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Vaaleja ja empatiaa

Keväällä 2021 Suomeen valmistui 
päihde- ja riippuvuusstrategia, joka lin-
jaa päihdepolitiikkaa vuoteen 2030. Tu-
leville päättäjille ja hallitusohjelmaneu-
vottelijoille toivomme viisautta sitoutua 
yhdessä tehdyn strategian tavoitteisiin 
yli hallituskausien. Strategian painopis-
teenä on muun muassa tehostaa alko-
holi-, tupakka- ja nikotiini-, huumaus-
aine- ja rahapelipoliittisia toimia sekä 
varmistaa ehkäisevän päihdetyön ja 
päihde- ja riippuvuuspalveluiden laatu, 
saavutettavuus ja saatavuus. 

EHYTin edustajakokous kokoon-
tuu ensi vuoden alussa 18. maaliskuuta. 
Samalla juhlistamme yhdessä EHYTin 
10 toimintavuotta. Edustajakokouksen 
yksi tehtävä on arvioida järjestön toi-
mintaa kuluneella kolmivuotiskaudel-
la ja katsoa tulevaisuuteen. Edellinen 
edustajakokous järjestettiin koronan 
takia poikkeuksellisesti syksyllä 2020 ja 
tuolloin hyväksyttiin EHYTin strate-
gia. Kuluneen reilun kahden vuoden ai-
kana maailma on muuttunut ja olemme 
kohdanneet niin koronakriisin, turval-
lisuuskriisin kuin energiakriisin. Stra-
tegian perusperiaatteet ovat edelleen 
päteviä, mutta keskustelua on tärkeä 
käydä tulevaisuuden näkymistä, niin 
uhkakuvista kuin mahdollisuuksista.

Tässä vaiheessa kiitän lämpimästi 
kaikkia kuluneesta vuodesta ja toivotan 
rauhaisaa joulun aikaa. Tipaton tam-
mikuu aloittaa jälleen uuden vuoden – 
vuoden, jolloin tapaamme toivottavasti 
laajalla joukolla edustajakokouksessa.

Marja Pakarinen
va. toiminnanjohtaja, EHYT ry

Vuosi on kääntymässä jälleen 
kohti joulua ja uutta vuotta. 
Hiljalleen toiminnassa on 
päästy palaamaan kasvokkai-
siin tapaamisiin ja tapahtu-

miin. Vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyy-
den kannalta kasvokkain kohtaamisella 
on tärkeä rooli: Näemme toistemme eleet 
ja ilmeet, keskustelu on vapaampaa ja 
empatia ihmisten välillä vahvistuu. 

Empatiaa tarvitaan ja toivotaan 
myös siinä vaiheessa, kun eduskunta-
vaalien jälkeen uudet päättäjät aloit-
tavat hallitusneuvottelut ja pohdinnat 
siitä, millä keinoilla ja tavoitteilla Suo-
men hyvinvointia rakennetaan tulevat 
vuodet. EHYTin keskeinen sanoma 
päätöksentekijöille on, että päihdepoli-
tiikka ei ole nopeiden ja lyhytkatseisten 
päätösten politiikkaa, vaan lähtökohta-
na tulee aina olla ihmisten terveydestä 
ja hyvinvoinnista huolehtiminen. Tar-
vitsemme johdonmukaista terveys-, 
tulo- ja sosiaalipolitiikkaa, jotta voim-
me vähentää eriarvoistumista, tukea 
hyvinvointia ja vahvistaa kansantalout-
ta. Yhteistyötä tarvitaan ja meitä kansa-
laisjärjestöjä samoin. Me voimme tuoda 
keskusteluun mukaan myös empatian 
- pitää ääntä erityisesti niiden ihmisten 
puolesta, joiden oma ääni on heikko tai 
kuulumaton. 
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facebook.com/ehytry

twitter.com/EHYTry

IG Ehyt_ry

youtube.com/user/
ehytry

slideshare.net/EHYT

LinkedIn ehkäisevä-
päihdetyö-ehyt-ry

e-kirjastohanke @ekirjastohanke 11. syyskuuta

Äänikirjaa kuunnellessa voi vaikkapa  
neuloa villasukkia tai lapasia ja osallistua  
@aklinikkasaatio ja @EHYTry:n Lahjoita lämpöä 
-kampanjaan. Useat Helsingin kirjastot ovat 
keräyspaikkoja.

In memoriam

Antti Holopainen 
oli päihdehoidon 
edelläkävijä

Päihdehoidon ylilääkäri ja mer-
kittävä terveyspolitiikan vai-
kuttaja Antti Holopainen on 
kuollut 2.10.2022. Antti toimi 
EHYTin valtuuston puheen-

johtajana vuosina 2011–2017. Jo tätä 
ennen hän toimi EHYTiä edeltäneiden 
yhdistysten, kuten Elämäntapaliiton 
ja Kansan Raittiusliiton hallituksessa 
1980-luvulta lähtien. 

Koko pitkän työuransa ja myös eläk-
keelle jäämisen jälkeen Antti toimi 
aktiivisesti järjestöissä, kunnallispoli-
tiikassa ja sosiaali- ja terveyspolitiikan 
vaikuttajana ja palvelujen kehittäjänä.  

Erityisen merkittävä Antin rooli oli 
huumehoidon ja palveluiden kehittä-
misessä. Hän oli vaikuttamassa niin 
nuorille suunnatussa työssä, opioidi-
korvaushoidon kehittämisessä kuin ter-
veysneuvontapisteissä. Antti Holopai-
nen teki koko uransa myös kohtaavaa 
potilastyötä päihdelääkärinä ja omasi 
syvällisen ymmärryksen huumeita on-
gelmallisesti käyttävien ihmisten elä-
mäntilanteista ja arjesta. 

Antti on ollut esikuva monelle ny-
kyiselle päihdetyön vaikuttajalle, työn-
tekijälle ja asiantuntijalle. EHYT esit-
tää lämpimän osanoton Antin omaisille 
ja läheisille.

https://www.facebook.com/ehytry
https://twitter.com/EHYTry
https://www.instagram.com/ehytry/
https://www.youtube.com/user/ehytry
https://www.youtube.com/user/ehytry
https://www.slideshare.net/EHYT
http://linkedin.com/company/ehkäsevä-päihdetyö-ehyt-ry
http://linkedin.com/company/ehkäsevä-päihdetyö-ehyt-ry
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Teksti: Helinä Kujala

Kuva: Kim Kannussaari

EHYT luottaa rauhalliseen ja 
johdonmukaiseen keskustelutapaan 
huumausaineita koskevissa kysymyksissä. 
Näkyvyyttä tällä alueella ovat tuoneet 
etenkin hankkeet, jotka järjestö on 
toteuttanut kannabiksen aiheuttamien 
haittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi..

HUUMAUSAINEISTA AIHEUTUVIEN haittojen ehkäisy on 
kuulunut EHYTin toimintaan alusta asti. Järjestön asian-
tuntija Kim Kannussaari kuvailee EHYTin tapaa suhtautua 
tähän teemaan rauhalliseksi, ei-hysterisoivaksi ja faktatietoon 
perustuvaksi. Sellaista se oli jo hänen aiemmassa työpaikas-
saan, Elämä On Parasta Huumetta ry:ssä, joka oli yksi EHY-
Tin perustajajärjestöistä.

– Olemme osallistuneet huumepoliittiseen keskusteluun 
ehkäisevä päihdetyö edellä, ja matkan varrella mukaan on tul-
lut myös haittoja vähentäviä elementtejä. Olemme seuranneet, 

Avoimuus ja 
asiallisuus kantavat 
huumausaineiden  

haittojen ehkäisyssä 

Asiantuntija Kim Kannussaari on kouluttanut vuosien 
varrella tuhansia ammattilaisia kannabiksen puheeksi 
ottamiseen ja interventioiden tekemiseen.

10 VUOTTA



5

mitä keskustelukulttuurissa Suomessa 
ja sen ulkopuolella tapahtuu, ja osallis-
tuneet siihen tarpeen mukaan, Kannus-
saari kertoo.

Hän toteaa suomalaisten asenteiden 
huumausaineita kohtaan muuttuneen 
aiempaa neutraalimmiksi kymmenes-
sä vuodessa. Silti kyse on yhä vahvasti 
mielipiteitä jakavasta asiasta ja teemas-
ta, johon liittyy vahva stigma termino-
logiaa myöten. Kannussaari kertookin 
käyttävänsä huumausaineista mieluiten 
termiä laittomat päihteet.

EHYT pyrkii järjestön toiminnan-
johtajana vuonna 2017 aloittaneen Juha 
Mikkosen mukaan paitsi ehkäisemään 
laittomien päihteiden käytön aloitta-
mista myös vaikuttamaan siihen, ettei 
käyttäjille aiheutuisi kohtuuttomia, 
loppuelämää varjostavia seurauksia. 

– Järjestössä on melko laaja jäsen-
pohja, joten myös huumausaineky-
symykseen on monenlaisia kantoja. 
EHYT on velvollinen kuuntelemaan 
kaikkia näkemyksiä. Vahvuutemme 
tässä keskustelussa on, että pystymme 
suhteellisen neutraalisti ja objektiivises-
ti arvioimaan eri puolia ja tasapainoi-
lemaan niiden välillä, Mikkonen sanoo.

