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Alkoholipolitiikka on  
mahdollisuuksien politiikkaa

teiskunnalliset keinot, joilla alkoholin 
aiheuttamia haittoja pidetään hallin-
nassa, liittyvät hintaan, saatavuuteen ja 
markkinointiin. 

Meillä on siis erinomaiset mahdol-
lisuudet tehdä hyvinvointia edistävää 
alkoholipolitiikkaa. Parhaimmillaan 
käytetään monia toisiaan täydentäviä 
ja vahvistavia keinoja niin yksilöiden, 
yhteisöjen kuin koko yhteiskunnan ta-
solla. 

Entä järjestöjen rooli alkoholipolitii-
kassa? Meillä järjestöillä on monipuo-
lista tietoa siitä, miten alkoholi näkyy 
ihmisten arjessa. Voimme kuunnella, 
koota ja tuoda esiin ihmisten koke-
muksia, tarpeita, haasteita ja näkökul-
mia päätöksenteon tueksi – piirtää isoa 
kuvaa. Järjestöt ovat kumppaneita päät-
täjille niin valtakunnallisella kuin pai-
kallisella tasolla. Järjestöinä toimimme 
myös itse. Teemme ehkäisevää päih-
detyötä monin tavoin; kohtaamisten, 
vertaistuen, yhteistyön, koulutuksen, 
viestinnän ja monien muiden toiminto-
jemme kautta. 

Eduskuntavaalien nostattama al-
koholipoliittinen keskustelu on mah-
dollisuus puhua jälleen vastuullisen 
alkoholipolitiikan puolesta, tuoda esiin 
hyvinvoinnin ja terveyden näkökulma 
ja kertoa siitä, miten alkoholin haitat 
näkyvät arjessamme. Alkoholipolitiikka 
tulisi nähdä mahdollisuutena tehdä ih-
misille ja yhteiskunnalle hyvää.

Marja Pakarinen
va. toiminnanjohtaja, EHYT ry

Eduskuntavaalien alla keskuste-
lu alkoholipolitiikasta nostaa 
päätään, ja otsikoihin nousevat 
tutut teemat jo vuosikymme-
nien takaa. Kaupanala haluaa 

tälläkin hallituskaudella ”viinit ruoka-
kauppoihin”. Ja tälläkin kertaa terveys-
alan asiantuntijat ja tutkijat tuovat esiin 
sen tosiasian, kuinka viinejä yksin ei 
voida vapauttaa kauppoihin, vaan niiden 
myötä myös kaikki muut vastaavan alko-
holiprosentin sisältävät juomat tulisivat 
valikoimaan. Tämä tarkoittaisi, että ny-
kyistä vahvempaa alkoholia saisi ostaa yli 
5000 myymälästä noin 370 Alkon sijaan. 
Tällainen alkoholin saatavuuden lisäämi-
nen ei ole oikea toimi, jos tavoitteena ja 
tahtotilana on vähentää haittoja. 

Alkoholipolitiikassa tulee läpi hal-
lituskausien pitää mielessä iso kuva ja 
ymmärtää alkoholin taloudelliset, sosi-
aaliset ja inhimilliset haitat. Päätöksen-
teon tulee perustua terveyden ja hyvin-
voinnin näkökulmiin, ei taloudellisen 
hyödyn tavoitteluun. Hyvä uutinen on 
se, että päätöksentekijöillä on käytet-
tävissään laaja valikoima tutkittuja ja 
vaikuttavaksi todettuja alkoholipolitii-
kan keinoja sekä tietoa toimien vaiku-
tuksista. Edelleen merkittävimmät yh-
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Pia Sundell @PiaLisaSundell 10. elokuuta

Kiitos @HannaTainio olet ollut mahtava 
puheenjohtaja @EHYTry ja tsemppiä 
@ViljanenHeidi Pidetään yhteyttä! 
#ehkäiseväpäihdetyö #järjestötyö #ehyt

Päihde- ja  
mielenterveyslain-
säädäntö paranee – 
vai paraneeko?

Lainsäädäntöuudistuksella on 
tarkoitus kumota päihdehuol-
tolain ja mielenterveyslain pal-
veluja koskevat pykälät ja siir-
tää ne terveydenhuoltolakiin ja 

sosiaalihuoltolakiin. Samalla päihde- ja 
mielenterveysongelmista kärsiville hae-
taan parannuksia, pääsyä tarpeen mu-
kaisiin palveluihin ja palveluiden jatku-
vuutta. Ehdotetut lait tulisivat voimaan 
1.1.2023.

10.6.2022 päättyneellä lausuntokier-
roksella useat lausunnonantajat painot-
tivat monipuolisten päihdepalveluiden 
säilyttämistä tasapuolisesti sosiaali-
huollossa ja terveydenhuollossa. 

Erityisen tärkeää on, että sosiaa-
lihuoltolain sosiaalipalveluissa säi-
lytetään päihdetyön pykälä (24 §), 
joka määrittelee päihdepalvelut. La-
kiluonnoksessa pykälä siirrettäisiin 
järjestämisvelvollisuuden piiristä, sosi-
aalipalveluja koskevasta luvusta menet-
telytapoja koskevaan yleisluonteiseen 
lukuun, jonka asioista ei tehdä päätök-
siä. Siirto heikentäisi selvästi pykälän 
merkitystä, asiakkaan asemaa ja oikeus-
turvaa.

Lakiehdotuksessa terveydenhuolto-
lakia parannettaisiin ja terveydenhuol-
lon vastuu päihdepalveluiden tarpeen 
arvioinnissa korostuisi. 

Tällä hetkellä sosiaalipalvelujen jär-
jestämisen lähtökohtana myös päih-
detyössä on eri syistä tunnistettu tuen 
tarve, jonka sosiaalialan ammattilainen 
arvioi. Jos lakiehdotus menee läpi, so-
siaalihuolto ei voi enää itsenäisesti ar-
vioida asiakkaan kuntoutuksen tarvetta, 
vaan siihen tarvitaan terveydenhuollon 
diagnoosi päihde- ja riippuvuushäiri-
östä. Myös Kansaneläkelaitoksen kun-
toutusetuuden saaminen vaatisi diag-
noosin. 

Asian käsittely jatkuu eduskunnassa 
ja valiokunnissa 26.9.2022 alkaen ja py-
käliin voi vielä vaikuttaa. 

Tuula Sillanpää
päihdeasiamies

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: Helinä Kujala

Kuva: Sanne Katainen

Vaikuttaminen yhteiskunnalliseen 
päätöksentekoon on ollut EHYTille tärkeä 
tavoite toiminnan alusta asti. Tässä on 
myös onnistuttu: kymmenessä vuodessa 
järjestöstä on kasvanut vahva ehkäisevän 
päihdetyön vaikuttaja, jonka näkemyksistä 
ollaan kiinnostuneita.

EHYT RY:N YHTEISKUNNALLINEN vaikuttamistoiminta tar-
koittaa päihdepolitiikkaan ja yhteiskunnalliseen keskusteluun 
osallistumista, päihde- ja peliasioista viestimistä ja laajaa yh-
teistyötä eri tahojen kanssa. Aktiivisuutta ei tässä suhteessa ole 
puuttunut: esimerkiksi vuonna 2020 järjestöllä oli jäsenyys tai 
edustus noin 180 työ-, ohjaus- ja projektiryhmässä. Lausunto-
ja se antoi saman vuoden aikana toistakymmentä.

Tuoreimman eli vuonna 2021 teetetyn sidosryhmätutki-
muksen mukaan EHYTin toimintaa myös arvostetaan. Vas-
taajista entistä useampi – yli 90 prosenttia – piti järjestön roo-
lia alkoholi- ja huumehaittojen ehkäisijänä erittäin tai melko 
tärkeänä.

EHYT on kasvanut 
aktiiviseksi ja rohkeaksi 
vaikuttajaksi
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– On ollut hyvä huomata, että 
EHYTiä arvostetaan ja olemme pääs-
seet keskustelemaan toimialaamme 
kuuluvista tärkeistä asioista, sanoo 
järjestön toiminnanjohtajana vuonna 
2017 aloittanut Juha Mikkonen. Hän 
työskentelee parhaillaan Lääkäriliitossa 
ja on tehtävästään toimivapaalla.

Mikkonen muistuttaa, että kansa-
lais- ja asiantuntijajärjestönä EHYTin 
vaikuttamistyön kohteena ovat paitsi 
yhteiskunta myös yhteisöt ja yksilöt.

– Vaikuttamistoimintaa on esimer-
kiksi päihdekoulutuksen antaminen 
oppilaitoksille ja oppilaille, samoin kuin 
pyrkimys vaikuttaa laajoihin yhteiskun-
nallisiin prosesseihin. Vaikuttaminen 
yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatasolla 
on minusta ollut hyvä tapa jäsentää tätä 
työtä. 

