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Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

SELVIS –
YMMÄRRETTÄVÄÄ
TIETOA PÄIHTEISTÄ
S. 4–5

Digi- ja rahapelaaminen
lähestyvät toisiaan
s. 6–7

Aluevaaleissa
vaikutetaan
hyvinvointiin s. 16

PÄÄKIRJOITUS

Kuka päättää ehkäisevästä
päihdetyöstä?

V

uoden lähestyessä loppuaan
on syytä kääntää katse kohti
aluevaaleja, joiden tulos vaikuttaa meistä jokaisen arkeen.
Sote-uudistuksesta on puhuttu useiden hallituskausien ajan, mutta
hyvinvointialueiden vaalien merkitys on
monelle suomalaiselle vielä tuntematon.
Sote-uudistus on yksi Suomen historian merkittävimpiä hallinnollisia
muutoksia. Kun tällä hetkellä sosiaali- ja
terveyspalveluiden järjestämisestä vastaa
yli 100 kuntaa, uudistuksen myötä palveluiden järjestäminen siirtyy 21 hyvinvointialueelle.
Tammikuussa valitaan hyvinvointialueille ensimmäiset päättäjät ja uudet
valtuutetut aloittavat maaliskuussa 2022.
Aluevaltuusto käyttää hyvinvointialueiden ylintä päätösvaltaa. Vaalit toimitetaan kaikilla muilla alueilla paitsi Helsingissä.
Valtuutetuilla on käsissään ehkäisevän päihdetyön ja järjestöjen toiminnan
kannalta tärkeitä lankoja ja päätöksiä
pitkälle tulevaisuuteen. Valtuusto päättää
muun muassa hyvinvointialuestrategiasta ja palvelustrategiasta, joihin ehkäisevä päihdetyö ja järjestöjen toiminta on
tärkeä saada mukaan. Valtuustoissa päätetään myös hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen työnjaosta, asukkaiden osallistumismahdollisuuksista ja järjestöjen
osallisuudesta erilaisissa rakenteissa.
Ehkäisevän päihdetyön tulevaisuu-

den kannalta nyt on merkittävä vaikuttamisen paikka. Toivomme, että me järjestöt laajalla rintamalla olemme yhdessä
vaikuttamassa siihen, että uusilla päättäjillä on tietoa ja tahtoa edistää ehkäisevää
päihdetyötä myös hyvinvointialueiden
tulevassa työssä.
Sote-uudistuksen tavoite on parantaa palveluiden saatavuutta ja tasa-arvoa
sekä kaventaa hyvinvointi- ja terveys
eroja. Toivomme palvelujärjestelmän
rakentuvan vahvemmaksi ja saumattomammaksi, mutta järjestelmiin jää aina
myös aukkoja, joihin ihminen voi pudota. Erityisen herkästi aukkoja muodostuu silloin, kun ihmisen avun ja tuen
tarve on monimuotoista, kuten päihdeja mielenterveysongelmissa. On erittäin
tärkeää kehittää laadukkaita ja saavutettavia päihdepalveluita. Yhtä tärkeää on
saada apua ja tukea ennen kuin haitat
syvenevät. Tiedämme, että päihdehaittojen ehkäiseminen on tehokkaampaa ja
halvempaa kuin niiden korjaaminen.
Järjestöt
tarjoavat
monenlaista
osaamista ehkäisevässä päihdetyössä
ja terveyden edistämisessä, apua ja tukea matalalla kynnyksellä, kohtaamisen
paikkoja, vertaistukea ja paljon muuta.
Järjestöt ovat mukana punomassa turvaverkkoja ihmisten arkeen ja järjestelmien
aukkoihin.
EHYTin aluevaalikampanjassa tulevia päättäjiä muistutetaan ehkäisevän päihdetyön merkityksestä. Yhdessä
kampanjoimalla teemme tärkeää työtä
sen eteen, että ehkäisevä päihdetyö on
mukana rakenteissa ja käytännön toiminnassa alusta lähtien. EHYTin nettisivulle www.hyvinvointivaalit.fi olemme
koonneet tietoa vaalivaikuttamiseen ja
sieltä voit poimia viestejä ja konkreettisia tavoitteita tuleville päättäjille. Myös
tämän lehden sivulla 16 kerromme lisää
vaalitavoitteista. Nyt on aika vaikuttaa
siihen, että hyvinvointialueilla tehdään
viisaita päätöksiä ehkäisevästä päihdetyöstä!

Marja Pakarinen
toiminnanjohtaja, EHYT ry
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ouluterveyskysely julkaistiin Hyvinvointiareenalla syyskuussa. Tuloksissa oli paljon hyvää, mutta
toisaalta siinä korostui nuorten
kokema yksinäisyys ja ahdistuksen

tunteet.
Pandemian aikainen suositus välttää
kontakteja on estänyt nuoria tapaamasta
ystäviään. Päihteiden käyttö oli vähentynyt:
yksi syy voi olla, että nuorilla siihen liittyy
usein sosiaalisuus. Viime aikoina pinnalla
ollut kannabiksen käyttökään ei ollut lisääntynyt yläkoululaisilla ja toisen asteen opiskelijoilla. Sitä emme vielä tiedä, miten tilanne
muuttuu, kun rajoitukset poistuvat tai niitä
lievennetään.
Hyvinvointiareenalla eri alojen ammattilaiset saivat mahdollisuuden vastata muutamaan kysymykseen, kuten: Miten hyvinvointivaje ilmenee? Miten lasten ja nuorten
hyvinvointia on tuettu pandemian aikana?
Ammattilaisten mukaan yksinäisyyden
tunne ja ahdistus ovat lisääntyneet etenkin tytöillä. Yksilöllisen opiskeluhuollon
ja psyykkisen tuen tarve on kasvanut. Koronapandemia on tuonut esille psykologien
vähäisen määrän oppilaitoksissa, joten apua
mielenterveysongelmiin saa viiveellä.
Jotain hyvääkin pandemia-aika toi: esimerkiksi peruspalveluista on tullut monimuotoisempia. Etävastaanottoja on lisätty ja
palveluja on kohdistettu niitä eniten tarvitseville.
Oppilaitoksissa on hyödynnetty oppilaitospapin palveluja, joita aikaisemmin ei ollut käytetty. Kotiväkeä on tavattu verkossa,
mikä on lisännyt osallistujamääriä. Oppilaiden hyvinvoinnista on keskusteltu enemmän
ja pohdittu, miten hyvinvointia voidaan tukea entistä systemaattisemmin.
Koronatuki mahdollisti opettajien ja
opiskeluhuollon henkilöstön määrän lisäämisen lukioissa. Oppilashuoltotyön tukena
käytettiin myös chat-palveluja ja neuvontaa.
Tilastojen ja arkihavaintojen pohjalta voidaan päätellä, mihin tukea tulee nyt
kohdistaa. Kouluterveyskyselyn myönteiset
tulokset pitäisi pitää vähintään yhtä hyvinä
jatkossakin.

Päivi Christensen
EHYT ry:n oppilaitostyön päällikkö
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Koulutussuunnittelija Milla Ruuska pitää
SELVIS-oppituntia Ammattiopisto Liven
Vantaan toimipaikan opiskelijoille.

SELVIS-hanke tuotti
saavutettavaa tietoa
päihteistä ja pelaamisesta
Teksti: EHYT ry

Kuva: Markku Juusola

Kaikilla on oikeus saada ymmärrettävää tietoa päihteistä
ja pelaamisesta – myös kehitysvammaisilla nuorilla. Tästä
toteamuksesta alkoi SELVIS-hankkeen työ vuonna 2018.
VUODEN LOPUSSA päättyvän hank-

keen tavoitteena on ollut ehkäistä itsenäistyvien kehitysvammaisten nuorten
aikuisten päihde- ja pelihaittoja. Hankkeessa on kehitetty yhdessä kehitysvammaisten nuorten ja alalla toimivien
ammattilaisten kanssa monipuolinen
selkokielinen aineisto tueksi päihde- ja
pelikysymysten käsittelyyn. Lisäksi on
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koulutettu ammattilaisia päihteiden ja
rahapelaamisen puheeksiottoon selkokieli huomioiden.
Hanketta ovat toteuttaneet EHYT
ry ja Kehitysvammaliitto ry. Hanke on
ollut osa Setlementtiliiton koordinoimaa Arvokas-ohjelmaa, joka tähtää
eriarvoisuuden vähentämiseen ja osallisuuden vahvistamiseen.

