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Uusi päihdestrategia 
näyttää suuntaa

mintansa 2023.
EHYT ja muut järjestöt haluavat 

myös jatkossa toimia kuntien kumppa-
neina tarjoamalla asiantuntevaa tietoa ja 
tukea ehkäisevän päihdetyön toteuttami-
seksi yhdenvertaisesti koko maassa. Ta-
voitteena tulee olla turvallinen lähiyhteisö 
ja ehkäisevän päihdetyön toteutuminen 
aidosti sektorirajat ylittävänä toimintana 
paikallisesti ja alueellisesti.

Tulevaisuuden kunnissa tulee olla toi-
mivat ehkäisevän työn rakenteet ja toi-
mintamallit, jotka tuovat hyvinvointia, 
vähentävät päihdehaittoja ja kuntalaisten 
eriarvoistumista. EHYTin vuoden 2021 
kuntavaalien kampanjassa (www.ehyt.fi/
kuntavaalit) korostetaan, että pahoinvoin-
ti, eriarvoisuus ja päihdeongelmat liittyvät 
kiinteästi toisiinsa. 

Syksy tulee tuomaan myös tilapäisiä 
muutoksia EHYTin johtoon. Suomen 
Lääkäriliitto lähestyi minua jokin aika 
sitten ja tiedusteli mahdollisuuttani toi-
mia liiton terveyspoliittisen asiantuntijan 
sijaisena. Pohdin asiaa lukuisista, myös 
perhe-elämää koskevista näkökulmista, ja 
päädyin esittämään toiveen vuoden toimi-
vapaasta, jonka hallituksemme hyväksyi.

Nyt olen kiitollinen mahdollisuudes-
ta vuoden kestävään asiantuntijatyöhön 
Lääkäriliiton palveluksessa. Tätä kautta 
saan mahdollisuuden keskittyä myös jär-
jestöille erittäin tärkeiden terveyspoliittis-
ten muutosten seurantaan. Syksyllä olen 
toiminut EHYTin toiminnanjohtajana 
neljä vuotta. 

Syksystä alkaen EHYTin toiminnan-
johtajan sijaisena tulee toimimaan nykyi-
nen kehittämispäällikkömme terveystie-
teiden tohtori Marja Pakarinen. Marja 
on työskennellyt viimeiset 15 vuotta sosi-
aali- ja terveysalan järjestöissä kehittämis- 
ja johtotehtävissä, muun muassa Nuorten 
palvelu ry:n ja Hivpointin toiminnanjoh-
tajana. Olen vakuuttunut EHYTin olevan 
hyvissä käsissä myös uuden mutta erittäin 
kokeneen toiminnanjohtajan vetovastuulla.

Juha Mikkonen
toiminnanjohtaja, EHYT ry

Huhtikuussa julkaistiin kansalli-
nen päihde- ja riippuvuusstra-
tegia, joka linjaa toimialamme 
tavoitteita ja painopisteitä 
vuoteen 2030 asti. Strategia oli 

EHYTin keskeinen hallitusohjelmatavoite, 
jonka eteen järjestömme teki vaikuttamis-
työtä ja lausui hallitusohjelmaneuvotte-
lijoille vuonna 2019. Keskeiset EHYTin 
esittämät kirjaukset tulivat mukaan hallitus-
ohjelmaan.

Tuore strategia käsittelee monipuoli-
sesti ennaltaehkäisyä sekä päihde- ja riip-
puvuusongelmien hoitoa ja kuntoutusta. 
Pitkän ajan strategia on vahvasti linjapa-
peri ja sen konkreettinen toimeenpano on 
vasta edessä. Työssä onnistuminen edel-
lyttää kokonaisvaltaista suunnittelua ja te-
hokkaita monialaisia toimia.

Päihde- ja riippuvuusstrategian valmis-
telun osana päivitettiin myös Ehkäisevän 
päihdetyön toimintaohjelma, joka on voi-
massa vuoteen 2025 asti. Ohjelma on osa 
ehkäisevän päihdetyön lain toimeenpanoa 
ja EHYT tulee järjestönä olemaan vahvasti 
mukana ohjelman toteuttamisessa.

Historiallisen suuri sosiaali- ja terveys-
palveluiden rakenneuudistus tulee kosket-
tamaan vahvasti myös järjestöjä. Vastuu 
sote-palveluista on siirtymässä kunnista 
hyvinvointialueille. Kuntien tehtäväksi tu-
lee edelleen jäämään hyvinvoinnin ja ter-
veyden edistäminen. Väliaikaishallinnon 
muodostamisen ja aluevaalien jälkeen hy-
vinvointialueiden on tarkoitus aloittaa toi-
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Susanna Leimio @LeimioSusanna  
Erilaisuus ja siitä syntyvä häpeä työntää 
nuorta ratkomaan epämiellyttävää oloa 
esimerkiksi päihteiden tai oman kehon 
rankaisemisen avulla. Tämä kumuloituu 
yksinäisyydeksi. Joukkoon kuulumisen 
edistämiseksi aikuisten tulee kuulla ja kestää 
nuoren kipu ja tuska. #päihdepäivät

Päihde- ja riippu-
vuusstrategia  
julkaistiin 

Ensimmäinen kansallinen laaja-
alainen päihde- ja riippuvuus-
strategia julkaistiin huhtikuussa. 
Se linjaa toimintaa vuoteen 2030 
asti. Tavoitteena on ehkäistä ja 

vähentää alkoholin, tupakka- ja nikotiini-
tuotteiden, lääkeaineiden sekä huumausai-
neiden käytöstä ja rahapelaamisesta aiheu-
tuvia riskejä, haittoja ja ongelmia kaikissa 
ikäryhmissä.

Strategia pitää sisällään kokonai-
suuden ennaltaehkäisevistä toimista ja 
haittojen vähentämisestä aina yksilöiden 
päihde- ja riippuvuusongelmien hoitoon 
ja kuntoutukseen. Ydinajatus on, että 
päihteistä ja riippuvuuksista aiheutuvia 
haittoja voidaan ehkäistä ja hoitaa ny-
kyistä paremmin. Työssä onnistuminen 
edellyttää kokonaisvaltaista suunnittelua 
ja tehokkaita monialaisia toimia.

Päihde- ja riippuvuusstrategiassa on 
viisi painopistettä:
1. Vahvistetaan päihteitä käyttävien, 

riippuvuushaittoja kokevien ja päih-
depalveluiden piirissä olevien ihmis-
ten sekä heidän läheistensä oikeuksien 
toteutumista.

2. Vahvistetaan yhteistyötä, tiedonkul-
kua, asiantuntemusta ja tietoperustaa.

3. Tehostetaan alkoholi-, tupakka- ja 
nikotiini, huumausaine- ja rahapeli-
poliittisia toimia.

4. Varmistetaan ehkäisevän päihdetyön 
ja päihde- ja riippuvuuspalveluiden 
laatu, saavutettavuus ja saatavuus.

5. Varmistetaan päihde- ja riippuvuus-
asiantuntemus ja yhteistyö valtioneu-
vostotasolla.

Jotta päihde- ja riippuvuusstrategiaa saa-
daan toteutettua laaja-alaisesti, on tärke-
ää kiinnittää huomiota myös sen resur-
sointiin ja rahoitukseen. EHYT ja muut 
järjestöt haluavat myös jatkossa toimia 
kuntien kumppaneina tarjoamalla asian-
tuntevaa tietoa ja tukea ehkäisevän päih-
detyön toteuttamiseksi yhdenvertaisesti 
koko maassa.

Strategian valmistelusta ovat vas-
tanneet sosiaali- ja terveysministeriö ja 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, mutta 
esimerkiksi järjestöjä on kuultu läpi pro-
sessin.

https://www.facebook.com/ehytry
https://twitter.com/EHYTry
https://www.instagram.com/ehytry/
https://www.youtube.com/user/ehytry
https://www.youtube.com/user/ehytry
https://www.slideshare.net/EHYT
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Teksti: Sofia Holmberg 

Kuva: Rodeo

EHYT ry:n ja Liikenneturvan yhdessä järjestämä 
Huumeet liikenteessä- webinaari keräsi yhteen 
lähes 300 osallistujaa. Tilaisuudessa kuultiin 
Liikenneturvan, Poliisihallituksen, THL:n, EHYTin 
sekä liikenne- ja viestintäministeriön edustajien 
näkökulmia huumausaineiden vaikutuksista 
liikenneturvallisuuteen. 

”AJAMINEN JA PÄIHTEET eivät kuulu 
yhteen”, totesi Tampereen liikennerait-
tiusyhdistyksen kunniapuheenjohtaja 
Jarmo Jokilampi 4. toukokuuta pide-
tyn Huumeet liikenteessä -webinaarin 
alussa. 