Alkoholipolitiikka korostui 
alkuvuosina
Yhteiskunnallisen painoarvon kasvatta-
minen oli keskeinen tavoite kolmen jär-
jestön fuusiossa, jonka tuloksena EHYT 
vuonna 2012 aloitti toimintansa.

– Ensimmäisinä vuosina pohdimme 
paljon sitä, mikä EHYTin yhteiskun-
nallisen vaikuttamisen rooli on ja millä 
areenoilla ja missä teemoissa sitä teh-
dään. Alkoholipolitiikka väistämättä 
korostui, koska siihen liittyviä valmis-
teluja oli tuolloin käynnissä, kertoo en-
simmäinen toiminnanjohtaja Sari Aal-
to-Matturi, joka johti järjestöä vuosina 
2012–2015.

Alkoholimainonnan rajoitukset oli-
vat ajankohtainen aihe alkuvuosina, 
ja hieman myöhemmin alkoholilain 
kokonaisuudistus käynnisti laajan ja 
monivaiheisen yhteiskunnallisen kes-
kustelun. Näihin keskusteluihin myös 
EHYT osallistui aktiivisesti.

Ehkäisevän päihdetyön laki 
tuli voimaan 2015
Laki ehkäisevästä päihdetyöstä tuli voi-
maan vuonna 2015. EHYT osallistui 
sen valmisteluun ja tuli Aalto-Matturin 
mukaan valmistelussa myös kuulluksi.

– EHYT toivoi, että kuntiin olisi 
syntynyt vahva päihdetyön resurssiver-
kosto, mutta siihen ei ihan päästy. Kui-
tenkin lain myötä syntyi pohja raken-
teille, joiden puitteissa työtä voidaan 
tehdä. Se oli hurjan tärkeä prosessi.

Aalto-Matturi pitää myönteisenä 
sitä, että laki ulottui koskemaan paitsi 
alkoholia, tupakkaa ja huumausaineita 
myös pelihaittojen ehkäisyä. EHYTin 
toiminta pelihaittojen ehkäisemiseksi 
painottui alkuvuosina digipelaamiseen 
ja ennen kaikkea myönteisen digipeli-
kulttuurin kehittämiseen.

Viime vuosina pelihaittojen torjun-
nassa on korostunut rahapelihaittojen 
ehkäisy – niin EHYTissä kuin yhteis-
kunnallisessa keskustelussakin. 

– EHYT on antanut rahapeliasiois-
ta lausuntoja ja ajanut pakollista tun-
nistautumista Veikkauksen peleihin jo 
kauan ennen kuin julkinen keskustelu 
aiheesta lähti isommalle laukalle, Juha 
Mikkonen toteaa.

Päihde- ja riippuvuusstrategia 
oli merkittävä askel
Viime vuosien tärkeisiin saavutuk-
siin kuuluu kansallinen päihde- ja 
riippuvuusstrategia, jonka sosiaali- ja 
terveysministeriö julkaisi keväällä 2021. 
EHYT vaikutti muiden toimijoiden 
rinnalla siihen, että strategia tuli kirja-
tuksi hallitusohjelmaan. 

– Se, että maassa on pitkästä aikaa 
päihde- ja riippuvuusstrategia, on ollut 
selkeä onnistuminen. Se on järjestön 
toiminnan ohjaamisen kannalta erittäin 
tärkeä asia, Mikkonen sanoo.

Strategian tavoitteena on ehkäistä ja 
vähentää alkoholin, tupakka- ja nikotii-
nituotteiden ja huumausaineiden käy-
töstä sekä rahapelaamisesta aiheutuvia 
riskejä, haittoja ja ongelmia kaikissa 
ikäryhmissä. Se linjaa myös ennalta eh-
käisevää toimintaa koko yhteiskunnas-
sa vuoteen 2030 asti.

Sosiaalisesta mediasta on 
tullut vilkas foorumi
Kymmenessä vuodessa sosiaalisesta 
mediasta on tullut entistä vilkkaampi 
foorumi yhteiskunnallisessa keskuste-
lussa. EHYT on pitänyt tärkeänä siihen 
osallistumista. Tällä hetkellä käytössä 
ovat Twitter, Facebook ja Instagram 
sekä uutena vaikuttamiskanavana Lin-
kedIn, jossa järjestö tuo esiin työelä-
mään liittyviä sisältöjä.

– Lisäksi nuoriin keskittyvässä 
Bueno-toiminnassa tehdään nykyisin 
paljon työtä TikTokissa. Kanavien va-
linnassa on oltava jatkuvasti hereillä 

EHYT on kasvanut 
aktiiviseksi ja rohkeaksi 
vaikuttajaksi

kohderyhmien tavoittamiseksi, viestin-
täpäällikkö Päivi Tiittanen kertoo.

Some-maailman ikävä piirre eten-
kin Twitterissä on keskustelujen kär-
jistyminen sekä suoranainen häirintä ja 
maalitus, jota myös EHYT ja osa sen 
työntekijöistä ovat saaneet kokea. Jär-
jestö on suhtautunut ilmiöön vakavas-
ti: se on hankkinut koulutusta aiheen 
käsittelyyn ja laatinut henkilöstölleen 
ohjeet somessa viestimiseen ja mahdol-
lisen häirinnän kohtaamiseen.

– Sosiaalinen media on muuttanut 
vaikuttamistyön kenttää. Erilaiset toi-
silleen vastakkaiset intressit ovat siellä 
vahvasti esillä, ja tietoisesti levitetään 
myös virheellistä informaatiota. Jos-
kus se lähtee kaupallisista intresseistä, 
joskus ideologisista intresseistä, jotka 
korostavat yksilön vapautta ilman yh-
teisvastuuta. Ja yhteisvastuun näkökul-
ma on näissä keskusteluissa usein aika 
heikoilla, Juha Mikkonen toteaa.

Hän painottaa, että moniääninen ja 
kriittinen keskustelu on tärkeää, kun-
han sitä käydään asiallisesti. 

Rohkeutta tehdä vaikuttavaa 
työtä
Kymmenessä vuodessa EHYTin vai-
kuttamistyöstä on Juha Mikkosen arvi-
on mukaan tullut entistä ammattimai-
sempaa ja systemaattisempaa. Järjestön 
vahvuus on aina ollut paitsi asiantun-
tijuus myös toiminta ihmisten paris-
sa, mikä on Mikkosen mielestä tärkeä 
muistaa tulevaisuudessakin. 

– Vaikka toiminta on ammattimais-
tunut, on pystyttävä pitämään yhteys 
kenttään ja säilytettävä herkkyys tun-
nistaa toimintaympäristön signaaleja, 
jotta järjestö pysyy ihmisten arjessa 
kiinni.

10 VUOTTA
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Lasten ja nuorten kohtaaminen kouluissa ja oppilaitoksissa 
on yksi tärkeimmistä ehkäisevän päihdetyön muodoista. 
EHYT järjestää oppitunteja, vanhempainiltoja ja 
henkilöstöinfoja sekä opiskelijatuutoreiden koulutusta. 
Toiminta on suunnattu ala- ja yläkouluille, toiselle asteelle 
sekä korkeakouluille. Kumppanuussopimuksen avulla 
kunta voi varmistaa laadukkaan ehkäisevän päihdetyön 
toteutumisen oppilaitoksissa.

EHYT JÄRJESTÄÄ päihde- ja pelikasva-
tustunteja koko Suomen alueella suo-
meksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tarjolla 
on myös selkokielisiä oppitunteja lap-
sille ja nuorille. Kaikissa menetelmissä 
on huomioitu ikätasoisuus, vuorovai-
kutteisuus ja osallistavuus sekä matala 
kynnys tunneille osallistumiseen.

EHYTin valtakunnallisessa koulut-
tajaverkostossa on nykyisin 40 aktiivista 

Teksti: Maaret Väkinen | Kuva: Lassi Lintunen

YHTEISTYÖLLÄ LAADUKASTA 
EHKÄISEVÄÄ PÄIHDETYÖTÄ 

OPPILAITOKSIIN
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kouluttajaa. Päihde- ja pelikasvatuksen 
kouluttajaverkosto on ollut olemassa jo 
noin kahdeksan vuotta. Vuonna 2021 
kouluttajaverkoston kautta kohdattiin 
päihde- ja pelikasvatuksessa yli 14 000 
lasta ja nuorta.

– Päihde- ja pelikasvatustoiminnal-
le on rakennettu koordinoitu toimin-
tamalli, ja kouluttajaverkoston jäseniä 
koulutetaan suunnitellun vuosikellon 
mukaisesti. Koulutuksia kehitetään 
koko ajan. Esimerkiksi palautteiden ja 
hankkeiden avulla muokataan toimin-
taa ja huolehditaan siitä, että pysymme 
kiinni ajassa. Haluamme tarjota ajanta-
saista, tutkimustietoon perustuvaa kou-
lutusta, oppilaitostyön päällikkö Päivi 
Christensen kertoo.

