
SELVIS-oppitunnit – ohjeita ammattilaiselle 

Nämä lyhytohjeet on tehty ammattilaisten tueksi SELVIS-hankkeessa tuotettujen oppituntimateriaalien 

kanssa työskentelyyn. 

 

Ammattilainen: Näin käytät oppituntimateriaaleja ohjatuissa ryhmissä 

• Tutustu dioihin ennen tunnin alkua. Voit jättää joitakin pois, jos koet sen tarpeelliseksi esimerkiksi 

ajankäytön kannalta. 

• Diojen muistiinpanot auttavat sinua esittämään jatkokysymyksiä aiheiden parissa. 

• Jotkut aiheet saattavat herättää enemmän keskustelua kuin toiset, ja siksi on hyvä suunnitella 

etukäteen, kuinka paljon aikaa riittää mihinkin osioon.  

• Kysymyksiin ei usein ole yhtä oikeata vastausta. On hyvä, jos kysymykset herättelevät keskustelua 

ja pohdintaa ryhmässä. 

• Jos kysymysten kohdalla ryhmä ei muista kaikkia videon/sarjakuvan tapahtumia kunnolla, voitte 

katsoa materiaalin tai osan siitä uudelleen. 

• Joillekin keskustelu voi tuntua raskaalta. Tähän on hyvä varautua etukäteen. 

• Video-materiaalit: Jotta saat videot pyörimään, tarvitset toimivan nettiyhteyden. 

• Sarjakuva-materiaalit: Tulosta sarjakuva osallistujille, jos mahdollista.  

• Ehkäisevä päihdetyö on jatkuvaa työtä, ja oppitunnit ovat yksi osa sitä. Ottakaa aihe osaksi arkea ja 

madaltakaa kynnystä keskustella päihteistä ja pelaamisesta myös oppituntien ulkopuolella.

Materiaalit ja niiden tekstivastikkeet 

Oppitunneilla käytettävät materiaalit: 

• Alkoholi-video • Alkoholi-sarjakuva 

• Tupakka-video • Tupakka-sarjakuva  

Kaikki SELVIS-hankkeen tuottamat materiaalit löydät Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n sivuilta: ehyt.fi/selvis 

 

 

 

https://ehyt.fi/tuote/alkoholista-voi-kieltaytya-video-selkokieli/
https://ehyt.fi/tuote/tupakasta-voi-kieltaytya-video-selkokieli/
https://ehyt.fi/tuote/selvis-sarjakuva-alkoholista-selkokieli/
https://ehyt.fi/tuote/selvis-sarjakuva-tupakasta-selkokieli/
https://ehyt.fi/selvis


Tutustu myös näihin 

Alla olevat linkit ovat hyödyllistä lisämateriaalia oppituntien tueksi. Voitte oppituntien lopuksi tutkia sivuja 

yhdessä, niin niistä tulee kaikille tutummat. 

• Verneri.net: Alkoholista selkokielellä 

• Verneri.net: Tupakasta selkokielellä   

• EHYT ry:n sivut SELVIS-hankkeesta, josta löydät kaikki hankkeen tuottamat materiaalit. 

• SELVIS-hankkeessa tehty hyvinvointikaverikurssi, joka auttaa tukemaan omaa ja kaverin 

hyvinvointia. Kurssilla puhutaan alkoholista ja opetellaan kieltäytymään päihteistä. 

 

SELVIS – ehkäisevää päihdetyötä kehitysvammaisille nuorille aikuisille 

SELVIS-hankkeen (2018-2021) tavoitteena on ehkäistä itsenäistyvien kehitysvammaisten nuorten päihde- ja 

pelihaittoja kehittämällä selkokielistä ja saavutettavaa päihde- ja pelikasvatusmateriaalia.  

SELVIS on EHYT ry:n ja Kehitysvammaliitto ry:n yhteishanke, joka toimii valtakunnallisesti. Hanke on myös 

osa Arvokas- eriarvoisuuden vähentämisen avustusohjelmaa, jota koordinoi Setlementtiliitto. Hanketta 

rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA). 

 

 

 

https://verneri.net/selko/terveys-ja-liikunta/alkoholi/
https://verneri.net/selko/terveys-ja-liikunta/tupakka/
https://ehyt.fi/selvis
https://kvl.mmg.fi/course/view.php?id=31
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