Tästä tuskin voi kukaan olla eri 
mieltä.  Samaan aikaan kun liiken-
neturvallisuus on vuosien aikana pa-
rantunut, huumausaineet näkyvät lii-
kenteessä vuosi vuodelta vahvemmin. 
Huumeiden käyttö on lisääntynyt yh-
teiskunnassamme, mikä heijastuu lii-
kenteeseen ja liikenneturvallisuuteen.

Huumeet liikenteessä – 
miten varmistamme  
turvallisemman liikenteen?
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Suomen rikoslaki asettaa määritelmät rattijuopumukselle; 
päihteiden vaikutuksen alaisena ajoneuvoa kuljettava henkilö 
voi syyllistyä joko rattijuopumukseen tai törkeään rattijuopu-
mukseen.

Syyllistymisen törkeään rattijuopumukseen aiheuttaa 
useimmiten alkoholi, kun taas huumerattijuopumuksista suu-
rin osa tuomitaan lievinä rattijuopumuksina. Syy tähän jakau-
maan löytyy lainsäädännöstä: törkeän rattijuopumustuomion 
voi saada muun kuin alkoholin vuoksi ainoastaan silloin, jos 
kuljettajan ajokyky on tuntuvasti huonontunut. Liikennetur-
van tutkimuspäällikkö Juha Valtonen sanoo, että vuonna 2002 
voimaan tulleet rattijuopumuslait kaipaisivat päivitystä.

Juurisyyt esille 
Huumeiden käyttö jatkaa yleistymistään. Ilmiöllä on paljon 
yhteiskunnallisia vaikutuksia, joista yksi on liikenneturvalli-
suuden vaarantuminen. Poliisiylitarkastaja Hannu Kautto 
huomauttaa, etteivät huumeet ole enää pelkästään isojen kau-
punkien ongelma, vaan osa arkea joka puolella Suomea.  Kaut-
to näkeekin, että huumerattijuopumuksia saadaan vähennet-
tyä ehkäisemällä ihmisten syrjäytymistä ja elämänhallinnan 
menettämistä, jotka ovat seurausta huumeiden käytöstä. 

Poliisistrategioissa ensisijainen lähestymistapa on huume-
rattijuopumusten ennaltaehkäiseminen. Valvonnasta tiedot-
tamisella, päihderiippuvuusasiantuntijoiden yhteistyöllä sekä 
ajoneuvojen takavarikoinnilla pyritään siihen, ettei huumeita 
käyttänyt henkilö päätyisi rattiin. 

”Poliisin intressinä ei ole ensisijaisesti seuraamuksien lan-
gettaminen. Poliisi haluaa päihdeongelmaiset ensisijaisesti 
avun piiriin”, Kautto korostaa.

Ratkaisuna monialainen yhteistyö?
Huumeet liikenteessä – webinaarissa peräänkuulutettiin mo-
nialaista yhteistyötä huumerattijuopumusten vähentämiseksi. 

”Me voitetaan tää”, vakuuttaa Liikenneturvan toimitus-
johtaja Pasi Anteroinen. 

Optimistisen asenteen taustalla on usko siihen, että yh-
teistyöllä saadaan huumeet pois liikenteestä. Kaikki helpot ta-
vat on jo kokeiltu, mutta webinaarin asiantuntijat uskovat, että 
vaikeistakin ratkaisuista selvitään monialaisella yhteistyöllä. 

Liikenne- ja viestintäministeriössä valmistellaan parhail-
laan liikenneturvallisuusstrategiaa. Strategian vastuuvalmis-
telija Maija Rekola kertoo, että strategiassa tullaan huomi-
oimaan huumeet liikenteessä ennaltaehkäisyn, asenteiden, 
valistuksen, ammattitaidon, valvonnan ja etenkin monialaisen 
yhteistyön näkökulmista.

Yksi työkalu monialaisen yhteistyön tueksi on EHYTin 
Ilmiökahvila. Ilmiökahvilassa eri alojen ammattilaiset, koke-
musasiantuntijat sekä aiheesta kiinnostuneet kansalaiset pää-
sevät tasavertaisesti jakamaan kokemuksia, tietoa sekä asian-
tuntijuutta aiheesta. Ilmiökahvilan tavoitteena on synnyttää 
vaikuttavia keinoja ongelman taltuttamiseksi. 

Kansalaisaktiivisuutta ja asennevaikuttamista 
EHYTin kannabisasiantuntija Kim Kannussaari näkee myös 
selkeitä puutoksia materiaaleissa, joita huumeiden käyttäjät 
voisivat itse hyödyntää. Kannabishankkeen oma-apusivusto 
tarjoaa testejä, tietoa, tarinoita ja muita hyödyllisiä työkaluja 
ja mittareita, joilla kannabiksen käyttäjä voi tarkastella omaa 
tilannettaan. 

Vastaavaa tarjontaa ei muiden huumeiden osalta ole suo-
menkielisenä lukuun ottamatta paihdelinkki.fi -sivuston tes-
tiosiota, jolla päihteiden käyttäjä voi arvioida käytön riskejä. 
Englanninkielinen Drugs Meter, joka on ladattavissa myös 
kännykkäsovelluksena, antaa mahdollisuuden vertailla omaa 
käyttöä muihin sovellusta käyttäviin ihmisiin globaalisti ja 
anonyymisti.

Liikenneturva on selvittänyt kansalaisten suhtautumista 
liikennerikkomuksiin. Vuonna 2020 teetetyssä kyselyssä ky-
syttiin, kuinka vakavana vastaajat pitivät eri liikennerikko-
muksia. Erittäin vakavana alkoholirattijuopumusta piti 76 % 
vastaajista (vuonna 2013 tulos oli 91 %). Kovien huumeiden 
(esim. amfetamiini tai kokaiini) aiheuttamaa rattijuopumusta 
piti vakavana rikkomuksena 88 % vastaajista, kun kannabiksen 
suhteen tulos oli 74 %. 

Etenkin nuorten kohdalla asenteet huumeita kohtaan ovat 
huolestuttavan sallivat. Nyt vedotaankin nuorten kanssa toi-
miviin tahoihin ja vanhempiin; etenkin mopo- ja ajokortti-
iän kynnyksellä on tärkeää viedä viestiä nuorille. ”EHYT voisi 
tulevaisuudessa nostaa myös liikenneturvanäkökulmaa enem-
män mukaan päihdekasvatukseen”, toteaa Kim Kannussaari.

EHYTin aluekoordinaattori Miia Hietaniemi muistut-
taa, että liikenneturvallisuuteen voidaan vaikuttaa asenteiden 
kautta: ”Tarvitaan koulutusta, kampanjointia ja julkista kes-
kustelua. Tarvitaan kansalaisaktiivisuutta.” 

EHYT TOTEUTTI 24.–28. 
TOUKOKUUTA SOSIAALISESSA 

MEDIASSA HUUMEITA LIIKENTEESSÄ 
-KAMPANJAN, JOKA KANNUSTI 

VANHEMPIA JA MUITA KASVATTAJIA 
PUHUMAAN HUUMEISTA JA 

LIIKENNETURVALLISUUDESTA 
NUORTEN KANSSA. KATSO 

#HUUMEITALIIKENTEESSÄ EHYTIN 
FACEBOOK- JA INSTAGRAM-

KANAVILLA!
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MUUTOKSIA 
ASIAKASMAKSUIHIN 
Teksti Tuula Sillanpää       Kuvat Rodeo

Kunta perii antamistaan sosiaali- ja terveyspalveluista asiakasmaksuja lain 
säätämissä puitteissa. Maksut vaihtelevat kunnittain kuten aiemminkin, sillä 
kunta voi laskuttaa lain enimmäismaksuja pienemmät maksut tai luopua niistä 
kokonaan. Lakiin tehtiin joulukuussa 2020 joukko uudistuksia, joista pääosa tulee 
voimaan 1.7.2021. Muutokset parantavat varsinkin niiden asiakkaiden asemaa, 
jotka joutuvat käyttämään paljon terveyspalveluja. 

denhuolto, tilapäinen kotisairaanhoito, 
tilapäinen kotisairaalahoito ja erilaiset 
terapiat. Myös toimeentulotuesta mak-
setut asiakasmaksut saadaan sisällyttää 
maksukaton alle. Kuten tähänkin men-
nessä, asiakas itse seuraa maksukaton 
täyttymistä ja ilmoittaa siitä kunnalle. 
Laskussa pitää kuitenkin olla mainit-
tuna, että se kerryttää maksukattoa. 
Nämä muutokset tulevat voimaan vas-
ta 1.1.2022, koska maksukatto on si-
dottu kalenterivuoteen.

Asiakkaan oikeusturvaa paran-
nettiin jo 1.1.2021 voimaan tulleella 
uudistuksella. Maksupäätökseen tai 
laskuun tyytymätön asiakas voi hakea 
siihen muutosta tarvitsematta pelätä 
ylimääräisiä kuluja. Näissä tilanteissa 
oikeudenkäyntimaksua ei peritä. 