Kouluun tai oppilaitokseen mentä-
essä on hyvä kohdata koko yhteisö – 
myös henkilöstö ja huoltajat. Moniin 
EHYTin oppilaitostyön menetelmiin 
kuuluukin myös henkilöstölle ja huol-
tajille suunnattuja tilaisuuksia, joiden 
kautta EHYT tukee moniammatillista 
sekä kodin ja koulun välistä yhteistyötä 
päihde- ja pelikasvatukseen liittyvissä 
asioissa. Lisäksi EHYT tarjoaa erilaisia 
ammattilaiskoulutuksia lasten ja nuor-
ten kanssa toimivien työn tueksi. 

Kumppanuussopimus tukee 
ehkäisevän työn toteutumista 
oppilaitoksissa

Kunnan ja EHYTin kesken solmittavat 
kumppanuussopimukset ovat yksi tapa 
toteuttaa ehkäisevää päihdetyötä oppi-
laitoksissa. 

Kunnan tehtävänä on investoida 
nuorten hyvinvointiin ja ennaltaehkäi-
sevällä päihde- ja pelikasvatustoimin-
nalla säästetään euroja pitkällä täh-
täimellä. Kunta voi solmia EHYTin 
kanssa kumppanuussopimuksen oppi-
laitoksissa tehtävän ehkäisevän päih-
detyön kustannuksista. Sopimus solmi-
taan tavallisesti vuodeksi kerrallaan. 

Kumppanuussopimus antaa kouluil-
le mahdollisuuden ottaa maksuttomasti 
vastaan EHYTin tarjoamia päihde- ja 
pelikasvatusoppitunteja, vanhempainil-
toja ja henkilöstöinfoja. 

– Vuosien varrella rakenteet ovat sel-
kiytyneet ja toimintaan on tullut jatku-
vuutta. Tällä hetkellä EHYTillä on 10 
kuntakumppania, Christensen kertoo.

Hän jatkaa, että nuorten kanssa teh-
tävässä työssä järjestöt ovat EHYTille 
tärkeä kumppani. EHYTin ja paikallis-
ten sekä alueellisten toimijoiden yhteis-
työllä saadaan tuloksia ja vaikutuksia 
aikaan.

– Eri järjestöt tekevät tärkeää työtä 
lasten ja nuorten hyväksi. Haluamme 
myös tukea tässä työssä jäsenjärjestö-
jä ja meiltä voi suoraan kysyä vinkkejä 
päihde- ja pelikasvatuksen huomioimi-
seksi järjestön omassa nuorisotoimin-
nassa, Christensen sanoo.

– Paikallisissa järjestöissä on vahva 
alueen tuntemus ja valmiit kontaktit. 
Yhteistyössä on voimaa.

Oppilaitosten lisäksi EHYT 
kohtaa nuoria myös verkossa
Nuorille suunnatun BuenoTalk-
toiminnan tavoitteena on kohdata 
13–17-vuotiaita nuoria. Kohtaamisissa 
vuorovaikutus on ensiarvoisen tärkeää. 
BuenoTalk kohtaa nuoria TikTokissa, 
Instagramissa ja YouTubessa sekä Bue-
noTalk.fi-sivustolla.

– Nuoruus on sitä aikaa, kun tunte-
maton kiinnostaa, ja tietoa lisäämällä 
ehkäisemme päihteisiin liittyviä haitto-
ja. Käsittelemme aiheita ja kysymyksiä, 
jotka ovat nousseet esiin esimerkiksi 
kouluvierailulla. Nuorten omat ajatuk-
set ja kokemukset saavat näkyä, kertoo 
verkkotyötiimin tiimivastaava, media-
suunnittelija Emma Rahikainen.

– Nykyään hyvinvoinnista ja mie-
lenterveydestä puhutaan paljon. Mielen 
hyvinvointi ja päihteiden käyttö kulke-
vat käsi kädessä ja vaikuttavat toisiin-
sa. BuenoTalkin kanavissa painotus 
on päihdeaiheissa, mutta käsittelemme 
myös muita hyvinvointiin liittyviä ai-
heita.

Nuorille suunnattu Bueno-toiminta 
on aina ollut läsnä sosiaalisessa medias-
sa niissä kanavissa, jotka ovat sillä het-
kellä nuorten keskuudessa suosittuja. 
Aikanaan Bueno oli Habbo-hotellissa, 
ja nyt nuoria tavoitetaan TikTokissa vi-
deoiden kautta.

– TikTokissa kommentointi varsin-
kin videoihin ja provosoiviin aiheisiin 
on vilkasta. Viime vuoden lopulla teh-
dyssä palautekyselyssä yksi kommentti 
oli, että me puhutaan hienosti asioista 
niin kuin ne on, omalla nimellä, eikä 
yritetä olla cool. Välillä joku kommen-
toi, että me valistetaan liikaa. Tärkeintä 
on, että meidän aiheet saavat aikaan it-
senäistä ajattelua, pistävät miettimään, 
Rahikainen sanoo.
Päihdekasvatus kouluissa ja 
oppilaitoksissa: www.ehyt.fi/
oppilaitoksille
BuenoTalk: www.buenotalk.fi

Teksti: Maaret Väkinen | Kuva: Lassi Lintunen

YHTEISTYÖLLÄ LAADUKASTA 
EHKÄISEVÄÄ PÄIHDETYÖTÄ 

OPPILAITOKSIIN

http://www.ehyt.fi/oppilaitoksille
http://www.ehyt.fi/oppilaitoksille
http://www.buenotalk.fi
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TOIMITAAN YHDESSÄ 
ASUNNOTTOMIEN YÖNÄ

Asunnottomien yön teemana 
on juhlavuoden kunniaksi 
”Tulevaisuus ilman asunnot-
tomuutta”. Tarkoituksena on 
haastaa valtiovaltaa, kun-

tapäättäjiä ja aluehallinnon toimijoita 
pohtimaan, mitä toimia asunnottomuu-

den poistaminen vaatii, esittää konkreet-
tisia ratkaisuja heidän toimiensa tueksi ja 
poistaa asunnottomuus Suomesta yhdes-
sä. Asunnottomien yön toimijat muis-
tuttavat, että asunnottomuus on poistet-
tavissa nopeastikin hyvinvointialueiden, 
kuntien, järjestöjen ja palveluntarjoajien 

Teksti: Nikki Pesonen

Asunnottomien yötä vietetään valtakunnallisesti sunnuntaina 17. lokakuuta, 
joka on YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen päivä. Asunnottomien yö on 
puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton Suomen suurin sosiaali- ja 
terveysalan vuosittainen mielenilmaus. Asunnottomien yön kansalaisliikkeessä 
on mukana eri sosiaali- ja terveysalan järjestöjä ja muita toimijoita. Kansalaisliike 
muistuttaa, että asunto on perusoikeus ja vaatii päättäjiä toimimaan 
asunnottomuuden poistamiseksi. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 20 vuotta 
Asunnottomien yön kansalaisliikkeen syntymästä.

yhteistyöllä, mutta se vaatii ennen kaik-
kea poliittista tahtoa.

Suomessa asunnottomuus ei aina 
näy katukuvassa eivätkä kaikki asun-
nottomat numeroina tilastoissa. Osal-
taan tämä johtuu siitä, että liki 70 % 
asunnottomista on piiloasunnottomia 



9

Uudelleenrakentaminen luo 
uusia mahdollisuuksia
Suomi on aina ollut maa, josta on helppo olla maailmalla ylpeä. Itselleni yksi syy on 
ehkäisevä päihdetyö ja se, että meillä on ehkäisevästä päihdetyöstä oma lakinsa, mikä 
on aika ainutlaatuista.

Ensi vuoden alusta alkaen ns. sote-järjestämislaki asettaa ehkäisevän päihdetyön 
sekä kuntien että hyvinvointialueiden tehtäväksi. Sinällään alueille ja kunnille annetut 
vastuut näyttävät hyvinkin tutuilta. Käytännössä kuitenkin rakenteet pitää monin pai-
koin rakentaa kokonaan uudelleen, ja sen myötä myös toimintaa varmasti arvioidaan ja 
päivitetään.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyessä kunnista alueelliselle tasolle myös ehkäise-
vän päihdetyön vastuut jakautuvat. Käytännössä monessa kunnassa ehkäisevän päih-
detyön koordinaatiosta ja eri toimintojen toteuttamisesta vastaavat henkilöt vaihtuvat. 
Siksi monella ehkäisevän päihdetyön toimijalla myös tutut kollegat, joilta ennen on 
voinut kysyä tukea, ja joiden kanssa tehdä yhteistyötä, ovat muuttuneet. Osa yhteistyö-
kumppaneista löytyy jatkossa alueelliselta tasolta, jolloin on tärkeää varmistaa milloin ja 
mihin heidän työpanostaan voidaan kunnissa hyödyntää. Samalla voi toivoa, että moni 
kunta löytää yhä tiiviimpiä yhteistyösuhteita muiden saman alueen kuntien kanssa. 

