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Olemme osa ratkaisua
Toinen suurista uudistuksista käyn-

nistyi elokuun lopussa valtioneuvoston 
asetettua hankkeen, jonka tehtävä on 
laatia ehdotus uudeksi rahoitusmal-
liksi rahapelituotoilla rahoitettaville 
toiminnoille. Uuden mallin tavoitteena 
on ennustettava, vakaa ja edunsaajien 
autonomian turvaava riittävä rahoitus 
ja sen laatimisessa on luvattu tehdä yh-
teistyötä järjestöjen kanssa.

Nämä kaksi suurta uudistusta ni-
voutuvat yhteen erityisesti sote-järjes-
töjen kautta. Valtionavustukset ovat 
elinehto sote-alan järjestöille, jotka 
toimivat hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäjinä sekä osallisuuden ja yhteisöl-
lisyyden rakentajina. Jos kansalaisjär-
jestöjen avustusjärjestelmää ei pystytä 
rakentamaan kestävällä tavalla, romut-
taa se hyvinvointiyhteiskuntaa, sosiaa-
lista kestävyyttä ja samalla myös sitä 
osaa sote-uudistuksesta, joka rakentuu 
järjestöjen työn tai järjestöjen kanssa 
tehtävän yhteistyön varaan. 

Uskallan väittää, että sote-järjes-
töjen työ koskettaa jossain vaiheessa 
elämää jokaista suomalaista. Matalan 
kynnyksen palvelut ovat niitä oljen-
korsia, joista ihminen uskaltaa ensim-
mäisenä ottaa kiinni hädän sattuessa. 
Järjestöt ovat myös ilmapatja, jolle 
tömähtää hän, joka on pudonnut tart-
tumatta kaikkien muiden verkkojen 
läpi. Järjestöt ovat nopeita ja joustavia, 
kullan arvoisia erityisesti poikkeus- tai 
kriisiolosuhteissa. Järjestöissä kehite-
tään ja kokeillaan, koulutetaan, kohda-
taan, kuullaan, vaikutetaan, viestitään ja 
paljon muuta. 

Kaikkina aikoina, mutta erityisesti 
tänä syksynä 2021 meidän järjestöjen 
on osattava rohkeasti ja itsevarmasti 
kertoa: mitä teemme, missä olemme 
hyödyksi, mikä on arvomme ja millä 
tavoilla olemme osa ratkaisua muutos-
ten keskellä. Muutos on aina mahdol-
lisuus.

Marja Pakarinen
toiminnanjohtaja, EHYT ry

Järjestöissä syksy alkaa usein kii-
reisissä tunnelmissa ja työpöydät 
täyttyvät tulevan vuoden toi-
minnan suunnittelusta ja rahoi-
tushakemuksista. Tämä syksy on 

järjestötyön tulevaisuuden ja toimin-
taympäristön kannalta erityisen jännit-
tävää ja merkittävää aikaa, koska käyn-
nissä on kaksi suurta rakenneuudistusta. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon ra-
kenneuudistus on edennyt viimein lain 
valmistelusta toimeenpanoon. Hyvin-
vointialueiden toiminta käynnistyy 
syksyn aikana väliaikaishallinnolla ja 
tammikuussa järjestetään ensimmäiset 
aluevaalit. EHYTin vaalikampanjassa 
alueiden päättäjiä muistutetaan toi-
mivien ennaltaehkäisevän päihdetyön 
palveluiden ja rakenteiden tärkeydestä. 
Laki ehkäisevän päihdetyön järjestä-
misestä tulee velvoittamaan kuntien 
ohella myös hyvinvointialueita ehkäi-
sevän päihdetyön toteuttamiseen. 

Uuden soten tärkein tavoite on siir-
tää painopiste korjaavista, sirpaleisista, 
liian myöhään annetuista ja kalliista 
palveluista ennaltaehkäiseviin, varhai-
siin ja monialaisiin palveluihin. Tässä 
sosiaali- ja terveysalan järjestöt ovat 
aivan keskeisiä, mikä todetaan myös 
useissa sote-uudistusta koskevissa hal-
lituksen esitysten perusteluissa sekä 
esittelypuheissa. Seuraavaksi on siir-
ryttävä puheista tekoihin ja huolehdit-
tava siitä, että järjestöt pysyvät mukana 
myös toimeenpanossa. 
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Time to remember. Time to act. Suomessa 4 
ihmistä viikossa kuolee yliannostukseen. He ovat 
jonkun lapsia, siskoja, puolisoita, äitejä, isiä. Moni 
näistä kuolemista olisi estettävissä. Meidän on 
pystyttävä parempaan kuin vain vuosittaiseen 
muisteluun. Yksikin kuolema on liikaa.

Marja Pakarinen 
EHYTin toiminnan-
johtajan sijaiseksi

EHYTin kehittämispäällikkö 
Marja Pakarinen aloitti jär-
jestön va.toiminnanjohtajana 
15. elokuuta. EHYTin toi-
minnanjohtaja, terveyspolitii-

kan ja -hallinnon tohtori Juha Mikko-
nen siirtyi vuoden toimivapaan ajaksi 
Suomen Lääkäriliiton terveyspoliitti-
seksi asiantuntijaksi. 

”Sote-uudistus tulee koskettamaan 
vahvasti myös sosiaali- ja terveysalan 
järjestöjä. Pidän hienona mahdolli-
suutena, että pystyn tilapäisesti pa-
neutumaan historiallisesti merkittävän 
sote-uudistuksen seurantaan Suomen 
Lääkäriliiton palveluksessa. Ennakoiva 
ymmärrys uudistuksen aiheuttamista 
muutoksista hyödyttää myös ehkäise-
vän päihdetyön järjestöjä”, Mikkonen 
sanoo. 

Toiminnanjohtajan sijaisena aloit-
tanut Marja Pakarinen on työskennel-
lyt EHYTissä erityisasiantuntijana ja 
kehittämispäällikkönä. Hänellä on 15 
vuoden kokemus kansalaisjärjestöjen 
kehittämis- ja johtotehtävistä. 

Pakarinen on työskennellyt aikai-
semmin muun muassa kahden järjes-
tön toiminnanjohtajana. Koulutuksel-
taan hän on terveystieteiden tohtori.

”On suuri ilo ja kunnia päästä joh-
tamaan arvostetun järjestön toimintaa. 
Elämme useiden yhteiskunnallisten 
rakennemuutosten ja poikkeuksellisten 
olosuhteiden aikaa. Muutosten kes-
kellä voi myös nähdä mahdollisuuk-
sia. Laadukkaan ehkäisevä päihdetyön 
toteuttajana EHYT on ainutlaatuinen 
järjestö Suomessa, sen monipuolista 
toimintaa, kumppanuutta ja asiantun-
temusta todella tarvitaan”, Pakarinen 
painottaa.

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 

Kuvat: Pixabay ja JP Korpi-Vartiainen

Asunnottomien yötä vietetään vuosittain 17. 
lokakuuta YK:n kansainvälisenä päivänä köyhyyden 
poistamiseksi. Tämän vuoden Asunnottomien yön teema, 
ULKOPUOLELLA – Syrjäytynyt vs. Syrjäytetty, nostaa esiin 
yhteiskunnan rakenteissa olevia syrjäyttäviä epäkohtia, 
jotka ovat usein asunnottomuuden taustalla. EHYT on 
jälleen mukana Asunnottomien yössä ympäri Suomen.

PERUSTUSLAIN MUKAAN ”julkisen 
vallan tehtävänä on edistää jokaisen oi-
keutta asuntoon”. Käytännössä millään 
taholla ei ole kuitenkaan velvollisuutta 
järjestää jokaiselle kansalaiselle asuntoa. 
Asunnottomuutta on onnistuttu vähen-
tämään mm. keskittymällä asunnotto-
muuden ennaltaehkäisyyn ja lisäämällä 
vuokra-asuntojen tuotantoa. Paljon on 
kuitenkin vielä tehtävää yhteiskunnas-
sa, jossa heikoimmassa asemassa olevat 
usein halutaan vain pois naapurustos-
ta ja katukuvasta. Asunnottomien yön 
kansalaisliike vaatiikin tänä vuonna toi-
mia syrjäytymisen ja asunnottomuuden 
ennaltaehkäisemiseksi.

ULKOPUOLELLA – 
Syrjäytynyt vs. syrjäytetty
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Asunnottomaksi voi joutua iästä, sukupuolesta, tervey-
dentilasta ja jopa tulotasosta riippumatta. Syrjäytyminen ja 
syrjäyttäminen ovat usein yhteydessä asunnottomuuteen joko 
syynä tai seurauksena. Tyypillistä asunnotonta ei kuitenkaan 
ole. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn teettämän 
selvityksen mukaan Suomessa oli vuoden 2020 lopussa 4341 
asunnotonta. Heistä 731 asuu ulkona, ensisuojissa tai rap-
pukäytävissä. Nuorten osuus (alle 25 v.) oli 854. Kehityksen 
suunta on ollut oikea, sillä 2000-luvun alussa Suomessa oli 
vielä yli 10 000 asunnotonta. Viime vuonna pitkäaikaisasun-
nottomien määrä kuitenkin kasvoi 93 henkilöllä.