Uudistustyö jatkuu. Tavoitteena on 
selvittää muun muassa, voisiko seu-
rantavastuu maksukaton täyttymisestä 
siirtyä asiakkaalta kunnalle. 

Maksuttomien terveyspal-
veluiden määrä lisääntyy 
1.7.2021. Perustervey-
denhuollon hoitajan vas-
taanotoista ei peritä enää 

maksuja, vaikka lääkärikäynnit säilyvät 
maksullisina. Tavoitteena on, että mak-
suttomat hoitajavastaanotot auttavat 
tiukassa taloudellisessa tilanteessa olevia, 
edistävät heidän terveyttään ja vähentävät 
tarvetta lääkärikäynteihin. Alle 18-vuo-
tiaiden poliklinikkakäynnit muuttuvat 
maksuttomiksi. Lisäksi maksuttomia 
tulevat olemaan perusterveydenhuollon 
mielenterveystyö, kouluterveydenhuolto 
ja HIV-infektion ehkäisyyn tarkoitettu 
lääkitys. Pieniä korjauksia tulee myös joi-
hinkin tartuntatautilain tilanteisiin.

Päihteitä käyttävät raskaana olevat 
naiset pääsevät jatkossa äitiyspoliklini-
kan antamiin tutkimuksiin, hoitoon ja 
seurantaan ilmaiseksi. Tähän asti ras-
kaana olevan päihteiden käyttöä on sel-
vitetty neuvolassa ja ohjattu tarvittaessa 
erikoissairaanhoidon äitiyspoliklinikal-

le, jossa raskauden seuranta on ollut 
maksullista. Tulevalta äidiltä on peritty 
poliklinikkamaksu joka käynnistä ja 
maksut ovat menneet pahimmillaan 
ulosottoon. Kun äitiyspoliklinikan 
käynnit ovat 1.7.2021 lukien maksut-
tomia, ne auttavat varhaiseen hoitoon 
pääsyyn sekä edistävät äidin ja tulevan 
lapsen terveyttä. 

1.7.2021 uudistuksen jälkeen on 
ensisijaista, että asiakasmaksuja alen-
netaan tai jätetään perimättä, jolloin 
asiakkaan ei tarvitse turvautua toi-
meentulotukeen. Lisäksi kunnalla on 
velvollisuus tiedottaa tästä asiakkaalle 
viimeistään maksua perittäessä.  

Kunnallisen terveydenhuollon asia-
kasmaksujen enimmäismäärä, mak-
sukatto on tällä hetkellä 683 euroa 
kalenterivuodessa. Kun maksukatto 
täyttyy, sen jälkeiset maksukaton pii-
riin kuuluvat palvelut ovat asiakkaalle 
ilmaisia kalenterivuoden loppuun asti. 
Maksukaton soveltamisalaan on tulos-
sa uusia maksuja, kuten suun tervey-
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Päihdepäivillä teemana  
nuorten hyvinvointi
Teksti: Maaret Väkinen ja Reetta Paavilainen

Kuvat: Maaret Väkinen ja Sanne Katainen

Päihdepäivät järjestettiin 19.–20. toukokuuta verkossa 
koronaepidemian vuoksi. Tänä vuonna teemana oli 
Päihteet, mieli ja nuorten hyvinvointi. Jo ensimmäisenä 
tapahtumapäivänä Päihdepäiville osallistui 1300 
ammattilaista tai opiskelijaa.

NUORTEN ALKOHOLINKÄYTTÖ on 
vähentynyt vuosituhannen taitteesta 
lähtien ja nuoret kokevat päihteettö-
myyden entistä houkuttelevampana. 
Vuonna 2020 päihteettömyyttä piti 
trendikkäänä 39 % vastaajista, kun vas-
taava luku vuonna 2018 oli 32 %, käy 
ilmi Päihdepäivillä julkaistusta EHY-
Tin kyselystä.

Silti nuorten kannabiksen käyttö ja 
käyttökokeilut ovat lisääntyneet. Myös 
nuuskan käyttö on yleistynyt.

Huolta aiheuttaa myös nuorten 
mielenterveyden häiriöiden lisäänty-
minen ja eriarvoistuminen. Masen-
nusoireita esiintyy yli 20 prosentilla 
nuorista ja yhä useampi nuori on ah-
distunut tai yksinäinen. Lisäksi hyvin-
vointi polarisoituu: valtaosa nuorista 
voi entistä paremmin, mutta heikom-
massa asemassa olevilla nuorilla ongel-
mat syvenevät.

Etäkoulu voi kasvattaa 
eriarvoisuutta
Koronaepidemia on vaikuttanut eri 

taustoista tuleviin nuoriin eri tavalla: 
jos vanhemmat eivät ole voineet jäädä 
etätöihin, on nuori saattanut joutua 
ottamaan paljonkin vastuuta koulun-
käynnistä ja oppimisesta. Harppaus 
vastuulliseen rooliin on tullut nopeas-
ti, silti osalla nuorista koulunkäynti on 
sujunut jopa entistä paremmin.

Niille nuorille, joille koulu on ollut 
turvapaikka levottomista kotioloista, 
etäopiskelu on voinut olla todella huo-
no vaihtoehto.

”Nuorille, joiden kotiolot ovat 
vaikeat, tämä on voinut tehdä paljon 
hallaa. Tähän myös päättäjien pitäisi 
puuttua nopeasti. Nuorilla, joilla koti-
olot ovat kunnossa mutta koulunkäyn-
ti on jäänyt omalle vastuulle, voi olla 
opintojen puolesta paljon kirittävää, 
kun koulut taas alkavat syksyllä”, sanoo 
Helsingin etsivän nuorisotyön yksikön 
toiminnanjohtaja Timo Kontio.

Päihdepäivät haastoi myös Helsin-
gin pormestariehdokkaat esittämään 
ratkaisuja nuorten hyvinvoinnin pa-
rantamiseksi toisena seminaaripäivänä.

Sekasin-chatin suosio 
kasvussa
Mieli ry:n Sekasin-kollektiivin chatis-
sa pahaan oloon ja koronaan liittyvät 
keskustelut ovat lisääntyneet, ja eten-
kin 15–17-vuotiaiden nuorten osuus 
on kasvanut.

”On tärkeää, että nuorten mielen-
terveystyössä panostetaan pitkäjän-
teisesti mahdollisuuksiin saada apua 
matalalla kynnyksellä. Lisäksi tulee 
panostaa siihen, että nuorten kaikissa 
toimintaympäristöissä jokaisella ai-
kuisella on ymmärrystä ja osaamista 
edistää nuorten mielenterveyttä ja pär-
jäävyyttä”, sanoo Mieli ry:n johtaja ja 
asiantuntijalääkäri Meri Larivaara.

Päihdepäivät-tapahtuman järjestä-
vät EHYT ja Ehkäisevän päihdetyön 
järjestöverkosto. Tänä vuonna pääyh-
teistyökumppani oli MIELI Suomen 
Mielenterveys ry.
Päihdepäivät on Suomen suurin 
päihdeaiheisiin keskittyvä 
koulutustapahtuma sosiaali- ja 
terveysalan ammattilaisille.
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EHYT ry on Apteekkariliiton kanssa päivittänyt alkoholin 
ja lääkkeiden yhteisvaikutuksista kertovan tietopaketin. 
Opas palvelee ikääntynyttä lukijaa, hänen läheisiään sekä 
ikäihmisten parissa toimivia ammattilaisia. 

teisvaikutuksia. Luetteloon on valittu 
lääkkeitä, jotka ovat yleisiä ikääntyneil-
lä ihmisillä sekä lääkkeitä, joiden alko-
holihaittavaikutukset vaativat erityistä 
huomiota. 

Uutta on viittaus Lääke75+ tieto-
kantaan: lääkeluetteloon on merkitty 
erikseen lääkeaineet ja tuotenimet, 
jotka tietokannan mukaan ovat yli 
75-vuotiailla vältettäviä lääkkeitä. Li-
säys on Fimean hyväksymä.

Arjessa on kuitenkin hyvä muistaa, 

että viimeisin ja täsmällisin lääketie-
to kannattaa aina tarkistaa apteekista, 
lääkkeen pakkausselosteesta tai omalta 
lääkäriltä. 

Alkoholi ikäihmisten arjessa
Keräsimme palautetta lääkeoppaaseen 
tutustuneilta ikäihmisiltä ja ammat-
tilaisilta. Ikäihmiset kokivat oppaan 
hyödylliseksi ja selkokieliseksi. Lääke-
luettelo koettiin erityisen tarpeelliseksi 
ja vinkeistä opittiin uutta. 

”Näin eläkeläisenä, kun ei enää aa-
mulla ole terävänä mentävä töihin, alko-
holin nauttiminen on arkipäiväistynyt.”

”Monipuolinen opas, pistän kyllä 
talteen tiedon eri lääkkeiden vaikutuk-
sista.”

