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TSEMPPAAJAT- 
uutiskirje
Ajankohtaisia terveisiä  

ja uusia opetusmateriaaleja  
päihde- ja pelikasvatuksesta!

Tilaa uutiskirje ja tule mukaan toteuttamaan 
laadukasta ehkäisevää päihdetyötä. 

ehyt.fi/tsemppaajat

OHJAAJA    KOULUTTAJA

Tehdään se yhdessä!

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

Nykyaikainen päihde- ja pelikasvatus on parhaimmillaan aitoa vuorovaikutusta 
lasten ja nuorten kanssa. Tarjoamme erilaisia päihdekasvatuksen ja pelikasvatuk-
sen sisältöjä aina alakouluista korkeakouluihin saakka. Valikoimistamme löytyy 
niin oppitunteja, vanhempainiltoja kuin henkilöstöinfoja ja -koulutuksia. Tuemme 
koulujen ja oppilaitosten opetussuunnitelman mukaista ehkäisevää päihdetyötä 
sekä pelikasvastusta.

Vuorovaikutteiset toimintamenetelmämme virittävät hyvään keskusteluun päih-
teistä ja digitaalisesta pelaamisesta. Liikkeelle lähdetään lapsen ja nuoren kehi-
tysvaiheiden ymmärtämisestä. Tarjoamme käytännönläheisiä ratkaisuja, jotka 
auttavat oppilaitosten kasvatustyön pelisääntöjen luomisessa. Meillä on pitkä 
kokemus toimivien päihde- ja pelikasvatusmenetelmien kehittämisestä sekä las-
ten ja nuorten kohtaamisesta.

Kaikki oppilaitoksille suunnatut koulutukset toteutetaan suomeksi, ruotsiksi ja 
useimmat myös englanniksi.

• oppitunteja, vanhempainiltoja ja henkilöstöinfoja

• sisältöjä ja toimintamenetelmiä alakouluista
korkeakouluihin

• lasten ja nuorten parissa toimivien ammattilaisten
koulutuksia

• aitoa vuorovaikutusta lasten ja nuorten kanssa

 KURAATTORI    SUUNNITTELIJA   ERITYISOPETTAJA    PÄIHDETYÖNTEKIJÄ
JÄRJESTÖTYÖNTEKIJÄ   HOITAJA   ASSISTENTTI   OPETTAJA     REHTORI   

    NUORISOTYÖNTEKIJÄ         REHTORI    TERVEYDENHOITAJAOPETTAJA

https://ehyt.fi/tilaa-uutiskirje/
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Ota yhteyttä

Koulutyön päällikkö
Päivi Christensen 
p. 050 413 7017

Hubu, Juteltaisko?
Sari Anjala
p. 050 300 7769

Pelitaito, Pelitaitoa ammattilaisille,  
Pelit puheeksi
Aino Harvola
P. 050 345 9449

Spelkunskap-projektet
Annukka Såltin
p. 050 435 4248

Toinen aste
Anu Rautama
p. 050 325 9273

Ruotsinkieliset ja  
englanninkieliset koulutukset
Melissa Sukanen
p. 050 466 4941

Nikotiinittomuuden edistäminen
Katri Saarela
p. 050 438 4227

Korkeakoulutyö
Emmi Lehtinen
p. 046 920 5853

SELVIS-hanke
Sarianna Palmroos
p. 044 491 4174

BuenoTalk
Ilmo Jokinen
p. 050 407 7188

Kannabiskoulutukset
Kim Kannussaari
p. 050 597 7555

 
 
EHYT toimii ympäri Suomea

Pohjois-Suomi 
Kainuu, Lappi
Saija Himanka,
p. 050 439 1610

Pohjois-Pohjanmaa
Sinikka Korpela
p. 040 027 4 833

Länsi-Suomi
Pirkanmaa, Satakunta, Varsinais-Suomi
Anne Mikkola
p. 044 055 9920

Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa,
Etelä-Pohjanmaa
Miia Hietaniemi
p. 050 571 4818