Kannabishankkeissa 
koulutettiin iso joukko 
ammattilaisia

Laittomien päihteiden käyttö on Suo-
messa lisääntynyt kymmenessä vuodes-
sa, ja etenkin kannabiksen kokeilu ja 
käyttö on yleistynyt. Kanadan muuta-
man vuoden takainen päätös laillistaa 
kannabis on lisännyt aiheesta keskuste-
lua muuallakin, myös Suomessa. Vihre-
ät ilmoitti vuonna 2021 kannattavansa 
kannabiksen käytön, myynnin, hallus-
sapidon ja valmistuksen laillistamista.

Kannussaari uskoo, että tähän on 
vielä Suomessa matkaa.

– Yhteiskuntamme ei ole tähän vie-
lä kypsä, eikä sen tarvitse ollakaan. On 
parempi odotella ja katsoa, mitä muual-
la maailmassa tapahtuu – tässä asiassa 
ei tarvitse olla edelläkävijä, hän arvioi.

Vuosina 2015–2017 EHYT toteut-
ti  Miten puhua kannabiksesta  -hank-
keen, jossa koulutettiin terveyden-
huollon ja oppilaitosten ammattilaisia 
kannabiksesta keskustelemiseen.

Työ jatkui vuosina 2018–2020 to-

teutetussa Kannabisinterventio nuoril-
le kannabiksen käyttäjille -hankkeessa, 
jonka EHYT toteutti yhdessä kump-
panijärjestö YADin kanssa. Tavoitteena 
oli auttaa kannabista käyttäviä nuoria 
lyhytintervention ja oma-avun avulla 
kannabiksen käytön lopettamisessa tai 
vähentämisessä. Hankkeessa koulutet-
tiin yli 13 000 ammattilaista, jotka koh-
taavat kannabista käyttäviä nuoria.

Edelleen EHYT tarjoaa kannabis-
koulutusta ja aiheeseen liittyviä opetus-
materiaaleja ammattilaisille.

– Olemme kuunnelleet osallistuji-
en tarvetta ja palautteita, ja niissä ovat 
usein korostuneet puheeksi ottamisen 
asiat, järjestön kannabistyöstä vastaava 
Kannussaari kertoo. 

Haittojen ehkäisemiseen 
kuuluu myös niiden 
vähentäminen

Kieltopolitiikan rinnalla Suomessa 
tehdään myös haittoja vähentävää huu-
mausainepolitiikkaa. Sen perusajatuk-
sena on purkaa huumeidenkäyttöön 
liittyvää stigmaa niin, että huumeita 
käyttävien ihmisten ongelmiin suhtau-
dutaan käytännönläheisesti ja morali-
soimatta ja heitä kohdellaan kunnioit-
tavasti täysivaltaisina kansalaisina. 

Tätä lähestymistapaa EHYTkin pi-
tää tärkeänä. 

– Haittojen vähentäminen tarkoit-
taa sitä, että jos ihminen ei ole valmis 
lopettamaan käyttöä, vähentäminenkin 
on paikallaan. Tai sitä, että päihteiden 
käyttäjien olosuhteet ja palvelut luo-
daan sellaisiksi, että haittoja tulisi mah-
dollisimman vähän, Kim Kannussaari 
kuvailee.

Esimerkiksi Päihdeasiamiestoimin-
nassa vaikutetaan päihdehuollon toi-
mijoihin ja puolustetaan päihdeasiak-
kaiden oikeuksia. A-kiltojen Liitolta 
EHYTille vuonna 2015 siirtynyt toi-
minta tukee ja täydentää lakisääteistä 
potilas- ja sosiaaliasiamiesjärjestelmää.

– Yleisellä tasolla pääasiallinen 
päihde on alkoholi, mutta meille yh-
teyttä ottavista ihmisistä suuremmalla 
osalla on riippuvuutta huumeisiin ja 
lääkkeisiin. Usein ongelmat liittyvät 
hoitoon pääsyyn, hoitokäytöntöihin tai 
asiakkaan kokemaan kohteluun, kertoo 
päihdeasiamies Tuula Sillanpää. 

EHYT on myös mukana kansain-
välisessä haittojen vähentämisen ver-
kostossa, European Harm Reduction 
Networkissa. Edustuksesta verkostossa 
vastaa tällä hetkellä Kim Kannussaari. 
Aiemmin edustuksesta vastasi alue-
työntekijä  Mika Mikkonen, joka on 
aiemmalla työurallaan toiminut pitkään 
huumausaineiden käyttäjien parissa.

– EHYT on verkostossa muka-
na focal pointina. Se tarkoittaa sitä, että 
tuotamme muiden järjestöjen ja toimi-
joiden kanssa maakohtaista tietoa Suo-
mesta, Mika Mikkonen kertoo.

EHYTin näkemykset 
kiinnostavat 
kannabiskeskusteluissa

Miten puhua kannabiksesta -hank-
keessa EHYTin kasvot suomalaiseen 
huumausainekeskusteluun antoi Kim 
Kannussaari. Hän on siitä lähtienkin 
saanut usein kommentoida laittomiin 
päihteisiin liittyviä kysymyksiä julki-
suudessa. 

– Ennen tuota hanketta Suomessa ei 
ollut ollut minkäänlaista kannabikseen 
liittyvää projektia, ja aihe kiinnosti me-
diaa todella paljon. Olen kokenut kes-
kusteluun osallistumisen positiiviseksi, 
koska se on korostanut EHYTin roolia 
myös huumepoliittisessa keskustelussa, 
ei vain alkoholipolitiikassa.

Kannabis kirvoittaa paljon keskus-
telua myös sosiaalisessa mediassa. Kär-
jekkäintä keskustelu oli Kannussaaren 
mukaan vuosina 2015–2017, jolloin 
EHYTiä haastettiin voimakkaasti kan-
nabispolitiikasta. Sen jälkeen laineet 
ovat rauhoittuneet.

– Tulimme mukaan uutena toimi-
jana ja haimme suuntaa. Olemme hil-
jalleen voittaneet meitä vastustavien 
tahojen luottamuksen johdonmukaisel-
la ja rauhallisella suhtautumisella. Nyt 
meitä tägätään mukaan keskusteluihin 
ja halutaan kuulla, mitä mieltä olemme. 
Näen sen tietynlaisena kunnioituksena 
ja ammattitaidon osoituksena, Kannus-
saari toteaa.
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Teksti: Anne Mikkola ja Soile Törrönen 
Kuvat: Harri Jukkala, Anne Mikkola, Riitta Sattilainen ja Soile Törrönen

”Kiitos mukavasta aluefoorumi-illasta tiistaina. Oli mielenkiintoista 
tutustua Elokoloon. Positiivinen ja kannustava yhteishenki. 
Vapaamielistä ideointia. Iloista, vaikka maailman murheet painavat. 
Hyvä tarjoilu, keliaakikollekin. Oman yhdistyksen toiminnan kannalta 
tuli pohdittua uusia ideoita.”

MUKAVIA JÄLLEENNÄKEMISIÄ 
JA POHDINTAA 

SAVUTTOMUUSTYÖSTÄ 
ALUEFOORUMEISSA

ItäSuomen aluefoorumi

Pirkanmaan aluefoorumi

Satakunnan aluefoorumi
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Syksyn 2022 aluefoorumit toteu-
tettiin koronaturvallisesti pie-
nimuotoisina paikallisina tilai-
suuksina. Paikalle tulijat olivat 
tyytyväisiä tilaisuuksiin ja mah-

dollisuuteen kohdata ja keskustella mui-
den ehkäisevän työn yhdistysten kanssa. 

Toivetta ja tarvetta jäsenistöltä tuli 
kasvokkaisiin tapaamisiin koronavuosi-
en jälkeen, mutta emme saaneet yhdis-
tysaktiiveja riittävästi liikkeelle, jotta 
kaikki tilaisuudet olisi voitu järjestää. 
Lopulta viisi kahdeksasta tilaisuudesta 
toteutui. Jatkoa ajatellen EHYTin olisi 
hyvä saada tietää, miksi paikalliset ti-
laisuudet eivät innoittaneet jäsenistöä 
entiseen tapaan mukaan.

Arjen järjestötyö tuo mukanaan toki 
myös hyvin konkreettisia esteitä osal-
listumiselle, joita meille kerrottiinkin: 
“Samaan aikaan toinen tärkeä kokous.” 
ja ”Korona ja riskiryhmään kuulumi-
nen.”, ”Olen niin monessa mukana.” tai 
”Olen jättäytymässä pois aktiivisesta 
toiminnasta.” Kuulimme lisäksi kom-
mentteja myös toiveista palata aiem-
man kaltaisiin tapaamisiin, joissa koolla 
olisi jäsenyhdistyksiä laajemmalta alu-
eelta. 

Uudenmaan aluefoorumi

VarsinaisSuomen aluefoorumi

Ohjelmassa koronapandemian 
aikana opittua ja Savuton 
Suomi 2030 yhdistyksen 
silmin 
Aluefoorumit toteutettiin pääasiassa 
Elokoloissa ja muissa matalan kynnyk-
sen kohtaamispaikoissa. Tilaisuudet 
alkoivat herkullisella soppatarjoilulla. 
Ohjelmaan kuului uusien ja vanhojen 
yhdistystuttujen tapaamista, juttelua ja 
yhdessä oloa. Lisäksi kuultiin EHYTin 
terveiset, keskusteltiin jäsenyhdistysten 
tämän hetken toiminnoista ja toki myös 
muisteltiin menneitä. 