TIESITKÖ TÄMÄN 
LÄÄKKEISTÄSI JA 
ALKOHOLISTA?
Teksti: Sofia Holmberg ja Timo Glad

Kuva: Rodeo

OPAS IKÄIHMISILLE: Tiesitkö tämän 
lääkkeistäsi ja alkoholista? -vihkonen 
sisältää tietoa muun muassa alkoholin 
vaikutuksista ikääntyneisiin, alkoholin 
ja lääkkeiden yhteisvaikutuksista sekä 
ikääntyneiden ihmisten kohtaamista 
fyysisistä ja psyykkisistä muutoksista. 
Opas tarjoaa myös arkea helpottavia ja 
turvaavia vinkkejä. 

Tietopaketissa on entiseen tapaan 
lääkeluettelo, josta voi selvittää lääk-
keiden ja alkoholin mahdollisia yh-
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Järjestöjen  
tekemän työn  
merkitys kasvaa
”Pidä huolta itsestäs, ja niistä jotka kärsii. Anna almu sille, joka elääkseen sen tarvii. Muista 
siellä rakentaa, missä koti maahan sortuu. Koeta niitä rohkaista, jotka päätöksissään horjuu.” 
Pave Maijasen laulun sanoissa on tässä ajassa enemmän merkitystä kuin hetkeen.

Olemme eläneet koronaepidemian keskellä jo yli vuoden. Rokotteiden saapumisen ja 
rajoitusten purkamisen jälkeen elämä alkaa taas asettua uomiinsa. On ihmeellistä nähdä 
ystäviä ja sukulaisia. Heitä kaikkia rakkaita joita ei ole nähnyt aikoihin elämän piirin ka-
ventuessa. 

Korona on kurittanut maailmaa kovalla kädellä, niin myös Suomea. Näemme kuu-
kausien, vuosien jopa vuosikymmenen päästä, mitä esimerkiksi eristyneisyys, koulujen ja 
oppilaitosten etäaika, yksinäisyys ja lukuisten sote-palvelujen katkokset ovat aiheuttaneet. 

Me järjestöt olemme uuden edessä. Työtämme tarvitaan jälleenrakennuksessa kipeästi. 
Perheiden vaikeudet ja lastensuojelun asiakkaiden tuen tarve ovat lisääntyneet korona-
epidemian aikana. Lasten mielenterveysongelmat ovat kasvussa ja koulun ja oppilashuol-
lon palveluita on ollut entistä vaikeampi saada. Kasaantuvat ongelmat ovat lisänneet las-
tensuojelun asiakkuuksia. Omaa kieltään kertovat synkät uutiset, joita olemme lukeneet 
nuorten väkivaltaisuuden lisääntymisestä. 

Asunnottomille, yksinäisille, päihteiden kanssa kamppaileville tilanne on ollut vaikea 
kohtaamispaikkojen ja päivätoimintakeskusten jouduttua sulkemaan ovensa. Esimerkiksi 
EHYTin ylläpitämät Elokolot ovat monelle paikka, jossa voi viettää aikaa rauhallisessa 
ympäristössä, lukea lehteä ja syödä lämpimän puuron. Kun nämä tärkeät tukisatamat eivät 
olleet toiminnassa, monen tilanne kurjistui entisestään.

Vaikka koronavirus saadaan hallintaan, ihmisten ahdistuneisuus ja masennus pysyvät. 
Koronasta koituvat mielenterveysongelmat näkyvät koko laajuudessaan vasta epidemian 
jälkeen. Mielenterveys on voinut olla koetuksella, mutta siihen ei ole haettu apua, koska 
koronan hoito on ollut ensisijalla. 

Useat meistä siirtyivät etätöihin. Osalle se sopi erinomaisen hyvin ja osalle ei. Etätyö 
on saattanut muuttaa täysin arjen rutiinit ja vienyt hengähdystauot, jotka kannattelevat 
normaalissa elämässä. Lomautukset ja pelko työn menetyksestä ahdistavat. Psyykkinen 
paine on saattanut lisääntyä ja pahaa oloa on lievennetty reippaammalla alkoholin tai 
muiden päihteiden käytöllä. Vaikka keskellä työviikkoa. Osalle ihmisistä päihteet ovat en-
tistä suurempi ongelma. Esimerkiksi ne, jotka juovat paljon, juovat nyt entistä enemmän.

Ihmisten hätä ja ongelmat ovat jääneet koronapandemia jalkoihin. Henkilöstöä on 
siirretty muihin tehtäviin, palveluita on karsittu. Piiloon jäävää ongelmavyyhteä on kas-
vattanut muun muassa se, että monia matalan kynnyksen palveluita on jouduttu vähen-
tämään.

On yleisesti tiedossa, että mitä varhaisemmin ongelmiin päästään käsiksi, sitä parem-
min asioihin voidaan myös vaikuttaa. Järjestöjen on nyt aika valmistautua tulevaan. Kol-
mannen sektorin merkitys kasvaa kriisin jälkihoidossa. Poikkeustila keskeytti järjestöjen 
toimintoja, mutta samalla järjestöt löysivät uusia toimintatapoja tavoittaakseen apua tar-
vitsevia. Tämä osoittaa suurta valmiutta reagoida muuttuviin tilanteisiin sekä kykyä ryh-
tyä nopeisiin muutoksiin palveluiden turvaamiseksi. Korona vahvisti kolmannen sektorin 
roolia viranomaistoiminnan kumppanina. Järjestöillä on edessä ratkaisevan tärkeä rooli 
ihmisten auttamisessa ja tukemisessa. Pidetään huolta toisistamme!

Päivi Tiittanen
viestintäpäällikkö

”Hyviä vinkkejä! Etenkin tuo lis-
taus omista lääkityksistä ja luontais-
tuotteistakin, kun muistikin pätkii ja 
mikrogrammat ja milligrammat tup-
paavat menemään sekaisin.”

”Opas oli monipuolinen ja hyödyl-
linen. Uutta tietoa oli vanhenemisen 
vaikutus ylipäänsä esim. aineenvaih-
duntaan. Kun tuntee itsensä niin nuo-
reksi, unohtaa nuo iän tuomat muu-
tokset, kuten janon puutteen ja muut 
oppaassa mainitut muutokset. Pitäisi-
kin juoda ensin vettä, ettei tulisi janoon 
kitattua alkoholijuomia.”

Haitallisia yhteisvaikutuksia  
muistakin kuin 
kolmiolääkkeistä
Eläkkeellä oleva yleislääketieteen eri-
koislääkäri dosentti Doris Holmberg-
Marttila tutustui oppaaseen: ”Hyvä 
ja tarpeellinen opas. Selkeä, kansan-
tajuinen, mutta myös ammattilaiselle 
sopiva. Asiaa käsitelty monipuolisesti 
ja esitettyjä tietoja perusteltu hyvin. 
Mukavaa, että on esitetty vaihtoehtoja 
päihteettömälle rentoutumiselle. Tär-
keää on myös muistutus terveystiedon 
siirtymisen varmistamisesta hoitopai-
kan vaihtuessa. Taulukko on erittäin 
hyvä ja informatiivinen.” 

Sirkkulanpuiston toimintayhdistys 
ry:n Sateenkaaritalo tarjoaa päihteet 
sallivaa tuettua asumista ja päiväkes-
kustoimintaa ikäihmisille. Sateenkaa-
ritalon vastaava ohjaaja Tanja Halo-
nen piti tietopakettia hyvin koottuna ja 
hyödyllisenä: ”Asukkailla ei välttämät-
tä ole tietoa lääkkeidensä ja alkoholin 
yhteisvaikutuksista. Useiden mielestä 
ainoastaan kolmio lääkepurkissa ker-
too alkoholin ja lääkkeen yhteisvaiku-
tuksista. Voin nyt tämän oppaan avulla 
tiedottaa haittavaikutuksista päihteitä 
käyttävää asukasta. Ikääntyneen ihmi-
sen päihteiden käyttö olisi hyvä ottaa 
puheeksi jo lääkärin vastaanotolla, kun 
mietitään somaattisten sairauksien lää-
kehoitoa.”

Tämä tietopaketti alkoholin vaiku-
tuksista ikääntyneen elimistössä ja eri 
lääkkeiden yhteydessä on tilattavissa 
ja ladattavissa EHYTin verkkosivuilta 
Työkalut ja materiaalit -tietopankista. 
Sitä on saatavissa myös monesta aptee-
kista. Ruotsinkielinen versio on tulossa 
piakkoin.