Hankkeessa kehitettyjä selkokielisiä aineistoja ovat muun
muassa tietopaketit päihteistä ja pelaamisesta, AUDIT-Ctesti ja testi riskipelaamisen arviointiin sekä sarjakuviin ja
animaatioihin perustuvat oppituntimateriaalit erityisoppilaitoksille. Lisäksi on tuotettu verkkokurssit ammattilaisille ja
nuorille.

Kehitysvammaisilla nuorilla enemmän
riskitekijöitä

”Kehitysvammaisten nuorten ja aikuisten elämässä on usein
keskimääräistä enemmän riskitekijöitä päihde- ja pelihaitoille”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Sarianna Palmroos
EHYT ry:stä. ”Näitä voivat olla esimerkiksi yksinäisyys, ulkopuolisuuden kokemukset ja kiusatuksi tuleminen sekä vaikeudet sosiaalisessa kanssakäymisessä.”
Hankkeessa on kiinnitetty huomiota erityisesti itsenäisempään asumiseen siirtymiseen, sillä itsenäisemmän elämän
myötä myös todennäköisyys kohdata päihde- ja pelikysymyksiä kasvaa. Varsinaista tutkimusta ja tilastotietoa kehitysvammaisten henkilöiden päihteiden käytöstä ja pelaamisesta on
kuitenkin vähän.
”Kokemuksemme mukaan kehitysvammaiset nuoret ja
aikuiset käyttävät päihteitä siinä missä muukin väestö. Sekä
lievemmät haitat että vakavammat ongelmat koskettavat myös
heitä”, Palmroos kertoo. ”Kehitysvammaiset henkilöt kohtaavat muutenkin enemmän esteitä yhteiskunnassa, ja ongelmat
päihteiden kanssa merkitsevät moninkertaista riskiä toimintakyvyn menettämiselle. Tutkittua tietoa tarvitaan ehdottomasti
lisää, jotta voidaan paremmin ehkäistä heille aiheutuvia päihdehaittoja. Tämä on yhdenvertaisuuskysymys.”

Kun vaikeinta on lukeminen

Hankkeessa kehitetyssä aineistossa on huomioitu kehitysvammaisten nuorten kognitiiviset haasteet ja erityistarpeet,
kuten selkokielen tarve. Selkokieli on suomen kielen muoto,
jossa kieltä on mukautettu sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan yleiskieltä luettavammaksi ja ymmärrettävämmäksi.
”Helpon kielen lisäksi myös kuvat osoittautuivat tärkeiksi
heti hankkeen alkuvaiheessa”, Palmroos kertoo. ”Nuorten kehittämisryhmissä osallistujat kertoivat, että vaikeinta on lukeminen. Kaikissa materiaaleissamme kuvilla onkin tärkeä rooli.
Ne tukevat tekstin ymmärtämistä. Myös ne henkilöt, jotka
eivät lue, saavat kuvien kautta tietoa aiheesta.”

Selkokielestä hyötyvät monet
Selkokielistä viestintää voivat tarvita ihmiset, joilla on oppimisen, lukemisen tai ymmärtämisen vaikeuksia. Myös iän
myötä tapahtuva kielitaidon heikkeneminen ja muistisairaudet voivat lisätä selkokielen tarvetta. Selkokielestä hyötyvät
lisäksi maahanmuuttajat, jotka opiskelevat suomen kieltä.
Selkokeskuksen vuoden 2019 tarvearvion mukaan selkokieltä tarvitsee noin 11‒14 % väestöstä, eli noin 650 000–
750 000 ihmistä. Määrän arvioidaan edelleen kasvavan, sillä
väestö ikääntyy ja maahanmuuttajien osuus väestöstä kasvaa.
”Vaikka aineistomme on kehitetty erityisesti kehitysvammaisten kognitiiviset haasteet huomioiden, sopivat nämä
aineistot myös muille selkokieltä tarvitseville henkilöille”,
Palmroos kertoo. ”Erityisesti selkokielinen AUDIT-C-testi ja
rahapelitesti sekä tietopaketit päihteistä ja pelaamisesta voivat
olla hyödyllisiä monelle.”

Selkokielessä tärkeää konkretia

Omaa osaamista selkokielisessä vuorovaikutuksessa voi kehittää. Tärkeää on välttää vaikeita ilmaisuja ja käyttää mahdollisimman paljon konkreettisia sanoja.
”Päihdesanasto vilisee vaikeita termejä. Esimerkiksi sana
’riippuvuus’ voi olla vaikea”, kertoo hankkeen projektiasiantuntija Liisa Jokela Kehitysvammaliitosta. ”Kun keskustelee
päihteistä, kannattaa miettiä jo etukäteen, mitkä voisivat olla
vaikeita käsitteitä ja miten niitä voisi selittää.”
Tärkeää on myös aiheeseen orientoiminen, ennakoitavuus,
kertaaminen ja tarkistaminen.
”Hyvä ohje on, että puhetilanteessa kertoo vain yhden tärkeän asian yhdessä puheenvuorossa”, Jokela vinkkaa.
”Selkokieltä tarvitseva henkilö tarvitsee usein enemmän
aikaa keskusteluissa vastaamiseen tai hän voi vaihtaa puheenaihetta kesken kaiken. Voit aina tarkistaa puolin ja toisin, jos
tuntuu, ettei asiaa nyt ehkä ymmärretty samalla tavalla.” Jokela
sanoo. ”Kannattaa myös muistaa, että tekniikkaa tärkeämpää
on kohdata ihminen. Ymmärrysvaikeudet voi aina selvittää.”
SELVIS-hankkeen aineistoihin voit tutustua osoitteessa
www.ehyt.fi/selvis. SELVIS-hankkeelle on haettu
jatkorahoitusta Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus
STEA:lta.
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Raha pelissä -seminaarin juonsi Sampo Marjomaa.
Puhumassa Jani Kinnunen Tampereen yliopistosta.

TAVOITTEENA TURVALLINEN
PELIKULTTUURI JA
PELIHAITATON YHTEISKUNTA
Teksti: Sofia Holmberg
Kuva: Markku Pajunen, Make Photo Oy

Rahan käytöstä on tullut arkinen asia lasten, nuorten ja aikuisten
pelimaailmassa. Raha- ja digipelaaminen ovat viime vuosina lähentyneet toisiaan
niin paljon, että raja niiden välillä on hämärtynyt. Puhutaan myös digi - ja
rahapelaamisen konvergenssista eli näiden pelityyppien samankaltaistumisesta.
Vaikka raha liittyy uusilla tavoilla digipelaamiseen, vain perinteisistä rahapeleistä
on kuitenkin mahdollista voittaa oikeaa rahaa.

E

HYT ry:n digipeli- ja rahapelitiimit sekä Spelkunskaphanke järjestivät 11.11.2021
Raha pelissä - Digi- ja rahapelaamisen hämärtyneet rajapinnat -seminaarin. Hybridimuotoisena
järjestettyä seminaaria seurasi yhteensä
yli 200 raha- ja digitaalisen pelaamisen
teemoista kiinnostunutta ihmistä – osa
paikan päällä Helsingin Oodissa ja osa
etäyhteydellä. Seminaarin juontajana
toimi sanavalmis Sampo Marjomaa.
”Seuraamme työssämme digi- ja
rahapelaamisen rajapintoja ja saamme
niihin liittyen myös paljon kyselyitä.
Pelaamisen ilmiöissä tapahtuu jatkuvia muutoksia, joista on hyvä niin ammattilaisten kuin vanhempienkin olla
tietoinen. Mikromaksut, lootboksit ja
krypto- sekä osakesijoittaminen ovat
tulleet osaksi pelaamista, joten päätim-
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me järjestää näitä teemoja käsittelevän
seminaarin. Kaikenikäiset käyttävät rahaa peleissä”, kertoo EHYT ry:n yksikön päällikkö Riitta Matilainen.
Seminaarissa esiintyi neljä digi- ja
rahapelaamisen asiantuntijaa. Tutkija
Jani Kinnunen Tampereen yliopistosta aloitti seminaaripäivän esityksellään
”Pelaamisen ja sijoittamisen sosiaaliset
palkkiot”. Liki 15 vuotta pelitutkimusta tehnyt Kinnunen huomioi, miten rahapeleihin tutustutaan yhä useammin
digipelien kautta. Digipeleissä esiintyy
muun muassa loot boxeiksi kutsuttuja
yllätyslaatikoita, joista pelaaja voi saada
virtuaalisia palkintoja, kuten aseita tai
vaatteita. Loot boxeja voi avata pelivaluutan lisäksi myös oikealla rahalla.
Sen lisäksi, että digipeleihin on
tullut rahapeleistä tuttuja elementtejä, ovat myös perinteiset hedelmäpelit

