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Päihdepalveluissa  
uudistusten vuosi

myös sosiaali- ja terveydenhuollon am-
mattilaiset. 

Mielenterveys- ja päihdepalveluista 
tullaan jatkossa säätämään sosiaali- ja 
terveydenhuoltolaeissa. Lainsäädännön 
luonnoksista löytyy hyviä tarkennuksia, 
kuten palveluohjauksen tehostaminen, 
alaikäisten palveluiden parempi huo-
mioiminen, kokemusasiantuntijoiden 
roolin vahvistaminen ja läheisten tu-
keminen sekä kirjaus siitä, että päihty-
neenä voi hakeutua matalan kynnyksen 
palveluihin, kuten päiväkeskukseen. 

Lainsäädännön lähtökohta on ol-
tava ihmisten yhdenvertainen oikeus 
päihdepalveluihin. Erityistä huomiota 
on kiinnitettävä mielenterveyspalvelui-
hin ja päihdepalveluihin pääsyyn koko 
maassa sekä siihen, että näitä palveluja 
käyttävät asiakkaat saavat myös mui-
ta palveluja yhdenvertaisesti muiden 
asiakkaiden kanssa. Jos asiakkaalla on 
samanaikaisesti mielenterveys-, päih-
de- ja/tai riippuvuusongelma, on mie-
lenterveys- ja päihdepalveluja järjestet-
tävä hänelle samanaikaisesti.

Päihteisiin liittyvät ongelmat vaati-
vat sosiaalihuollon ja terveydenhuollon 
saumatonta yhteistyötä. Lakiuudistuk-
sessa tulee huolehtia siitä, että sosiaa-
li- ja terveydenhuolto täydentävät toi-
siaan. Asiakkaan siirtyessä palvelusta 
toiseen, on turvattava palvelujen jatku-
vuus ja asiakkaan tarvitsema palveluko-
konaisuus. 

Mitä enemmän voidaan vahvistaa 
perustason palveluita, sitä paremmin 
voidaan kehittää myös erityispalvelui-
ta. Palvelujärjestelmässä ei saa unohtaa 
edistävää ja ehkäisevää työtä, sitä miten 
riskit tunnistetaan ja miten vastataan 
varhaisen vaiheen ongelmiin. Päih-
detyön tulisi muodostaa kokonaisuus 
muun sosiaali- ja terveydenhuollon 
kanssa sekä hyvinvointialueella ja kun-
nissa tehtävän ehkäisevän päihdetyön 
kanssa.

Marja Pakarinen
toiminnanjohtaja, EHYT ry

Viime vuonna EHYTin Päih-
deneuvonnassa vastattiin 
lähes tuhanteen puheluun. 
Tämä on kaikkien aikojen 
ennätys. Vastattujen puhelui-

den määrä oli 47 % suurempi kuin ennen 
korona-aikaa. Päihteiden käyttöön liit-
tyvän huolen lisäksi puheluissa näkyy se, 
miten kovilla soittajien mielenterveys ja 
jaksaminen ovat. Lisääntyvä puheluiden 
määrä kertoo varhaisten päihde- ja mie-
lenterveyspalveluiden suuresta tarpeesta. 

Päihde- ja mielenterveyspalvelui-
den osalta alkanut vuosi on uudistusten 
aikaa. Sote-uudistus otti harppauksen, 
kun tammikuussa valittiin ensimmäi-
set hyvinvointialueiden valtuutetut. 
Käynnissä on myös toinen palveluihin 
vaikuttava uudistus: mielenterveys- ja 
päihdelainsäädännön muuttaminen. 
Aikataulu on nopea ja uusi lainsäädän-
tö halutaan saada voimaan ensi vuoden 
alusta. Laki tulee lausuntokierrokselle 
vielä ennen kesää.  

Päihdehuollon palveluihin pääsyssä 
on suuria alueellisia ja sosioekonomisia 
eroja. Asiakkaan näkökulmasta järjes-
telmä on usein sirpaleinen ja monimut-
kainen. Palvelut eivät aina vastaa asiak-
kaiden tarpeita, hoitojaksot ovat lyhyitä 
ja asiakkaat palaavat palvelujen pariin 
yhä uudelleen. Tätä viestiä tuovat esiin 
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17. tammikuuta Jussi Holmalahti @HolmalahtiJussi

Alkoholittomaan elämäntapaan uteliaisuudella 
suhtautuva sober curious ajattelu lisääntyy. Ehkä 
meidän jokaisen olisi hyvä välillä kyseenalaistaa 
omaa alkoholikulutustamme. #tipaton

Päihdepalveluissa 
on parannettavaa  
– Päihdeasiamiehen 
tavoitteet hyvinvoin
tialueille

Tulevat hyvinvointialueet tulevat 
vastaamaan laajasta ja tärkeästä 
kokonaisuudesta. Hyvinvointi-
alueiden vastuulle siirtyvä so-
siaali- ja terveydenhuolto on 

kansalaisten kannalta merkittävä, kaikkia 
koskeva asia. Ehkäisevä päihdetyö EHYT 
ry:n päihdeasiamies lähestyy aihetta päih-
dehuoltoon ja päihdepalveluihin liittyvien 
aiheiden kautta.

Päihdeasiamiehen tavoitteet aluevaa-
leihin ja uusille hyvinvointialueille:
1. Päihdepalveluiden hyvä saavutettavuus
2. Monipuoliset tarpeen mukaiset päih-

depalvelut koko Suomessa
3. Asiakkaan kuuleminen ja kunnioittava 

kohtelu
4. Läheisten palvelujen varmistaminen
5. Lyhyet odotusajat hoitoon pääsylle

Näiden asioiden kohdalla on ollut toistu-
vasti puutteita ja niiden korjaaminen on 
ollut hankalaa. Kun rakenteet nyt muut-
tuvat, juuri näihin tärkeisiin asioihin on 
syytä panostaa. Nyt on mahdollisuus saa-
da päihdepalveluihin liittyvät ongelma-
kohdat kuntoon.

Päihdepalveluita tarvitsevat henki-
löt ja heidän läheisensä ottavat yhteyttä 
päihdeasiamieheen juuri silloin, kun he 
tarvitsevat apua hoitoon pääsyyn tai hoi-
don aikaisiin ongelmatilanteisiin. Näin 
tieto vallitsevista epäkohdista tavoittaa 
päihdeasiamiehen. 

Tutustu tarkemmin Päihdeasiamie-
hen tavoitteisiin verkkosivulla 
www.ehyt.fi/uutishuone/blogit

Tuula Sillanpää 
päihdeasiamies, EHYT ry

Päihdeasiamies neuvoo ja auttaa 
päihdehoitoon ja sen aikaiseen 
sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa. 
Maksuton neuvonta on luottamuksellista ja 
sitä tarjotaan valtakunnallisesti. Lisätietoa: 
www.paihdeasiamies.fi

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
http://www.ehyt.fi/uutishuone/blogit
http://www.paihdeasiamies.fi
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”Pelaaminen heikentää kuntoa ja näköä.” Tämä on yksi 
yleisistä digipelaamiseen liittyvistä myyteistä, joiden 
purkaminen kuuluu pelikasvatukseen. Keskustelu 
terveellisistä pelitavoista sekä lasten ja nuorten 
tukeminen pelaamiseen liittyvien asioiden käsittelyssä 
on pelikasvatuksen ydintä. Pelikasvatus sisältyy myös 
koulujen opetussuunnitelmaan. Ruotsinkielinen 
pelikasvatus on osa EHYTin ruotsinkielisille peruskouluille 
tarjoamaa ehkäisevää päihdetyötä myös jatkossa, vaikka 
Spelkunskaphanke päättyykin.

SUOMALAISET 10–19-vuotiaat nuoret 
käyttävät noin 17 tuntia viikossa pelaa-
miseen. Yksi digipelaamiseen liittyvis-
tä myyteistä aikuisten keskuudessa on, 
että pelaaminen on turhaa ajanvietettä. 

— Parhaimmillaan pelaaminen on 
palkitseva harrastus. Se on hauskaa, so-
siaalista ja opettavaista. Jotta pelaami-
nen pysyisi positiivisena, aikuisen tulisi 
ymmärtää, miksi nuori pelaa ja mistä 
pelimaailmassa on kyse, sanoo Annuk-
ka Såltin, EHYT ry:n  Spelkunskap-
hankkeen projektipäällikkö.