Kolumni

https://ehyt.fi/tyokalut-ja-materiaalit/
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Julkaisut

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

Ehkäisevän päihdetyön TEEMA-uutiskirje  
Ehkäisevän päihdetyön TEEMA on Ehkäisevän päihdetyön järjes
töverkoston sekä EHYT ry:n yhteinen ajankohtaiskatsaus, jossa 
keskitytään kuukausittain yhteen aihepiiriin. Lähteä juttuvinkkejä 
tai ideoita: viestinta@ehyt.fi

Tsemppaajat-uutiskirje kertoo koulumaailman keskeiset kuulumi
set 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

EHYTin vuosikertomus  
2020 on ilmestynyt
Viime vuosi oli koronan vuoksi poikkeuksellinen myös järjes-
tötoiminnassa. EHYTin Vuosikertomus 2020 kertoo vuoden 
onnistumisista ja haasteista yli 20 artikkelin kautta. Julkaisu 
on luettavissa ja tilattavissa osoitteesta: 
www.ehyt.fi/tyokalut-ja-materiaalit

Päihde- ja pelikasvatusta 
oppilaitoksissa
Nykyaikainen päihde- ja pelikasvatus on parhaimmillaan 
aitoa vuorovaikutusta lasten ja nuorten kanssa. EHYT tar-
joaa erilaisia päihdekasvatuksen ja pelikasvatuksen sisäl-
töjä aina alakouluista korkeakouluihin saakka. Päihde- ja 
pelikasvatusta oppilaitoksissa -esitteessä esitellään vali-
koimassa olevat koulutukset niin oppilaille, opiskelijoille ja 
huoltajille kuin kasvatusalan ammattilaisillekin. Esitteessä 
on tietoa myös verkosta löytyvistä työkaluista ja materi-
aaleista, jotka ovat kasvatusalan ammattilaisten vapaassa 
käytössä.

Esitteen voi ladata tai tilata painettuna EHYTin materi-
aalipankista:  
www.ehyt.fi/tuote/ehkaisevaa-paihde-ja-pelikasvatusta-
kouluille-ja-oppilaitoksille-esite

Päihdetoimintaohje nuorten 
työpajoille
EHYT on julkaissut nuorten työpajatoimintaan suunnatun 
materiaalin päihdetoimintaohjeen laatimisen tueksi. Päihde-
toimintaohjeet ovat työpajayhteisön yhteiset säännöt, jotka 
luovat perustan ehkäisevälle päihdetyölle sekä helpottavat 
päihdehaittojen ehkäisyä ja niihin reagointia. Materiaalista 
saa tukea sekä uuden ohjeen laatimiseen että olemassa ole-
van ohjeen päivittämiseen.

Ohje on ladattavissa EHYTin materiaalipankista:  
www.ehyt.fi/tuote/paihdetoimintaohje-nuorten-tyopajoille

mailto:viestinta@ehyt.fi
http://www.ehyt.fi/tyokalut-ja-materiaalit
http://www.ehyt.fi/tuote/ehkaisevaa-paihde-ja-pelikasvatusta-kouluille-ja-oppilaitoksille-esite
http://www.ehyt.fi/tuote/ehkaisevaa-paihde-ja-pelikasvatusta-kouluille-ja-oppilaitoksille-esite
http://www.ehyt.fi/tuote/paihdetoimintaohje-nuorten-tyopajoille
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Uudistetusta Elokolo-käsikirjasta 
tukea kohtaamispaikkatoimijoille
Elokolo-käsikirjan tavoitteena on tarjota virikkeitä myös ma-
talan kynnyksen toimintakeskuksille, asukastuville ja päivä-
keskuksille. Kirjan ensimmäinen painos on vuodelta 2016. 
Kirjan toinen versio tehtiin ensimmäisen painoksen pohjalta.

Käsikirjan kansien väliin on koottu monipuolisesti tietoa 
kohtaamispaikkatoiminnan periaatteista, toimintaedelly-
tyksistä ja toiminnan sisällöistä: arjen ja juhlan rakentami-
sesta, vapaaehtoistoiminnasta sekä kohtaamispaikoissa 
tehtävästä työstä. Kirjan lopussa on käytännöllisiä vinkkejä 
ja välineitä ehkäisevän päihdetyön toteuttamiseen, yhteis-
kunnalliseen vaikuttamiseen ja terveyden edistämiseen 
kohtaamispaikoissa.

Käsikirjan voi ladata maksutta tai tilata painettuna 10 € 
hintaan (+ postikulut) osoitteesta: 
www.ehyt.fi/tyokalut-ja-materiaalit

EHYTin nikotiinittomuustyö 
nuorille uudistuu 
Smokefree-kilpailu lopetetaan reilun kolmenkymmenen vuo-
den jälkeen osana EHYTin nikotiinityön uudistamista. Tavoit-
teemme on yhä nuorten hyvinvoinnin edistäminen ja tarkoi-
tus on tarjota nuorten kanssa toimiville ammattilaisille yhä 
vaikuttavampia työkaluja nuorten nikotiinittomuuden tukemi-
seen niin kouluissa kuin vapaa-ajalla.

EHYT tarjoaa oppilaitosten nikotiinittomuustyöhön muun 
muassa koulutusta ja helppokäyttöisiä materiaaleja: Ensi syk-
synä päivittyvä Smokefree-rastirata sekä Keskustelua nikotii-
nituotteista 1 ja 2 ovat maksuttomia, valmiita oppituntimateri-
aaleja, jotka on helppo ottaa käyttöön kokonaisia paketteina 
tai pienempinä osioina. Nuuska-agentti-mallin vapaaehtoiset 
nuoret toimivat vertaisvaikuttajina ja nikotiinittomuuden edis-
täjinä nuoremmilleen. 

“Nuuska-agentti-mallin materiaalit päivittyvät jatkuvasti. 
Myös mediasuunnittelijamme työskentelevät uusien sisältö-
jen parissa säännöllisesti sosiaalisen median alustoilla”, ker-
too EHYTin asiantuntija Katri Saarela. 

Viimeiseen eli kauden 2020–21 Smokefree-kilpailuun 
osallistui 899 koulu- ja harrasteryhmää ympäri Suomen, 
yhteensä 16 200 nuorta. Kilpailun arvonnassa onni suosi 
7. luokkien sarjassa Sylvään koulun 7A-luokkaa Sastamalas-
ta. 8. luokkien voitto osui Lopelle Lopen yhtenäiskoulun 8C-
luokalle ja 9.  luokkien sarjassa voiton vei Liperin koulun 9A 
Liperistä. Vapaa-ajan harrasteryhmien sarjan voitti uimaseu-
ra Pieksän Kuutit Pieksämäeltä.

Lisätietoja: smokefree.fi

http://www.ehyt.fi/tyokalut-ja-materiaalit
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Henkilökuvassa Allan Lindberg 
Suomen Romanifoorumi ry:stä

lijoita, jotka tekevät mm. opinnäytetöitä meille tai ovat työs-
säoppimisjaksoilla Romanifoorumissa.

Miksi lähdin mukaan yhdistys- tai 
vapaaehtoistoimintaan? Mikä siinä on parasta? 
Olen mukana yhdistystoiminnassa, koska haluan auttaa. 
Nuoruusaikani oli kivinen ja elämä lähti menemään huonoon 
suuntaan. 19-vuotiaana kuitenkin havahduin ja käännyin ka-
pinallisesta auttajaksi. Pääsin elämässä eteenpäin ja nousin 
aktiiviseksi toimijaksi. Halusin kulkea nuorten rinnalla. Olen 
tehnyt vuosia myös vapaaehtoistyötä ja ollut aktiivisesti mu-
kana seurakuntakuvioissa. Järjestötoiminta on mahdollisuus 
toimia vertaisena: tämä työ onkin minulle sydämen asia. Jär-
jestötyössä hienointa on yhdessä tekeminen.

Mikä on yhdistys- tai vapaaehtoistoiminnassa 
kokemasi kohokohta? 
Olen saanut tukea perheitä ja kulkea rinnalla kriisin keskellä 
ja voin sanoa, että ne ovat hienoja kokemuksia, kun perhe on 
selvinnyt eteenpäin ja kokee voineensa todella auttaa toisia. 
Myös kampanjat ja yhdessä tekeminen innoittaa minua. Se, 
että saa olla puhumassa ihmisten puolesta ja tunne siitä, että 
voi todella auttaa jaksamaan työssä.

Millaiselta tulevaisuus yhdistyksessä näyttää? 
Katson myönteisesti tulevaisuuteen. Haasteena näen kuiten-
kin rahoituksen pienenemisen. Uskon kuitenkin, että hyvä työ 
kantaa aina hedelmää. 