muuttuneet tarinallisemmiksi. Myös
osakesijoittamisessa alkaa näkyä rahapelaamisesta tuttua riskinottoa.
Kinnusen tutkijakollega Joseph
Macey Tampereen yliopistosta korosti
englanninkielisessä esityksessään, että
digi- ja rahapelaamisen samankaltaistuminen muuttaa tarjolla olevien pelien lisäksi myös pelikulttuuria. Koska
rahapelimarkkinat muuttuvat jatkuvasti ja ennakointi on erittäin haastavaa,
Macey näkeekin tärkeäksi lisätä tietoisuutta rahapeleistä ja niiden vaikutuksista muidenkin kuin jo rahapelejä
pelaavien keskuudessa.
Peluurin Restart-hankkeen päällikkö Sanni Nuutinen kertoi kuulijoilleen, miten rahan ja pelaamisen
digitalisaatio on muuttanut ihmisten
peliongelmia. Nuutinen tarkasteli peliongelmia hyödyntäen sekä omaa

Raha pelissä -seminaarin järjestivät (vasemmalta oikealle): Annukka Såltin,
Aino Harvola, Teresa Tenkanen, Riitta Matilainen, Eija Pietilä, Anuminja Karhu
ja Sofia Holmberg EHYT ry:stä.

asiantuntijatietouttaan sekä arvokasta
asiakastyöstä saatua kokemustietoutta.
Nuutista huolestuttaa eritoten Suomen
salliva ja arkipäiväinen rahapelikulttuuri sekä rahapelien mainonta digipeliyhteisöissä. Nuutinen nosti esille
myös mielenkiintoisen ilmiön, jossa
ihmiset siirtyvät ongelmallisesta rahapelaamisesta digipelaamiseen. Kun
rahapeliongelma saadaan hallintaan,
moni hakee korvaavaa tekemistä digipelaamisesta ja rahapelaamiseen käytetyt rahat kanavoidaankin digipeleissä
etenemiseen.
Rahapelejä on kautta aikojen pelattu
myös kimpassa – pieni joukko ihmisiä
laittaa rahansa yhteen voidakseen pelata enemmän porukkana kuin mihin
heillä olisi yksilöinä varaa. Digitalisaation myötä rahapelaaminen onnistuu myös suoratoistoa eli striimausta
seuraamalla. Striimaaja kerää katsojilta
rahaa pottiin, jotka hän pelaa katsojien
jännittäessä myös oman rahansa puolesta. Pottiin osallistunut katsoja saa
tietyn prosenttiosuuden voittorahoista.
DNA:n koululaistutkimuksen (2021)

mukaan noin kolmannes vanhemmista
on huolissaan lapsensa pelaamisesta.
Joka kymmenes 5–12-vuotiaan lapsen
vanhempi ei tiedä mitä pelejä lapsi pelaa. 13–16-vuotiaiden lasten kohdalla
osuus on korkeampi, 22 %.
Johtava asiantuntija Helena Tuorila Kilpailu- ja kuluttajavirastosta
(KKV) keskittyi Yllättikö lapsen pelilasku? -esityksessään nimenomaan
lasten ja nuorten haitallisen pelaamisen tunnistamiseen sekä suosittujen
digipelien rahastuskeinoihin. Tuorila
huomauttaa myös, miten pelaamiseen
keskittyneessä kaveriyhteisössä sosiaalinen paine ajaa herkästi lapset ja
nuoret hankkimaan maksullisia lisäosia
edistääkseen omaa asemaansa pelaajana.
Digipeleissä on nykyään paljon
ominaisuuksia, jotka normalisoivat rahankäyttöä. Tuorila kokeekin tärkeäksi, että lapsia autetaan hahmottamaan
rahan arvoa jo nuoresta iästä lähtien,
etenkin kun suurin osa maksuista tehdään nykyään näkymättömällä rahalla.
Tuorila nostaa esiin huoltajien lisäk-

”RAHANKÄYTTÖ ON
OLEELLINEN OSA DIGIPELAAMISTA”

si myös pelioperaattoreiden vastuun:
”Vanhemmilla, pelien suunnittelijoilla
ja pelien tarjoajilla on keskeinen tehtävä
vastuullisen rahankäytön ja ylipäätään
vastuullisen pelaamisen opettamisessa.
On tärkeää tiedostaa se, että rahankäyttö
on oleellinen osa digipelaamista.”
Raha pelissä -seminaari oli osa
Peliviikon ja Ehkäisevän päihdetyön
viikon ohjelmaa. Peliviikkoa koordinoi Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI). Yksi viikon taustahoista on Pelikasvattajien verkosto, jossa
myös EHYT on mukana. Peliviikko
on pelikasvatukseen keskittyvä teemaviikko, jonka tavoitteena on rakentaa
positiivista pelikulttuuria ja vähentää
pelaamiseen ja pelaajiin liittyviä ennakkoluuloja.
Peliviikolla järjestetään vuosittain
satoja tapahtumia eri puolilla Suomea
– tarjolla on luentoja ja työpajoja sekä
mahdollisuuksia pelata muun muassa lauta-, rooli-, konsoli-, mobiili- ja
tietokonepelejä. Peliviikkoa on helppo
tuoda omassa yhdistystoiminnassakin
esille esimerkiksi järjestämällä tietokilpailu, lautapelien vaihtoilta tai työpaja,
jossa askarellaan oma peli.
Lue lisää Peliviikosta verkossa
www.peliviikko.fi.
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Hankkeen koulutussuunnittelija Sari Anjala
Pakka-kävelyllä Tampereen Hatanpäässä.

NUORET PAKKA-TOIMIJOINA

-hankkeessa kehitetään uusia toimintamalleja
päihteiden välittämisen ehkäisyyn
Teksti ja kuva: Sari Anjala ja Katri Saarela

E

HYTin yhdeksän kuukautta sitten startannut Nuoret
Pakka-toimijoina -hanke on
hyvässä vauhdissa. Hankkeen
pohjalle teetetty alkuselvitys, jonka tarkoituksena oli lisätä tietoa
nuorten suhtautumisesta päihteiden
välittämiseen, on viimeistelyä vaille valmis. Selvitys koostuu keväällä tehdyistä
teemahaastatteluista, joita täydennettiin alkusyksystä toteutetulla kyselyllä.
Kyselyyn vastasi 464 yhteistyöoppilaitosten nuorta Vaasasta, Tampereelta ja
Etelä-Karjalasta. Selvitys julkaistaan
EHYTin verkkosivuilla myöhemmin
tänä syksynä.
Alustavien tulosten mukaan alaikäiset nuoret hankkivat alkoholia ja
nikotiinituotteita pääasiassa kavereiden ja tuttujen kautta. Nuoret kokivat
päihteiden hankkimisen olevan help-
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poa, mutta melko harva silti hyväksyi
päihteiden välittämisen alaikäisille.
Sosiaalisen median osuus päihteiden
välittämisessä nousi voimakkaasti esiin
tyypillisenä väylänä myydä ja ostaa
nikotiinituotteita ja alkoholia. Sosiaalisen median kanavissa havaittiin alkoholin ja nikotiinituotteiden välitystä
riippumatta siitä, käyttikö nuori itse
päihteitä. Päihteiden käytöstä aiheutuvista seurauksista vastuun nähtiin
useimmiten olevan alaikäisellä itsellään
tai päihteitä välittäneellä taholla.
Selvityksen pohjalta hankkeessa on kehitteillä kaksi toimintamallia
yläkouluihin ja yksi ammatillisiin oppilaitoksiin. Kaikkien toimintamallien
tarkoituksena on lisätä nuorten osallisuutta paikallisessa Pakka-toiminnassa.
THL:n Pakka-toimintamalli on paikallisten alkoholi-, tupakka- ja rahape-

