information

om rusmedel

 ehyt.fi/sv 

Nuorten päihdeasenteissa ja päihteiden käytössä on tapahtunut myönteistä kehitystä:  
raittiiden nuorten määrä on kasvanut ja tupakointi on vähentynyt. Lapset ja nuoret  
kohtaavat päihteiden käyttöä kuitenkin arjessaan monin tavoin, joten aiheesta on  
hyvä keskustella avoimesti. Merkittävä päihteiden käytöltä suojaava tekijä on hyvä  
keskusteluyhteys vanhemman ja lapsen välillä – se, että tiedämme, mitä omalle  
lapselle kuuluu.

PÄIHTEET & NUORET
Tietoa ja vinkkejä vanhemmille keskustelun tueksi

• Ole valmis keskustelemaan lapsesi kanssa päihteistä
• Keskustelkaa ja sopikaa rajoista, ja noudattakaa niitä  

johdonmukaisesti 
• Älä osta tai tarjoa päihteitä alaikäiselle
• Ole valmis pohtimaan myös omaa päihteiden käyttöäsi
• Etsikää yhdessä luotettavaa ja neutraalia tietoa päihteistä

P

NUUSKA & NUORET
Tietoa nuorten nuuskan käytöstä ja tukea puuttumiseen.

Nuorten nuuskan käyttö on lisääntynyt viime vuosina. Osa nuorista toivoo, että aikuiset 
pystyisivät nykyistä paremmin keskustelemaan aiheesta heidän kanssaan ja asettamaan 
tarvittaessa rajoituksia. Tämä edellyttää aikuisilta parempaa ymmärrystä nuorten  
käyttämästä nuuskasta ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä. 

• Suojaa nuorta nikotiiniriippuvuuden kehittymiseltä
• Puutu selkeästi nuoren nuuskan käyttöön
• Noudata nuuskaan liittyvää lainsäädäntöä ja  

edellytä sitä myös nuorelta
• Lähiaikuisten asenteella on vaikutusta nuoren  

nuuskan käyttöön

PBueno
nuuskakoukku.fi

tositietoa

ALKOHOLI
     Tiesitkö, että…
...alkoholin satunnainen käyttö tai la-
sillinen viiniä ei suojaa terveyshaitoil-
ta, vaikka moni näin vielä luuleekin. Usein 
alkoholihaittojen ajatellaan liittyvän al-
koholin suurkulutukseen ja alkoholiriippu-
vuuteen, mutta tosiasiassa suurimman osan 
haitoista kokevat alkoholin kohtuukäyttä-
jiin lukeutuvat. 

Alkoholi on maailmanlaajuisesti keskeisin 
riskitekijä sairauksissa ja ennenaikaisissa 
kuolemantapauksissa 15-49-vuotiailla mie-
hillä ja naisilla. Alkoholinkäyttö lisää 
mm. useiden syöpien vaaraa. Riski sairastua 
kasvaa, mitä enemmän ja useammin alkoho-
lia juodaan, alkoholijuomasta riippumatta. 
Ratkaisevaa on kulutetun alkoholin määrä. 
Erityisen vaarallista on alkoholin ja tu-
pakoinnin yhdistelmä, sillä ne vahvistavat 
toistensa vaikutuksia moninkertaisesti.

     
     Kannattaa muistaa, että: 
• Alkoholista saatu ylimääräinen energia 

varastoituu herkästi vyötärön seudulle 
sisäelinrasvaksi ja lisää näin monien 
aineenvaihdunnan häiriöiden sekä sydän- 
ja verisuonisairauksien vaaraa.

• Pienikin määrä alkoholia häiritsee ja 
tuhoaa unen palauttavaa vaikutusta. Al-
koholin runsas käyttö on yleinen syy 
unettomuuteen.

• Alkoholin pitkäaikainen runsas käyttö 
voi aiheuttaa masentuneisuutta, ahdis-
tuneisuutta ja paniikkioireita.

 
 

                  Tiesitkö, että… 
...alkoholin ja lääkkeiden yhtäaikainen 
käyttö on sekakäytön yleisin muoto. Seka-
käyttö tarkoittaa useiden päihdyttävien ai-
neiden käyttöä yhtäaikaisesti tai vuorotel-
len. Tahallista sekakäyttö on silloin, kun 
halutaan pidentää tai tehostaa humalatilaa 
lääkkeiden ja alkoholin yhteisvaikutuksel-
la. Sekakäyttöä voi tapahtua myös tahatto-
masti, jos ihmisellä on lääkitys johonkin 
sairauteen ja hän juo alkoholia ajattele-
matta alkoholin yhteisvaikutuksia lääkkei-
den kanssa. 

Sekakäyttö on aina riski. Välittömiä fyysi
siä haittoja ovat muun muassa pahoinvoin-
ti, oksentelu, verenpaineen nousu tai lasku 
ja hengityksen lamaantuminen. Pitkäaikaisia 
fyysisiä haittoja on muun muassa lääkkeiden 
sietokyvyn kasvu ja tajuttomuuskouristus
kohtaukset. Sekakäytöstä aiheutuu lisäksi 
monia psyykkisiä ja sosiaalisia haittoja.

Kannattaa muistaa, että: 
• Alkoholin ja lääkkeiden yhteisvaikutus 

voi olla arvaamaton ja voimakas. Niiden 
yhteisvaikutusta ei voi myöskään kont-
rolloida, sillä herkkyys aineille vaih-
telee.

• Niistäkin alkoholinkäyttäjistä, joilla 
on korkea pitkäaikaisten terveyshaitto-
jen riski, suurin osa pitää itseään koh-
tuukäyttäjinä. Ihmisten ymmärrys oman 
alkoholinkäytön riskialttiudesta saat-
taa siis olla vinoutunut.

• 

Facebook 
ehytry

Twitter
EHYTry 

Instagram
ehytry

Lue lisää:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos  thl.fi/alkoholi

paihdelinkki.fi 
nuortenlinkki.fi

! !

 
 

tositietoa 

KANNABIS
          Tiesitkö, että…

…kannabista ei käytetä alkoholin sijaan, 
vaan usein sen kanssa. Kun kannabiksesta 
keskustellaan, ajaudutaan vertaamaan sitä 
usein muihin päihteisiin, lähinnä alkoho-
liin. Vertailussa kannabiksen puolustajat 
usein argumentoivat, että kannabiksen hai-
tat olisivat alkoholiin nähden vähäisempiä. 
Mutta onko tämä vertailu aiheellista? Tut-
kimukset osoittavat, että kannabiksen ja 
alkoholinkäytön välillä on selvä yhteys.  
Humalajuominen on jopa yleisempää kanna-
biksen käyttäjien keskuudessa kuin muilla.

Lue lisää:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos  thl.fi/alkoholi 

paihdelinkki.fi
nuortenlinkki.fi

Facebook 
ehytry

Twitter
EHYTry 

Instagram
ehytry

 
 

tositietoa 

NUUSKA
        Tiesitkö, että…

...nuuskan käyttö on yleistä erityises-
ti monien joukkueurheilijoiden keskuudessa. 
Nuuskan käytön ajatellaan rauhoittavan ja 
luullaan, ettei se vaikuta suorituskykyyn. 
Todellisuudessa nikotiini supistaa verisuo-
nia ja heikentää lihasten verenkiertoa. Tämä 
lisää liikuntavammojen vaaraa ja hidastaa pa-
lautumista. Koska lihasten hapen ja ravin-
toaineiden saanti vähenee, heikkenevät myös 
lihasvoima ja -massa. Nikotiini nostaa tila-
päisesti verenpainetta ja sykettä, jolloin 
sydän joutuu normaalia kovemman rasituksen 
alle.

Lue lisää:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos  thl.fi/aiheet 

nuortenlinkki.fi
suomenash.fi/tupakka/nuuska

smokefree.fi

Facebook 
ehytry

Twitter
EHYTry 

Instagram
ehytry

Nuuska ei ole 
urheilija- 
ystävällinen 
tuote.

