
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry30.11.20204

MITÄ OPITTIIN NUORTEN 
NUUSKAKULTTUURISTA?  

S. 4–5

Ystävällisellä  
kohtaamisella  
voi olla iso merkitys  
päihdeongelmaiselle s. 6–7

Talousongelmiin on 
saatavilla apua s. 8



2 3

EHYT Järjestö on Ehkäisevä päihdetyö 
EHYT ry:n julkaisu jäsenyhdistyksille ja 
vapaaehtoisille. EHYT ry on valtakunnallinen 
asiantuntija- ja kansalaisjärjestö, joka ehkäisee 
toiminnallaan alkoholista, nikotiinituotteista, 
huumausaineista ja pelaamisesta aiheutuvia 
haittoja. Toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja tervey-
sministeriö Veikkauksen tuotoilla.

PÄÄTOIMITTAJA Hanna Heikkilä

TOIMITUS: Hanna Heikkilä, Reetta Paavilainen, 
Nikki Pesonen ja Soile Törrönen

JUTTUIDEAT JA PALAUTE: Nikki Pesonen,  
nikki.pesonen@ehyt.fi

ULKOASU Sanna Pyykkö / Sopiva Design

KANNEN KUVA: Congerdesign, Pixabay

JULKAISIJA Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, 
Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf, 
Elimäenkatu 27, 00510 Helsinki

OSOITTEENMUUTOKSET Nikki Pesonen,  
nikki.pesonen@ehyt.fi

PAINO Suomen Uusiokuori Oy

NUMERO 4/2020

ISSN 2342-902X (painettu)

ISSN 2342-9038 (verkkojulkaisu)

ILMESTYMINEN: Seuraava lehti ilmestyy 
23.2.2021. Aineistot 2.2.2021 mennessä.

ALUKSI TEEMA JÄRJESTÖ

facebook.com/ehytry

twitter.com/EHYTry

IG Ehyt_ry

youtube.com/user/
ehytry

slideshare.net/EHYT

SEURAA 
EHYT RY:TÄ 
SOSIAALISESSA 
MEDIASSA

PÄÄKIRJOITUS

Mitä opittiin nuorten 
nuuskakulttuurista?04Pääkirjoitus02

Sisällys02
Päihdetyön uutisia03

Stigma sulkee 
ulkopuolelle ja  
tuntuu häpeänä06

Kolumni09

Julkaisut10
11
12 Vuoden vapaaehtoiset

14 Järjestötoiminnan 
ajankohtaiset

16 Uutisia

17

18

EHYT ry ympäri 
Suomen

19 Tapahtumat

Koulutukset

Kohti yhteisöjen yhteiskuntaa
ja verkostoista ja joutuu uuden äärelle. 
Elämänkaaren nivelvaiheita ovat elä-
män merkittävät tapahtumat, kuten 
lasten saanti tai eläköityminen, mutta 
myös raskaat muutokset kuten työttö-
myys tai sairastuminen.

Strategiakaudella keskitytään myös 
vahvistamaan ja uudistamaan kansa-
laistoimintaa. Järjestönä EHYT on osa 
kansalaisyhteiskuntaa ja siksi yhteistyö 
muiden kansalaistoimijoiden kanssa on 
EHYTille ensiarvoisen tärkeää. 

EHYTin tehtävä on käydä aktiivis-
ta vuoropuhelua jäsenyhdistysten kans-
sa päihde- ja pelikysymyksistä ja viedä 
ehkäisevän päihdetyön sisältöjä jäsen-
ten toimintaympäristöihin. Jäsenyhdis-
tysten tukemisen lisäksi on järjestömme 
kannalta tärkeää kartoittaa uudenlaisen 
matalan kynnyksen kansalaistoiminnan 
muotoja.

EHYTin tekemä työ ei ulotu aino-
astaan sosiaali- ja terveysalalle. Ehkäi-
sevä päihdetyö kytkeytyy vahvasti myös 
sosiaalisesti kestävään kehitykseen ja 
yhteiskunnan eri sektoreille. Päihteistä 
aiheutuu haittaa muun muassa kan-
santaloudelle, työelämälle ja sisäiselle 
turvallisuudelle esimerkiksi sosiaalisen 
syrjäytymisen muodossa.

Tarvitsemme johdonmukaista ter-
veys-, tulo- ja sosiaalipolitiikkaa, jotta 
voimme vähentää eriarvoistumista sekä 
tukea hyvinvointia ja kansantalouden 
kasvua. Lisäksi tarvitsemme eri toimi-
joiden välistä yhteistyötä, joka ylittää 
hallintorajat. EHYTillä on keskeinen 
rooli edistää ja vaikuttaa ehkäisevän 
päihdetyön resursointiin ja huomioin-
tiin kaikessa päätöksenteossa.

Tulevalla kolmivuotiskaudella tar-
vitaan kaikkien EHYTin jäsenyh-
distysten sekä toimintaan aktiivisesti 
osallistuvien vapaaehtoisten panosta. 
Vahva kansalaistoimintaan perustuva 
pohja tuo EHYTille legitimiteetin ai-
tona kansalaisjärjestönä myös tulevai-
suudessa.

Juha Mikkonen
toiminnanjohtaja, EHYT ry

13. lokakuuta @Asunnottomienyo  
Kuinka koronakriisi tulee vaikuttamaan 
asunnottomuuteen? Moni on jo tilanteessa, 
ettei selviä asumiskustannuksista, koska esim. 
työpaikka tai oma yritys ovat menneet alta. 
Vuokranmaksuihin tulee häiriöitä, ihmiset 
velkaantuvat, häätömäärät kasvavat ja ihmisiä  
jää asunnottomiksi.

Kannabiksen 
käyttö yleisintä 
25–34-vuotiailla

Kannabiksen kokeilu ja käyttö 
on arkipäiväistynyt 2010-lu-
vulla etenkin nuorilla aikuisilla. 
Yleisintä kannabiksen kokeilu 
ja käyttö on 25–34-vuotiailla. 

Heistä lähes puolet on vähintään kokeillut 
kannabista. Tätä nuorempien kohdalla kan-
nabiksen kokeilu ei ole lisääntynyt. 

YAD Youth Against Drugs ry keräsi 
nuorten kokemuksia kannabikseen liite-
tystä sosiaalisesta paineesta pienen, omissa 
somekanavissa jaetun kyselyn kautta. Ky-
selyyn vastasi neljäkymmentä 13–35-vuo-
tiasta nuorta. Vastaajien keski-ikä oli 25,6 
vuotta.

”Kysely ei ole tieteellinen tutkimus, 
mutta valottaa hieman sitä, miten nuoret 
ja nuoret aikuiset kokevat kannabiksen 
käytön sosiaalisena ilmiönä”, sanoo YAD 
Youth Against Drugs ry:n järjestötiedotta-
ja Saara Mansikka-aho.

Kannabiksesta kieltäytyminen koe-
taan yleisesti ottaen helpoksi, mutta päin-
vastaisiakin kokemuksia on, ja erityisesti 
lopettamispäätöksen tehneille se voi olla 
haastavaa. Ystävien tuki ja myönteinen 
suhtautuminen ovat silloin tarpeen. 

”Tarjottu kyllä on, mutta on myös tehty 
selväksi, ettei ole mikään pakko. Yleisesti 
ainakin omassa tuttavapiirissäni ymmär-
retään, että kaikki ei halua polttaa eikä se 
kaikille myöskään sovi, ja että se on ihan 
ok,”, vastasi eräs kyselyyn osallistunut.

”Tuntui että olisi pitänyt olla joku hyvä 
syy kieltäytyä”, vastasi toinen.

Yhteenvetona kyselyn vastauksista voi-
daan päätellä, että nuorten kokemukset 
kannabiksesta ja siihen liittyvästä sosiaali-
sesta paineesta vaihtelevat.

Omista päihdevalinnoista riippumatta 
kaikki kyselyyn vastanneet suhtautuivat 
joko myönteisesti tai neutraalisti siihen, 
että joku toinen seurassa kieltäytyy kanna-
biksesta:

“Kunnioitan ihmisten omaa valintaa 
siinä käyttääkö tämä kannabista vai ei”, 
vastasi yksi kyselyyn osallistuneista.
Kyselyn koonti löytyy Ehkäisevän 
päihdetyön viikon kampanjasivulta 
kysyminenkannattaa.fi 

Uutisia

Talousongelmat ja 
asumisen haasteet  
ovat yleisiä08

13 Kuulumisia kentältä

Ehkäisevä päihdetyö EHYT 
ry:n historian kolmas edus-
tajakokous järjestettiin 
19.10.2020 etäkokouksena. 
Kokouksessa luotiin katsaus 

menneeseen kolmeen vuoteen sekä tu-
levaan kolmivuotiskauteen. Kokouksen 
tärkeimpinä päätösasioina hyväksyttiin 
järjestön uusi strategia ja pitkän tähtäi-
men suunnitelma sekä valittiin EHY-
Tille uusi valtuusto.

Valitettavasti koronaviruspande-
mia ei mahdollistanut kasvokkaista 
kokoontumista mutta onneksi kokous 
saatiin ongelmitta pidettyä myös etä-
järjestelyin. Kokousedustajien määrä oli 
kutakuinkin sama kuin kolme vuotta 
sitten. Jatkoa ajatellen on kuitenkin toi-
vottavaa, että myös kasvokkaiset koh-
taamiset tulisivat pian mahdollisiksi.

EHYTin keskeisin tehtävä pysyy 
myös uudessa strategiassa samana: eh-
käistä ja vähentää päihde- ja pelihait-
toja. EHYTin toimintaa ohjaa ajatus 
siitä, että terveys ja hyvinvointi tulee 
huomioida kaikessa päätöksenteossa. 
Hyvinvointia voidaan tukea ehkäise-
mällä päihde- ja pelihaittoja yksilöta-
solla, kuin myös yhteisöissä, perheissä 
sekä koko yhteiskunnan tasolla.

