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Tasapainoinen päihdepolitiikka 
vähentää eriarvoisuutta ja  
elvyttää taloutta 

edellytyksiä ei kannata tuhota lyhytnä-
köisillä päätöksillä. Siksi nyt on erityi-
sen tärkeää tehdä tasapainoista päihde-
politiikkaa, jossa päätökset perustuvat 
hyvinvointivaikutusten arviointiin ja 
tutkittuun tietoon. Tulevalla hallitus-
kaudella on tärkeää:  
• panostaa ehkäisevään päihdetyöhön 

kaikissa ikäryhmissä 
• turvata lasten ja nuorten oikeus 

päihteettömiin kasvuympäristöihin
• tehdä työtä yhdessä järjestöjen 

kanssa
• varmistaa mielenterveys- ja päih-

depalveluiden saatavuus ja palvelu-
ketjut

Mikään päihde ei ole tavallinen ku-
lutushyödyke, siksi niiden käyttöä on 
säänneltävä. Päättäjät voivat käyttää 
tehokkaita politiikkatoimia koko väes-
tön tasolla. Esimerkiksi alkoholipolitii-
kan tutkitusti vaikuttavat keinot ovat 
alkoholin saatavuuden rajoittaminen, 
verotus ja alkoholimainonnan rajoi-
tukset. Alko ei ole tavallinen myymä-
läketju vaan tehokas työkalu alkoholi-
haittojen vähentämiseen, jota tarvitaan 
myös tulevaisuudessa. Kokonaiskulutus 
ja haitat kulkevat käsikädessä: Mitä 
enemmän ja useammissa paikoissa al-
koholia on saatavilla, sitä suurempi on 
kokonaiskulutus ja sitä suurempi on 
lasku kansantaloudelle ja ihmisten hy-
vinvoinnille.  

Tutkittua tietoa päätösten tueksi on 
runsaasti, vaikka tietopohjaa on syytä 
vahvistaa niin tutkimus- kuin koke-
mustietoa kartuttamalla. Oleellista on 
hyvä yhteistyö ja päättäjien halu tehdä 
politiikkaa, jossa käytetään vaikutta-
viksi todettuja keinoja ja arvioidaan 
päätösten vaikutuksia ihmisten hyvin-
vointiin. 

Marja Pakarinen
toiminnanjohtaja, EHYT ry

Vuoden päästä Suomelle vali-
taan uusi eduskunta ja puo-
lueet laativat parhaillaan 
poliittisia ohjelmia. Tuleva 
hallituskausi on isoista krii-

seistä toipumisen ja sopeutumisen aikaa. 
Korona-aika ja sodan syttyminen ovat 
asettaneet niin ihmisten kuin yhteis-
kunnan resurssit ja hyvinvoinnin kovalle 
koetukselle. Erityisesti nuorten ahdis-
tuneisuus ja uupumus ovat lisääntyneet. 
Kriisit ja taantumat ovat omiaan lisää-
mään päihteiden käyttöön liittyviä on-
gelmia ja syventämään niitä entisestään.

Politiikan onnistumista mitataan 
sillä, millainen maailma sillä tehdään 
tuleville sukupolville. Alkoholi-, tu-
pakka-, rahapeli- ja huumausainepo-
litiikka on monisyinen kenttä, mutta 
päihdepolitiikalle yhteinen tehtävä on 
kansalaisten hyvinvoinnin edistäminen 
ehkäisemällä ja vähentämällä päih-
teistä aiheutuvia haittoja. Onnistunut 
päihdepolitiikka on taloushaasteiden ja 
hyvinvointivajeen keskellä suuri mah-
dollisuus vähentää eriarvoisuutta, lisä-
tä turvallisuutta, vahvistaa palveluita, 
säästää rahaa ja lisätä tuottavuutta. 

Tuleville päättäjille haluamme vies-
tiä, että hyvinvoinnin pitkän aikavälin 
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Marja Marttila @MarttilaMarja 11. toukokuuta

Jatkossa #päihdetyö’tä tehdään sekä 
hyvinvointialueilla että kunnissa. Kunnissa 
vastuu siirtyy sote-toimijoilta uusille toimijoille, 
jolloin entistä useammalla työntekijällä tulee olla 
#päihdeosaamista. #päihdepäivät

Tupakkalaki 
uudistui, työ 
nikotiinittomuuden 
edistämiseksi 
jatkuu

Tupakkalaki uudistui vuoden 
vaihteessa. Lakiin on tulossa 
hyviä uudistuksia, mutta moni 
tärkeä asia myös jäi pois uu-
desta laista. Yksi hyvistä uu-

distuksista on yhdenmukaisten tupakka-
pakkausten käyttöönotto: kaikki logot, 
värit ja kuviot tai muut tuotemerkkiin 
viittaavat elementit kielletään. Hyvää on 
myös se, että jatkossa kuumennettavat 
tupakkatuotteet eivät saa olla näkyvästi 
esillä vähittäismyynnissä. Lisäksi savut-
tomuus laajenee koskemaan leikkikent-
tiä ja uimarantoja.

Parveketupakoinnin kielto ja ikära-
jan nosto jäivät tästä lakiuudistuksesta 
pois. Myöskään uudet nikotiinituotteet 
(muun muassa nikotiinipussit) eivät si-
sälly tupakkalakiin, vaan nikotiinipus-
seja säädellään lääkelainsäädännössä.

Laista puuttumaan jäänyt erittäin 
tärkeä asia on nikotiinituotteiden os-
toikärajan nostaminen nykyisestä 18 
vuodesta 20 vuoteen. Ikärajan nosto 
16 vuodesta 18 ikävuoteen vuonna 
1995 vähensi merkittävästi alaikäisten 
savukkeiden ostoa vähittäismyynnistä. 
Saatavuuden rajoittaminen onkin tut-
kitusti yksi tehokkaimmista keinoista 
suojella nuoria nikotiinituotteiden käy-
tön aloitukselta.

Arvioiden mukaan ikärajan nos-
to kahdella vuodella todennäköises-
ti vähentäisi eniten käytön aloitusta 
15–17-vuotiaiden nuorten keskuudes-
sa. Toimenpiteen vaikutus kohdistuisi 
siis juuri oikeaan ikäryhmään aloitta-
misen ehkäisyn näkökulmasta.

Nämä pois jääneet muutokset saa-
daan toivon mukaan myöhemmin pa-
remmin huomioitua lainsäädännössä. 
Alkuvuodesta perustettu Sosiaali- ja 
terveysministeriön Tupakka- ja ni-
kotiinipolitiikan kehittämistyöryhmä 
työskentelee kuluvan vuoden näiden 
teemojen parissa.

Katri Saarela
projektipäällikkö, nikotiinittomuuden 
asiantuntija, EHYT ry

https://www.facebook.com/ehytry
https://twitter.com/EHYTry
https://www.instagram.com/ehytry/
https://www.youtube.com/user/ehytry
https://www.youtube.com/user/ehytry
https://www.slideshare.net/EHYT
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Teksti: Eija Pietilä ja Teresa Tenkanen

Kuvat: Eija Pietilä 

Vuosien varrella tutuksi tulleet 
Päihdepäivät järjestettiin jälleen 
toukokuussa. Tapahtuma kokosi 
verkon välityksellä yhteen päihdealan 
ammattilaisia, asiantuntijoita, vapaaehtoisia 
sekä opiskelijoita. Kahden päivän ajan 
osallistujat saivat aimo annoksen tietoa ja 
taitoa työnsä ja toimintansa tueksi.

VUOSITTAIN JÄRJESTETTÄVÄT Päihdepäivät ovat aina ol-
leet järjestövetoisia. Ensimmäinen tapahtuma järjestettiin 
Raittiusjärjestöt ry:n vetämänä vuonna 1994. Päihdepäivät 
kertovat yhteiskunnan senhetkisestä tilasta, nostavat esiin yh-
teiskunnassa esiintyviä muutoksia sekä saattavat keskusteluun 
muun muassa erilaisia ongelmia, riippuvuuksia ja poliittista 
näkökulmaa. Esimerkiksi 90-luvun puolivälissä Päihdepäivät 
vastasivat muuttuvan päihdeilmaston haasteeseen tuomalla 
alkoholipoliittisen keskustelun tapahtuman keskiöön.

Nykyisin Päihdepäiviä järjestävät Ehkäisevän päihdetyön 
järjestöverkosto ja EHYT ry. EHYTin koordinaatioyksikön 
päällikkö Annika Eloranta on ollut näköalapaikalla kehittä-
mässä ja seuraamassa Päihdepäivien kasvua nykyisenlaiseksi 
menestyväksi konseptiksi. ”Alkuvaiheessa päihdetyön am-
mattilaisia huolestutti eniten Suomen EU-jäsenyyden tuomat 

Päihdepäivillä nostettiin 
esiin yhteiskunnallisesti 
tärkeitä teemoja 

Päihdepäivien Rahapelaaminen puheeksi seminaarissa 11.5.2022 
puhuivat (vas.) Mia Mustonen, Saara Salmenmaa, Riitta Matilainen, 
Sari Castrén, Camilla Metsäranta ja Titta Kärki.
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muutokset alkoholipolitiikkaan ja sen 
myötä maahantuonnin helpottuminen. 
Tämän lisäksi 90-luvun ammattilaisia 
pohditutti lama, joka lisäsi huolta alko-
holin kokonaiskulutuksesta”, Eloranta 
kertoo.