Itä-Suomi
Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala
Elisa Aarnio
p. 050 571 0480

Keski-Suomi, Etelä-Savo
Harri Jukkala
p. 0400 274 823

Etelä-Suomi
Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso,
Päijät-Häme, Uusimaa
Heli Vaija
p. 044 510 0228

Keskustoimisto
Elimäenkatu 25–27
00510 Helsinki  

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa:  etunimi.sukunimi@ehyt.fi 
Tilaa koulutus: koulutukset@ehyt.fi 
 

Sisällysluettelo 
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Päihde- ja pelikasvatusta oppilaille, Koulutukset ammattilaisille
opiskelijoille ja huoltajille

 
Alakoulu Juteltaisko?  Pelit puheeksi varhais- 

Tarinoihin ja keskusteluun perustuvat päihdekasvatus- kasvatuksen ammattilaisille 
oppitunnit 5.-6. luokkalaisille ja vanhempainillat heidän Lue lisää s. 19
huoltajilleen. Lue lisää s. 9

Pelitaitoa ammattilaisille 
Pelitaito 
Oppitunnit digitaalisesta pelaamisesta 1.-6. luokkalaisille ja 
vanhempainillat heidän huoltajilleen.  Lue lisää s. 13

Koulutuksia digitaalisesta pelaamisesta 
lasten ja nuorten parissa työskentele- 
ville. Lue lisää s. 21

 
Yläkoulu Hubu®  Pelitaitoa ammattilaisille 

Vuorovaikutukseen perustuvat päihdekasvatusoppitunnit Koulutuksia digitaalisesta pelaamisesta 
7.-9. luokkalaisille ja vanhempainillat heidän huoltajilleen lasten ja nuorten parissa työskentele- 
sekä henkilöstötilaisuus koulun henkilökunnalle.  ville. Lue lisää s. 21
Lue lisää s.11

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

Toinen aste Päihdeilmiö-oppitunnit Ryhmäilmiö 
Vuorovaikutteinen päihdekasvatusoppitunti 2. asteen  Ryhmäytymistä tukeva koulutus nuorten 
opiskelijoille. Lue lisää s. 15 ryhmiä ohjaaville. Lue lisää s. 23
 
Toisen asteen webinaarivanhempainilta 
Lue lisää s.17

Kannabiskoulutukset  
Lue lisää s. 25

Korkeakoulu Päihteet ja mielen hyvinvointi 
korkeakoulussa Lue lisää s. 27

Työkalut ja materiaalit 
verkossa  
ehyt.fi/tyokalut-ja-materiaalit

Juteltaisko?-menetelmä 
Lue lisää s. 9 

Smokefree-rastirata 
Lue lisää s. 29 

Nuuska-agentti-mallin 
ohjaajakoulutus 
Lue lisää s. 29 

Pelikasvattajan käsikirja 1 ja 2 
Lue lisää s. 12 

Päihdeilmiö-video 
Lue lisää s. 35 

Ryhmäilmiö-käsikirja 

Materiaalit hyödynnettäviksi 
toisella asteella 
Lue lisää s. 35 

UUTTA! 
Pelikasvattajan käsikirja 
ruotsiksi Lue lisää s. 12 

Bueno-opetusmateriaali 

Materiaalit korkeakouluille 

Kannabis-materiaalit 

Selkokieliset materiaalit 

Päihde- ja pelikasvatuksen koulutukset    ja materiaalit lyhyesti 
 

https://ehyt.fi/tyokalut-ja-materiaalit/
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”Hauskasti ja innostavasti suunniteltu  
tapa vastata kysymyksiin anonyymisti”  

Hubu -oppitunnin oppilas

Päihde- ja pelikasvatuksen 
koulutukset

Juteltaisko? oppitunnit ja 
vanhempainillat

Mitä? Tarinoihin ja keskusteluun perustuva päihdekasvatusmenetelmä.

Miksi? Päihteistä täytyy puhua lapsen tarpeet huomioiden. Innovatii- 
viset, tarinalliset opetusmenetelmät innostavat lapsia ja tukevat ala-
kouluikäisten 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. 