Tällä strategiakaudella päihde- ja 
pelihaittojen ehkäisytyö suunnataan 
kaikkiin elämänkaaren vaiheisiin ja 
erityisesti nykyistä enemmän elämän 
nivelvaiheisiin. Nivelvaiheissa ihminen 
irrottautuu totutuista ympäristöistä 



4 5

Nikotiinihanke päättyi  
– mitä opittiin ilmiöstä  
nimeltä Denssi?
Teksti: Katri Saarela 

Kuva: Minna Lehtinen

Lokakuussa päättyi Nikotiinihanke, jossa 
pureuduttiin nuorten nuuskan käyttöön 
ja sen ympärille muodostuneeseen 
kulttuuriin. Hankkeen aikana muodostui 
syvällinen ymmärrys siitä, mistä 
tämän päivän nuuskailmiössä nuorten 
maailmassa on kyse.

VUONNA 2017 HAVAHDUTTIIN siihen, että nuorten nuuskan 
käyttö oli lisääntynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana ja 
saman kehityksen pelättiin jatkuvan. Erityiseksi huoleksi nou-
si poikien rinnalla myös tyttöjen nuuskan käytön yleistyminen 
sekä nuuskaan liitetyt positiiviset ja trendikkäät mielikuvat. 
Tarvittiin hanke, joka pureutuisi nikotiinituotteiden rooliin 
nuorten maailmassa. Uudessa hankkeessa haluttiin etsiä uu-
denlaisia keinoja nuorten nuuskan käytön ja välityksen vähen-
tämiseksi. Perinteinen aikuisten toteuttama valistus ei yksin 
näyttänyt olevan tarpeeksi vaikuttavaa.

Hankkeen tavoitteiksi kirjattiin nuorten nuuskan käytön 
ja välityksen vähentäminen. Lisäksi haluttiin tuottaa uutta 
tietoa nuuskan käyttöön ja välitykseen vaikuttavista tekijöis-
tä, jonka vuoksi hankkeen pohjalle teetettiin laadullinen sel-

rinsa ja omannut jopa kulttibrändin aseman. Brändin, jonka 
moni nuori tunnistaa, vaikka ei nuuskaa itse käyttäisikään. 
Tuotteen valmistaja on kehittänyt tuotepakkaukseen irtoavan 
ja uudelleen liimattavan etikettitarran, joita nuoret liimaavat 
näkyviin eri paikkoihin – ja tulevat huomaamatta markkinoi-
neeksi kyseistä tuotetta. ”Fiksua ja kieroa”, tokaisi eräs oppilas 
asian ymmärrettyään. 

Vertaisvaikuttamismallia kehitettäessä nuoret kertoivat 
saaneensa oivalluksia nuuskateollisuuden markkinointitaktii-
koiden lisäksi nuuskan ympäristövaikutuksista ja lainsäädän-
nöstä. 

Instagramissa toteutettu nuorten Nuuskakoukku-kam-
panja onnistui saamaan nuoret keskusteluun mukaan. Julkai-
sut tavoittivat ison määrän nuoria, jonka lisäksi niihin reagoi-
tiin tykkäysten, kommenttien ja yksityisviestien muodossa. 
Instagramissa teetettyjen kyselyjen mukaan nuoret kertoivat 
saaneen viestintäkampanjan myötä uutta tietoa nuuskaan ja 
nuuskateollisuuteen liittyen ja näytti siltä, että kampanjan 
myötä nuuskaan suhtauduttiin aiempaa kriittisemmin. Kaiken 
kaikkiaan kampanja onnistui olemaan nuorten silmin melko 
kiinnostava.

Nuuskakoukku-kampanjan tehokkuutta tutkittiin Melt-
waterin toteuttaman analyysin avulla. Analyysissa keskityttiin 
aikuisille suunnattuihin viesteihin, jossa tarkasteltiin digi-
taalisten uutismedioiden sekä sosiaalisen median reagointia 
kampanjaan. Valtakunnallinen uutiskynnys ylittyi Helsingin 
Sanomien ja Iltalehden kirjoittaessa kampanjasta ja uutisme-
dian sävyanalyysin perusteella kampanja otettiin positiivises-
ti vastaan. Yhteensä 35 eri mediaa julkaisi aiheeseen liittyviä 
artikkeleita ja suurimman potentiaalisen yleisön tavoittivat 
Yle.fi:n artikkelit. Twitterissä ja Facebookissa Nuuskakouk-
ku-kampanja sai näkyvyyttä yhteensä 839 päivityksen verran. 
Eniten keskustelua ja tunteita herätti Ruotsin erityisvapaus 
myydä nuuskaa ja ”Denssin” päätyminen Suomen markkinoil-
le. 

Tämän hankkeen ehdoton vahvuus oli syvällinen ymmär-
rys sekä kohderyhmästä, että nuuskan asemasta nuorten elä-
mässä. Hankkeessa tuotiin esille se, mistä nuorten nykyisin 
käyttämässä nuuskassa oli kyse juuri sillä hetkellä, mitä nuoret 
siitä itse ajattelivat ja miten se näkyi nuorten maailmassa.

Vaikka hankkeessa tuotettiin paljon tietoa nuorten nuus-
kan käytöstä ja siihen liittyvistä haasteista, on hyvä pitää mie-
lessä, että ilmiö on alati muuttuva: uusia nikotiinituotteita 
tulee jatkuvasti markkinoille ja niiden mainontaa suunnataan 
röyhkeästi ja epäeettisesti nuorille. Esimerkiksi uudet tupak-
kaa sisältämättömät nikotiinivalmisteet valtaavat alaa katu-
kaupassa ja päätyvät myös nuorten käyttöön.

Nuorten nikotiinituotteiden käytön ehkäisyssä onkin eh-
dottoman tärkeää pysyä ajan hermolla, jotta osataan keskit-
tyä olennaiseen ja keskustella nuorten kanssa asioista niiden 
oikeilla nimillä. Tällä tavoin meillä on mahdollisuus tehdä 
vaikuttavaa ja merkityksellistä ehkäisevää nikotiinityötä jat-
kossakin.
STM:n TE-määrärahasta avustusta saanut Nikotiinihankkeessa 
pureuduttiin nuorten nuuskan käyttöön ja sen ympärille 
muodostuneeseen kulttuuriin lähes kolmen vuoden ajan.

vitys Nuuska ja nuoret. Selvityksen kautta oli mahdollisuus 
sukeltaa syvemmälle nuorten ajatuksiin nuuskan käytöstä ja 
välityksestä. Kävi ilmi, että nuuskan ympärille oli kehittynyt 
täysin oma kulttuurinsa, jonka maailmasta aikuiset eivät olleet 
riittävän tietoisia. 

Hankkeen toimenpiteet kohdistettiin perustellusti ylä-
kouluikäisiin nuoriin – juuri siihen ikään, johon nuuskan ja 
muiden nikotiinituotteiden kokeilut ja käyttö tyypillisesti 
ajoittuvat. Aluksi tehdyn selvitystyön ja nuorten kanssa käy-
tyjen keskustelujen myötä nousi esiin nuorten toive siitä, että 
vanhemmat ja opettajat keskustelisivat nuorten kanssa, aset-
taisivat rajoja ja puuttuisivat nuuskan käyttöön aiempaa sel-
keämmin. Vaikutti siltä, että aikuisten nuuskatietoudessa oli 
isoja aukkoja, jotka haluttiin täyttää. Tämän vuoksi myös lähi-
aikuisille toteutettiin omat viestintäkampanjansa ja viesteissä 
nostettiin keskusteluun juuri niitä teemoja, joita nuoret itse 
halusivat aikuisten ottavan huomioon. 

Tämän hankkeen nuoriin kohdistetuissa toimenpiteissä, 
kuten vertaisvaikuttamismallissa ja viestintäkampanjassa, ha-
luttiin vastata nuorten pyyntöihin ja pyrittiin herättelemään 
nuorten omaa kriittistä ajattelua. Haluttiin saada nuoret itse 
huomaamaan tupakkateollisuuden pyrkimykset vaikuttaa hei-
dän valintoihinsa. Nuuskan käyttöä haluttiin ehkäistä juuri 
niillä keinoilla, jotka nuoret itse näkivät vaikuttavina. Näiden 
toimenpiteiden kautta oli mahdollista perehtyä syvällisemmin 
siihen maailmaan, jossa yläkouluikäiset nuoret tänä päivänä 
elävät. 

Nuuskailmiöön tutustumisen myötä selvisi, että suoma-
laisnuorten nuuskan käyttöön liittyy erityispiirteitä, joiden 
olemassaolosta ei ehkä olla oltu täysin perillä. Suomessa 
nuoret käyttävät pääsääntöisesti hyvin vahvaa ruotsalaista 
nuuskaa, ”Denssiä”, joka vaihtaa katukaupassa omistajaa pik-
kurahalla ja vaikuttaa päätyvän erittäin helposti nuorten kä-
siin. Ruotsin markkinoilla kyseistä nuuskaa tuskin tunnetaan, 
mutta Suomeen se on vaivihkaa synnyttänyt oman kulttuu-
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STIGMA SULKEE ULKOPUOLELLE 
JA TUNTUU HÄPEÄNÄ
Teksti: Riikka Perälä 

Mielenterveystalo.fi-sivustolla stigma määritellään ei-toi-
votuksi sosiaaliseksi leimautumiseksi, joka aiheuttaa muun 
muassa häpeää, itsearvostuksen vähenemistä ja syrjintää. Tämä 
voi olla yksilölle kokemuksena haitallisempi kuin asia, josta 
stigma aiheutuu. Päihdeongelmiin kohdistuvien stigmojen 
purkaminen on keskeinen osa toimintaa esimerkiksi päihde-
järjestöissä.