Teemana marginaalista 
samanarvoiseksi 
Päihdepäivien teema vaihtuu vuosittain. 
Tänä vuonna teemana oli ”Marginaalis-
ta samanarvoiseksi”. Teemalla haluttiin 
korostaa sitä, että jokainen ihminen on 
samanarvoinen riippumatta taustastaan 
ja elämäntilanteestaan. Verkkotapahtu-
massa oli erilaisia opintopolkuja, joista 
pystyi valitsemaan itseään eniten kiin-
nostavan. Ehkäisevän päihdetyön mo-
net muodot -opintopolun Rahapelaa-
minen puheeksi -seminaari oli yksi 16 
maksullisesta seminaarista. Rahapelaa-
minen ei ole yhteiskunnassamme uusi 
teema, mutta lähivuosina keskusteluun 
on enenevässä määrin noussut rahape-
laamisesta aiheutuneet haitat pelaajille 
itselleen ja heidän läheisilleen. Semi-
naarissa käsiteltiin viiden asiantuntijan 
voimin sitä, kuinka rahapelaamisen voi 
ottaa puheeksi, miten riskitason raha-
pelaamisen ja ongelmapelaamisen voi 
tunnistaa sekä kuinka ongelmallisesti 
rahapelaavaa voi auttaa. Yhtenä semi-
naarin asiantuntijoista oli kokemusasi-
antuntija, joka kertoi ajatuksiaan muun 
muassa avun saannista rahapeliongel-
maan. 

Ota rohkeasti rahapelaaminen 
puheeksi 
Dosentti, psykologi ja THL:n erikois-
tutkija Sari Castrén esitteli puheen-
vuorossaan THL:n, EHYTin ja Peli-
klinikan tuottaman Rahapelaaminen 
puheeksi -tukiaineistoa, jonka avulla 
sote-alan ammattilaiset voivat ottaa 
puheeksi rahapelaamisen asiakkaan 
kanssa ja antaa pelaajalle lyhytneuvon-
taa. “Rahapeliongelma jää usein mui-
den ongelmien varjoon, eikä sitä oteta 
palveluissa useinkaan puheeksi. Raha-
peliongelmaan liittyy lisäksi häpeää ja 
hoitoon hakeudutaan viiveellä, minkä 
vuoksi haitat ovat hoitoon hakeutuessa 
usein jo vakavia”, Castrén kuvailee.

Peluurissa työskentelevä Peli poik-
ki -verkkoterapeutti Saara Salmen-
maa nosti puheenvuorossaan esille, sen 

kuinka tärkeää on kysyä aina rahapelaa-
misesta asiakkaalta: “Emme voi nähdä 
päällepäin kuka pelaa tai kenellä on 
rahapelaamisen kanssa ongelmia. Siksi 
rahapelaamisesta on hyvä kysyä ihan 
kuten muistakin elämän osa-alueista”, 
Salmenmaa muistuttaa. Koska rahape-
laamisesta keskusteleminen ei lopulta 
ole sen kummallisempaa kuin muista-
kaan arkisista asioista keskustelu, voi 
jokainen meistä tukea ongelmallisesti 
pelaavaa ja hänen läheisiään omalla ta-
vallaan, muun muassa kuuntelemalla. 
“Jokainen voi auttaa, vaikka itsellä ei 
olisi kokemusta aiheesta. Riittää, kun 
olemme läsnä kohtaamisissa, kuunte-
lemme ja olemme kiinnostuneita. Näin 
annamme mahdollisuuden tulla näky-
väksi rahapeliongelman kanssa turval-
lisessa ilmapiirissä”, Salmenmaa kertoo.

Seminaarin koskettavimman ja 
elämänmakuisimman puheenvuoron 
kuulimme Sosped-säätiön Pelirajaton-
toiminnan kokemusasiantuntijalta Mia 
Mustoselta. Mia kertoi, että hän pela-
si lähinnä nettirahapelejä vuosien ajan 
salaa perheeltään. Erään vuoden aikana 
Mia oli asioinut jopa 37 eri sote-am-
mattilaisen luona. Kukaan ei ollut ky-
synyt häneltä rahapelaamisesta, vaikka 
se oli lopulta hänen kaikkien muiden 
ongelmiensa juurisyy. Nykyään Mian 
elämä on taas raiteillaan, ja hän on saa-
nut elämäänsä uutta intoa päihde- ja 
mielenterveystyöhön suuntautuvista 
lähihoitajaopinnoista.

Konkreettisista työmenetelmistä, 
verkostotyöstä ja palvelupolkujen ke-

Aklinikkasäätiön Yhteispelillä!hankkeen Camilla Metsäranta (vas.) ja Kymsoten Titta Kärki odotta
vat puheenvuoroaan Rahapelaaminen puheeksi seminaarissa. Riitta Matilainen esittää kysymyksiä 
kokemusasiantuntija Mia Mustoselle.

hittämisestä ongelmallisesti rahapelaa-
ville Kymenlaakson alueella kertoivat 
A-klinikkasäätiön Yhteispelillä!-hank-
keen projektikoordinaattori Camilla 
Metsäranta ja Kymsotessa päihde- ja 
mielenterveyshoitajana työskentelevä 
Titta Kärki. Kaikki seminaarin pu-
hujat jakoivat yhteisen viestin, jota me 
haluamme nostaa esille EHYTin ra-
hapelihaittoja ehkäisevässä työssä: ota 
rohkeasti puheeksi rahapelaaminen. 
Riskitason rahapelaamisen ja rahape-
liongelman varhainen tunnistaminen 
ehkäisee vakavampien pelihaittojen ke-
hittymisen.

Tavataan taas ensi vuonna 
Tänäkin vuonna Päihdepäivät nosti-
vat keskusteluun uutta ja vanhaa, en-
nestään tuttua ja vielä tuntematonta. 
Siitä pitivät huolen tapahtuman 167 
monipuolista puhujaa, jotka toivat ta-
pahtumaan omaa asiantuntemustaan. 
Linjoilla maksuttomissa ja maksullisis-
sa seminaareissa sekä messunäyttelyssä 
oli paikalla satoja osallistujia. Mitä yh-
teiskunnallisesti kiinnostavaa ja tärkeää 
käsitellään Päihdepäivillä ensi vuonna? 
Toivottavasti silloin voimme kohdata 
taas kasvokkain. Jäämme mielenkiin-
nolla odottamaan.
Päihdepäivien esitykset löytyvät EHYTin 
SlideShare-palvelusta:  
www.slideshare.net/EHYT
Rahapelaaminen puheeksi -seminaarin 
tekstitetty tallenne löytyy EHYTin 
YouTube-kanavalta: 
www.youtube.com/ehytry

http://www.slideshare.net/EHYT
http://www.youtube.com/ehytry
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Teksti: Timo Glad | Kuva: Laura Vesa

ELOKOLOJEN TOIMINNAN 
JUHLAVUOSI

”Kävijöiden takia me täällä ollaan oltu  
jo yli kolme vuosikymmentä”

Elokolot ovat EHYTin ja sen kumppaneiden yhdessä ylläpitämiä 
päihteettömiä kohtaamispaikkoja, jonne kaikki ihmiset 
ovat tervetulleita. Toimintaa on harjoitettu jo 30 vuoden 
ajan. Elokolot sijaitsevat Tampereella, Pirkkalassa, Turussa, 
Lahdessa ja Helsingissä. Uusimpana on käynnistetty verkkoon 
sijoittuva E-Elokolo-toiminta, joka täydentää kasvokkaista 
kohtaamispaikkatoimintaa.

1990-LUVUN LAMA ja sen aiheuttama 
massatyöttömyys monine haasteineen 
loivat suuren tarpeen kolmannen sek-
torin järjestämälle, kansalaisia lähellä 
olevalle toiminnalle. Tässä ilmapiirissä 
käynnistyi Elokolo-kohtaamispaikka-
toiminta silloisen Elämäntapaliiton 
toimesta.

Elokolojen tarkoitus on ollut alusta 
asti tarjota ei-kaupallista matalan kyn-
nyksen omaehtoista ja yhteisöllistä toi-
mintaa, sekä tukea siihen osallistuvien 
elämänhallintaa. Keskeistä on tarjota 
avoin tila, jossa kaupunkilaiset voivat 
kohdata toisiaan ja viettää aikaa yhdes-

sä. Kohtaamispaikoissa tuetaan jokaisen 
kävijän arkea. Kävijät voivat vaikka har-
rastaa musiikkia, käyttää tietokonetta, 
osallistua retkille tai olla vain muiden 
ihmisten seurassa. Muutamina päivinä 
viikossa Elokoloista saa myös lämmin-
tä ruokaa. Elokolo-toimintaan on aina 
kuulunut yhteiskunnallinen vaikutta-
minen ja kävijöiden kannustaminen 
yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen.

Elokolot ovat olemassa 
kävijöiden takia 
Moni kävijä on kertonut, että kohtaa-
mispaikan päihteettömyys on heille 

tärkeä periaate, joka vaikuttaa muun 
muassa turvallisuudentunteeseen ja 
ilmapiiriin. Käytännössä kohtaamis-
paikan päihteettömyys tarkoittaa sitä, 
että kävijöiltä vaaditaan heidän omaan 
tilanteeseensa nähden mahdollisimman 
päihteetön kunto. Elokolot eivät ole 
hoitolaitoksia, vaan siellä voi kohdata 
vertaisena toisia ihmisiä, joiden kans-
sa keskustella vaikka aamupuron kera. 
Onnistuneeseen kohtaamiseen riittävät 
usein jo pelkkä läsnäolo ja kuuntelevat 
korvat. Tämä onkin vuosien kokemuk-
sen myötä kertynyttä Elokolo-toimin-
nan parasta osaamista.