Pienryhmätyöskentelyissä pohdit-
tiin koronapandemian vaikutuksia ja 
sitä, kuinka paljon yhdistyksissä jou-
duttiin perumaan tai siirtämään toi-
mintoja. Yhdistyksissä oli saatu uusia 
oivalluksia toimintaan pandemia-ajan 
myötä: oli tutustuttu paikallisiin lähel-
lä oleviin nähtävyyksiin, hygienia-asiat 
otettiin tarkemmin huomioon ja omak-
suttiin uusia kokouskäytäntöjä, jotka 
koettiin osin haastavina. Tilanne näh-
tiin myös ainutlaatuisena ajanjaksona 
toiminnassa.

Toinen illan aihe oli ideoida, miten 
Savuton Suomi 2030 voidaan toteuttaa 
vapaaehtoisen silmin. Innokkaan ide-

oinnin tuloksena vapaaehtoisen rooli 
Savuton Suomi 2030 toteutuksessa al-
koi hahmottua ja löytyi myös mainioita 
ideoita ja aiheita ehdotettiin vietäväk-
si käytännön toimintaan: lapsen huoli 
vanhempien tupakoinnista mietitytti 
ja aiheesta voisi teettää esimerkiksi ju-
listemateriaalia. Positiivista, aikuisille 
suunnattua materiaalia voisi suunnitella 
”Savuton koko perhe” -ajatuksella eli 
savuton isovanhemmuus ja vanhem-
muus mallina lapsille -teemasta. Ideak-
si nousi myös, että jokaisessa jäsenyh-
distysten tapahtumassa jo mainoksessa 
mainittaisiin tilaisuuden olevan savu-
ton ja nikotiiniton, kuten työpaikkail-
moituksissa mainitaan työpaikan ole-
van savuton. 

Kehittämisideoita saatiin jatkoa 
varten: suurin osa osallistuneista toivoi 
paikallisia aluefoorumeita kuten tänä 
vuonna, mutta samalla koettiin arvok-
kaana nähdä myös toisen alueen jäse-
niä ja vapaaehtoisia. Toiveena on saada 
käyttöön jaettavaa materiaalia erilaisiin 
tapahtumiin. Lisäksi esitettiin toive 
päästä suunnittelemaan yhdessä EHYTin 
10-vuotissynttäreitä.

Kiitos, kun olet yksi meistä!
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ERÄÄN ALAKOULULUOKAN ensim-
mäinen kysymys oli ”Mitä sinulle kuu-
luu?”

Osa oppilaista oli huolissaan, kun 
koulurakennuksen läheisyydessä ai-
kaansa vietti aikuisia, jotka käyttivät 
kokoontuessaan päihteitä. Sekä opet-
tajilla että lapsilla oli kokemuksia epä-
miellyttävistä tilanteista alueella. Myös 
vanhemmat olivat kertoneet asian huo-
lestuttavan. 

Koulu oli ollut yhteydessä poliisiin ja 
kaupunkiin, jotta tilanne saataisiin rat-
kaistua. Yhteydenotot eivät kuitenkaan 
ratkaisseet tilannetta, vaan ne uusiutuivat. 

Mitä muita keinoja on ratkaista täl-
lainen tilanne kuin kutsua poliisi pai-
kalle, tai poistaa istumapaikat? 

Porvoossa asiaa lähdettiin purka-
maan Staden tillhör alla -oppituntien ja 
vuoropuhelun kautta. Osana EHYTin 
järjestämää tuntia keskusteltiin miten 
toimia eri jännittävissä tilanteissa. Lap-
set saivat myös esittää kysymyksiä näille 
henkilöille, joita he kohtasivat koulunsa 
lähellä. Kerroin vieväni lasten kysymyk-
set aikuisille, ja tuovani paluupostissa 
heidän ajatuksiaan lapsille. Lasten on 
hyvä ymmärtää erilaisia elämäntilan-
teita. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, 

Teksti ja kuva: Minna Lehtinen

Moni meistä on törmännyt aikuisten porukoihin, jotka kokoontuvat 
esimerkiksi kaupan kulmalle. Porukassa alkoholia kuluu, äänen voimakkuus 
nousee. Minkä kysymyksen sinä haluaisit esittää näille ihmisille?

että häiritsevää tai uhkaavaa käytöstä 
tarvitsisi sietää keneltäkään.

Lapset halusivat kuulla mm. miksi 
juot olutta, mikä saa sinut istumaan lä-
hellä koulua, mitä tykkäät syödä, kuin-
ka usein olet humalassa, pelaatko Fort-
nitea sekä onko avun vastaanottaminen 
hankalaa. 

Isoja kysymyksiä, joihin lähdin ha-
kemaan vastauksia Porvoon etsivän lä-
hityön kanssa, joka jalkautuu säännölli-
sesti kaduille ja muihin julkisiin tiloihin. 
Minut kutsuttiin mukaan jalkautumaan 
työryhmän kanssa, jossa on edustettuna 
mielenterveys- ja päihdepalvelut, ai-

KAIKKIEN YHTEINEN TOIVE ON, 
ETTÄ KAUPUNKI ON  

LAPSILLE TURVALLINEN.
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Luottamusta 
ehkäisevän päihdetyön 
vaikuttavuuteen tarvitaan 
”Ehkäisevän päihdetyön tuloksia voi olla vaikea nähdä, koska yhtenä tulok-
senahan ovat syntymättä jääneet päihde- ja pelihaitat.” Näin kiteytti kollegani 
lohdullisen viestimme tuetun asumisen ohjaajille, joille pidimme koulutusta 
ehkäisevästä päihdetyöstä ja puheeksiottamisesta. Tämä sitaatti toimii hyvänä 
muistutuksena kaikille meille ehkäisevän työn tekijöille: teemme arvokasta työ-
tä siitä huolimatta, että työn vaikutukset eivät heti näy. 

Siirryin alkuvuodesta EHYTissä erityisasiantuntijaksi kehittämis-, arvi-
ointi- ja vaikuttamisviestinnän tehtäviin. Aiemmissa tehtävissäni koulutin 
sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisia tavoitteenani rohkaista heitä 
ehkäisevään päihdetyöhön ja puheeksiottoon. Eri alojen ammattilaiset tekevät 
paljon päihdehaittojen ehkäisemiseksi osana omaa työtään. Silti monet heistä 
kokevat voimattomuutta tilanteissa, joissa esimerkiksi asiakkaan tai opiskelijan 
ongelmat ovat edenneet jo pitkälle ja omat keinot auttamiseen ovat rajalliset. 

On tärkeää muistuttaa, että vaikuttaviksi todetut toimet, kuten puheeksiotto 
ja lyhytneuvonta, kannattavat aina. Mitä varhaisemmin huolista puhutaan, sitä 
parempi. Puheeksiotto kannattaa kuitenkin myös silloin, kun ongelmat ovat 
edenneet jo pidemmälle. Koulutuksissa on ollut tärkeää saada ammattilaiset 
ymmärtämään, että kun he ottavat puheeksi ja ovat tarvittaessa apuna tuen 
piiriin ohjauksessa, he tekevät jo tarpeeksi. Puheeksiotto ei yleensä johda heti 
muutokseen. Siitä huolimatta se on tutkitusti vaikuttava keino ehkäistä haittoja. 

Työssämme pyrimme saamaan päättäjät, eri alojen ammattilaiset ja kan-
salaiset vakuuttuneiksi siitä, että tietyt keinot ovat tutkitusti tehokkaita päih-
de- ja pelihaittojen ehkäisemiseksi ja ne kannattaa ottaa käyttöön. Laadukas 
ehkäisevä päihdetyö perustuu aina luotettavaan tietoon. Tietoa kertyy paitsi 
tieteellisistä tutkimuksista myös pitkän käytännön työn kautta syntyneistä ko-
kemuksista. Myös me ehkäisevän päihdetyön ammattilaiset ja asiantuntijat tar-
vitsemme muistutusta näistä asioista aika ajoin. On uskottava omaan työhön 
ja siihen, että sillä on vaikutusta. On muistettava myös iloita niistä positiivista 
muutoksista, joita esimerkiksi päihteiden käytössä on tapahtunut. 

Lokakuussa olemme EHYTissä tehneet strategiatyötä ja arvioineet toimin-
taympäristön uhkia ja mahdollisuuksia. Arvatenkin uhkakuvien lista on tässä 
ajassa pitkä, mutta toisaalta erilaiset ulkoiset uhat voivat luoda myös uusia mah-
dollisuuksia. 

Uhkiin on hyvä varautua, mutta kaikkiin uhkiin emme voi vaikuttaa. Varmaa 
on kuitenkin se, että ehkäisevää päihdetyötä ja tietoa vaikuttavista keinoista ja 
menetelmistä tarvitaan tulevaisuudessakin. Tarvitaan luottamusta siihen, että 
ehkäisevä päihdetyö kannattaa.

Sarianna Palmroos 
erityisasiantuntija

Kolumni
kuissosiaalityö sekä asumispalvelu.