Digipelaaminen on  
kauhea harrastus!
Teksti: Sandra Broborn, Annukka Såltin ja Krista Lindberg

Kuvat: Annukka Såltin ja Tuuli Hypén

Spelfostrarens handbok 2 tarjoaa hyviä 
vinkkejä peliarjen tukemiseksi, kertoo 
projektipäällikkö Annukka Såltin.
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EHYT ry on syksystä 2019 alkaen kouluttanut ruotsin-
kielisten koulujen henkilökuntaa, vanhempia sekä peruskou-
lun oppilaita Spelkunskap-hankkeen kautta. Samalla EHYT 
on edistänyt keskustelua siitä, mitä digipelaaminen tarkoittaa 
sekä julkaissut aiheeseen liittyvää materiaalia ruotsiksi. 

—Hanke syntyi puhtaasti ruotsinkielisen pelikasvatuksen 
kysynnän kasvusta. Olemme tehneet yhteistyötä ruotsinkielis-
tä koulu- ja nuorisotyötä sekä vanhemmuutta tukevien toimi-
joiden kanssa, Såltin jatkaa.

—Aikuiset eivät ole tietoisia siitä, miten heidän käyttäy-
tymisensä vaikuttaa lapsiin ja nuoriin. Ristiriitaisen viestin 
antaa esimerkiksi se, jos aikuinen iltaisin käyttää puhelinta lu-
keakseen uutisia, mutta samalla vaatii lapsia laittamaan oman 
puhelimensa pois, Såltin sanoo.

Spelfostrarens handbok 2 (suomeksi Pelikasvattajan käsi-
kirja 2) on ilmainen opas kaikille, jotka kohtaavat digipelaavia 
lapsia, nuoria sekä aikuisia. Opas on kirjoitettu yhdessä tutki-
joiden ja digipeliasiantuntijoiden kanssa. Siitä löytyy vinkkejä 
pelisääntöihin, terveellisiin pelitapoihin sekä siihen, miten ai-
kuiset voivat asettaa vastuulliset rajat pelaamiselle.

Uskalla keskustella
Tavallinen pelko aikuisten keskuudessa on, että rajojen aset-
taminen nuorelle on vaikeampaa, jos itse ei pelaa. Pelikasvatus 
ei edellytä aikuiselta peliharrastuneisuutta: pääosassa on vuo-
ropuhelu ja luottamuksen rakentaminen. 

—Valvonta sujuu parhaimmin dialogin kautta ja turvalli-
suuden tunne luodaan luottamalla omiin lapsiin ja oppilaisiin. 
Voit aikuisena olla läsnä juuri sellaisena kuin olet, Såltin sa-
noo.

Animaatio ”Digipelaaminen on kauhea harrastus”, joka 
julkaistiin marraskuussa Pelitaitoviikolla sekä suomeksi että 
ruotsiksi, toimii hyvin keskustelupohjana kaikille, jotka koh-
taavat lapsia ja nuoria.

— Uskalla keskustella peleissä tapahtuneista asioista, pe-
lien herättämistä tunteista, pelaamisen syistä, pelikavereista ja 
mistä vain peleihin liittyvästä! Keskustelun ei tarvitse tapah-
tua millään tietyllä oppitunnilla, Såltin sanoo.

Pelikasvatuksen avulla on mahdollista tukea perheen kes-
kinäistä kommunikaatiota. Se on hyvä lähtökohta ylläpitää 
positiivista suhdetta nuoren maailmaan ja tarpeisiin. 

— On myös tärkeää, että lapset ja vanhemmat tunnistavat, 
jos pelaamiseen alkaa yhdistyä negatiivisia piirteitä ja muita 
arjen haasteita, jatkaa Såltin.

Keskustelua oppitunneilla ja 
vanhempainilloissa
Peruskouluissa järjestettävillä Spelkunskap-oppitunneilla 
käsitellään monia pelaamiseen liittyviä osa-alueita. Nuorten 
kanssa keskustellaan sosiaalisista taidoista digitaalisessa 
ympäristössä, koulun, kaveripiirin ja perheen huomioimisesta 
pelaamisessa sekä arjen tasapainottamisesta ja hallinnasta.

Myös huoltajille tarjotaan tukea pelaamiseen liittyvissä 
kysymyksissä. Spelkunskap-vanhempainilloissa avataan sitä, 
millaista digitaalisen pelaamisen ympärille rakentuva maailma 
on ja mitkä ovat uusimpia trendejä.

Vanhempainillat vastaavat esimerkiksi kysymyksiin: Miksi 
nuori pelaa? Voivatko pelit olla hyödyllisiä? Mitä pelien ikära-
jat tarkoittavat? Kuinka paljon aikaa tai rahaa pelaamiseen voi 
käyttää? Luotettava tieto ja toisilta huoltajilta saatu vertaistuki 
antavat hyvät lähtökohdat perheen sisäiseen pelikasvatukseen 
ja auttavat virheellisten käsitysten korjaamisessa.

Hankkeen projektipäällikkö Annukka Såltin on huo-
mannut, että ruotsinkielisessä mediassa on käyty enemmän 
keskustelua digitaalisesta pelaamisesta hankkeen aikana kuin 
aiemmin. Hanke on onnistunut tuomaan keskusteluun mu-
kaan pelaamisen merkityksen pelaajalle ja aikuisen tuen tar-
peellisuuden. 

— Ensimmäiset hankkeen toiminnasta kirjoitetut lehtiot-
sikot olivat hyvin negatiivissävytteisiä tyyliin ”Uusi hanke tor-
juu peliriippuvuutta”. Nyt hankkeen päätteeksi lehdistö kir-
joittaa huomattavasti postitiivisemmin ja pelikasvatus edellä 
”Digitaalinen pelaaminen voi olla hyvä harrastus, mutta van-
hemman tukea tarvitaan”. Såltin jatkaa, että on tärkeää, että 
pelaamisesta kirjoitetaan mediassa ja huoltajille ja kasvattajille 
tarjotaan aiheesta tietoa, sillä pelimaailma on laaja ja monelle 
tuntematon tai vaarallisen oloinen maailma. 

Parhaimmillaan digitaalinen pelaaminen on kaiken ikäi-
sille sopiva suhteellisen edullinen ja monipuolinen harrastus. 
Pelejä löytyy moneen makuun ja tarpeeseen. Jotta pelaaminen 
pysyy kohtuudessa ja arki sujuu, tulee arjen olla tasapainoista 
ja aikuisten olla mukana tukemassa peliharrastuksessa samoin 
tavoin, kuin muissakin harrastuksissa.
Spelkunskap-hanke päättyy alkuvuodesta 2022. Ruotsinkielinen 
pelikasvatus säilyy edelleen osana EHYTin ruotsinkielisille 
peruskouluille tarjottavaa ehkäisevää työtä.

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne -säätiö on tukenut EHYTin 
Spelkunskap-hanketta ja ruotsinkielistä pelikasvatusta. 

Lue lisää ruotsinkielisestä pelikasvatuksesta ja materiaaleista 
www.ehyt.fi/sv

http://www.ehyt.fi/sv
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VANHEMMUUSTAIDOILLA 
VOI EHKÄISTÄ NUOREN 

PÄIHDEKOKEILUJA 
Teksti: Soile Törrönen

Vanhemmuuden tukeminen 
on erittäin tehokas keino 
ehkäistä lasten myöhempää 
riskikäyttäytymistä, kuten 
päihdekokeiluja. Tutkimus-

ten mukaan lasten kasvua tukee lämmin, 
kuunteleva ja osallistuva, lapsen itsenäi-
syyttä kunnioittava, mutta selkeät sään-
nöt ja rajat asettava vanhemmuus. Nämä 
vanhemmuustaidot nousevat esiin 
EHYT ry:n vuoden mittaisessa Kuun-
tele ensin -kampanjassa.

Kampanjan aineistot on suunnattu 
ensisijaisesti päiväkoti-ikäisten ja ala-
koululaisten vanhemmille. Viesteillä 
pyritään herättelemään tietoisuutta 
läsnä olevan ja kannustavan vanhem-

muuden merkityksestä sekä antamaan 
tukea vanhemmuuden käytäntöihin 
arjessa. 

Kuuntele ensin -kampanjan luot-
sasi EHYTiin alue- ja järjestötoimin-
nan osastopäällikkö Hanna Heikkilä, 
joka on tällä hetkellä toimivapaalla 
EHYTistä ja toimii elokuuhun saakka 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella 
(THL) kehittämispäällikön sijaisena. 

”Emme olleet EHYTissä teh-
neet vanhemmuustaitojen tukemiseen 
tähtäävää aineistoa aiemmin, joten 
päätimme avata tässä uuden polun. 
Vanhemmilla ja perheillä on mah-
dollisuuksia hyvin yksinkertaisillakin 
keinoilla luoda arjen vuorovaikutus-
tilanteissa pohjaa lapsen turvallisel-

le kasvulle. Samalla he voivat suojata 
lasta ja nuorta monenlaisilta riskeiltä 
tulevaisuudessa. Lapsen käytökseen 
voi vaikuttaa esimerkiksi huomioimal-
la lapsen onnistumisia lämpimillä ja 
oikea-aikaisilla kehuilla sekä luomalla 
turvallisuuden tunnetta lapselle yllä-
pitämällä perheessä selkeitä rajoja ja 
sääntöjä”, kertoo Heikkilä THL:stä.