Kohtaamispaikoissa käy kaikenlaisia 
ihmisiä. Monella kävijällä on päivisin 
aikaa ja halu viettää sitä muiden ihmis-
ten seurassa. Elokoloissa jokainen voi 
lievittää yksinäisyyttä omalla tavallaan 
ja voimavarojensa mukaisesti. Kävijöi-
den keski-ikä on noin 60-vuotta ja noin 
60 prosenttia kävijöistä on miehiä. Elo-
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kolojen Facebook-sivujen tykkäämi-
sissä ja käynneissä puolestaan naisten 
osuus on reilu 60 prosenttia. Eläkkeellä 
on noin puolet kävijäkunnasta. Noin 
joka viides kävijä toimii Elokolossa 
ainakin joskus vapaaehtoisena pidem-
piä ja lyhempiä jaksoja. Elokolot ovat 
monelle arjen olohuoneita, sillä 80 pro-
senttia kävijöistä käy ainakin viikoit-
tain pistäytymässä kohtaamispaikassa. 
Samalla monet kävijät ovat jo vuosi-
en ajalta tuttuja toisilleen. Joka viikko 
myös muutama uusi kasvo käy tutustu-
massa Elokolojen toimintaan.

Elokolo on kävijöitä ja vapaaehtois-
toimijoita varten rakennettu tila, jossa 
voi kohdata muita ihmisiä, harjoittaa 
yhteistä toimintaa ja antaa – mutta 
myös vastaanottaa – tukea ja kannus-
tusta. Kohtaamispaikoissa on toimintaa 
laidasta laitaan: kahvittelua, luontoret-
kiä, toritapahtumia, puhetta ja parran 
pärinää.

Toiminnan tekijöinä ovat 
Elokolojen ihmiset
Lahden Elokolon pitkäaikainen aktiivi 
ja EHYTin aluetyöntekijä Jouni Kor-
pela kertoo, että tärkeintä hänelle on 
ollut jokapäiväinen keskustelu kävijöi-
den kanssa.

”Heille on tärkeintä päästä ryhmässä 
puhumaan kaikista asioista, mitkä pai-
navat mieltä. Kahdenkeskisiä keskuste-
luja käydään, jos tilanne vaatii. Silloin 
kun kävijä lähtee kotiin hyvin mielin, 
olen onnistunut keskusteluissa hänen 
kanssaan. Tämä työ on tsemppaamista, 
vertaistukea, neuvontaa ja kaikkea mikä 
liittyy Elokolon toiminnan piiriin.”

Onnistumisia Korpelan seitsemään 
Elokolovuoteen mahtuu paljon. Eri-
tyisesti mieleen on jäänyt aamupuu-
rolla avioerostaan kertonut kävijä, jolle 
saatiin yhdessä kumppanuusverkostoa 
käyttäen hankittua väliaikainen asunto. 
Myös kävijöiden Kela-päätöksistä on 
tehty tarvittaessa yhdessä valituksia, ja 
näistä ovat jotkut myös menneet läpi.

”Turun Elokolon pienissä tilois-
sa saman pöydän ääreen kokoontuvat 
yhdeksänkymppinen eläkeläinen, kor-
vaushoidossa oleva huumeidenkäyttä-
jä, pitkäaikaistyötön ja taivaanrannan 
maalari. Kun tällä porukalla saa jutun 
luistamaan niin on hyvä mieli kaikilla 
loppupäiväksi,” kuvailee toimintaa Tu-

run Elokolossa työskentelevä aluetyön-
tekijä Liisa Äyräs.

”Yhteisen pöydän ympärillä syödään 
soppaa ja puuroa, juodaan liian monta 
kupillista kahvia. Kinataan mielipiteis-
tä, keskustellaan filosofiasta, vaihdetaan 
tietoja, kerrotaan kokemuksia, muis-
tellaan menneitä, haaveillaan tulevasta, 
huolehditaan kaverin voinnista, patis-
tellaan hoitamaan asioita. Huudellaan 
yhtä lailla viereisiin pöytiin ja juhlitaan 
yhdessä merkkipäiviä.”

Joskus porukkaan mukaan tulemi-
nen ottaa aikaa. Joku istuu sivupöydässä 
ja seurailee muiden juttuja, vaihtaa kuu-
lumisia ensin yhden työntekijän kans-
sa ja vasta kuukausien kuluttua toisen 
työntekijän kanssa. Kun tarpeeksi aikaa 
on kulunut, juttu alkaa luistaa myös 
muiden kävijöiden kanssa.

Kallion Elokolon kävijälle Joukolle 
Elokololla on ollut rooli hänen toipu-
mistarinassaan.

”Vielä 2015 olin pelokas ja koditon 
päihteiden sekakäyttäjä, jolle Helsingin 
kadut ja päihdemaailma oli tullut vähän 
liiankin tutuksi. Käytin tuohon aikaan 
amfetamiinia, subutexia, pilveä ja silloin 
tällöin alkoholia.”

Joukon matka pois päihdemaailmas-
ta alkoi tuolloin Kulosaaren tukiasun-
tolasta, mutta oli mutkainen.

”Nyt maaliskuussa 2022 olen ollut 
reilu 9 kuukautta puhtaana ja elämäni 
on alkanut kasaantua uudestaan. Käyn 

NA-ryhmissä ja jälkikuntoutuksessa 
tapaamassa työntekijääni viikoittain. 
En olisi pystynyt tähän ilman kotiryh-
miäni, vertaisia ja ystäviäni, jotka eivät 
hylänneet minua, vaikka niin pelkäsin 
ja olin varma siitä. Kiitos Helsingin 
Elokololle, jossa olen tällä hetkellä 
kuntouttavassa työssä.”

Liisa Äyräs toteaa, että toivottomia 
tapauksia ei ole.

”Yhtenä päivänä on koko elämä le-
vällään ja kun pääsee alkuun elämän-
muutoksessa, niin muutos on huikea. 
Elokolon retkillä elämykset voivat voi 
olla suuria, kun pitkän päihdehistori-
an jälkeen pääsee ensimmäistä kertaa 
selvin päin elokuviin tai luontoon. Tai 
kun mieltä ahdistavat möröt unohtuvat 
hyvässä porukassa. 

Meillä tärkeintä on yhdessäolo, mut-
ta muunlaistakin apua annetaan. Farkut, 
kengät, vanha nahkarotsi ja lämmittävät 
villasukat löytävät uudet käyttäjänsä. 
Loppujen lopuksi, me olemme yhteisö, 
me olemme täällä toisiamme varten.”

Elokolot juhlivat pyöreitä vuosia 
pitkin kuluvaa vuotta. Lahdessa juh-
littiin jo huhtikuussa, Helsingissä 30.5. 
ja Pirkkalassa, Tampereella ja Turussa 
syyskuussa.
Elokolojen verkkosivut ja linkit Elokolojen 
Facebook-sivuille: www.ehyt.fi/elokolot

Lisää Elokolojen historiasta ja 
toiminnasta: www.ehyt.fi/tuote/
kohtaamispaikkaopas

Elokolon huoneentaulu
• Elokolo on kaikkien kohtaamispaikka.
• Elokolo on päihteetön tila.
• Elokolo on kaikesta häirinnästä ja syrjinnästä vapaa tila.
• Puhukaa toistenne kanssa – älkää toisistanne.
• Jokainen meistä voi tukea vertaisena toista.
• Kuunnelkaa toisianne.
Arkipäivä kunniaan, toisistamme huolehtien!

Kallion Elokolo, Helsinki: Kolmas linja 28 D, puh. 050 414 0675
Kontulan Elokolo, Helsinki: Kontulankaari 11 (A-talon kerhohuone), puh. 050 310 1305.
Lahden Elokolo: Vuorikatu 14, puh 050 592 3545.
Pirkkalan Elokolo: Suupankuja 8-10 C, puh. 050 571 0045.
Tampereen Elokolo: Mustanlahdenkatu 22, puh. 050 475 0315.
Turun Elokolo: Yliopistonkatu 10, puh. 02 233 0729.
E-Elokolo: www.ehyt.fi/e-elokolo

Tiedot aukioloajoista Elokolojen verkkosivuilta ja Facebook-sivuilta,  
www.ehyt.fi/elokolot.

http://www.ehyt.fi/elokolot
http://www.ehyt.fi/tuote/kohtaamispaikkaopas
http://www.ehyt.fi/tuote/kohtaamispaikkaopas
http://www.ehyt.fi/elokolot
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EHYT TÄYTTÄÄ 10 VUOTTA 
– FUUSIO YHDISTI KOLME 

JÄRJESTÖÄ
Fuusion valmistelut saattoivat edetä, 

kun rahoittaja eli Raha-automaattiyh-
distys näytti kaavailuille vihreää valoa. 

Yhdistymissopimus allekirjoitettiin 
kesäkuussa 2011, ja Ehkäisevä päih-
detyö EHYT ry aloitti toimintansa 
vuoden 2012 alusta. Sitä ennen Vert-
ti Kiukas oli ehtinyt siirtyä SOSTEn 
pääsihteeriksi, ja hänen tilalleen Elä-
mäntapaliiton toiminnanjohtajaksi oli 
tullut Sari Aalto-Matturi.

”Fuusion valmistelut olivat jo pitkäl-
lä, kun tulin liikkuvaan junaan. Se toki 
aiheutti jonkin verran hämminkiä, kun 
yhden järjestön toiminnanjohtaja vaih-
tui lennosta. Henkilöstö oli kuitenkin 
hyvin mukana tunnelmassa ja tiesi, mitä 
kohti ollaan menossa,” Aalto-Matturi 
sanoo.