lihaittojen ehkäisyyn kehitetty menetelmä, jota toteutetaan paikkakunnalla
tai alueella koko yhteisön voimin.
Ensimmäinen yläkouluun kehitetty
toimintamalli on nimeltään Pakka-kävely ja se on suunnattu 7.-luokkalaisille.
Pakka-kävelyn tarkoituksena on kartoittaa nuorten kokemaa turvallisuuden tunnetta julkisilla paikoilla, joissa
esiintyy päihteiden käyttöä ja välittämistä sekä saada nuorten ääni kuuluviin
paikallisessa päätöksenteossa. Nuorilta
kerätään kävelyn aikana nimettömästi
heidän havaintojaan ja kokemuksiaan
päihteiden käytön aiheuttamista turvattomista tilanteista julkisilla paikoilla
sekä päihteiden välittämisestä julkisilla paikoilla ja sosiaalisessa mediassa.
Huomioimalla nuorilta kävelyn aikana
kerätty tieto paikallisessa päätöksenteossa, päästään lisäämään nuorten ym-

päristön ja palvelujen yhdenvertaisia
käyttömahdollisuuksia. Ensimmäiset
Pakka-kävelyn pilotoinnit on toteutettu kahdella paikkakunnalla ja malli on
otettu hyvin vastaan niin nuorten kuin
ammattilaistenkin puolesta.
Toinen yläkouluun kehitteillä oleva malli on 8.–9.-luokkalaisille suunnattu vertaisvaikuttamismalli, jonka
tavoitteena on nuorten tietoisuuden
lisääminen alkoholin ja nikotiinituotteiden käyttöön ja välitykseen liittyvistä haitoista. Ymmärryksen kasvaessa
kriittinen suhtautuminen alkoholin ja
nikotiinituotteiden käyttöön ja välittämiseen lisääntyy, jolloin niiden kysyntä
alaikäisten keskuudessa vähenee. Nuoret toimivat itse mallissa suunnittelijoina, toteuttajina ja arvioijina. Mallin
kehittäminen on saatu hyvään vauhtiin
vapaaehtoisille nuorille järjestetyissä
suunnittelutyöpajoissa ja ensimmäiset
nuoret ovat jo ilmoittautuneet halukkaiksi toimimaan ensimmäisinä vertaisvaikuttajina mallin pilotoinneissa
keväällä 2022.
Ammatillisiin oppilaitoksiin kehitteillä olevassa vertaisvaikuttamismallissa nuoret suunnittelevat ja toteuttavat itse omassa oppilaitoksessaan
tapahtuman, jonka teemana on päihteiden välittäminen alaikäisille. Tapahtuman tavoitteena on vaikuttaa täysiikäistyvien nuorten asenteisiin ja lisätä
ymmärrystä päihteiden välittämiseen
liittyvistä vastuukysymyksistä. Ensimmäiset mallin ideointityöpajat toteutetaan nuorten kanssa keväällä 2022 ja
ensimmäiset tapahtumat syksyllä 2022.
Hankkeen kolmantena vuonna
valmiit mallit kootaan osaksi THL:n
Pakka-materiaaleja, jossa ne tulevat
olemaan kaikkien vapaassa käytössä.

"SAIN HYVÄÄ ILMAA
JA POSITIIVISTA
ENERGIAA
JATKOON. KIITOS,
MAHTAVA TUNTI!”
– Nuoren kommetti Pakka-kävelystä

Kolumni

Onko ehkäisevän päihdetyön
ikäraja 18-vuotta?
Viimeiset kymmenen vuotta olen tavalla tai toisella olen tehnyt nuorisotyötä ja
johtanut nuorisojärjestöjä. On ollut hienoa seurata THL:n tutkimuksista trendiä,
jossa nuoret käyttävät päihteitä entistä vähemmän. Mielestäni tämä kertoo siitä,
kuinka suomalainen yhteiskunta on onnistunut ehkäisevässä päihdetyössä. Ja onnistumisesta iso kiitos kuuluu ehkäisevää päihdetyötä tekeville järjestöille, oppilaitoksille ja nuorisotyölle. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että työtä ei enää tarvittaisi.
Päinvastoin on tärkeää ylläpitää nykytilaa ja jatkaa hyvää kehityssuuntaa.
Syyskuun alussa siirryin EHYTin Aikuiset -osaston päälliköksi. Leikkisästi
olen sanonut entisille ja nykyisille kollegoille, että aloitin ensimmäistä kertaa aikuisten töissä. Samalla olen huomannut, että itseasiassa monet nuorisotyössä käytettävät toimintatavat sopivat hyvin myös aikuisten kohderyhmälle. Ainoana erona
on, että 18-ikävuotta tekee nuoresta oikeustoimikelpoisen ja muutenkin oikeudet
hallita omaa elämää kasvavat.
Nuoren täyttäessä 18-vuotta päihteiden käytössä tapahtuu muutos, jossa moni
aiemmin raitis nuori aloittaa päihteiden käyttönsä. Ja tämä on heidän oikeutensa. Ehkäisevän päihdetyön ja päihdehaittojen ehkäisyn kannalta olisi tärkeää, että
hyvä trendi päihteiden käytössä saataisiin jatkumaan myös aikuisuudessa. Ei tule
myöskään unohtaa, että tietoja ja taitoja päihteistä ja niiden käytöstä tarvitaan
myös aikuisuudessa. Positiivista kehitystä näkyykin nuorten aikuisten piirissä heränneessä sober curious -liikkeessä, joka on erityisesti kiinnostanut sosiaalisessa
mediassa.
Suomessa on käynnissä nyt yksi historian suurimmista rakennemuutoksista,
kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät kunnilta maakunnille. Ehkäisevän päihdetyön järjestäminen tulee kuitenkin jäämään kuntien tehtäväksi. Nuorten kannalta
tämä on luonnollinen ratkaisu, koska koulutus- ja nuorisotoimi tulevat jatkossakin
säilymään kuntien palveluina.
Aikuistyön osastopäällikkönä herää kuitenkin huoli, kuka huolehtii aikuisten ja
vanhusten ehkäisevästä päihdetyöstä tulevaisuudessa ja miten pidetään huoli siitä,
ettei ehkäisevän päihdetyön yläikärajaksi tule 18-vuotta? Näen, että meidän järjestöjen tehtävä on huolehtia, että ehkäisevää päihdetyötä tehdään tulevaisuudessakin
koko väestön keskuudessa.
Monissa kunnissa väestörakenne taittuu vahvasti ikääntyvän väestön puolelle,
joten ratkaisun kehittäminen ehkäisevän päihdetyön tekemiseen kuntien hallintorakenteeseen on äärimmäisen keskeistä. Voisiko ratkaisuna olla esimerkiksi uuden
aikuistoimen perustaminen kuntiin, joka vastaa laajemmin kuntalaisten osallisuudesta ja terveyden edistämisestä?
Riippumatta hallinnollisesta ratkaisusta, selvää on, että ehkäisevää päihdetyötä
tarvitaan myös aikuisväestössä ja tämän muistuttaminen kuntapäättäjille on äärimmäisen tärkeää muutoksen keskellä.

Heikki Luoto
Osastopäällikkö, Aikuiset
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Julkaisut

Sosiaalisesti
turvallisempi tila
Haluamme luoda turvallisen ja hyväksyvän tunnelman, jossa
jokainen osallistuja tulee kohdatuksi omana itsenään, ilman
pelkoa häirinnästä tai syrjinnästä.
Pyydämme kaikkia osallistujia noudattamaan seuraavia
periaatteita toiminnassaan:
1. Kunnioita toisia osallistujia. Kunnioita toisten rajoja ja
henkilökohtaista tilaa.
2. Älä tee oletuksia toisten sukupuolesta,
identiteetistä tai perhesuhteista, vaan kunnioita
heidän itsemäärittelyoikeuttaan.

