Förebyggande
rusmedelsarbete
och spelfostran
i skolor och läroanstalter

Vi gör det tillsammans!

Nyhetsbrevet

Må bra i skolan
Jobbar du med barn och unga? Vill du få inspirerande lästips och
information om förebyggande arbete, rusmedel och spelande?
Bekanta dig med vårt nyhetsbrev!
Må bra i skolan -nyhetsbrevet utkommer ca 3–4 gånger om året
med fokus på rusmedels- och spelfostran. Vi informerar dig om
aktuella nyheter, artiklar och evenemang och tipsar om material
som alla som arbetar med ungdomar kan använda i sitt arbete.

Beställ nyhetsbrevet på
ehyt.fi/ma-bra-i-skolan

Vi på EHYT r.f. gör förebyggande rusmedelsarbete och spelfostran i skolor
och läroanstalter. Vår verksamhet omfattar barn och unga i olika åldrar,
allt från de lägsta årskurserna till högskolor. Vi utbildar elever, studerande,
vårdnadshavare, skolpersonal samt professionella som arbetar inom
utbildning och ungdomsverksamhet. Dessutom erbjuder vi lärare och
gruppledare utbildning i hur man skapar en fungerande grupp och
upprätthåller en god gruppanda.
Våra utbildningsmetoder uppmuntrar till diskussion om rusmedel och
digitalt spelande. Vi erbjuder praktiskt orienterad verksamhet som
motsvarar målen för förebyggande rusmedelsarbete och spelfostran enligt
läroplanen. Verksamhet erbjuds på svenska, finska och på engelska.
Samarbete för att främja barns och ungas välmående
Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf:s sakkunniga samarbetar med
er lärare, ungdomsarbetare och aktörer inom elevvården för att hjälpa
er att hitta de bästa sätten att förverkliga förebyggande rusmedelsarbete
och spelfostran bland barn och unga. All vår verksamhet grundar sig
på forskning, och vi har en gedigen sakkunskap om förebyggande
rusmedelsarbete och spelfostran, samt om att bemöta unga och utveckla
fungerande utbildningsmetoder.
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“Så fint och mångsidigt
material ni tagit fram kring
spelvärlden och barnen.”
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R SEMINARIER

RELÄSNINGA
FORSKNING FÖ

“Bra med konkreta tips
som man kan ge vidare till
föräldrarna och familjerna.
Många bra länkar och tips på
hemsidor."

•

lektioner, kvällar för vårdnadshavare och
personalmöten

•

innehåll och metoder från lågstadie- till
högskoleåldern

•

utbildningar för professionella som arbetar med
barn och unga

•

genuin växelverkan med barn och unga

•

material, publikationer och videor
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Ta kontakt
Chef för pedagogiskt arbete
Päivi Christensen
tel. 050 413 7017
Rusmedelsförebyggande skolarbetet
Krista Lindberg
tel. 050 466 4941
Spelkunskap & Spelkunskap för
professionella
Krista Lindberg
tel. 050 466 4941
Högskolor (på finska)
Emmi Lehtinen
tel. 046 920 5853
Lättläst material
Sarianna Palmroos
tel. 044 491 4174
Kannabisutbildningar (på finska)
Kim Kannussaari
tel. 050 597 7555
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Norra Finland
Kajanaland, Lappland
Saija Himanka
tel. 050 439 1610
Norra Österbotten
Sinikka Korpela
tel. 040 027 4 833
Västra Finland
Birkaland, Satakunda, Egentliga Finland,
Anne Mikkola
tel. 044 055 9920
Österbotten, Mellersta Österbotten,
Södra Österbotten,
Miia Hietaniemi
tel. 050 571 4818
Östra Finland
Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala
Elisa Aarnio
tel. 050 571 0480
Mellersta Finland, Södra Savolax
Harri Jukkala
tel. 0400 274 823
Södra Finland
Södra Karelen, Egentliga Tavastland,
Kymmenedalen, Päijänne-Tavastland,
Nyland
Heli Vaija
Tel. 044 510 0228

Innehållsförteckning
Rusmedels- och spelfostran Utbildningar och material 6
Utbildningarna inom rusmedels- och spelfostran 9
Föreläsningar 17
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Huvudkontoret
Elimägatan 25–27 (17-19 fr.o.m. 5/2022)
00510 Helsingfors

Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf:s nätsidor: ehyt.fi/sv
E-postadresserna: fornamn.efternamn@ehyt.fi
Beställ en utbildning via beställningsblanketten: ehyt.fi/koulutustilaukset

P
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Rusmedels- och spelfostran Utbildningar och material

Lågstadiet

Rusmedels- och spelfostran för elever,
studerande och vårdnadshavare

Utbildningar för professionella

Ska vi snacka?
Rusmedelsfostran i formen av lektioner som bygger
på berättelser och diskussion för elever i åk 5–6,
samt vårdnadshavarkvällar. Läs mer på s. 9

Spelkunskap för professionella
Utbildning om digitalt spelande för
professionella som arbetar med barn
och unga. Riktar sig till skolpersonal,
ungdomsarbetare, social- och
hälsovården m.fl. Läs mer på s. 19

Spelkunskap
Lektioner om digitalt spelande för elever i åk
1–6, samt personalmöte för skolans personal och
vårdnadshavarkvällar. Läs mer på s. 13
Högstadiet

Hubu®
Interaktiva lektioner i rusmedelsfostran för elever
i åk 7–9, personalmöte för skolans personal samt
vårdnadshavarkvällar. Läs mer på s. 11
Spelkunskap
Lektioner om digitalt spelande och sociala medier för
elever i åk 7–9, samt personalmöte för skolans
personal och vårdnadshavarkvällar. Läs mer på s. 13

Andra
stadiet
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Rusfenomenet-lektioner
Diskuterande rusmedelsfostrande lektioner för
studerande på andra stadiet, med inblick i Finlands
rusmedelshistoria. Under Rusfenomenet-lektionerna
granskar vi rusmedelsanvändning ur sociala, kulturella
och samhälleliga perspektiv. Läs mer på s. 15

Verktyg och material
på nätet
ehyt.fi/material
Ska vi snacka?
-handboken
Läs mer på s. 9
Spelfostrarens handbok 2
Läs mer s. 12
Diskussionskort som stöd
Läs mer s. 25

Spelkunskap för professionella
Utbildning om digitalt spelande för
professionella som arbetar med barn
och unga. Riktar sig till skolpersonal,
ungdomsarbetare, social- och
hälsovården m.fl. Läs mer på s. 19

Gruppfenomenet
Gruppstärkande utbildning för alla som
leder grupper av unga. Läs mer på s. 21
Cannabisutbildningar
Verktyg och tips som stöd för diskussion
om cannabis för Personal på andra stadiet
samt andra professionella som arbetar
med unga. Läs mer på s. 23

Videor:
Forskare och sakkunniga
föreläser om digitalt
spelande
Läs mer s. 17
Digitalt spelande är en
hemsk hobby -video
Läs mer s. 29
Rusfenomenet-video
Läs mer s. 27
Lättlästa videor:
Det är okej att säga
nej till alkohol
Det är okej att säga
nej till tobak
Läs mer s. 26
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Utbildningarna inom
rusmedels- och spelfostran
Ska vi snacka? -lektioner och
kvällar för vårdnadshavare
Vad? En metod i rusmedelsfostran som baserar sig på
berättelser och diskussion.
Varför? Rusmedelslektionerna uppfyller lågstadieelevernas
behov av att få svar på sådant de funderar på kring
nikotinprodukter och alkohol. Kvällen för vårdnadshavarna
strävar till att ge en bättre förståelse för hur barn ser och
upplever rusmedel. Dessutom uppmuntrar kvällen till diskussion
om rusmedel i hemmet.
För vem? Elever i lågstadiet på årskurs 5 och 6 och deras
vårdnadshavare.
Tid: 90 min lektioner, 1-2h vårdnadshavarkväll

”Jag tyckte om hur vi kunde berätta om
vad vi tyckte, och hur vi gjorde olika
berättelser av olika bilder! Det var en
bra lektion med en positiv stämning!”
Elev om Ska vi snacka? -lektionen
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Pris: 200€/dag och utbildare (max 2–3 grupper/dag).
I priset ingår lektioner, vårdnadshavarkväll och resekostnader
Kontakt: Krista Lindberg, krista.lindberg@ehyt.fi
Ska vi snacka? -handbok: Innehåller instruktioner för att dra
lektionen och kvällen för vårdnadshavare.
Beställ eller ladda ner handboken på:
ehyt.fi/ska-vi-snacka-handbok

ALSO IN
ENGLISH!