Vanhemmuuden eri osa-alueita 
käsittelevä julistesarja koostuu 12 ju-
listeesta. Teemoja ovat muun muassa 
aktiivinen kuuntelu, turvalliset ta-
vat käyttää älylaitteita, kehuminen, 
kärsivällisyys, liikkuminen, rutiinit, 
yhteinen tekeminen, kiintymyksen 
osoittaminen, yhdessä leikkiminen 
ja mielekkään tekemisen mahdollis-
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taminen. Nämä ovat kaikki tärkeitä 
hyvän vanhemmuuden käytäntöjä. Ju-
listeita täydentävät sosiaalisen median 
kampanjointi Facebookissa, Instagra-
missa ja Twitterissä. Lisäksi kampan-
jaan kuuluu 12 videota lämpimän ja 
kannustavan vanhemmuuden ulottu-
vuuksista, joista julisteetkin kertovat. 
Käytännössä nämä ulottuvuudet tar-
koittavat hyvinkin arkipäiväistä, läsnä 
olevaa vanhemmuutta 

”Lapsen tarpeiden, ajatusten ja tun-
teiden kuuntelu ei aina ole kiireisessä 
arjessa helppoa. Sitä voi kuitenkin tie-
toisesti opetella ja luoda perhearkeen 
iloa ja kaikkien hyvinvointia tukevia 
tapoja. Kuuntelu on usein hyvä perusta 
lämpimän ja avoimen vuorovaikutuk-
sen ja laajemminkin hyvän kasvatus-
suhteen luomiselle”, toteaa Heikkilä.

Kampanja pohjautuu YK:n huu-
mausaine- ja rikosasioidentoimiston 
(UNODC) tuottamiin vanhemmille 
suunnattuihin Listen First -materiaa-
leihin. Kyseinen alkuperäiskampanja 
keskittyy onnellisuuden, turvallisuuden 
ja huolenpidon vahvistamiseen per-
heissä. Kampanjaa on toteutettu vuo-
desta 2016 alkaen useissa maissa Eu-
roopassa, Pohjois- ja Väli-Amerikassa 
sekä Lähi-Idässä. Kampanja-aineisto 
pohjautuu vahvasti kansainväliseen 
tutkimukseen lasten ja nuorten kehi-
tyksestä ja riskikäyttäytymisen ehkäi-
systä. 

Kuuntele ensin -kampanjaa levi-
tetään koko maassa perhekeskuksiin, 
neuvoloihin, varhaiskasvatusyksiköihin 
sekä seurakuntien kohtaamispaikkoi-
hin eli paikkoihin, joissa pienten las-

ten vanhempia kohdataan. Kampanjan 
levityksessä on mukana muun muassa 
THL:n perhekeskusverkosto, jonka 
kautta EHYT on onnistunut tavoitta-
maan perhekeskuksia kattavasti koko 
Suomen alueelta. Myös Vanhempain-
liitto ja Lastensuojelun Keskusliitto 
ovat mukana viemässä kampanjasano-
maa eteenpäin. Läpi vuoden levitettä-
vissä julisteissa, videoissa ja viesteissä 
pyritään antamaan selkeitä ja helppoja 
vinkkejä kasvatustyön arkeen. 
Kuuntele ensin -kampanja on näkyvillä 
EHYTin sosiaalisen median kanavilla sekä 
verkkosivuilla 25.1.–31.12.2022. Lisätietoa 
kampanjasta:  
www.ehyt.fi/kuuntele-ensin 
#ListenFirst #KuunteleEnsin

KUUNTELE ENSIN -KAMPANJAA 
LEVITETÄÄN KOKO MAASSA 

PERHEKESKUKSIIN, NEUVOLOIHIN, 
VARHAISKASVATUSYKSIKÖIHIN SEKÄ 

SEURAKUNTIEN KOHTAAMISPAIKKOIHIN.

http://www.ehyt.fi/kuuntele-ensin
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aali antaa tietoa huumeiden ja muiden 
päihteiden vaikutuksista ajokykyyn 
sekä huumeiden vaikutuksen alaisena 
ajamisen seurauksista nuoren elämään.

Vuonna 2020 huumeiden vaiku-
tuksen alaisena ajaneita jäi kiinni en-
simmäistä kertaa Suomen historiassa 
yhtä paljon kuin alkoholin vaikutuksen 
alaisena ajaneita. Myös väestökyselyissä 
näkyvät muutokset suomalaisten asen-
teissa huumeita kohtaan: yhä useampi 
pitää huumekokeiluja suhteellisen vaa-

rattomina. Liikenteessä huumeet nä-
kyvät myös entistä useammin. Nuorten 
riski joutua liikenneonnettomuuteen 
johtuu vähäisestä ajokokemuksesta ja 
nuoresta iästä. Nuorille aikuisille eni-
ten ongelmia liikenteessä aiheuttavat 
alkoholi ja huumeet, suuret ajonopeu-
det ja turvavyön käyttämättömyys.

Kampanjan ensisijainen kohde-
ryhmä ovat nuorten huoltajat sekä 
nuorten kanssa työskentelevät aikuiset. 
Vanhemmilla ei ole välttämättä tietoa 

HUUMEITA LIIKENTEESSÄ
Huumeita liikenteessä kampanja rohkaisee vanhempia 
keskustelemaan nuorensa kanssa siitä, miten huumeet vaikuttavat 
liikenneturvallisuuteen.
Teksti: Elisa Aarnio ja Hannele Hirvonen

KAMPANJA KANNUSTAA nuorten 
kasvattajia ottamaan huumeet ja lii-
kenneturvallisuuden rohkeasti puheek-
si nuoren kanssa ja antaa myös vinkkejä 
keskusteluun. Puheeksiottamisella voi-
daan vaikuttaa nuoren käyttäytymiseen 
sekä ehkäistä onnettomuuksia. 

Kampanja toteutettiin ensimmäistä 
kertaa keväällä 2021 EHYTin sosiaa-
lisen median kanavilla. Kampanjama-
teriaaleihin kuuluu video, somekuvia 
sekä kaksi erilaista julistetta. Materi-
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Täyttääkö digiosallisuus 
yhteisöllisyyden tarpeen?
Ulkona on kova pakkanen ja vuosi on 1993. Kovasta pakkasesta huolimatta poikapo-
rukka laittoi lätkäkamat reppuihin, hankki kimppakyydit ja lähti koulun kaukalolle 
yhdessä pelaamaan. Elämässä ei ollut huolia, eikä kukaan edes ollut kuullut masen-
nuksesta tai syrjäytymisestä. Kaikki halukkaat otettiin pelaamaan iästä riippumatta.

Nyt 2020-vuodesta alkaen koronapandemian aikana alkoi uusi digitaitoja kehit-
tävien hankkeiden aika. Tämä on todella hyvä, koska 1980-luvun vaihteessa syntyneet 
ovat ensimmäinen sukupolvi, joille tietokoneiden käyttö on kuulunut teini-iässä päi-
vittäin elämään. Digitaidot ovat tärkeä osa nyky-yhteiskuntaa, eikä ilman niitä selviä 
kunnolla arjesta. 

Radiosta kuului juuri, että Etelä-Pohjanmaalla työttömien lukumäärä nousi joulu-
kuun aikana tuhannella henkilöllä. Jos vertaan lukua kotikuntani Kauhavan asukaslu-
kumäärään, niin se on n. joka kymmenes. Työttömyys tekee ihmisen elämään valtavan 
ajankäytöllisen tyhjiön, joka täyttyy itsestään, jos ihminen ei sitä itse tiedostaen täytä.

Ennen EHYTille siirtymistä tein työtä päihdepalveluiden päiväkeskustoimintaa 
tuottavassa järjestössä. Kun Suomi oli suljettuna 2020 alkuvuodesta, niin tein kyselyä 
kävijöille, millaisia sosiaalisia suhteita heillä oli ollut tänä aikana. Lähes jokaisessa 
vastauksessa kävi ilmi, että sulun aikana kontakteja oli 1 tai 2. On vaikea ymmärtää, 
että yli 2 kuukauden aikana ihmiset ovat tavanneet yhtä ihmistä kasvotusten ja joissa-
kin tilanteissa henkilö oli sosiaalialan ammattilainen.