Audit-testi saamen kielillä
EHYT on julkaissut Audit-testin inarinsaameksi, koltansaameksi ja pohjoissaameksi. Audit on nopea ja tarkka testi,
jolla voi arvioida alkoholinkäyttöä. Se sopii välineeksi sekä
alkoholin käyttäjille että sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Testin on kehittänyt Maailman terveysjärjestö WHO.
EHYTin Audit-testiä on täydennetty pohdintakysymyksillä.
Testit ovat ladattavissa pdf-muodossa EHYTin verkkosivuilta:
www.ehyt.fi/tyokalut-ja-materiaalit

3. Puutu, jos todistat häirintää tai asiatonta kohtelua.
Älä jää sivustakatsojaksi.
4. Tue ja mahdollista kaikkien osallistuminen – kannusta,
kuuntele ja kehu. Jokainen osallistuja voi vaikuttaa
tapahtuman tunnelmaan.
5. Älä häiritse, syrji tai kiusaa.
Mikäli kohtaat asiatonta kohtelua, ota yhteyttä:

Sosiaalisesti turvallisempi
tila -lyhytohje tapaamisiin ja
tapahtumiin
EHYTin korkeakouluyhteisöille suunnatussa KUPLA-hankkeessa toteutettu Sosiaalisesti turvallisempi tila -lyhytohje
tarjoaa esimerkin tapahtuman, tapaamisen, kurssin tai seminaarin sosiaalisen toiminnan ohjeesta osallistujille. Vaikka
materiaali onkin toteutettu korkeakouluille ja opiskelijajärjestöille, soveltuu lyhytohje myös muiden järjestöjen tapahtumien ja tapaamisten kehittämiseen. Kupla -materiaalit ovat
ilmaisia ja saat ne ladattua omaksesi suomeksi, ruotsiksi ja
englanniksi osoitteesta www.ehyt.fi/kupla. Sosiaalisesti turvallisempi tila -lyhytohjeen löydät osoitteesta www.ehyt.fi/
kohdepaikka/korkeakoulut/.

Minkälaista on ehkäisevä
päihdetyö nuorisotyössä?
-raportti
EHYTin Nuorisoalan Osaamiskeskustoiminta ja Terveyden
ja hyvinvoinnin laitos kysyivät viime keväänä nuorisotyöntekijöiltä minkälaista ehkäisevää päihdetyötä he tekevät
sekä minkälaisia haasteita ja onnistumisia he ovat työssään
kohdanneet. Kyselyyn vastasi 321 nuorisotyöntekijää ympäri
Suomen.
Minkälaista on ehkäisevä päihdetyö nuorisotyössä? – Yhteenveto keväällä 2021 toteutetusta kyselystä nuorisotyöntekijöille – raportti on ladattavissa EHYTin materiaalipankista.
www.ehyt.fi/tyokalut-ja-materiaalit
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Uusi EHYT Teema
-lehti on ilmestynyt
Teema-lehdessä keskitytään tällä
kertaa aikuisten päihteidenkäytön
tilanteeseen ja muutoksiin. Miten
päihdekulttuuri on muuttunut taide- ja viihdepiireissä? Entä nuorten
aikuisten kohdalla? Entä millaisia
haasteita on päihdepalveluihin hakeutumisessa? Mitä voi tehdä, jos läheisen päihteiden käyttö
aiheuttaa huolia? Tutustu ja tilaa lehtemme verkkokaupasta!
www.ehyt.fi/tyokalut-ja-materiaalit
Jäsenyhdistykset voivat tilata lehteä maksutta tilaisuuksiinsa
sähköpostitse nikki.pesonen@ehyt.fi.

Selkokielinen video
rahapelaamisesta

TUKILUURI työttömyyteen
-vertaistukipuhelin

SELVIS-hankkeen tuottamien selkokielisten videoiden sarja
on täydentynyt rahapeliaiheisella ”Voittaminen rahapelissä
on sattumaa” -videolla. Aiemmin on julkaistu videot ”Tupakasta voi kieltäytyä” ja ”Alkoholista voi kieltäytyä”. Videoiden
avulla voi keskustella esimerkiksi ryhmäpaineesta, päihteiden haitoista tai ikärajoista.
www.ehyt.fi/selvis

TUKILUURI työttömyyteen -palvelu tarjoaa vertaistukea henkilöille, jotka ovat huolissaan omasta tai läheistensä työtilanteesta. Tuen tarve voi koskea esimerkiksi huolta töiden jatkumisesta, työttömyydestä tai uudelleen työllistymisestä. Vertaiset
tarjoavat palvelussa keskustelutukea, vinkkejä ja rohkaisua
kaikille, joita työn muuttuminen tai puuttuminen koskettaa.
EHYTin jäsenyhdistyksen Viisnollatuki ry:n TUKILUURI-palvelu toimii soittopyyntöjen kautta ja on käyttäjälleen ilmainen.
Palvelun löydät osoitteesta www.viisnollatuki.fi/tukiluuri

Video nuorten digipelaamisesta

Somesisältöä nuorille
Sisällöntuotannon keinot muuttuvat tiheään tahtiin. EHYT
ry:n Buenotalk tuottaa sisältöä nuorten yleisimmin käytetyissä sosiaalisen median kanavissa, kuten Tiktokissa, Instagramissa ja YouTubessa. Tärkeää on vuorovaikutus nuorten
kanssa ja vastaaminen heitä kiehtoviin kysymyksiin päihteistä, pelaamisesta ja hyvinvoinnista.
www.tiktok.com/@buenotok
www.instagram.com/buenotalk
www.youtube.com/buenotalk

Onko Digipelaaminen kauhea harrastus? Mitä hyviä ja huonoja puolia pelaamiseen voi liittyä?
Toisinaan on vaikea aloittaa pelaamisesta tai siihen
liittyvistä asioista puhuminen. ”Digipelaaminen on kauhea
harrastus”-animaatiovideo kannustaa keskustelemaan
esimerkiksi ajankäytöstä, ikärajoista, pelaamisesta, ystävistä
ja pelisäännöistä. Animaatio toimii hyvin niin nuorille kuin
aikuisillekin keskustelun alustukseksi.
Animaatio on katsottavissa myös ruotsiksi ”Digitalt spelande är en hemsk hobby”.
Videot löytyvät EHYT ry:n Youtube-kanavalta:

www.youtube.com/ehytry

Video suomeksi: https://youtu.be/hO6e6ft9T60
Video ruotsiksi: https://youtu.be/4JUk-zOU2QQ
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EHYTin vuoden vapaaehtoiset 2021
Etelä-Suomi

Etelä-Suomesta vuoden vapaaehtoiseksi on valittu aktiivinen henkilö, joka
tekee vapaaehtoistyötä antaumuksella.
Tänä vuonna hän on ollut muun
muassa mukana järjestämässä Kuka
kuulee köyhää -verkoston tilaisuutta.
Lisäksi hän on ollut useampana vuotena järjestämässä upeaa liikunnallista
juhannustapahtumaa Kilpisjärven tunturimaisemiin.
Etelä-Suomen vuoden 2021 vapaaehtoinen on Kunnon Elämä ry:n sihteerinä toimiva Antti Honkonen.

Itä-Suomi

Itä-Suomen vuoden 2021 vapaaehtoiseksi on valittu vapaaehtoistoimija,
joka on saanut paljon positiivista palautetta erittäin aktiivisesta verkkoisovanhemmuudestaan. Palautteiden mukaan hänelle on helppo jutella, ja hän
tuo lämpöä ja valoa kaikkien elämään.
Itä-Suomen vuoden 2021 vapaaehtoinen on Muruset-vapaaehtoistoiminnassa alusta alkaen mukana ollut
Tuija Immonen.

Terttu Salo

Länsi-Suomi

Länsi-Suomen alueelta EHYT haluaa
palkita jo puoli vuosisataa terveyden
edistämisen ja ehkäisevän päihdetyön
eteen työskennelleen aktiivin. Hän
tarttuu innokkaasti tarjolla oleviin vapaaehtoistehtäviin ja onkin vuosikymmenten aikana järjestänyt monenlaisia
tapahtumia, retkiä ja leirejä. Erityisesti
nuorten hyvinvointi on hänelle lähellä
sydäntä. Hän on myös toiminut pitkään EHYTin luottamustehtävissä ja
on myös EHYTin hallituksen varajäsen.
EHYT Länsi-Suomen vuoden 2021
vapaaehtoinen on Terveys ry:n Ilmajoen
osastolla jo Maaseudun Raittiusliiton
ajoista lähtien toiminut Terttu Salo.

Pohjois-Suomi

Pohjois-Suomesta EHYTin vuoden 2021 vapaaehtoiseksi on nimetty henkilö, joka on ollut aktiivisesti
edistämässä ehkäisevää päihdetyötä
koulumaailmassa, etenkin nuuskan
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Jorma Schukoff

käytön osalta. Tämä opettajana ja apulaisrehtorina työskentelevä henkilö on
toiminut myös EHYTin jäsenyhdistys
Terveys ry:n Puttaan Jeleppi ry:ssä sen
perustamisesta lähtien. Jelepin yhdistyessä Oulun Seudun EHYTiin, hän
jatkoi hallitustyötään.
EHYTin Pohjois-Suomen vuoden
2021 vapaaehtoinen on Oulun Seudun
EHYT ry:n hallituksen jäsen Maarit
Rekilä.