Stigma -mistä on kysymys? 
Tutkimuskirjallisuudessa ja erilaisissa edunvalvontamateriaa-
leissa on eroteltu neljä erityyppistä stigmaa: rakenteellinen, 
sosiaalinen, koettu ja assosiatiivinen. 

Rakenteellinen stigma esiintyy yhteiskunnan instituuti-
oiden tasolla ja tarkoittaa esimerkiksi sosiaali- ja terveyspal-
velujärjestelmässä tai lainsäädännössä esiintyvää kielteistä ja 

syrjivää asennoitumista päihdeongel-
mista kärsiviin ihmisiin. Tämä voi vai-
keuttaa avun ja tuen saamista ja sulkea 
ongelmista kärsiviä yhteiskunnan ja 
kansalaisille kuuluvien oikeuksien ul-
kopuolelle. 

Taustalla on usein sosiaalinen 
stigma, joka liittää päihdeongelmista 
kärsiviin erilaisia kielteisiä ennakko-
olettamuksia. Päihdeongelma saate-
taan nähdä esimerkiksi ”itse aiheutet-
tuna”. Hyviä esimerkkejä sosiaalisesta 
stigmasta ovat myös päihdeongelmista 
kärsiviin liitetyt erilaiset halventavat 
nimitykset tai myötätunnon puute. 

Päihdetyössä voi edelleen törmä-
tä asenteisiin, joissa päihdeongelmista 
kärsivää saatetaan vaikkapa yksioikoi-
sesti kehottaa ottamaan ”vastuu omasta 
ongelmastaan” tai ”laittamaan kork-
ki kiinni”. Jopa palvelujärjestelmässä 
saattaa olla vaikeuksia nähdä ongel-
mallinen päihteiden käyttö sairautena 
tai tilanteena, johon ihminen tarvitsisi 

ammatillista apua. 
Koettu stigma tarkoittaa, että 

ihminen on sisäistänyt itseensä koh-
distuvat kielteiset käsitykset ja pitää 
niitä oikeutettuina. Tämä johtaa usein 
häpeään ja ongelman salailuun. Toi-
saalta käyttäytyminen voi olla myös 
puolustelevaa. Muita koetun stigman 
ilmenemistapoja ovat huono itsetunto 
ja uskon puute omiin mahdollisuuksiin 
sekä näistä johtuvat välttelevä käytös ja 
sosiaaliset pelot.

Assosiatiivinen stigma on siirty-
nyt alkuperäisestä stigman kantajasta 
hänen läheisiinsä tai esimerkiksi hänen 
kanssaan työskenteleviin ammattilai-
siin. Hyvin tyypillinen assosiatiivista 
stigmaa kantava on päihdeongelmista 
kärsivän läheinen tai omainen, joka 
syyllistää itseään läheisen ongelmista. 
Myös omaisia saatetaan syyllistää. Esi-
merkiksi nuorten päihdeongelmat pa-
lautetaan vanhempiin, vaikka taustalla 
on usein monia eri tekijöitä.

Kuvassa Riikka Perälä Rauhanpaikat-
keskustelutilaisuudessa Lahdessa 7.9.2020. 
KUVA: HELI VAIJA

Julkisuudessa keskusteltiin pari vuotta 
sitten, mitä pitäisi tehdä ”ihmisroskille”, 
jotka viettävät aikaa päihtyneenä kadulla. 
Tällainen puhe halventaa päihdeongelmista 
kärsiviä ihmisiä ja kielii myös myötätunnon 
puutteesta. Taustalla on päihdeongelmista 
kärsiviin ihmisiin liitetty stigma.
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Työntekijä voi kokea assosiatiivista 
stigmaa, jos esimerkiksi hänen teke-
määnsä työtä ei arvosteta tai sitä kuva-
taan negatiivisesti vaikkapa päihdeon-
gelmista kärsivien ”hyysäämiseksi”.

Tasa-arvoiset palvelut ja 
kohtelu vähentävät stigmaa 
Ehkäisevässä päihdetyössä stigmaa 
puretaan kaikilla edellä mainituilla ta-
soilla. Rakenteellisella tasolla pyritään 
parantamaan esimerkiksi päihdepal-
veluihin pääsyä tai päihdeongelmista 
kärsivien asemaa lainsäädännössä. 

Sosiaalista stigmaa puretaan taas 
murtamalla ja muuttamalla päihde-
ongelmista kärsiviin ihmisiin liitettyjä 
kielteisiä ennakko-olettamuksia esi-
merkiksi julkisessa keskustelussa tai 
heidän kanssaan työskentelevien am-
mattilaisten keskuudessa. Hyvin kes-
keinen osa työtä on rikkoa käsitystä 
päihdeongelmasta hävettävänä asiana, 
josta pitää vaieta. 

Nykyään yleistyneet vertaistyö ja 
kokemusasiantuntijuus ovat hyviä esi-
merkkejä koetun stigman purkamises-
ta. Niissä ongelmista kärsivät ovat itse 
mukana esimerkiksi palveluiden kehit-
tämisessä kertomassa kokemuksistaan 
ja jakamassa asiantuntemustaan. 

Koettua stigmaa voi vähentää myös 
kunnioittavalla ja mukaan ottavalla 
vuorovaikutuksella, antamalla tukea ja 
osoittamalla myötätuntoa sekä vala-
malla ihmiseen tulevaisuudenuskoa ja 
toivoa. Pienillä asioilla, kuten ystävälli-
sellä tervehdyksellä tai hymyllä, voi olla 
suuri merkitys. 
Kirjoittaja työskentelee asiantuntijana 
Ehkäisevän päihdetyön 
järjestöverkostossa (EPT-verkosto), 
johon kuuluu 56 ehkäisevää päihdetyötä 
tekevää järjestöä. Joulukuussa 
järjestetään kaupunkiviihtyvyyttä ja 
-turvallisuutta käsittelevä Kaikkien 
kaupunki -kampanja, jossa puretaan 
myös päihdeongelmista kärsiviin 
liittyvää stigmaa. Lisätietoa www.
ept-verkosto.fi ja www.ept-
verkosto.fi/kaikkien-kaupunki-
oulussa-2020/

http://www.ept-verkosto.fi
http://www.ept-verkosto.fi
http://www.ept-verkosto.fi/kaikkien-kaupunki-oulussa-2020/
http://www.ept-verkosto.fi/kaikkien-kaupunki-oulussa-2020/
http://www.ept-verkosto.fi/kaikkien-kaupunki-oulussa-2020/
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Kolumni
Verkostovoimaa  
sote-uudistuksen edetessä

Järjestökentällä piirit ovat pienet ja verkostot kietoutuvat useimmiten toisiinsa. 
Tämä on monelle järjestöalan konkarille tuttu ja hyödyllinen tosiasia. Itse oivalsin 
sen haaveillessani työstä EHYTissä. 

Polkuni EHYTin järjestöasiantuntijaksi kulki Uudenmaan sosiaali- ja ter-
veysjärjestöjen kumppanuusverkosto Kumajan kautta, jossa vahva järjestöyh-

teistyö ja järjestöjen yhteiset vaikuttamismahdollisuudet sote-uudistukseen kirkas-
tuivat matkan varrella. Osana kumppanuusverkosto Kumajan työtä koordinoin myös 
Uudenmaan päihde- ja mielenterveysjärjestöjen verkostoa ja tätä kautta EHYTkin 
tuli minulle tutuksi. 

Toki myös sisällöt saattoivat toimia minulle linkkeinä ehkäisevän päihdetyön ken-
tälle. Työurani nimittäin alkoi 2000-luvun alkupuolella lasten ja nuorten mielenterve-
yden edistämisen parissa silloisessa Suomen Mielenterveysseurassa, nykyisessä MIELI 
ry:ssä. Tuolloin pohdimme opetusmateriaalityössämme mielenterveyden edistämistä 
esimerkiksi tunnetaitojen, lapsen ja nuoren turvaverkon sekä itsetunnon tukemisen 
kautta. Ilolla huomaan, että kaikki edellä mainitut ja moni muu mielenterveyttä tuke-
va seikka on myös ehkäisevän päihdetyön ytimessä, kun pohditaan vaikkapa nuoren 
ja aikuisenkin taitoja kieltäytyä päihteistä ja havainnoida omaa päihteiden käyttöään.

Mutta, nyt tämän syksyn kuumaan perunaan: koronaepidemian katveeseen jäänyt 
sote-uudistus näyttäisi vihdoin puskevan tiensä läpi päättäjien pöydältä toteutukseen. 
Jos eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen korjausehdotuksineen joulukuussa, alka-
vat uudet tuulet puhaltaa sosiaali- ja terveydenhuollon kentällä. Maakunnat eli hyvin-
vointialueet aloittavat toimintansa tällöin vuoden 2023 alussa. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistuessa myös järjestöjen paikka 
tässä isossa kokonaisuudessa hahmottuu koko ajan paremmin. Kehittämisrahalla to-
teutetut kokeilut eri tavoista järjestää tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusten toi-
mintaa alueilla ovat jo nyt käynnistymässä, ja EHYTkin on monilla alueilla mukana 
niihin kytkeytyvissä verkostoissa.

Tulevaisuuden sote-keskukset ovatkin ne liittymäkohdat, joissa järjestöjen tulisi 
nyt kirkastaa oma vahva osaamisensa ja tuoda ammattitaitonsa esille. Vaikka yksittäis-
ten järjestöjen ei aina ole helppo havainnollistaa laajaa osaamistaan virkamiesten suun-
taan, tukea on saatavilla. Apuna voi toimia esimerkiksi Kumajan ’Sosiaali- ja voisi olla 
terveysjärjestöjen hyvinvointia ja terveyttä edistävä toiminta Uudellamaalla’ –käsikirja 
(kumaja.fi/materiaalipankki/hyte-kasikirja), sekä toki tietysti järjestöjen keskinäinen 
yhteistyö.