Etäpalvelut eivät riitä, eivätkä ne ratkaise ihmisten sosiaalisuuden tarvetta. Kaik-
ki ihmiset tarvitsevat sosiaalisen verkoston ympärilleen. Muistelen mielessäni do-
kumenttiohjelmaa, jossa kerrottiin pienestä kyläyhteisöstä, jossa jokaisella oli oma 
tehtävä kylän toiminnan ylläpitämiseksi. Jokainen koki itsensä merkitykselliseksi 
osallisuutensa kautta. Miksi tämä jäi mieleeni? Kyseisen kylän heimolla oli oma kieli, 
joka ei tuntenut lainkaan sanaa masennus. Kyläläiset eivät edes ymmärtäneet, mitä 
dokumentin tekijät tarkoittivat, kun aihetta yritettiin heille selittää.

Digipalvelut ovat loistava lisä ja tarvitaan taitoa niiden käyttämiseksi, mutta ne ei-
vät koskaan tule täyttämään ihmisen sosiaalisia tarpeita. Sosiaalisen elämän verkottu-
essa on riski, että ihmisten kyky toimia kasvotusten heikkenee ja kynnys liikkua kodin 
ulkopuolella kasvaa. Merkityksellisyys elämästä heikentyy jo nuorena, kaiken vapaa-
ajan täyttää nopeasti mieltä virkistävä ruutuaika ja keskittymiskyky on nollassa. Ol-
laan ajassa, jossa tarvitaan uusia ja vanhoja malleja, joissa ihmisten merkityksellisyys 
lisääntyy. Tässä merkittävässä osassa ovat järjestöt, seurat ja kyläyhteisöt. Samalla, kun 
täytetään ihmisen osallisuuden tarvetta, niin tehdään jo huomaamatta ennaltaehkäi-
sevää ja korjaavaa työtä. Palkintona on kaikille merkityksellinen yhteisö ja osallisuus.

Nuoremmat sukupolvet ovat oppineet käyttämään palveluita, kun keski-ikään ke-
renneet ovat itse tottuneet osallistumaan ja antamaan oman panoksensa. Yhteisöjen 
toiminnan merkityksellisyys tulee ajatuksesta, ”mitä minä voisin antaa omalle yhtei-
sölleni” ja samalla, kuin huomaamatta täyttyy oma yhteisöllisyyden tarve osallisuuden 
kokemuksen kautta.

Jesse Keskinen
Asiantuntija, LänsiSuomi

siitä, miten huumeet vaikuttavat nuo-
ren autonkuljettajan, pyöräilijän ja säh-
köpotkulautailijan toimintakykyyn lii-
kenteessä. Tai miten vanhempana voisi 
asiaa käsitellä nuoren kanssa ja samalla 
tukea hänen turvallista ja vastuullista 
liikennekäyttäytymistään?

Sosiaalisessa mediassa kampanja 
tavoitti viime vuonna 140 300 hen-
kilöä. Julisteita jaettiin muun muassa 
Tampereen seudun ammattiopiston 
Tredun toimipisteisiin sekä Nokian 
liikenneturvallisuuskeskuksen kautta 
Pirkanmaan autokouluihin. Syyskuus-
sa Tampereen liikenneraittiusyhdistys 
ry järjesti paikallisen Huumeita liiken-
teessä -miniseminaarin sekä painatti ja 
jakoi kampanjajulisteita autokouluihin 
ympäri Suomen.

Tänä vuonna kampanjaa vietetään 
4.–8. huhtikuuta. Kampanja toteute-
taan pääasiassa sosiaalisessa medias-
sa. Merkittävässä roolissa ovat myös 
kaikki nuorten kanssa toimivat tahot, 
kuten autokoulut, oppilaitokset, jär-
jestöt ja nuorisopalvelut. Haastamme 
esimerkiksi autokouluja ympäri Suo-
men hyödyntämään materiaalia sekä 
rohkeasti ottamaan huumeet ja muut 
päihteet puheeksi osana ajo-opetuksen 
teoriatunteja.

Sinäkin voit osallistua kampanjaan 
jakamalla sosiaalisen median sisältö-
jä, kirjoittamalla mielipidekirjoituksia 
tai järjestämällä kampanjaan liittyvän 
tempauksen tai tapahtuman. Kam-
panjajulkaisuja voit myös peukuttaa ja 
kommentoida alueellisilla Facebook-
sivuilla: EHYT Itä-Suomi, EHYT 
Etelä-Suomi, EHYT Pohjois-Suomi 
ja EHYT Länsi-Suomi. Yhdistykset 
voivat myös painattaa kampanjaju-
listeita paikallisesti. Ennen kaikkea 
kannustamme ottamaan huumeet roh-
keasti puheeksi, osaat kyllä. Voit ottaa 
yhteyttä asiantuntija Elisa Aarnioon, 
niin saat lisätietoja kampanjasta ja ma-
teriaalista. 
Lisätietoja: Elisa Aarnio, asiantuntija Itä-
Suomi, elisa.aarnio@ehyt.fi  
p. 050 571 0480 
www.ehyt.fi

Kolumni

mailto:elisa.aarnio@ehyt.fi


10

Julkaisut

Selkokielinen 
opas 
digipelaamisesta 
Tietoa digipelaamisesta -opas 

vastaa selkokielisesti kysymyksiin: Mitä digipelit ovat? 
Miksi pelaamme digipelejä? Mitä haittoja pelaaminen 
voi aiheuttaa? Miten pidät digipelaamisen kohtuullisena? 
Mistä saa apua, jos digipelaaminen on ongelma?

Oppaan voi ladata EHYTin materiaalipankista:  
www.ehyt.fi/tuote/tietoa-digipelaamisesta/

Rahapelaaminen 
puheeksi -videot
Rahapelaaminen on Suomessa 
hyvin yleistä, ja osalle pelaajista 
se aiheuttaa talouteen, ihmis-
suhteisiin ja terveyteen liitty-
viä haittoja. Rahapelaamisen 
puheeksiotto on tärkeää, jotta 
riskitason rahapelaaminen ja 
rahapeliongelma voidaan tun-
nistaa varhaisessa vaiheessa. Rahapelaaminen puheeksi 
-tukiaineisto tarjoaa ammattilaisille toimintamallin rahape-
laamisen puheeksiottamiseen, ongelman tunnistamiseen ja 
lyhytneuvontaan. Tukiaineiston voi ladata maksutta sivustolta 
www.julkari.fi

Tukiaineiston tueksi on valmistunut neljä videota, joissa 
asiakastilanteiden kautta avataan puheeksioton toiminta-
mallia. THL on suunnitellut ja toteuttanut videot yhteistyössä 
EHYTin ja Peliklinikan kanssa ja ne on tekstitetty suomeksi. 
Ensimmäisessä videossa EHYTin rahapelihaittatyön asian-
tuntija Eija Pietilä keskustelee riskitason rahapelaajan kans-
sa. Videot löytyvät THL:n YouTube-kanavalta: www.youtube.
com/THLfinland/videos

Alkoholin ja nikotiinituotteiden 
välittäminen alaikäisille -selvitys
Alkoholin ja nikotiinituotteiden välitys alaikäisille on laiton-
ta, mutta siitä huolimatta päihteitä päätyy nuorten käsiin. 
EHYTin Nuoret Pakka-toimijoina -hankkeen toteuttaman 
selvityksen tarkoituksena oli selvittää nuorten suhtautumis-
ta ja asenteita alkoholin ja nikotiinituotteiden välittämiseen 
alaikäisille.

Mistä nuoret saavat päihteitä ja miten he suhtautuvat 
alkoholin ja nikotiinituotteiden alaikäisille välittämiseen? 
Miten välittäminen näkyy sosiaalisessa mediassa ja kuka 
on vastuussa seurauksista?

Selvityksen on kirjoittanut Tiina Pajuvirta Tampereen 
yliopistosta.

Selvitys on ladattavissa materiaalipankista: 
https://ehyt.fi/tuote/alkoholin-ja-nikotiinituotteiden-
valittaminen-alaikaisille-selvitys/

EHYT avasi selkokieliset 
verkkosivut
EHYTin uusilta, selkokielisiltä verkkosivuilta löytyy nyt tie-
toa ehkäisevästä päihdetyöstä, päihde- ja pelihaitoista ja 
EHYTin toiminnasta selkokielellä. Verkkosivuille on myön-
netty Selkokeskuksen selkotunnus, joka kertoo käyttäjälle, 
että sisältö on selkokielinen.

”Kaikilla ihmisillä on oikeus saada ymmärrettävää tietoa 
päihteistä ja pelaamisesta. Selkokieliset sivut parantavat tä-
män tiedon saavutettavuutta”, toteaa SELVIS-hankkeen pro-
jektipäällikkö Sarianna Palmroos. 