Elokolot

Vuoden 2021 Elokolo-vapaaehtoisen
paikka kuuluu henkilölle, jonka isällinen persoona ja vahva läsnäolo rikas-

tuttaa Pirkkalan Elokolon toimintaa
lähes päivittäin. Hän osallistuu tapahtumien järjestämiseen, lahjoituselintarvikkeiden kuljettamiseen ja Elokolon
koronasulkuaikoina hän piti puhelimitse yhteyttä moniin kävijöihin kantaen huolta heidän hyvinvoinnistaan.
Häntä äänestäneiden mukaan hän on
luotettava, avulias, huumorintajuinen
ja sopivan jämäkkä niin puheenjohtajan tehtävässä, työtoverina kuin yhtenä
Elokolon kävijänä ja ystävänä.
Vuoden 2021 Elokolo-vapaaehtoinen on Pirkkalan Elopilkku ry:n puheenjohtaja Jorma Schukoff.

HELSINKI Yli 50-vuotiaiden työt-

tömien ja työttömyysuhan alla
olevien työttömyyden vähentämiseksi ja työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi toimivan
ViisNollaTuki ry:n toiminnanjohtaja Jaana Saikkonen oli mukana
paneelikeskustelussa Kirkon
yhteiskuntapäivillä 24.9.2021.

TAMPERE Tampereen Liikenneraittiusyhdistys ja EHYT

järjestivät syyskuun lopulla Huumeita liikenteessä -miniseminaarin. Seminaarin aiheena oli ”Miten huumeiden käytön aiheuttamaa turvallisuusriskiä liikenteessä
tulisi vähentää?”. Lisäksi aikaa oli varattu keskustelulle.
Mukana olleille jaettiin julistemateriaalia levitettäväksi
mm. autokouluihin.

RAISIO Terveys ry:n Raision alueyhdistys ry järjesti perintei-

sen EPT-viikon Kaamoksentorjunta-illan Raision Olkkarissa
11.11.2021. Tanssiteatteri ERI esitti humoristisen ja koskettavan
esityksen. Lisäksi kosmetologit kertoivat erilaisista hoidoista. EHYTin aluekoordinaattori Anne Mikkola haastoi meitä
antamaan vinkin kaamoksentorjuntaan vieruskaverille. Lopuksi
yllätyksenä yhden tuolin alta löytyi voittolappu kauniiseen kukkakimppuun! Kyllä on hyvä lisätä yhdessäolon iloa!
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JÄRJESTÖTOIMINNAN
AJANKOHTAISET
Hanna Heikkilä

Kohti joulua ja uutta vuotta

K

iireisen syksyn jälkeen on hyvä ryhtyä laskeutumaan kohti joulun pyhiä, ja valmistautumaan uuteen toimintavuoteen.
Toisena poikkeussyksynä olemme kohdanneet jo hyvällä tutulla rutiinilla etätapahtumissa, kuten verkkofoorumeissa, joissa keskustelua
herättivät niin EHYTin strategia, kuin vapaaehtoistyön aina
ajankohtaiset kysymykset. Verkkofoorumeissa myös juhlistettiin kaikkia vapaaehtoistoimintaamme osallistuneita, ja erityisesti vuoden vapaaehtoiseksi valittuja. Lämpimät onnittelut niin palkituille kuin kaikille kuluvana vuonna toimintaan
osallistuneille vielä kerran!
On ollut ilahduttavaa huomata kasvokkaisen toiminnan
jo paikka paikoin käynnistyneen syksyn aikana. Esimerkiksi
asunnottomien yötä vietettiin useamman jäsenyhdistyksen
voimin ympäri Suomea. Kasvokkaiset kohtaamiset ovat olleet
ihan erityisen tärkeitä poikkeusolojen jälkeen – kiitos näiden
mahdollistamisesta.
Kuluvana syksynä EHYTissä on tapahtunut paljon. Aluekoordinaattorimme ovat vetäneet lukuisia Ehkäisevän päihdetyön osaaja -koulutuksia jakaen niissä työkaluja ja osaamista
ehkäisevän päihdetyön toteuttamiseen. Lisäksi he ovat vahvistaneet kansalaisten valmiuksia huolen puheeksiottoon ja
välittämisen ilmaisuun Ensihuolikoulutuksissamme. Näihin
kaikkiin koulutuksiin ovat myös jäsenemme aina tervetulleita.
Muualla EHYTissä ollaan vahvistettu urheiluseurayhteistyötä, laajennettu lapsille ja nuorille suunnattua ’verkkomummolaa’ sekä esimerkiksi edistetty rahapelihaittojen ehkäisyä luomalla rahapelihaittatyölle uusi kansainvälinen verkosto, jota
EHYT koordinoi.
Syksyn aikana olemme myös saaneet uusia jäseniä: EHYTiin ovat liittyneet Alpert ry, Kirkkopalvelut ry, Naistenkartano ry ja Rauman Seudun Työnhakijat ry. Tervetuloa!
Toivotaan että ensivuonna saamme kokea runsaasti vaikuttavia kohtaamisia niin kasvokkain kuin etäalustoillakin.
Nyt on hyvä aika suunnitella niitä, ja valmistautua Tipattoman
tammikuun viettoon, levittää terveyden edistämisen viestejä

• Tipaton tammikuu
-kampanja
• Toimintatukihakemus
ten jättäminen EHYT
ry:lle
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TAMMI

• Mediataitoviikko
(helmikuun toinen viikko)
• Ystävänpäivä 14.2.
• Toimintatukipäätökset
HELMI

aluevaalikeskusteluissa, sekä tietenkin hakea toimintatukea.
Niitä ennen myös hiljennymme joulun viettoon, ja muistutamme turvallisen joulun tärkeydestä lapsille Anna lapselle
raitis joulu -kampanjan viestein.

Hae toimintatukea vuodelle 2022, ja muista
raportoida menneen vuoden tuen käyttö

Toiminta-avustukset ensivuoden toimintaan ovat haettavissa taas joulu-tammikuussa. Toivomme että mahdollisimman
moni paikallistason toimintaa järjestävä yhdistyksemme hakisi tukea, ja toteuttaisi sen turvin esimerkiksi kampanjatapahtumia omalla alueellaan.
Haku aukeaa joulukuun puolessa välissä ja otamme vastaan hakemuksia tammikuun loppuun saakka. Minuun, Nikki
Pesoseen sekä aluekoordinaattoreihimme saa mielellään olla
yhteydessä hakemusten ideoimiseksi tai mahdollisten hakemiseen liittyvien kysymysten ratkomiseksi yhdessä.
Jos olette saaneet nyt kuluvalle vuodelle toimintatukea,
tulee teidän raportoida tuen käytöstä sähköisellä lomakkeella vuoden loppuun mennessä ja liittää raporttiin kirjanpidon
tosite. Huomaattehan että STEAn ohjeistusten mukaisesti
pyydämme kaikkia toimintatuen saajia toimittamaan kustannuspaikkakohtaisen kirjanpidon otteen, joko raportoinnin yhteydessä tai viimeistään myöhemmin keväällä toimitettavien
toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen kanssa.
Raportointiohje ja lomake löytyvät verkkosivulta, ja kerromme myös mielellämme aiheesta lisää. Lue lisää ja hae tukea ensi vuodelle osoitteessa www.ehyt.fi/toimintatuki.

Aluevaaleissa herätellään päättäjiä ja
kansalaisia ehkäisevän työn tärkeyteen

Vuoden vaihteen molemmin puolin kampanjoidaan aluevaalitavoitteidemme näkymisen ja läpimenemisen puolesta. Tähän
työhön kutsumme jokaisen EHYTläisen mukaan.
Aluevaalit ovat hyvinvointivaalit. Päihde- ja peliongelmat
vaikuttavat yhteiskuntaamme valtavasti. Tulevien hyvinvointialueiden yksi tärkeimmistä tehtävistä on edistää kansalais-

• Vuosikokoukset (jonka
jälkeen ed. vuoden
toimintakertomuksen ja
tilinpäätöksen toimittami
nen EHYT ry:lle)
• Kansanterveyspäivä 20.3.
MAALIS

• Maailman terveyspäivä
7.4.
• Kuntavaalit 18.4.
HUHTI

• Selvin päin kesään
-kampanja
• Päihdepäivät verkossa 19.–20.5.2021
• Maailman tupakaton päivä 31.5.
TOUKO

KESÄ

ten terveyttä ja hyvinvointia. Ongelmien ehkäisy on tähän
tehokkain keino. EHYTin aluevaalisivuille (https://ehyt.fi/
ehyt-ry/vaikuttamistoiminta/vaalit/) on koottu vaikuttamistavoitteemme, joihin toivomme mahdollisimman monen
ehdokkaan ja tulevan päättäjän sitoutuvan.