Alueilla, joissa järjestöjen yhteistyöelin on olemassa, vaikuttaminen sote-uudis-
tukseen onnistuu luontevasti ja koordinoidusti. Näitä yhteistyöelimiä ei vielä kaikilla 
hyvinvointialueilla kuitenkaan ole. Järjestöyhteistyötä sote-uudistuksen tiimellyksessä 
2017–2020 koordinoineet Järjestö 2.0 -hankkeet ovat myös nyt päättymässä. Tilantee-
seen ovat vastanneet maakunnalliset järjestöt ja SOSTE ry, jotka ovat koostaneet mal-
lin, jolla taattaisiin sote-järjestöjen tuki ja vaikuttaminen sote-uudistukseen jatkossa ja 
voitaisiin turvata sote-järjestöjen rooli kuntien ja hyvinvointialueiden kumppaneina. 
Yhteisillä tavoitteilla, vahvoilla verkostoilla ja yhteistyöllä tässäkin päästään varmasti 
maaliin.

Soile Törrönen
järjestöasiantuntija

LOKAKUUSSA VIETETTIIN Asunnot-
tomien yötä teemalla Oma koti hurjan 
kallis. Asunnottomien yön tapahtu-
missa ja viesteissä nostettiin esiin asu-
mis- ja velkaneuvontaa asumisen ja 
laajempien elämän hallinnan ongelmi-
en yhtenä ratkaisukeinona. EHYTin 
oululaiset jäsenyhdistykset ja yhteis-
työtahot paitsi jalkautuivat kadulle 
ja palvelupisteisiin jakamaan tukea 
kotinsa menettäneille, myös levittivät 
tietoisuutta palveluista, joilla asumisen 
ongelmia voi tehokkaasti ehkäistä.

Millaista tukea on tarjolla? 
Oulun seudun Nuorisoasuntoyhdis-
tyksen toiminnanjohtaja Heli Lappe-
teläinen kertoo, että asumisneuvontaa 
ei ole vielä tarpeeksi saatavilla, mistä 
kertovat muun muassa seudun asun-
nottomuustilastot. Vuokria jää maksa-
matta, vuokrasuhteita puretaan ja hää-
töjä tapahtuu. 

Asumisneuvonta on usein osana 
kunnan aikuissosiaalityötä, jolloin apua 
asumisen saa yhdeltä luukulta. Oulus-
sa työtä toteutetaan kaupungin sosi-
aalitoimen, nuorisopalveluiden sekä 
järjestölähtöisten palveluiden sujuvana 
yhteistyönä. Asumisneuvonta ei ole 
lakisääteistä, mutta sitä tavoitellaan, 

kertoo Lappeteläinen. Lain myötä 
neuvontapalvelu olisi kaikkien saata-
villa. ”Hyvä, että asumisneuvonnas-
ta keskustellaan. Vuokranantajilla on 
pääsääntöisesti tahtotila selvittää asiat 
mieluummin kuin purkaa heti vuokra-
suhde. Tietoisuus tästä auttaa asukkai-
ta uskaltamaan ottamaan helpommin 
yhteyttä” hän toteaa.

Asumisneuvonnalla tarkoitetaan 
pitkäjänteistä työtä ja sosiaalista kun-
toutusta tavoitteenaan asunnon saami-
nen. Asumisohjauksella taas ratkais-
taan sen hetkisiä asumiseen liittyviä 
kysymyksiä, kuten vuokrarästien ker-
tymistä tai häiriöitä. Asumisohjauksen 
tavoitteena on ratkaista ongelmat niin, 
että asuminen voi jatkua.

Asumisohjaus eroaa maksumuistu-
tuksesta siinä, että tarjotaan laaja-alais-
ta apua vuokravelan selvittämiseksi. 
Mietitään yhdessä, mikä on johtanut 
häiriötilanteeseen ja miten se voidaan 
jatkossa ehkäistä. Nuorisoasuntoyhdis-
tyksessä korostuvat koulutuksen kautta 
annettava tuki ja oppilaitosyhteistyö. 
Itsenäistymässä olevat nuoret tarvitse-
vat ennaltaehkäisevää asumisneuvon-
taa.

kaiken saa velaksi, toisin kun ennen, jol-
loin esimerkiksi kenkiä tarvitessa pystyi 
katsomaan pankkikirjasta, paljonko nii-
hin on varaa laittaa rahaa, ja pankkivir-
kailija huolehti, että pankkikirjan tiedot 
olivat ajan tasalla. Nykyisin verkkokau-
poissa ehdot voivat olla epäselviä ja huo-
noja lyhyine maksuaikoineen tai korkeine 
korkoineen ja pikavippimainoksilta on 
hankala välttyä. 

Murretaan avun hakemista 
estävä häpeä 
Rahapulmiin haetaan apua usein liian 
myöhään. Yksi syy on häpeä. Murra hä-
peä – Takuusäätiön 30-vuotiskampanja 
on juuri meneillään. Todennäköises-
ti joku sinunkin lähipiirissäsi murehtii 
raha-asioitaan, kampanjassa sanotaan. 
Sadoilla tuhansilla suomalaisilla on ra-
havaikeuksia. Monet heistä eivät uskalla 
puhua niistä edes läheisilleen. He pelkää-
vät tulevansa leimatuiksi. Häpeä omas-
ta rahatilanteesta lamaannuttaa, eristää 
muista ja vaikeuttaa avun hakemista. Ta-
lousongelmat kytkeytyvät monella myös 
muihin elämänhallinnan ongelmiin ku-
ten päihteidenkäyttöön, jolloin häpeä ja 
stigma ovat entistä suurempia. Takuusää-
tiön kampanjaan voi tutustua osoitteessa  
www.takuusaatio.fi/murrahapea/

Kuka asumisneuvontaa 
tarvitsee?
Asumisneuvontaa tarvitsevat kaiken-
ikäiset ihmiset. Arviolta joka kymme-
nennellä Suomalaisella on taloudellisia 
vaikeuksia jossakin elämän vaiheessa. 
Usein velkaantumisen syyt ovat yksilön 
vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella 
– erilaiset elämän kriisitilanteet kuten 
sairastuminen, työttömäksi jääminen 
tai erilaiset riippuvuussairaudet voivat 
yllättää kenet vaan. Samoin yhteiskun-
nalliset tekijät, kuten asumisen kalleus 
tai paikkakunnan rakennemuutos, voi-
vat aiheuttaa talousvaikeuksia yksilölle. 

Asumisen haasteiden ohella asi-
akkailla onkin useimmiten muitakin 
haasteita, kuten mielenterveyden on-
gelmia ja runsasta päihteidenkäyttöä, 
kertoo Lappeteläinen. Eniten on asiak-
kaita, joilla on vuokravelkaa. Yleistä on 
myös häiritsevä käyttäytyminen asuin-
yhteisössä ja se, että asunto on asumi-
sen jäljiltä mennyt huonoon kuntoon. 

Taloustaidoista kansalaistaito
Taina Rajanen, Takuusäätiön Pohjos-
Suomen aluekoordinaattori, kuvaa 
kuinka talousosaamisen tarve on kas-
vanut toimintaympäristömme moni-
mutkaistuessa. Raha ei ole näkyvää ja 

TALOUSONGELMAT JA ASUMISEN 
HAASTEET OVAT YLEISIÄ 
– MUTTA NIIHIN VOI SAADA APUA
Teksti: Sinikka Korpela

 Kuva: Alexander Stein / Pixabay

Mistä apua?
Takuusäätiön velkalinja-puhelin ja chat
Velkalinja puh. 0800 9 8009
arkisin kello 10-14
Kysy rahasta -chat www.takuusaatio.fi
ma–to klo 12.30–15.00 ja ke klo 17–19
Maksutonta, valtakunnallista, anonyymiä

Oikeusaputoimisto
Talous- ja velkaneuvonta:
• Kasvokkaista palvelua ratkaisujen saami-

seksi.
• Maksutonta, lakisääteistä
• Oikeusaputoimistoissa, asiointipaikan voi 

valita itse, myös etäpalvelu
Neuvontaa ja ohjausta tarjoavat myös  
Kirkon diakonian ja järjestöjen ammattilaiset 
sekä vapaaehtoiset.

Lisäksi
Nuorten ohjaamot eri paikkakunnilla, sosi-
aalitoimistot ja Kela, talousapu.fi (yrittäjille), 
Omaa osaamistaan voi vahvistaa 
https://www.takuusaatio.fi/itseapu

http://www.takuusaatio.fi/murrahapea/
https://www.takuusaatio.fi/itseapu
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Julkaisut

TILAA UUTISKIRJEITÄMME
EHYT Uutisia kertoo ajankohtaisista asioista ja toiminnasta jäsen-
järjestöille, kohtaamispaikoille ja vapaaehtoisille. Uutiskirje ilmestyy 
kerran kuussa. 

Ehkäisevän päihdetyön TEEMA-uutiskirje  
Ehkäisevän päihdetyön TEEMA on Ehkäisevän päihdetyön järjestöver-
koston sekä EHYT ry:n yhteinen ajankohtaiskatsaus, jossa keskitytään 
kuukausittain yhteen aihepiiriin. 

Tsemppaajat-uutiskirje kertoo koulumaailman keskeiset kuulumiset 
sekä ajankohtaiset terveiset ehkäisevän päihdetyön kentältä. 

EHYT Rahapeliuutisia kertoo ajankohtaisista rahapelaamiseen ja 
rahapelihaittojen ehkäisyyn liittyvistä tutkimuksista, koulutuksista, 
tapahtumista, julkaisuista ja kyselyistä. 

www.ehyt.fi/tilaa-uutiskirje

Selkokielinen Audit-testi ruotsiksi
Selkokielinen Audit-testi on käännetty nyt myös ruotsiksi ja 
tulee saataville EHYTin verkkosivujen Työkalut ja materiaalit 
-osioon.