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

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

OCKSÅ PÅ 
SVENSKA!

ALSO IN 
ENGLISH!

Tilaa koulutuksia: koulutukset@ehyt.fi

https://ehyt.fi/tuote/juteltaisko-oppituntimateriaali-ja-ohjaajan-opas/
mailto:koulutukset%40ehyt.fi?subject=
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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-päihdekasvatusko-
konaisuuteen kuuluvat oppitunnit sekä tunteihin pohjautuvat henki-
löstö- ja vanhempaintilaisuudet. Toimintamenetelmällä vahvistetaan 
avointa keskustelukultturia nuorten, kodin ja koulun välillä.

Miksi? Hubu® menetelmä lisää tietoa päihteistä, keskustelua päih-
teisiin 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 koulun henkilö-
kunnalle.

Kesto: 75 min tai 90 min.

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

ALSO IN 
ENGLISH!

OCKSÅ PÅ 
SVENSKA!

Tilaa koulutuksia: koulutukset@ehyt.fi

mailto:koulutukset%40ehyt.fi?subject=
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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 

Pelikasvattajan käsikirja 2  
suomeksi ja ruotsiksi

Ladattavissa maksutta:
ehyt.fi/tuote/pelikasvattajan-kasikirja-2     
ehyt.fi/sv/produkt/spelfostrarens-handbok-2

Pelitaito-oppitunnit, 
vanhempainilta ja opettajien 
info

Mitä? Pelikasvatus on tärkeä ja ajankohtainen osa mediakasvatusta. 
Oppitunnit vahvistavat oppilaiden tietoja ja taitoja liittyen pelaamisen 
hyötyihin ja haittoihin sekä pelaamisen hallintaan. Lisäksi tunneilla käsi-
tellään 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 ehkäi-
see pelihaittoja. 

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

Kesto: 45 min / oppitunti ja 90 min / vanhempainilta 

Hinta: 240 € / päivä (max. 5 oppituntia) tai 360 € / päivä  (max. 5 oppi-
tuntia ja vanhempainilta). Hinnat sisältävät matkakulut ja vanhem- 
painillan materiaalit. 

Lisätietoja: ehyt.fi/tyokalut-ja-materiaalit

OCKSÅ PÅ 
SVENSKA!

ALSO IN 
ENGLISH!

Tilaa koulutuksia: koulutukset@ehyt.fi

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

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

Miksi? Koska päihteiden käyttö on sosiaalista, siitä on tärkeää keskus-
tella ryhmässä. Opiskelijat saavat valmiuksia tehdä harkitumpia päih-
teiden käyttöön liittyvä valintoja, kun aiheesta keskustellaan rakenta-
vasti ja eri näkökulmia huomioiden.

Kenelle? Toisen asteen opiskelijoille

Kesto: 75 tai 90 min

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

ALSO IN 
ENGLISH!

OCKSÅ PÅ 
SVENSKA!

Tilaa koulutuksia: koulutukset@ehyt.fi

”Tunti oli mukava ja siinä puhuttiin  
mielenkiintoisella tavalla asioista.  

Tunnin vetäjä teki hommansa hyvin ja oli 
hyvä, että se ei ollut vain hänen pitämä 
informatiivinen esitelmä vaan oppilaat 
pääsivät myös mukaan keskusteluun.”

opiskelija

mailto:koulutukset%40ehyt.fi?subject=
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Toisen asteen 
webinaarivanhempainilta

Kenelle? Lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien nuor-
ten 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 aikuis-
tuvan nuoren kanssa voi keskustella päihteistä.  

Miksi? Aikuistuvalla nuorella on jo omia mielipiteitä ja arvotuksia päih-
teiden käytön suhteen. Keskustelu vanhemman kanssa tarjoaa nuorelle 
erilaisia näkökulmia. Nuori voi yhdessä vanhemman kanssa pohtia mie-
lipiteiden 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€ / 1h 

UUSI!