Liian sairas asuntomarkkinoille 
Kuu, 42, joutui asunnottomaksi sairastuttuaan sisäilmaongel-
mista äkillisesti ja vakavasti vuonna 2012. Sairastuminen vei 
häneltä terveyden lisäksi mahdollisuuden toimia ammatis-
saan, tavata ystäviään, matkustaa bussilla tai edes ostaa vaat-
teita kirpputorilta. 

Kuu on asunut 14:ssä eri asunnossa viimeisen yhdeksän 
vuoden aikana. Paikkakuntaakin hän on joutunut asunnon 
perässä vaihtamaan jo kolmesti. Asunnottomana hän on ollut 
useampia kertoja, kun sellaista asuntoa ei ole löytynyt, jossa 
hän olisi voinut edes yöpyä päätymättä sairaalahoitoon fyysis-
ten oireidensa vuoksi. 

Pisimmillään asunnottomuus on kestänyt vuoden ajan, 
lyhyemmät jaksot muutamia kuukausia. Missä asunnoton ih-
minen voi peseytyä, ladata kännykkää tai edes ruokailla, jos 
hän saa sairaalahoitoa vaativia fyysisiä oireita melkein kaikissa 
sisätiloissa ja muista ihmisistä?

Kuu joutuu jatkuvasti antamaan eri tahoille selvityksiä 
toistuvista muutoistaan, asunnottomuusjaksoistaan ja sairau-
tensa aiheuttamista rajoitteista. Koska sisäilmasta sairastu-
neille ei ole olemassa virallista diagnoosia, hänet on ohjattu 
myös mielenterveystutkimuksiin neljästi – joka kerta hänet on 
todettu ”psyykkisesti terveeksi”. Sairautensa syrjäyttämä Kuu, 
jolta sairaus on vienyt mahdollisuuden käydä yleisissä asunto-
näytöissä sekä asioida useimmissa toimistoissa, kokee asunnon 
löytymisen toivottomana: ”Olen se vaikea asiakas, jota kukaan 
ei pysty auttamaan.”

”Ei siinä tunne olevansa minkään arvoinen.”
Jemina (nimi muutettu), 25, kävi 7:nnen luokan heräten kou-
luaamuihin auton takapenkiltä. Jemina oli yksinhuoltajaäitin-
sä kanssa asunnottomana, kun äidiltä jäi vakavan masennuk-
sen seurauksena vuokrat maksamatta. 

Häädön jälkeen kaksikko teki osoitteenmuutoksen su-
kulaisen luo, sillä Jeminan äiti pelkäsi menettävänsä lapsensa 
huoltajuuden, mikäli asunnottomuus kävisi ilmi. Jemina pel-
käsi myös joutuvansa eroon äidistään, eikä siksi kertonut ke-
nellekään asuvansa autossa. Lopulta Jemina ei enää jaksanut 
keksiä selityksiä. 

”Oli vaan helpompaa olla ilman kavereita, ku valehdella 
kaikesta. Tuntuu vieläkin, et mulla on salattavaa, ja pelkään et 
joku kyselee mun lapsuudesta.” 

Liki vuoden kestäneen henkilöautossa asumisen päätteek-
si kaksikko pääsi muuttamaan yksiöön. Isomman asunnon 
takuuvuokraan ei ollut varaa. Asunnottomana säästyy vuok-

ranmaksulta, mutta kuluja kertyy kuitenkin paljon, kun ei ole 
jääkaappia, puurokattilaa tai edes lämmintä yöpaikkaa. Näihin 
kuluihin ei saa asumistukea. 

”Asunnottomana oleminen syrjäytti mut kaikesta. Kun 
joutuu pyykkinsäkin pesemään huoltoaseman vessassa salaa, 
ei siinä tunne olevansa minkään arvoinen.” 

Tukea ja neuvontaa
Asunnottomuus aiheuttaa häpeää, turvattomuutta, ahdistusta 
ja syrjäytymistä perusoikeuksista. Häpeän tai esimerkiksi lap-
sensa huoltajuuden menettämisen pelosta ihmiset saattavat 
usein salata asunnottomuutensa. Salaamisen vuoksi apua ei 
haeta ajoissa, eivätkä lähimmäiset sitä huomaa tarjotakaan. 
Apua asunnottomuuteen ja sen taustatekijöihin on kuitenkin 
saatavilla.

Sirkkulanpuiston 
toimintayhdistyksen 
TuNe - Elämä vireeseen 
-hanke tarjoaa tukea 
ja neuvontaa asunnot-
tomille ja asunnotto-
muusuhan alla oleville 
henkilöille. Hankkeen 
vastaava projektityönte-
kijä Saija Haikarainen 
on hankkeen kolmen 
toimintavuoden aikana 
myötäelänyt noin sadan 
henkilön asunnotto-
muuskamppailua. Hän 
nostaa esiin palveluiden 
asiakaslähtöisyyden tär-
keyden:

”Ajattelen, että omi-
en asiakkaiden kohdalla 
keskeisenä syrjäyttävänä tekijänä on palveluiden joustamat-
tomuus. Monien ihmisten on vaikeaa ottaa vastaan palvelua 
tiettynä kellon aikana tai tietyssä paikassa. Nämä ihmiset tu-
levat usein paremmin autetuksi matalan kynnyksen paikoissa, 
joihin voivat tulla, kun vointi sen sallii. Myös työntekijöiden 
joustavuus kohtaamisissa on ensi arvoisen tärkeää. Kohtaami-
sissa tulisi edetä ihmisten ehdoilla, ensin luottamusta rakenta-
en ja siitä sitten asioiden hoitoon siirtyen.”

Usein asunnottomaksi päätyvä ihminen on kamppaillut 
haastavassa elämäntilanteessa pitkään vailla oikeanlaista apua. 
Se, jos joku, uuvuttaa. Asioita pitäisi saada hoidettua, muttei 
ole voimavaroja eikä aina edes mahdollisuutta korjata solmuun 
mennyttä tilannetta. Kun voimavaroja ei ole, voi ihminen vai-
kuttaa siltä, ettei hänellä ole haluakaan muuttaa tilannettaan.

”Palveluissa olisi tosi tärkeää päästä pois ajattelusta, että 
palvelut pitää ansaita tai että asiakkaan pitää osoittaa moti-
vaationsa saadakseen palvelua. Työntekijöiden tehtävä on tu-
kea asiakkaita löytämään motivaatio ottaa palveluita vastaan 
ja sitä kautta parantaa omaa elämäntilannettaan”, Haikarainen 
huomauttaa.
www.asunnottomienyo.fi

Saija Haikarainen asiakkaansa kanssa 
Kuopiossa.ULKOPUOLELLA – 

Syrjäytynyt vs. syrjäytetty
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MAATAIDETTA 
YMPÄRISTÖPÄÄKAUPUNGISSA
Teksti Jukka Suomilammi ja Nikki Pesonen

Kuvat Vesa Tuominen

Maataidetapahtuman jär-
jestäjät olivat toimitta-
neet alueelle kuorma-au-
tolla hiekkakasan, josta 
hiekkaa jaettiin pienen-

piin kasoihin. Käytettävissä oli myös la-
pioita, ämpäreitä, hiekkakakkumuotteja 
sekä vapaaehtoisten keräämiä luonnon-
materiaaleja kuten erilaisia oksia, lehtiä 
ja marjoja. Sää oli kostea ja hieman sa-
teinen, joten sääherrakin auttoi taidete-
oksien valmistumista pitämällä hiekan 
sopivan kosteana. Kuivemmalla säällä 
muovaamiseen tarvittavaa vettä olisi 
otettu Pikku-Veskun rannasta.

Paikalla oli kaiken ikäisiä osallistu-
jia ja perheenjäsenet saivat yhdessä tai-
teilla luonnonmateriaaleista ja hiekasta 
oman näköisensä taideteoksen. Tapah-
tuman aikana ranta-alueelle syntyi 
kaikkiaan viistoista upeaa taideteosta. 
Taiteilijoista ja yleisöstä pidettiin huol-
ta järjestäjien telttakatoksella, jossa tar-
jolla oli makkaraa ja juotavaa.

Valmiit teokset arvioi graafinen 
suunnittelija, opettaja Ulla Koskinen-
Laine. Kolme parasta ja kolme kun-
niamaininnan saanutta maataideteosta 
palkittiin kunniakirjoin ja pokaalein. 
Voittajaksi kipusi Sami Kaijasen ja 
Marita Kotron teos Hyökyaalto, jota 
kuivailtiin seuraavasti ”Työssä on ta-
voiteltu maataiteen olemus pitämällä 
materiaalivalinta yksinkertaisena. Aal-
to on veistoksellinen ja tyylikäs. Vie-
hättävää on hiekkaan vangittu veden 
liike.”