Selkokieli on yleiskieltä helpompaa suomea, jota tarvitsee 
noin 11‒14 % väestöstä (Selkokeskuksen tarvearvio vuodelta 
2019). Selkokielistä viestintää voivat tarvita ihmiset, joilla on 
oppimisen, lukemisen tai ymmärtämisen vaikeuksia tai muis-
tisairaus. Selkokielestä hyötyvät myös monet maahanmuut-
tajat, jotka opiskelevat suomen kieltä.

EHYTin selkokieliset sivut löytyvät osoitteesta  
www.ehyt.fi/selkokieli.

https://ehyt.fi/tuote/tietoa-digipelaamisesta/
https://www.julkari.fi/handle/10024/142993
https://www.julkari.fi/handle/10024/142993
https://www.youtube.com/playlist?list=PLV8_D7-jawHTzZuPymTzWsWgdsktYm2nj
http://www.ehyt.fi/selkokieli
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Toimitko maahanmuuttaneiden 
parissa? Tiesitkö, että EHYT 
palvelee myös arabian ja somalin 
kielillä?
Hadiya (2020–2023) on EHYT ry:n hanke 
somalin- ja arabiankielisten nuorten 
hyvinvoinnin edistämiseksi. Hadiya-hanke on 
vahvalla kulttuurisensitiivisellä osaamisellaan 
tuottanut työkaluja päihde- ja rahapeliasioiden 
puheeksiottoon. Hadiya-aineistot ovat 
ladattavissa ilmaiseksi somalin-, arabian- ja 
suomenkielisinä EHYTin verkkosivuilta  
www.ehyt.fi/hadiya 

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

Ehkäisevän päihdetyön TEEMA-uutiskirje 
Ehkäisevän päihdetyön TEEMA on Ehkäisevän päihdetyön järjes
töverkoston sekä EHYT ry:n yhteinen ajankohtaiskatsaus, jossa 
keskitytään kuukausittain yhteen aihepiiriin.

Tsemppaajat-uutiskirje kertoo koulumaailman keskeiset 
kuulumiset sekä ajankohtaiset terveiset ehkäisevän päihdetyön 
kentältä. 

EHYTin rahapeliuutisia kertoo ajankohtaisista rahapelaamiseen 
ja rahapelihaittojen ehkäisyyn liittyvistä tutkimuksista, koulutuk
sista, tapahtumista, julkaisuista ja kyselyistä. 

www.ehyt.fi/tilaa-uutiskirje

teemoista VanhempainInfo-materiaalillamme. 
Hyvinvoinnin edistämisen kysymyksissä auttaa anonyy-

misti ja maksutta PuhelinHelppi torstaisin klo 14–18. Arabi-
an-/suomenkielinen linja 0800 955 20 ja somalin-/suomen-
kielinen linja 0800 955 22. 

Hadiya-keskustelukortit käynnistävät innostavaa ajatusten-
vaihtoa pienryhmissä ja toimivat samalla puheeksioton työ-
kaluina. Pakasta nostetaan vuoron perään kortteja ja etsitään 
yhdessä vastauksia kysymyksiin kuten ”Mikä tekee sinut on-
nelliseksi? Tiedätkö missä nuoresi viettää perjantai-iltaansa? 
Miksi rahapelit on kielletty alle 18-vuotiailta?” Nuorten ja ai-
kuisten ryhmiin on tuotettu omat kohdennetut korttipakkan-
sa. 

Leyla ja Ali -tarinoissa seurataan kahden fiktiivisen nuo-
ren elämää ja tilanteita, joissa he kohtaavat päihde- ja raha-
peli-ilmiöitä arjessaan. Tarinat tarjoavat sekä nuorten että 
vanhempien ryhmiin virikkeellisen alustan hyvinvointia edis-
tävien toimintatapojen etsimiseen ja omien näkemysten itse-
arviointiin. Materiaali sisältää myös apukysymyksiä ohjaajalle 
keskustelun siivittämiseksi. 

Vanhemmat kaipaavat tietoa ja tukea kannabisasioiden 
käsittelyyn oman nuorensa kanssa. Hadiya-hanke on tuot-
tanut EHYTin ja YADin Kannabishankkeen ”10 vinkkiä kan-
nabiksesta keskustelemiseksi” arabian- ja somalinkielisinä 
versioina. 

Tutustu myös Hadiya-videotuotantoon. Arabian- ja so-
malinkieliset videot sopivat esimerkiksi ryhmätapaamisten 
käynnistäjäksi ja teemaan virittäytymiseksi.

Materiaalintuotanto jatkuu vuonna 2022. Keväällä Hadiya-
hanke julkaisee faktapaketit päihteistä ja rahapelaamisesta 
somalin- ja arabian kielillä, uusia videoita sekä kuvan tulkin-
taan perustuvan puheeksioton työkalun (Juteltaisko? 2.0). 

Hadiya-hankkeen pilottipaikkakunnat ovat pääkaupun-
kiseutu, Tampere ja Oulu. Jos toimit näillä paikkakunnilla ja 
sinulla on tiedossasi arabian- ja somalinkielisiä vanhempain 
pienryhmiä, niin ole yhteydessä hankkeen työntekijöihin. Tu-
lemme mielellämme keskustelemaan vanhempien kanssa 
heidän omalla äidinkielellään nuorten hyvinvointiin liittyvistä 

http://www.ehyt.fi/hadiya
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Missä yhdistyksessä toimit ja mikä on roolisi 
siinä? Millaista toimintaa yhdistyksellänne 
on?
Olen yksi ViisNollaTuki ry:n perustajajäsenistä. Ajatus yhdis-
tyksen perustamiseen syntyi kaveriporukassa, kun pohdimme 
sitä, miksi yli 50-vuotiaiden on haasteellista työllistyä. Hoidin 
yhdistyksessä ensin verkostoitumista, jäsenasioita ja sihteerin 
tehtäviä ja nyt vuosi sitten siirryin yhdistyksen toiminnanjoh-
tajaksi. Perustajajäsenistä mukana toiminnassa on lisäkseni 
Lassi Vuorela, joka toimii yhdistyksemme puheenjohtajana. 
Lisäksi olemme saaneet toimintaamme mukaan monia uusia 
innokkaita tekijöitä.

Yhdistyksen tavoitteena on siis parantaa 50+ työnha-
kijoiden, pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työ-
markkina-asemassa olevien pääsyä takaisin työmarkkinoille. 
Pyrimme myös vähentämään syrjäytymisriskiä ja sitä myötä 
ehkäisemään päihteiden ongelmakäyttöä. Haluamme muuttaa 
yhteiskunnan syrjiviä asenteita yli 50-vuotiaita työntekijöitä 
kohtaan ja tuoda esiin yli 50-vuotiaiden ja ikääntyneiden eli 
yli 55-vuotiaiden kokeneiden työntekijöiden kokemusta ja 
ongelmanratkaisukykyä, jotka ovat merkittäviä valtteja työn-
antajallekin. Pyrimme tukemaan näitä ikäryhmiä koulutuksen 
keinoin sekä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämisellä.

Keskeinen toimintamuotomme on TUKILUURI -työttö-
myyteen -vertaistukipuhelinpalvelu, jossa soittaja voi keskus-
tella omasta tai läheisen työllisyystilanteesta vertaisen kanssa. 
Vertaiset tarjoavat palvelussa keskustelutukea, vinkkejä ja roh-
kaisua kaikille, joita työn muuttuminen tai puuttuminen kos-
kettaa. Palvelu on täysin ilmainen. Se löytyy osoitteesta www.
viisnollatuki.fi/tukiluuri.

Kohtaava toimintamme oli päässyt juuri ennen korona-
ajan alkua nousukiitoon, mutta rajoitusten myötä jouduimme 
siirtymään pitkälti etätoimintoihin. Korona-aikana olemme 
tehneet webinaareja työttömyyteen, itsetuntoon ja hyvinvoin-
nin tukeen sekä digitaitojen kehittämiseen liittyen. Korona 
on verottanut etäosallistujien määrää mutta uskomme, että 
tilanne alkaa pikkuhiljaa korjaantua. Järjestimme live-työl-
lisyystapahtuman syksyllä 2020 otsikolla ”Työtä ja toivoa yli 
viisikymppiselle – Mahdoton tehtävä?” Malmin seurakunnan 
kanssa. Olimme myös etätapahtumana järjestetyillä Kirkon 
yhteiskuntapäivillä mukana syksyllä 2021 omalla virtuaalihuo-
neella aiheella ”asennemuutosta työelämään”, joissa pystyimme 
tuomaan näkökulmaamme esille liittyen erityisesti yli 50-vuo-
tiaiden pitkäaikaistyöttömien työllistymisen haasteisiin.