Mikä nimeksi uudelle 
järjestölle? 
Sari Aalto-Matturi valittiin uuden jär-
jestön toiminnanjohtajaksi, ja Kristiina 
Soots ryhtyi johtamaan aluetyötä ja 
kansainvälisiä tehtäviä. Kari Vuorisesta 
tuli hallinto- ja talousjohtaja. 

Uudelle järjestölle oli myös keksittä-

vä nimi, ja se osoittautui vaikeaksi teh-
täväksi. Nimikilpailukin järjestettiin, 
mutta sopivaa ehdokasta ei tuntunut 
sen kautta löytyvän. Soots muistelee, 
että EHYT-sana nousi lopulta esiin 
työmatkalla taksissa. 

”Nimen löytäminen oli tosi kovaa 
pusertamista. Halusimme nimen, joka 
vastaanpanemattomasti kertoo, millä 
tontilla tämä järjestö toimii. Toisaalta 
sen oli myös oltava käytössä kohtalaisen 
ketterä,” Aalto-Matturi kertoo.

Ajatuksena oli, että alkuun käyte-
tään koko nimeä, Ehkäisevä päihdetyö 
EHYT ry:tä, ja kun järjestön tunnet-
tuus kasvaa, siirrytään entistä enemmän 
pelkän EHYTin käyttöön – kuten on 
tehtykin.

Yhtenäisyys kasvoi vaiheittain
Jo ennen fuusiota kunkin järjestön 
henkilöstöstä koottiin työryhmiä poh-
timaan järjestöjen toimintojen tulevai-
suutta. 

”Samalla alkoi tutustuminen organi-
saatiokulttuureihin ja ihmisiin. Alettiin 
luottaa siihen, että yhteistyö on mah-
dollista tulevaisuudessakin, kun jo tässä 

Teksti: Helinä Kujala | Kuva: EHYT ry

EHYT ry syntyi, kun kolme 
ehkäisevää päihdetyötä 
tekevää järjestöä yhdistyi 
vahvaksi vaikuttajaksi. 
Uuden järjestön 
muotoutumista edisti se, 
että henkilöstö oli mukana 
toiminnan suunnittelussa 
alusta asti. 

Ajatus voimien yhdistämisestä 
lähti liikkeelle Elämäntapa-
liitosta, jonka silloinen toi-
minnanjohtaja Vertti Kiukas 
alkoi viritellä keskustelua 

ehkäisevän päihdetyön järjestöjen fuu-
siosta. Keskustelukumppaneina olivat 
Terveys ry:n toiminnanjohtaja Kristiina 
Soots (ent. Hannula) ja Elämä On Pa-
rasta Huumetta ry:n toiminnanjohtaja 
Kari Vuorinen.

”Olimme tehneet yhteistyötä mo-
nella saralla, ja vuonna 2010 aloimme 
miettiä, että mitä jos yhteistyö olisi vie-
lä syvempää,” Soots muistelee.

10 VUOTTA
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Onko alkoholikeskustelussa 
tilaa tutkitulle tiedolle?
Meistä jokaisella on varmasti mielipide alkoholista. Ei siis ihme, että keskustelu al-
koholin ympärillä on usein kiivasta ja värikästä. Usein keskustelussa ”vaihtokauppaa” 
käyvät yksilöt omine mielipiteineen, alkoholiteollisuuden ja elinkeinoelämän edusta-
jat argumentteineen sekä tutkimustietoon nojautuvat asiantuntijat. Mahtuupa kes-
kusteluun myös muitakin huutelijoita. Keskustelua sivusta seuraavalle ei välttämättä 
välity keskustelun eri osapuolten argumenttien tavoitteet ja todenmukaisuus. 

Keskustelua alkoholin ympärillä käydään niin alkoholin terveyshaitoista, alkoholi-
politiikasta kuin työnalla olevan väitöskirjani tutkimusaiheesta eli alkoholinkäytöstä 
raskausaikana. Luin hiljattain tutkimusartikkelin, jossa käsiteltiin raskaudenaikaisen 
alkoholinkäytön ympärillä vallitsevaa keskustelua ja esiin nostetiin taktiikat, joi-
ta kansainvälinen alkoholiteollisuus tai sen rahoittamat tahot käyttävät viestiessään 
alkoholinkäytöstä raskausaikana. Aiheen parissa tutkijana työskennelleenä minua 
lähinnä kauhistutti ajatus siitä, että ihmiset käyttäisivät heitä tietolähteenään tehdes-
sään valintaa siitä, voiko alkoholia käyttää raskausaikana. Esimerkkinä viestit, joiden 
mukaan ei tiedetä, onko alkoholinkäyttö raskausaikana vaarallista, tai, että sikiövauri-
oiden riski pienenee, kun alkoholia nautitaan vain pieniä määriä. 

Alkoholiteollisuuden viestien tavoitteena on vähätellä ja kyseenalaistaa tutkimus-
tietoa. Yhteys raskaudenaikaisen alkoholinkäytön ja sikiövaurioiden välillä löydettiin 
jo yli 40 vuotta sitten. Sittemmin lukuisat kansainväliset tutkimukset ovat vahvista-
neet nämä löydökset ja osoittaneet, että jo pieni määrä alkoholia, missä tahansa ras-
kauden vaiheessa voi vahingoittaa sikiön, erityisesti sikiön aivojen, kehitystä. Tämän 
vuoksi turvallisinta on pidättäytyä alkoholista koko raskauden ajan. Tutkimustiedon 
valossa alkoholiteollisuuden väitteet löyhine sanavalintoineen eivät kanna pitkälle. 

Valitettavasti alkoholiteollisuudet taktiikat ja yritykset kyseenalaistaa tieteellistä 
näyttöä toistuvat myös muussa alkoholikeskustelussa. Lukemani tutkimus oli hyvä 
muistutus alkoholiteollisuuden vallasta ja voimakkaista pyrkimyksistä muuttaa mieli-
kuviamme alkoholista tai käsityksiämme alkoholinkäytöstä. Tutkimus myös muistutti 
alkoholiteollisuuden vallan ja vastuun epätasapanoista. 

Lukemani oli myös tärkeä muistutus tutkitun tiedon tärkeästä roolista keskuste-
lussa. Kuinka monta lasta syntyisi vuodessa alkoholialtistuksen vaurioittamina, mikäli 
valintaamme alkoholinkäytöstä raskausaikana ohjaisivat alkoholiteollisuuden ”fak-
tat”, eivätkä tutkittuun tietoon nojaavien terveysviranomaisten suositukset? 

Aloitin hiljattain erityisasiantuntijana EHYTissä vaikuttamis- ja kehittämistehtä-
vissä. Uuden työn aloitus osuu mielenkiintoiseen ajanjaksoon, jossa lähestyvät edus-
kuntavaalit herättävät varmasti keskustelua alkoholin ympärillä. Tulen uuden työni 
myötä tutustumaan lisää tähän toisinaan kiivaaksi äityvään alkoholipoliittiseen kes-
kusteluun ja siinä käytettäviin argumentteihin. On totta, ettei poliittisia päätöksiä 
tehdä puhtaasti tutkittuun tietoon nojautuen, mutta tutkijana toivoisin, että tutkitulla 
tiedolla on oma arvostettu roolinsa poliittisessa päätöksenteossa, kuten myös alkoho-
likeskustelussa. 

Niina-Maria Nissinen
Erityisasiantuntija

Kolumni

vaiheessa voidaan keskustella ja sopia 
esimerkiksi siitä, mitä valitaan yhtei-
seen toiminta-agendaan,” Vuorinen 
sanoo.

Aalto-Matturin mielestä yhdistymi-
nen tapahtui kahdessa vaiheessa.

”Kun EHYT oli päätetty perustaa, 
kesäjuhlissa henkilöstön keskuudessa 
oli vahva tunne, että wau, nyt se sitten 
tapahtui. Varsinainen yhdistyminen ta-
pahtui kuitenkin vasta sitten, kun pää-
simme kaikki yhteisiin tiloihin Elimä-
enkadulle.”

Kipuilukin kuuluu asiaan
Täysin kivutonta yhteenmeno ei silti ol-
lut. Sari Aalto-Matturi muistelee luot-
tamushallinnon kipuilleen muutokseen 
liittyvät jännitteet läpi ennen yhdis-
tymispäätöstä, henkilöstö puolestaan 
fuusion jälkeen. Yhdistymisen jälkeen 
seurasi hakemisen vaihe: mitä järjestö 
tekee, millaista osaamista se arvostaa, 
mitkä sen toimintatavat ovat?

”Laajassa mittakaavassa toimimme 
hyvin, mutta pienistä arkisista asioista 
meinasi tulla välillä isompia kuin ne 
olivatkaan. Mutta ehkä se on luonnol-
lista, että jossain määrin on kipuiltava, 
jotta yhteen liittyminen tulee aidosti 
hoidettua,” Kristiina Soots toteaa.

Alkuvaiheessa myös korostui ajatus 
siitä, ettei mikään organisaatio sulaudu 
toiseen, vaan nyt ollaan luomassa täysin 
uutta järjestöä.

Vahvaksi ja näkyväksi 
vaikuttajaksi
”Halusimme aloittaa uuden organi-
saation toiminnan niin sanotusti pa-
mahduksella eikä niin, että vain lysäh-
täisimme harmaaseen massaan. Ja yksi 
EHYTin menestystarinaan kuuluvista 
asioista on, että siitä tuli näkyvä, yh-
teiskunnallista keskustelua käyvä eh-
käisevän päihdetyön järjestö,” Vuorinen 
luonnehtii.