Toiseksi tullut teos oli nimeltään 
Klaani ja kolmanneksi ylsi linnoitus-
tyyppinen Kuninkaan. Kunniamainin-
nan saivat kekseliäästi kottikärryyn 
rakennettu Vuorten yli sekä teokset 
Kraaterimaa ja Juhlapäivä. Teokset 
jäivät paikalle ohikulkijoiden iloksi, 
vaikka tapahtumapaikka muuten sii-
vottiinkin. Maataideteokset herättivät 
ulkoilijoiden kiinnostusta vielä useam-
pi päivä tapahtuman jälkeen.

EHYTin jäsenyhdistys Lahden Elokolon Ystävät ry 
ja TSL:n Lahden Seudun opintojärjestö järjestivät 
elokuun alussa koko perheen maataidetapahtuman 
Pikku-Vesijärven puistossa. Tapahtuma oli osa Lahden 
ympäristöpääkaupunkivuoden toimintaa. 
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Euroopan ympäristöpääkaupunki (European Green Capital Award) on 
Euroopan komission järjestämä kilpailu. Nimitys jaetaan vuosittain 
yhdelle kaupungille, joka on ympäristötoiminnan edelläkävijä, toimii 
esimerkkinä muille kaupungeille sekä kehittää innovatiivisia ratkaisuja 
ympäristöhaasteisiin. Lahtea ennen tunnustuksen on saanut 11 eurooppalaista 
kaupunkia. Lahti on ensimmäinen tittelin saanut suomalaiskaupunki. 
Perusteina valinnalle olivat mm. Lahden kiertotalousinnovaatiot, 
vesiensuojelun hyvät esimerkit sekä osallistava yleiskaavamalli. 
Ympäristöpääkaupunkivuoden aikana Lahdessa on järjestetty lukuisia 
teemaan liittyviä tapahtumia, joita myös järjestöt ovat olleet toteuttamassa.

Valmiit teokset arvioi graafinen 
suunnittelija, opettaja Ulla Koskinen-
Laine. Kolme parasta ja kolme kun-
niamaininnan saanutta maataideteosta 
palkittiin kunniakirjoin ja pokaalein. 
Voittajaksi kipusi Sami Kaijasen ja 
Marita Kotron teos Hyökyaalto, jota 
kuivailtiin seuraavasti ”Työssä on ta-
voiteltu maataiteen olemus pitämällä 
materiaalivalinta yksinkertaisena. Aal-
to on veistoksellinen ja tyylikäs. Vie-
hättävää on hiekkaan vangittu veden 
liike.”

Toiseksi tullut teos oli nimeltään 
Klaani ja kolmanneksi ylsi linnoitus-
tyyppinen Kuninkaan. Kunniamainin-
nan saivat kekseliäästi kottikärryyn 
rakennettu Vuorten yli sekä teokset 
Kraaterimaa ja Juhlapäivä. Teokset 
jäivät paikalle ohikulkijoiden iloksi, 
vaikka tapahtumapaikka muuten sii-
vottiinkin. Maataideteokset herättivät 
ulkoilijoiden kiinnostusta vielä useam-
pi päivä tapahtuman jälkeen.

Voittajatyö Hyökyaalto.

Toiseksi tullut Klaani. Kolmanneksi tullut Kuninkaan.

Kunniamaininnan saanut Vuorten yli.

LAHTI ON ENSIMMÄINEN 
EUROOPAN YMPÄRISTÖKAUPUNKI  

-TITTELIN SAANUT SUOMALAISKAUPUNKI.
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tissa mukana olleille toimijoille”, ker-
too aluetyöntekijä Mika Mikkonen 
EHYT ry:stä. 

Tilaa kohdata ja pysähtyä
”Uudet tilat antavat myöden valtavan 
paljon paremmalle kohtaamiselle ja 
ihmisten viihtymiselle”, Mikkonen ko-
rostaa. Kolmen vuosikymmenen ajan 
sosiaali- ja päihdetyön parissa toiminut 
Mikkonen vastaa Kallion ja Kontulan 
Elokolojen päivittäisestä toiminnasta. 
Vuosien saatossa kävijälähtöisesti ra-
kennettu viikko-ohjelma pitää sisällään 
yhteisöllistä toimintaa kuten bingoa, 
tietovisaa ja yhteiskeittiötä. 

Nykyisissä tiloissa on myös mah-
dollisuus vetäytyä omaan rauhaan, 

vaikka lukemaan päivän lehtiä tai hoi-
tamaan asioitaan Elokolon yhteiskäy-
tössä olevalle tietokoneelle. Taiteen 
ystäville Elokolosta löytyy kolmen ison 
seinän mittainen taidegalleria, joka tar-
joaa uutta ihasteltavaa kuukausittain. 
Elokolon taidegalleria antaa kaikille 
taiteilijoille mahdollisuuden tuoda te-
oksiaan esille.

Koronarajoituksetkaan eivät ole 
lannistaneet Kallion Elokolon toimin-
taa. Rajoitukset edellyttävät turvaväle-
jä, ja yhtä aikaa sisälle pääsee vain rajal-
linen määrä kävijöitä. Uusien tuplasti 
isompien tilojen ansiosta on tiloja voitu 
pitää auki rajoituksia noudattaen. Sul-
kutoimienkin aikanakin Elokolo pal-
veli viikon jokaisena päivänä; yksi hen-

KALLION ELOKOLON UUDET 
OVET AUKEAVAT JOKA PÄIVÄ
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry edeltäjineen on ylläpitänyt päihteettömiä Elokolo-
kohtaamispaikkoja 1990-luvun alusta alkaen. Yli 20 vuoden ajan toiminnassa ollut Kallion 
Elokolo muutti lokakuussa 2020 Toiselta linjalta korttelin toiselle puolelle, Kolmannelle 
linjalle. Uudet tilat ovat paitsi kaksi kertaa suuremmat, myös esteettömät ja tuoreeltaan 
remontoidut. 

KALLION ELOKOLO on matalan kyn-
nyksen päihteetön kohtaamispaikka. 
Tervetulleita ovat elämäntilanteestaan 
riippumatta kaikki, jotka sitoutuvat 
päihteettömyyteen Elokolossa vierai-
lun ajaksi. Helsingin Kalliossa Elo-
kolossa ovi avautuu vuoden jokaisena 
päivänä ja henkilökunta toivottaa ter-
vetulleeksi 30-60 kävijää päivittäin.

Uudet 180m2 tilat on remontoitu 
toimiviksi, esteettömiksi ja turvallisik-
si. ”Elokolon uudet tilat remontoitiin 
lattiasta kattoon. Remonttia tehtiin 
yhdessä vapaaehtoisten ja työntekijöi-
den kanssa. Näin tiloista saatiin erittäin 
toimivat ja kodinomaiset. Yhdessä te-
keminen loi myös entistä läheisemmän 
suhteen toimitilaan etenkin remon-

Kallion Elokolo
Kolmas linja 28 D
00530 Helsinki
puh. 0504140675
helsingin.elokolo@ehyt.fi
www.facebook.com/helsinginelokolo

Kallion Elokolo on avoinna joka päivä klo 09:00-14:30
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Elämää  
Kunnalliskodintien kupeessa
Kunnalliskodintie. Alueen historiasta kertova tie kulkee asuinalueeni lävitse. Etätyöpis-
teeni ikkunasta voin nähdä kunnalliskodin historiaa huokuvat sairaalarakennukset. Toi-
sesta ikkunasta pilkottaa yli sata vuotta vanhan sairaalakappelin kupoli. Kunnalliskotien 
oli määrä huolehtia köyhistä, sairaista ja vanhuudenheikoista. Se oli oman aikansa suoma-
laista sosiaaliturvaa ja hoivaa. 

Aloitin elokuussa EHYT ry:ssä sote-asiantuntijana. EHYT on minulle tuttu vuosien 
takaa, erityisesti opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämisen kautta. Tässä välissä olin viisi 
antoisaa vuotta potilasjärjestössä projekti- ja edunvalvontatehtävissä. Uusi tehtäväni on 
mitä mielenkiintoisin, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta on veivattu moneen ker-
taan. Tänä kesänä saavutettiin iso etappi, kun hallituksen esitys koskien hyvinvointialuei-
den perustamista hyväksyttiin eduskunnassa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on nyt pääosassa koko valtakunnassa. Sote-
uudistuksen yhtensä keskeisenä tavoitteena on terveyserojen kaventaminen. Samalla sote-
palvelujen painopistettä siirretään ehkäisevään työhön. Tammikuussa 2022 järjestettävissä 
aluevaaleissa hyvinvointialueiden asukkaat äänestävät päättäjiä aluevaltuustoihin. Helsin-
ki toimii omana alueenaan, joten siellä vaaleja ei järjestetä.