Miksi lähdit mukaan yhdistystoimintaan/
vapaaehtoistoimintaan? Mikä siinä on 
parasta? 
Halusin työttömyysaikana tehdä jotain hyödyllistä ja olen teh-
nyt asiakaspalvelutyötä koko ikäni. Oli siis luontevaa lähteä 
vapaaehtoistoimintaan mukaan, koska toisten auttaminen on 

minulle sydämen asia. Vertaistuellinen tehtävä sopi minul-
le hyvin. Saan vapaaehtoisena toimisesta hyvää mieltä, uu-
sia kontakteja ja mielekästä tekemistä. Kiinnostuin matkan 
varrella myös kokemusasiantuntijuudesta ja kouluttauduin 
KoKoA ry:n ja Seurakuntaopiston virtuaalisen kokemusasi-
antuntijakoulutuksen kautta tähän tehtävään. Kokemusasian-
tuntijuuden kautta olen pystynyt kääntämään työttömyyden 
alussa kokemani häpeän tunteet vahvuudeksi.

Mikä on vapaaehtoistyössä/
yhdistystoiminnassa kokemasi kohokohta?
Yhtä kohokohtaa vapaaehtoistyössä on vaikea mainita, sillä 
jokainen kohtaaminen on minulle ainutlaatuinen ja tärkeä. 
Vapaaehtoistoiminta ja toisten auttaminen on minulle palkit-
sevaa. 

Koen tärkeäksi vertaistuellisen avun, jota voimme tarjota 
työttömyyden pahimpina hetkinä ja tukea näissä tilanteissa 
toisen kokonaisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia. Omien ko-
kemusten kautta huomattujen epäkohtien kääntäminen tois-
ten samassa tilanteessa olevien hyödyksi on minulle merkit-
tävä asia. Minulle merkityksellistä on vertaisena oleminen ja 
tuen tarjoaminen sekä myös toivon jakaminen, että muutkin 
voivat selvitä työttömyyteen liittyvistä haasteista. 

Millaiselta tulevaisuus yhdistyksessä 
näyttää? 
Tulevaisuus näyttää ihan hyvältä, kunhan saamme koronan se-
lätettyä. Siihen saakka keskitymme pitkälti yhteiskunnalliseen 
vaikuttamiseen ja asennevaikuttamistyöhön pitkäaikaistyöt-
tömien tilanteen esille nostamiseen. Tukiluuri jatkaa toimin-
taansa, sillä sen kautta tavoitamme yli 50-vuotiaita työttömiä 
myös korona-aikana. Kun kohtaamisia ei ole mahdollista jär-
jestää kasvokkain, Tukiluuri toimii mainiona terveysturvallise-
na toimintamuotona. 

Henkilökuvassa Jaana Saikkonen 
ViisNollaTuki ry:stä
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HELSINKI Kallion Elokolon yhteinen keittiö on tarjonnut koko 
korona-lockdownien ajan keittolounasta, myös kasvisversiona, 
yhden euron omakustannehintaan. Keittoa on tarjolla jokaisena 
päivänä.  Koronaturvallisuus on huomioitu ja tarjolla on myös 
Helsingin kaupungin vähävaraisille tarjoamia kasvomaskeja.

PORI Yhteistyönä EHYTin paikallisten jäsenyhdistysten 
kanssa järjestetty Pop Up Glögitilaisuus Porissa toteu-
tettiin terveysturvallisesti koko päivän ajan. Vasemmalta 
Heikki Kemppainen, Porin Seudun Työttömät ry:n toi-
minnanohjaaja Kasper Peltonen, Terttu Elomaa ja Seija 
Laurell. Edessä Anne Mikkola.

OULU Oulun Seudun EHYT 
kaivoi värikynätkin esiin vuoden 
2022 toimintaa suunnitellessaan. 
EHYTin laatima kampanjoiden 
vuosikellojuliste sai uutta väriä ja 
sisältöä.

LAHTI Korona-ajan hiljaiseloa viettäessä 
Lahden Elokolon Jukka, Miika ja Jouni ovat 
sisustaneet tiloihin Pelikeitaan. Tilasta löytyy 
biljardin ja dartsin lisäksi mm. kortti- ja lau-
tapelejä. Kun korona rauhoittuu, on pelihuo-
neella takuulla käyttöä. 

TURKU Turussa Elokolon porukka retkeili viimevuoden 
loppupuolella Liedon Parmaharjulla ja Turun linnassa. 
Terveys ry:n Raision alueyhdistys ry ja EHYT ry:n Tu-
run alueen paikallisyhdistys ry osallistuivat yhteisellä 
messuosastolla Osaava Nainen -messuille.
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JÄRJESTÖTOIMINNAN 
AJANKOHTAISET

Sinikka Korpela

• Tipaton tammikuu 
kampanja

• Toimintatukihakemus
ten jättäminen EHYT 
ry:lle

• Mediataitoviikko  
(helmikuun toinen viikko) 

• Ystävänpäivä 14.2.
• Toimintatukipäätökset

• Huumeita liikenteessä 
kampanja 

• Maailman terveyspäivä 
7.4.

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

• Selvin päin kesään  
kampanja

• Päihdepäivät verkossa 11.–12.5.2021
• Maailman tupakaton päivä 31.5.

Kampanjoista vauhtia kevääseen

U usi toiminnan vuosi pyörähti käyntiin Tipat-
toman tammikuun merkeissä. Tuttu ja perin-
teinen kampanja saa aina jotain uusia piirteitä. 
Tänä vuonna puhuttiin sober curious -trendis-
tä, joka on vapaasti käännettynä uteliasta rait-

tiutta. Tipaton on helppo tapa osallistua ja pohtia omia käyttö-
tottumuksia.

Tammikuussa EHYT käynnisti myös vanhemmuuden tu-
eksi suunnatun Kuuntele ensin -kampanjan. Kampanja tarjo-
aa vuoden jokaisena kuukautena tukimateriaalia läsnä olevan 
ja vuorovaikutteisen vanhemmuuden tueksi. Kampanja sisäl-
tää mm. 12 eri teeman julistetta ja videota, joita suunnataan 
erityisesti perhekeskuksiin, neuvoloihin, päiväkoteihin ja per-
hekerhotoimintaan.

Aluevaaleissa kampanjoitiin teemalla: Maailman onnelli-
sin maa, jossa päihdeongelma koskettaa jokaista. Ehdokkaille 
oli tarjolla ehkäisevän päihdetyön vaalitavoitteet ja ratkaisut 
hyvinvoinnin edistämiseen hyvinvointialueilla. Uudet alueval-
tuutetut tulevat saamaan uutukaisen tietopaketin ehkäiseväs-
tä päihdetyöstä ja päihdepalveluista. Haluamme tukea uusia 
aloittavia aluevaltuutettuja ja tarjota välineitä ehkäisevän työn 
näkökulman vahvistamiseen.

Koulutuksista virtaa
EHYT tarjoaa sekä ammattilaisille että kaikille suunnattua 
koulutusta. Monet koulutuksista voivat tarjota tukea myös jä-
senjärjestöjen toimintaan ja vapaaehtoisille. Kaikille sopivat eri 
teemaiset Ensihuoli-koulutukset tarjoavat tukea päihteistä ja 
pelaamisesta syntyneen huolen puheeksi ottamiseen läheisen 
kanssa. Ensimmäinen järjestöille suunnattu Ehkäisevän päih-
detyön osaaja -koulutus toteutuu Kymenlaaksossa. Kannattaa 
seurata EHYT Uutisia -uutiskirjettä ja verkkosivujemme ta-
pahtumakalenteria, jossa on koottuna tarjolla oleva koulutus.

Jäsenkahveilla tutustutaan ja tavataan tuttuja
Edelleen kuukausittain järjestetään suosittuja Jäsenkahvit-
etätilaisuuksia verkossa. Jokaisella kerralla on jokin ajankoh-

tainen teema, mutta erityisen tärkeää on tavata muiden yhdis-
tysten toimijoita ja kuulla heidän kuulumisiaan. Helmikuun 
teemana on Huumeita liikenteessä -kampanja. Teams-ym-
päristössä toteutetut jäsenkahvit ovatkin luoneet aivan uuden 
tavan jäsenistölle pitää yhteyttä, tutustua uusiin ihmisiin ja 
tavata vahoja tuttuja.

Taitolajichat tarjoaa neuvoja
EHYTin verkkosivuilla on aloittanut pilottina aikuisille päih-
de- ja pelihaittojen ehkäisyyn suunnattu Taitolaji-chat -pal-
velu. Palvelun tavoitteena on tarjota matalalla kynnyksellä 
neuvoja ja vinkkejä, jos päihteet tai pelaaminen askarruttavat 
mieltä. Taitolaji-chat on avoinna arki-iltapäivisin maaliskuun 
11. päivään saakka.