Tilaa koulutuksia: koulutukset@ehyt.fi

mailto:%20koulutukset%40ehyt.fi?subject=
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EHYT Koulutukset  
ammattilaisille

Pelit puheeksi varhaiskas- 
vatuksen ammattilaisille

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

Miksi? Perheen pienimmät tutustuvat digitaalisten pelien maailmaan 
entistä nuorempina, tämä asettaa uudenlaisia haasteita myös kasvat-
tajille. Koulutussisällöt perustuvat varhaiskasvatuksen keskeisiin kysy-
myksiin: kuinka alle 8-vuotiaiden pelaamiseen tulisi suhtautua, kuinka 
tutustuttaa lapsi turvallisesti digitaaliseen pelaamiseen ja kuinka sisäl-
lyttää pelaaminen tasapainoiseksi osaksi pikkulapsen arkea.

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

Kesto: 2h koulutus 

Hinta: 300 € / koulutus. Hinta sisältää koulutuksen, materiaalit sekä 
matkakulut. 

Katso kaikki EHYTin pelikasvatusaiheiset koulutukset: pelitaito.fi/tilaakoulutus

http://www.pelitaito.fi/tilaakoulutus
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Pelitaitoa ammattilaisille 

Mitä? Koulutus tarjoaa tietoa ja työvälineitä lasten ja nuorten pelaami-
sen käsittelyyn. Koulutuksen teemoja ovat lasten ja nuorten pelaami-
nen 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 työskente-
levillä ammattilaisilla on tietoa ja välineitä tunnistaa peli- haittoja ja 
tukea nuorten tasapainoista pelaamista. 

Kenelle? Lasten ja nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille.

Kesto: 2 tuntia 

Hinta: 300 € / koulutus. Hinta sisältää koulutuksen, materiaalit sekä 
matkakulut.

OCKSÅ PÅ 
SVENSKA!

Katso kaikki EHYTin pelikasvatusaiheiset koulutukset: pelitaito.fi/tilaakoulutus

http://www.pelitaito.fi/tilaakoulutus
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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. ryhmän vaiheita, 
ryhmässä tapahtuvia ilmiöitä, käytännön harjoitteita sekä hyviä vink-
kejä 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 seuruste-
lusta, 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. Ryhmäil-
miö-koulutus tukee yhteisöllisen opiskelijahuollon toteuttamista

Kenelle? Toisen asteen oppilaitosten henkilökunnalle ja muille nuor- 
ten kanssa toimiville

Kesto: 2 tuntia

Hinta: 360 € / koulutus, max. 40 osallistujaa. Hinta sisältää Ryhmäil-
miö-käsikirjat osallistujille ja kouluttajan matkakulut. 200 €/ 2h koulu-
tus/ etätapahtuma

OCKSÅ PÅ 
SVENSKA!

Tilaa koulutuksia: koulutukset@ehyt.fi

mailto:koulutukset%40ehyt.fi?subject=
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Kannabiskoulutus  
(Miten puhua kannabiksesta  
ja Kannabisinterventio -koulutus)

Mitä? Kannabiskoulutuksessa saat lisätietoa kannabiksen ehkäisyyn, 
puheeksi ottoon ja interventioiden tekemiseen.

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

Koulutuksessa tarjotaan vinkkejä ja työkaluja kannabiskeskustelujen ja 
puheeksi oton 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 lisäänty-
neet viime vuosina.

Ajankohtainen tieto kannabiksesta rohkaisee keskustelemaan aiheesta. 
Työkalujen sekä vinkkien avulla keskustelu, puheeksiotto ja interven-
tioiden tekeminen helpottuvat.

Kenelle? Toisen asteen henkilökunnalle ja muille nuorten kanssa toimi-
ville.