Uudistus on järjestöille oiva mahdollisuus tehdä yhteistyötä, kirkastaa tavoitteiden sa-
noitusta ja kertoa esimerkiksi vapaaehtoistyön ja vertaistuen merkityksestä alueen asuk-
kaiden hyvinvoinnille. Kuuluisa hissipuhekin tulee mietittyä uudelleen moneen kertaan. 
Miten kertoa oman järjestön tavoitteista 10 sekunnissa uudelle aluevaltuutetulle? Tai ke-
nelle tahansa alueen asukkaalle?

Tässä työssä järjestöillä on mahdollisuus loistaa. Voimme tarjota hyvinvointialueil-
le tietoa ja konkreettisia ratkaisuja asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. 
Omaa viestintää voi sparrata pohtimalla, kuinka järjestön strategia peilautuu asukkaiden 
arjen ja hyvinvointialueille siirtyvien sote-palvelujen kanssa.  Sote-palveluja ovat muun 
muassa perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, sairaalapalvelut, hammashoito, mielen-
terveys- ja päihdepalvelut, äitiys- ja lastenneuvolat, aikuissosiaalityö, lastensuojelu, vam-
maispalvelut, ikääntyneiden asumispalvelut, kotihoito ja kuntoutus. Palveluita on enem-
män kuin aluksi ajattelisi.

Järjestön strategia on monin tavoin tärkeä dokumentti. Siinä kuvataan sen arvot, mis-
sio, tavoitteet ja visio. Yksi tapa hahmottaa strategia on kuvata sitä yhtenä suurena talona. 
Järjestön arvot ovat kuin talon perustukset. Niiden päälle rakentuu kaikki. Talon ovesta 
käymällä näkee heti, mitä talon sisällä tehdään. Toisin sanoen, ovi avaa talon mission eli 
tarkoituksen, toiminta-ajatuksen tai perustehtävän. Onhan rakkaalla asialla oltava monta 
nimeä. Portaat yläkertaan taas kuvastavat tavoitteita, joita pitkin päästään eteen- ja ylös-
päin. Aivan portaiden yläpäähän voi kuvitella hulppean kattoterassin. Sieltä näkee kauas 
upeisiin maisemiin. Aivan kuten visiossa.

Kunnalliskodintien kupeessa olevalta parvekkeeltani näkyy kauas ulos puistikkoon. 
Aikoinaan siellä sijaitsi sairaala-alueen rohtotarha ja viljelysmaat. Nykyään se on kaunis ja 
vehreä ulkoilualue, jossa liikkuu ihmisiä vauvasta vaariin. Kun katson ulos, pohdin usein, 
millaista elämää siellä on aikoinaan eletty. Pitkä matka on tultu tähän päivään. Mihin 
kaikkialle olemmekaan vielä menossa?

Yhteistä työtä riittää. Jatketaan visiointia ja ratkaisujen etsimistä tässä ja tulevissa uu-
distuksissa. Toivotan myötätuulta aluevaalivaikuttamiseen!

Kiti Haukilahti
Sote-asiantuntija

kilö kerrallaan sai mennä tietokoneelle 
hoitamaan esimerkiksi pankkiasioita, 
keittolounaat tarjoiltiin mukaan otet-
taviksi, kauppa-apua ja puhelinpäivys-
tystä järjestettiin. Joka ikinen päivä.

Kallion Elokolon tiloissa saa hen-
gittää erityisen puhdasta sisäilmaa. 
Suomalainen terveysteknologiayritys 
Genano on lahjoittanut Kallion Elo-
koloon tehokkaan ilmanpuhdistimen, 
joka poistaa sisäilmasta kaikki mikro-
bit, kuten virukset, bakteerit ja homei-
tiöt. Helsingin kaupunki puolestaan 
tarjoaa Elokoloon jaettavaksi ilmaisia 
kasvomaskeja vähävaraisille kävijöille.

Ihminen ihmiselle
Yksi Kallion Elokolon sitoutuneim-
mista vapaaehtoistyöntekijöistä, Kati 
Sinenmaa, on jo yli 20 vuoden ajan 
ollut luomassa Elokoloon turvallista 
ilmapiiriä ja lämmintä vastaanottoa. 
Hän on aina valmis kohtaamaan ih-
miset yhdenvertaisesti ja ennakkoluu-
lottomasti. ”Ei saa alkaa arvioimaan 
ja luokittelemaan ketään vaan ottaa se 
ihminen vastaan siten, kun hän vastaan 
tulee”, Kati Sinenmaa muistuttaa.

Melkein päivittäin Sinenmaa aloit-
taa aamunsa keittelemällä aamupuurot 
Elokolon kävijöille. Näin hän on toi-
minut myös viikonloppuisin ja pyhinä, 
kuten jouluna, mahdollistaen Elokolon 
ovien aukeamisen silloinkin, kun kau-
punki hiljenee. Mahdollisuus astella 
sisään päihteettömään Elokoloon yk-
sinäisenä pyhäpäivänä on ratkaisevan 
tärkeää esimerkiksi päihdeongelmai-
selle tai asunnottomalle.

Sinenmaa ymmärtää Elokolon tär-
keyden ja nostaakin esiin, miten Elo-
kolot ovat auttaneet lukuisia syrjäy-
tymisvaarassa olevia kävijöitään: ”Jos 
huomataan, että ihminen kaipaa elä-
määnsä tekemistä, kysytään haluaisiko 
hän jäädä tänne (Elokoloon) kokeile-
maan työntekoa tai vapaaehtoistyötä. 
Sillä lailla on saatu monta syrjäytymis-
vaarassa olevaa ihmistä kiinni elämän 
syrjään.”
Elokolotoimintaa on ollut jo 30 vuoden 
ajan. Helsingin Kallion ja Kontulan lisäksi 
Elokolo löytyy Lahdesta, Pirkkalasta, 
Tampereelta ja Turusta. Tervetuloa 
tutustumaan toimintaamme!
www.ehyt.fi/elokolo

Kolumni
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Julkaisut

Rahapelaaminen puheeksi 
-tukiaineisto uudistunut
Rahapelaaminen puheeksi -tukiaineisto on uudistunut. Ai-
neisto tarjoaa sote-ammattilaisille selkeän toimintamallin 
rahapelaamisen puheeksiottoon, ongelman tunnistami-
seen ja lyhytneuvontaan. Mitä varhaisemmin riski- ja ongel-
mapelaaminen tunnistetaan, sitä vähemmäksi haitat jäävät 
ja pelaaja pääsee avun piiriin. Tukiaineiston ovat tuottaneet 
THL, EHYT ry ja Peliklinikka. Oppaan verkkoversio on la-
dattavissa maksutta sivustolta www.julkari.fi

Selkokielinen testi riskipelaamisen 
tunnistamiseen
”Testaa itsesi: Paljonko pelaat rahapelejä?” on selkokielinen 
testi, jolla voi arvioida omaa rahapelaamista itsenäisesti tai 
ammattilaisen kanssa. Testi perustuu riskipelaamisen tunnis-
tamiseen tarkoitettuun kahden kysymyksen malliin. Mukana 
on myös vinkkejä, miten rahapelaamista voi vähentää ja mi-
ten pitää pelaaminen kohtuullisena. 

Muista myös ”Testaa itsesi: Paljonko juot alkoholia?” – 
selkokielinen Audit C testi, jolla voi arvioida alkoholinkäyttöä 
itsenäisesti tai yhdessä ammattilaisen kanssa. Paljonko juot 
alkoholia -testi on saatavana myös ruotsinkielisenä.

Lataa testit EHYTin materiaalipankista:  
www.ehyt.fi/tyokalut-ja-materiaalit

Vinkkejä tapahtumien 
monipuolistamiseen KUPLA-
tapahtumakoulutusmateriaalista
EHYTin korkeakouluyhteisöille suunnatussa KUPLA-hank-
keessa toteutettu tapahtumakoulutus tarjoaa vinkkejä opis-
kelijatapahtumien kehittämiseen. Vaikka materiaali onkin 
opiskelijajärjestö- ja tapahtuma -erityinen, löytyy materiaa-
leista hyviä vinkkejä myös muiden järjestöjen tapahtumien 
kehittämiseen. Materiaalin sisältönä ovat tapahtumakon-
septipaja, tapahtumaturvallisuus, tapahtumaviestintä ja 
saavutettavuus tapahtumajärjestämisessä. Kupla -mate-
riaalit ovat ilmaisia ja saat ne ladattua omaksesi suomek-
si, ruotsiksi ja englanniksi osoitteesta www.ehyt.fi/kupla.  
Tapahtumakoulutuksen materiaalin löydät osoitteesta 
www.ehyt.fi/kohdepaikka/korkeakoulut.

Lääkeopas myös ruotsiksi
Uusittu opas alkoholin ja lääkkeiden yhteisvaikutuksesta on 
saatavana sähköisenä versiona nyt myös ruotsiksi. Opas 
sisältää lääkelistan, josta voi selvittää yleisten lääkkeiden ja 
alkoholin mahdollisia yhteisvaikutuksia. Opas on suunnattu 
ikääntyneille ihmisille ja se on tehty yhdessä Apteekkariliiton 
kanssa.