Tulevaa vierailuani oli pohjustettu 
edellisellä viikolla työryhmän toimes-
ta, joten kiviyhteisöksi itseään kutsuva 
ryhmä tiesi odottaa minua ja lasten ky-
symyksiä. 

Keskustelu toi iloa ja yhteenkuulu-
vuuden tunnetta ryhmään. Vuoropu-
helun aikana osa aikuisista alkoi pohtia 
lasten maailmaa enemmän - mitä lapset 
ajattelevat, kokevat ja jännittävät. 

Kun mietimme oppitunnilla lasten 
kanssa mistä voisi johtua, että aikuiset 
kokoontuivat lähelle koulua juomaan 
alkoholia, sain vastaukseksi ”Ne aikuiset, 
jotka istuvat siellä kaupan lähellä, niin se 
paikkahan on vähän kuin heidän olohuo-
neensa.” Hyvin hoksattu, sitä mieltä oli-
vat aikuisetkin. Yhteisö, ystävät, avun-
anto on se mikä heidät kokoaa yhteen. 
Suuri osa päihteitä käyttävistä ihmisistä 
käyttäytyy rauhallisesti, mutta valitetta-
vasti eivät kaikki.

Jokainen hyötyy siitä tunteesta, kun 
tulee kuulluksi ja kohdatuksi. Kuten 
jalkautumisessa mukana ollut Porvoon 
mielenterveys- ja päihdepalveluiden 
sosiaaliohjaaja Katja Lind jälkikäteen 
totesi ”Jos ihmisiä voimaannuttavaa 
osallisuuden kokemusta pystyisi purkitta-
maan, nyt oltaisiin siinä.”

Tämä kokemus nosti esiin sen, kuin-
ka kaupungin toimijat eivät välttämättä 
ole tietoisia toisistaan. Oli erityisen ar-
vokasta luoda yhteys koulun ja etsivän 
lähityön välille. Akuutit tilanteet hoitaa 
poliisi, mutta ei ole koulujen ainoa yh-
teistyökumppani näissä asioissa.

Sade ropisi niskaamme ja oli aika 
lähteä eri suuntiin. Kysyin viimeisenä 
kysymyksenä mitä terveisiä aikuiset ha-
lusivat lähettää lapsille. Yksi niistä kuu-
lui: ”Me olemme itse olleet lapsia, ja isolla 
osalla meistä on omia lapsia. Maailma nyt 
vaan on mennyt niin kuin se on mennyt.” 
Se ajatus jäi pyörimään mieleeni. 
Staden tillhör alla -hanke (2022–2024) 
kehittää kouluissa käytettävää 
oppituntimallia, joka tähtää lasten turva- 
ja tunnetaitojen lisäämiseen samalla 
lisäten ymmärrystä kanssakulkijoiden 
elämäntilanteita kohtaan. 

Teksti ja kuva: Minna Lehtinen

Moni meistä on törmännyt aikuisten porukoihin, jotka kokoontuvat 
esimerkiksi kaupan kulmalle. Porukassa alkoholia kuluu, äänen voimakkuus 
nousee. Minkä kysymyksen sinä haluaisit esittää näille ihmisille?
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Julkaisut

Tietoa kannabiksesta ja 
rahapelaamisesta arabiaksi ja 
somaliksi
Arabian- ja somalinkieliset Tietoa kannabiksesta -oppaat tar-
joavat tietoa kannabiksesta ja sen vaikutuksista. Opas vastaa 
mm. kysymyksiin: Mitä kannabis on? Miten kannabis vaikut-
taa? Mitä on lääkekannabis? Miksi kannabis on haitallista 
nuorille?

Tietoa rahapelaamisesta -oppaat vastaavat somalin ja 
arabian kielellä kysymyksiin: Mitä rahapelit ovat? Miksi pe-
laamme rahapelejä? Miten rahapelaamisesta tulee ongelma? 
Miten pidät rahapelaamisen kohtuullisena?

Oppaat on laadittu Selvis-hankkeen selkokielisten oppai-
den pohjalta, ja ne ovat ladattavissa EHYT in materiaalipan-
kista: www.ehyt.fi/tyokalut-ja-materiaalit

Puhutaan lääkkeistä nuoren 
kanssa
Puhutaan lääkkeistä nuoren kanssa on nuorten parissa toimi-
ville aikuisille, niin vanhemmille kuin ammattilaisillekin suun-
nattu puheeksiottoon kannustava materiaali. On tärkeää, että 
nuori osaa käyttää lääkkeitä turvallisesti sairauden sattues-
sa. Yhtä lailla hänen on tärkeä ymmärtää mitä on lääkkeiden 
väärinkäyttö ja miksi se on vaarallista. Materiaalin kielet ovat 
suomi, somalia ja arabia.
www.ehyt.fi/tuote/puhutaan-laakkeista-nuoren-kanssa

What is your happy chemical? 
-julistesarja
What´s your happy chemical? -julistesarja ja ohjeistus on 
15–29-vuotiaiden nuorten kanssa keskustelua tukeva mate-
riaali. Materiaali soveltuu esim. toisen asteen oppilaitoksien 
hyvinvointiständeille tai työpajatoiminnan arkeen.

Materiaali ja ohjeistus ovat tulostettavissa EHYTin mate-
riaalipankista: www.ehyt.fi/tuote/what-is-your-happy-che-
mical-julistesarja

Musliminuori harrastaa -opas 
kulttuurisensitiivisyyteen
Musliminuori harrastaa. 
Opas ohjaajalle kulttuuri-
sensitiivisyyteen -materiaali 
on tarkoitettu harrastusryh-
mien ohjaajille muslimitaus-
taisten nuorten innostami-
seksi mukaan toimintaan ja 
turvallisen tilan luomiseksi 
kaikille nuorille. EHYTin 
Hadiya-hankkeen lisäksi 
materiaalia on ollut tuotta-
massa 12 maahanmuuttaja-
järjestöä ja hanketta.
www.ehyt.fi/tuote/musliminuori-harrastaa-opas-ohjaajal-
le-kulttuurisensitiivisyyteen

http://www.ehyt.fi/tyokalut-ja-materiaalit
http://www.ehyt.fi/tuote/puhutaan-laakkeista-nuoren-kanssa
http://www.ehyt.fi/tuote/what-is-your-happy-chemical-julistesarja
http://www.ehyt.fi/tuote/what-is-your-happy-chemical-julistesarja
http://www.ehyt.fi/tuote/musliminuori-harrastaa-opas-ohjaajalle-kulttuurisensitiivisyyteen
http://www.ehyt.fi/tuote/musliminuori-harrastaa-opas-ohjaajalle-kulttuurisensitiivisyyteen
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Tietoa kryptotreidaamisesta
EHYTin verkkosivuille on tuotettu uutta tietoa kryptotreidaa-
misen, eli digitaalisilla virtuaalivaluutoilla tapahtuvan kaupan-
käynnin yhteydestä ehkäisevään päihdetyöhön ja rahapelaa-
miseen. EHYTin ja Sosped-säätiön keväällä 2022 tekemässä 
kyselyssä kävi ilmi, että kryptotreidaaminen on alkanut näkyä 
myös rahapeliongelmia kokevien kohtaavissa palveluissa. 
Osalla treidaaminen on korvannut rahapelaamisen tai tullut 
sen rinnalle. 

Kryptotreidaus saattaa muistuttaa nopeatempoisten 
korkean riskin rahapelien pelaamista ja tuottaa hyvänolon 
tunnetta, adrenaliinia, jännitystä sekä auttaa pakoon arjes-
ta. Kryptotreidaus voi aiheuttaa haittoja, ja rahapelaamisen 
tavoin myös siihen voi kehittyä riippuvuus, tai se voi esiintyä 
toisen riippuvuuden kyljessä. ”Kryptotreidaaminen voi olla ris-
kialtista etenkin ongelmallisesti rahapelaaville, joten tähänkin 
liittyen tarvitaan puheeksiottoa ja ilmiöstä lisää tutkimusta”, 
yksikön päällikkö Riitta Matilainen EHYTin rahapelihaittojen 
ehkäisyn yksiköstä kertoo.

Lue artikkeli Kryptotreidaamisesta EHYTin verkkosivuilta: 
www.ehyt.fi/paihde-peli-info/rahapelaaminen/kryptotrei-
daaminen

Tipaton tammikuu -materiaali  
yleisötapahtumiin
EPT-järjestöverkosto ja EHYT ovat laati-
neet jäsenyhdistyksille ja vapaaehtoisille 
materiaalipaketin, jota voi hyödyntää Ti-
pattoman tammikuun yleisötapahtumissa. 
Materiaali koostuu baarivisasta, mocktail-
resepteistä ja heijastimista. Baarivisa-lo-
makkeet kerätään talteen tilaisuudessa ja 
postitetaan EHYTiin. Baarivisan vastaajien 
kesken arvotaan leffalippuja. Heijastimet 
on tarkoitettu pikapalkinnoiksi esimerkiksi 
baarivisan täyttäneille. Paketissa on 50 kpl 
painomateriaaleja. Paketin mukana tulee 
ohjeet ja Tipaton tammikuu -juliste.

EHYTin jäsenyhdistykset voivat tilata 
materiaalipaketin osoitteesta 
https://q.surveypal.com/tipaton2023-
materiaalitilaus

#otetaaksyhet

Pitäskö ottaa
yhet?