Toimintatukea jäsenyhdistyksille
Toimintatukea on hakenut määräajan puitteissa, tammikuun 
loppuun mennessä, runsas joukko jäsenyhdistyksiä. EHYTin 
hallitus myöntää avustukset helmikuun kokouksessaan ja ne 
pyritään saamaan mahdollisimman pian tukea saaneiden yh-
distysten käyttöön.

Uusia jäseniä joukkoomme
Jäsenyhdistyksissä on aina jonkin verran vaihtuvuutta. Uusia 
liittyneitä jäseniä ovat Pohjois-Savon Syöpäyhdistys ry, Lii-
kenne ry ja Pohjois-Karjalan kansanterveys ry. Tervetuloa 
mukaan tuomaan uusia näkökulmia yhteisen ehkäisevän työn 
äärelle. 

Lahjoita lämpöä kampanja löysi paikan 
lahjoittajien sydämissä
Loppuvuodesta toteutimme yhdessä A-Klinikkasäätiön kans-
sa valtakunnallisen Lahjoita lämpöä keräyskampanjan, joka 
sai suuren suosion. Kampanja tarjosi neulomisesta innostuville 
vapaaehtoisille mahdollisuuden tuottaa iloa ja lämpöä tarvit-
seville. Kymmenien keräyspisteiden kautta välitettiin eteen-
päin tuhansia sukkapareja, lapasia ym. ympäri maata. Myös 

TAMMI HELMI MAALIS HUHTI TOUKO KESÄ
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• Lahjoita lämpöä  
kampanja alkaa 

• Liikenneturvallisuus
viikko

• Vanhusten viikko 
2.–9.10.

• 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

monet jäsenjärjestömme ilmaisivat kokeneensa kampanjan 
innostavana toimintana, kun kokoontuminen korona-aikana 
muuten oli hankalaa. Kampanjaa jatketaan taas tulevana syk-
synä ja jotkut keräyspisteet ovat ottaneet lahjoitusten vastaan-
ottamisen ympärivuotiseksi toiminnaksi. 

Muutoksia henkilöstöasioissa
Aluekoordinaattori-nimikkeet muutettiin asiantuntijoiksi 
1.1.2022 alkaen. Pohjanmaan alueen asiantuntija Miia Hie-
taniemi jäi vuodeksi toimivapaalle ja hänen sijaisenaan Seinä-
joen toimistolla aloitti Jesse Keskinen. Alue- ja järjestöosas-
ton osastopäällikkö Hanna Heikkilä jäi myös toimivapaalle 
elokuun loppuun saakka. Allekirjoittanut siirtyi hänen sijai-
sekseen Pohjois-Pohjanmaan alueelta. Pohjois-Pohjanmaan 
alueen jäsenyhdistysten tukena toimii syksyyn saakka Lapin 
ja Kainuun asiantuntija Saija Himanka. 

Valoisaa kevättalvea ja virkeää mieltä teille kaikille!

HEINÄ ELO SYYS LOKA MARRAS JOULU

Tule seuraamaan 
EHYTin alueellisia 
Facebook-sivuja
Seuraa oman alueesi tapahtumia, koulutuksia 
ja asiantuntijoiden työtä Facebookissa. EHYTin 
alueelliset Facebook-sivut:
EHYT Etelä-Suomi 
www.facebook.com/ehytetelasuomi
EHYT Länsi-Suomi  
www.facebook.com/ehytlansisuomi
EHYT Pohjois-Suomi  
www.facebook.com/ehytpohjoissuomi
EHYT Itä-Suomi  
www.facebook.com/ehytitasuomi

kuUntelE
Ensin 

-kampAnja

wWw.ehYt.Fi/KuuunTele-Ensin
KampaNja käYnnissä vuodeN 2022

PerheIlle SuunnttU

kuUntelE ensiN 
-kampAnja

wWw.ehYt.Fi/KuuunTele-Ensin

KampaNja käYnnissä vuodeN 2022

PerheIlle SuunnAttu

koRostaA vanHemmuUstaiTojen merkItystä 
LapseN terVeen KasvuN tukEmisessA

http://www.facebook.com/ehytetelasuomi
http://www.facebook.com/ehytlansisuomi
http://www.facebook.com/ehytpohjoissuomi
http://www.facebook.com/ehytitasuomi


16

UUTISIA

Taitolajichat antaa tukea ja vinkkejä  
päihde ja pelihaittojen ehkäisyyn

“ALKOHOLI voi aiheuttaa ongelmia kohtuullisestikin käy-
tettynä, joten omat juomistavat on hyvä päivittää ja muuttaa 
niitä tarvittaessa. Taitolaji-chatin tavoitteena on madaltaa 
kynnystä saada neuvoja, vinkkejä ja vastauksia, kun peli- ja 
päihdehaitat askarruttavat mieltä”, sanoo EHYTin aikuistyön 
osastopäällikkö Heikki Luoto. 

Koronapandemian aikana ihmiset ovat viettäneet enem-
män aikaa kotona. Sosiaaliset kontaktit ovat vähentyneet, ja 
päihteiden käyttö on voinut lisääntyä. Tuen tarve on kasvanut. 

“Taitolaji-chatin tavoitteena on kohdata ja auttaa ihmisiä 
verkon kautta tilanteessa, jossa emme pääse näkemään hei-
tä kasvokkain. Toivomme, että chatin avulla ihmiset löytäisi-
vät myös verkossa olevat materiaalimme helpommin”, kertoo 
Luoto. 

Chatissa voi kysyä anonyymisti asiantuntijoilta omasta 
päihteiden käytöstä tai pelaamisesta. Kysyä voi myös puo-
lison, läheisen, työkaverin, asiakkaan tai opiskelijan tilantee-
seen liittyen. EHYTin ammattilaiset keskustelevat ja ohjaavat 
luotettavien itseapumateriaalien pariin alkoholiin, huumaus-
aineisiin, nikotiinituotteisiin, rahapelaamiseen ja digipelaami-
seen liittyvissä teemoissa. Tärkeintä on ihmisten kohtaami-
nen.

“Tammikuussa moni viettää tipatonta. Taitolaji-chat voi 
auttaa ihmisiä aloittamaan helmikuunkin huikattomana. Par-

haimmassa tapauksessa chatista voi saada tukea positiivi-
seen muutokseen”, Luoto pohtii. 

Taitolaji-chat on avoinna 31.1.–11.3.2022 maanantaista per-
jantaihin klo 14–16. Palvelu on suunnattu aikuisille.  

Taitolaji-chat ei korvaa EHYT ry:n Päihdeneuvontaa, jossa 
päihdetyön ammattilaiset palvelevat puhelimitse joka päivä 
24/7. Päihdeneuvonnan numero on 0800 90045. Päihdeneu-
vonnasta jokainen saa apua anonyymisti ja ilmaiseksi. 

Lisätiedot:  
Heikki Luoto  
Aikuiset-osaston osastopäällikkö, EHYT ry  
puh. 050 3688 894   
heikki.luoto@ehyt.fi 

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry ottaa pilottikäyttöön 
päihde- ja pelihaittojen ehkäisyyn suunnatun chat 
-palvelun verkkosivuillaan. Chat on nimetty Taitolaji-
toiminnan mukaan, joka tukee aikuisten alkoholin käytön 
hallintaa ja vähentää käytöstä aiheutuvia haittoja.
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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

HARRI JUKKALA
asiantuntija 

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

ANNE MIKKOLA
asiantuntija 
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

JESSE KESKINEN
asiantuntija
p. 050 571 4818
jesse.keskinen@ehyt.fi

ELISA AARNIO
asiantuntija

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

HELI VAIJA
asiantuntija

p. 044 510 0228
heli.vaija@ehyt.fi

SINIKKA KORPELA
ma. osastopäällikkö
p. 0400 274 833
sinikka.korpela@ehyt.fi

NIKKI PESONEN
asiantuntija 
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
asiantuntija
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

SAIJA HIMANKA
asiantuntija
p. 050 439 1610
saija.himanka@ehyt.fi

JOUNI KORPELA
aluetyöntekijä

Lahden Elokolo
p. 044 748 2989

jouni.korpela@ehyt.fi

mailto:jesse.keskinen@ehyt.fi
mailto:heli.airaksinen@ehyt.fi
mailto:nikki.pesonen@ehyt.fi
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Koulutukset

Ensihuoli
verkkokoulutukset
Ensihuolikoulutus tarjoaa valmiuksia 
päihteidenkäytöstä tai pelaamisesta syntyneen huolen 
puheeksi ottamiseen.

ENSIHUOLI-KOULUTUKSESSA opitaan puhumaan vaikeista asiois-
ta kunnioittavalla tavalla, toista rohkaisemalla ja tukemalla. Koulutus 
on maksuton ja tarkoitettu kaikille. Kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka 
kaipaavat välineitä arkipäivän päihdehaittojen ja niistä syntyneen huo-
len kohtaamiseen ja puheeksiottoon ihmisenä ihmiselle. Lisäksi kou-
lutukseen voivat osallistua kaikki, joita kiinnostaa mahdollisuus toisten 
auttamisesta ehkäisevän päihdetyön vapaaehtoistoiminnassa.