Uusien tiedonkulun ja yhteistyön kanavien rakentaminen vie, ja ansaitsee, aikaa ja 
huomiota. Se on samalla myös tärkeän työmme arvon puolustamista – moniin kuntiin 
oli jo saatu rakennettua hieno ehkäisevän päihdetyön koordinaation ja johtamisen ko-
konaisuus, joka pitää nyt säilyttää tai rakentaa uudestaan vähintään yhtä vahvaksi kuin 
mitä se oli.

Muutos on myös mahdollisuus terveyden ja hyvinvoinnin yhä vaikuttavampaan edis-
tämiseen ehkäisevän päihdetyön keinoin. Alueellinen koordinaatio tuo parhaimmillaan 
mahdolliseksi yhä laajemman tiedon keruun työn perustaksi. Se voi mahdollistaa yhä 
laajemman yhdessä tekemisen, tuoden sille skaalaetua – esimerkiksi madaltaen näyt-
töön pohjaavien menetelmien käyttöönoton kynnystä. 

Tämän kaiken myöstä meille, ehkäisevän päihdetyön osaajille ja tekijöille työn kaikis-
sa eri muodoissa, on iso tarve. Kuntien ja alueiden yksi tuttu, mutta tällä tehtävänjaolla 
uusi, vastuu on varmistaa kansalaisten osallistaminen työhön. Kuka olisikaan parempi 
taho tähän vastaamaan, ja tässä yhteistyöhön ryhtymään, kuin ehkäisevän päihdetyön 
järjestökenttä.

Olen saanut mahdollisuuden työskennellä kuluneen kevään ja kesän ehkäisevän 
päihdetyön valtakunnallisen koordinaation aitiopaikalla Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen kehittämispäällikkönä. Tämä mahdollisuus on antanut paljon tilaisuuksia 
keskustella uusien hyvinvointialueiden edustajien sekä lukuisten kuntien, samoin kuin 
muiden hallintoviranomaisten ja tutkimuskentän edustajien kanssa. 

Tuomisina keväästä minulla on entistäkin selkeämpi näky ehkäisevän päihdetyön 
osaamisen suuresta tarpeesta maamme eri osissa, sekä vakuuttuneisuus yhteisen työm-
me mahdollisuuksista tukea kuntalaisten hyvinvointia kovinkin erilaisissa elämäntilan-
teissa ja ympäristöissä, ympäri Suomen.

Hanna Heikkilä
alue- ja järjestötyön päällikkö

Kolumni

eli he nukkuvat tuttavien tai suku-
laisten luona. Vuoden 2021 lopulla 
tilastoituja asunnottomia oli Asu-
misen rahoitus- ja kehittämiskes-
kuksen selvityksen mukaan 3  948 
yksielävää, joista pitkäaikaisasun-
nottomia 1  318, sekä 165 perhettä 
tai pariskuntaa.

Asunnottomien yön tapahtumia 
järjestetään vuosittain ympäri maata. 
20-vuotispäätapahtuma järjestetään 
17.10.2022 Helsingin Kansalais-
torilla, Eduskuntataloa vastapäätä. 
Tapahtumassa on esiintyjiä, panee-
likeskustelu sekä asunnottomuutta 
kokeville kävijöille muun muassa 
ruokatarjoilua, vaatejakoa ja muita 
palveluja. Toimijat tarjoavat myös 
omissa toimipisteissään ohjelmaa, 
palveluja ja yöpymistä eri puolilla 
kaupunkia.

Tiedot muiden paikkakuntien 
tapahtumista kerätään Asunnotto-
mien yön verkkosivuille www.asun-
nottomienyo.fi. Sivustolta löytyy 
myös mm. painoresoluutioinen logo 
tapahtumia järjestävien käyttöön. 
Mikäli omalla paikkakunnallasi ei 
ole aiemmin järjestetty Asunnot-
tomien yö -tapahtumaa ja haluat 
sellaisen järjestää, ole yhteydessä 
Asunnottomien yön kansalaisliik-
keen koordinaattoriin sähköpostitse 
vlada.petrovskaja@vvary.fi.

EHYT ja A-klinikkasäätiö ovat 
usean vuoden ajan järjestäneet 
Lahjoita lämpöä -keräyksen koko 
Suomeen. Keräykseen voi neuloa ja 
lahjoittaa villalapasia, sormikkaita ja 
villasukkia. Tuotteet jaetaan EHY-
Tin ja A-klinikkasäätiön toimipis-
teiden ja yhteistyökumppaneiden 
kautta tarvitseville ympäri Suomen. 
Kampanja toteutetaan 1.9.–30.11. 
välisellä ajalla. Keräys- ja jakelupis-
teeksi voi ilmoittautua osoitteessa 
www.ehyt.fi/lahjoita-lampoa, 
josta löytyvät myös toimintaohjeet 
lahjoittajille.
Asunnottomien yön 
someviestinnässä käytetään 
tunnisteita #asunnottomienyö ja 
#tulevaisuusilmanasunnottomuutta.
www.asunnottomienyo.fi
www.ehyt.fi/lahjoita-lampoa

http://www.ehyt.fi/lahjoita-lampoa
http://www.asunnottomienyo.fi
http://www.ehyt.fi/lahjoita-lampoa
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Opas kunta- ja aluevaltuutetuille
Mitä on ehkäisevä päihde-
työ? -opas on tehty kunta- ja 
aluevaltuutettujen luottamus-
tehtävän tueksi. Oppaassa 
kerrotaan, kuinka ehkäisevää 
päihdetyötä tehdään ja mi-
ten sillä vaikutetaan. Lisäksi 
avataan ehkäisevän päihde-
työn lakiperustaa ja rakenteita 
kunnissa ja hyvinvointialueilla. 
Opas sisältää suosituksia kun-
nille ja hyvinvointialueille sekä 
hyödyllistä tietoa järjestöistä 
ehkäisevän päihdetyön kumppaneina. Opas on ladattavissa 
luettavaksi verkkosivujen työkalut- ja materiaalit -osiosta.

www.ehyt.fi/tuote/mita-on-ehkaiseva-paihdetyo-opas-kunta-ja-
aluevaltuutetuille

Julkaisut

EHYT ry:n vuosikertomus 2021
EHYTin vuosikertomus kertoo 
toimintavuodesta 2021 kiinnos-
tavin artikkelein sekä nostoin. 
Vuosikertomus on ladattavissa 
luettavaksi verkkosivujen työ-
kalut- ja materiaalit -osiosta.

www.ehyt.fi/tuote/ehyt-ryn-
vuosikertomus-2021

EHYT ry:n  
10-vuotishistoriikki
Vuonna 2022 tulee kuluneeksi 10 vuotta siitä, kun Ehkäisevä 
päihdetyö EHYT ry syntyi. EHYT sai alkunsa kolmen järjestön 
– Elämä On Parasta Huumetta ry EOPH, Elämäntapaliitto ry 
ja Terveys ry – fuusiosta. Yhdistymisen taustalla ja onnistu-
misen mahdollistajana oli vahva yhteinen tahto ja sama pää-
määrä. 10-vuotishistoriikin voi ladata luettavaksi verkkosivu-
jen työkalut- ja materiaalit -osiosta.

www.ehyt.fi/tuote/ehyt-ryn-10-vuotishistoriikki

Riskitason rahapelaaminen ja 
haittojen ehkäisy -selvitys
Riskitason rahapelaaminen ja haittojen ehkäisy -selvityksen 
tarkoituksena on nostaa riskitason rahapelaaminen raha-
pelihaittojen ehkäisytyön keskiöön. Selvityksessä käydään 
kattavasti läpi riskitason rahapelaamista käsittelevää kan-
sainvälistä ja kotimaista tutkimustietoa, joka on viime vuosina 
lisääntynyt.