Uusia juomia tuttuihin tilanteisiin

tipaton.fi

Sauna 
Saunabisukan tilalla toimii vallan 
mainiosti, ellei jopa paremmin 
alkoholiton lager. Kippis.

Juhlat
Juhliin saa nostetta ja tyyliä ilman 
skumppaakin esimerkiksi 
kuusenkerkkäkuohuvalla.

Leffailta
Suolaisten naposteltavien kaveriksi ja 
janon sammuttajaksi toimii täydellisesti 
esimerkiksi alkoholiton IPA.

After ski
Minttukaakaon saa valmistettua myös 
alkoholittomana vaikkapa 
piparminttu-uutteella. Kokeile ja ihastu.

Penkkiurheilu
Maaleja voi kilistellä perinteisten 
huurteisen sijaan esimerkiksi 
inkiväärioluella. 

After work
Baareista saa tätä nykyä yhä useammin 
alkoholittomana muutakin kuin kraanavettä. 
Kysy baarimikolta suosituksia.

Miksi tipaton on nyt niin iso juttu? 
Mikä ihmeen “sober curious”? Vastaa alkoholittomaan 

baarivisaan ja voita leffalippuja!

Baarivisa

Kisaa pukkaa
Nimi

Postiosoite

Postinumero Kaupunki

Sähköposti

Puhelinnumero

1.  Kuinka moni suomalainen alkoholia käyttävä aikuinen 
viettää vuosittain tipatonta tammikuuta?

 a) Noin puolet aikuisista, eli 50 %
 b) Ei juuri kukaan, eli 4 % aikuisista
 c) Todella moni, eli 70 % aikuisista
 d) Aika moni, noin 15–18 %

2. Joskus tipattoman tammikuun viettäminen katkeaa, 
mutta kuinka yleistä se on?

 a) Kukaan ei jätä tipatonta kesken
 b) Todella yleistä, usein yli puolet jättää sen kesken
 c) Harvinaista, 1 % jättää kesken
 d) Yleistä, kaksi kolmesta jättää sen kesken

3. Miten "sober curious" suhtautuu alkoholittomuuteen?

 a) Uteliaan kiinnostuneesti
 b) Innostuneesti
 c) Epäluuloisesti
 d) Tasapainoisesti

4. Mikä on ollut jo vuosia suomalaisten keskuudessa suurin syy tipattomuudelle?

 a) Rahan säästäminen
 b) Terveys
 c) Laihduttaminen
 d) Itsensä haastaminen

5. Heräsikö kiinnostuksesi alkoholin kohtuukäyttöä tai tipattomuutta kohtaan?

 a) Kyllä heräsi ja aion kokeilla
 b) Jonkin verran kyllä, voisin harkita
 c) Hyvin vähän
 d) Ei lainkaan

tipaton.fi

Arvomme kaikkien kysymyksiin 1-5 oikein 
vastanneiden kesken Finnkinon leffalippuja.

Jätä yhteystiedot ja palauta paperi.

Rahapelien viemää -podcast
A-klinikkasäätiön koordinoima Yhteispelillä!-hanke ja EHYT 
ry toteuttivat yhteistyössä Rahapelien viemää -podcastin. 
Ensimmäisessä jaksossa entinen ammattijääkiekkoilija Jark-
ko A. Immonen kertoo omasta ongelmallisesta rahapelaami-
sestaan sekä avun saannistaan. Toisessa jaksossa somevai-
kuttaja Vilma Josefiina kuvailee kokemuksiaan ulkomaisten 
nettikasinoiden markkinoinnista ja kertoo, miksi päätyi lopet-
tamaan markkinointiyhteistyön.

Aiheet ovat ajankohtaisia, sillä tutkimusten mukaan ris-
kitason rahapelaaminen ja ongelmallinen rahapelaaminen 
ovat urheilijoiden keskuudessa varsin yleisiä. Ulkomaisten 
nettikasinoiden markkinointi taas on arpajaislain mukaan 
laitonta sakon uhalla. Podcast tuo esille omakohtaisia koke-
muksia ja näkemyksiä sekä toimii ajatusten ja keskustelun 
niin herättäjinä kansalaisille, urheilijoille, somevaikuttajille 
kuin rahapelihaittojen ja -ongelmien parissa työskenteleville 
ammattilaisille ja vapaaehtoisille.

Kuuntele podcast-jaksot Anchor-palvelusta tai Spotifysta: 
https://anchor.fm/rahapelienviemaa

Uusia työkaluja  
urheiluseuratoimijoille 
EHYTin SPORTTI-hankkeen uudet julisteet on tarkoitettu 
käytännön työkaluiksi lasten ja nuorten urheiluseuratoimin-
taan. 

Hyvinvoivan urheilujoukkueen huoneentaulu- sekä Di-
gitasapaino nuoren urheilijan arjessa -julisteet kannustavat 
käymään urheiluseuroissa keskustelua pelaamiseen ja päih-
teisiin liittyvistä asioista. 

Lataa julisteet maksutta käyttöösi ja laita ne näkyvästi 
esille urheiluseuranne tiloihin. www.ehyt.fi/sportti

Sportti

Hyvinvoiva urheilujoukkue
Urheilujoukkueen tyylimokat

Meidän urheilujoukkue
Meidän riskit ja mokat

Meidän lupaukset ja onnistumiset

Vessassa haisee vape

Dpel igi-aami  ei ole muut
sesta kuin haitt a aa!

Joukkueen säännöistä ei ole sovittu

Kukaan ei kysy «Mitä kuuluu?»

Pelimatkalla pelattiin korttia rahasta

Joku sanoi ”Nuuska ei ole terveydelle haitallista” Joukkuekaveri myi toiselle päihteitä

Valmentaja näyttää hyvää esimerkkiä

Koutsi tuli nuuska huulessa treeneihin

Kännykät pysyvätlaukuissa  

Hyvinvoiva urheilujoukkue
Olemme päihteetön joukkue

harra

pelaaminen

”Dig on hyv

i- 
stus!”

ä  Rahapelaaminen ei kuulu nuorten urheiluun

Joukkueella on säännöt pelaamisesta ja päihteistä
Keskuste- lemme päihteiden haitoista

Kysymme kuulumisia ja otamme huoletpuheeksi
 

Känny- 
köitä
käytetään
treeneissä

Emme hyväksy päihteiden välittämistä

Tehkää teidän omat versionne täyttämällä ruudukot!

• Mitä riskejä näette omassa toiminnassanne?

• Mitä mokia olette havainneet joukkueenne arjessa?

• Missä olette onnistuneet, mistä voitte kiittää itseänne?

• Mitä lupauksia teette omalle toiminnallenne?

Bingo

ehyt.f i/sportti 

!

Digitasapaino
nuoren urheilijan arjessa 

 Sportti

Vinkkejä mediankäytön hallintaan, jotta älypuhelimen käyttö ja digipelaaminen pysyvät 

nuoren urheilijan arjessa tasapainossa muiden päivittäisten toimintojen kanssa. 

Iltaisin on hyvä lopettaa 

puhelimen käyttö ja pelaaminen 

tuntia ennen nukkumaanmenoa,

jotta taataan säännöllinen 

unirytmi ja riittävän pitkät sekä 

laadukkaat yöunet. 

 

Joukkueen säännöissä 

voidaan sopia, että 

pukukoppiin tultaessa 

laitetaan puhelimet 

laukkuun ja aloitetaan 

keskittyminen treeneihin. 

Ruokailu 

perheenjäsenten tai 

joukkuekavereiden 

kanssa on hyvä hetki 

vaihtaa kuulumiset. 

Annetaan silloin 

aikaa luonnolliselle 

vuorovaikutukselle. 

Aktiivinen arki ja 

kaverisuhteet ovat tärkeitä 

palasia nuoren urheilijan 

elämässä. Vaikka netin 

välityksellä on helppoa olla 

yhteydessä, on kavereiden 

kanssa hyvä viettää vapaa-

aikaa myös kasvokkain. 

Digipelaaminen on hyvä harrastus. Pelatessa on 

tärkeää kiinnittää huomiota näihin asioihin:  

• Tauota pelaamista säännöllisellä jaloittelulla.

• Harjoittele hyvä peliergonomia, jotta vältät huonosta

asennosta johtuvat tuki- ja liikuntaelinvaivat.

• Digipelien ikärajamerkinnät kertovat haitallisista sisällöistä,

ja niiden noudattaminen edistää turvallista pelikokemusta.

Koulu- ja treenimatkoilla 

on tärkeä keskittyä 

seuraamaan liikennettä ja 

jättää puhelimen käyttö 

sopivampaan hetkeen. 

KAVERIT 

YÖUNET 

ILTARAUHA 

KOULUMATKA 

TREENIMATKA VÄLITUNNIT 

TREENIT 

RUOKAILU 

LIIKUNTA JA 

ULKOILU 

Digivapaa välituntiliikunta 

on hyvä tapa virkistää mieltä 

oppituntien välissä. 