 
 

tositietoa 
TUPAKKA JA  

SÄHKÖSAVUKE

      Tiesitkö, että…

… tupakan viljely, valmistaminen ja käyttä-
minen tuhoavat luontoa. Tupakan viljelyyn 
käytetään 4,3 miljoonaa hehtaaria maata. 
Viljelmien tieltä kaadetaan vuosittain noin 
200 000 hehtaaria trooppisia metsiä. Met-
sien kaataminen kiihdyttää ilmastonmuutosta 
ja tupakan viljely köyhdyttää maaperää. Jos 
tupakan sijasta viljeltäisiin ruokakasveja, 
saataisiin ruokittua yli 19 miljoonaa ih-
mistä. Tupakka sytyttää huomattavan määrän 
metsä- ja talopaloja joka vuosi.

     Tiesitkö, että…

… tupakan tumppi on maailman yleisin roska 
ja vakava ympäristöuhka. Pelkästään Suomessa 
ympäristöön päätyy  yli kolme miljardia tu-
pakantumppia vuosittain, maailmanlaajuises-
ti luku on noin 4,5 biljoonaa. Kun tumpit 
heitetään maahan, ne kulkeutuvat helposti 
vesistöihin ja samalla tumpeissa olevat myr-
kylliset kemikaalit huuhtoutuvat vesistöjen 
ekosysteemiin. Linnut ja meren eläimet voi-
vat vahingoittua tai kuolla niitä syötyään.

Tupakkateollisuus  
käyttää eläimiä  
tupakkatuotteidensa  
testaamiseen. 

Tupakkaplantaaseilla  
käytetään lapsityövoimaa.”

Tupakoinnin vähenty- 
essä tupakkateollisuus 
pyrkii paitsi siirtä-
mään nikotiiniriippu-
vuuden tuotteesta toi-
seen, myös hankkimaan
uusia käyttäjiä eten-
kin nuorista.

Facebook 
ehytry

Twitter
EHYTry 

Instagram
ehytry

Lue lisää:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos  thl.fi/tupakka 

nuortenlinkki.fi
smokefree.fi 

”

”

Lataa ilmaiseksi tai tilaa: ehyt.fi/tyokalut-ja-materiaalit

https://ehyt.fi/tuote/paihteet-nuoret-kortti/
https://ehyt.fi/tuote/20232/
https://ehyt.fi/tuote/tositietoa-alkoholi-esite/
https://ehyt.fi/tuote/tositietoa-nuuska-esite/
https://ehyt.fi/tuote/tositietoa-kannabis-esite/
https://ehyt.fi/tuote/tositietoa-tupakka-ja-sahkosavuke-esite/
https://ehyt.fi/tyokalut-ja-materiaalit/
http://ehyt.fi/tuote/digipelaaminen-on-kauhea-harrastus-animaatio/ 
https://ehyt.fi/tyokalut-ja-materiaalit/
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Päihdeilmiö-video ja ohjeistus 

Kuka keksi päihteet? Ovatko ne tie turmioon? Miksi ihmiset yli- 
päätään haluavat päihtyä? Miten eri puolilla maailmaa suhtau-
dutaan eri päihteisiin? EHYT ry:n ja Tussitaikureiden tuottama 
Päihdeilmiö-video pyrkii nimensä mukaisesti perkaamaan ilmiötä 
päihteiden käytön ympärillä. Suurennuslasin alle joutuvat niin 
päihteiden aiheuttamat haitat, sääntely kuin päihteiden sosiaali-
nen puoli. Video ja siihen liittyvät keskustelukysymykset auttavat 
keskustelunkäynnistämisessä. Video soveltuu niin nuorten kuin 
aikuistenkin kanssa käytäviin päihdekeskusteluihin, yläkouluikäi-
sistä alkaen. Video saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Katso video:  
ehyt.fi/tyokalut-ja-materiaalit

ALSO IN 
ENGLISH!

OCKSÅ PÅ 
SVENSKA!

Päihdeilmiö rastirata

Päihdeilmiö-rastirata on tarkoitettu tueksi päihdeaiheisen oppi-
tunnin, teemapäivän tai työpajan järjestämiseen toisen asteen 
oppilaitoksissa. Tehtäväradan tavoitteena on saada opiskelijat 
pohtimaan päihteiden käyttöä erilaisista näkökulmista ja virittää 
keskustelua päihteiden vaikutuksesta työkykyyn.

Maksuttomat materiaalit ovat ladattavissa osoitteessa:  
ehyt.fi/tyokalut-ja-materiaalit

Ryhmäilmiö -ryhmän ohjaajan 
käsikirja

Ryhmäilmiö-kirjan toinen painos keskittyy toimivien ryhmien 
rakentamiseen ja toimii työkaluna ryhmän ohjaajalle. Uudiste-
tussa Ryhmäilmiössä huomiota saavat myös erilaiset hyvinvoin-
tiin liittyvät teemat, joiden käsittelyyn Ryhmäilmiö-materiaali 
tarjoaa oivia vinkkejä: Miten rakentaa hyvä keskusteluhetki 
nuorten kanssa esimerkiksi seurustelusta, kiusaamisesta, digipe-
laamisesta, kannabiksesta tai laajemmin arjenhallinnasta?

OCKSÅ PÅ 
SVENSKA!

Lataa ilmaiseksi tai tilaa:  ehyt.fi/tyokalut-ja-materiaalit

https://ehyt.fi/tuote/paihdeilmio-rastirata
https://ehyt.fi/tuote/ryhmailmio-ryhman-ohjaajan-kasikirja/
https://ehyt.fi/tuote/paihdeilmiovideo-ja-ohjeistus/
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Kannabisväittämät  
– totta vai tarua

Kannabisväittämien avulla nuoret pääsevät pohtimaan yleisiä 
kannabikseen liittyviä väittämiä. Usein näiden väittämien avulla 
pyritään puolustamaan kannabista ja ne pohjautuvat hyvin 
yksipuoliseen näkökulmaan. Väittämien vastaukset perustuvat 
tutkittuun tietoon, eikä yksittäisiin kokemuksiin, joten niiden 
läpikäyminen tuo nuorelle uutta näkökulmaa suhtautumisessa 
kannabikseen.

Väittämiä voit käyttää esim. ständillä, rastiradalla ja oppitun-
nilla. 
 

Lataa ilmaiseksi tai tilaa: ehyt.fi/tyokalut-ja-materiaalit

Nikotiinituotteiden käyttö-
kieltokyltti kaikille  
oppilaitoksille

Kyltti on tarkoitettu kaikkiin oppilaitoksiin,  
joissa on alle 18 -vuotiaita oppilaita. Kyltin  
voi kiinnittää oppilaitoksen ulkoseinään. 
 
Tilaa postimaksun hinnalla:  
ehyt.fi/tyokalut-ja-materiaalit

Ideoita korkeakoulujen hyvin-
vointiständeille 

Materiaali on tarkoitettu työn tueksi niille,  
jotka osallistuvat korkeakouluopiskelijoille  
suunnatuille hyvinvointiviikoille. Materiaa- 
lista löytyvien rastien tarkoituksena on  
antaa eri keinoja käyttäen opiskelijoille  
työvälineitä omien päihdeasenteiden ja  
–tapojen pohtimiseen sekä oman hyvin- 
voinnin edistämiseen.

Lataa ilmaiseksi:  
ehyt.fi/tyokalut-ja-materiaalit

Päihteet 
puheeksi 

korkeakoulussa

Päihteiden käyttö koetaan 
usein jokaisen yksityisasiak-
si, ja siksi siihen puuttumi-
nen voi tuntua vaikealta. 
Säännöllinen ja runsas päih-
teiden käyttö kuitenkin hei-
kentää opiskelu- ja työkykyä 
ja vaikuttaa myös muihin. 
Kun huolesi opiskelijan voin-
nista herää, älä epäröi ottaa 
asiaa puheeksi. Sinun ei tar-
vitse olla alan ammattilainen 
– päihteiden käytön voi ottaa 
puheeksi kuka tahansa. 

Miten ottaa päihteet  
puheeksi?