Selvityksen on toimittanut väitöskirjatutkija Kalle Lind 
ja muina kirjoittajina ovat Sari Castrén, Riitta Matilainen, 
Eija Pietilä ja Teresa Tenkanen. Se on jatkoa EHYTin vuon-
na 2015 julkaisemaan Mirka Smolej’n, Salla Karjalaisen ja 
Tapio Jaakkolan kirjoittamaan Rahapelaamisen riskirajoilla 
-selvitykseen. Julkaisun voi ladata luettavaksi verkkosivujen 
Työkalut ja materiaalit -osiosta.

www.ehyt.fi/tuote/riskitason-rahapelaaminen-ja-haittojen-ehkaisy

Vaikuttavaa  
alkoholipolitiikkaa: Katsaus  
Maailman terveysjärjestö WHO:n 
alkoholi poliittisiin suosituksiin
Raportti tuo suomalaiseen kes-
kusteluun tietoa kansainvälisis-
tä vaikuttavista ja tutkimukseen 
perustuvista alkoholipoliitti-
sista toimenpiteistä. Erityisesti 
tarkastelussa ovat Maailman 
terveysjärjestö WHO:n alkoho-
lihaittojen ehkäisyä koskevat 
suositukset. Mukana on myös 
puheenvuoroja tunnetuilta 
kansainvälisiltä asiantuntijoilta. 
Raportti on ladattavissa luetta-
vaksi verkkosivujen työkalut- ja 
materiaalit -osiosta.

www.ehyt.fi/tuote/vaikuttavaa-alkoholipolitiikkaa-katsaus-maailman-
terveysjarjesto-whon-alkoholipoliittisiin-suosituksiin

http://www.ehyt.fi/tuote/ehyt-ryn-vuosikertomus-2021
http://www.ehyt.fi/tuote/ehyt-ryn-vuosikertomus-2021
http://www.ehyt.fi/tuote/ehyt-ryn-10-vuotishistoriikki/
http://www.ehyt.fi/tuote/vaikuttavaa-alkoholipolitiikkaa-katsaus-maailman-terveysjarjesto-whon-alkoholipoliittisiin-suosituksiin
http://www.ehyt.fi/tuote/vaikuttavaa-alkoholipolitiikkaa-katsaus-maailman-terveysjarjesto-whon-alkoholipoliittisiin-suosituksiin
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Huolestuttaako läheisen  
päihteiden käyttö? -esite
EHYTin Päihdeneuvonta ja Sininauhaliiton Kuivin jaloin -toi-
minta läheisille ovat koonneet Huolestuttaako läheisen päih-
teiden käyttö? -esitteeseen läheisen päihteiden käytöstä 
huolestuneille tietoa päihdeongelman tunnistamisesta, lähei-
sen toimintamahdollisuuksista ja saatavilla olevasta tuesta.
www.ehyt.fi/tuote/huolestuttaako-laheisen-paihteiden-
kaytto

Kuka pelaa riskillä -webinaarin 
tallenne 
EHYT järjesti 16.6.2022 Kuka pelaa riskillä? Mitä tutkimus 
kertoo ja käytäntö opettaa -webinaarin, jossa riskitason 
rahapelaamisesta, sen tunnistamisesta ja ehkäisystä pu-
huivat sekä tutkimuksen että käytännön näkökulmasta 
YTM, väitöskirjatutkija Kalle Lind, asiantuntija Eija Pietilä  
EHYTistä, asiakastyöntekijä Saara Salmenmaa Peluurista 
sekä kokemusasiantuntija Satu Falk Sosped-säätiön Pelira-
jaton-toiminnasta.  Webinaarin puheenjohtajana toimi raha-
pelihaittojen ehkäisyn yksikön päällikkö Riitta Matilainen.

Webinaarin tekstitetty tallenne (kesto 2 h 12 min) löytyy 
EHYTin YouTube-kanavalta www.youtube.com/user/Ehytry

Lataa Riskitason rahapelaaminen ja haittojen ehkäisy 
-selvitys (PDF) osoitteessa
www.ehyt.fi/tyokalut-ja materiaalit

Puheeksiotto-opas ja messu-
materiaalia korkeakouluille
KUPLA – Opiskelijat päihdekulttuurin uudistajina -hankkeen 
toteuttama Puheeksiotto-opas korkeakouluille päivittyi ke-
väällä. Oppaassa käsiteltäviä aiheita ovat mielenterveys, yk-
sinäisyys, alkoholi, kannabis, sosiaalisen median käyttö, digi-
pelaaminen sekä rahapelaaminen.

Ideoita korkeakoulujen hyvinvointiständeille -materiaali 
on tarkoitettu työn tueksi niille, jotka osallistuvat korkeakou-
luopiskelijoille suunnattuihin tapahtumiin, messuille tai hy-
vinvointiviikoille, joissa on mahdollisuus pitää ständiä ehkäi-
sevän päihdetyön teemoista.

Tutustu myös muihin korkeakouluille suunnattuihin ma-
teriaaleihin!
www.ehyt.fi/kohdepaikka/korkeakoulut

OttoMitta-sovellus alkoholin-
käytön seurantaan ja alkoholin-
käytön riskien tunnistamiseen on 
uudistunut 
OttoMitta-sovellus sisältää juomapäiväkirjan, joka seuraa al-
koholimäärän lisäksi juomien energiasisältöä ja hintaa. Sovel-
lukseen syötetyn tiedon perusteella OttoMitta arvioi pidem-
piaikaisen alkoholinkäytön riskiprofiilia, ja antaa tarvittaessa 
palautetta. Informaatio on sitä tarkempaa, mitä tarkempaa 
tietoa sovellukseen syötetään. OttoMittaan voi myös asettaa 
henkilökohtaisia maksimitavoitteita alkoholin käytön kulutuk-
selle, jolloin sovellus kannustaa tavoitteissa pysymisessä.
www.ottomitta.fi

http://www.ehyt.fi/tuote/huolestuttaako-laheisen-paihteiden-kaytto
http://www.ehyt.fi/tuote/huolestuttaako-laheisen-paihteiden-kaytto
http://www.youtube.com/user/Ehytry
http://www.ehyt.fi/kohdepaikka/korkeakoulut
http://www.ottomitta.fi
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HELSINGIN ELOSET RY vietti 70-vuotisjuhlapäiväänsä ke-
säkuussa. Jututimme yhdistyksen kahta aktiivitoimijaa, halli-
tuksen jäsen Auli Rantasta sekä puheenjohtaja Pirjo Saloa, 
yhdistyksen pitkästä taipaleesta, jonka aikana on ehditty to-
teuttaa monenlaista toimintaa.

Yhdistys perustettiin Helsingin sosiaalidemokraattisen 
Raittiusliiton Helsingin piirin yhdistyksenä 1952, jonka jäl-
keen se toimi Elämäntapayhdistyksenä ja nykyisin Helsingin 
Eloset ry:nä. Yhdistys toimii pääosin Itä-Helsingissä Kon-
tulassa, mutta toimintaa on tehty yhteistyössä myös esim. 
HKVY ry:n kanssa Pohjois-Haagassa. Toiminta on nykyään 
puoluepoliittisesti sitoutumatonta ja sitä ohjaa vahvasti pe-
riaate, että heikommasta välitetään ja pidetään huolta. Tätä 
agendaa toteutetaan erilaisten ryhmätoimintojen, retkien ja 
tapahtumien kautta. 

Leirejä ja hauskaa yhdessä tekemistä
Vuosien varrelle yhdistyksessä on ollut monenlaista toimintaa, 
jota haastatellut muistelivat lämmöllä. Sekä Rantasen että Sa-
lon mieliin oli painunut muistikuva yhdistyksen toteuttamista 
leireistä 2000-luvun alussa. 40 hengen lasten kesäleirejä järjes-
tettiin Veikkolan Elohovissa ja Kirkkonummen Porkkalassa 
entisessä kesäsiirtolassa. Leirit oli suunnattu 7–13-vuotiaille 
ja isommilla lapsilla oli mahdollisuus tulla mukaan apuohjaa-
jiksi. Lisäksi yhdistys järjesti perheleirejä, jotka olivat hyvin 
suosittuja. Leirit toteutettiin aina talkoovoimin ja yhdistyksen 
aktiivitoimijat suunnittelivat ja toteuttivat niin leiriohjelmat 
kuin muonituksen. Rantanen ja Salo kuvaavat, että leireil-
le oli helppo mennä mukaan omien lasten kanssa ja samalla 
oli mahdollisuus vaikuttaa järjestäjänä leirien sisältöön ohjel-
maan.

Virkistytään päihteettömästi
Retket ovat yhdistyksen suosittu nykytoiminnan muoto. Vii-
meisimpänä toteutettiin kesäretki Särkänniemeen, jonne osal-
listui lapsiperheitä yli 100 henkilön voimin. Porukalla tehty 
bussiretki on monelle mieluinen ja mukaan tulee lähdettyä 
jo ihan seuran vuoksi. Retket ovat osallistujille edullisia, sillä 
yhdistys on voinut tukea osallistumista muun muassa maksa-
malla bussikuljetuksen ja edulliset liput kohteeseen.