Kesto: 2 tuntia

Hinta: 360 € / koulutus / live tapahtuma, 200 € / 2h koulutus / etäta-
pahtuma

Tilaa koulutuksia: koulutukset@ehyt.fi

mailto:%20koulutukset%40ehyt.fi?subject=
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EHYT ry:n Osaamiskeskustoiminta on mukana kolmessa Nuorisoalan Osaamiskeskuksessa: 
Kunnallisen nuorisotyön Osaamiskeskus Kanuuna, Osaamiskeskus Nuoska -Nuorisotyö  
kouluissa ja oppilaitoksissa sekä Kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskuksessa.  
Osaamiskeskustoimintaa rahoittaa Opetus- ja Kulttuuriministeriö.

osaamiskeskus.ehyt.fi 

ehyt.fi/osaamiskeskustoiminta

Projektipäällikkö Marika Vartiainen 
marika.vartiainen@ehyt.fi 
p. 050 465 9894

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 avoi-
memmin ja mm. opiskelustressiä pyritään lieventämään päihteillä. 
Opiskelijat aloittavat usein omatoimisesti keskusteluja päihde- ja mie- 
lenterveysasioista tai ne tulevat esille HOPS-keskusteluissa. Koulutus 
tarjoaa työvälineet näiden keskustelujen käymiseen ja rohkaisee ottaa-
maan 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 jakomate- 
riaalin ja sähköisen osaamismerkin osallistujille sekä kouluttajan matka- 
kulut. 200 €/ etäkoulutus, 6-12 osallistujaa. Hinta sisältää sähköisen 
osaamismerkin osallistujille. 

Ota yhteyttä: emmi.lehtinen@ehyt.fi

Tilaa koulutuksia: koulutukset@ehyt.fi

Nuorisoalan  
Osaamiskeskustoiminta  
tukee nuorisotyöntekijöiden  
ehkäisevän päihdetyön osaamista 
kouluttamalla, kehittämällä ja  
materiaalia tuottamalla. 

mailto:emmi.lehtinen%40ehyt.fi?subject=
mailto:koulutukset%40ehyt.fi?subject=
https://www.instagram.com/osaamiskeskus.ehyt.fi/
mailto:marika.vartiainen%40ehyt.fi?subject=
http://ehyt.fi/osaamiskeskustoiminta
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Työkalut ja materiaalit 
verkossa

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

Nuuska-agentti-mallin  
ohjaajakoulutus

Smokefree-rastirata

Mitä? Nuuska-agentti-mallin ohjaajakoulutus antaa valmiudet toimia 
vapaaehtoisten nuorten Nuuska-agentti-ohjaajana. Koulutuksessa tar- 
kastellaan tämän päivän nuuskailmiötä nuorten maailmassa, perehdy- 
tään nuuskan vaikutuksiin yksilön, yhteiskunnan ja ympäristön näkökul-
mista sekä tutustutaan mallin materiaaleihin ja työvälineisiin. Koulutuk-
sessa on aikaa myös kysymyksille ja keskustelulle. 

Miksi? Nuuskan kokeilu ja käyttö ovat olleet kasvussa nuorten keskuu-
dessa. Vaikuttavan nikotiinittomuustyön toteutuminen edellyttää ajan- 
kohtaista ja tutkittua tietoa nuuskasta ja sen roolista nuorten maail-
massa. Koulutetut Nuuska-agentit toimivat vertaisvaikuttajina sekä lisää-
vät 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/koulutus-ja-tapahtumat/kouluille-ja-oppilaitoksille/ 
paihde-ja-pelikasvatus-ylakoulussa/nuuska-agenttimalli

Rastirata on nikotiinittomuutta edistävä opetusmateriaali. Se on suun-
niteltu erityisesti 5.-6.-luokkien opetukseen, mutta soveltuu hyvin myös 
yläkouluikäisille. Tehtävät haastavat pohtimaan tupakka- ja nikotiini-
tuotteiden käytön vaikutuksia ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan ja 
niitä voidaan hyödyntää eri aineiden opetuksessa.

Aineistot ovat ladattavissa osoitteesta: ehyt.fi/tuote/smokefree-rastirata

OCKSÅ PÅ 
SVENSKA!