Missä yhdistyksessä toimit ja mikä on roolisi 
siinä? 
Suomen Romanifoorumi ry on keskusliitto, jossa on täl-
lä hetkellä noin 30 jäsenjärjestöä. Tulin toiminnanjohtajaksi 
järjestöön vuonna 2013. Toimin aiemmin Pohjanmaalla Poh-
jois-Suomen Romanit ry:ssä. Järjestötyössä olen ollut muka-
na jo 20 vuoden ajan. Voisi sanoa, että olen järjestömaailman 
”joka paikan höylä”; olen ollut mukana monenlaisissa hank-
keissa, nuorisotyössä, päihde- ja mielenterveystyössä sekä en-
naltaehkäisevässä rikostorjuntatyössä. Tällä hetkellä tehtäviini 
kuuluu jäsenjärjestöjen tukeminen, kouluttaminen, edunval-
vonta ja erilaisten lausuntojen antaminen romanityöhön liit-
tyen. Olemme mukana romaniasiainneuvottelukunnassa, jos-
sa voimme osaltamme vaikuttaa romanipolitiikkaan. Lisäksi 
olemme mukana ihmisoikeusliitossa sekä teemme ulkominis-
teriön kanssa yhteistyötä. Romanifoorumin perustoiminta-
ajatus on kuitenkin kulkea ihmisen rinnalla eikä toimintamme 
ole erityisesti poliittisesti suunnattua.

Millaista toimintaa yhdistyksellänne on? 
Pyrimme nostamaan toimintamme keskiöön vuosittain tee-
man, johon panostamme. Teema voi olla esimerkiksi arviointi 
tai koulutus. Teemaa levitetään sitten jäsenjärjestöille. Olem-
me esimerkiksi halunneet tukea nuorten integroitumista yh-
teiskuntaan koulutuksen, voimaantumisen sekä itsetunnon ja 
identiteetin vahvistamisen kautta.

Koulutuksemme jäsenjärjestöille liittyvät elämäntaitojen 
opettamiseen, vanhemmuuden tukemiseen, tunnetaitoihin ja 
laajasti hyvinvoinnin tukemiseen. Tänä keväänä teimme kak-
si yhteistyökoulutusta EHYTin kanssa, jonka jäseneksi juuri 
liityimme. 

Toimintaamme kuuluu myös leirien ja teemapäivien jär-
jestäminen, joskin nyt korona-aikana olemme näitä voineet 
järjestää vähemmän kuin normaalisti. Järjestömme merkit-
tävä tapahtuma on liittokokouksen yhteydessä järjestettä-
vä järjestöpäivä, johon kaikki jäsenjärjestömme ja muutkin 
järjestökentän toimijat ovat tervetulleita. Järjestöpäivillä 
ohjelmassa on voimaantumista käsittelevä osuus sekä 
koulutuspäivä, jolla vastataan jäsenjärjestöjen konkreettisiin 
koulutustarpeisiin, esimerkiksi taloudenhallintaan tai yhdis-
tystoiminnan käytänteisiin liittyen. Ideana on ollut ideoiden 
vaihtaminen toisten toimijoiden kanssa ja yhteinen tsemp-
paaminen. Korona-aikana olemme toteuttaneet koulutukset 
verkkokokouksena.

Vuosittain valitsemme jäsenjärjestöistämme aina kolme, 
joita tuemme ja mentoroimme erityisesti vuoden aikana. 
Käymme heidän kanssaan läpi talouteen ja kirjanpitoon ja 
esimerkiksi mahdollisiin hankehakemuksiin liittyviä asioita. 
Romanifoorumissa työskentelee 5–6 palkattua työntekijää. 
Lisäksi meillä on toiminnassamme mukana nuoria ja opiske-
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KOKKOLA Kokkolan seudun EHYT 
ry:n vuosikokouksessa pidettiin 
turvavälit kunnossa, joten kaikki 
eivät mahtuneet kuvaan. Alue-
koordinaattori Miia Hietaniemi oli 
mukana turvallisesti etäyhteydellä.

HELSINKI Kallion Elokolon taidegalleriassa pääsee nauttimaan 
Martti Huttusen teoksista kesäkuun loppuun asti. Auki jokaisena 
viikon päivänä klo 9–14.30. Tervetuloa. Koronaturvallinen ja 
Helsingin kaupungin tarjoamana myös kasvomaskeja.

PORI Porin seudun elämäntapayhdistyksen Heikki 
Kemppainen oli kommenttipuheenvuoron pitäjänä 
Satakunnan yhteisökeskuksen kanssa yhteistyössä 
järjestetyssä Järjestötoiminnan perusteet -webinaa-
rissa. Aiheena Yhteistyön ja verkostotyön merkitys.

LAHTI Lahden Elokolon etävaalitilaisuudessa oli neljä 
kuntavaaliehdokasta linjoilla ja yksi Elokolossa. Kuvassa 
vasemmalta maski kasvoilla Kuntavaaliehdokas Taito 
Rinteelä, Kuka Kuuntelee Köyhää -verkoston aluekoor-
dinaattori Virpi Hyttinen sekä kokemusasiantuntija ja 
Elokolon vapaaehtoinen Tauno Salonen.

JOKELA Jokelan Hävikistä hyväkiksi -toiminnassa 
jaetaan lähes sata ruokakassia joka ikinen viikko. 
Toiminnasta vastaa Kunnon Elämä ry:n Antti Hon-
konen yhdessä 30 vapaaehtoisen jokelatiimiläisen 
kanssa. Ruoka-avun kautta tavoitetaan ihmisiä, jotka 
voivat olla muunkinlaisen tuen tarpeessa.

TUUSULA Kunnon elämä ry järjesti yhteistyössä 
EHYTin ja 3K-verkoston kanssa Kuunteleeko kunta-
päättäjä köyhää Tuusulassa -keskustelutilaisuuden 
verkossa. Tilaisuudessa käytiin aktiivinen paneeli-
keskustelu kuntavaaliehdokkaiden kanssa.
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JÄRJESTÖTOIMINNAN 
AJANKOHTAISET

Hanna Heikkilä

• Tipaton tammikuu 
kampanja

• Toimintatukihakemus
ten jättäminen EHYT 
ry:lle

• Mediataitoviikko  
(helmikuun toinen viikko) 

• Ystävänpäivä 14.2.
• Toimintatukipäätökset

• Maailman terveyspäivä 
7.4.

• Kuntavaalit 18.4.

• Vuosikokoukset ( jonka 
jälkeen ed. vuoden 
toimintakertomuksen ja 
tilinpäätöksen toimittami
nen EHYT ry:lle)

• Kansanterveyspäivä 20.3.

• Selvin päin kesään  
kampanja

• Päihdepäivät verkossa 19.–20.5.2021
• Maailman tupakaton päivä 31.5.

Kiitos kevään kohtaamisista!

T akana on jo toinen poikkeusoloissa vietetty ke-
vät. Jäsenistön parissa on tänäkin keväänä jou-
duttu lykkäämään ja perumaan paljon tärkeitä 
ja tuttuja tapahtumia ja toimintoja. Samaan 
aikaan olemme myös kohdanneet toisiamme 

EHYTin verkkotapahtumissa useammin kuin muina keväinä. 
Alkukevään viestintäkoulutuksissa jaoimme vinkkejä jär-

jestötyön tekemiseen viestimällä – esimerkiksi mielipidekir-
joituksin vaikuttamalla tai sosiaalisessa mediassa näkyvyyttä 
yhdistyksensä asialla tai toiminalle keräämällä. Valtakunnal-
liset jäsenet kokoontuivat keskustelemaan vaalivaikuttamises-
ta. Monet jäsenemme olivat mukana huumeiden vaikutusta 
liikenneturvallisuuteen purkavassa webinaarissamme. Kuu-
kausittaiset jäsenkahvit taas ovat tarjonneet uuden alustan 
yhteiselle keskustelulle, jota onkin käyty mukavassa hengessä 
monenlaisista teemoista – nyt toukokuussa viimeksi kevään 
kampanjoista. Kampanjatyötä voikin hyvin edistää esimer-
kiksi juuri sosiaalisessa mediassa tai lehtien palstoilla, nyt kun 
kasvokkainen kohtaaminen vielä toistaiseksi on hankalampaa.

Yhteisiä tapahtumia, koulutuksia ja mukavissa merkeissä 
jäsenkahvihetkiä jatkamme myös pian koittavien lomien jäl-
keen syksyllä.

Vaalityön huipennus 
EHYTin vaaliviestejä on levitetty ahkerasti. Ehdokkaita on 
kutsuttu ilmoittautumaan hyvinvoinnin puolestapuhujaksi. 
Lehden ilmestyessä vaaleihin on vielä muutama viikko aikaa, 
ja kampanjan viestejä ehtii vielä levittämään esimerkiksi so-
messa. Materiaalit löytyvät sivuiltamme osoitteesta 
www.hyvinvointivaalit.fi.

Vaalikampanjan johtoajatuksia on, että vaikka päihde- ja 
peliongelmat vaikuttavat yhteiskuntaan valtavasti ja kosketta-
vat kaikkia suomalaisia, ikään tai sosiaaliseen asemaan katso-
matta, niin näin ei tarvitse olla. Me ansaitsemme kuntia, jossa 
mahdollisimman moni voi hyvin.