MYÖS
SUOMEKSI!

Beställ en utbildning via beställningsblanketten: ehyt.fi/koulutustilaukset
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”[Utbildaren] kunde förklara sakerna så
att det inte kändes som en lektion utan
en fri diskussion som gjorde det mycket
intressant att lyssna på och jag kände att
jag kunde berätta mina åsikter.”
Elev om Hubu-lektionen

Hubu-lektioner, personaltillfälle
och vårdnadshavarkväll
Vad? En helhet inom rusmedelsfostran där målet är att skapa
diskussion om rusmedel bland unga, deras vårdnadshavare och
skolans personal.
Varför? Lektionerna bygger på diskussioner om rusmedel och
ungas välmående samt på en interaktiv röstning som möjliggör
samtliga elevers delaktighet. Röstningen är ett stöd och ett
underlag för ett gemensamt rusmedelssamtal i gruppen.
På personaltillfället och vårdnadshavarkvällen diskuteras
resultaten, elevernas tankar kring rusmedel från lektionsarbetet
och hur man kan arbeta rusmedelsförebyggande i hemmet och
skolan.
För vem? Högstadieelever, vårdnadshavare och skolans
personal.
Tid: 67,5–75 min eller 90 min lektioner.
1h vårdnadshavarkväll (kan ordnas på plats eller på distans).
Pris: 300€/dag och utbildare (max 3–4 grupper/dag). I priset
ingår lektionerna, personaltillfället, vårdnadshavarkvällen och
resekostnaderna.
Kontakt: Krista Lindberg, krista.lindberg@ehyt.fi

ALSO IN
ENGLISH!
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MYÖS
SUOMEKSI!

Beställ en utbildning via beställningsblanketten: ehyt.fi/koulutustilaukset
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Spelkunskap-lektioner,
personalmöte och
vårdnadshavarkväll
Vad? Spelkunskap-lektionerna stärker elevernas kunskap och
färdigheter kring digitalt spelande. På lektionerna behandlas
för- och nackdelar med att spela digitala spel och olika sätt att
hantera spelandet i vardagen. Under vårdnadshavarkvällen
diskuteras hur viktigt det är med föräldrarnas insats i
spelfostran, samt vilken roll digitalt spelandet har i barn och
ungdomars liv.
Varför? Digitalt spelande är en viktig del av hemmets och
skolans mediefostran. En konstruktiv diskussion mellan barnet,
föräldrarna och skolan stöder skapandet av en positiv och trygg
spelkultur samt förebygger spelproblem.
För vem? Elever i åk 1–9, vårdnadshavare och skolans personal.

”Digitalt spelande behandlades
sakkunnigt och opartiskt med en gnutta humor”
Feedback från vårdnadshavarkvällen
Spelfostrarens handbok 2 ger dig information om
spelregler, för- och nackdelar med spelande samt
olika motiv för digitalt spelande bland barn, unga
och vuxna.
Ladda ner gratis:
På Svenska: ehyt.fi/handbok2
På Finska: ehyt.fi/tuote/pelikasvattajan-kasikirja-2
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Tid: Åk 1–6: 45 min. lektioner (max 5 grupper/dag)
Åk 7–9: 65–75 min lektioner (max 4 grupper/dag)
90 min/vårdnadshavarkväll (på plats eller på distans)
Pris: Åk 1-6: 240 €/dag (max. 5 lektioner/dag) eller 360€/dag
(max. 5 lektioner samt vårdnadshavarkväll).
Åk 7-9 /max 4 lektioner /dag) pris enligt beställning, kontakta
utbildningsplanerare
I priset ingår resekostnaderna samt material till vårdnadshavare.
Personalmöte: 120€/ 45-60 minuter
Kontakt: Krista Lindberg
krista.lindberg@ehyt.fi

MYÖS
SUOMEKSI!