Vuorinen toteaa, että yhtenäisyys ei 
synny itsestään vaan sitä pitää edistää 
johtamisella ja puhumalla – ja tästä on 
pidetty kiinni myös ”upeiden lapsuus-
vuosien” jälkeen.

”Järjestön yhteiskunnallinen uskot-
tavuus ja luotettavuus ovat kasvaneet 
vuosi vuodelta. Meillä on usko ja luotto 
omaan työhömme, jossa koemme on-
nistuneemme,” hän summaa.
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Julkaisut

Polkuja päihdepalveluihin: Selvitys 
päihdepalveluiden saatavuudesta 
ensimmäisellä hakukerralla
Päihdeasiamiestoiminnan ja Nuorisotutkimusverkoston to-
teuttamassa selvityksessä tuodaan esiin niitä esteitä ja kan-
nusteita, joita päihdepalveluiden pariin hakeutumiseen ja 
sitoutumiseen liittyy niihin ensimmäistä kertaa hakeutuvien 
asiakkaiden näkökulmasta. Selvitystä varten haastateltiin 15 
päihdepalveluihin tai täydentäviin palveluihin hakeutunutta 
asiakasta päihdepalveluita tarjoavissa ja niitä täydentävissä 
toimipisteissä kuudella eri kokoisella paikkakunnalla.

Selvitys on ladattavissa EHYTin verkkosivujen materiaalipankista: 
https://ehyt.fi/tuote/polkuja-paihdepalveluihin-selvitys-
paihdepalveluiden-saatavuudesta-ensimmaisella-hakukerralla/

Oikeus yksilölliseen hoitoon 
ilman viivytyksiä -materiaali
Oikeus yksilölliseen hoitoon ilman viivytyksiä: 11 konkreet-
tista keinoa parantaa päihdehuollon palveluita hyvinvoin-
tialueella -materiaali tarjoaa erityisesti sote-alueille tietoa 
päihdehuollon palvelujen parantamiseksi alueella.

Julkaisussa esitellään konkreettisia keinoja muun muas-
sa päihdehuollon hoitopolun parantamiseen, päihdehuol-
lon saavutettavuuden ja laadun parantamiseen sekä päih-
dehuollon osaamisen edistämiseen. Materiaalin on laatinut 
Päihdeasiamies.

Materiaali on ladattavissa EHYTin verkkosivujen 
materiaalipankista: www.ehyt.fi/tuote/oikeus-yksilolliseen-
hoitoon-ilman-viivytyksia

Selvitys: Nuorten digipelaamisen 
vaikutukset heijastuvat myös 
urheiluseurojen arkeen
Millaisia haittoja tai hyötyjä nuorten digipelaamisen on ha-
vaittu tuoneen urheiluseuroissa? Entä kuinka yleistä on ur-
heilevien nuorten rahapelaaminen joukkueen tapahtumissa? 
Tai minkälaista esimerkkiä urheilun parissa toimivat aikuiset 
antavat nuorille päihteiden käytön suhteen? Muun muassa 
näihin kysymyksiin haettiin vastauksia selvityksessä, joka toi-
mi EHYT ry:n SPORTTI-hankkeen alkukartoituksena. 

Selvityksessä kysyttiin 12–17-vuotiaiden nuorten jalkapal-
lon, jääkiekon, koripallon, lentopallon ja salibandyn parissa 
toimivien urheiluvalmentajien ja -seuratoimijoiden tietoja ja 
näkemyksiä nuorten digi- ja rahapelaamisesta sekä päihtei-
den käytöstä. Tuloksissa kävi ilmi, että urheiluseuratoimijat 
ovat huomanneet digitaalisen pelaamisen vaikutusten näky-
vän nuorten arjessa.

Kyselyyn vastanneista seuratoimijoista 79 % raportoi 
joukkueessaan olevan nuoria, jotka harrastavat säännöllisesti 
digipelaamista ja 36 % raportoi nuorten pelaavan digipelejä 
myös joukkueen tapahtumien aikana, esimerkiksi harjoitus- 
tai ottelutapahtumissa. Seuratoimijoista 73 % raportoi nuor-
ten pelaamisen aiheuttaneen ongelmia joukkueen arjessa ja 
59 % raportoi pelaamisen hyödyllisistä puolista.

”Tulokset osoittivat digipelaamisen kuuluvan tiiviisti nuor-
ten urheilijoiden arkeen. Siitä syystä pelaamisen hallinta ja 
pelikasvatus on tänä päivänä tärkeää huomioida myös nuor-
ten urheiluvalmennuksessa”, kommentoi SPORTTI-hankkeen 
projektipäällikkö Jari Hätinen. Hankkeen tavoitteena on eri-
tyisesti joukkueurheilua harrastavien 12–17-vuotiaiden nuor-
ten päihteiden käytön ja rahapelaamisen ehkäisy sekä digi-
pelaamiseen liittyvien haittojen ehkäisy, mikä tukee nuorten 
urheilijoiden tervettä ja turvallista kasvua.

Lue lisää SPORTTI-hankkeesta ja tutustu Valmentajien ja muiden 
urheiluseuratoimijoiden tiedot ja mielipiteet nuorten urheilijoiden 
digi- ja rahapelaamisesta sekä päihteiden käytöstä -selvitykseen: 
www.ehyt.fi/sportti 

https://ehyt.fi/tuote/polkuja-paihdepalveluihin-selvitys-paihdepalveluiden-saatavuudesta-ensimmaisella-hakukerralla/
https://ehyt.fi/tuote/polkuja-paihdepalveluihin-selvitys-paihdepalveluiden-saatavuudesta-ensimmaisella-hakukerralla/
http://www.ehyt.fi/tuote/oikeus-yksilolliseen-hoitoon-ilman-viivytyksia
http://www.ehyt.fi/tuote/oikeus-yksilolliseen-hoitoon-ilman-viivytyksia
http://www.ehyt.fi/sportti
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ja Kriisikeskus Mobilen kriisityöntekijä Riikka Ämmänkoski 
olivat kuulleet koulutuksesta esihenkilöiltään, jotka ovat ak-
tiivisessa yhteistyössä EHYTin asiantuntijan Jesse Keskisen 
kanssa. Koulutus tarjosi uutta tietoa muun muassa pelaami-
seen liittyvistä uskomuksista ja muistutti puheeksioton tär-
keydestä. Koulutuksen myötä tuli tietoa siitä, kuinka yleistä 
ongelmallinen pelaaminen onkaan. Mari ja Riikka haluavat 
rohkaista järjestötoimijoita ottamaan pelaamisen rohkeasti 
ja neutraalisti puheeksi omassa toiminnassa. Tämänkaltaiset 
koulutukset antavat varmuutta rahapelaamisen huomioimi-
seen omassa toiminnassa, joten naiset kannustavat perehty-
män aiheeseen ja hankkimaan tietoa asiasta. Rahapelaami-
sesta voi puhua yhtä neutraalisti kuin vaikkapa säästä, eikä 
järjestön toimijan tarvitse olla peliasiantuntija, vaan ihmistä 
voi pyytää kertomaan asiasta itse ja keskittyä kuuntelemaan, 
mitä toisella on sanottavanaan.

Tilaa Rahapelihaitat järjestöissä -koulutus yhdistyksellenne 
(koulutus on maksuton EHYT ry:n jäsenyhdistyksille):  
teresa.tenkanen@ehyt.fi

Lisätietoa: www.ehyt.fi/koulutus-ja-tapahtumat/koulutukset-
jarjestoille

Teksti ja kuva: Heli Vaija

Rahapelaamisesta kannattaa puhua
EHYT tarjoaa Rahapelihaitat järjestöissä -koulutuksia maksutta jäsenyhdistyksilleen. Parituntinen 
koulutus sisältää tietoa, menetelmiä, materiaaleja ja rohkaisua hyödynnettäväksi monenlaisissa 
kohtaamisissa. Koulutuksia järjestetään sekä verkossa Teams-alustalla että livetilaisuuksina.

Kohtaamispaikka Olkkarin Mari Haaramo (oik.) ja Kriisikeskus Mobilen Riikka Ämmänkoski (kesk.) suosittelevat järjestöjen toimijoita perehtymään 
rahapeliasioihin ja ottamaan rahapelit puheeksi omassa toiminnassa. Vasemmalla EHYTin asiantuntija Teresa Tenkanen.

EHYTIN UUSI JÄSENYHDISTYS Kokemus- ja vertaistoimijat 
ry tilasi Seinäjoelle EHYTin Rahapelihaitat järjestöissä -kou-
lutuksen. Tavoitteena oli vahvistaa oman yhdistyksen työn-
tekijöiden ja vapaaehtoisten osaamista rahapeliasioista ja 
samalla tarjota tietoa myös paikalliselle järjestöverkostolle. 
Rahapelihaittojen ehkäisy on EHYTin työtä päihdeasioiden 
lisäksi ja se sisältyy myös lakiin ehkäisevän päihdetyön jär-
jestämisestä. Kouluttajana toiminut EHYTin rahapelitiimin 
asiantuntija Teresa Tenkanen kertoi, että EHYTin tavoittee-
na rahapelihaittojen ehkäisyssä on erityisesti riskitason raha-
pelaamisen tunnistaminen. Tällöin ehkäisemme vakavampi-
en haittojen kehittymistä. 

”Muistutamme myös arpajaislaissa säädetystä rahape-
laamisen 18 vuoden ikärajasta”, Tenkanen lisää.

Rahapelihaitat järjestöissä -koulutus sisältää perustietoa 
rahapelaamisesta. Koulutuksessa vastataan myös seuraaviin 
kysymyksiin: Mitä rahapelaamisella tarkoitetaan? Millaisia 
uskomuksia pelaamiseen liittyy? Mitkä tekijät voivat altis-
taa rahapeliongelmalle? Miten rahapelaamisesta voi puhua? 
Millaista on rahapeliongelman hoito? Miten omaa rahapelaa-
mista voi hallita? 