Kesäloma alkaa nuorille etäkoulukeväänkin jälkeen, ja 
kutsuu juhlistamaan alkavaa lomaa ja mahdollisesti myös 
mahdollisuuksia kokoontua pitkän tauon jälkeen taas yhdessä 

ystävien kanssa. Lehden ilmestymisen aikoihin Raittiuden Ys-
tävät ry:n koordinoiman Selvin päin kesään -kampanjan viesti 
nuorille päihteettömästä ja turvallisesta juhlinnasta on taas 
ajankohtainen. EHYT on mukana kannustamassa kasvattajia 
vastuullisuuteen ja nuorten tukemiseen turvallisten juhlatapo-
jen löytämiseksi, niin päihteidenkäytön kuin koronavirukseen 
liittyvien ohjeiden noudattamisen kannalta.

Etäkohtaamisista osaamista ja virtaa syksyyn 
Kuukausittaisena jatkuvien jäsenkahvien lisäksi syksyyn mah-
tuu muutamia jäsenkoulutuksia, sekä tietenkin aluefoorumeita 
korvaavat kansalliset tapaamiset verkkofoorumit lokakuussa.

Syyskuussa EHYT tarjoaa jäsenyhdistystensä toimijoille 
MIELI ry:n Mielenterveys elämäntaitona MTEA1 -koulu-
tuksen syksyllä 2021. Koulutus tarjoaa tietoa mielenterveystä 
voimavarana, sekä keinoja oman ja toisten mielen hyvinvoin-
nin vahvistamiseen. Luentojen ohella kokonaisuus sisältää 
osallistujille postitettavan kirjan. Toivomme että näistä tai-
doista olisi tukea jäsentemme toiminnassa, ja olisi mukava 
tänne saada jäsenyhdistystemme aktiiveja runsaslukuisena 
mukaan.

Loppusyksyksi puolestaan olemme järjestämässä jatkoa 
sosiaalisen median hyödyntämisestä järjestötyössä. Kampan-
jatyössä seuraava isompi kohokohta on lokakuun Asunnotto-
mien yö. Tuleva kesä ja osin syksykin saattavat mennä vielä 
ainakin osin poikkeusoloissa, ja toiminnan järjestäminen ky-
syä kekseliäisyyttä ja aktiivisuutta. Me täällä EHYTissä kuu-
lemme mielellämme, jos teille syntyy toiveita ja ajatuksia siitä, 
miten voisimme tukea työtänne. 

Verkkofoorumit
Syksyllä kokoonnutaan perinteiseen tapaan muistelemaan 
mennyttä vuotta, kiittämään aktiiveja arvokkaasta työstänne ja 
suunnittelemaan tulevaa. Lokakuussa järjestämme kaksi verk-
kofoorumitapaamista etätoteutuksella. Keskustelua käydään 
muun muassa siitä, miltä uusi strategiamme näyttää oman yh-
distyksenne näkökulmasta.

TAMMI HELMI MAALIS HUHTI TOUKO KESÄ

http://www.hyvinvointivaalit.fi
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EHYT ry:n aluefoorumeita korvaavat 
verkkofoorumit ovat kaikkien 
paikallistoimijoiden yhteistyön ja 
koulutuksen paikkoja. Verkkofoorumeihin 
ovat tervetulleita EHYTin jäsenyhdistykset 
vapaaehtoisineen, hallituksen ja valtuuston 
jäsenet, kohtaamispaikkaverkoston jäsenet 
sekä muut EHYTin toiminnassa olevat 
vapaaehtoiset.

VERKKO- 
FOORUMIT 

2021

Tervetuloa 
mukaan! 

Tiistai 5.10.2021 klo 17-19

Tiistai 12.10.2021 klo 17-19

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: 
www.ehyt.fi/tapahtumat

LAITA PÄIVÄT MUISTIIN

• Liikenneturvallisuus
viikko

• Vanhusten viikko 
3.–10.10.

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

• EPTviikko (viikko 45)
• Peliviikko

• Anna lapselle raitis 
joulu kampanja

• Vapaaehtoistoiminnan 
päivä

• Toimintatukiraportit 
EHYT ry:lle

• Koulujen alkaminen
• Savuton Suomi päivä 27.8.

Ehdota vuoden vapaaehtoisia!
EHYT huomioi verkkofoorumissa vapaaehtoisiaan myöntä-
mällä jälleen vuoden vapaaehtoinen -tunnustuksia. Ehdotuk-
sia voi tehdä jäsenyhdistysten ja muista EHYTin vapaaehtoi-
sista. Erityisiä kriteereitä ei tunnustuksessa ole, vaan ehdottaja 
voi perustella ehdotustaan vapaamuotoisesti. Ehdotuksia 
vuoden vapaaehtoisista voi tehdä elokuun loppuun mennessä 
verkossa osoitteessa www.ehyt.fi/uutishuone.

EHYT verkossa ja Facebookissa 
Muistakaa myös seurata EHYTin tapahtumakalenteria (www.
ehyt.fi/tapahtumat), jossa on paljon maksutonta koulutusta 
niin vapaaehtoisille kuin ammattilaisille koko syksyksi.

Alueellisilla Facebooksivuillamme sekä jäsenjärjestöjen 
omassa Facebook-ryhmässä pyrimme jakamaan monenlaisia 
ajankohtaisia ehkäisevän päihdetyön uutisia ja viestejä, ja ilah-
dumme aina kun näemme myös jäsenyhdistystemme jakamaa 
sisältöä siellä!

Uusia jäseniä ja työntekijöitä
Uudeksi jäseneksi EHYTiin on edellisen lehden ilmestymi-
sen jälkeen liittyneet Vaalan Toiminta-apu ry ja Romano Mis-
sio ry – lämpimästi tervetuloa mukaan toimintaan!

Täällä toimiston puolella puolestaan iloitsemme siitä, että 
tapahtumatuottaja vuoden verran meillä jo työskennelleen 
Hannele Hirvosen työsuhde jatkuu vuoden loppuun asti, 
tuttuun tapaan Kuopiosta käsin, ja että olemme saaneet Sofia 
Holmbergin Oulusta meille ”kesätyöntekijäksi”, eli mukaan 
muun muassa jäsentapahtumien järjestämiseen toukokuulta 
aina lokakuun alkuun saakka.

Kauniita kesäpäiviä! 
Hanna

HEINÄ ELO SYYS LOKA MARRAS JOULU

https://ehyt.fi/koulutus-ja-tapahtumat/tapahtumakalenteri/
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UUTISIA

Korona-ajan vaikutukset 
rahapelaajan ja läheisten elämään

Teksti: Teresa Tenkanen    Kuva: Jukka Rapo

Miten korona-aika on vaikuttanut 
suomalaisten rahapelaamiseen ja elämään 
yleensä? Vastauksia löytyy EHYT ry:n 
Rahapelaaminen koronaepidemian aikana 
-nettikyselyn tuloksista keväältä 2021. 
Kyselyyn oli mahdollista vastata pelaajan 
tai läheisen roolissa. 
SUURIMMALLA OSALLA vastaajista korona-aika ei ole tuo-
nut suuria muutoksia elämään tai rahapelikäyttäytymiseen, 
mutta osalla rahapelaamiseen, mielenterveyteen ja päihtei-
den käyttöön liittyvät haitat ovat lisääntyneet heillä itsellään 
tai heidän läheisillään.

Kyselyssä kartoitettiin rahapelaamisen lisäksi korona-
ajan tuomia elämänmuutoksia. Rahapelaajilla (n=187) sekä 
läheisillä (n=39) päällimmäisinä muutoksina nousivat harras-
tusten loppuminen (35 %), huoli omasta tai läheisen tervey-
destä (33 %), työn muuttuminen etätyöksi (28 %) ja lisään-
tynyt vapaa-aika (27 %). Avovastauksissa mainittiin myös 
muun muassa mielialan muutokset, perheriidat, pelko, ah-
distus ja epävarmuus, lisääntyneet työpaineet, taloudelliset 
vaikeudet sekä sosiaalisten suhteiden kaventuminen.

Osalla vastaajista koronan tuomat muutokset suoma-
laiseen rahapelikenttään – kuten rahapeliautomaattien ja 
pelisalien sulkeminen – ovat vaikuttaneet myönteisesti mie-
lialaan, perhe-elämään ja talouteen: ”Positiivisella tavalla. Pe-
likoneilla vietetty aika on vaihtunut perheen kanssa vietetyksi 
ajaksi”.

”Enemmän rahaa nyt ruokaan ja perustarpeisiin. On hurja 

ajatella, kuinka sitä ruoassakin välillä säästi silloin tällöin, kun 
oli edellisellä kauppareissulla hävinnyt liikaa.”