Ruotsinkielisen oppaan voi ladata osoitteesta: www.ehyt.
fi/sv/material-publikationer

http://www.julkari.fi
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Ehkäisevän päihdetyön viikko 
2021
Ehkäisevän päihdetyön viikkoa vietetään viikolla 45, 8.–14. 
marraskuuta. Viikko jatkaa tänäkin vuonna Kannabis ja 
nuoret aikuiset -teemaa, jolla halutaan kannustaa nuoria 
ja nuoria aikuisia avoimeen keskusteluun kannabiksesta. 
Kampanjan verkkosivulla on tarjolla tukea ja apua omaan 
tai kaverin kannabiksen käyttöön liittyviin huoliin ja ajatuk-
siin. Myös nuorten parissa toimiville ammattilaisille tarjo-
taan tukea ja materiaalia puheeksioton tueksi. Materiaalia 
on koottu puheeksioton tarjottimelle www.ept-verkosto.fi/
ammattilaisille-puheeksioton-tarjotin/ Tänä syksynä Ehkäi-
sevän päihdetyön viikolla on tulossa myös puheeksiottoon 
liittyvä koulutus ammattilaisille. Tiedot päivittyvät kampan-
jan verkkosivuille syksyn aikana.

Ehkäisevän päihdetyön viikon järjestää vuosittain Eh-
käisevän päihdetyön järjestöverkosto, johon kuuluu yli 50 
ehkäisevää päihdetyötä tekevää valtakunnallista järjestöä. 
EPT-verkoston toimintaa koordinoi EHYT ry.

Lue lisää kampanjasta: www.kysyminenkannattaa.fi

Nuorisotyöhön uusi materiaali 
Nuorisotyön ehkäisevän päihdetyön tueksi on kehitetty uusi 
materiaali, jonka avulla esimerkiksi nuorisotilan, koulun tai 
työpajan toimintaa voi suunnitella vuoden etukäteen. Suun-
nitelmallisuus ja säännönmukaisuus lisää ehkäisevän päih-
detyön vaikuttavuutta.

Vuosikello -materiaali sisältää julisteen ja kaksi tarra-
arkkia. Vuosikello -materiaalista saat vinkkejä ehkäisevän 
päihdetyön kysymyksiin sekä teemoihin, joita ehkäisevässä 
päihdetyössä voisi käsitellä. Julisteeseen voit lisätä myös 
omia merkintöjäsi, tämä on huomioitu julistemateriaalin va-
linnassa.

Tilaa oma vuosikellomateriaalisi maksutta tai tulosta verk-
kosivujen kautta.
www.ehyt.fi/tuote/ehkaisevan-paihdetyon-vuosikello-
nuorisotyohon-2021-2022

Päihdeneuvonta 0800 900 45
Jos oma tai läheisen alkoholin tai muiden päihteiden käyttö 
huolestuttaa, kannattaa vähäisenkin huolen herättyä kään-
tyä ammattilaisten puoleen. EHYT ry:n päihdeneuvonnan 
numerossa 0800 900 45 päihdetyön ammattilaiset vastaa-
vat puheluihin joka päivä, ympäri vuorokauden. Soittaminen 
on maksutonta ja anonyymia. Puhelimessa ammattilainen 
auttaa löytämään oikean jatkoavun. Usein jo ammattilaisen 
kanssa keskusteleminen helpottaa oloa.
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Henkilökuvassa Pirjo Salo  
Helsingin Eloset ry:stä

Toimintamme ovat tervetulleita mukaan kaikki ja mukaan 
pääsee ottamalla yhteyttä Facebook-sivujemme kautta.

Miksi lähdin mukaan yhdistys- tai 
vapaaehtoistoimintaan? Mikä siinä on parasta? 
Olin aikoinani Sos. dem. Raittiusliitossa töissä ja vähän sen-
kin kautta löysin tieni Helsingin Elosiin. Vapaaehtoistoiminta 
on minulle luontaista ja hyvin tärkeää. Toimin vapaaehtoistoi-
minnan lisäksi luottamustehtävissä. 

Mikä on yhdistys- tai vapaaehtoistoiminnassa 
kokemasi kohokohta? 
Kohokohtia on varmasti monia. Tässä kohtaa tulee mieleen 
ne tilanteet, kun olemme toimineet lasten ja nuorten kanssa. 
Nämä ovat olleet esimerkiksi retkitapahtumia. Ja toki myös ne 
tilanteet, kun toimintaamme on palkittu. 

Millaiselta tulevaisuus yhdistyksessä näyttää? 
Meillä on varmasti sama ongelma kuin monilla yhdistyksillä, 
eli nuoria vapaaehtoisia pitäisi saada enemmän mukaan toi-
mintaan. Kaikelle toiminnallemme on varmasti kysyntää myös 
jatkossa ja uskon, että pystymme muuntamaan toimintaamme 
aikaan ja tarpeisiin sopivaksi myös jatkossa. Toimintaamme 
tullaan mielellään ja toiminnan varmistamiseksi pitäisi löytää 
lisää vapaaehtoisia mukaan. Hallitukseemme on onneksi tul-
lut mukaan viime aikoina muutamia uusia aktiivitoimijoita.

Missä yhdistyksessä toimit ja mikä on roolisi 
siinä? 
Toimin Helsingin Eloset ry:n puheenjohtaja. Yhdistyksemme 
perustettiin jo vuonna 1952 alun perin Helsingin Sosialide-
mokraattisena Raittiuspiirinä. Tämän jälkeen toimimme Hel-
singin Elämäntapayhdistyksenä ja lopulta nimemme muuttui 
Helsingin Eloset ry:ksi. Olen toiminut yhdistyksemme pu-
heenjohtajana jo pidemmän aikaa. Yhdistyksemme tehtävät 
jakautuvat meillä kivasti retkistä ja tapahtumista, minä hoidan 
byrokratian. Toimimme Helsingin Kontulassa ja Kontulan 
Elokolo toimii samoissa tiloissa kanssamme. Tilamme ovat 
Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) kerhotilassa ja 
naapurustossa on paljon HEKAn vuokra asuntoja.

Millaista toimintaa yhdistyksellänne on? 
Järjestämme retkiä ja juhlia avoimella periaatteella, eli toimin-
tamme on avoinna jäsentemme lisäksi myös muulle yleisölle. 
Emme rajaa toimintaamme. Saamme Helsingin kaupungilta 
sekä EHYT ry:ltä avustusta toimintaamme. Varsinaisia jäse-
niä meillä on yhdistyksessämme reilu sata. Hallituksemme 
väki pyörittää pitkälti vapaaehtoistoimintaamme ja hallituk-
sessa tehtävät ovat muotoutuneet hallitusten jäsenten osaa-
misalueiden mukaan. Hallituksemme tuntee alueen ihmiset 
ja alueemme erityispiirteet, joten osaamme suunnata toimin-
taamme hyvin kohderyhmällemme.

Toimitilassamme (Kontulankaari 11 A-talon kerhohuone) 
kokoontuu Naisten virtapiiri maanantaisin klo 17.30. Virta-
piirissä korostuvat kädentaidot ja yhdessäolo, ja onneksi olem-
me saaneet tähän osaavat ja innostuneet vetäjät. Korona ehti 
syödä hieman osallistujia mutta nyt syksyllä käynnistäessäm-
me toimintaamme saimme taas innostuneita tulijoita hienosti 
mukaan. Lisäksi järjestämme Päihteettömät juhlapyhät vap-
puaattona ja uudenvuoden aattona samassa tilassa. Juhlat ovat 
nakki-perunasalaattibileet, joissa on ollut yhteistä olemista ja 
haitarinsoittaja sekä yhteislaulua. Nämä tilaisuudet on suun-
nattu koko perheelle mutta harmillisesti koronan takia, nämä 
juhlat ovat olleet toistaiseksi nyt jäissä. 

Perheille meillä on lisäksi retkitoimintaa, kävimme tänä 
kesänä muun muassa Särkänniemessä, mikä oli oikein mu-
kavaa, sillä korona-ajan keskellä perheet kaipasivat ohjelmaa. 
Hankimme yhteensä 100 lippua Särkänniemeen ja lähdimme 
matkaan kolmen bussin voimin, jolloin pystyimme varmista-
maan paremmin turvavälit bussimatkan aikana. Osallistujat 
olivat todella tyytyväisiä tähän retkeen ja samoin me järjestä-
jät. Kesällä kävimme retkellä myös Lonnan saarella Helsingis-
sä ja järjestämme näitä päiväretkiä myös tulevaisuudessa.