Seinäjoen Rahapelihaitat järjestöissä -koulutukseen 
huhtikuussa osallistuneet Olkkarin ohjaaja Mari Haaramo 

http://www.ehyt.fi/koulutus-ja-tapahtumat/koulutukset-jarjestoille
http://www.ehyt.fi/koulutus-ja-tapahtumat/koulutukset-jarjestoille
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Missä yhdistyksessä toimit ja mikä on roolisi 
siinä? Millaista toimintaa yhdistyksellänne 
on? 
Toimin SAMHA ry:ssä, joka perustettiin alun perin 2009 
tuomaan kulttuurisensitiivistä työotetta päihde- ja mielenter-
veysalalle. Yhdistys rekisteröitiin vuonna 2014. Toimintamme 
keskittyy tällä hetkellä tämän STEA-rahoitteisen Koutsi -pi-
lottihankkeen vetämiseen, jossa toimin projektipäällikkönä. 
Hankkeessa kehitetään vertaistuki- ja vapaaehtoistoimintaa 
maahanmuuttajataustaisille päihde- ja mielenterveysongel-
mista kärsiville henkilöille.

Koutsi -hankkeessa kehitetään matalan kynnyksen neu-
vontapalveluita Itäkeskukseen, tehdään palveluohjausta ja 
tarjotaan apua byrokratian ja viranomaispäätösten tulkintaan 
sekä autetaan laatimaan selvityksiä viranomaisille. Lisäk-
si tarjoamme lyhytaikaista psykososiaalista keskusteluapua. 
Teemme tässä myös ennaltaehkäisevää päihde- ja mielenter-
veystyötä, sillä asiakkaiden elämä tuntuu etenevän paremmin, 
kun he tietävät missä byrokratian osalta mennään. Lisäksi 
toimintaamme kuuluu nuorten kanssa ennaltaehkäisevää 
vertaisryhmätoimintaa, muun muassa jalkapalloharrastuksen 
tarjoamista: olemme valmentaneet kolmen lukion maahan-
muuttajanuoria.

Tarjoamme SAMHAssa vertaistukiohjaajan koulutus-
ta, jonka kaikki vertaistukiohjaajamme käyvät läpi. Vertais-
tukiohjaajamme voivat toimia myös Suomen Pakolaisavun 
VeTo-verkoston toiminnassa. Olemme kouluttaneet tähän 
mennessä jo 30 vertaistukiohjaajaa. Tällä hetkellä meillä 
pyörii neljä vertaistukiryhmää. Koulutusmateriaaleja olem-
me tuottaneet englanniksi. Vertaistukiohjaajamme pystyvät 
toimimaan venäjän, espanjan ja saksan kielellä. Tällä hetkellä 
teemme materiaalia ukrainan kielelle. 

Teemme myös jalkautuvaa työtä, kun tapaamme ihmi-
siä kahviloissa ja ostoskeskuksissa ja keskustelemme heidän 
kanssaan ja autamme palveluohjauksen avulla. Jalkautuvan 
nuorisotyön osalta meillä on käynnistynyt myös Jalma-hanke 
A-Klinikkasäätiön kanssa. Hankkeessa tavoitetaan etsivän 
nuorisotyön kautta arabian ja somalinkielisiä nuoria ja ohja-
taan heitä oikeiden palveluiden piiriin. Tälle pioneerityölle on 
tarvetta ja palaute on ollut oikein hyvää. 

Teemme myös Stadin safkan -hävikkiruoanjakoa; jaamme 
viikoittain noin 90 ruokakassia työntekijöidemme ja vapaa-
ehtoisten yhteistyövoimin. Tämä toiminta on syntynyt Kout-
si-hankkeessa. EHYTin Hadyia-hankkeen kanssa olemme 
tehneet yhteistyössä muun muassa jalkapalloturnauksen ja 
vaalikeskustelutilaisuuden. 

Lisäksi pyrimme toiminnassamme kouluttamaan, jaka-
maan tietoa sekä osallistumme muun muassa ministeriöiden 
kokouksiin ja jaamme tietoa ajankohtaisista havainnoistam-
me esimerkiksi ennalta estävästi poliisille, joka on yksi yhteis-
työkumppanimme. 

Miksi lähdit mukaan yhdistystoimintaan? 
Mikä siinä on parasta? 
Lähdin mukaan, koska auttaminen on minulle lähellä sydän-
tä. Olen toiminut urani aikana monissa tehtävissä sote-alalla 
ja päihde- ja mielenterveysasioiden edistäminen on minulle 
tärkeää. Haluan olla lisäämässä ymmärrystä maahanmuutta-
javäestön tilanteesta ja pidän mahdollisuutena sitä, että voin 
omalla persoonallani auttaa ihmisiä työssäni. Aiemmin toi-
min kansainvälisessä avustustyössä ja siitäkin sain kipinää yh-
distystoimintaan. 

Millaiselta tulevaisuus yhdistyksessä 
näyttää? 
Tulevaisuus näyttää mielestäni ihan hyvältä: olemme saaneet 
huomiota toiminnallemme hankkeen aikana muun muassa 
ministeriöiltä ja THL:ltä sekä kaupungin päättäjiltä ja poliit-
tisilta toimijoilta. Olemme saaneet näkyviin kohderyhmäm-
me ja meillä on kulttuurisensitiivinen työote, jota voitaisiin 
hyödyntää myös monien muiden toimijoiden toiminnassa. 
Olemme vahva kumppani Helsingin kaupungille ja myös val-
takunnallinen toimija, joka tekee tietylle kohderyhmälle tär-
keää toimintaa, ja toteutamme tässä yhdenvertaisuutta. Muun 
muassa A-Klinikan kanssa tehty yhteistyöhanke on osoitus 
siitä, että isommatkin toimijat ottavat ammattitaitomme huo-
mioon.

Henkilökuvassa Tariq Omar  
SAMHA ry:stä

Teksti: Soile Törrönen
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TAMPERE Tampereen Liikenneraittiusyhdistys 
ry ja Tiurahovin Ystävät ry osallistuivat Kump-
panuustalo Arttelin Ystävänpäivätapahtuman 
järjestämiseen. Kuvassa Jouko, Jarmo, Satu, 
Raisa-Tiina, Mape ja Riitta.

KOSKI TL Terveys ry:n Kosken TL 
paikallisosasto ry:n vuosikokouksessa 
kohdattiin tuttuja ja suunniteltiin tulevaa 
toimintaa.

ROVANIEMI Liikenneturvan 
kouluttaja Eija Honkanen esitteli 
uutta tieliikennelakia Rovanie-
men Seudun Terveys ry:n ajo-
kuntotapahtumassa syyskuussa.

LAHTI Lahden Elokolossa vietettiin Elokolo-koh-
taamispaikkojen 30-vuotis -juhlaviikkoa huhtikuus-
sa. Ohjelmassa oli mm. tangokuningatar Heidi 
Pakarisen esiintyminen, karaokea, tietokilpailua, 
mölkkyä, Taikuri Luttisen esiintyminen ja bingo.

Rovaniemi

Lahti
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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.

Uusia ja tuttuja eväitä toimintareppuun 

T ähän vuodenaikaan erityisesti huomaa, että 
EHYTillä on jäsenyhdistyksiä ympäri maan, 
pohjoisesta etelään ja idästä länteen. Kun ete-
lämpänä valmistaudutaan kesätapahtumiin, 
pohjoisimmat voisivat hyvin järjestää vielä 

hiihtotapahtumia. Kaikkialla tuleva kesä kuitenkin näyttää sel-
laiselta, että voimme taas tavata toisiamme enemmän, järjestää 
tapahtumia ja suunnitella tulevaa pitemmälle. Pettymykset pe-
ruuntuneista tapahtumista vähenevät. Voimme kokea iloisia jäl-
leennäkemisiä ja palata moniin tuttuihin toimintoihin.

Moni asia on myös muuttunut. Olemme oppineet paljon 
uusia tapoja pitää yhteyttä toisiimme, järjestää tapahtumia ver-
kossa, tehdä aivan uudenlaisia asioita. Ja jos lähitapahtumia ei 
olekaan voinut aina järjestää, niin toisenlainen tasavertaisuus 
on tullut mahdolliseksi. Eri puolilta maata ja erilaisista elä-
mäntilanteista riippumatta voimme aika helposti verkon kaut-
ta kohdata uusia ihmisiä ja vanhoja tuttuja matkojenkin päästä. 
Se on hyvä tuliainen, jonka varmasti haluamme poikkeuksel-
lisista ajoista säilyttää. Ja varmasti haluamme sitä edelleenkin 
kehittää, että voimme sujuvasti tavata myös kaukana olevia jär-
jestökumppaneita. Etätilaisuudet tulevat olemaan jatkossakin 
merkittävä lisä kasvokkaisten tilaisuuksien rinnalla.

Jäsenkahvit ovat suosittuja
Vapaamuotoiset jäsenkahvit verkossa ovat ottaneet paikkansa 
erilaisten kohtaamisten joukossa. Lähes kuukausittain toteu-
tuneet pienet iltatilaisuudet verkossa ovat saaneet hyvää palau-
tetta. Pienimuotoiset tilaisuudet ovat olleet mukavia keskuste-
lutilaisuuksia eri teemoista ja yhdistysten omista kuulumisista. 
Niitä varmasti haluamme jatkaa edelleenkin. Jäsenkahveille ei 
ole osallistumisrajoituksia, vaan yhdistyksestä voi ilmoittautua 
ja tulla mukaan niin moni kuin haluaa vaihtamaan ajatuksia ja 
kuulostelemaan, mitä muualla on meneillään. Tuleville jäsen-
kahveille voi myös ehdottaa uusia teemoja. Ehkä teillä on idea, 
josta haluaisitte virittää keskustelua jäsenyhdistysten kesken.