Rahapelihaittojen ehkäisy tärkeässä roolissa
Kyselyyn vastanneilta nousi toiveita ja kehitysehdotuksia ra-
hapelihaittojen ehkäisyyn. Ne liittyvät esimerkiksi konkreet-
tisiin pelirajoituksiin ja rahapeliautomaattien saatavuuteen, 
toisaalta taas apu- ja tukipalveluiden kehittämiseen ja esi-
merkiksi mielenterveys- ja terapiapalveluiden saatavuuteen:

”Samalla tavalla kuin muulloinkin, valistuksella, tukemalla 
vaikeuksiin joutuneita ja läheisiä (korona-aikaan tietysti etä-
nä verkossa ja puhelimitse), rajoituksilla ja mainontaa karsi-
malla.”

”Mielenterveyttä tukevia palveluja pitää saada helposti, 
matalalla kynnyksellä ja nopeasti. Samalla tavoin rahape-
liongelmaisten pitää saada apua pelaamisen aiheuttamiin 
käytännön ongelmiin. Harrastusten avaaminen olisi tärkeää 
liiallisen pelaamisen ennalta ehkäisyä.”

Rahapelihaittojen ehkäisy ja siihen liittyvät toimenpiteet 
ovat mainittu laajasti keväällä 2021 julkaistuissa Ehkäise-
vän päihdetyön toimintasuunnitelman väliarvioinnissa sekä 
Päihde- ja riippuvuusstrategiassa. Ehkäisevä työ kannattaa 
– myös rahapelihaittojen kohdalla!

Rahapelaaminen korona-aikana kyselyn aineisto kerättiin 
16.2.–21.3.2021 yli 15-vuotiaille tarkoitetuilla avoimilla suomen- ja 
ruotsinkielisillä internetlomakkeilla. Kyselyyn vastasi 226 ihmistä. 
Kysely tehtiin yhteistyössä A-klinikkasäätiön, Helsingin yliopiston 
CEACGin ja Sosped-säätiön kanssa. Lisää kyselyn tuloksista voit 
lukea EHYTin verkkosivujen blogista ja uutisista. 

www.ehyt.fi/uutishuone
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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

ELISA AARNIO
aluekoordinaattori

p. 050 571 0480
elisa.aarnio@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.fi

EHYT RY ALUE-, JÄRJESTÖ- JA ELOKOLOTOIMINTA

mailto:heli.airaksinen@ehyt.fi
mailto:annikki.pesonen@ehyt.fi
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Koulutukset

Mielenterveys elämäntaitona® 
– MTEA1 -koulutus EHYTin 
jäsenyhdistyksille
EHYT tarjoaa jäsenyhdistystensä 
toimijoille MIELI ry:n Mielenterveys 
elämäntaitona® MTEA1 -koulutuksen 
syksyllä 2021.

Mielenterveys elämäntaitona® – MTEA1 -koulutus:
• on voimavaralähtöinen,
• hyödyntää tutkittua tietoa,
• lisää ymmärrystä mielenterveydestä ja siihen vaikutta-

vista tekijöistä,
• antaa valmiuksia vahvistaa tunne- ja vuorovaikutustai-

toja,
• käsittelee elämän monia kriisejä, selviytymiskeinoja ja 

itsemurhien ehkäisyä,
• tukee mielen hyvinvointia arjessa.

Koulutus järjestetään kahdessa osassa verkkokoulu-
tuksena (á 4 tuntia) keskiviikkona 15.9 ja 29.9.2021, klo 
16–20. Lisäksi koulutukseen sisältyy välitehtäviä. 

Ensihuoli-
verkkokoulutukset
Ensihuoli-koulutus tarjoaa valmiuksia 
päihteidenkäytöstä tai pelaamisesta syntyneen 
huolen puheeksi ottamiseen.
ENSIHUOLI-KOULUTUKSESSA opitaan puhumaan 
vaikeista asioista kunnioittavalla tavalla, toista rohkaise-
malla ja tukemalla. Koulutus on maksuton ja tarkoitettu 
kaikille. Kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka kaipaavat 
välineitä arkipäivän päihdehaittojen ja niistä syntyneen 
huolen kohtaamiseen ja puheeksiottoon ihmisenä ihmi-
selle. Lisäksi koulutukseen voivat osallistua kaikki, joita 
kiinnostaa mahdollisuus toisten auttamisesta ehkäisevän 
päihdetyön vapaaehtoistoiminnassa.

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.

Syksyn 2021 Ensihuoli-koulutuksia verkossa mm.
26.8. Ensihuoli-koulutus nuorten digipelaaminen ja päihteet -teemalla
31.8.  Ensihuoli-koulutus
14.9.  Ensihuoli-koulutus syömishäiriö ja päihteet -teemalla
9.11.  Ensihuoli-koulutus
10.11.  Ensihuoli-koulutus yläkouluikäisten vanhemmille

Lisätietoa ja ilmoittautuminen: www.ehyt.fi/ensihuoli

Osallistujat saavat omakseen koulutukseen sisältyvän 
Mielenterveyden Ensiapukirjan.

Koulutus on EHYTin jäsenyhdistyksille maksuton. 
Kouluttajana toimii MIELI ry:n asiantuntija Mirja Erlund.

Ilmoittautuminen 1.9.2021 mennessä EHYTin tapah-
tumakalenterin kautta. Koulutukseen mahtuu 25 osallis-
tujaa.

Lisätietoja
Soile Törrönen, puh. 040 526 7201, soile.torronen@ehyt.fi
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Tapahtumat

Ajankohtaiset tiedot 
koulutuksista ja 
tapahtumista EHYTin 
tapahtumakalenterissa
www.ehyt.fi/tapahtumat

Jäsenkahvit jatkuvat syksyllä
Kasvokkaisten kohtaamisten ollessa rajoitettuja olemme järjestäneet joka kuukausi 
kaikille EHYTin jäsenyhdistysten toimijoille avoimen vapaamuotoisen jäsentapaami-
sen, jäsenkahvit. Nämä tapaamiset jatkuvat myös syksyllä 2021.

Jäsenkahvit järjestetään Teams-sovelluksella. Joka kuussa kahvihetkellä on jokin 
ajankohtainen aihe, mutta tilaa jätetään kuitenkin myös kuulumisten vaihdolle ja muulle 
keskustelulle. Toivomme kohtaavamme langoilla mahdollisimman paljon tuttuja, ja uu-
sien kasvojen kohtaaminen ilahduttaa myös aivan erityisesti! Tervetuloa siis syksylläkin 
mukaan keskustelemaan, tapaamaan tuttuja ja vaihtamaan ajatuksia jäsenkahveille.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan: www.ehyt.fi/tapahtumat

Kilpisjärven 
liikuntajuhannus 
2021
Kunnon Elämä ry yhteistyökumppa-
neineen järjestää 24.–27.6.2021 perin-
teikkään liikuntajuhannustapahtuman 
Enontekiön Kilpisjärvellä. Ohjelmassa 
juhannushiihto sekä muuta liikunnallista 
kisailua.

Lisätietoa: www.kunnonelama.fi

Tiedustelut ja ilmoittautumiset:  
antti.honkonen@hotmail.fi,  
puh. 040 529 5283

Pride-viikko  
28.6.–4.7.2021 
Tänä vuonna 30 vuotta täyttävä Helsinki 
Pride-yhteisö juhlistaa moninkertaista 
juhlavuottaan. Vuonna 2021 tulee kulu-
neeksi 50 vuotta siitä, kun homoseksu-
aalisten tekojen kriminalisointi poistettiin 
Suomessa ja 40 vuotta siitä, kun homo-
seksuaalisuus poistettiin mielenterveys-
luokituksesta. Näitä tärkeitä saavutuksia 
sekä jatkuvaa työtä, jota Pride-yhteisö 
tekee yhdenvertaisen ja turvallisen 
Suomen eteen, juhlitaan viime vuo-
den tapaan hybridimuotoisena. Pride-
tapahtumat järjestetään sekä fyysisinä 
kokoontumisina viranomaissuositusten 
sallimalla tavalla että riskiryhmäläiset 
huomioivina verkkotapahtumina. Puis-
tojuhlaa tai Pride-kulkuetta ei suositus-
ten rajoissa voida tänä vuonna järjestää. 
EHYT on ollut useana vuonna mukana 
Pride-tapahtumassa ja on hengessä 
mukana myös tänä poikkeuksellisena 
aikana.
www.pride.fi

Selvin päin kesään
Yhdeksännentoista kerran toteutettava 
Selvin päin kesään -kampanja kannus-
taa nuoria päihteettömään elämänta-
paan sekä haastaa vanhemmat ja nuor-
ten parissa toimivat aikuiset tarjoamaan 
nuorille turvallisia vaihtoehtoja juhlimi-
seen. Kampanjan järjestävät yhteistyös-
sä useat järjestöt, joiden joukossa on 
myös EHYT ry. Koordinoinnista vastaa 
Raittiuden ystävät ry.

http://www.ehyt.fi/tapahtumat
http://www.kunnonelama.fi
http://www.pride.fi/