Selkokielinen Audit C on testi, jolla voi arvioida alkoholin-
käyttöä itsenäisesti tai yhdessä ammattilaisen kanssa. Mu-
kana on vinkkejä alkoholinkäytön vähentämiseen ja apuky-
symyksiä asiakastyötä varten.
www.ehyt.fi/tyokalut-ja-materiaalit

Ny handbok ger djupare 
förståelse för det digitala 
spelandet
Äntligen har den populära handboken “Pelikasvattajan kä-
sikirja 2” översatts till svenska! Spelfostrarens handbok 2 
publicerades under Spelveckan i november. Boken har över-
satts och tryckts med stöd av Stiftelsen Brita Maria Renlunds 
minne. 

Boken hjälper läsaren att förstå det digitala spelandet 
som en naturlig del av samhället. Den ger också läsaren 
konkreta färdigheter att kritiskt granska förhållandet mellan 
spel och samhälle. I handboken nämns även möjligheter att 
använda spel inom såväl undervisningen som i arbetet för 
hälsa och välfärd.

Handboken riktar sig till föräldrar, bibliotek, utbildnings-
väsendet och olika organisationer som möter unga och vux-
na som spelar.

Beställ boken eller ladda den ner gratis på 
https://ehyt.fi/sv/produkt/spelfostrarens-handbook-2/ Työelämä pelissä 

-tukiaineisto
Työelämä pelissä -tukiaineisto 

uudistuu. Aineistossa on tietoa rahapelihaittojen tunnistami-
sesta ja ehkäisemisestä työyhteisössä. Tukiaineisto on kirjo-
tettu yhteistyössä EHYT ry:n, THL:n, Työterveyslaitoksen ja 
Työturvallisuuskeskuksen kanssa. Uusi painos julkaistaan 
vuoden 2020 lopussa ja on ladattavissa maksutta sivustolta 
www.julkari.fi.

Tutustu 
EHYTin uuteen 
strategiaan
EHYT ry:n toimintaa ohjaa 
ajatus siitä, että terveys ja 
hyvinvointi tulee huomi-
oida kaikessa päätöksen-
teossa. Strategiakaudella 
2020-2023 päihde- ja pelihaittojen ehkäisytyö suunnataan 
kaikkiin elämänkaaren vaiheisiin ja erityisesti elämän nivel-
vaiheisiin. Tällaisia nivelvaiheita ovat esimeriksi lapsuudes-
ta nuoruuteen tai opiskelusta työelämään siirtyminen. 

Strategiakaudella keskitytään myös vahvistamaan ja 
uudistamaan kansalaistoimintaa. Tutustu uuteen strategi-
aamme verkossa: 
https://ehyt.fi/ehyt-ry/strategia-ja-arvot

Alkoholin käytöstä kysely myös 
ikääntyneille
EHYTin huugo.fi-sivuilta löytyy Audit-testin verkkover-
sio, jolla voi mitata, aiheuttaako juominen haittaa. Uutena 
on myös Ikääntyneiden Audit-testi, joka ottaa huomioon 
ikääntymisen vaikutukset alkoholin käytön seurauksiin. 

Aiheuttaako juominen haittaa, se riippuu tilanteesta ja 
yksilöstä. Joillekin juominen ei sovi lainkaan, toiselle mal-
tillisesta ja satunnaisesta alkoholin käytöstä aiheutuu vain 
vähän haittoja. Testit ovat hyödyllisiä esimerkiksi sosiaali- ja 
terveysalan työntekijöille.
huugo.fi/audit-testi tai 
ehyt.fi/tuote/ikaantyneiden-audit-testi

Buenotalk.fi
ON SINUA VARTEN

Nuorten kanava, jonka teemoina viuhahtaa mm.

itsetunto

ihmissuhteet

päihteet

hyvinvointi

life hacks

Bueno Talk

Buenotalk

Uusi verkkomateriaali 
perehdyttää yhdistystoiminnan 
saloihin
Opintokeskus Sivis on julkaissut helppokäyttöisen Yhdis-
tystoimija-opiskelumateriaalin verkossa. Opiskelumateriaali 
sisältää viisi erillistä jaksoa. Aiheina on yhdistyshallinto, ta-
loushallinto, varainhankinta, viestintä ja riskienhallinta. Yhden 
jakson opiskeluun kuluu noin 1–1,5 tuntia. Jokaisen jakson 
suorittamisesta saa digitaalisen osaamismerkin, jonka avul-
la voi osoittaa osaamisensa myös muille. Jaksoihin liittyvät 
testit voi tehdä myös jo olemassa olevan osaamisen pohjalta. 

Yhdistystoimija-materiaali antaa yhdistyksen uusille toi-
mijoille hyvät pohjatiedot yhdistystoiminnan perusteista ja 
toimintaan liittyvistä käsitteistä. Kokeneemmille yhdistystoi-
mijoille aineisto tarjoaa mahdollisuuden tarpeellisten asioi-
den kertaamiseen, uuden oppimiseen sekä oman yhdistys-
osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. 

Yhdistystoimija-verkkomateriaalia voi opiskella ajasta ja 
paikasta riippumatta tietokoneella ja mobiililaitteilla. Materi-
aalissa on selkeä käyttäjäopas ja sitä voi käyttää myös lu-
kihäiriöapurilla ja ruudunlukuohjelmilla. Itsenäisen opiskelun 
lisäksi materiaali soveltuu erinomaisesti myös yhdistyksen 
omien koulutusten materiaaliksi. Verkkomateriaalin pohjalta 
aiheita on helppo käsitellä myös vertaisoppimisryhmässä.

Yhdistystoiminnan perusasioiden tunteminen vapauttaa 
energiaa ja aikaa varsinaiseen toimintaan. Lähde rohkeasti 
mukaan kokeilemaan ja ota yhdistystoiminta haltuun uudella 
tavalla! Materiaali on tarkoitettu kaikille yhdistystoiminnasta 
kiinnostuneille. 

Lue lisää Yhdistystoimija-opiskelumateriaalista Siviksen 
verkkosivuilta

https://www.ok-sivis.fi/koulutus/jarjestoosaaminen/
yhdistystoimija-materiaali

http://www.ehyt.fi/tyokalut-ja-materiaalit
https://ehyt.fi/sv/produkt/spelfostrarens-handbook-2/
http://www.julkari.fi
http://www.huugo.fi/audit-testi
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Kokkolanseudun Ehyt ry:n vuosittainen 
puolukkaretki järjestettiin 19.9. Kuvassa 
yhdistyksen aktiivinen jäsen Pentti Peso-
nen perheineen.

Lahden Elokolossa torstaina 8.10 oli ilon ja 
hyvän olon päivä Elokolon vapaaehtoisille 
korona-ajasta huolimatta. Aktiivisia Elokolon 
vapaaehtoisia palkittiin kunniakirjoin ja dip-
lomein. Lopuksi juotiin juhlakahvit Elokolon 
supersankareille.

Vuoden vapaaehtoiset 2020
Kuva: Jukka Suomilammi

Ilmajoen Terveys ry:n paikallisosas-
to seurasi EHYTin verkkofoorumia 
syyskuussa Koskenkorvan koululla.

Etelä-Suomi: 
Mauri Mäkelä, 
Lahden Elokolon ystävät ry
Mauri on Lahden Elokolon vakituinen kävijä, josta huokuu 
lämpö ja toisesta ihmisestä välittäminen. Elokolon vapaaeh-
toisena Mauri antaa apua muun muassa kauppa-asioissa, huo-
lehtii kävijöiden hyvinvoinnista, toimii tarvittaessa Elokolon 
apuohjaajana sekä hakee kävijän, vaikka kotoa mukaan Elo-
kolon toimintaan. Mauri on luonteeltaan luotettava, avulias, 
tiedonjanoinen, keskusteleva ja kantaaottava.

Mauri Mäkelä

Oulun seudun EHYT järjesti Asunnottomien yönä 
valoshown ja lahjoitti hygieniatarvikkeita Kenttä-
tien palvelukeskuksen kävijöille. Shown toteutti 
Tulikukka.

Vuoden 2020 EHYT vapaaehtoiset 
julkistettiin tänä vuonna perinteisten 
kasvokkaisten aluefoorumeiden 
sijaan etäyhteyksin järjestetyssä 
Verkkofoorumissa. Tunnustukset jaettiin 
Pohjois-Suomeen, Länsi-Suomeen, Itä-
Suomeen ja Etelä-Suomeen Elokolo-
vapaaehtoiselle. EHYT kiittää lämpimästi 
kaikkia vapaaehtoisiaan jäsenyhdistyksissä, 
kohtaamispaikoissa ja kaikissa muissa 
toiminnoissa. Olette kaikki meille tärkeitä!

Länsi-Suomi: 
Heikki Kemppainen,  
Porin seudun elämäntapayhdistys ry
Heikki on osallistunut aktiivisesti niin fyysisiin kuin verkossa 
järjestettäviin tapahtumiin ja koulutuksiin. Heikillä on laajat 
yhteistyöverkostot ja niiden kanssa hän toimii tasapuolisesti. 
Heikki on aina hyvällä tuulella, positiivinen, auttava, ymmär-
tävä, vastuullinen, ahkera ja sitoutunut. 

Itä-Suomi: 
Liisa Temisevä,  
Jyväskylän seudun EHYT ry
Liisalla on jo kymmenien vuosien kokemus paikallisyhdistys-
ten puheenjohtajan tehtävistä. Hän on toiminut aktiivisesti 
vapaaehtoisena osallistumalla erilaisten tapahtumien järjestä-
miseen. Liisa omaa laajat yhteistyöverkostot ja hän on vienyt 
ehkäisevän päihdetyön näkemystä myös kuntapuolelle.  