1 Lähde ajoissa liikkeelle ja 
valmistaudu etukäteen

Luota vaistoosi, älä jää odottamaan
Ongelmat päihteiden kanssa eivät aina näy päälle-
päin, eikä yksittäistä merkkiä usein ole. Luota vais-
toosi, kun tunnet, että opiskelijalla ei ole kaikki 
hyvin. Mitä varhaisemmassa vaiheessa ongelmiin 
puututaan, sitä parempi on myös mahdollisuus 
vaikuttaa niihin. Älä siis jää odottamaan.

Mitä jos olen väärässä
Kynnys puuttua mahdolliseen päihdeongel-
maan voi olla suuri, mutta mieti hetki, mikä olisi 
pahinta mitä siitä voisi seurata. Todennäköisesti 
jää harmittamaan vähemmän, että otit asian 
puheeksi, kuin päinvastoin. 

Ota selvää, mistä saa apua 
Jos mahdollista, mieti hetki etukäteen, mitä 
haluat sanoa. Ota myös valmiiksi selvää, mis-
tä saa apua ja mihin voit ohjata jatkoa varten. 
Varaa keskustelua varten kahdenkeskinen hetki. 
Jos korkeakoulullasi on opiskelijoiden päihde-
ohjelma, siihen on hyvä tutustua etukäteen. 
Päihdeohjelmassa kerrotaan, mihin juuri teidän 
korkeakoulussanne opiskelija kannattaa ohjata, 
jos keskustelussa ilmenee tarve jatko-ohjaukselle.

2 Yksityiselämä sikseen  
– puutu työroolista käsin  

Opiskelukyky ensin 
Opiskellessa on yleistä, että opiskelu- ja vapaa- 
aikaa eletään rinnakkain. Jos päihteiden käyttö 
haittaa opiskelutavoitteiden saavuttamista, sii-
hen on puututtava. Tuo esiin, että kyse on opis-
kelukyvyn säilyttämisestä.

Tukeudu yhteisiin pelisääntöihin  
Kun tukeudut korkeakoulun/koulutusalan 
käytäntöihin ja pelisääntöihin, olet vankem-
malla pohjalla kuin toisen yksityiselämästä pu-
huttaessa. Kertaa tarvittaessa pelisäännöt 
opiskelijoiden päihdeohjelmasta tai vastaavasta 
dokumentista.

ALSO IN 
ENGLISH!

OCKSÅ PÅ 
SVENSKA!

Suosituksia korkeakoulu opis-
kelijoiden päihdeohjelmien 
kehittämiseen -opas

Suositukset käsittelevät korkeakoulun opiskelijoiden päihdeohjel-
mien laatimista ja kehittämistä ehkäisevän työn näkökulmasta.  
Suositukset ovat oivallinen suunnittelun ja arvioinnin apuväline,  
jos korkeakoulun opiskelijoiden päihdeohjelmaa ollaan päivittä-
mässä tai vasta laatimassa.

Lataa ilmaiseksi: ehyt.fi/tyokalut-ja-materiaalit
OCKSÅ PÅ 
SVENSKA! OCKSÅ PÅ 

SVENSKA!
ALSO IN 
NGLISH!E

http://ehyt.fi/tuote/kannabisvaittamat-totta-vai-tarua
https://ehyt.fi/tuote/nikotiinituotteiden-kayttokieltokyltti-oppilaitoksille/
https://ehyt.fi/tuote/paihteet-puheeksi-korkeakoulussa-opas/
https://ehyt.fi/tuote/suosituksia-opiskelijoiden-paihdeohjelmien-kehittamiseen/


40 41
4140 Buenotalk

BuenoTalk

Buenotalk.fi

Hei nuori!
Kysy päihteistä, päihteettömyydestä 

ja pelaamisesta – me vastaamme.

Buenotok

Herätä nuorten huomio  
videoiden ja visojen avulla 

Kaikki se, mitä BuenoTalk on, on lähtöisin nuorilta. Me uskal-
lamme kuunnella ja kohdata niin arkiset kuin hankalatkin asiat. 
Haluamme saada nuoret nuoret pohtimaan sitä, millaiset tekijät 
vaikuttavat niin omaan kuin kaveripiirin hyvinvointiin ja päihde-
kulttuuriin. BuenoTalk tarjoaa vastuullisia näkökulmia, jotta nuo-
ret voisivat yhä paremmin. 

@BuenoTalk on nuorten kanava, joka tekee sisältöä päihteistä, 
päihteettömyydestä ja pelaamisesta nuorten tarpeista käsin. Se 
on enemmän kuin pelkkää sisältöä TikTokissa, Instagramissa,  
Youtubessa tai Buenotalk.fissä. Tuotamme totuudenmukaista ja 
hyödyllistä tietoa päihteistä, pelaamisesta, elämästä ja nuoruu-
desta.

Ota käyttöösi Youtube-soittolista, johon on koottu ne videot jotka 
soveltuvat tunneilla katsottavaksi ja herättämään yhteistä keskus-
telua. Videoiden yhteydestä löydätte valmiita kysymyksiä, jotka 
toimivat keskustelun avauksena.  

Tutustu videoihin: ehyt.fi/ammattilaistenvideot

Buenotalk.fi-sivuilta löytyy päihdekasvatuksen tueksi visoja, 
blogi ja nuorten Kysy-Fråga-palsta, jonne voitte jättää luokkanne 
kanssa mieltä vaivaavia kysymyksiä. Vastaamme kysymyksiin noin 
viiden arkipäivän sisällä. 

@BuenoTalk

buenotalk.fi

@buenotok

@buenotalk 

http://ehyt.fi/ammattilaistenvideot
http://Buenotalk.fi
https://www.youtube.com/channel/UCtihlDqaBtTsHLLw2WZUm5w
https://www.buenotalk.fi/
https://www.tiktok.com/@buenotok?lang=fi-FI
https://www.instagram.com/buenotalk/?hl=fi


42
42

Selkokielellä päihteistä  
ja pelaamisesta

Työskenteletkö kehitysvammaisten tai erityistä tukea 
tarvitsevien nuorten kanssa?

Selkokielisistä aineistostamme löydät muun muassa  
tietopaketit ja -visat päihteistä ja pelaamisesta sekä 
valmiit oppituntimateriaalit TELMA-ryhmien päihde- 
kasvatukseen.

Tutustu selkokielisiin  
materiaaleihin:  
ehyt.fi/selvis 

http://www.ehyt.fi/selvis
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	Hubu -oppitunnin oppilas
	Hubu -oppitunnin oppilas
	 
	”Hauskasti ja innostavasti suunniteltu 
	 
	tapa vastata kysymyksiin anonyymisti” 
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	Figure
	Story
	rehtori
	”Olimme erittäin tyytyväisiä kokonaisuu
	-
	teen. Pääsin itsekin seuraamaan yhden 
	ryhmän toimintaa ja täytyy sanoa, että 
	teillä on hyvä konsepti. Pidin myös siitä, 
	että kaikkia osallistutettiin keskusteluun."
	 
	 


	Hubu-oppitunnit, henkilöstö- ja vanhempaintilaisuus
	Hubu-oppitunnit, henkilöstö- ja vanhempaintilaisuus
	Mitä? Hubu® -menetelmä haastaa nuoret keskustelemaan päihteistä interaktiiviseen äänestysjärjestelmän avulla. Hubu-päihdekasvatuskokonaisuuteen kuuluvat oppitunnit sekä tunteihin pohjautuvat henkilöstö- ja vanhempaintilaisuudet. Toimintamenetelmällä vahvistetaan avointa keskustelukultturia nuorten, kodin ja koulun välillä.
	 
	 
	-
	-

	Miksi? Hubu® menetelmä lisää tietoa päihteistä, keskustelua päihteisiin liittyvistä ilmiöistä ja asenteista sekä tarjoaa työkaluja, joiden avulla voidaan vaikuttaa nuorten päihteiden käyttöön. Oppituntien ansiosta on mahdollista kartuttaa ajankohtaista tietoa omien nuorten päihdeasenteista ja -kokeiluista sekä siitä, miten päihteet näyttäytyvät omalla paikkakunnalla.
	-
	-
	-

	Kenelle? Yläkoulun oppilaille, heidän huoltajilleen ja koulunhenkilökunnalle.
	 