Beställ en utbildning via beställningsblanketten: ehyt.fi/koulutustilaukset
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Rusfenomenet
Vad? Lektioner i rusmedelsfostran där målet är att väcka
diskussion och tankar om rusmedel och omgivningens påverkan
på individens attityder och förhållningssätt till rusmedel.
Varför? Rusmedelsattityder är något som formas i samverkan
med andra och därför diskuteras rusmedel och välmående i
grupp. Under lektionerna behandlas rusmedel ur ett socialt,
kulturellt och historiskt perspektiv och temat diskuteras i
grupp där alla studeranden får ta del av varandras åsikter och
uppfattningar.
För vem? Studerande på andra stadiet.
Tid: 75 min eller 90 min lektioner
Pris: 240€/dag och utbildare (max 3–4 grupper/dag).
I priset ingår lektionerna och resekostnaderna.
Kontakt: Krista Lindberg, krista.lindberg@ehyt.fi

Lektionen var trevlig och innehållet
diskuterades på ett intressant sätt.
Utbildaren gjorde väl ifrån sig och det var
fint att förutom ett informativt innehåll,
fick eleverna delta aktivt i diskussionen.

ALSO IN
ENGLISH!

MYÖS
SUOMEKSI!

studerande om Rusfenomenet-lektionen
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Beställ en utbildning via beställningsblanketten: ehyt.fi/koulutustilaukset
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Föreläsningar
Dataspel engagerar barn
och unga, är allt ok?
– Forskare och sakkunniga berättar hur det egentligen står
till i spelvärlden

Digitalt spelande bland barn och unga väcker många tankar och
frågor. Lyssna till forskare och sakkunniga diskutera ungas digitalt
spelande. Föreläsningarna hölls ursprungligen som en del av
webbinariet "Dataspel engagerar barn och unga, är allt ok?".
Läs mer och lyssna: ehyt.fi/dataspel-föreläsningar

Max Sjöblom
Vad är e-sport och varför tittar man på när andra spelar?
Matilda Ståhl, Åbo Akademi
Ungas spelaridentitet och mänskliga relationer online
Tanja Rönnberg, Rädda barnen Åland*
Vad barn tycker spelar roll!
Kuvaaja:
Frida Lönnroos

Mikko Meriläinen, Tampere University
A Bildung approach to parenting young gamers
Pia Öhman, Prakticum
Finns det något positivt med dataspel?
Denice Lönnroth, Verke
Digitalt ungdomsarbete och dess betydelse
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Utbildning: Spelkunskap för
professionella
Vad? Utbildningen erbjuder kunskap och verktyg för att
diskutera samt hantera digitalt spelande. Under utbildningen
behandlas barn och ungas digitala spelande och spelkulturer,
spelfostran, spelproblem samt hur de kan förebyggas.
Varför? Digitalt spelande har blivit en allt mera betydelsefull del
av barn och ungas kultur och fritid. Därmed är spelande också
en viktig del av hemmets och skolans mediafostran. Det är viktigt
att professionella som arbetar med barn och unga har tillräcklig
kunskap och förståelse att behandla spelrelaterade frågor i sitt
eget arbete.
För vem? För professionella som arbetar med barn och unga,
skolpersonal, ungdomsarbetare, social- och hälsovården m.fl.
Var? På plats eller på distans
Tid: 2 timmar och i utbildningen ingår material
Pris: 300 €/2h utbildning, innehållande utbildning, material samt
resekostnader.
Kontakt: Krista Lindberg krista.lindberg@ehyt.fi

MYÖS
SUOMEKSI!
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Beställ en utbildning via beställningsblanketten: ehyt.fi/koulutustilaukset
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Gruppfenomenet-utbildning
Vad? Utbildningen ger redskap i att leda grupper och skapa
fungerande gruppanda, samt hur man med ungdomar behandlar
diskussionsteman så som rusmedel och välmående.
Varför? Ungdomsgrupper behöver stöd för att fungera väl. Egna
erfarenheter av att höra till en grupp binder unga till studierna
och motiverar dem att ta hand om sig själv. Studievardagen
underlättas då ungdomarna trivs i skolan och lärarna hittar ett
gemensamt tillvägagångssätt för att handleda grupper.
För vem? Gruppfenomenet-utbildningen är riktad till alla som
leder grupper av unga, speciellt för lärare.
Tid: 2 timmar
Pris: 360€/utbildningen max. 40 deltagare. I priset ingår
utbildningen, resekostnaderna samt Gruppfenomenethandboken till alla deltagare.
Kontakt: Krista Lindberg, krista.lindberg@ehyt.fi

”Utbildaren lyfte fram väldigt viktiga
poäng gällande grupphandledning.
Praktiska övningar fastnar bättre i
minnet än endast teori”

MYÖS
SUOMEKSI!