Aluefoorumeissa tavataan etänä ja kasvokkain
Ensi syksynä aluefoorumeita toteutetaan kahdella tavalla, että 
mahdollisimman moni pääsisi vuorovaikutukseen toisten jä-
senyhdistysten kanssa ja kuulemaan EHYTin ajankohtaisista 
asioista sekä jäsenyhdistysten toimintaa tukevista sisällöistä. 

Valtakunnallinen verkkoaluefoorumi toteutetaan 13. lokakuu-
ta klo 17 alkaen ja sinne ovat tervetulleita kaikki EHYTin 
jäsenyhdistysten jäsenet. Hienoa olisi, jos yhdistyksenne voisi 
kutsua jäseniään kokoontumispaikkaanne yhden verkkolait-
teen äärelle osallistumaan ja kuulemaan ajankohtaisista asiois-
ta. Verkkotilaisuuden päätteeksi olisi mainio tilaisuus jatkaa 
keskustelua yhdistyksen tulevasta toiminnasta ja muista ajan-
kohtaisista asioista.

Lisäksi järjestämme pienimuotoisia kasvokkaisia aluefoo-
rumeita eri puolilla maata. Ne tulevat olemaan osallistuja-
määrältään hieman rajatumpia ilta- tai puolipäivätilaisuuksia. 
Näissä tilaisuuksissa enemmän keskustellaan, vaihdetaan ko-
kemuksia ja suunnitellaan yhdessä tulevaa. Tilaisuuksien tar-
kemmat ajankohdat selviävät myöhemmin. 

Aluetyön asiantuntijat ovat entiseen tapaan jäsenyhdistys-
ten tukena ja voivat olla rajallisten resurssien mukaan anta-
massa apuaan yhdistyksen järjestämiin yleisötapahtumiin, jol-
loin EHYTin viestiä voidaan viedä mahdollisimman monelle 
kansalaiselle ja kohtaamisia on mahdollista toteutua entistä 
enemmän.

Koulutuksista tukea toimintaan
EHYT tarjoaa sekä ammattilaisille että kaikille suunnattua 
koulutusta. Monet koulutuksista voivat tarjota tukea myös jä-
senyhdistysten toimintaan ja vapaaehtoisille. Ensihuoli-kou-
lutukset tarjoavat tukea päihteistä ja pelaamisesta syntyneen 
huolen puheeksi ottamiseen läheisen kanssa. Eri teemoilla 
toteutettavat Ensihuoli-koulutukset sopivat kaikille aikuisille, 
myös silloin, kun erityistä huolenaihetta ei juuri sillä hetkellä 
ole. Kesäkuun 6. päivän Ensihuoli-koulutuksessa on teemana 
parisuhde ja päihteet. 

Järjestöille suunnattu päihteiden ja pelaamisen puheeksi ot-
tamisen -koulutus on pilotoitu ja näitä koulutuksia tullaan jat-
kamaan eri puolilla Suomea. Ilmiökahvila puolestaan on pai-
kalliseen ilmiöön pureutuva keskustelutilaisuus, jossa tehdään 
yhteistä suunnitelmaa ilmiöön vaikuttamiseksi. Ilmiökahvilan 
järjestämisessä paikallinen yhdistys voi olla aloitteentekijä ja 
niistä voi ottaa yhteyttä oman alueen asiantuntijaan. Kannat-
taa seurata EHYT Uutisia -uutiskirjettä ja verkkosivujemme 
tapahtumakalenteria, josta kulloinkin tarjolla olevat koulutus-
tilaisuudet löytyvät.

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

Uusia jäseniä 
Uusiksi EHYTin jäseniksi on hyväksytty huhtikuussa kol-
me uutta yhdistystä. Kokemus- ja vertaistoimijat ry, Keski-
Uudenmaan vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan tuki 
WERKKO ry ja Helsingin vuokralaiset HKVY ry ovat uusi-
na toimijoina rikastuttamassa jäsenperhettämme. Tervetuloa 
joukkoomme!

Lahjota lämpöä -kampanja alkaa taas syksyllä
Suuren suosion saanut Lahjoita lämpöä -keräyskampanja al-
kaa taas syyskuussa ja jatkuu marraskuun loppuun. Kampanja 
toteutetaan viime vuoden tapaan yhdessä A-klinikkasäätiön 
kanssa. Kampanja on kaikille avoin ja halukkaat voivat neuloa 
ja lahjoittaa uusia lapasia, villasukkia tai muita lämpimiä neu-
leita, jotka paikallisesti toimitetaan ilahduttamaan ja lämmit-
tämään tarvitsevia. Kampanjaan jokainen voi osallistua omien 
taitojensa ja mielikuvituksensa voimin. Moni jäsenyhdistys on 
ollut mukana kampanjassa myös organisoimassa lahjoitusten 
kohdentamista sinne, missä tarve on suurta. Nyt on hyvä aika 
pohtia, miten oma yhdistys tänä vuonna voisi olla mukana.

Toimintatukea syksylläkin
Vuosittainen toimintatuen hakuaika oli alkuvuodesta ja 
myönnetyt toimintatuet ovat jo yhdistysten käytössä. Loppu-

HEINÄ ELO SYYS LOKA MARRAS JOULU

syksystä on kuitenkin tulossa vielä toinen hakukierros, jolloin 
toimintatukea voivat hakea ne EHYTin jäsenyhdistykset, joi-
den tälle vuodelle myönnetty tuki on alle 4000 euron katto-
rajan. Toimintatukea voivat hakea myös ne yhdistykset, joille 
ei keväällä myönnetty avustusta tai joiden avustusehdot ovat 
täyttyneet vasta myöhemmin. Näistä saa tietoa myöhemmin 
mm. verkkosivulta www.ehyt.fi/toimintatuki.

Muutoksia henkilöstössä
Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueiden asiantuntija, Eli-
sa Aarnio, on jäänyt vanhempainvapaille ja hänen sijaisenaan 
aloitti Elina Hartikainen. Elinan tavoittaa Elisan entisestä 
puhelinnumerosta ja lähityöpäivinä toimistosta. Sähköposti-
osoite on elina.hartikainen@ehyt.fi. Elinan työ jatkuu vuoden 
2022 loppuun. 

Keskustoimistolla uusi osoite
EHYTin keskustoimisto on muuttanut uuteen osoitteeseen 
Helsingin Vallilassa. Toukokuun ajan käytössä ovat olleet vä-
liaikaistilat ja kesäkuun alusta päästään uusiin, remontoitui-
hin tiloihin. Uusi toimisto on samalla kadulla kuin aiempikin, 
osoitteessa Elimäenkatu 17–19, 00510 Helsinki. 

Iloa kevääseen ja kesään!
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UUTISIA

Kaupunki kuuluu kaikille -mallia kehitetään 
EHYTissä ruotsiksi ja suomeksi
EHYT ry sai hankerahoitukset kolmivuotiselle Kaupunki 
kuuluu kaikille -toimintamallin kehittämistyölle keväällä 
2022. Kehittämistyö laajentaa mallin käyttömahdollisuudet 
valtakunnalliseksi sekä suomeksi että ruotsiksi. Kaupunki 
kuuluu kaikille ja Staden tillhör alla -hankkeiden 
tavoitteena on lisätä lasten turvallisuuden tunnetta 
sekä vähentää päihteitä käyttäviin ihmisiin liittyviä 
ennakkoluuloja ja pelkoja.

että ruotsiksi”, iloitsee ruotsinkielisen 
Staden tillhör alla -hankkeen projekti-
päällikkö Minna Lehtinen.

Hankkeet pohjautuvat valmiiseen 
Sininauhasäätiön ja myöhemmin Hel-
singin kaupungin kehittämään Kau-
punki kuuluu kaikille -toimintamalliin, 
joka on luotu Helsingin alueen tar-
peisiin. Nykyisellään malli ei suoraan 
sovellu käytettäväksi muilla paikka-
kunnilla. Hankkeen aikana mallia tes-
tataan kuudella eri kokoisella paikka-
kunnalla Suomessa. Kohderyhmien 
pariin jalkaudutaan suomenkielisen 
mallin osalta Järvenpäässä, Hämeen-
kyrössä ja Kuopiossa. Ruotsinkielistä 
mallia pilotoidaan Helsingissä, Turussa 
ja Porvoossa. Ruotsinkielisillä pilot-

”PÄIHTEITÄ ongelmallisesti käyttävi-
en määrä on kasvanut Suomessa, ja 
kasvu näkyy myös julkisessa tilassa. 
Erityisesti lapset ja nuoret kokevat tur-
vattomiksi paikat, joissa on päihteitä 
käyttäviä ja häiritsevästi tai sekavasti 
käyttäytyviä aikuisia”, kertoo Kaupunki 
kuuluu kaikille -hankkeen projektipääl-
likkö Heini Reijonen.

Hankkeille oli selkeästi kysyntää. 
Niitä rahoitetaan sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön terveyden edistämisen mää-
rärahoista sekä Brita Maria Renlundin 
muistosäätiön tuella.