Vuosi käynnistyy Tipattomalla, ja jatkuu
muun muassa vanhemmuutta tukevilla ja
liikenneraittiutta edistävillä viesteillä
Vuoden aloittaa perinteiseen tapaan Tipaton tammikuu, tutulla ’uusia tottumuksia’ -teemalla.
Ideoita ja materiaaleja (kuten tulostettavat julisteet sekä
pubi-visa) tipattoman viettoon löytyy osoitteesta tipaton.
fi. Kuulemme mielellämme Tipattoman viettoon liittyvistä
suunnitelmistanne, ja ideoimme yhdessä lisää.
Keväällä välitämme sosiaalisen median kanavillamme, ja
myös julisteina, vanhemmuutta tukevia viestejä – Lämmin ja
turvallinen vanhemmuus on yksi tärkeimmistä myöhemmiltä päihdehaitoilta suojaavista tekijöistä. Jokainen vanhempi
myös hyötyy tuesta, ja tähän yhteisölliseen vanhemmuuden
tukeen haluamme kannustaa ensi vuonna kaikkia.
Myöhemmin keväällä toistamme myös ’Selvänä liikenteessä’ -kampanjamme, ja herättelemme erityisesti nuorten
huomiota liikenneturvallisuuden tärkeyteen. Kaikkien näiden viestien levittämisessä arvostamme jäsentemme apua, ja
autamme mielellämme myös teitä ideoimaan, miten voisitte
omilla alueillanne parhaiten levittää viestejä.
Kevään perinteinen maamerkki, Päihdepäivät, järjestetään
toukokuussa etäyhteyksin – toivottavasti tapaamme myös siellä virtuaalisissa seminaari- ja tapahtumatiloissa!

Hyvää
joulua ja
onnellista
uutta vuotta!
rrr

EHYT kiittää lämpimästi kaikkia vapaaehtoisiaan
jäsenyhdistyksissä, kohtaamispaikoissa ja kaikissa
muissa toiminnoissa, ja toivottaa jokaiselle oikein
onnellista joulun aikaa!

• Koulujen alkaminen
• Liikenneturvallisuus
• Savuton Suomi -päivä 27.8.
viikko
HEINÄ

ELO

SYYS

• Vanhusten viikko
3.–10.10.
• 17.10. Asunnottomien
yö (YK:n kansainväli
nen päivä köyhyyden
poistamiseksi)
LOKA

• EPT-viikko (viikko 45)
• Peliviikko
MARRAS

• Anna lapselle raitis
joulu -kampanja
• Vapaaehtoistoiminnan
päivä
• Toimintatukiraportit
EHYT ry:lle
JOULU
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UUTISIA

Vaikutamme aluevaaleissa - ehdokkaat
mukaan hyvinvoinnin puolestapuhujiksi
Aluevaalit on paikka vaikuttaa. Hyvinvointialueiden perustoja on rakennettu jo tovin aikaa, mutta
varsinainen H-hetki koittaa aluevaaleissa 23.1.2022. EHYT ry kutsuu kaikki mukaan vaikuttamaan
ja viemään viestiä eteenpäin omalla alueellaan. Aluevaaliehdokkaita voi pyytää mukaan
ilmoittautumaan hyvinvoinnin puolestapuhujiksi kampanjasivulla: hyvinvointivaalit.fi.
EHKÄISEVÄLLÄ PÄIHDETYÖLLÄ edistetään ihmisten ter-

veyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Työtä tehdään ihmisten
arjessa, heidän erilaiset elämäntilanteensa huomioiden. Tavoitteena on, että ihmiset voivat hyvin. EHYT ry ja ehkäisevän
päihdetyön järjestöverkosto ovat mukana näissä talkoissa.
Yhteiset aluevaalitavoitteet on koottu neljän eri teeman alle.

1. Ehkäisevä päihdetyö toteutuu sosiaali- ja
terveyspalveluissa
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa sote-palvelujen
järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille. Samalla uudistuu
laki ehkäisevästä päihdetyöstä. Hyvinvointialueen vastuulla
on huolehtia ehkäisevän päihdetyön tehtävistä sosiaali- ja
terveydenhuollon palveluissa.
• Ehkäisevä päihdetyö ei keskity vain alkoholiin ja nikotiinituotteisiin, vaan siihen kuuluvat myös rahapelaaminen, huumeet
ja lääkkeet.
• Huolehditaan, että ehkäisevä päihdetyö on sekä sosiaali- että
terveyspalveluissa tehtävää työtä.
• Kirjataan päihteidenkäytön mini-interventiot järjestelmiin, kun
huomataan että päihteiden käyttöön liittyy haittaa tai riskejä.
• Asukkaille annetaan tietoa, neuvontaa ja keskustelumahdollisuuksia matalalla kynnyksellä niin kohtaavan työn kuin
verkkopalveluiden kautta.
• Linkitetään sote-palveluketjukuvauksiin mukaan järjestöjen
ehkäisevän päihdetyön oma-apumateriaalit, neuvontapalvelut, vertaistoiminta ja kohtaamispaikat. Järjestöjen asiantuntijuus, materiaalit ja koulutukset toimivat ammattilaisten työn
tukena.

2. Hyvinvointialueen rakenteet ja hallinto
edistävät ehkäisevää päihdetyötä
Hyvinvointialueiden lakisääteinen tehtävä on esittää ja edistää ehkäisevää päihdetyötä hallinnossaan. Ehkäisevää päihdetyötä tulee johtaa ja sille on luotava rakenteet. Hyvinvointialueen tulee tukea alueensa kuntia ehkäisevän päihdetyön
toteuttamisessa ja kehittämisessä.
• Hyvinvointialueille nimetään ehkäisevän päihdetyön koordinaattori, joka toimii yhteistyössä kuntien ja järjestöjen kanssa.
• Hyvinvointialueille nimetään järjestökoordinaattori, joka hoitaa vakituisesti järjestöyhteistyötä.
• Hyvinvointialueen strategiassa näkyy ehkäisevä päihdetyö
ja järjestöjen merkitys. Ehkäisevän päihdetyön rooli osana
sosiaalisesti kestävää kehitystä tunnistetaan.
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3. Asukkaat ja järjestöt osallistuvat hyvinvointia
edistävään työhön
Hyvinvointialueiden tulee lain mukaan edistää asukkaiden
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, jotta päihdehaitat vähenisivät.
• Alueellista Pakka-mallia toteutetaan yhteistyössä kuntien ja
järjestöjen kanssa.
• Järjestökoordinaattorin työ tukee osallisuutta ja mahdollistaa
alueen asukkaiden ja järjestöjen osallistumisen sote-palvelujen kehittämiseen.