Koulutuksen tavoitteena on oppia tunnistamaan huoli ja löytää 
keinoja huolen ilmaisuun sekä antaa käytännön työkaluja lähipiirissä 
havaittuihin päihdehaittoihin puuttumiseen ja puheeksiottoon mah-
dollisimman varhaisessa vaiheessa. Koulutuksen sisällöt ovat sovel-
lettavissa myös pelaamisesta syntyneen huolen puheeksi ottamiseen.

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

Kevään 2022 aikana Ensihuoli-koulutuksia järjestetään 
verkkokoulutuksina Teams-etäyhteydellä:
16.3.  Ensihuoli-koulutus
5.4.  Ensihuoli-koulutus, teemana Rahapelaaminen
18.5.  Ensihuoli-koulutus
6.6.  Ensihuoli-koulutus, teemana Parisuhde ja päihteet

Ilmoittautuminen ja lisätietoa: www.ehyt.fi/ensihuoli

Tietoiskut rahapelaamisesta keväällä 2022
E-ELOKOLON rahapelitietoisku on erityisesti kohtaamispaikkojen kävijöille, vapaaeh-
toisille sekä yhdistystoimijoille suunnattu, mutta kaikille muillekin avoin 30 min tietois-
ku rahapelaamisen eri teemoista. Tietoiskun lopussa on aikaa kysymyksille ja keskus-
telulle 15 min. Tietoisku järjestetään verkossa Teams-alustalla ja sen pitää asiantuntija 
EHYTin rahapelitiimistä. Jokaisessa tietoiskussa on eri teema. Tietoisku on maksuton.

E-Elokolon rahapelitietoisku järjestetään joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko 
klo 10. 

Kevään 2022 ohjelma ja teemat:
• ke 2.3. klo 10–10.45 Rahapelaamisen puheeksiotto
• ke 6.4. klo 10–10.45 Maahanmuuttajien rahapelaaminen
• ke 4.5. klo 10–10.45 Riskitason rahapelaaminen
• ke 1.6. klo 10–10.45 Pelitestit ja tietovisa
Ilmoittautumiset: www.ehyt.fi/tapahtumat

Lisätietoja: asiantuntija Teresa Tenkanen, rahapelihaittojen ehkäisyn yksikkö,  
teresa.tenkanen@ehyt.fi

Tervetuloa mukaan!

http://www.ehyt.fi/ensihuoli
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Juhannuksena 
hiihdetään
KILPISJÄRVEN 77. elämyk-
sellinen liikuntajuhannus 
järjestetään 23.–26.6.2022 
Enontekiöllä. Tapahtuma on 
nelipäiväinen nyt jo kolmatta 
kertaa. Mukaan voi tulla vain osaksi aikaa tai nauttimaan tunnel-
masta koko viikonlopun ajaksi, torstaista sunnuntaihin. Torstaina 
23.6. ohjelmassa on Saanan vuorijuoksu. Juhannusaattona, per-
jantaina, perinteinen Juhannushiihto. Lauantaina Kilpis-rastit ja 
sunnuntaina Saanan valloitusta. Tervetuloa mukaan liikkumaan 
ja kannustamaan!

Tapahtuman järjestävät EHYT ry:n paikallisyhdistys Kunnon 
Elämä ry, Kilpisjärven Saanaveikot ry ja joukko muita lapinys-
täviä. 

Lisätietoa: www.kunnonelama.fi

Tapahtumat

Koulutusta ja tapaamisia 
jäsenyhdistyksille
VERKOSSA TOTEUTETTAVAT Jäsenkahvit antavat meidän 
kohdata toisemme Teamsin välityksellä, vaikka kasvokkaiset 
kohtaamiset olisivat rajoitettuja. EHYT kutsuu kaikkia jäsen-
yhdistystensä toimijoita mukaan vapaamuotoiseen keskuste-
luiltaan tapaamaan tuttuja ja vaihtamaan ajatuksia. Jokaisille 
jäsenkahveille on valittu jokin ajankohtainen aihe, jota voidaan 
pyöritellä kuulumisten vaihdon lisäksi.

Maaliskuun jäsenkahvit järjestetään Teams-alustalla torstaina 
24.3. klo 17–18.30. Vapaan porinan ja kuulumistenvaihdon lisäksi 
aiheena on monikulttuurinen työ. Hadiya-hanke on mukana kah-
veilla juttelemassa ja esittäytymässä.

Huhtikuussa jäsenkahvit ovat tauolla ja niiden sijaan tarjol-
la on taloushallintokoulutusta jäsenyhdistyksille. Koulutus on 
suunnattu etenkin toimintatukea saaville yhdistyksille, mutta 
myös muille jäsenillemme, jotka pohtivat esimerkiksi tulorekiste-
ri-ilmoitusten tekoa ja verotusta palkkioita maksettaessa. Ajan-
kohta ja tarkempi ohjelma tarkentuvat myöhemmin.

Toukokuussa jäsenkahveilla tapaavat erityisesti kohtaamis-
paikkatyötä tekevät jäsenyhdistyksemme. Nämä kevään viimei-
set jäsenkahvit järjestetään tiistaina 17.5.

Toivotamme kaikki tutut ja uudet kasvot tervetulleiksi jäsen-
kahveille vaihtamaan ajatuksia EHYTin työntekijöiden ja toisten 
yhdistystoimijoiden kanssa!

Lisätietoa ja ilmoittautuminen:  
www.ehyt.fi/jasenyhdistyksille/jasenyhdistysten-
tapaamiset-ja-koulutukset

Päihdepäivät 2022
SUOMEN SUURIN päihdeteemainen koulutustapahtuma Päih-
depäivät järjestetään verkossa 11.–12.5.2022. Ohjelmassa on 
päihdetyön seminaareja kaikille ammattilaisille, vapaaehtoisille, 
opiskelijoille sekä muille päihde- ja mielenterveysaiheista kiin-
nostuneille. Tapahtuman ohessa järjestetään virtuaalinen mes-
sutapahtuma.

Tänä vuonna Päihdepäivien kattoteema on Marginaalista sa-
manarvoiseksi. Jokainen ihminen on samanarvoinen riippumat-
ta taustastaan ja elämäntilanteestaan. Tapahtumassa on tuttuun 
tapaan tarjolla maksullista sekä maksutonta ohjelmaa, virtuaali-
sia messupisteitä sekä kohtaamisia verkon välityksellä.

Päihdepäivät järjestetään toistamiseen verkkotapahtumana, 
jotta mahdollisimman moni pääsee osallistumaan riippumatta 
vallitsevasta koronatilanteesta. Vuoden 2021 Päihdepäivät ta-
voitti 1602 osallistujaa, ja se oli osallistujamäärältään tähän men-
nessä suurin. Verkkotapahtumaa pidettiin erittäin onnistuneena 
ja varsinkin tapahtuma-alusta sai kiitosta. Monen mielestä ta-
pahtuma oli jopa paras verkkoon siirretty messutapahtuma.

Päihdepäivät-tapahtumaa järjestää vuosittain EHYT ry ja 
Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto.  
Lisätietoa: www.päihdepäivät.fi

http://www.kunnonelama.fi
http://www.ehyt.fi/jasenyhdistyksille/jasenyhdistysten-tapaamiset-ja-koulutukset
http://www.ehyt.fi/jasenyhdistyksille/jasenyhdistysten-tapaamiset-ja-koulutukset
http://www.päihdepäivät.fi


Päihdepäivät verkossa 11.-12.5.2022

MARGINAALISTA SAMANARVOISEKSI

Päihdepäivät on Suomen suurin päihdeaiheinen koulutustapahtuma sosiaali- ja terveysalan ammat-
tilaisille, vapaaehtoisille ja asiantuntijoille. Tämän vuoden Päihdepäivät järjestetään kokonaan  
verkossa. Tapahtumassa on 16 maksullista seminaaria mm. päihteitä käyttävien vanhempien koke-
masta häpeästä, kannabiksesta, päihde- ja mielenterveysoikeuksista sekä vertais- ja vapaaehtoistoi-
minnan merkityksestä päihdetoipumisessa.

Osta lippusi viimeistään 3.5. Päihdepäivillä on myös 
maksutonta ohjelmaa. Maksuton ohjelma julkais-
taan verkkosivuilla kevään aikana. Maksuttomaan 
ohjelmaan ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. 

Tervetuloa vuoden  
kiinnostavampaan  

koulutustapahtumaan!

paihdepaivat.fi

LIVE  
stream

#päihdepäivät