Respons av deltagare på Gruppfenomenet-utbildning
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Beställ en utbildning via beställningsblanketten: ehyt.fi/koulutustilaukset

21

Cannabisutbildningar
(Miten puhua kannabiksesta
ja Kannabisinterventio -koulutus)

MYÖS
SUOMEKSI!

Vad? Utbildningen ger professionella stöd och redskap för att ta
cannabis och cannabisbruk till tals samt jobba med klienter som
använder cannabis.
Under utbildningen får deltagarna information om cannabis och
om cannabisbruk som fenomen i Finland. Under utbildningen
presenteras dessutom en cannabisintervention som tagits fram
tillsammans med professionella samt med inspel från unga
som använt cannabis. I utbildningen ingår arbetsverktyg för
att göra det lättare att samtala om, utvärdera och förändra
cannabisbruket.
Innehållet kan modifieras enligt behov, beroende på mottagargruppen och önskemål. Det finns även tid för deltagarnas egna
frågor och kommentarer.
Varför? Cannabis är den mest använda drogen i Finland och i
världen. Provande, användning och diskussion om cannabis har
ökat under de senaste åren.
Aktuell information om cannabis ger mod till att diskutera
ämnet. Med hjälp av verktygen och tipsen vi erbjuder blir
diskussionerna och interventionerna lättare att genomföra.
För vem? Personal på andra stadiet samt andra professionella
som arbetar med unga.
Tid: 2 timmar
Pris: 360 €/utbildning/live-evenemang, 200 €/2h utbildning/
distansevenemang
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Beställ en utbildning via beställningsblanketten: ehyt.fi/koulutustilaukset
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Material och publikationer
på nätet

Diskussionskort

Vi erbjuder även läromaterial om både rusmedel och digitalt spelande
för alla som arbetar med unga. Materialet går att ladda ner gratis på våra
hemsidor.

Diskussionskorten erbjuder vårdnadshavare och professionella
information om både rusmedel och digitalt spelande.
Diskussionskorten kan t. ex. delas ut under vårdnadshavarkvällar.

Bekanta dig med materialet på ehyt.fi/sv/material-publikationer

Vuxnas roll i barn och ungas liv är viktig. För att kunna förebygga
problem behövs dialog, kunskap och tillit mellan vuxna och
unga. Diskussionskorten fungerar som stöd i vardagen och ger
tips på hur tala om rusmedel och digitalt spelande med unga.
Digitalt spelande har andra regler än rusmedelsanvändning.
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Ladda ner diskussionskorten gratis eller beställ mot en liten
avgift på: ehyt.fi/material
Diskussionskort:
Rusmedel & Ungdomar
10 Tips för att diskutera cannabis med unga
Digitalt spelande & barn
10 TIPS FÖR ATT DISKUTERA CANNABIS MED UNGA

DIGITALT SPELANDE

& BARN

Information om barns och ungdomars dator-, mobil- och konsolspelande
samt stöd för spelfostran

För mycket spelande eller fel typ av innehåll kan skada barnets välmående och
utveckling. Föräldrarna har en viktig roll i att förebygga problem och främja ett
säkert och måttligt spelande.

• Visa intresse för ditt barns spelande
• Diskutera med ditt barn och var redo
att lyssna
• Ta del av spelen och deras innehåll
• Skydda barnet mot skadligt innehåll
• Kom överens om gemensamma regler
för spelandet

Spelkunskap
P
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1. Fråga. Vad tänker du om cannabis? Har ni talat om cannabis i skolan eller
har du stött på ämnet någon annanstans?
2. Var intresserad, ställ följdfrågor och koncentrera dig på att lyssna vad den
unga har att säga.
3. Berätta hur du tänker om cannabis. Erbjud olika perspektiv och motivera
dina åsikter.
4. Skräm inte med hotbilder, utan håll dig till fakta.
5. Att tala om cannabis eller att visa intresse för ämnet, betyder inte alltid att
den unga har använt eller skulle vilja använda cannabis.
6. Sträva efter att lära känna den ungas kompisar och kompisarnas föräldrar.
7. Rusmedelsfostran är interaktion, inte en frågesport.
8. Acceptera den unga sådan som hen är.
9. Uttryck att man får och kan komma hem, i vilken situation som helst.
Berätta att den unga får ringa dig i alla situationer, oavsett vad som händer!
10. Våga be om hjälp vid behov.