Pohjois-Suomi: 
Mikko Palaste,  
Kajaanin työvoimayhdistys ry 
Mikko on tehnyt vapaaehtoistoimintaa jo n. 40 vuotta. Kajaa-
nin työvoimayhdistyksessä Mikko on ohjannut muun muassa 
EU-ruoan jakelua. Koronakevään ja -kesän ajan Mikko on ol-
lut järjestämässä ruoka-apua yhteistyössä seurakunnan kanssa. 
Lisäksi Mikko on toiminut vapaaehtoisena asukastoimikun-
nassa, koiranäyttelyissä, Kajaanin Runoviikko -tapahtumissa 
ja Kajaanin Hokki -toiminnassa.

Lahden perinteikäs Asunnottomien yön tapah-
tuma jouduttiin perumaan valitsevan koronati-
lanteen vuoksi. Aktiivit eivät kuitenkaan jääneet 
toimettomiksi vaan tilalle järjestettiin lahjoitus-
ten tuella ja vapaaehtoisten voimin korvaava ti-
laisuus, jossa jaettiin tuotekasseja vähävaraisille 
turvallisuusohjeet huomioiden. Kuvassa kassien 
pakkaamista ennen jakotilaisuutta.

Ilmajoki

Lahti

Ylistaron Terveys ry vieraili syyskuussa Kirja-
Matin koululla 3. luokan lasten ja vanhempi-
en yhteisessä Välittämisen illassa. Yhdistys 
tuli perheille tutummaksi ja samalla kerroim-
me EHYT ry:n Muruset-toiminnasta.

Seinäjoki
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JÄRJESTÖTOIMINNAN 
AJANKOHTAISET

Hanna Heikkilä

• Tipaton tammikuu 
-kampanja

• Toimintatukihake-
musten jättäminen 
EHYT ry:lle

• Mediataitoviikko  
(helmikuun toinen viikko) 

• Ystävänpäivä 14.2.
• Toimintatukipäätökset

• Maailman terveyspäivä 
7.4.

• Vuosikokoukset (jonka 
jälkeen ed. vuoden 
toimintakertomuksen ja 
tilinpäätöksen toimitta-
minen EHYT ry:lle)

• Kansanterveyspäivä 
20.3

TAMMI HELMI MAALIS HUHTI TOUKO KESÄ

• Hakematta paras -kampanja
• Selvin päin kesään  

-kampanja
• Maailman tupakaton päivä 31.5. 

• Liikenneturvallisuus-
viikko

• Vanhusten viikko 
4.–11.10.

• 17.10. Asunnottomien 
yö (YK:n kansainväli-
nen päivä köyhyyden 
poistamiseksi) 

• EPT-viikko (viikko 45)
• Peliviikko 9.–15.11.

• Anna lapselle raitis 
joulu -kampanja

• Vapaaehtoistoiminnan 
päivä

• Toimintatukiraportit 
EHYT ry:lle

HEINÄ ELO SYYS LOKA MARRAS JOULU

• Koulujen alkaminen
• Savuton Suomi -päivä 

28.8.

Kiitos tästä vuodesta,  
katse kohti seuraavaa

O n ollut ilahduttavaa tavata teitä jäseniämme lin-
joilla syksyn eri tapahtumissa. 

Vuoden aikana on otettu huimia askelia 
uudenlaisten toimintatapojen etsimisessä ja 
opiskelussa. Niin meillä toimisto-organisaati-

ossa kuin suuressa osassa jäsenyhdistyksiämmekin on etäyh-
teyksien välityksellä tapaaminen ja työskentely tullut vuoden-
aikana tutuksi – ja uskaltaisinpa sanoa, että olemme tulleet 
siinä hyviksi puolin ja toisin. Vuoden toiminta on näyttänyt 
kovin erilaiselta kuin aiemmin, mutta suuren ilon ja ylpeyden 
aihe on se, että toiminta ei ole poikkeusoloista huolimatta la-
kannut, vaan löytänyt uusia muotoja.

Syksyn kampanjoissa uudet toteutukset mutta 
tutut ja tärkeät sisällöt
Aluefoorumeita korvanneissa verkkofoorumeissa kuulimme 
kokemuksianne toiminnan järjestämisestä koronarajoitusten 
ehdoilla, saimme ideoita ulkona toteutettavaan toimintaan 
sekä keskustelimme muun muassa alkoholi- ja rahapelipolitii-
kan ajankohtaisista kysymyksistä. Aluefoorumeissa palkittiin 
myös vuoden vapaaehtoiset (kts. juttu s. 12), ja tunnelma oli 
tuttuun tapaan juhlava ja iloinen, vaikka tällä kertaa tapasim-
mekin etäyhteyksin ja kasvokkainen kukittaminen jäi myö-
hemmäksi.

Asunnottomien yötä vietettiin jälleen ympäri Suomen. 
Kasvokkaisia tapahtumia ei juurikaan pystytty järjestämään, 
mutta huomiota tärkeälle teemalle – asumis- ja velkaneuvon-
nalle – kerättiin muun muassa Seinäjoella järjestötoimijoiden 
laatima adressi kaupungin johdolle lahjoittamalla sekä Oulus-
sa jalkautumalla jakamaan hygieniatarvikkeita niitä tarvitse-
ville. Verkossa jaettiin kuvia asunnottomien yön kynttilöistä ja 
muista tulista ja jaoimme esimerkiksi asumisneuvonnan mer-
kityksestä kertovaa videota. 

Ehkäisevän päihdetyön viikolla huomiota heräteltiin 
kannabiksen käytön suhteen. Ennen teemaviikkoa useat jä-
senyhdistykset kokoontuivat kannabisasiantuntijamme Kim 

Kannussaaren johdolla oppimaan ja keskustelemaan aiheesta. 
Vaikka nyt marraskuussa julkaistut eurooppalaisen nuorten 
päihteidenkäyttötutkimuksen (ESPAD) tuloksetkin kertoi-
vat nuorten alkoholinkäytön ja tupakoinnin ilahduttavan las-
kevista trendeistä lähes kaikkialla Euroopassa, kannabiksen 
käyttö näyttäisi suomalaisten nuorten parissa yleistyvän. Kyky 
keskustella kannabiksesta ja ymmärtää sen käyttöä on varmas-
ti hyödyllistä pääomaa jäsenillemme jatkossakin. 

Tukea vuoden 2021 toimintaan haettavana 
vuoden vaihteessa
EHYT jakaa erityisesti paikallistasolla toimiville jäsenyhdis-
tyksilleen jälleen ensi vuonna pienimuotoisia toiminta-avus-
tuksia päihdehaittoja ehkäisevään ja hyvinvointia tukevaan 
toimintaan sekä vapaaehtoistoimintaan. Kannustamme tukea 
saavia osallistumaan jälleen omalla panoksellaan myös yhtei-
siin kampanjoihimme.

Haku aukeaa joulukuun puolessa välissä ja otamme vas-
taan hakemuksia tammikuun loppuun saakka. 

Jos olette saaneet nyt kuluvalle vuodelle toimintatukea, 
tulee teidän raportoida tuen käytöstä sähköisellä lomakkeel-
la vuoden loppuun mennessä ja liittää raporttiin kirjanpidon 
tosite. Huomaattehan että STEAn ohjeistusten mukaises-
ti pyydämme kaikkia toimintatuen saajia toimittamaan tänä 
vuonna kustannuspaikkakohtaisen kirjanpidon otteen, joko 
raportoinnin yhteydessä tai viimeistään myöhemmin keväällä 
toimitettavien toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen kanssa.

Raportointiohje ja lomake löytyvät verkkosivulta, ja myös 
me kerromme mielellämme lisää. Kartoitamme tässä samassa 
yhteydessä myös jäsentemme tarvetta koulutukseen ja muu-
hun tukeen yhdistysten taloushallinnon hoitamiseksi – meille 
saa siis mielellään kertoa, minkälainen tuki olisi juuri teille 
hyödyksi yhdistyksen taloushallinnon pyörittämisessä. Osin 
käsittelemme taloushallinnon kysymyksiä jo helmikuun 9. 
päivä järjestettävässä yhdistyskoulutuksessa ’Tukea ja potkua 
yhdistyksen asioiden hoitamiseen!’, ja tarpeen mukaan jatke-

taan aiheen käsittelyä myös koulutuk-
sen jälkeen.

Vuosi on ollut hyvin poikkeuk-
sellinen myös toimintatuen saajille, ja 
osalla jäsenistämme tukea on jäänyt 
käyttämättä kasvokkaisten tapahtumi-
en peruuntuessa. Käyttämättä jäänyt 
tuki tulee palauttaa vuodenvaihteessa 
EHYTille ja on uudelleen haettavissa 
seuraavalle vuodelle.

Lue lisää ja hae tukea ensi vuodelle 
osoitteessa www.ehyt.fi/toimintatuki.

Tervetuloa uudet jäsenet!
Uusina jäseninä EHYTiin ovat syksyn 
aikana liittyneet Suomen Romanifoo-
rumi ry ja Hang On ry.

Kevät käynnistyy taas 
Tipattomalla
Vuoden aloittaa perinteiseen tapaan 
Tipaton tammikuu. Teemana on vii-
mevuodesta tuttu ’uusia tottumuksia’. 
Ajatuksena on kannustaa luomaan 
hyvinvointia tukevaa ja mieltä vir-
kistävää arkea – ja mikä olisikaan sen 
ajankohtaisempaa nyt kun koronavi-
ruksen leviämisen estämiseen tähtää-
vät rajoitukset muokkaavat itse kunkin 
arkea tuoden siihen sekä isompia että 
pienempiä haasteita. Ideoita ja mate-
riaaleja (kuten tulostettavat julisteet 
sekä pubi-visa) tipattoman viettoon 
löytyy osoitteesta tipaton.fi ja myös 
esimerkiksi nuorille suunnattuja mi-
nivisojamme osoitteessa www.bueno-
talk.fi/minivisat voi hyvin hyödyntää 
Tipattomankin tapahtumissa valiten 
alkoholiteemaisen visan.