	Kesto: 75 min tai 90 min.
	Hinta: 300 € / päivä  (max. 3-4 ryhmää). Hinta sisältää oppitunnit, henkilöstö- ja vanhempaintilaisuuden sekä matkakulut. 
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	Figure
	vanhempainillan palaute 
	vanhempainillan palaute 
	”Vetäjä oli asiansa osaava ja hänen 
	 
	asenteensa hyvä. Keskustelu antoi eväitä siihen, 
	 
	miten itse voi omien lastensa kanssa asiasta puhua.”
	 


	Figure
	Pelikasvattajan käsikirja 2 
	Pelikasvattajan käsikirja 2 
	Pelikasvattajan käsikirja 2 
	 
	suomeksi ja ruotsiksi
	 
	ladattavissa maksutta:

	  
	ehyt.fi/tuote/pelikasvattajan-kasikirja-2
	ehyt.fi/tuote/pelikasvattajan-kasikirja-2

	   

	ehyt.fi/sv/produkt/spelfostrarens-handbok-2
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	Pelitaito-oppitunnit, vanhem-painilta ja henkilöstötilaisuus
	Pelitaito-oppitunnit, vanhem-painilta ja henkilöstötilaisuus
	 

	Mitä? Pelikasvatus on tärkeä ja ajankohtainen osa mediakasvatusta. Oppitunnit vahvistavat oppilaiden tietoja ja taitoja liittyen pelaamisen hyötyihin ja haittoihin sekä pelaamisen hallintaan. Lisäksi tunneilla käsitellään myös sosiaalista mediaa ja somekulttuuria. Vanhempainilloissa lisätään vanhempien ymmärrystä pelaamisesta osana lasten ja nuorten elämää ja kannustetaan koteja aktiivisempaan pelikasvatukseen.  
	-
	-

	Miksi? Digipelaaminen on tärkeä osa kodin ja koulun mediakasvatusta. Lasten, vanhempien ja koulun rakentava vuoropuhelu pelaamisesta tukee positiivisen ja turvallisen pelikulttuurin muodostumista ja ehkäisee pelihaittoja. Kenelle? 1.-9.-luokan oppilaille ja heidän huoltajilleen 
	-
	-
	 

	Kesto: 45 min / oppitunti (mahdollisuus pidempiin oppitunteihin sovittaessa).60 min/ henkilöstötilaisuus, 90 min / vanhempainiltaHinta: 240 € / päivä (3- 5 oppituntia) tai 360 € / päivä (3-5 oppituntia ja vanhempainilta). Hinnat sisältävät matkakulut ja vanhempainillan materiaalit.120 €/ henkilöstötilaisuus, joka järjestetään vain osana oppitunteja tai vanhempainiltaa.Vanhempainillat ja henkilöstötilaisuudet toteutettavissa myös etätapahtumina.
	-
	 
	 
	-
	-
	 
	-
	 

	Lisätietoja: 
	 
	ehyt.fi/tyokalut-ja-materiaalit
	ehyt.fi/tyokalut-ja-materiaalit
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	Figure
	”Todella tuore näkökulma päihteistä 
	”Todella tuore näkökulma päihteistä 
	”Todella tuore näkökulma päihteistä 
	puhumiselle. Olin valmistautunut 
	 
	valistukseen mutta kyseessä olikin 
	 
	valaiseva keskustelu.”

	opiskelija

	Päihdeilmiö
	Päihdeilmiö
	Mitä? Oppitunnilla (75-90 min) tarkastellaan suomalaista päih-teiden käyttöä sosiaalisesta, kulttuurisesta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta ja keskustellaan aiheesta yhdessä. Päihdeilmiö-oppitunnilla tutustutaan keskustellen suomalaisten päihteidenkäytön historiaan. Tämän lisäksi pohditaan sitä, miksi päihteitä käytetään ja millaisia seurauksia päihteiden käytöllä voi olla.
	 
	-
	-

	Miksi? Koska päihteiden käyttö on sosiaalista, siitä on tärkeää keskustella ryhmässä. Opiskelijat saavat valmiuksia tehdä harkitumpia päihteiden käyttöön liittyvä valintoja, kun aiheesta keskustellaan rakentavasti ja eri näkökulmia huomioiden.
	-
	-

	Kenelle? Toisen asteen opiskelijoille
	Kesto: 75min tai 90 min
	Hinta: 240 € / päivä  (max. 3-4 ryhmää). Hinta sisältää oppitunnit sekä matkakulut.
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	EHYT Koulutukset 
	EHYT Koulutukset 
	EHYT Koulutukset 
	 
	ammattilaisille


	Pelit puheeksi varhais-kasvatuksen ammattilaisille
	Pelit puheeksi varhais-kasvatuksen ammattilaisille
	 

	Mitä? Pelit puheeksi -koulutuksessa käsitellään laaja-alaisesti lasten pelaamista sekä tarjotaan ammattilaisille tietoa ja työvälineitä perheiden pelikasvatuksen tukena toimimiseen.
	-

	Miksi? Perheen pienimmät tutustuvat digitaalisten pelien maail-maan entistä nuorempina, tämä asettaa uudenlaisia haasteita myös kasvattajille. Koulutussisällöt perustuvat varhaiskasvatuksen keskeisiin kysymyksiin: kuinka alle 8-vuotiaiden pelaamiseen tulisi suhtautua, kuinka tutustuttaa lapsi turvallisesti digitaaliseen pelaamiseen ja kuinka sisällyttää pelaaminen tasapainoiseksi osaksi pikkulapsen arkea.
	 
	-
	-
	-

	Kenelle? Ammattilaisille lastenneuvoloissa, perhe- ja kasvatusneuvoloissa, alkuopetuksen oppilashuollossa sekä lasten päivähoidossa.
	-
	-

	Kesto: 2-3 tunnin koulutus 
	Hinta: 300 €/ koulutus paikan päällä. Hinta sisältää koulutuksen, materiaalit sekä matkakulut. 200 € / koulutus etänä
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	Figure
	Pelitaitoa ammattilaisille 
	Pelitaitoa ammattilaisille 
	Mitä? Koulutus tarjoaa tietoa ja työvälineitä lasten ja nuorten pelaamisen käsittelyyn. Koulutuksen teemoja ovat lasten ja nuorten pelaaminen ja pelikulttuurit, pelikasvatus sekä pelihaitat ja niiden ehkäisy.
	Miksi? Pelit ovat entistä merkittävämpi osa lasten ja nuorten kulttuuria ja vapaa-aikaa. On tärkeää, että nuorten ja lasten kanssa työskentelevillä ammattilaisilla on tietoa ja välineitä tunnistaa pelihaittoja ja tukea nuorten tasapainoista pelaamista.
	-

	Kenelle? Opettajat, terveydenhoitajat, kuraattorit, rehtort ja lasten- ja nuorten parissa toimivat sosiaali-ja terveydenhuollon  ammattilaiset.
	Kesto: 2,5 tuntiaHinta: 300 €/ koulutus paikan päällä. Hinta sisältää koulutuksen, materiaalit sekä matkakulut. 200 €/ koulutus etänä
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	Figure
	”Tärkeästä asiasta puhuttiin asiallisesti, 
	”Tärkeästä asiasta puhuttiin asiallisesti, 
	”Tärkeästä asiasta puhuttiin asiallisesti, 
	 
	nuoria ja vanhempia syyllistämättä. 
	 
	Sain vinkkejä ihan arjen keskusteluihin 
	 
	päihteistä nuoren kanssa.”

	Vanhemman palaute

	Toisen asteen webinaari-vanhempainilta
	Toisen asteen webinaari-vanhempainilta
	 

	Kenelle? Lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien nuorten vanhemmille, hyödyllinen myös oppilaitoksen opettajille ja muulle henkilökunnalle 
	Mitä? Webinaarivanhempainillat tarjoavat aluekohtaista tietoa nuorten päihteiden käytön tilanteesta ja ajankohtaisia faktoja päihteistä. Lisäksi vanhempainillasta saa käytännön läheisiä keinoja siihen, miten aikuistuvan nuoren kanssa voi keskustella päihteistä.
	 