4. Ehkäisevää päihdetyötä tehdään yli
sektorirajojen
Hyvinvointialueen tehtävä on huolehtia ehkäisevän päihdetyön toimien yhteensovittamisesta kunnan, hyvinvointialueen, viranomaisten, elinkeinoelämän ja yhteisöjen kanssa.
Hyvinvointialueen sote-palveluja ovat mm. perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, sairaalapalvelut, hammashoito, mielenterveys- ja päihdepalvelut, perhekeskukset,
äitiys- ja lastenneuvolat, lastensuojelu, opiskeluhuolto, aikuissosiaalityö, vammaispalvelut, ikääntyneiden asumispalvelut,
kotihoito ja kuntoutus.
• Varmistetaan, että eri ikäryhmien tarpeet huomioidaan aina
lapsista ikääntyviin. Huomioidaan myös läheisten tarpeet.
• Huomioidaan ehkäisevä päihdetyö alueellisissa opiskeluhuoltosuunnitelmissa. Varmistetaan, että opiskeluhuoltolain
mukainen yhteisöllinen ja ehkäisevä työ jatkuu koulujen ja
opiskeluhuollon yhteistyönä.
Lisätietoa aluevaalitavoitteista ja niihin liittyvistä
ratkaisuehdotuksista kampanjasivulta: hyvinvointivaalit.fi

EHYT RY ALUE-, JÄRJESTÖ- JA ELOKOLOTOIMINTA

HANNA HEIKKILÄ

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

SOILE TÖRRÖNEN

NIKKI PESONEN

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

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

Pohjois- Suomi

ELISA AARNIO

aluekoordinaattori
p. 050 439 1610
saija.himanka@ehyt.fi

aluekoordinaattori
p. 050 571 0480
elisa.aarnio@ehyt.fi

SINIKKA KORPELA

HANNELE HIRVONEN

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

tapahtumatuottaja
p. 050 413 9367
hannele.hirvonen@ehyt.fi

Länsi- Suomi

HARRI JUKKALA

POHJOIS-SUOMI
ALUEKESKUS
Oulu

MIIA HIETANIEMI

aluekoordinaattori
p. 050 571 4818
miia.hietaniemi@ehyt.fi
ALUETOIMISTO
Seinäloki

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

LÄNSI-SUOMI
ALUEKESKUS
Tampere
ELOKOLO
Tampere
ELOKOLO
Pirkkala

LIISA ÄYRÄS

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

aluekoordinaattori
p. 0400 274 823
harri.jukkala@ehyt.fi

Etelä- Suomi

ANNE MIKKOLA

aluetyöntekijä
Tampereen ja Pirkkalan Elokolot
p. 050 407 1044
riitta.sattilainen@ehyt.fi

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

Itä- Suomi

SAIJA HIMANKA

RIITTA SATTILAINEN

TIMO GLAD

ELOKOLO
Turku

KESKUSTOIMISTO
Helsinki

ELOKOLOT
Helsinki

ITÄ-SUOMEN
ALUETOIMISTO
Kuopio

ALUETOIMISTO
Jyväskylä

ALUETOIMISTO
Lahti

ELOKOLO
Lahti

HELI VAIJA

aluekoordinaattori
p. 044 510 0228
heli.vaija@ehyt.fi

JUKKA SUOMILAMMI

aluetyöntekijä
Lahden Elokolo
p. 0400 252 511
jukka.suomilammi@ehyt.fi

JOUNI KORPELA

aluetyöntekijä
Lahden Elokolo
p. 044 748 2989
jouni.korpela@ehyt.fi

MIKA MIKKONEN

aluetyöntekijä
Helsingin Elokolot
p. 040 593 5305
mika.mikkonen@ehyt.fi
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Koulutukset

Päihdepäivät 2022 järjestetään
verkkotapahtumana
SUOMEN SUURIN PÄIHDETEEMAINEN koulutustapahtuma Päihdepäivät järjestetään verkossa 11.–12.5.2022. Tapahtuman ohessa järjestetään
virtuaalinen messutapahtuma. Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto ja
EHYT ovat päättäneet järjestää Päihdepäivät toistamiseen verkkotapahtumana, jotta mahdollisimman moni pääsee osallistumaan riippumatta vallitsevasta koronatilanteesta.
Toukokuussa 2021 järjestetty verkkotapahtuma tavoitti 1600 osallistujaa,
ja se oli osallistujamäärältään tähän mennessä suurin. Verkkotapahtumaa
pidettiin erittäin onnistuneena ja varsinkin tapahtuma-alusta sai kiitosta.
Monen mielestä tapahtuma oli jopa paras verkkoon siirretty messutapahtuma.
Ensi vuoden verkkotapahtumassa on tuttuun tapaan tarjolla maksullista sekä maksutonta ohjelmaa, virtuaalisia messupisteitä sekä kohtaamisia
verkon välityksellä. Päihdepäivät verkossa 2022-tapahtuman liput tulevat
myyntiin 24.1.2022. Samana päivänä julkaistaan valmis ohjelma. Messupisteiden myynti alkaa helmikuussa.

www.päihdepäivät.fi

Ensihuolikoulutukset
Ensihuoli-koulutus tarjoaa valmiuksia
päihteidenkäytöstä tai pelaamisesta syntyneen
huolen puheeksi ottamiseen.
ENSIHUOLI-KOULUTUKSESSA opitaan puhumaan
vaikeista asioista kunnioittavalla tavalla, toista rohkaisemalla ja tukemalla. Koulutus on maksuton ja tarkoitettu
kaikille. Kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka kaipaavat välineitä arkipäivän päihdehaittojen ja niistä syntyneen huolen kohtaamiseen ja puheeksiottoon ihmisenä ihmiselle.
Koulutuksen tavoitteena on oppia tunnistamaan huoli
ja löytää keinoja huolen ilmaisuun sekä antaa käytännön
työkaluja lähipiirissä havaittuihin päihdehaittoihin puuttumiseen ja puheeksiottoon mahdollisimman varhaisessa
vaiheessa. Koulutuksen sisällöt ovat sovellettavissa myös
pelaamisesta syntyneen huolen puheeksi ottamiseen.
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Ensihuoli-koulutuksia järjestetään kasvokkaisten koulutusten ohella verkkokoulutuksina etäyhteydellä myös
keväällä 2022.
Lisätietoa ja ilmoittautuminen: www.ehyt.fi/ensihuoli

Tapahtumat

Joulukuun jäsenkahvit 14.12.

Mitä voisi löytyä alkoholin
tilalle?
TIPATON TAMMIKUU on perinne, joka on jatkunut jo vuosikymmeniä. Tammikuussa 2022 käyntiin pyörähtävä Tipaton
tammikuu -kampanja herättää pohtimaan, voisiko alkoholin tilalle löytyä uusia tottumuksia ja tapoja. Onko alkoholin käytön
taustalla tuttu käyttäytymismalli tai tilanne, jossa on ”aina ennenkin otettu”?
– Tipaton tammikuu tarjoaa hyvän mahdollisuuden pysähtyä
miettimään omaa alkoholin käyttöä ja sen syitä. Mikä oikeastaan
on oma suhde alkoholiin? sanoo Tipaton tammikuu -kampanjaa
Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkostossa koordinoiva Maaret
Väkinen.
Tipattoman aikana puhutaan sober curious -trendistä, joka on
vapaasti käännettynä uteliasta raittiutta. Tämä maailmalla suosioon noussut ilmiö kannustaa kyseenalaistamaan omia alkoholin
käyttöön liittyviä tottumuksia.
Puhutaan myös tietoisesta juomisesta ja oman alkoholin käytön vähentämisestä.
– Tipattomalle voi ryhtyä itselleen sopivalla tavalla, esimerkiksi viettämällä kuukauden kokonaan ilman alkoholia, tai vähentämällä alkoholin käyttöä. Jo alkoholin käytön vähentämisellä on
positiivisia vaikutuksia terveyteen ja esimerkiksi unen laatuun,
toteaa Väkinen.
Tipattomaan tammikuuhun on tulossa myös uutta kampanjamateriaalia. Vuoden lopulla julkaistaan uusi video sekä materiaalia sosiaaliseen mediaan. Myös Tipaton-kampanjan yhteistyökumppanit julkaistaan loppuvuoden 2021 aikana.

Joulukuussa on jälleen mahdollisuus virtuaaliseen kahvihetkeen,
kun EHYT kutsuu kaikkia jäsenyhdistystensä toimijoita mukaan
vapaamuotoiseen keskusteluiltaan tapaamaan tuttuja ja vaihtamaan ajatuksia.
Vapaan porinan ja kuulumistenvaihdon lisäksi jutellaan Anna
lapselle raitis joulu -kampanjasta sekä Tipattomasta tammikuusta. Käännetään katse jouluperinteisiin, pitkiin vapaisiin, tulevaan
vuoteen ja uudenvuodenlupauksiin.
Toivomme kohtaavamme langoilla mahdollisimman paljon
tuttuja ja uusien kasvojen kohtaaminen ilahduttaa myös aivan
erityisesti!
Joulukuun jäsenkahvit järjestetään Teams-alustalla tiistaina
14.12. klo 17–18.30. Emäntinä ovat Heli ja Anne.
Tervetuloa vaihtamaan ajatuksia ja kuulumisia sekä keskustelemaan ajankohtaisista aiheista!

www.ehyt.fi/tapahtumat

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

Kampanjan verkkosivut löytyvät osoitteesta www.tipaton.fi ja
somessa kampanjaa voi seurata #tipaton #uusiatottumuksia
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