”Hyöty sisarhankkeesta on valta-
va. Saamme edistettyä toimintamallia 
tasavertaisesti, kun materiaalia kehi-
tetään samaan aikaan sekä suomeksi 

tipaikkakunnilla tullaan kehittämään 
myös teemaan sopiva turvallisuuskä-
velymalli.

Kaupunki kuuluu kaikille -toimin-
tamallin tavoitteena on edistää lasten 
oikeutta turvalliseen liikkumiseen ja 
kasvuun.

”Tapaamme lapsia kouluympäris-
tössä. Keskustelemme siitä, miltä päih-
teitä käyttävien aikuisten kohtaaminen 
tuntuu ja annamme toimintaohjeita 
pelottavien tilanteiden varalle. Lap-
set oppivat turva- ja tunnetaitoja sekä 
omaa toimijuutta pelottavilta tuntuvis-
sa tilanteissa. Lisäksi autamme lapsia 
ymmärtämään syitä päihdeongelmien 
takana ja hälvennämme päihteitä käyt-
täviin ihmisiin liittyviä ennakkoluuloja”, 
jatkaa Lehtinen.

”Alakoululaisten lisäksi kohderyh-
määmme kuuluvat lasten vanhemmat, 
kasvatusyhteisöt, koulujen henkilökun-
ta, vanhempainyhdistykset ja päihteitä 
ongelmallisesti käyttävät ihmiset han-
kepaikkakunnilla. Osallistamalla päih-
teitä käyttävät ihmiset mukaan heitä 
koskevaan keskusteluun, on mahdol-
lista lisätä dialogia eri asukasryhmien 
välillä”, tiivistää Reijonen.
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Keskustoimiston uusi osoite:  
Elimäenkatu 17–19, 00510 Helsinki

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

ELINA HARTIKAINEN
asiantuntija

p. 050 5710 480
elina.hartikainen@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

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:nikki.pesonen@ehyt.fi
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Koulutukset

EHYT ry järjestää tänä vuonna valtakunnalli-
sen verkkofoorumin, johon ovat tervetulleita 
kaikki EHYTin jäsenyhdistykset vapaaehtoi-
sineen.

Lisäksi järjestetään pienimuotoisempia alue-
foorumitapaamisia paikallisesti.

ALUEFOORUMIT 2022

Tervetuloa 
mukaan! 

Verkkofoorumi 
torstaina 13.10.2022 klo 17-19

Lisätiedot ja ilmoittautuminen tulossa: 
www.ehyt.fi/tapahtumat

LAITA PÄIVÄ MUISTIIN

Ensihuoli-
verkkokoulutukset
Ensihuoli-koulutus 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.

Syksyn 2022 aikana Ensihuoli-koulutuksia järjestetään 
verkkokoulutuksina Teams-etäyhteydellä.

Ilmoittautuminen ja lisätietoa: www.ehyt.fi/ensihuoli

Kampanjat aiheena syksyn 
jäsenkahveilla
Verkossa toteutettavat Jäsenkahvit antavat meidän kohda-
ta toisemme Teamsin välityksellä pitkienkin välimatkojen 
takaa. EHYT kutsuu kaikkia jäsenyhdistystensä toimijoita 
mukaan vapaamuotoiseen keskusteluiltaan tapaamaan 
tuttuja ja vaihtamaan ajatuksia. Jokaisille jäsenkahveille 
on valittu jokin ajankohtainen aihe, jota voidaan pyöritellä 
kuulumisten vaihdon lisäksi. Syksyn 2022 jäsenkahveilla 
keskustellaan eritysesti ajankohtaisista kampanjoista.

Syksyn ensimmäiset jäsenkahvit järjestetään Teams-
alustalla tiistaina 25.8. klo 17–18.30. Kuulumistenvaihdon 
lisäksi aiheena ovat syksyn Asunnottomien yö ja Lahjoita 
lämpöä -kampanjat. Syyskuussa aiheena on EPT-viikko ja 
marraskuussa suunnataan katse jo vuoden 2023 Tipatto-
maan tammikuuhun.

Toivotamme kaikki tutut ja uudet kasvot tervetulleiksi 
jäsenkahveille vaihtamaan ajatuksia EHYTin työntekijöi-
den ja toisten yhdistystoimijoiden kanssa!

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

http://www.ehyt.fi/ensihuoli
http://www.ehyt.fi/jasenyhdistyksille/jasenyhdistysten-tapaamiset-ja-koulutukset
http://www.ehyt.fi/jasenyhdistyksille/jasenyhdistysten-tapaamiset-ja-koulutukset
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Kuka pelaa riskillä -webinaari 16.6.2022
MONI ONGELMALLISESTI rahapelaava on pelannut ensin riskitasolla. Mitä tarkoit-
taa riskitason rahapelaaminen? Mikä merkitys sillä on rahapelihaittojen ehkäisyssä? 
Miten riskitaso eroaa ongelmallisesta rahapelaamisesta? Miten riskitason pelaaminen 
voidaan ottaa huomioon käytännön asiakastyössä? 

Muun muassa näitä teemoja käsitellään EHYTin järjestämässä Kuka pelaa riskillä? – 
Mitä tutkimus kertoo ja käytäntö opettaa -webinaarissa torstaina 16.6.2022 klo 9–11.30.

OHJELMA
klo 9.00 Tervetuloa webinaariin ja taustaa Riskitason rahapelaaminen  
-selvitykselle, Riitta Matilainen, rahapelihaittayksikön päällikkö, EHYT ry 
klo 9.15 Yksi, riski, kaksi - miten riskitason rahapelaaminen eroaa rahapeli-
ongelmasta?, Kalle Lind, väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto 
klo 10.00 TAUKO (15min) 
klo 10.15–10.30 Rahapelaamisen puheeksiotto ja rahapelitapojen tarkastelu,  
Eija Pietilä, asiantuntija, EHYT ry 
klo 10.30 Miksi riskitason pelaaminen kannattaa tunnistaa? – Käytännön  
kokemuksia rahapelaamisesta, Saara Salmenmaa, asiakastyöntekijä, Peluuri ja 
Satu Falk, kokemusasiantuntija, Sosped-säätiö/Pelirajaton 
klo 11.15–11.30 Loppuyhteenveto ja kiitossanat, Riitta Matilainen, rahapelihaitta-
yksikön päällikkö, EHYT ry 
Tilaisuus on maksuton ja se järjestetään verkossa. Webinaari on suunnattu sote-am-
mattilaisille, järjestöille, tutkijoille sekä kaikille rahapelaamisen teemasta kiinnostuneille.
Ilmoittaudu mukaan 14.6. mennessä. Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille 
15.6. Tervetuloa linjoille!

Lisätietoa ja ilmoittautumislinkki: www.ehyt.fi/tapahtumat
Tiedustelut: teresa.tenkanen@ehyt.fi

Kilpisjärven 
liikuntajuhannus  
23.–26.6.2022
JO 77. JÄRJESTETTÄVÄ elämyksellinen 
Kilpisjärven liikuntajuhannustapahtuma 
kokoaa ihmisiä yhteen viettämään terve-
henkistä liikuntajunnusta. Legendaariset 
juhannushiihdot on järjestetty katkea-
mattomana perinteenä Enontekiön Kil-
pisjärvellä vuodesta 1946 alkaen.

Ohjelma käynnistyy torstaina 23.6. klo 
18.00 Saanan vuorijuoksulla, jossa 4,5 
km:n matkalla noustaan 500 metriä tun-
turia ylös. Perjantaina 24.6. klo 16.00 on 
vuorossa 77. Juhannushiihto, jossa hiih-
detään 250 metrin matka Saanatunturilla. 
Lauantaina 25.6. klo 10.00 suunnistetaan 
Kilpis-pisterasteilla. Tapahtuma päät-
tyy sunnuntaina 26.6. klo 10.00 alkavaan 
Saanatunturin valloitukseen.

Tapahtuman järjestävät Kilpisjärven 
Saana-Veikot ry ja EHYTin jäsenyhdistys 
Kunnon Elämä ry yhteistyökumppanei-
neen.

Lisätietoja: Antti Honkonen:  
antti.honkonen@hotmail.fi,  
puh. 040 529 5283.
Lue lisää: www.kunnonelama.fi

Ruskamatkalle Tiurahoviin 10–17.9.2022
Tule nauttimaan syksyisestä väriloistosta 
ja Savottakämpän tunnelmasta Ylläs-Pal-
lastunturi kansallispuistoon, Tiurajärven 
rantaan. Tiurajärvellä voi kokea Lapin ai-
doimmillaan – hiljaisuuden ja rauhan.

Tiurahovista tekee aidon savottakäm-
pän edelleen sen huonejärjestys. Van-
kassa punamullalla maalatussa hirsita-
lossa on kaksi isoa majoitustupaa ja yksi 
pienempi huone, joissa on seinillä kah-
dessa kerroksessa makuulavitsat. Lavit-
soilla on jokaiselle yösijansa varanneelle 
patja, tyyny ja huopa.

Ruskamatkan hinta 450 € sisältää 
menopaluu bussimatkat Hki-Tampere-
Jyväskylä-Oulu-Äkäslompolo (reitin var-
relta mukaan), majoituksen ja puolihoito 
ruokailut Tiurahovissa (myös retkieväät), 
ohjatut päiväretket, joista yksi tehdään 
Saanalle muut Ylläksen seudulla, päivit-
täisen saunan ja illanvietot. Linja-auto-
matkat Tiurahoviin ajetaan päiväajona.

Ilmoittautumiset ja lisätiedustelut  
p. 045 1235 370/Markku Lindgren, 
tiurahovi@gmail.com.

http://www.ehyt.fi/tapahtumat
http://www.kunnonelama.fi
mailto:tiurahovi@gmail.com