	Miksi? Aikuistuvalla nuorella on jo omia mielipiteitä ja arvotuksia päihteiden käytön suhteen. Keskustelu vanhemman kanssa tarjoaa nuorelle erilaisia näkökulmia. Nuori voi yhdessä vanhemman kanssa pohtia mielipiteiden eroja ja yhtäläisyyksiä, ja oppia uutta. Nuoren kasvulle on tärkeää, että myös päihdeteemasta voi keskustella vanhemman kanssa ja samalla kokea, että vanhempi kulkee rinnalla ja tukee, vaikka nuori on kohta jo aikuinen.
	-
	-
	-

	Miten? Vanhempainilta toteutetaan yhteistyössä oppilaitoksen kanssa etätapahtumana.Hinta: 150 € / 1 tunti
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	Figure
	”Asiat käytiin kiinnostavalla tavalla läpi. 
	”Asiat käytiin kiinnostavalla tavalla läpi. 
	”Asiat käytiin kiinnostavalla tavalla läpi. 
	 
	Käsittelytapa laittoi miettimään nykytilan
	-
	netta, mikä siinä on hyvää ja mikä huonoa 
	ja loi sitä kautta hyvän pohjan uudelle!”

	Palaute Ryhmäilmiö koulutuksesta

	Ryhmäilmiö- koulutus 
	Ryhmäilmiö- koulutus 
	Mitä? Ryhmäilmiö-koulutuksessa perehdytään keinoihin luoda toimivia nuorten ryhmiä. Koulutuksessa käydään läpi mm. ryhmän vaiheita, ryhmässä tapahtuvia ilmiöitä, käytännön harjoitteita sekä hyviä vinkkejä erilaisiin ryhmätilanteisiin. Tarkasteluun nostetaan myös erilaiset hyvinvointiin liittyvät teemat, joiden käsittelyyn Ryhmäilmiö-materiaali tarjoaa oivia vinkkejä. Koulutuksesta saa mm. välineitä siihen, miten rakentaa hyvä keskusteluhetki nuorten kanssa esimerkiksi seurustelusta, kiusaamisesta, digipelaa
	-
	-
	-
	-

	Miksi? Toisen asteen oppilaitoksissa on aiempaa vähemmän pysyviä ryhmiä; joustaviakin ryhmiä voi ja pitää tukea ja kehittää. Onnistunut kiinnittyminen opiskelijaryhmään lisää opiskelijoiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia sekä tutkitusti parantaa opintojen edistymistä. Ryhmäilmiö-koulutus tukee yhteisöllisen opiskelijahuollon toteuttamista.
	-

	Kenelle? Toisen asteen oppilaitosten henkilökunnalle ja muille nuorten kanssa toimiville.
	Kesto: 2 tuntia
	Hinta: 360 € / koulutus, max. 40 osallistujaa. Hinta sisältää Ryhmäilmiö-käsikirjat osallistujille ja kouluttajan matkakulut. 200 € / 2 tunnin koulutus / etätapahtuma
	-
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	Figure
	”Tämä oli hyvä päivitys ja tietopaketti 
	”Tämä oli hyvä päivitys ja tietopaketti 
	”Tämä oli hyvä päivitys ja tietopaketti 
	ehkäisevästä päihdetyöstä, päihteistä ja 
	niiden käytön tunnistamisesta. Mitään 
	 
	osiota en oikeastaan nostaisi ylimmäksi, 
	kauttaaltaan asiaa! ”

	Koulutukseen osallistuneen palaute

	Ehkäisevä päihdetyö toisella asteella-ammattilaiskoulutus
	Ehkäisevä päihdetyö toisella asteella-ammattilaiskoulutus
	Mitä? Koulutuksessa nostetaan esiin ehkäisevän päihdetyön merkitys aikuistuvien nuorten parissa. Teemoina ovat mm. huolen puheeksi ottaminen, huumeiden käytön tunnistaminen ja nuorten päihteiden käytön tilanne Suomessa.Lisäksi koulutuksesta saa kättä pidempää nuuska- ja kannabismyyttien murtamiseen ja samalla tukea näistä teemoista keskustelemiseen nuorten kanssa. Koulutuksesta saa myös perusteluita sille, miksi päihteiden käyttöön pitää puuttua oppilaitoksessa ja miten hyvin laadittu päihdeohjelma toimii p
	 
	 
	 
	 
	-
	-

	Miksi? Sillä, miten toisella asteella puututaan päihteiden käyttöön ja otetaan esiin huoli päihteiden käytöstä, on suuri merkitys niin nuorten hyvinvoinnille ja kuin myös koko oppilaitosyhteisön turvallisuudelle ja yhteisöllisyydelle. Oppilaitoksen ammattilaiset tarvitsevat välineitä aikuistuvan nuoren kohtaamiseen päihteisiin liittyvissä asioissa ja tukea toiminnalleen ajantasaisesta päihdeohjelmasta.
	-
	-

	Kenelle? Toisen asteen oppilaitosten johdolle, opettajille ja muulle henkilökunnalle.
	Kesto: 2 tuntia
	Hinta: 360 € / koulutus, max.40 osallistujaa. Hinta sisältää koulutuksen ja matkakulut. Etäkoulutus 200€.
	-
	 


	Story
	Kysy lisää:  Tilaa koulutus: 
	koulutukset@ehyt.fi
	koulutukset@ehyt.fi

	 
	ehyt.fi/koulutustilaukset
	ehyt.fi/koulutustilaukset



	Figure
	Kannabiskoulutukset
	Kannabiskoulutukset
	Kannabiskoulutukset
	 
	(Miten puhua kannabiksesta 
	 
	ja Kannabisinterventio -koulutus)

	Mitä? Kannabiskoulutuksessa saat lisätietoa kannabiksen ehkäi-syyn, puheeksi ottamiseen ja interventioiden tekemiseen.
	 

	Koulutuksessa käydään läpi mm. mitä kannabis on, paljonko sitä käytetään, mitkä ovat sen vaikutukset sekä seuraamukset käytöstä.
	-

	Koulutuksessa tarjotaan vinkkejä ja työkaluja kannabiskeskustelujen ja puheeksi ottamisen tueksi sekä lisäksi keinoja ja työkaluja interventioiden tekemiseen.
	-
	-

	Myös osallistujien omille kysymyksille ja kommenteille on varattu hyvin aikaa.
	Miksi? Kannabis on yleisimmin käytetty huumausaine Suomessa ja maailmalla. Kokeilut, käyttö ja kannabiksesta puhuminen ovat lisääntyneet viime vuosina.
	Ajankohtainen tieto kannabiksesta rohkaisee keskustelemaan aiheesta. Työkalujen sekä vinkkien avulla keskustelu, puheeksi ottaminen ja interventioiden tekeminen helpottuvat.Kenelle? Toisen asteen henkilökunnalle ja muille nuorten kanssa toimiville.
	 

	Kesto: 2 tuntia
	Hinta: 360 € / koulutus / live tapahtuma, 200 € / 2 tunnin koulutus / etätapahtuma
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	Nuuska-agentti-mallin ohjaajakoulutus
	Nuuska-agentti-mallin ohjaajakoulutus
	 

	Mitä? Nuuska-agentti-mallin ohjaajakoulutus antaa valmiudet toimia vapaaehtoisten nuorten Nuuska-agentti-ohjaajana. Koulutuksessa tarkastellaan tämän päivän nuuskailmiötä nuorten maailmassa, perehdytään nuuskan vaikutuksiin yksilön, yhteiskunnan ja ympäristön näkökulmista sekä tutustutaan mallin materiaaleihin ja työvälineisiin. Koulutuksessa on aikaa myös kysymyksille ja keskustelulle. 
	-
	-
	-

	Miksi? Nuuskan kokeilu ja käyttö ovat olleet kasvussa nuorten keskuudessa. Vaikuttavan nikotiinittomuustyön toteutuminen edellyttää ajankohtaista ja tutkittua tietoa nuuskasta ja sen roolista nuorten maailmassa. Koulutetut Nuuska-agentit toimivat vertaisvaikuttajina sekä lisäävät lasten ja nuorten tietoa nuuskasta.Kenelle? Yläkouluikäisten nuorten kanssa toimiville ammattilaisille.
	-
	-
	-