Vuosien varrella retkiä on tehty myös kesäteattereihin ja 
Tiurahoviin Lappiin lähdettiin yhteiselle hiihtolomaretkel-
le. Auli Rantanen muisteli myös mieleen painunutta naisten 
retkeä Kädentaitomessuille, jolloin takaisintulomatkalla bussi 
oli lastattu paitsi virkistyneillä naisilla myös useilla ompelu-
koneilla ja saumureilla, joita useat innokkaat ompelijat olivat 
messuilta hankkineet. Retkien myyntivaltti on ollut seura 
– yhdessä lähteminen ja valmis bussikyyti takaavat sen, että 
lähtemiselle ei löydy esteitä. Mieleenpainuvia ovat olleet vuo-
sittaiset Naisten viikonloput, kuten se Elohovissa vietetty vii-
konloppu, jonne porukka kokosi itse ohjelman ja jota toisilleen 
päihteettömän viikonlopun aikana esittivät. Silloin nautittiin 

Helsingin Eloset ry: Yhdessä 
tekemistä ja jakamista jo 70 vuotta 

Teksti: Soile Törrönen  |  Kuvat: Helsingin Eloset ry   

muun muassa Danny -kuvaelmista ja Macarenan tahdeista. 
Yhdistys on toteuttanut myös päihteetön vappu ja päih-

teetön uusivuosi -tapahtumia. Nämä toiminnot olivat tauolla 
koronapandemian vuoksi, mutta näitä pyritään nyt taas käyn-
nistämään, koska tilaisuudet ovat monille tärkeitä hetkiä viet-
tää aikaa läheistensä kanssa.

Vertaistukiryhmistä voimaa erilaisiin 
elämäntilanteisiin
Yhdistyksen keskeistä perustoimintaa on myös Virtapiiri-
ryhmän kokoontuminen, jossa naiset voivat kädentaitojen lo-
massa vaihtaa kuulumisia ja jakaa ajatuksiaan elämän iloista 
ja suruista. Virtapiiri on kokoontunut Kontulassa Kontulan-
kaarella, mutta nyt yhdistys etsii ryhmälle uutta tilaa nykyisen 
tilan mennessä remonttiin. Peura Mutsit -ryhmässä huos-
taanotetun tai päihdeongelmasta kärsivän nuoren tai nuoren 
aikuisen vanhemmat voivat saada tukea perheen tilanteeseen 
vertaisilta.

Yli 20 vuotta toiminnassa olleet Auli Rantanen ja Pirjo 
Salo toteavat, että yhdistyksen toiminta porskuttaa edelleen 
eteenpäin tasaisesti ja varmasti. Haasteena on, kuten mo-
nessa muussakin yhdistyksessä, rahoituksen epävarmuus ja 
uusien aktiivien löytäminen. Naiset osallistuivat yhdistyksen 
alkuvuosina toimintaan lastensa kanssa. Nyt mukana kulkevat 
lapsenlapset. Ehkä tästä polvesta kirpoaa yhdistyksen seuraa-
via aktiiveja ja toiminnan tulevaisuus on turvattu. Helsingin 
Eloset ry:n toiminnalla on nimittäin tärkeä paikka monen 
kontulalaisen sydämessä.
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TORNIO Kumppanuuskeskus Luotsi ry:n 
ja Tornion järjestötalon 60-vuotisjuhlassa 
elokuussa ohjelmassa oli mm. Teatteri Luotsin 
esitys, musiikkia sekä sosiaali- ja terveysminis-
teri Hanna Sarkkisen juhlapuhe.

KILPISJÄRVI Perinteinen Kilpisjärven liikuntajuhannus 
järjestettiin jo 77. kertaa. Ohjelmassa oli mm. suunnistus-
ta, juoksua ja legendaarinen juhannushiihto. Järjestelyistä 
vastasi Kunnon Elämä ry yhteistyökumppaneineen.

KOUVOLA Kouvolan liikenneraittius-
järjestö kirppisteli toukokuun lopulla 
Kouvolan ”Evakkotorilla”, eli Pohjola-
Torilla. Tuotto toimitettiin SPR:n kautta 
Ukrainan hyväksi.

LAHTI Lahden Elokolon Elokolot 30 v. - juhla-
vuoden tapahtumiin kuuluva juhlaleiri järjestettiin 
heinäkuussa Sysmässä Naumi-Isorannan leirikes-
kuksessa. Leirillä pelattiin mm. mölkkyä, pölkkyä, 
bingoa, tietovisaa ja ristiseiskaa. Välillä nautittiin 
hyvästä ruuasta ja rantasaunan löylyistä. Karao-
keakin laulettiin. 

PIRKKALA Pitkäaikaisen Elokolokävijän, Lyydia 
Kuljun 102-vuotissyntymäpäiväjuhlat vietettiin hei-
näkuussa helteisessä säässä ja runsaan ystäväjou-
kon kanssa senioritalo Pihlajamäen pihalla Elokolon 
naapurissa. Elokolon järjestämän juhlan ohjelmassa 
oli musiikkia, yhteislaulua, onnitteluja ja kakkukahvit.
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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.–12.5.2022
• Maailman tupakaton päivä 31.5.

Tsempit syksyyn!

Lämmin, kaunis kesä on antanut meille voimia ja 
virkeyttä. Syyskausi on hurahtamassa käyntiin ja 
kaikkialla tuntuu olevan odottava tunnelma. Joko 
päästään toteuttamaan kaikkea sitä, mitä on suun-
niteltu ja valmisteltu jo pitkään, mutta jääty odot-

tamaan parempia aikoja. Jos hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, 
kuten sanotaan, niin voimme odottaa jäsenyhdistyksille tapah-
tumarikasta syksyä eri puolilla maata.

Syksy on monien kampanjoiden ja tapahtumien aikaa. 
Niistä varmasti löytyy jokaiselle yhdistykselle jotain, josta am-
mentaa ideoita omaan toimintaan tai joihin osallistua yhdessä 
muiden yhdistysten kanssa. 

Lahjota lämpöä -kampanja käynnistynyt
Lahjoita lämpöä -kampanja alkoi syyskuun alussa ja jatkuu 
kolme kuukautta eli marraskuun loppuun. EHYT toteuttaa 
kampanjaa yhdessä A-klinikkasäätiön kanssa. Kampanja on 
avoin kaikille neulomisesta innostuville ja siinä voi lahjoit-
taa uusia lapasia tai villasukkia, jotka toimitetaan paikallisesti 
ilahduttamaan ja lämmittämään tarvitsevia. Kampanjaan jo-
kainen voi osallistua itsekseen, mutta myös neulomistalkoot 
voivat olla hauska tapa saada uusia osallistujia yhdistyksen-
kin toimintaan. Jäsenyhdistykset voivat ilmoittautua mukaan 
myös keräyspisteeksi vastaanottamaan lahjoittajien tuomia 
neuleita ja organisoimaan lahjoitusten luovuttamista edelleen 
sinne, missä tiedetään tarvetta olevan. 

Asunnottomien yö 17.10.
Tulevaisuus ilman asunnottomuutta on Asunnottomien yön 
vuoden 2022 teema. Tänä vuonna tapahtumia toteutetaan 
taas tauon jälkeen useilla paikkakunnilla. EHYT on mukana 
eri puolilla maata tapahtumissa ja myös niiden kautta jaetaan 
Lahjoita lämpöä -kampanjaan lahjoitettuja neuleita. EHYTin 
oman alueen asiantuntijalta voi tiedustella, onko paikkakun-
nalla tapahtumaa, miten siihen pääsee mukaan ja mitä yh-
distys voisi siellä tehdä. Asunnottomien yötä vietetään YK:n 
köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä, aina 17.10.

Ehkäisevän päihdetyön viikko marraskuussa
Ehkäisevän päihdetyön viikkoa vietetään viikolla 45, 7.–13.11. 
Viikon teemana vuonna 2022 on lääkkeiden väärinkäyttö. 

EHYTillä on lääketeemaa käsittelevä materiaali, Tiesitkö 
tämän alkoholista ja lääkkeistä – opas ikäihmisille. EHYTin 
verkkosivujen Työkalut ja materiaalit -otsikon takaa sen voi 
ladata maksutta tai tilata paperisena. Jäsenyhdistykset voivat 
tiedustella opasta tapahtumiinsa maksutta sähköpostitse 
nikki.pesonen@ehyt.fi.

Toivottavasti yhdistykset löytävät itselleen sopivan tavan 
toteuttaa viikon aikana jotain, joka herättää keskustelua esim. 
suhtautumisestamme lääkkeisiin ja niiden käyttöohjeisiin. 
Väärinkäyttöä voi tapahtua myös vahingossa, jos asiasta ei ole 
hankkinut riittävästi tietoa. Jokainen käyttää jotain lääkettä 
ainakin joskus ja siksi oikeaa tietoa on hyvä jakaa. EPT-viikon 
tapahtumia voi järjestää eri tahojen kanssa yhdessä. Yhteyttä 
voi ottaa myös esim. paikalliseen apteekkiin. 

Aluefoorumeissa tavataan kasvokkain
Jäsenyhdistyksille tarkoitettuja aluefoorumeita toteutetaan lo-
kakuun aikana kahdeksan eri puolilla maata: 1.10. Oulussa ja 
Lahdessa, 3.10 Helsingissä, 4.10. Turussa, 8.10. Pieksämäellä, 
11.10. Pirkkalassa, 12.10. Seinäjoella ja 18.10. Porissa. Pitkäs-
tä aikaa niissä tavataan kasvokkain. Tilaisuudet ovat kuitenkin 
tavallista pienimuotoisempia, että osallistuminen olisi riskit-
tömämpää. Siksi niitä on myös enemmän. Iloisen jälleennä-
kemisen ja kuulumisten vaihtamisen lisäksi aluefoorumeissa 
paneudutaan Savuton Suomi 2023 -teeman toteuttamiseen 
positiivisessa hengessä ja yhdistysten toimintaympäristöjen 
muutoksiin. 