Helsingin Eloset ry pyörittää myös ryhmää niiden perhei-
den tueksi, joiden lapsi tai nuori on lastensuojelun tai jälki-
huollon piirissä. Tämä toiminta sai alkunsa alun perin sosiaa-
liviraston kautta, kun haluttiin näitä perheitä erityisesti tukea. 
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MITÄ TEILLÄ PUUHATAAN?
Millaista toimintaa teidän yhdistyksellänne on ollut viime 
aikoina? Nappaa toiminnasta kuva ja kirjoita parilla lauseella 
lyhyt kuvaus, mitä kuvassa on: mikä yhdistys järjesti, mitä 
tehtiin ja milloin. Huomaathan että kuvatuilta ja kuvaajalta 
pitää olla lupa kuvan julkaisuun. Lähetä kuva teksteineen 
osoitteella nikki.pesonen@ehyt.fi.

HELSINKI Helsingin Eloset ry järjesti heinäkuussa 
perinteisen Särkänniemen retken. Mukana oli 104 
osallistujaa vauvasta vaariin ja meno oli iloista. Saimme 
vielä hienon sään matkaseuraksi. Perheet olivat tosi 
iloisia retken järjestämisestä ja monille tämä oli kesän 
huippukohta.

KILPISJÄRVI Kunnon Elämä 
ry yhteistyökumppaneineen 
järjesti 24.–27.6. Kilpisjärvellä 
perinteikkään liikuntajuhan-
nus -tapahtuman jo 76. kertaa. 
Säät suosivat ja jokavuotinen 
Saanan juhannushiihto, joka 
tällä kertaa oli 150 m ylämäkeä, 
keräsi kovasti iloisia kannustajia 
rinteeseen. Osallistujia hiihdos-
sa oli 101. Lisäksi ohjelmassa oli 
vuorijuoksua, suunnistusta ja 
paljon muuta.
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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.

Hyvää ja aktiivista syksyä! 

K esän lämpö on takana ja on aika viritellä yh-
teydet auki, kaivaa kalenterit esiin ja suunni-
tella syksyn toimintaa. Etäaika rajoittaa edel-
leen perinteisiä toiminnan muotoja, mutta 
monenlaista keskustelua, kouluttautumista ja 

toimintaa on silti luvassa.
Verkkofoorumeihin ilmoittautuminen on käynnissä ja 

kutsumme sinne lämpimästi kaikkien jäsenyhdistysten toi-
mijoita. Muistattehan että etänä järjestettävään foorumiin 
mahtuu jäsenaktiiveja samastakin yhdistyksestä monta, eikä 
osallistujamäärää ole rajattu. Nyt on hyvä aika päättää myös 
muusta syksyn toiminnasta sekä tapahtumiin, kampanjoihin 
ja koulutuksiin osallistumisesta. Myös toimintatukea on jaos-
sa lisää loppuvuodelle syyskuun puolivälissä avautuvassa lisä-
haussa.

Kansalaiskeskustelun käyminen alueilla sekä päättäjiin 
vaikuttaminen on yksi tärkeä toiminnan muoto, erityisesti 
tänä syksynä. Sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisten ra-
kenteiden ja suunnitelmien luominen on kovassa vauhdissa, ja 
EHYT on kaikilla alueilla mukana erilaisissa järjestöverkos-
toissa ja keskusteluissa pitämässä ehkäisevän työn lippua kor-
kealla. Lähestymme myös uusia kuntien valtuutettuja tiedolla 
EPT:n hyödyistä kunnille. Jäsenistömme panos niin alueelli-
siin kuin kunnallisisiin keskusteluihin vaikuttamisessa on tär-
keää, ja vain korostuu syksyn edetessä, kun aluevaalien valmis-
telu kiihtyy. Aluevaalit tarjoavat kansalaisjärjestöille tärkeitä 
tilaisuuksia tuoda ehkäisevän työn sekä kansalaisyhteiskunnan 
tärkeyttä esiin alueillaan. EHYT tuottaa vaalivaikuttamiseen 
materiaaleja, joita toivon mukaan pääsemme yhdessä levittä-
mään vaalien alla.

Lahjoita lämpöä
Asunnottomien yötä vietetään perinteiseen tapaan 17. loka-
kuuta. Asunnottomien yö on yksi suurimmista sosiaali- ja 
terveysalan vuosittaisista mielenilmauksista. EHYT osallistuu 
Asunnottomien yöhön keräämällä lapasia ja villasukkia asun-
nottomille, ja jakamalla niitä pitkin syksyä erilaisissa kohtaa-
mispaikoissa ja palveluissa. Toivomme teitä kaikkia mukaan 
– neulomaan, innostamaan muita mukaan, auttamaan kam-
panjan mainostamisessa ja toteuttamisessa tai toimimaan 
keräys- ja/tai jakelupisteenä. Lisätietoa saat kampanjaa koor-

dinoivalta Hannele Hirvoselta (p. 050 413 9367 / hannele.
hirvonen@ehyt.fi) sekä osoitteesta www.ehyt.fi/lahjoita-lampoa.

Edellisinä vuosina kauttamme on jaettu vuosittain kymme-
niä tuhansia lapas- ja villasukkapareja asunnottomille ympäri 
Suomen. Tänä vuonna olemme iloisia saadessamme A-klinik-
kasäätiön mukaan koordinoimaan kampanjaa kanssamme.

Kannabis puhututtaa taas EPT- viikolla
Marraskuun alussa, viikolla 45 (8.–14.11.) vietetään samaan 
aikaan Ehkäisevän päihdetyön viikkoa ja Peliviikkoa. Peli-
viikon tavoitteena on rakentaa positiivista pelikulttuuria ja 
vähentää pelaamiseen ja pelaajiin liittyviä ennakkoluuloja 
(www.peliviikko.fi). EPT- viikolla kannustamme erityisesti 
nuoria ja nuoria aikuisia avoimeen keskusteluun kannabikses-
ta ja muusta päihteidenkäytöstä. Kampanjan verkkosivulla on 
tarjolla tukea ja apua omaan tai kaverin kannabiksen käyttöön 
liittyviin huoliin ja ajatuksiin. 

Yhä useampi aikuinen tarvitsee nuorten kohtaamisessa 
kykyä puhua myös huumeista, ja yhä useampi nuori kohtaa 
arjessaan kannabikseen liittyviä tilanteita ja kysymyksiä, ja tu-
kea niiden ratkaisemiseen. Kannabis on yksi käytetyimmistä 
päihteistä maailmanlaajuisesti ja meillä Suomessakin käyttö 
on kasvanut. Myös asenteet käyttöä kohtaan ovat muuttuneet 
sallivammiksi. Riskit kannabiksen osalta ovat hyvin yksilöl-
lisiä ja niihin vaikuttavat monet tekijät ikään, perimään, itse 
aineen vahvuuteen ja ympäristöön liittyen. Myös liikenteessä 
erilaiset laittomat päihteet näkyvät jatkuvasti enemmän. 

Paikallinen toiminta kuten keskustelutilaisuudet, keskus-
telun herättäminen mielipidekirjoituksin tai ihan lähipiirissä 
ovat kaikki tärkeitä keinoja rakentaa turvallisen nuoruuden 
ja aikuisuuden alun edellytyksiä lähiyhteisöissä. Lisätietoa ja 
erilaisia materiaaleja toiminnan ja keskustelun tueksi löytyy 
kampanjasivuilta: www.ept-verkosto.fi/ept-viikko. Myös 
verkkofoorumeissa vaihdamme ajatuksia ja luomme suunni-
telmia EPT-viikon viettämiseen.

Osallistu ja ideoi verkkofoorumeissa
Syksyn aluefoorumit joudumme jo toistamiseen valitetta-
vasti järjestämään etäyhteyksin, jotta voimme taata jokaisen 
turvallisuuden. Toisaalta etäosallistuminen mahdollistaa osal-
listumisen runsaammalla joukolla. Toivomme että joka yh-

TAMMI HELMI MAALIS HUHTI TOUKO KESÄ
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• 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.

distyksestä innostuttaisiin tulemaan mukaan keskustelemaan 
ja kuuntelemaan mahdollisimman monen toimijan voimin. 
Mukaan ovat tervetulleita myös luottamushallinto, kohtaa-
mispaikkaverkoston jäsenet sekä muut EHYTin toiminnassa 
olevat vapaaehtoiset.

Ensimmäisessä verkkofoorumissa 5.10.2021 keskitym-
me jäsenhankinnan ja vapaaehtoistoiminnan vahvistamiseen, 
mikä on varsinkin näin korona-ajan jatkuessa monessa yh-
distyksessä puhuttava kysymys. Ideoita ja vastauksia oman 
toimintanne kehittämiseen toivomme löytyvän johdattele-
van luennon ja käyttöönne annettavien materiaalien ohel-
la yhteisistä keskusteluistamme. Toisessa verkkofoorumissa 
12.10.2021 toiminnanjohtajan sijaisena toimiva Marja Pa-
karinen tulee esittäytymään ja tervehtimään jäseniä. Marja 
johdattelee meidät EHYTin uusimman strategian pariin ja 
yhteisiin keskusteluihin siitä, miten voisimme sen pohjalta 
tukea toimintaanne.