	Kesto: 2,5 tuntia 
	Hinta: 360 € / koulutus (lähitapahtuma)200 € / koulutus (etätapahtuma)
	 

	Lisätietoa: 
	ehyt.fi/nuuska-agentti
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	@osaamiskeskus.ehyt.fi 
	@osaamiskeskus.ehyt.fi 
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	Nuorisotyön ehkäisevä päihdetyö 
	Nuorisotyön ehkäisevä päihdetyö 
	EHYT ry on mukana kolmessa Nuorisoalan Osaamiskeskuksessa: Kunnallisen nuorisotyön   – Nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa sekä . Osaamiskeskustoimintaa rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Koulutukset ja materiaalit ovat nuorisotyöntekijöille maksuttomia. 
	Osaamiskeskus 
	Kanuuna
	Kanuuna

	,
	Osaamiskes
	Osaamiskes
	-
	kus Nuoska

	Koh
	Koh
	-
	dennetun nuorisotyön osaamiskeskus

	-

	Osaamiskeskustoiminta tarjoaa koulutuksia mm. teemoista: Puheeksi otto, Kaverituki päihdehuolissa, Ryhmäilmiö,  Vaikuttava ehkäisevä päihdetyö, Päihdetoimintaohje nuorten työpajoille 
	 
	 

	Materiaalia nuorisotyön ehkäisevän päihdetyön tueksi:  
	(ammattilaiselle) 
	• 
	Ehkäisevä päihdetyö nuorisotyössä
	Ehkäisevä päihdetyö nuorisotyössä
	 


	(ammattilaiselle) 
	• 
	Ehkäisevän päihdetyön vuosikello nuorisotyöhön 
	Ehkäisevän päihdetyön vuosikello nuorisotyöhön 

	 

	 (opaslehtinen ammattilaiselle) 
	• 
	Päihdetoimintaohje nuorten työpajoille
	Päihdetoimintaohje nuorten työpajoille


	 (ohjaustilanteen tueksi) 
	• 
	Muutossuunnitelma
	Muutossuunnitelma


	 (täysi-ikäiselle) 
	• 
	Tukea päihteiden käytön itsearviointiin
	Tukea päihteiden käytön itsearviointiin


	 (alaikäiselle)  
	• 
	Tukea päihteiden käytön pohdintaan
	Tukea päihteiden käytön pohdintaan


	(raportti nuorisotyöntekijöiden kyselystä) 
	• 
	Minkälaista on ehkäisevä päihdetyö nuorisotyössä?
	Minkälaista on ehkäisevä päihdetyö nuorisotyössä?
	 


	Koulutuspyynnöt:  p. 050 400 1463  
	 
	mika.piipponen@ehyt.fi
	mika.piipponen@ehyt.fi

	 

	Lisätietoa Osaamiskeskustoiminnasta: , p. 050 465 9894 
	 
	marika.vartiainen@ehyt.fi
	marika.vartiainen@ehyt.fi



	 p. 050 549 8714 
	 p. 050 549 8714 
	 
	niina.himanka@ehyt.fi
	niina.himanka@ehyt.fi

	 


	Figure
	”Oli hienoa, että osallistujat pääsivät omine
	”Oli hienoa, että osallistujat pääsivät omine
	”Oli hienoa, että osallistujat pääsivät omine
	 
	 kokemuksineen ääneen. Käsitteiden avaaminen 
	 
	ja tarkentaminen oli hyvää, samoin myös 
	 
	aiheeseen liittyvien tiedonlähteiden tarjoaminen. 
	Oli myös hyvää, että annettiin esimerkkejä siitä, 
	miten aloittaa keskustelua vaikeista aiheista.”

	Koulutukseen osallistuja

	Päihteet ja mielen hyvinvointi puheeksi korkeakoulussa -koulutus
	Päihteet ja mielen hyvinvointi puheeksi korkeakoulussa -koulutus
	Mitä? Koulutus tarjoaa tietoa keinoista, joilla ohjaus- ja opetustyössä voidaan tukea opiskelijoita päihteisiin ja mielen hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä ennen ongelmien syvenemistä. Koulutuksessa tarjotaan tilastotietoa opiskelijoiden päihteidenkäytöstä ja mielenterveydestä sekä materiaalia ja työkaluja huolen puheeksi ottoon. Tarkasteltavia teemoja ovat mm. alkoholi, kannabis, psyykkiset vaikeudet, opiskelu-stressi ja opiskelykyky.
	-
	-
	-
	-
	 

	Miksi? Korkeakouluopiskelijat puhuvat mielenterveydestään yhä avoimemmin ja mm. opiskelustressiä pyritään lieventämään päihteillä. Opiskelijat aloittavat usein omatoimisesti keskusteluja päihde- ja mielenterveysasioista tai ne tulevat esille HOPS-keskusteluissa. Koulutus tarjoaa työvälineet näiden keskustelujen käymiseen ja rohkaisee ottamaan aiheet puheeksi myös niiden opiskelijoiden kanssa, joiden tilanne huolestuttaa.
	-

	Kenelle? Korkeakoulujen opetus- ja ohjaushenkilöstölleKesto: 2 tuntia
	 

	Hinta: 360 € / läsnäkoulutus, 6-26 osallistujaa. Hinta sisältää jakomateriaalin ja sähköisen osaamismerkin osallistujille sekä kouluttajan matkakulut. 200 € / etätapahtuma, 6-14 osallistujaa. Hinta sisältää sähköisen osaamismerkin osallistujille.
	 
	 
	 
	 

	Ota yhteyttä: 
	emmi.lehtinen@ehyt.fi
	emmi.lehtinen@ehyt.fi



	ALSO IN 
	ALSO IN 
	ALSO IN 
	ENGLISH!


	Materiaalit opiskeluun ja opetukseen!
	Materiaalit opiskeluun ja opetukseen!
	 

	Tarvitsetko käyttöösi valmiin oppituntipaketin tai ”kättä pidempää” nuorten kiperiin kysymyksiin? Kaikki EHYTin käytännönläheiset toiminnot ja materiaalit ovat kasvatusalan ammattilaisten vapaassa käytössä.
	 
	 
	 


	Keskustelukortit tarjoavat huoltajille ja ammattilaisille tietoa sekä , että Keskustelukortteja voi jakaa vanhemmille ja huoltajille.
	Keskustelukortit tarjoavat huoltajille ja ammattilaisille tietoa sekä , että Keskustelukortteja voi jakaa vanhemmille ja huoltajille.
	Keskustelukortit avuksi 
	 
	kiperiin keskusteluihin 
	 
	 
	päihteistä
	päihteistä

	 
	digitaalisesta pelaamisest
	digitaalisesta pelaamisest

	a.
	-

	Aikuisten rooli lasten ja nuorten elämässä on tärkeä. Haittojen ehkäisemiseen tarvitaan vuorovaikutusta, tietoa sekä luottamusta aikuisen ja nuoren välillä. Keskustelukortit toimivat tukena arjessa ja antavat vinkkejä keskusteluun päihteistä ja pelaamisesta. 
	-