Poimi lisää vinkkejä osoitteesta ehyt.f i/sportti 

DIGI-
PELAAMINEN 

KUVA: MINNA LEHTINEN

http://www.ehyt.fi/paihde-peli-info/rahapelaaminen/kryptotreidaaminen
http://www.ehyt.fi/paihde-peli-info/rahapelaaminen/kryptotreidaaminen
https://q.surveypal.com/tipaton2023-materiaalitilaus
https://q.surveypal.com/tipaton2023-materiaalitilaus
https://anchor.fm/rahapelienviemaa
http://www.ehyt.fi/sportti
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Teksti: Soile Törrönen

Missä yhdistyksessä 
toimit ja mikä on roolisi 
siinä? Millaista toimintaa 
yhdistyksellänne on? 
Toimin Tampereen Liikenneraittius-
yhdistyksen kunniapuheenjohtajana. 
Yhdistys perustettiin 1952 ja toiminta 
lähti liikkeelle selkeästä tarpeesta. Olen 
ollut yhdistyksen toiminnassa mukana 
vuodesta 1991 ja olen toiminut yhdis-
tyksessä aiemmin myös puheenjoh-
tajana. Yhdistyksemme on juuri viet-
tänyt juhlavuotta 70 toimintavuoden 
kunniaksi.  Olemme julkaisseet myös 
yhdistyksen historiikin Liikenteen 
viikatemies. Historiikin nimi viittaa 
yhdistyksemme syntyaikojen aikana 
pahimpaan liikenneturvallisuuden vaa-
rantajaan eli rattijuopumukseen sekä 
nykyhetken liikenteen viikatemieheen 
eli huumerattijuoppoihin, joiden määrä 
on jo ohittanut perinteisten rattijuop-
pojen määrän liikenteessä.

Tampereen Liikenneraittiusyhdis-
tyksen toiminta eroaa siinä perintei-
sestä yhdistystoiminnasta, että teemme 
paljon kampanjatyötä ja siihen liittyvää 
toimintaa. Toimintamme keskiössä on 
pitkäjänteinen vaikuttamistyö liiken-
neturvallisuuden eteen. Tästä esimerk-
kinä Puhalla nolla -kampanja, jossa 
korostetaan, että ajamista ja päihteitä 
ei pidä sotkea keskenään. Liikenteessä 
pitää puhaltaa nolla – aina. Tätä kam-
panjaa olemme toteuttaneet vuosittain. 
Mainio esimerkki vaikuttamistyöstä on 
vuodelta 2005, jolloin teimme aloitteen, 
että kuljettajan puhaltaessa 0,2–0,49 
promillea hän syyllistyy liikennejuo-
pumusrikkomukseen ja poliisilla on oi-
keus keskeyttää ajo. Aloite luovutettiin 
silloin Eduskunnalle. Pitkäaikaisen vai-
kuttamistyön tuloksena vuonna 2020 
tämä saatiin viimein uuteen tieliiken-
nelakiin. 

Yhdistyksemme keskeinen saavutus 
on ollut suomalaisen mopokoulutuksen 
ja mopokortin kehittäminen. Tälle oli 

Henkilökuvassa Jarmo Jokilampi 
Tampereen Liikenneraittiusyhdistys ry:stä

tarvetta, sillä mopokortti oli käytössä 
useimmissa Euroopan maissa ennen 
Suomea. Mopokortin kehittämiseen 
vaikutti vahvasti Tampereen yläkou-
luissa tehty työ ja siitä saadut kokemuk-
set, joiden pohjalta mopokortti voitiin 
tuoda valtakunnalliseksi nuorten mo-
poilijoiden liikenneturvallisuuden tur-
vaajaksi. 

Mopokortin kehittämisessä oli mer-
kityksellistä tamperelaisten nuorten 
koko ikäryhmän tavoittaminen kasvo-
tusten kouluissa. Tällä voitiin varmistaa 
se, että viesti oli todella mennyt nuorille 
perille. Tämä todennettiinkin yläkoulu-
kierrosten jälkeen selvästi Tampereella, 
sillä poliisin tilastoista ei löytynyt enää 
kuin muutamia mopoiluun liittyviä 
onnettomuuksia nuorten mopokortti-
koulutusten jälkeen ja yhtään vakavaa 
onnettomuutta ei sattunut. Nuorten 
kohtaamisessa keskeistä on systemaat-
tinen toiminta. Kun tavoitetaan koko 
ikäluokka, saadaan toiminnalla myös 
tilastollisia vaikutuksia. Saimme tästä 
työstämme myös liikenneturvallisuus-
palkinnon. 

Miksi lähdit mukaan 
yhdistystoimintaan?  
Mikä siinä on parasta? 
Lähdin mukaan yhdistystoimintaan 
vuonna 1991, kun ylikonstaapeli Mar-
ko Kuoppamäki kysyi minulta erään 
tamperelaisella yläkoululla pidetyn 
tapahtuman jälkeen, mitä ajattelisin 
yläkoululaisille suunnatun mopokurs-
sin kehittämisestä ja vetämisestä. Tästä 
alkoi pitkäjänteinen kehitystyö yhdessä 
Tampereen kaupungin kanssa. Kokei-
limme mopokurssia ensin Tampereella 
viisi vuotta ja tämän jälkeen levitimme 
Turvallisesti mopolla -mallia valtakun-
nallisesti yli 30 kaupunkiin. 

Mikä on yhdistystoiminnassa 
kokemasi kohokohta?
Työmme vaikutukset näkyvät vahin-
kotilastoissa. Mopoilu on ainoa lii-
kennemuoto, jossa ollaan hyvin lähellä 
nollavisiota, kukaan ei menehdy tai 
loukkaannu vakavasti liikenteessä. Ta-
voitteemme on nollatoleranssi liiken-
teessä. Paras palkinto työstämme on se, 
kun yksittäinen nuori ymmärtää, että 
ajaminen ja päihteet eivät kuulu yhteen.

Millaiselta tulevaisuus 
yhdistyksessä näyttää? 
Yhdistyksemme toiminnalle on edel-
leen tarvetta, sillä päihteet liikenteessä 
ovat edelleen huolestuttava ja kasvava 
ilmiö. Nollavisioon pääsemiseksi tarvi-
taan tekoja ja tätä kautta yhdistyksem-
me työtä tarvitaan jatkossakin. Huu-
meiden vaikutuksen alaisena ajaminen 
on lisääntynyt viime vuosina. Nuorten 
liikennekäyttäytymiseen on tärkeää 
vaikuttaa ennaltaehkäisevästi jo ennen 
ajokortti-ikää. Tähän voidaan vaikuttaa 
asenteilla ja kampanjoilla. Yhteiskun-
nan tehtävä ei ole mahdollistaa päihtei-
den käyttöä laillisesti ja seuraamuksetta 
liikenteessä.
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PORI Porin seudun työttömät ry oli mukana 
Asunnottomien yössä ja Lahjoita lämpöä 
-kampanjassa. Kuvassa tapahtumien valmis-
teluporukka Porin Seudun työttömät ry:n tilan 
edustalla.

HELSINKI Kunnon Elämä ry järjesti Asunnottomien yö 
-elokuvanäytöksen keskustakirjasto Oodissa. Tilaisuuteen 
osallistuvat myös Presidentti Tarja Halonen ja hänen 
puolisonsa Pentti Arajärvi.

SEINÄJOKI Kokemus- ja vertaistoimijat 
ry osallistui Seinäjoen asunnottomi-
en yöhön yhdessä monien muiden 
toimijoiden kanssa. Tarjolla oli syötävää, 
juotavaa ja hyviä keskusteluja.

TAMPERE Tampereen liikenneraittiusyhdistys ry 
juhli 70-vuotista taivaltaan Huumeet ja liikenne 
-juhlaseminaarin merkeissä auto- ja tieliikenne-
museo Mobiliassa syyskuussa.
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JÄRJESTÖTOIMINNAN 
AJANKOHTAISET

Hanna Heikkilä

• 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.

Kohti talven juhlia ja uuden vuoden 
toiminnan suunnittelua

E HYTin kymmenennen toimintavuoden aika-
na EHYTin historiaa ja tulevaa on muisteltu ja 
juhlistettu eri yhteyksissä. Selväksi on tullut, että 
työllämme on komea historia, sekä ennen kaik-
kea se, että työtä tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa. 

Maailma ympärillä muuttuu, ja päihdehaittojen esiintymisen 
muodot sen mukana, mutta EHYTin sekä jäsenjärjestöjemme 
työ näkyy, ja sitä tarvitaan, useisiin eri ilmiöihin vaikuttamisessa, 
aina nuorten nuuskakokeiluista asunnottomuuteen ja kansalli-
seen päihdepolitiikkaan – ja monen monituiseen ilmiöön ja ih-
misryhmään siinä välillä.

EHYTin on hienoa lähteä aloittamaan seuraavaa vuosi-
kymmentään ennätyksellisen laajalla jäsenjoukolla – meitä 
on nyt tätä kirjoittaessani 126 yhdistystä. Jäsentemme työ 
ulottuu kansallisesta edunvalvonnasta hyvinkin paikalliseen 
vaikuttamiseen. Se tavoittaa niin lapsiperheitä, työttömiä, 
ruuhkavuosiaan eläviä työikäisiä kuin ikääntyneitäkin, kovin 
monenlaisissa elämäntilanteissa. 