Tipattoman tämän vuoden kam-
panjavideot kehottavat esimerkiksi 
suuntaamaan avantoon, kun kaipaa 
virkistävää huurteista ystävien kanssa. 

Tammikuussa kannustaisimme teitä 
kaikkia samassa hengessä jakamaan 
kuvia ’uusista tottumuksista’, olkoon 
kyseessä reipas kävely, takan ääressä 
lämmöstä nauttiminen, tai joku yh-
distystoimintaanne kytkeytyvä hyvää 
oloa luova tilaisuus. Kuvia kanssamme 
jakaneiden kesken arvotaan liikuttava 
hyvinvointilahjakortti.

Alkuvuodesta myös kevään kun-
tavaaleihin liittyvä vaikuttaminen ak-
tivoituu. Kuntavaaleissa äänestetään 
18.4.2021. EHYTin ja Ehkäisevän 
päihdetyön verkoston yhteiset vaalita-
voitteet julkaistaan alkuvuodesta verk-
kosivuillemme, ja ryhdymme jälleen 
keräämään sinne myös listaa tavoitteet 
allekirjoittavista kuntavaaliehdokkais-
ta. Kutsumme teitä jäsenyhdistykset 
rekrytoimaan omilta alueiltanne eh-
käisevän päihdetyön ehdokkaita. Yh-
teinen kampanjointi on paras tapa 
varmistaa kuntalaisten hyvinvoinnille 
ja kuntien taloudellekin keskeisten 
ehkäisevän päihdetyön teemojen nä-
kyminen kevään vaaleissa. Seuraavassa 
lehdessä luomme vielä laajemman kat-
sauksen vaalivaikuttamiseen.

Kevään perinteinen maamerkki, 
Päihdepäivät, järjestetään toukokuussa 
etäyhteyksin. Tuttuun tapaan EHYTin 
hallituksen ja valtuuston jäsenet ja va-
rajäsenet voivat osallistua Päihdepäivil-
le maksutta.

Oletettavaa on, että keväälläkin 
kasvokkaisen toiminnan rajoitukset 
jatkuvat. Huomiota ehkäisevän työn 
teemoille voi kerätä sekä niistä kes-
kustella myös ilman kasvokkaisia koh-
taamista, esimerkiksi lehtien palstoilla 
ja sosiaalisessa mediassa. Ensivuoden 
toimintaa tukemaan olemmekin suun-
nittelemassa viestintäkoulutusta jäse-

nillemme heti ensi vuoden alussa, jat-
koksi viime kevään sosiaalisen median 
käyttöön opastaville koulutuksille. 

Jäsenkysely
Järjestöasiantuntija Soile Törrönen 
on ollut sekä sähköpostitse että pu-
helimella yhteydessä jäsenyhdistyksiin 
syksyn ajan keräten palautettanne ja 
ideoitanne jäsenkyselyllä sekä vaihtaen 
kuulumisia ja ennen kaikkea tutustuen 
jäsenistöömme. Suuri kiitos kaikille 
palautteestanne, se on meille ensiarvoi-
sen tärkeää ja jäsentyömme olennainen 
lähtökohta! Kyselyssä on noussut esiin 
toiveita esimerkiksi viestintätaitoja tu-
kevista tai toisaalta mielenterveystee-
maisista koulutuksista, ja näitä pyrimme 
teille ensi vuonna tarjoamaan. Kuulem-
me mielellämme edelleen ideoitanne 
siitä, minkälaisesta muusta koulutuk-
sesta olisi tukea toiminnallenne.

Nyt joulukuussa jännäämme 
STEA:n avustusehdotusta ensivuodel-
le ja kohdistamme huomiota turvalli-
sen joulun mahdollistamiseen kaikille 
lapsille Raittiuden Ystävien koordinoi-
man ’Anna lapselle raitis joulu’-kam-
panjan myötä.

EHYT kiittää lämpimästi kaikkia 
vapaaehtoisiaan jäsenyhdistyksissä, 
kohtaamispaikoissa ja kaikissa muis-
sa toiminnoissa. Tänä vuonna työnne 
merkitys on ollut aiempaakin merkit-
tävämpi. Ilman panostanne emme olisi 
olemassa valtakunnallisena ja laajalla 
kentällä vaikuttavana järjestönä.

Hyvää ja rauhaisaa joulun 
odotusta! 

Toiveikasta ja onnellista uutta 
vuotta 2021!

http://www.ehyt.fi/toimintatuki
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Korona toi verkkovapaaehtoisuuden 
maakuntiin

KULUVA VUOSI on ollut monella tavoin poikkeuksellinen, 
mutta Muruset-vapaaehtoistoiminta on jatkunut lähes ennal-
laan. Osalle verkkovapaaehtoisuus on ollut tänä poikkeusai-
kana suorastaan henkireikä, joka on pitänyt kiinni totutuissa 
rutiineissa.

Nettimummola Muruset.fi on paikka, jonne lapset ja 
nuoret voivat tulla juttelemaan turvallisten isovanhempien 
kanssa. Keskustelut käydään kirjoittaen joko kahdenkeski-
sessä chat-keskustelussa tai ryhmäkeskusteluhuoneessa. 
Keskustelemaan tullaan tavallisista lasten ja nuorten elämää 
koskettavista aiheista, kuten harrastuksista, koulusta ja ystä-
vyyssuhteista.

Murusissa on mukana 60 vuotta täyttäneitä ikäihmisiä 
ympäri Suomen. Vapaaehtoiset netti-isovanhemmat kohtaa-
vat kouluikäisiä lapsia ja nuoria Muruset.fi-nettimummolassa 
kotoaan käsin. Kaksi kertaa vuodessa he kokoontuvat yhdes-
sä lähikoulutuspäiville Helsinkiin.

Tarve tämän kaltaiselle chat-palvelulle näkyy erityisesti 
kahdenkeskisessä Muruset-chatissa: marraskuun puoliväliin 
mennessä vapaaehtoiset olivat käyneet lähes 700 keskuste-
lua lasten ja nuorten kanssa. Silti lähes yhtä suuri joukko lap-

sia jäi keskustelujen ulkopuolelle ruuhkan vuoksi.
Myös Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA 

tunnisti tämän haasteen ja myönsi Muruset-toiminnalle lisä-
rahoituksen kevään ylimääräisessä avustushaussa. Tuolloin 
avustuksia myönnettiin toimintoihin, joilla pyritään vastaa-
maan korona-poikkeusajan tuomiin haasteisiin sekä lisää-
mään jo toimivaksi havaittujen palveluiden volyymia.

Puolivuotinen Muruset-hanke käynnistyi elokuussa. Sen 
aikana toimintaa laajennetaan kouluttamalla uusia vapaa-
ehtoisia erityisesti Länsi- ja Itä-Suomessa. Vapaaehtoisten 
netti-isovanhempien määrää lisäämällä myös entistä useam-
pi lapsi tulee kohdatuksi ja kuulluksi Muruset-nettimummo-
lassa.

Lokakuussa järjestettiin ensimmäiset alueelliset kou-
lutukset Seinäjoella ja Kuopiossa, ja lisäkoulutuksia järjes-
tetään sitä mukaa kun uusia vapaaehtoisia hakee mukaan 
toimintaan. Jatkossa uudet vapaaehtoiset voivat osallistua 
lähikoulutuspäiviin lähempänä kotiaan. Kaiken opastuksen, 
koulutuksen ja tuen he saavat oman alueensa Muruset-koor-
dinaattorilta.

Uusia vapaaehtoisia 
koulutettiin lokakuussa 
Seinäjoen Järjestötalolla.

KIINNOSTAAKO 
VERKKOVAPAAEHTOISUUS?

OTA YHTEYTTÄ NIIN 
KERROMME LISÄÄ!

Muruset-hankkeen projektipäällikkö  
Iia Haavanoksa, puh. 050 593 3899,  
iia.haavanoksa@ehyt.fi

ELOKOLO
Turku ELOKOLOT

Helsinki

ELOKOLO
Lahti

ELOKOLO
Pirkkala

ELOKOLO
Tampere

KESKUSTOIMISTO
Helsinki

ALUETOIMISTO
Lahti

ALUETOIMISTO
Jyväskylä

ITÄ-SUOMEN 
ALUETOIMISTO

Kuopio

POHJOIS-SUOMI 
ALUEKESKUS

Oulu

ALUETOIMISTO
Seinäloki

LÄNSI-SUOMI 
ALUEKESKUS

Tampere

SAIJA HIMANKA
aluekoordinaattori

p. 050 439 1610
saija.himanka@ehyt.fi

HARRI JUKKALA
aluekoordinaattori 

p. 0400 274 823
harri.jukkala@ehyt.fiANNE MIKKOLA

aluekoordinaattori 
p. 044 055 9920
anne.mikkola@ehyt.fi 

RIITTA SATTILAINEN
aluetyöntekijä
Tampereen ja Pirkkalan Elokolot
p. 050 407 1044

LIISA ÄYRÄS
aluetyöntekijä
Turun Elokolo
p. 040 455 2874
liisa.ayras@ehyt.fi

MIKA MIKKONEN
aluetyöntekijä

Helsingin Elokolot
p. 040 593 5305

mika.mikkonen@ehyt.fi

 JUKKA SUOMILAMMI
aluetyöntekijä

Lahden Elokolo
p. 0400 252 511

jukka.suomilammi@ehyt.fi

SINIKKA KORPELA
aluekoordinaattori 
p. 0400 274 833
sinikka.korpela@ehyt.fi 

MIIA HIETANIEMI
aluekoordinaattori
p. 050 571 4818
miia.hietaniemi@ehyt.fi

HELI AIRAKSINEN
aluekoordinaattori

p. 050 571 0480
heli.airaksinen@ehyt.fi

EMMI SIIRTONEN
kohtaamispaikkakoordinaattori
Mielikahvila 
p. 050 354 1695
emmi.siirtonen@ehyt.fi