Valtakunnallinen verkkofoorumi
Kaikilla jäsenyhdistystoimijoilla on mahdollisuus osallistua 
myös valtakunnalliseen verkkofoorumiin 13. lokakuuta klo 
17 alkaen. Mukaan pääsee Teams-yhteyden kautta. Ohjel-
massa on mm. toiminnanjohtaja Marja Pakarisen kuvausta  
EHYTin toimintaympäristössä vaikuttavista teemoista, 
EHYTin eri kohderyhmille suunnattujen toimintojen esitte-
lyä, jäsenyhdistysten tukiasiaa sekä ryhmäkeskustelua. 

Alueen asiantuntijat yhdistysten tukena
Alueelliset asiantuntijat ovat jatkossakin jäsenyhdistysten tu-
kena ja voivat, rajallisten resurssiensa mukaan, tarjota tukeaan 
yhdistyksen järjestämien yleisötapahtumien valmisteluun, tie-

TAMMI HELMI MAALIS HUHTI TOUKO KESÄ

mailto:nikki.pesonen@ehyt.fi
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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

dottamiseen ym. Yhteyttä kannattaa kuitenkin ottaa mahdol-
lisimman varhaisessa vaiheessa, koska työkalenterit täyttyvät 
nopeasti monenlaisista tehtävistä. 

Koulutuksista tukea toimintaan
EHYT tarjoaa koulutustoimintaa monille tahoille, niin järjes-
tötoimijoille, ammattilaisille kuin kaikille suunnattuna. Päih-
teet ja pelaaminen puheeksi järjestöissä -koulutuksia voidaan 
järjestää alueellisesti erilaisille järjestötoimijoille. Niistä voi 
kysyä alueen asiantuntijalta. Kunnissa ehkäisevää päihdetyötä 
suunnitteleville ja toteuttaville kohdennetut Ehkäisevän päih-
detyön osaaja -työpajat on tarkoitettu myös järjestöille, koska 
järjestöt tekevät tärkeää ehkäisevää työtä, joskus tietämättään. 
Työpajoja on kolme, Pohjois-Suomi 22.9., Länsi-Suomi 30.9. 
ja Itä-Suomi 6.10.

Kaikille sopivat Ensihuoli-koulutukset ovat saaneet uuden 
ilmeen. Koulutukset 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. 

Paikalliseen ilmiöön pureutuva Ilmiökahvila on keskuste-
lutilaisuus, jossa tehdään yhteistä suunnitelmaa johonkin ha-
vaittuun esim. päihdeilmiöön vaikuttamiseksi. Ilmiökahvilan 
järjestämisessä paikallinen yhdistyskin voi olla aloitteentekijä. 
Näistä voi kysyä alueen asiantuntijalta, seurata EHYT Uutisia 
-uutiskirjettä ja verkkosivujemme tapahtumakalenteria, joissa 
kulloinkin tarjolla olevat koulutustilaisuudet löytyvät.

Toimintatukea voi hakea vielä syksyllä
Loppusyksystä on jäsenyhdistyksille tulossa vielä toinen mah-
dollisuus hakea toimintatukea tälle vuodelle. Tällöin voivat 
hakea ne yhdistykset, joiden tälle vuodelle myönnetty tuki on 
alle 4000 euron kattorajan. Toimintatukea voivat hakea myös 
ne yhdistykset, joille ei keväällä myönnetty avustusta tai joi-
den avustusehdot ovat täyttyneet vasta myöhemmin. Näistä 
saa tietoa myöhemmin mm. verkkosivulta.

Henkilöstössä paluumuuttajia
Hanna Heikkilä palasi syyskuun alusta takaisin EHYTin 
alue- ja järjestötyön osastopäällikön tehtävään, vietettyään al-
kuvuoden THL:ssä kehittämispäällikkönä. Itse toimin Hanna 
Heikkilän sijaisena alkuvuoden ja palasin syyskuun alusta alu-
eellisen asiantuntijan tehtävään Pohjois-Pohjanmaan alueelle 
Ouluun.

Värikästä ja vauhdikasta syyskautta!

HEINÄ ELO SYYS LOKA MARRAS JOULU

EHYT ry järjestää tänä vuonna 
valtakunnallisen verkkofoorumin, 
johon ovat tervetulleita kaikki EHYTin 
jäsenyhdistykset vapaaehtoisineen.

Lisäksi järjestetään pienimuotoisempia 
aluefoorumitapaamisia paikallisesti.

ALUEFOORUMIT 2022

Verkkofoorumi 
torstaina 13.10.2022 klo 17-19

Paikalliset aluefoorumitapaamiset:

1.10. Pohjois-Suomi (Lappi, Kainuu, 
Pohjois-Pohjanmaa), Oulu

1.10. Etelä-Suomi (Kymenlaakso, Etelä- 
Karjala, Päijät-Häme, Kanta-Häme), 
Lahti

3.10. Uusimaa, Helsinki

4.10. Varsinais-Suomi, Turku

8.10.  Itä-Suomi (Pohjois-Karjala, 
Pohjois-Suomi, Keski-Suomi, 
Etelä-Savo), Pieksämäki

11.10. Pirkanmaa, Pirkkala

12.10. Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja 
Etelä-Pohjanmaa, Seinäjoki

18.10. Satakunta, Pori

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: 
www.ehyt.fi/tapahtumat

ILMOITTAUDU MUKAAN
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UUTISIA

Lämmintä leiritunnelmaa Elokololeirillä
Teksti: Riitta Sattilainen ja Nikki Pesonen | Kuva: Riitta Sattilainen

mukaan hyvin tärkeäksi koettua hyvää, 
runsasta ruokaa. Valmiiseen, säännöl-
lisesti katettuun ruokapöytään pääse-
minen on iso elämys ja hyvän mielen 
tuoja leiriläisille. Periaatteena on, että 
ohjelmaan ei ole pakko osallistua, vaan 
paljon lepoa kaipaava voi myös tar-
peensa mukaan levätä. Leiri on osallis-
tujille pääsääntöisesti maksuton, mikä 
turvaa kaikille mahdollisuuden osallis-
tua. 

Tämänvuotisen leirin ohjelmassa oli 
ulkoilua mm. aamukävelyn merkeissä, 
lauta- ja korttipelejä, musiikkitietovisa, 
mölkkyä ja tikanheittoa sekä muuta 
yhdessäoloa. Leirin toisena päivänä 
vierailulle tulleet EHYTin Heikki Luo-
to ja Timo Nerkko vetivät leiriläisten 
kanssa keskustelua mm. terveyteen 
liittyvistä aiheista.

Monelle leirin hauskimpina hetki-
nä mieleen jäivät lettujen paisto ja sen 
harjoitteleminen, sekä jokapäiväiset 
sauna- ja uintituokiot. Lahden kalas-
tusporukka onki ahkerasti laiturilta ja 
vei mukanaan kotipuoleen mukavasti 
suolattuja ahvenia. Kuutamokävely oli 

ELOKOLOJEN 30-vuotisjuhlavuoden 
nelipäiväinen leiri järjestettiin elokuun 
alussa Koivuniemen leirikeskuksessa. 
Vuosittain järjestettävälle Elokololeirille 
kutsutaan aktiivisia Elokolon kävijöitä 
ja vapaaehtoisia kaikista maamme Elo-
koloista. Vetovastuu on vuorotellen eri 
Elokolojen aluetyöntekijöillä, tällä ker-
taa Pirkkalan ja Tampereen Elokoloilla.

Leiripaikkana toiminut Suomen Pu-
naisen Ristin Satakunnan piirin omis-
tama Koivuniemen leirikeskus sijaitsee 
merellisen luonnon keskellä, Porin lä-
hellä sijaitsevassa Pastuskeri-nimises-
sä saaressa. Saareen pääsee nykyisin 
tietä pitkin. Osallistujia oli 25 ja he tu-
livat kaikista Elokoloista. Ohjaajina toi-
mivat Timo Glad ja Riitta Sattilainen 
EHYTiltä, sekä vapaaehtoiset Marjatta 
Kynäslahti ja Petri Grönstrand. Leirin 
keittiöstä ja ruoanlaitosta päävastuun 
kantoi Tarja Rasimus.