	RUSMEDEL & UNGDOMARInformation och tips för föräldrar till stöd för diskussionerDet har skett en positiv förändring i ungdomarnas attityder till rusmedel och deras  rusmedelsanvändning: antalet nyktra ungdomar har ökat och rökningen har minskat. Barn och ungdomar möter trots det rusmedelsanvändning i sin vardag på många olika sätt och därför är det bra att öppet diskutera om  ämnet. En god diskussionskontakt mellan förälder och barn skyddar  avsevärt mot att börja använda rusmedel. Det är  viktigt att veta 
	Liiallinen pelaaminen tai vääränlaiset sisällöt voivat haitata lapsen hyvinvointia ja  kehitystä. Vanhemmilla on merkittävä rooli pelihaittojen ehkäisyssä sekä turvallisen ja kohtuullisen pelaamisen edistämisessä.DIGITAALINEN PELAAMINEN & LAPSET Tietoa lasten ja nuorten tietokone-, mobiili- ja konsolipelaamisesta  ja ohjeita pelihaittojen ehkäisyyn• Ole kiinnostunut lapsesi pelaamisesta• Keskustele lapsesi kanssa ja ole valmis  kuuntelemaan• Tutustu peleihin ja niiden sisältöihin• Suojele lasta haitallisilt
	Nuorten päihdeasenteissa ja päihteiden käytössä on tapahtunut myönteistä kehitystä:  raittiiden nuorten määrä on kasvanut ja tupakointi on vähentynyt. Lapset ja nuoret  kohtaavat päihteiden käyttöä kuitenkin arjessaan monin tavoin, joten aiheesta on  hyvä keskustella avoimesti. Merkittävä päihteiden käytöltä suojaava tekijä on hyvä  keskusteluyhteys vanhemman ja lapsen välillä – se, että tiedämme, mitä omalle  lapselle kuuluu.PÄIHTEET & NUORETTietoa ja vinkkejä vanhemmille keskustelun tueksi• Ole valmis kes
	NUUSKA & NUORETTietoa nuorten nuuskan käytöstä ja tukea puuttumiseen.Nuorten nuuskan käyttö on lisääntynyt viime vuosina. Osa nuorista toivoo, että aikuiset pystyisivät nykyistä paremmin keskustelemaan aiheesta heidän kanssaan ja asettamaan tarvittaessa rajoituksia. Tämä edellyttää aikuisilta parempaa ymmärrystä nuorten  käyttämästä nuuskasta ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä. • Suojaa nuorta nikotiiniriippuvuuden kehittymiseltä• Puutu selkeästi nuoren nuuskan käyttöön• Noudata nuuskaan liittyvää lainsä
	Lataa ilmaiseksi tai tilaa: 
	Lataa ilmaiseksi tai tilaa: 
	ehyt.fi/tyokalut-ja-materiaalit
	ehyt.fi/tyokalut-ja-materiaalit



	Tositietoa
	Tositietoa
	Tositietoa

	Tositietoa-esitteet tarjoavat faktatietoa alkoholista, tupakasta, nuuskasta ja kannabiksesta opetuksen tueksi sekä ryhmätöihin.
	Verkossa ladattavat maksuttomat päihde-kasvatuksen Bueno -oppimateriaali-paketit ,  ja .
	 
	 
	alkoholista
	alkoholista

	nuuskasta, kannabiksesta
	 

	tupakasta

	Lataa ilmaiseksi tai tilaa: 
	 
	ehyt.fi/tyokalut-ja-materiaalit
	ehyt.fi/tyokalut-ja-materiaalit



	tositietoaALKOHOLI     Tiesitkö, että…...alkoholin satunnainen käyttö tai la-sillinen viiniä ei suojaa terveyshaitoil-ta, vaikka moni näin vielä luuleekin. Usein alkoholihaittojen ajatellaan liittyvän al-koholin suurkulutukseen ja alkoholiriippu-vuuteen, mutta tosiasiassa suurimman osan haitoista kokevat alkoholin kohtuukäyttä-jiin lukeutuvat. Alkoholi on maailmanlaajuisesti keskeisin riskitekijä sairauksissa ja ennenaikaisissa kuolemantapauksissa 15-49-vuotiailla mie-hillä ja naisilla. Alkoholinkäyttö lisä
	  tositietoa KANNABIS          Tiesitkö, että……kannabista ei käytetä alkoholin sijaan, vaan usein sen kanssa. Kun kannabiksesta keskustellaan, ajaudutaan vertaamaan sitä usein muihin päihteisiin, lähinnä alkoho-liin. Vertailussa kannabiksen puolustajat usein argumentoivat, että kannabiksen hai-tat olisivat alkoholiin nähden vähäisempiä. Mutta onko tämä vertailu aiheellista? Tut-kimukset osoittavat, että kannabiksen ja alkoholinkäytön välillä on selvä yhteys.  Humalajuominen on jopa yleisempää kanna-biksen k
	  tositietoa TUPAKKA JA  SÄHKÖSAVUKE      Tiesitkö, että…… tupakan viljely, valmistaminen ja käyttä-minen tuhoavat luontoa. Tupakan viljelyyn käytetään 4,3 miljoonaa hehtaaria maata. Viljelmien tieltä kaadetaan vuosittain noin 200 000 hehtaaria trooppisia metsiä. Met-sien kaataminen kiihdyttää ilmastonmuutosta ja tupakan viljely köyhdyttää maaperää. Jos tupakan sijasta viljeltäisiin ruokakasveja, saataisiin ruokittua yli 19 miljoonaa ih-mistä. Tupakka sytyttää huomattavan määrän metsä- ja talopaloja joka vu
	  tositietoa NUUSKA        Tiesitkö, että…...nuuskan käyttö on yleistä erityises-ti monien joukkueurheilijoiden keskuudessa. Nuuskan käytön ajatellaan rauhoittavan ja luullaan, ettei se vaikuta suorituskykyyn. Todellisuudessa nikotiini supistaa verisuo-nia ja heikentää lihasten verenkiertoa. Tämä lisää liikuntavammojen vaaraa ja hidastaa pa-lautumista. Koska lihasten hapen ja ravin-toaineiden saanti vähenee, heikkenevät myös lihasvoima ja -massa. Nikotiini nostaa tila-päisesti verenpainetta ja sykettä, joll
	Videot 
	Videot 
	Videot 
	mm. Digipelaaminen on kauhea harrastus
	 
	 


	Onko Digipelaaminen kauhea harrastus? Mitä hyviä ja huonoja puolia pelaamiseen voi liittyä?
	Onko Digipelaaminen kauhea harrastus? Mitä hyviä ja huonoja puolia pelaamiseen voi liittyä?
	Toisinaan on vaikea aloittaa pelaamisesta tai siihen liittyvistä asioista puhuminen. Katsokaa ”Digipelaaminen on kauhea harrastus”-animaatio ja keskustelkaa esimerkiksi ajankäytöstä, ikärajoista, pelaamisesta, ystävistä ja pelisäännöistä. Animaatio toimii hyvin niin nuorille kuin aikuisillekin keskustelun alustukseksi.
	-

	Katso video: 
	 
	ehyt.fi/
	ehyt.fi/

	tyokalut-ja-materiaalit


	Figure
	Päihdeilmiö-video ja ohjeistus
	Päihdeilmiö-video ja ohjeistus
	Päihdeilmiö-video ja ohjeistus
	 

	Kuka keksi päihteet? Ovatko ne tie turmioon? Miksi ihmiset yli-päätään haluavat päihtyä? Miten eri puolilla maailmaa suhtaudutaan eri päihteisiin? EHYT ry:n ja Tussitaikureiden tuottama Päihdeilmiö-video pyrkii nimensä mukaisesti perkaamaan ilmiötä päihteiden käytön ympärillä. Suurennuslasin alle joutuvat niin päihteiden aiheuttamat haitat, sääntely kuin päihteiden sosiaalinen puoli. Video ja siihen liittyvät keskustelukysymykset auttavat keskustelunkäynnistämisessä. Video soveltuu niin nuorten kuin aikuist
	 
	-
	-
	-

	Katso vieo: 
	 
	ehyt.fi/tyokalut-ja-materiaalit


	Figure
	OCKSÅ PÅ 
	OCKSÅ PÅ 
	OCKSÅ PÅ 
	SVENSKA!


	ALSO IN 
	ALSO IN 
	ALSO IN 
	ENGLISH!


	Päihdeilmiö rastirata
	Päihdeilmiö rastirata
	Päihdeilmiö rastirata

	Päihdeilmiö-rastirata on tarkoitettu tueksi päihdeaiheisen oppitunnin, teemapäivän tai työpajan järjestämiseen toisen asteen oppilaitoksissa. Tehtäväradan tavoitteena on saada opiskelijat pohtimaan päihteiden käyttöä erilaisista näkökulmista ja virittää keskustelua päihteiden vaikutuksesta työkykyyn.
	 