 

http://ehyt.fi/tyokalut-ja-materiaalit
https://ehyt.fi/tuote/smokefree-rastirata/
https://ehyt.fi/koulutus-ja-tapahtumat/kouluille-ja-oppilaitoksille/paihde-ja-pelikasvatus-ylakoulussa/nuuska-agenttimalli/
https://ehyt.fi/koulutus-ja-tapahtumat/kouluille-ja-oppilaitoksille/paihde-ja-pelikasvatus-ylakoulussa/nuuska-agenttimalli/
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SELVIS SELVIS
Selkokielellä  
päihteistä  
ja pelaamisesta
Työskenteletkö  
kehitysvammaisten  
tai erityistä tukea  
tarvitsevien nuorten 
kanssa? 

Tarvitsetko päihde-  
ja pelikasvatusaineistoa  
selkokielellä? 

Tutustu ehyt.fi/selvis

@selvishanke

Faktaa ja materiaaleja  
opetuksen tueksi

Tositietoa-esitteet tarjoavat faktatietoa alkoholista, tupakasta, nuus-
kasta ja kannabiksesta opetuksen tueksi sekä ryhmätöihin.  
 
Verkossa ladattava maksuton päihde- 
kasvatuksen Bueno -oppimateriaali- 
paketti mm. alkoholista, nikotiini- 
tuotteista ja kannabiksesta.

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

 
 

tositietoa 

ALKOHOLI

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

paihdelinkki.fi 
nuortenlinkki.fi

Facebook 
ehytry

Twitter
EHYTry 

Instagram
ehytry

     Tiesitkö, että…

...alkoholinkäyttö lisää useiden syöpien 
vaaraa. Riski sairastua kasvaa, mitä enem-
män ja useammin alkoholia juodaan. Sillä ei 
vaikuta olevan syöpävaaran kannalta eroa, 
juodaanko alkoholi oluena, viininä tai vä-
kevänä viinana. Ratkaisevaa on kulutetun 
alkoholin määrä. Syövän suhteen ei ole ole-
massa turvallista alkoholin annosmäärää. 
Erityisen vaarallista on alkoholin ja tu-
pakoinnin yhdistelmä, sillä ne vahvistavat 
toistensa vaikutuksia moninkertaisesti.

     Kannattaa muistaa, että: 

• alkoholi lisää riskiä sairastua muun 
muassa rintasyöpään, maksasyöpään, sekä 
suun, nielun, kurkunpään ja ruokatorven 
syöpiin

• alkoholi on nostettu syöpävaarallisuu-
dessa ylimpään haittaluokkaan yhdessä 
esimerkiksi asbestin kanssa

• alkoholin on todettu olevan yhteydessä 
ainakin 200 muuhun sairauteen ja terve-
yshaittaan

 

                    Tiesitkö, että… 

...alkoholin ja lääkkeiden yhtäaikainen 
käyttö on sekakäytön yleisin muoto. Se-
kakäyttö tarkoittaa useiden päihdyttävien 
aineiden käyttöä yhtäaikaisesti tai vuoro-
tellen. Sekakäyttö on aina riski. Välit-
tömiä fyysisiä haittoja ovat muun muassa 
pahoinvointi, oksentelu, verenpaineen nou-
su tai lasku ja hengityksen lamaantuminen. 
Pitkäaikaisia fyysisiä haittoja on muun 
muassa lääkkeiden sietokyvyn kasvu, tajut-
tomuuskouristuskohtaukset. Sekakäytöstä ai-
heutuu lisäksi monia psyykkisiä ja sosiaa-
lisia haittoja. Myös alkoholin ja tupakan 
tai nuuskan yhteiskäyttö on sekakäyttöä.  

     Kannattaa muistaa, että: 
• alkoholin ja lääkkeiden yhteisvaikutus 

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

• tahaton alkoholin ja lääkkeiden yhteis-
käyttö tarkoittaa sitä, että henkilöllä 
on lääkitys johonkin sairauteen ja hän 
juo alkoholia ajattelematta alkoholin 
yhteisvaikutuksia lääkkeiden kanssa.