Henkilöstökuulumisia
Tämän lehden pääkirjoituksen kirjoitti jo nyt alkavan toimin-
tavuoden toiminnanjohtajanamme toimiva Marja Pakarinen. 
Marjan pitkä kokemus järjestöjohtamisesta tulee hyvään käyt-
töön vuonna, jolloin alueilla tapahtuu paljon sote-uudistuk-
sen, aluevaalien sekä muiden uudistusten myötä. Toivottavasti 
mahdollisimman moni teistä saapuu tapaamaan Marjaa verk-
kofoorumiin.

Aikuiset-osaston osastopäällikkönä on aloittanut Heikki 
Luoto, jolla on vahva järjestöpuolen kokemus monista jär-
jestöistä. Hän siirtyy EHYTiin Suomen Lukiolaisten Lii-
ton pääsihteerin tehtävästä. Kuopiossa uutena EHYTläisenä 
on Jari Hätinen, joka luotsaa urheilutoimintaan ehkäisevän 
päihdetyön työkaluja kehittävää hanketta. Itse jatkan alue- ja 
järjestötyön osaston luotsaamista, sillä Jiri Siroselle on myön-
netty jatkoa toimivapaalleen, jotta hän voi jatkaa uuden So-
siaali- ja terveysministerin erityisavustajana seuraavan kaksi-
vuotiskauden. 

Nähdään verkkofoorumeissa, jäsenkahveilla ja 
muissa tapahtumissa
Verkkosivujen tapahtumakalenterista ja kuukausittaisesta 
EHYT Uutisia -uutiskirjeestä löytyy paljon tapahtumia jä-
senistöllemme koko syksyksi. Loppusyksystä järjestämme 
tilaisuuden päästä perehtymään ammattimaisempaan sosiaa-
lisen median hyödyntämiseen järjestötyössä, jatkoksi kevään 
koulutuksillemme. Myös muita (etä-) koulutuksia on tarjolla 
runsaasti. Keskinäistä keskusteluamme jatkamme kuukau-
sittaisilla jäsenkahveilla, unohtamatta muuta yhteydenpitoa 
oman aluekoordinaattorinne kanssa.

Iloa ja intoa syksyn toimintaan! 
Hanna

HEINÄ ELO SYYS LOKA MARRAS JOULU

EHYT ry:n aluefoorumit järjestetään tänäkin 
vuonna etäyhteyksin verkossa. Luvassa on 
mm. kiinnostavia luentoja, työpajatyösken-
telyä yhdistysten toivomista aiheista sekä 
makea yllätys kaikille osallistujille.

Mukaan ovat tervetulleita EHYTin jäsenyh-
distykset vapaaehtoisineen, luottamushallin-
to, kohtaamispaikkaverkoston jäsenet sekä 
muut EHYTin toiminnassa olevat vapaaeh-
toiset.

VERKKOFOORUMIT 
2021

Tervetuloa 
mukaan! 

Tiistai 5.10.2021 klo 17-19 
Toiminnan vahvistaminen 
Miten saada lisää vapaaehtoisia 
toimintaan? 
Kampanjat: mitä, miten, miksi? 
 
Tiistai 12.10.2021 klo 17-19 
Strategia eläväksi 
Miten strategia ja ehkäisevä päihdetyö 
näkyisi jäsenten toiminnassa vahvemmin?

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: 
www.ehyt.fi/tapahtumat

ILMOITTAUDU HETI
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UUTISIA

Nuoret Pakka-toimijoina -hanke 
puuttuu päihteiden välittämiseen 
alaikäisille

Sosiaalinen media on keskeisessä 
roolissa alkoholi- ja nikotiinituotteiden 
välittämisessä alaikäisille. EHYTin uudessa 
Nuoret Pakka-toimijoina -hankkeessa 
kehitetään nuorten kokemusten ja 
ajatusten pohjalta uusia tapoja puuttua 
päihteiden välittämiseen.
ALKOHOLIN JA NIKOTIINITUOTTEIDEN välitys somessa on 
nuorille tätä päivää. Tämä kävi ilmi myös Nuoret Pakka-toimi-
joina -hankkeen alkuselvityksen haastatteluissa, jossa lähes 
jokainen vastannut nuori kertoi alkoholin ja nikotiinituottei-
den kaupan käyvän vilkkaana somessa, erityisesti Snapcha-
tissa. Somesta saa hankittua sitä alkoholia mitä haluaa ja niin 
paljon kuin haluaa, ilman ikärajoja.

Verkossa tuntematonta on helpompi kysyä hakijaksi kuin 
kasvokkain kohdatessa. Nuorten mukaan päihteiden välitys 
näkyy somessa molempiin suuntiin: ostajat pyytävät suoraan 
yksityisviestillä jotakuta hakemaan tai julkaisevat yleisen os-
toilmoituksen, mutta myös myyjät tarjoutuvat hakijoiksi tai 
myyvät jo hankittuja tuotteita.

Enemmistö haastatelluista nuorista suhtautuu alaikäisille 
välittämiseen negatiivisesti. Osa näkee välittämisen huonona 
asiana, mutta ei kuitenkaan kovin vakavana, koska se on niin 
yleistä. Vastuu toiminnasta on nuorten mukaan päihteitä vä-
littävän tahon harteilla, ei niinkään alaikäisillä itsellään.

Tutkimustietoa päihteiden alaikäisille välittämisen luon-
teesta löytyy niukasti, mutta tutkijoiden mukaan toiminta 
noudattaa usein tiettyjä sosiaalisia normeja. Nuoret Pakka-
toimijoina -hankkeen keskiössä ovat nuorten kokemukset ja 
ajatukset. Hanke jalkautuu yhteistyökouluihin kehittämään 
yhdessä nuorten kanssa vertaisvaikuttamismallin sekä ylä-
kouluun että ammatilliseen oppilaitokseen. Mallien tavoittee-
na on lisätä nuorten tietoisuutta alkoholin ja nikotiinituottei-
den käyttöön ja välittämiseen liittyvistä haitoista, kasvattaa 
ymmärrystä vastuusta ja välittämisen seurauksista sekä saa-
da nuoret itse tarkastelemaan kriittisemmin omia asenteitaan 
välittämistä kohtaan.

Uusi SPORTTI-hanke keskittyy 
nuorten urheilijoiden päihde- ja 
pelihaittojen vähentämiseen

Syksyllä 2021 alkavassa uudessa, 
valtakunnallisessa SPORTTI-
hankkeessa keskiössä ovat yleisimpiä 
joukkueurheilulajeja harrastavat 
12–18-vuotiaat nuoret. Hanke kehittää 
erityisesti urheiluseuratoimijoille soveltuvia 
koulutuksia, työkaluja ja menetelmiä.
”URHEILUSEURATOIMINTA on valtava voimavara suoma-
laiselle yhteiskunnalle. Urheiluseurat ja seuratoimijat ympäri 
maan yhdistävät ihmisiä ja lisäävät hyvinvointiamme. Halu-
amme tukea nuorten urheilijoiden tervettä kasvua”, kertoo 
SPORTTI-hankkeen projektipäällikkö Jari Hätinen.

Urheiluharrastusta saatetaan pitää nuorten päihteiden 
käytöltä suojaavana tekijänä. Tutkimukset ovat kuitenkin 
osoittaneet, että nikotiinituotteiden käyttö ja humalajuomi-
nen voi olla urheilevien nuorten keskuudessa jopa muita 
nuoria yleisempää. Tämän vuoksi esimerkiksi YK:n huumei-
den ja rikollisuuden torjunnasta vastaava toimisto (UNODC) 
suosittelee urheilutoimijoille määrätietoisempaa ehkäisevää 
päihdetyötä.

”SPORTTI-hankkeessa keskitymme päihdekasvatuksen 
lisäksi myös pelihaittojen ehkäisemiseen. Tänä päivänä di-
gitaalinen pelaaminen kuuluu tiiviisti nuorten kulttuuriin. On 
tärkeää, että nuoret ja kasvattajat oppivat tuntemaan pelaa-
misen myönteisiä vaikutuksia sekä tunnistamaan ja ehkäi-
semään mahdollisia haittoja. Rahapelaaminen voi aiheuttaa 
nuorille mm. taloudellisia tai ihmissuhdeongelmia, vaikka ikä-
rajojen puolesta heidän pitäisi olla pelien saavuttamattomis-
sa”, jatkaa Hätinen.

Sportti-hanke kehittää erityisesti urheiluseuratoimijoille 
tarkoitettuja verkkokoulutuksia, työkaluja ja menetelmiä päih-
de- ja pelihaittojen ehkäisemisestä. Parhaillaan käynnistyvä 
hanke toteutetaan vuosien 2021–2023 aikana yhteistyössä 
urheilujärjestöjen, -seurojen sekä tutkimus- ja asiantuntijaor-
ganisaatioiden kanssa. EHYT ry toteuttaa hankkeen sosiaali- 
ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) avustuksella.
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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
riitta.sattilainen@ehyt.fi

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

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

Ajankohtaiset tiedot 
koulutuksista ja 
tapahtumista EHYTin 
tapahtumakalenterissa

www.ehyt.fi/tapahtumat

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 vä-
lineitä arkipäivän päihdehaittojen ja niistä syntyneen huo-
len kohtaamiseen ja puheeksiottoon ihmisenä ihmiselle. 