§

§

P

spelkunskap.fi | ehyt.fi/sv

MYÖS
SUOMEKSI!
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Lättlästa videor!

Videon Rusfenomenet

Det är okej att säga nej till
alkohol! -video
Det är okej att säga nej till
tobak! -video
Videon kan användas som stödmaterial när man diskuterar
med en person om tobaksrökning eller alkohol och grupptryck.
Videon är gjorda på lättläst språk. I videon uppträder figurerna
Huppis, Lippis, Nuttis och Pikkis.
Videon är gjord av EHYT:s och Kehitysvammaliitto rf:s
gemensamma SELVIS-projekt. SELVIS har utvecklat lättläst
material till stöd för rusmedels- och spelfostran för unga vuxna
med intellektuell funktionsnedsättning.

Vem var det som uppfann rusmedlen? Är rusmedel en väg till
fördärvet? Varför vill folk bli berusade? Hur förhåller man sig
till rusmedel i olika delar av världen? EHYT rf och Tussitaikurit
producerade videon Rusfenomenet för att öppna upp fenomenet
och väcka tankar kring användningen av rusmedel.
En svensk, finsk och engelsk version av videon har producerats
och hittas på EHYT rf:s YouTube-kanal och med tillhörande
diskussionsfrågor på: ehyt.fi/material
Rusfenomenet
Päihdeilmiö
The phenomenom of
intoxicating substances

ALSO IN
ENGLISH!

MYÖS
SUOMEKSI!

Titta på videon på EHYTs YouTube-kanal (sök med videons
namn på YouTube)

MYÖS
SUOMEKSI!
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Spelande är en hemsk hobby video
Animationen ”Digitalt spelande är en hemsk hobby” passar fint
som diskussionsunderlag på högstadiet eller som en insert inför
en föräldrakväll. Du kan även visa animationen och diskutera
ungas spelande med kollegor på din arbetsplats.
Videon hittas på EHYTs YouTube-kanal samt på:
ehyt.fi/digitaltspelande/video
Se även den finskspråkiga videon ”Digipelaaminen on hauhea
harrastus!" på YouTube!

ALSO IN
ENGLISH!
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MYÖS
SUOMEKSI!

Animationen har producerats av
Tussitaikurit Oy / Marker Wizards Ltd i
samarbete med Spelkunskap-projektet
och Skolarbetsteamet på EHYT rf.
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Hej ung!

Väck ungas uppmärksamhet
med videor och quizar!

Fråga om rusmedel, nykterhet
och spelande via KYSY-FRÅGA-spalten
– vi svarar.

Buenotalk är en kanal för unga och innehållet hjälper unga att
hantera både svårare och mer vardagliga saker. Vi vill få unga
att fundera över vilka alla faktorer som kan påverka det egna
och kompisars välmående samt rusmedelskulturen man lever i.
Buenotalk erbjuder ansvarsfulla synvinklar som stöd för ungas
välmående.
@ Buenotalk erbjuder mer än innehåll på TikTok, Instagram,
Youtube eller buenotalk.fi. Vi producerar sanningsenlig, nyttig
information om rusmedel, spelande, livet och ungdomen och
innehållet baserar sig på saker som unga funderar över.
Bekanta dig med vår Youtube-spellista med videor som passar
som lektionsinnehåll och som diskussionsunderlag i gruppen. Du
kan använda färdiga diskussionsfrågor som hittas vid videorna.
Innehållet är på finska.
Videorna hittas på: ehyt.fi/ammattilaistenvideot
På buenotalk.fi hittas quizar, bloggar och ungas Kysy-Frågapalsta som kan användas som stöd i det förebyggande
rusmedelsarbetet. På Kysy-Fråga-palstan kan ni tillsammans
med gruppen lämna in frågor ni grubblar över och vi besvarar
frågorna inom fem arbetsdagar. Även om Buenotalk är mestadels
finskspråkigt kan frågorna ställas på svenska och vi publicerar
svaren på svenska.
@buenotok

@BuenoTalk

@buenotalk

buenotalk.fi

MYÖS
SUOMEKSI!

BuenoTok
BuenoTalk
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Buenotalk
Buenotalk.fi
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Beställ lektioner och utbildningar
i rusmedels- och spelfostran på svenska!

Bekanta dig även med vårt svenskspråkiga material på ehyt.fi/sv