• tahallista alkoholin ja lääkkeiden se-
kakäyttö on silloin, kun halutaan tehos-
taa tai pidentää humalaa.

!
!

 
 

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 
urheilijays- 
tävällinen 
tuote.

Keskustelukortit avuksi  
kiperiin keskusteluihin  
Keskustelukortit tarjoavat huoltajille ja ammattilaisille tietoa eri päih-
teistä ja digitaalisesta pelaamisesta. Lisäksi ammattilaisille löytyy 
keskustelukortti sateenkaarinuorten yhdenvertaisesta kohtaamisesta. 
Keskustelukortit ovat tilattavissa tai ladattavissa EHYTin verkkosivulla.  
 
Keskustelukortit sopivat hyvin jaettavaksi  
materiaaliksi muun muassa vanhempain- 
iltoihin.

Tilaa tai lataa keskustelukortit osoitteesta:  
ehyt.fi/tyokalut-ja-materiaalit

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

http://ehyt.fi/tyokalut-ja-materiaalit
http://ehyt.fi/tyokalut-ja-materiaalit
http://www.ehyt.fi/selvis
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Buenotalk

BuenoTalk

Buenotalk.fi

Hei nuori!
Kysy päihteistä, päihteettömyydestä 

ja pelaamisesta – me vastaamme.

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, päihteet-
tömyydestä ja pelaamisesta nuorten tarpeista käsin. Se on enemmän 
kuin pelkkää sisältöä Instagramissa, Youtubessa tai Buenotalk.fissä. Se 
on totuudenmukaista ja hyödyllistä tietoa päihteistä, pelaamisesta, elä-
mästä 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 kes-
kustelun 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 kolmen arkipäivän 
sisällä. 

@buenotalk 

@BuenoTalk

buenotalk.fi

http://www.ehyt.fi/ammattilaistenvideot
https://www.instagram.com/buenotalk/?hl=fi
https://www.youtube.com/channel/UCtihlDqaBtTsHLLw2WZUm5w
http://www.buenotalk.fi


35

Päihdeilmiö-video ja ohjeistus

Kuka keksi päihteet? Ovatko ne tie turmioon? Miksi ihmiset ylipäätään 
haluavat päihtyä? Miten eri puolilla maailmaa suhtaudutaan eri päih-
teisiin? EHYT ry:n ja Tussitaikureiden tuottama Päihdeilmiö-video pyrkii 
nimensä mukaisesti perkaamaan ilmiötä päihteiden käytön ympärillä. 
Suurennuslasin alle joutuvat niin päihteiden aiheuttamat haitat, sään-
tely kuin päihteiden sosiaalinen puoli. Video ja siihen liittyvät keskuste-
lukysymykset auttavat keskustelunkäynnistämisessä. 

Video soveltuu niin nuorten kuin aikuistenkin kanssa käytäviin päih-
dekeskusteluihin, yläkouluikäisistä alkaen. Video saatavilla suomeksi, 
ruotsiksi ja englanniksi. 

Katso vieo: ehyt.fi/paihdeilmio-video 

OCKSÅ PÅ 
SVENSKA!

ALSO IN 
ENGLISH!

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 vaiku-
tuksesta työkykyyn.

Maksuttomat materiaalit ovat ladattavissa osoitteessa: 
ehyt.fi/tuote/paihdeilmio-rastirata

http://ehyt.fi/paihdeilmio-video
http://ehyt.fi/tuote/paihdeilmio-rastirata


 

Hej du i skolpersonalen!
Boka lektioner, föräldrakvällar och personalmöten i Spelkunskap

”Väldigt positivt att ni också  
besöker klasserna, min son  
tyckte väldigt mycket om  
det och det ledde till en  
diskussion här hemma.”  
– Feedback från förälder

Boka in oss till skolan (åk 1-9)  
avgiftsfritt år 2021! 
Kontakta: annukka.saltin@ehyt.fi, ehyt.fi/sv

Verksamheten  
understöds av 

mailto:annukka.saltin%40ehyt.fi?subject=
http://ehyt.fi/sv