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 aikana Ensihuoli-koulutuksia järjestetään 
verkkokoulutuksina etäyhteydellä.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen: www.ehyt.fi/ensihuoli

Tietoiskut rahapelaamisesta syksyllä 2021
E-ELOKOLON RAHAPELITIETOISKU on erityisesti kohtaamispaikkojen kävijöil-
le, vapaaehtoisille sekä yhdistystoimijoille suunnattu, mutta kaikille muillekin avoin 
30 min tietoisku rahapelaamisen eri teemoista. Lopussa on aikaa kysymyksille ja 
keskustelulle. Tietoisku järjestetään verkossa Teams-alustalla ja sen pitää asian-
tuntija EHYTin rahapelitiimistä. Jokaisessa tietoiskussa on eri teema. Tietoisku on 
maksuton.

Osallistumiseen tarvitset tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen, jossa on verk-
koyhteys sekä mikrofoni. Teams-ohjelman lataaminen laitteelle on suositeltavaa.

E-Elokolon rahapelitietoisku järjestetään joka kuukauden ensimmäinen keski-
viikko klo 10. 
Syksyn 2021 ohjelma ja teemat:
• ke 6.10. klo 10 – Rahapelaamisen puheeksiotto
• ke 3.11. klo 10 – Nuorten rahapelaaminen
• ke 1.12. klo 10 – Urheilijoiden rahapelaaminen ja rahapeliongelmat
Ilmoittautumiset: www.ehyt.fi/tapahtumat

Lisätietoja: asiantuntija Teresa Tenkanen, rahapelihaittojen ehkäisyn yksikkö,  
teresa.tenkanen@ehyt.fi
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Vapaaehtoisten 
päivää juhlitaan 
3.12.2021 
Kansainvälinen va-
paaehtoisten päi-
vä on vuosittain 5. 
joulukuuta. Vuon-
na 2021 vapaaeh-
toisten päivää juhlistetaan Suomessa 
kuitenkin jo perjantaina 3. joulukuuta. 
Vapaaehtoisten päivää koordinoiva Kan-
salaisareena ry kutsuu yhteisöt sekä 
vapaaehtois- ja vertaistoiminnan aktiivit 
ympäri Suomen osallistumaan vapaaeh-
tois- ja vertaistyöstä käytävään keskus-
teluun, juhlistamaan vapaaehtoisuutta, 
vapaaehtoisia ja vertaisia sekä järjestä-
mään vapaaehtoisaiheisen tapahtuman 
omalla paikkakunnallaan 3.12.2021 mikäli 
koronatilanne sen sallii. Kutsukaa paik-
kakuntanne tiedotusvälineet mukaan 
viettämään vapaaehtoisten päivää kans-
sanne! Haastakaa asiantuntijoitanne ja 
päättäjiänne ottamaan kantaa, postaa-
maan ja kirjoittamaan vapaaehtoistyös-
tä! 

Somessa käytössä ovat hashtagit 
#vapaaehtoistenpäivä ja #International-
VolunteerDay 

www.kansalaisareena.fi/
vapaaehtoistenpaiva

Asunnottomien yö
Asunnottomien yötä vietetään jälleen 
17. lokakuuta eri puolilla Suomea. Vuo-
den teemana on ’ULKOPUOLELLA 
– Syrjäytynyt vs. syrjäytetty’. Monessa 
tapauksessa asunnottomuuden syynä 
on yhteiskunnasta syrjäyttäminen. Kun 
kohtuuhintaisia asuntoja ei ole tarpeeksi 
eikä yhteiskunnassa asumista toteuteta 
käytännön tasolla ihmisoikeutena, pieni-
tuloisimmat jäävät ulkopuolelle. Ja mitä 
kauemmin ihminen on asunnottomana, 
sitä vaikeampaa on päästä asuntomark-
kinoille. Syrjäytyminen ja syrjäyttäminen 
ovat usein mielenterveys- ja päihdeon-
gelmien taustalla niin syynä kuin seu-
rauksena. Ulkopuolella-teeman kautta 
Asunnottomien yön kansalaisliike nos-
taa esiin yhteiskunnan rakenteissa olevia 
syitä ja vaatii toimia asuntomarkkinoilta 
syrjäytymisen ja asunnottomuuden tor-
jumiselle.

www.asunnottomienyo.fi

Peliviikko
Peliviikko on pelikasvatuksen teemaviik-
ko, jota vietetään 8.–14.11.2021. Viikolla 
nostetaan pelaamisen positiiviset vaiku-
tukset keskusteluun, tehdään pelaamis-
ta tutuksi kasvattajille ja jaetaan tietoa 
pelaamiseen liittyvistä ilmiöistä. Viikon 
aikana järjestetään eri puolilla Suomea 
avoimia tapahtumia, joissa pelataan 
esimerkiksi lautapelejä, roolipelejä, kon-
solipelejä ja tietokonepelejä sekä tutus-
tutaan pelikulttuuriin luentojen ja työpa-
jojen muodossa.

Peliviikkoa koordinoi Kansallinen au-
diovisuaalinen instituutti.

www.peliviikko.fi

Lahjoita lämpöä 
EHYTin ja A-klinikkasäätiön Lahjoi-
ta lämpöä -kampanja haastaa ihmisiä 
neulomaan asunnottomille ja muille vä-
häosaisille villasukkia ja lapasia. Kam-
panja on osa 17.10.2021 vietettävää Asun-
nottomien yötä. Keräykseen voi neuloa 
ja lahjoittaa villalapasia, sormikkaita ja 
villasukkia ympäri Suomen marraskuun 
loppuun saakka. Kerätyt tuotteet jaetaan 
EHYT ry:n ja A-klinikkasäätiön eri toi-
mipisteiden ja yhteistyökumppaneiden 
kautta tarvitseville ympäri Suomen.

www.ehyt.fi/lahjoita-lampoa

Raha pelissä 
-seminaari 11.11.2021 
Millä eri tavoin rahapelaaminen ja digi-
taalinen pelaaminen liittyvät toisiinsa? 
Miten rahan ja pelaamisen digitalisaatio 
on muuttanut ihmisten peliongelmia? 
Tunnistatko lapsesi rahapelaamisen? 

Muun muassa näitä teemoja käsi-
tellään maksuttomassa Raha pelissä. 
Digi- ja rahapelaamisen hämärtyneet 
rajapinnat -seminaarissa torstaina 
11.11.2021 klo 12–16 Helsingissä, keskusta-
kirjasto Oodissa. 

Seminaari on tarkoitettu sote-ammat-
tilaisille, lasten ja nuorten parissa toimi-
ville, järjestötoimijoille sekä kaikille raha- 
ja digitaalisen pelaamisen teemoista 
kiinnostuneille. 

Tilaisuus striimataan verkkoon. Tilai-
suuden juontaa Sampo Marjomaa.

Tilaisuuden järjestävät EHYT ry:n 
digi- ja rahapelaamisen tiimit sekä Spel-
kunskap-hanke.

Ilmoittaudu mukaan 7.11. mennessä 
paikan päälle Oodiin Helsinkiin tai seu-
raamaan verkkolähetystä.

Ilmoittautuminen ja lisätietoa:  
www.ehyt.fi/tapahtumat 

Tiurahovin 
vuodenvaihteen 
Kaamosmatka 
EHYT ry:n jäsenyhdistys Tiurahovin ystä-
vät järjestää 27.12.2021–2.1.2022 kaamos-
matkan Muoniossa, Ylläs-Pallastunturin 
kansallispuiston kupeessa, sijaitsevaan 
Tiurahoviin. Ohjelmassa mm. retkiä. Kul-
jetus järjestetään tilauslinja-autolla Hel-
singistä Tampereen, Jyväskylän, Oulun ja 
Tornion kautta Tiurahoviin.

Matkan hinta 425 euroa/ alle 16 v. 295 
euroa. Hintaan sisältyy matkat, kämppä-
majoitus, täysihoitoruokailut noutopöy-
dästä, ohjelma ja vetäjien palvelut. Mat-
ka toteutuu, jos vähintään 25 henkilöä 
ilmoittautuu mukaan.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: www.
tiurahovi.fi Markku Lindgren puh. 045 
1235 370, markkulindgren.1515@gmail.
com, tiurahovi@gmail.com

Tapahtumat



LAHJOITA

LÄMPÖÄ

LAPASIA ja

VILLASUKKIA

Voimme ottaa vastaan vain 
käyttämättömiä tuotteita.

Neulo asunnottomalle

Kerätyt tuotteet jaetaan EHYT ry:n ja 
A-klinikkasäätiön toimipisteiden ja

yhteistyökumppaneiden kautta 
tarvitseville ympäri Suomen. 

ehyt.fi/lahjoita-lampoa

Keräysaika 1.9.-30.11.2021