HELI VAIJA
aluekoordinaattori

p. 044 510 0228
heli.vaija@ehyt.fi

HANNA HEIKKILÄ
ma. osastopäällikkö
p. 050 567 3270
hanna.heikkila@ehyt.fi

NIKKI PESONEN
järjestösuunnittelija 
p. 050 509 8759
nikki.pesonen@ehyt.fi

SOILE TÖRRÖNEN
järjestöasiantuntija
p. 040 526 7201
soile.torronen@ehyt.fi

Pohjois-Suomi

Länsi-Suomi

Itä-Suomi

Etelä-Suomi

TIMO GLAD
suunnittelija
p. 040 527 1116
timo.glad@ehyt.fi

HANNELE HIRVONEN
tapahtumatuottaja

p. 050 413 9367
hannele.hirvonen@ehyt.fiTERHI NIEMELÄ

kohtaamispaikkatyöntekijä 
E-Elokolo
p. 040 541 5194
terhi.niemela@ehyt.fi

EHYT RY ALUE-, JÄRJESTÖ- JA ELOKOLOTOIMINTA

mailto:iia.haavanoksa@ehyt.fi
mailto:heli.airaksinen@ehyt.fi
mailto:annikki.pesonen@ehyt.fi
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Tapahtumat
Koulutukset

Kohtaamispaikkapäivät 
2021 Espoossa
VALTAKUNNALLISET Kohtaamispaikkapäivät 
järjestetään Espoossa 21.–22.4.2021. Vuoden 
2021 Kohtaamispaikkapäivien pääjärjestäjänä 
toimii EJY ry.

EJY etsii nyt innokkaita järjestö- ja kuntatoi-
mijoita mukaan järjestelyihin ja suunnitteluun. 
Mukaan voi tulla vaikka järjestämään sydämiä 
sykähdyttävää iltaohjelmaa tai ideoimaan pu-
heenvuorojen teemoja.

Lisätietoa: www.ejy.fi/
kohtaamispaikkapaivat-2021/

Tukea ja potkua yhdistyksen 
asioiden hoitamiseen!
Tule päivittämään osaamistasi yhdistystoiminnan muutoksis-
ta ja hakemaan lisää potkua yhdistyksenne toimintaan.
EHYT järjestää koulutuksen yhdistystoimintaan kohdistuvista ajan-
kohtaisista muutoksista. Koulutus on suunnattu ensisijaisesti EHYT 
ry:n jäsenyhdistyksille mutta siihen voivat osallistua myös muut 
yhdistystoimijat, jotka kaipaavat päivitystä yhdistyksen toimintape-
riaatteista.

Koulutuksen sisältönä ovat mm. yhdistyksen talouden hallinta 
ja yhdistystoiminnan tuoreet muutokset, varainhankinta, yhdistys-
rekisteri, nimenkirjoittajat ja valtuutukset, palkkioiden maksaminen 
sekä GDPR ja jäsenrekisteri.

Koulutus järjestetään tiistaina 9.2.2021 klo 17–19 Teams-etäkou-
lutuksena. Koulutuksessa on varattu aikaa kysymyksille ja keskus-
telulle.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen: www.ehyt.fi/tapahtumat

Onko sinulla tai läheisilläsi huolia päihde- tai  
rahapeliasioihin liittyen? 

Adiga ama qof kuu dhow ma uga welwelsantahay arrimaha  
ku saabsan isticmaalka mukhaadaraadka ama khamaarka?

Soita ilmaiseen ja anonyymiin PuhelinHelppiin.  
Palvelu on  avoinna torstaisin klo 14-18.

Hadiya

؟ من ادمان القمار او االدمان بصفة عامة ھل لدیك قریب او صدیق قلق علیھ   
باسمك ال یحتج ان تصرح   ني,اتصل االن على الرقم المجا  

 اتصل االن على الرقم 

 المجاني, ال یحتج  

 ان تصرح باسمك 

 

 
 

080095520الرقم العربي   .   

Soo wac khadka caawimaadka qarsoodida ah.  
Adeegu wuxuu furan yahay khamiis kasta 
saacadaha 2-da duhurnimo ilaa 6-da galabnimo.

؟ من ادمان القمار او االدمان بصفة عامة ھل لدیك قریب او صدیق قلق علیھ   
باسمك ال یحتج ان تصرح   ني,اتصل االن على الرقم المجا  

080095520الرقم العربي   .   

ehyt.fi/hadiya

 
0800 955 22

Somalinkielinen linja / khadka luuqadda Af-Soomaaliga

      

0800 955 20
   

؟ من ادمان القمار او االدمان بصفة عامة ھل لدیك قریب او صدیق قلق علیھ   
باسمك ال یحتج ان تصرح   ني,اتصل االن على الرقم المجا  

080095520الرقم العربي   .    Arabiankielinen linja / 

?

18الى غاية الساعة 14على الساعة وقت االتصال كل يوم الخميس    

Uusia tottumuksia alkoholin tilalle!
vähentämällä alkoholin käyttöä.

Korona-ajan asettamien rajoitusten 
vuoksi EHYT ei tammikuussa järjestä 
aiemmilta vuosilta tuttua jumppahaas-
tetta. Sen sijaan haastamme jäsenyhdis-
tysten aktiivit, samoin kuin aivan kaikki 
muutkin, kehittelemään tammikuussa 
uusia tottumuksia ja jakamaan ideoitaan 
alkoholinkäytön tilalle – oli se sitten lii-
kuntaa tai mitä tahansa muuta iloa ja 
hyvinvointia tuovaa. Innovaatioita toivo-
taan jaettavan, mieluusti kuvan tai vide-
on kera, sosiaalisen median kanavissa 
tunnisteella #uusiatottumuksia.

Tipattomaan tammikuuhun on tu-
lossa myös uutta kampanjamateriaalia. 
Vuoden lopulla julkaistaan uusi video 
sekä materiaalia sosiaaliseen mediaan. 
–  Korona-aika vaikuttaa luonnollisesti 
siihen, miten voimme kohdata ihmisiä 
Tipattoman merkeissä. Siksi panostam-
me nyt erityisesti sähköiseen materiaa-

TIPATON TAMMIKUU on perinne, joka 
on jatkunut jo vuosikymmeniä. Vuonna 
2021 Tipaton tammikuu jatkaa vuoden 
2020 Tipattoman teemaa: Mitä uusia 
tottumuksia voisi löytyä alkoholin tilalle? 
Teeman tavoitteena on herättää ajatuk-
sia alkoholin käyttöön ja totuttuihin käyt-
täytymismalleihin liittyen, sekä pohtia 
alkoholin roolia erilaisissa tavallisissa, 
arkisissakin tilanteissa. 

–  Mihin alkoholia tarvitsen? Mistä 
syistä ja missä tilanteissa sitä käytän, ja 
millaisia uusia tottumuksia voisi löytyä 
saunaoluen tai punaviinilasillisen tilalle? 
Tipaton tarjoaa mahdollisuuden tarkas-
tella omaa suhdettaan alkoholiin, kertoo 
Tipaton tammikuu -kampanjaa Ehkäi-
sevän päihdetyön järjestöverkostossa 
koordinoiva Maaret Väkinen. 

Tipattomalle voi ryhtyä itselleen so-
pivalla tavalla, esimerkiksi viettämällä 
kuukauden kokonaan ilman alkoholia, tai 

liin ja erilaisiin etäosallistumisen mah-
dollisuuksiin, sanoo Väkinen.

Kampanjan verkkosivut löytyvät os-
oitteesta www.tipaton.fi ja somessa 
kampanjaa voi seurata #tipaton #uusi-
atottumuksia

Päihdepäivät 19.–20.5.2021 
verkossa
VUODEN 2021 päihdepäivät on päätetty järjestää 
koronapandemian aiheuttaman poikkeustilanteen 
vuoksi verkkotapahtumana. Tarkempaa tietoa ta-
pahtuman toteutuksesta päivitetään Päihdepäivien 
verkkosivuille talven ja kevään aikana.

Päihdepäivät on Suomen suurin päihdeaiheinen 
koulutustapahtuma sosiaali- ja terveysalan ammat-
tilaisille, vapaaehtoisille ja asiantuntijoille. Tapahtu-
maa järjestävät vuosittain EHYT ry ja Ehkäisevän 
päihdetyön järjestöverkosto. Päihdepäivien vuoden 
2021 yhteistyökumppani on MIELI ry.

Lisätietoja: www.päihdepäivät.fi

Ensihuoli-
verkkokoulutukset
Ensihuoli-koulutus tarjoaa valmiuksia 
päihteidenkäytöstä tai pelaamisesta syntyneen 
huolen puheeksi ottamiseen.

ENSIHUOLI-KOULUTUKSESSA opitaan puhumaan vai-
keista asioista kunnioittavalla tavalla, toista rohkaisemalla 
ja tukemalla. Koulutus on maksuton ja tarkoitettu kaikille. 

Koulutuksen tavoitteena on oppia tunnistamaan huoli 
ja löytää keinoja huolen ilmaisuun sekä antaa käytännön 
työkaluja lähipiirissä havaittuihin päihdehaittoihin puuttu-
miseen ja puheeksiottoon mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa. Koulutuksen sisällöt ovat sovellettavissa myös 
pelaamisesta syntyneen huolen puheeksi ottamiseen.

Talven 2020–2021 aikana Ensihuoli-koulutuksia järjes-
tetään verkkokoulutuksina etäyhteydellä.

Tiedot tulevista koulutuksista EHYTin 
tapahtumakalenterista www.ehyt.fi/tapahtumat

http://www.ejy.fi/kohtaamispaikkapaivat-2021/
http://www.ejy.fi/kohtaamispaikkapaivat-2021/
http://www.ehyt.fi/tapahtumat
http://www.tipaton.fi
http://www.päihdepäivät.fi


Otetaaks yhet?
löydä uusia tottumuksia.

www.tipaton.fi  #uusiatottumuksia  #tipaton