Syksyn kampanjat ovat olleet hienoja tilaisuuksia ihailla 
jäsentemme työtä. Esimerkiksi Asunnottomien yössä itse pre-
sidentti Tarja Halonen kävi tuomassa tervehdyksensä jäsenyh-
distyksemme Helsingin tapahtumaan, ja monella muullakin 
paikkakunnalla kohdattiin niin vaikuttajia kuin avun tarpeessa 
olijoitakin jakaen lämpöä.

Erityisen iloista oli kohdata ja kuulla jäsenyhdistystem-
me aktiiveja pitkän koronatauon jälkeen kasvokkain paikal-
lisissa aluefoorumeissa, joita paikalliset Elokolot isännöivät 
ja emännöivät. Nämä kohtaamiset olivat tärkeitä ja jättivät 
odottamaan lisää. Toivottavasti taas ensisyksynä pystymme 
kokoontumaan alueellisiin aluefoorumeihin suurella joukolla 
vaihtamaan kokemuksia ja ideoimaan uutta.

Sitä ennenkin kohtaamisen paikkoja toki on. Vuoden aloit-
taa tuttuun tapaan Tipaton tammikuu, ja sen kunniaksi sekä 
10-vuotisjuhlavuotemme huipennukseksi vietämme avointen 
ovien päivää tammikuussa – toivottavasti voimme siellä yh-
dessä juhlistaa uutta vuotta ja EHYTin uutta vuosikymmentä! 
Merkitkää siis jo nyt 13.1. kalentereihinne.

Edustajakokous ja muut uuden vuoden 
kiintopisteet
Ensivuoden kiintopiste on itseoikeutetusti edustajakokous 
maaliskuussa 2023. Samassa yhteydessä juhlimme 10-vuotista 
taivaltamme yhdessä jäsenjärjestöjemme kanssa. Kutsumme 
kaikkia jäsenyhdistyksiämme kohtaamaan, keskustelemaan 
sekä linjaamaan tulevaa toimintaamme. Edustajakokoukses-
sa myös valitaan EHYTille uusi valtuusto. On hyvä ryhtyä 
miettimään jo hyvissä ajoin, olisiko teidän yhdistyksellänne 
ehdokkaita luottamushallintoon.

Kevään eduskuntavaalit värittävät kevään työtä niin täällä 
EHYTin toimistolla kuin monessa jäsenyhdistyksessämme-
kin. Kutsumme jäseniämme keskustelemaan ja hyödyntämään 
vaalivaikuttamismateriaalejamme alkuvuodesta, ja toivomme 
että tällä laajalla porukalla saamme yhdessä aikaan aktiivista 
keskustelua tärkeistä teemoistamme ympäri Suomen! 

Vuoden käynnistää jälleen Tipaton tammikuu, aiemmilta 
vuosilta tutulla Uusia tottumuksia -teemalla, kannustaen poh-
timaan erilaisia hyvinvointia tukevia tapoja, joita voisimme 
arkeemme tuoda.  Materiaaleja tipattoman viettoon löytyy 
osoitteesta tipaton.fi sekä myös alueellisilta asiantuntijoiltam-
me, jotka ideoivat mielellään kanssanne vuoden käynnistäviä 
tapahtumia. 

Kevään perinteinen maamerkki, Päihdepäivät, järjestetään 
ensi vuonna pitkästä aikaa kasvokkaisena – toivottavasti ta-
paamme myös siellä.

Tulevana keväänä levitämme jälleen ’Huumeita liiken-
teessä’ -kampanjamme viestejä, herätellen erityisesti nuoria 
ja heidän opettajiaan ja huoltajiaan liikenneturvallisuuden 
tärkeyteen. Vapun korvalle suunnittelemme humalajuomisen 
riskeihin herättelevää viestintää yhteistyössä Aivovammalii-
ton kanssa. Kesälle taas suunnittelemme nuorten sosiaalisiin- 
ja tunnetaitoihin pureutuvaa kampanjaa. Toivon että saamme 
teitä jäseniämme ideoimaan, kehittämään sekä jalkauttamaan 
eri puolilla Suomea näitä ehkäisevän päihdetyön viestejä – py-
sytään siis kuulolla näistäkin!

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

Hae toimintatukea vuodelle 2023, ja muista 
raportoida menneen vuoden tuen käyttö

Jäsenjärjestöavustukset ensivuoden toimintaan ovat haettavis-
sa taas joulu-tammikuussa. Toivomme että mahdollisimman 
moni paikallistason toimintaa järjestävä yhdistyksemme haki-
si toimintatukea, ja toteuttaisi sen turvin esimerkiksi kampan-
jatapahtumia omalla alueellaan.

Haku aukeaa joulukuun alussa ja otamme vastaan hake-
muksia tammikuun loppuun saakka. Minuun, Nikki Pesoseen 
sekä aluekoordinaattoreihimme saa mielellään olla yhteydessä 
hakemusten ideoimiseksi tai mahdollisten hakemiseen liitty-
vien kysymysten ratkomiseksi yhdessä.

Jos olette saaneet nyt kuluvalle vuodelle toimintatukea, 
tulee teidän raportoida tuen käytöstä sähköisellä lomakkeella 
vuoden loppuun mennessä ja liittää raporttiin STEAn oh-
jeistusten mukainen kustannuspaikkakohtainen kirjanpidon 
tosite. Raportointiohje ja -lomake löytyvät verkkosivulta, ja 
kerromme myös mielellämme aiheesta lisää.

Lue lisää ja hae tukea ensi vuodelle osoitteessa
www.ehyt.fi/toimintatuki.

Tervetuloa EHYTläisten joukkoon  
uudet jäsenet!
Hallitus hyväksyi ilolla EHYTin jäseniksi syksyn aikana kol-
me uutta jäsentä: Turun A-kilta ry:n, Suomen Venäjänkielis-
ten Keskusjärjestö ry:n sekä Raittiusyhdistys Koitto ry:n.

Kiitos tästä vuodesta – kohtaamisiin  
ensi vuonna!
Toivotaan että ensi vuonna saamme kokea taas runsaasti vai-
kuttavia kohtaamisia. Nyt on hyvä aika suunnitella niitä, ja 
tietenkin hakea niiden toteuttamiseen myös toimintatukea. 

Niitä ennen muistutetaan yhteisvoimin kaikkia turvallisen 
joulun tärkeydestä lapsille Anna lapselle raitis joulu -kampan-
jan viestein.

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

HEINÄ ELO SYYS LOKA MARRAS JOULU

r  
Hyvää  

joulua ja  
onnellista  

uutta vuotta!

r r r

http://www.ehyt.fi/toimintatuki
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UUTISIA

Päihde- ja mielenterveyslainsäädännön 
uudistus etenee
Hallitus antoi esityksen päihde- ja mielenterveyslainsäädännön uudistamisesta 
eduskunnalle 29.9.2022. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023.

vuustyöhön kuuluisivat jatkossa kes-
keisesti neuvonta, ohjaus, päihde- ja 
riippuvuustyön erityispalvelut sekä 
yleiset sosiaalipalvelut. Raskaana ole-
villa olisi oikeus saada välittömästi riit-
tävät päihteettömyyttä tukevat sosiaa-
lipalvelut. 

Terveydenhuollon päihde- ja riip-
puvuushoitoon puolestaan kuuluisivat 
neuvonta, ohjaus, päihdehäiriöiden 
ja muiden riippuvuushäiriöiden eh-
käiseminen, tutkimus, hoito ja kuntou-
tus monimuotoisina palveluina. Päih-
de- ja riippuvuushoitoa saavalla olisi 
oikeus myös muihin terveyden- ja sai-
raanhoidon palveluihin mukaan lukien 
erikoissairaanhoidon palvelut. Potilaan 
siirtyessä terveydenhuollon yksiköstä 
toiseen tai sosiaalihuollon palveluihin 
olisi turvattava hoidon välitön jatkumi-
nen.

Kummassakin laissa korostettaisiin 
sitä, että päihde- ja riippuvuuspalvelui-
den on toimittava yhteen muun sosiaa-
li- ja terveydenhuollon kanssa, mutta 
myös ehkäisevän päihdetyön kanssa. 

Palveluvalikoiman runsaus on tär-

JATKOSSA SOSIAALIHUOLLON päih-
depalveluista säädettäisiin sosiaali-
huoltolaissa ja terveydenhuollon päih-
depalveluista terveydenhuoltolaissa. 
Vanhoja pykäliä täydennettäisiin päih-
dehuoltolain palveluja koskevilla py-
kälillä. Päihdehuoltolakiin jäisivät vielä 
tahdosta riippumatonta hoitoa koske-
vat säännökset. Uudistuksella halutaan 
parantaa mielenterveys-, päihde- ja 
riippuvuuspalveluiden saatavuutta ja 
laatua sekä korostaa yksilöllisen tar-
peen merkitystä. 

Hallituksen esityksessä on torjuttu 
asian aiemmassa käsittelyvaiheessa 
esillä olleet sosiaalihuoltolain huonon-
nukset. Päihdepalveluja on edelleen 
tarkoitus antaa sekä sosiaalihuollosta 
että terveydenhuollosta ja keskeisenä 
kriteerinä on asiakkaan tarve. Molem-
missa laeissa päihdeongelman rinnalle 
on otettu riippuvuuskäyttäytyminen, 
kuten peliriippuvuus ja sen tuen ja hoi-
don tarpeeseen vastaaminen. Myös 
läheisillä on oikeus palveluihin oman 
yksilöllisen tarpeensa perusteella. 