Leirillä on mahdollisuus tutustua 
ihmisiin eri Elokoloista, löytää uusia 
ystäviä ja vaihtaa kokemuksia. Tarjolla 
on virkistäytymistä, lepoa, yhteenkuu-
luvuuden kokemuksia ja palautteen 

kuutamoisen illan elämys kävelijöil-
le. Jo legendaariseksi muodostunut 
Pölkkykisa eli leirien omalla tyylillä to-
teutettu mölkkykisa keräsi hyvän kan-
nustajajoukon, kun eri paikkakuntien 
leiriläisten joukkueet mittelivät MM-
mestaruudesta. Kisan voitti Lahden 
Elokolon joukkue.

Osallistujat antoivat leiristä pää-
sääntöisesti positiivista palautetta. 
Erityisen paljon kiitosta saivat ruoka 
ja keittiössä häärineet Tarja ja Marjat-
ta. Ohjelmaa koettiin olevan sopivasti. 
Majoitusjärjestelyt eivät olleet aivan 
kaikkien mieleen, sillä aikuisten ei ole 
helppoa tottua yhteisiin isoihin huonei-
siin, mutta ihmeen hyvin siihen kuiten-
kin sopeuduttiin lopulta. ”Ei voi enää 
parantaa, viimeistään vuoden sisällä 
uusiksi!” eräs leiriläinen kiteyttää pa-
lautteessaan.

Leirillä ohjaajana toiminut Riitta 
Sattilainen kuvaa leiriä positiiviseksi, 
lämminhenkiseksi kokemukseksi, joka 
piti sisällään monia unohtumattomia 
tapahtumia ja kohtaamisia.
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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

SINIKKA KORPELA
asiantuntija
p. 0400 274 833
sinikka.korpela@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

HANNA HEIKKILÄ
ma. osastopäällikkö
p. 050 567 3270
hanna.heikkila@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

Marraskuussa jutellaan 
tipattomasta tammikuusta ja 
toimintatuesta
Marraskuun jäsenkahvit järjestetään Teams-alustalla tiis-
taina 15.11.2022 klo 17–18.30. Kuulumistenvaihdon lisäksi 
jutellaan vuoden 2023 Tipattoman tammikuun toteuttami-
sesta yhdistyksissä sekä toimintatuen hakemisesta vuo-
den 2023 toimintaan. Illan järjestelyistä vastaavat Anne ja 
Nikki.

Toivotamme kaikki EHYTin jäsenyhdistysten toimijat, 
tutut ja uudet, tervetulleiksi mukaan vaihtamaan ajatuk-
sia EHYTin työntekijöiden ja toisten yhdistystoimijoiden 
kanssa!

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan verkkosivujen 
tapahtumakalenterissa:  
www.ehyt.fi/tapahtumakalenteri

Maksuton Rahapelihaitat 
järjestöissä -koulutus EHYTin 
jäsenyhdistyksille
EHYT ry kouluttaa jäsenyhdistyksiä rahapelihaitoista, niiden 
ehkäisystä, tunnistamisesta ja puheeksiotosta.

Tilaa yhdistyksellesi maksuton Rahapelihaitat järjestöissä 
-koulutus. Koulutuksen kesto on 2 tuntia, ja se voidaan jär-
jestää etänä (Teams) tai livenä. Minimiosallistujamäärä on 10 
henkeä. Koulutus sisältää tietoa, toimintamalleja ja harjoituk-
sia. Osallistujat voivat hakea sähköistä osaamismerkkiä.

Lisätietoa ja tiedustelut: Teresa Tenkanen,  
teresa.tenkanen@ehyt.fi, puh. 040 724 5513

Tietoiskut 
rahapelaamisesta
E-Elokolon rahapelitietoisku on kaikille avoin ja maksuton 
30 min tietoisku rahapelaamisen eri teemoista. Tietoisku 
järjestetään kuukausittain verkossa Teams-alustalla. Mu-
kana on vieraileva puhuja. Tietoiskun jälkeen on varattu 
aikaa kysymyksille ja keskustelulle.

Osallistumiseen tarvitset tietokoneen, tabletin tai äly-
puhelimen, jossa on verkkoyhteys. Teams-ohjelman la-
taaminen laitteelle on suositeltavaa.
Syksyn 2022 ohjelma:
• ke 28.9. klo 10 – Rahapelaamisen historiaa Suomessa
• ke 26.10. klo 10 – Rahapelaaminen ja rikollisuus
• ke 30.11. klo 10 – Läheisen rahapelaaminen
• ke 14.12. klo 10 – Kokemuksia rahapeliongelmasta

Lisätietoja: asiantuntija Teresa Tenkanen, rahapelihaittojen ehkäisyn 
yksikkö, teresa.tenkanen@ehyt.fi
Tervetuloa mukaan!
Ilmoittaudu mukaan: www.ehyt.fi/tapahtumat

http://www.ehyt.fi/tapahtumakalenteri
http://www.ehyt.fi/tapahtumakalenteri
http://www.ehyt.fi/tapahtumat
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Koulutukset

Miten puhua kannabiksesta -etäkoulutukset

Etsimme uusia nettimummoja ja 
-pappoja ympäri Suomen!

Oletko 60 vuotta täyttänyt, kiinnostunut lasten 
ja nuorten elämästä ja hallitset tietokoneen 
peruskäytön? Haluaisitko tehdä merkityksellistä 
vapaaehtoistyötä verkossa?

NETTIMUMMOLA Muruset.fi on paikka, jonne lapset ja nuoret voivat tulla 
juttelemaan turvallisten isovanhempien kanssa. Keskustelut käydään kir-
joittaen joko kahdenkeskisessä chat-keskustelussa tai ryhmäkeskustelu-
huoneessa. Keskustelemaan tullaan tavallisista lasten ja nuorten elämää 
koskettavista aiheista, kuten harrastuksista, koulusta ja ystävyyssuhteista.

Voit tehdä vapaaehtoistyötä kotoa käsin noin tunnin viikossa. Tämän 
lisäksi järjestämme yhteisiä etätapaamisia sekä koulutuspäivät kasvokkain 
kaksi kertaa vuodessa. Me koulutamme sinut chat-palveluiden käyttöön 
sekä opastamme ja tuemme sinua kaikissa vastaan tulevissa tilanteissa. 
Lisäksi sinulla on tukenasi mukavien Muruset-vapaaehtoisten yhteisö.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä Muruset-koordinaattori Iia Haavanoksaan 
(muruset@ehyt.fi tai puh. 050 593 3899).

Lisätietoa: www.ehyt.fi/muruset-vapaaehtoisuus

Urheiluseuratoimija, 
tervetuloa 
mukaan uudelle 
verkkokurssille!
OSALLISTU Terveyttä edistävä urhei-
luseura -verkkokurssille ja lisäät tie-
tämystäsi urheilevien nuorten digi- ja 
rahapelaamisesta sekä päihteiden käy-
töstä. Kurssin suoritettuasi osaat entistä 
tehokkaammin havainnoida ja tunnistaa 
pelaamisen ja päihteiden käytön nuorille 
aiheuttamia haittoja, ottaa pelaamisen ja 
päihteet puheeksi urheiluseuratoimin-
nassa sekä tukea nuorta varhain peli- ja 
päihdeongelmien ehkäisemiseksi. 

Voit suorittaa maksuttoman kurssin 
itsenäisesti haluamanasi ajankohtana. 
Kurssin suorittaminen kestää kokonai-
suudessaan noin 1–1,5 h.

Kurssista vastaa EHYT ry:n SPORTTI-
hanke. 

Lue lisää: www.ehyt.fi/sportti 

EHYT JÄRJESTÄÄ syksyn aikana kaikil-
le avoimia Miten puhua kannabiksesta 
-etäkoulutuksia. Koulutus on suunnattu 
erityisesti toisen asteen henkilökunnalle, 
nuorisotyöntekijöille ja sosiaalialan hen-
kilöstölle sekä kaikille aiheesta kiinnos-
tuneille.

Koulutuksessa saat lisätietoa kan-
nabiksen käytön ehkäisyyn ja puheeksi 
ottoon. Koulutuksessa käydään läpi mm. 

mitä kannabis on, paljonko sitä käyte-
tään, mitkä ovat sen vaikutukset sekä 
seuraamukset käytöstä. Koulutuksessa 
tarjotaan vinkkejä ja työkaluja kannabis-
keskustelujen sekä puheeksi ottamisen 
tueksi.

Etäkoulutukset järjestetään 6.10., 9.11. 
ja 8.12.2022 klo 14–16.

Lisätietoa ja ilmoittautumiset:  
www.ehyt.fi/tapahtumat

mailto:muruset@ehyt.fi
http://www.ehyt.fi/muruset-vapaaehtoisuus
http://www.ehyt.fi/sportti
http://www.ehyt.fi/tapahtumat


LAHJOITA
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VILLASUKKIA

Neulo asunnottomalle

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

yhteistyökumppaneiden kautta
tarvitseville ympäri Suomen. 

ehyt.fi/lahjoita-lampoa
 Voimme ottaa vastaan vain 
käyttämättömiä tuotteita.
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