	-

	Maksuttomat materiaalit ovat ladattavissa osoitteessa: 
	 
	ehyt.fi/tyokalut-ja-materiaalit
	ehyt.fi/tyokalut-ja-materiaalit



	Ryhmäilmiö -ryhmän ohjaajan 
	Ryhmäilmiö -ryhmän ohjaajan 
	Ryhmäilmiö -ryhmän ohjaajan 
	käsikirja

	Ryhmäilmiö-kirjan toinen painos keskittyy toimivien ryhmien rakentamiseen ja toimii työkaluna ryhmän ohjaajalle. Uudistetussa Ryhmäilmiössä huomiota saavat myös erilaiset hyvinvointiin liittyvät teemat, joiden käsittelyyn Ryhmäilmiö-materiaali tarjoaa oivia vinkkejä: Miten rakentaa hyvä keskusteluhetki nuorten kanssa esimerkiksi seurustelusta, kiusaamisesta, digipelaamisesta, kannabiksesta tai laajemmin arjenhallinnasta?
	 
	-
	-
	-


	Figure
	OCKSÅ PÅ 
	OCKSÅ PÅ 
	OCKSÅ PÅ 
	SVENSKA!


	Figure
	Lataa ilmaiseksi tai tilaa:  
	Lataa ilmaiseksi tai tilaa:  
	ehyt.fi/tyokalut-ja-materiaalit
	ehyt.fi/tyokalut-ja-materiaalit



	Kannabisväittämät 
	Kannabisväittämät 
	Kannabisväittämät 
	 
	– totta vai tarua

	Kannabisväittämien avulla nuoret pääsevät pohtimaan yleisiä kannabikseen liittyviä väittämiä. Usein näiden väittämien avulla pyritään puolustamaan kannabista ja ne pohjautuvat hyvin yksipuoliseen näkökulmaan. Väittämien vastaukset perustuvat tutkittuun tietoon, eikä yksittäisiin kokemuksiin, joten niiden läpikäyminen tuo nuorelle uutta näkökulmaa suhtautumisessa kannabikseen.
	Väittämiä voit käyttää esim. ständillä, rastiradalla ja oppitunnilla.Lataa ilmaiseksi tai tilaa: 
	-
	 
	 
	ehyt.fi/
	ehyt.fi/

	tyokalut-ja-materiaalit


	Nikotiinituotteiden käyttö
	Nikotiinituotteiden käyttö
	Nikotiinituotteiden käyttö
	-
	kieltokyltti kaikille 
	 
	oppilaitoksille

	Kyltti on tarkoitettu kaikkiin oppilaitoksiin, joissa on alle 18 -vuotiaita oppilaita. Kyltin voi kiinnittää oppilaitoksen ulkoseinään.Tilaa postimaksun hinnalla: 
	 
	 
	 
	 
	 
	ehyt.fi/
	ehyt.fi/

	tyokalut-ja-materiaalit


	Figure
	OCKSÅ PÅ 
	OCKSÅ PÅ 
	OCKSÅ PÅ 
	SVENSKA!


	Ideoita korkeakoulujen hyvin
	Ideoita korkeakoulujen hyvin
	Ideoita korkeakoulujen hyvin
	-
	vointiständeille 

	Materiaali on tarkoitettu työn tueksi niille, jotka osallistuvat korkeakouluopiskelijoille suunnatuille hyvinvointiviikoille. Materiaa-lista löytyvien rastien tarkoituksena on antaa eri keinoja käyttäen opiskelijoille työvälineitä omien päihdeasenteiden ja –tapojen pohtimiseen sekä oman hyvin-voinnin edistämiseen.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Lataa ilmaiseksi: 
	 
	ehyt.fi/
	ehyt.fi/

	tyokalut-ja-materiaalit


	Päihteet puheeksi korkeakoulussaPäihteiden käyttö koetaan usein jokaisen yksityisasiak-si, ja siksi siihen puuttumi-nen voi tuntua vaikealta. Säännöllinen ja runsas päih-teiden käyttö kuitenkin hei-kentää opiskelu- ja työkykyä ja vaikuttaa myös muihin. Kun huolesi opiskelijan voin-nista herää, älä epäröi ottaa asiaa puheeksi. Sinun ei tar-vitse olla alan ammattilainen – päihteiden käytön voi ottaa puheeksi kuka tahansa. Miten ottaa päihteet  puheeksi?1 Lähde ajoissa liikkeelle ja valmistaudu etukäteenLuota 
	ALSO IN 
	ALSO IN 
	ALSO IN 
	ENGLISH!


	OCKSÅ PÅ 
	OCKSÅ PÅ 
	OCKSÅ PÅ 
	SVENSKA!


	Suosituksia korkeakoulu opis
	Suosituksia korkeakoulu opis
	Suosituksia korkeakoulu opis
	-
	kelijoiden päihdeohjelmien 
	kehittämiseen -opas

	Suositukset käsittelevät korkeakoulun opiskelijoiden päihdeohjelmien laatimista ja kehittämistä ehkäisevän työn näkökulmasta. Suositukset ovat oivallinen suunnittelun ja arvioinnin apuväline, jos korkeakoulun opiskelijoiden päihdeohjelmaa ollaan päivittämässä tai vasta laatimassa.
	-
	 
	 
	-

	Lataa ilmaiseksi: 
	ehyt.fi/
	ehyt.fi/

	tyokalut-ja-materiaalit


	ALSO IN 
	ALSO IN 
	ALSO IN 
	ENGLISH!


	OCKSÅ PÅ 
	OCKSÅ PÅ 
	OCKSÅ PÅ 
	SVENSKA!


	BuenotalkBuenoTalkBuenotalk.ﬁHei nuori!Kysy päihteistä, päihteettömyydestä ja pelaamisesta – me vastaamme.Buenotok
	Herätä nuorten huomio 
	Herätä nuorten huomio 
	Herätä nuorten huomio 
	 
	videoiden ja visojen avulla 

	Kaikki se, mitä BuenoTalk on, on lähtöisin nuorilta. Me uskallamme kuunnella ja kohdata niin arkiset kuin hankalatkin asiat. Haluamme saada nuoret nuoret pohtimaan sitä, millaiset tekijät vaikuttavat niin omaan kuin kaveripiirin hyvinvointiin ja päihdekulttuuriin. BuenoTalk tarjoaa vastuullisia näkökulmia, jotta nuoret voisivat yhä paremmin. 
	-
	-
	-

	@BuenoTalk on nuorten kanava, joka tekee sisältöä päihteistä, päihteettömyydestä ja pelaamisesta nuorten tarpeista käsin. Se on enemmän kuin pelkkää sisältöä TikTokissa, Instagramissa, Youtubessa tai Buenotalk.fissä. Tuotamme totuudenmukaista ja hyödyllistä tietoa päihteistä, pelaamisesta, elämästä ja nuoruudesta.
	 
	-

	Ota käyttöösi Youtube-soittolista, johon on koottu ne videot jotka soveltuvat tunneilla katsottavaksi ja herättämään yhteistä keskustelua. Videoiden yhteydestä löydätte valmiita kysymyksiä, jotka toimivat keskustelun avauksena. Tutustu videoihin: 
	-
	 
	ehyt.fi/ammattilaistenvideot
	ehyt.fi/ammattilaistenvideot


	-sivuilta löytyy päihdekasvatuksen tueksi visoja, blogi ja nuorten Kysy-Fråga-palsta, jonne voitte jättää luokkanne kanssa mieltä vaivaavia kysymyksiä. Vastaamme kysymyksiin noin viiden arkipäivän sisällä. 
	Buenotalk.fi


	@buenotok
	@buenotok
	@buenotok
	@buenotok


	 
	@buenotalk
	@buenotalk



	@BuenoTalk
	@BuenoTalk
	@BuenoTalk
	@BuenoTalk


	buenotalk.fi
	buenotalk.fi
	buenotalk.fi



	Figure
	Selkokielellä päihteistä  ja pelaamisestaTyöskenteletkö kehitysvammaisten tai erityistä tukea tarvitsevien nuorten kanssa?Selkokielisistä aineistostamme löydät muun muassa  tietopaketit ja -visat päihteistä ja pelaamisesta sekä valmiit oppituntimateriaalit TELMA-ryhmien päihde- kasvatukseen.Tutustu selkokielisiin  materiaaleihin:  ehyt.fi/selvis 