Sosiaalihuollon päihde- ja riippu-

keää, sillä päihdeongelmista ja riippu-
vuuksista kärsivien elämäntilanteet ja 
tarpeet vaihtelevat. Sosiaalihuoltolakiin 
tuotaisiin uusia palveluja ja vanhoja 
palveluja tarkennettaisiin. Hyvinvointi-
alueiden tulisi järjestää muun muassa 
päiväkeskuspalvelua päihdetyön eri-
tyisenä palveluna. Lisäksi sosiaalisessa 
kuntoutuksessa lähtökohtana olisivat 
asiakkaan yksilölliset tarpeet ja työtä 
tehtäisiin entistä suunnitelmallisemmin. 

Terveydenhuoltolain kiireellisen 
hoidon pykälään lisättäisiin, että kii-
reellisellä hoidolla tarkoitetaan myös 
päihteiden käytöstä johtuvaa välitöntä 
vieroitushoidon tarvetta. Opioidiriippu-
vaisten korvaus- ja vieroitushoidosta 
säädettäisiin jatkossa terveydenhuol-
tolaissa aiemman asetuksen sijasta. 

Asiasta tarkemmin Sosiaali- ja ter-
veysministeriön tiedote ja hallituksen 
esitys HE 197/2022 vp https://stm.
fi/-/mielenterveys-ja-paihdelainsaa-
dantoa-uudistetaan

Tuula Sillanpää
päihdeasiamies

https://stm.fi/-/mielenterveys-ja-paihdelainsaadantoa-uudistetaan
https://stm.fi/-/mielenterveys-ja-paihdelainsaadantoa-uudistetaan
https://stm.fi/-/mielenterveys-ja-paihdelainsaadantoa-uudistetaan
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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

Miten puhua kannabiksesta 
-etäkoulutus 17.1.
EHYTin järjestämä Miten puhua kannabiksesta -etä-
koulutus on suunnattu erityisesti toisen asteen henkilö-
kunnalle, nuorisotyöntekijöille ja sosiaalialan henkilös-
tölle sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Koulutuksessa saat lisätietoa kannabiksen käytön 
ehkäisyyn ja puheeksi ottoon. Koulutuksessa käydään 
läpi mm. mitä kannabis on, paljonko sitä käytetään, mit-
kä ovat sen vaikutukset sekä seuraamukset käytöstä. 
Koulutuksessa tarjotaan vinkkejä ja työkaluja kannabis-
keskustelujen sekä puheeksi ottamisen tueksi.

Koulutuksen kesto on 2 h ja se toteutetaan Microsoft 
Teams -alustalla. Koulutus on maksuton.

Etäkoulutus järjestetään tiistaina 17.1.2023 klo 18–20. 
Ilmoittautuminen 16.1. klo 12 mennessä.

Lisätietoa ja ilmoittautumiset: www.ehyt.fi/tapahtumat

Tietoisku rahapelaamisesta 14.12.
E-Elokolon rahapelitietoisku on erityisesti kohtaamispaikkojen kä-
vijöille, vapaaehtoisille sekä yhdistystoimijoille suunnattu, mutta 
kaikille muillekin avoin, maksuton 30 min tietoisku verkossa Teams-
alustalla. Syksyn viimeinen rahapelitietoisku järjestetään keskiviik-
kona 14.12. klo 10.00–10.45, jolloin aiheena on kokemuksia rahape-
liongelmasta. Puhumassa on kokemusasiantuntija Sosped-säätiön 
Pelirajaton-toiminnasta.

Osallistumiseen tarvitset tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen, 
jossa on verkkoyhteys. Teams-ohjelman lataaminen laitteelle on 
suositeltavaa. Ilmoittautuneille lähetetään tietoiskua edeltävänä 
päivänä sähköpostitse osallistumislinkki, jossa on mukana tarkem-
paa tietoa Teams-ohjelman käytöstä. 

Lisätietoja: asiantuntija Teresa Tenkanen, rahapelihaittojen eh-
käisyn yksikkö, teresa.tenkanen@ehyt.fi
Tervetuloa mukaan!

Ilmoittaudu mukaan 12.12.2022 mennessä: www.ehyt.fi/tapahtumat

Ensihuoli-koulutukset
ENSIHUOLI-KOULUTUS TARJOAA valmiuksia päihteidenkäytös-
tä ja pelaamisesta syntyneen huolen puheeksi ottamiseen. Koulu-
tuksessa opitaan puhumaan vaikeista asioista kunnioittavalla tavalla, 
toista rohkaisemalla ja tukemalla. Koulutus on maksuton ja tarkoi-
tettu kaikille. Kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka kaipaavat välineitä 
arkipäivän päihdehaittojen ja niistä syntyneen huolen kohtaamiseen 
ja puheeksiottoon ihmisenä ihmiselle.

Koulutuksen tavoitteena on oppia tunnistamaan huoli ja löytää 
keinoja huolen ilmaisuun sekä antaa käytännön työkaluja lähipii-
rissä havaittuihin päihdehaittoihin puuttumiseen ja puheeksiottoon 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Seuraava Ensihuoli-koulutus järjestetään huume/kannabis -tee-
malla tiistaina 13.12.2022 klo 17–19.  Teams -alustalla toteutettava 
koulutus sisältää keskustelua, teoriaa ja käytännön vinkkejä. Koulut-
tajina toimivat EHYT ry:n asiantuntijat.

Ilmoittautumiset 11.12.2022 mennessä. Koulutukseen mahtuu 50 
osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautuminen ja lisätietoa: www.ehyt.fi/ensihuoli

http://www.ehyt.fi/tapahtumat
http://www.ehyt.fi/tapahtumat
http://www.ehyt.fi/ensihuoli
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Tipaton tammikuu 2023
TAMMIKUUN 2023 Tipaton tammikuu -kampanja herättää 
edellisvuoden tapaan pohtimaan, voisiko alkoholin tilalle löytyä 
uusia tottumuksia ja tapoja. Onko alkoholin käytön taustalla tuttu 
käyttäytymismalli tai tilanne, jossa on ”aina ennenkin otettu”? 

Tipattomaan tammikuuhun on tuotettu uutta kampanjamate-
riaalia jäsenyhdistysten käyttöön. Lue materiaalista lisää sivulta 
11. Tipattomaan järjestetään etkotilaisuus 7.12., jolloin kiinnostu-
neiden on mahdollista kuulla lisää kampanjasta ja keskustella 
esimerkiksi tapahtumien toteuttamista.

EPT-verkoston koordinoiman kampanjan verkkosivut löytyvät 
osoitteesta www.tipaton.fi ja somessa kampanjaa voi seurata 
tunnisteilla #tipaton #otetaaksyhet #mocktail #tipatonhaaste ja 
#sobercurious.

Mitä tapahtuu lasten ja nuorten 
ehkäisevälle päihdetyölle, kun 
sosiaali- ja terveydenhuolto 
uudistuu? -webinaari 13.12.

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN järjestöverkosto järjestää tiistai-
na 13.12.2022 klo 13–15 webinaarin Mitä tapahtuu lasten ja nuor-
ten ehkäisevälle päihdetyölle, kun sosiaali- ja terveydenhuolto 
uudistuu? 

Hyvinvointialueiden perustaminen luo päihdetyön lakisäätei-
siin tehtäviin uuden hallintotason, minkä vuoksi syntyy myös ko-
konaan uusia yhdyspintoja yhteistyölle järjestöjen ja yksityisen 
sektorin kanssa. Mitä tämä tarkoittaa lasten ja nuorten parissa 
tehtävälle ehkäisevälle päihdetyölle? Mitä kehittämismahdolli-
suuksia ja uusia tilaisuuksia yhteistyölle muutos tuo mukanaan?  
Mitkä asiakasryhmät sote-uudistuksen rajapinnoilla ovat vaaras-
sa jäädä näkymättömäksi suurien muutoksien keskellä?

Nyt kun yhteistyö hyvinvointialueen, kunnan, järjestöjen ja 
yksityisen sektorin palvelutuottajien kanssa rakennetaan uudes-
taan, EPT-verkosto haluaa nostaa esille mahdollisia haasteita, 
ongelmakohtia ja ratkaisuja lasten, nuorten ja perheiden parissa 
tehtävälle ehkäisevälle päihdetyölle.

Webinaarissa kuullaan puheenvuorot mm. THL:ltä, Helsingin 
Ensikoti ry:ltä sekä Kuntaliitolta. Ohjelman päättää yhteinen lop-
pukeskustelu ja vastaukset yleisön kysymyksiin.

Tilaisuuden kohderyhmää ovat järjestötoimijat, ehkäisevää 
päihdetyötä kunnissa ja hyvinvointialueilla koordinoivat ammat-
tilaiset, ehkäisevän päihdetyön toimielimissä ja verkostoissa toi-
mivat, sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset sekä muut aiheesta 
kiinnostuneet.

Ilmoittautuminen webinaariin 9.12. mennessä. www.ehyt.fi/
tapahtumat

Ajankohtaiset tiedot koulutuksista 
ja tapahtumista EHYTin 
tapahtumakalenterissa

www.ehyt.fi/tapahtumat

http://www.tipaton.fi
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