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Toimintaympäristö muutoksessa

Huhtikuun 2. päivä järjestettävissä 
eduskuntavaaleissa, ja niitä seuraavis-
sa hallitusohjelmaneuvotteluissa, tulee 
olemaan esillä monia EHYTin toimin-
taympäristön kannalta olennaisia ko-
konaisuuksia. Kaupan ala pyrkii aktiivi-
sesti edistämään alkoholimarkkinoiden 
avaamista ja vahvemman alkoholin 
myyntiä ruokakaupoissa. Asiantuntijoi-
den näkemyksen mukaan viinien tuo-
minen ruokakauppaan toisi sinne myös 
väkevät alkoholijuomat. Väkevien mi-
nimonopolilla ei olisi taloudellisia eikä 
poliittisia toimintaedellytyksiä. Valtio 
ei myöskään voi lähteä kilpailemaan 
haitallisen päihteen myynnistä markki-
naehtoisten toimijoiden kanssa. 

Kaupan ehdottama viinien ja väke-
vien saatavuuden lisääminen 370:stä 
myyntipisteestä potentiaalisesti yli 
5000:een tulisi lisäämään alkoholi-
haittoja. Taustalla on ensi sijassa yhden 
elinkeinosektorin kaupallinen intressi. 
Päivittäistavarakauppa tavoittelee 1,3 
miljardin euron osuutta yhteensä noin 
5 miljardin euron suuruisesta alkoholi-
markkinasta. 

Kaupalliset edut ja kansanterveys 
ovat alkoholipolitiikassa perustavalla 
tavalla ristiriidassa. Vaaleja edeltävään 
kansalaiskeskusteluun tarvitaan mo-
nipuolisesti terveyden ja hyvinvoinnin 
näkökulmia. Vastuu kansanterveysnä-
kökohtien esiin tuomisesta on meillä 
kaikilla. 

Toiminnanjohtajan sijaisena tu-
loksekkaalla tavalla toiminut Marja 
Pakarinen on siirtynyt alkuvuodesta 
Liikenneturvan palvelukseen. Itse pa-
lasin takaisin EHYTiin Lääkäriliitosta, 
jossa työskentelin sote-uudistuksen 
valmisteluun liittyvissä tehtävissä. Tie-
dossa tulee olemaan työntäyteinen vuo-
si niin perustoimintamme kuin myös 
uusien hankeavausten muodossa.

Juha Mikkonen
EHYT ry:n toiminnanjohtaja

Vuosi 2023 on käynnistynyt 
EHYTissä vauhdikkaasti ja 
toimintaympäristömme on 
suuressa muutoksessa. His-
toriallisen suuren rakenteelli-

sen uudistuksen myötä hyvinvointialueet 
käynnistivät toimintansa. Sosiaali- ja 
terveydenhuollon palveluiden järjestä-
misvastuu on siirtynyt 22:lle hyvinvoin-
tialueelle. 

Vastuu hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisestä säilyy kunnilla, mutta 
työtä on tehtävä yhteistyössä hyvin-
vointialueiden ja järjestöjen kanssa. 
Ehkäisevän päihdetyön osalta eri toi-
mijoiden yhdyspinnat tulevat muotou-
tumaan kuluvana vuonna uuden raken-
teen luomissa puitteissa. 

Rahapelijärjestelmän uudistamisen 
vaihtoehtoja pohditaan kuumeisesti. 
EHYT on kutsuttu mukaan sisämi-
nisteriön selvityshankkeeseen, jossa 
tarkastellaan vaihtoehtoja yksinoikeus-
järjestelmälle erityisesti digitaalisessa 
rahapelaamisessa. Hankkeen tavoite 
on luoda tilannekuvaa ja laatia kar-
toitus erilaisten rahapelijärjestelmien 
yhteiskunnallisista hyödyistä ja hai-
toista. EHYTin näkökulma on, ja tulee 
olemaan, rahapelihaittojen ehkäisyssä 
parhain käytettävissä olevin keinoin ja 
menetelmin.
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Nuoret kantavat 
huolta alkoholi
haitoista

Nuoret aikuiset kokevat al-
koholin aiheuttamat on-
gelmat yhteiskunnassa suu-
remmiksi kuin vanhemmat 
ikäryhmät, selviää EHYT 

ry:n teettämästä kyselytutkimuksesta. 
Enemmistö nuorista myös us-

koo, että alkoholin nykyistä vapaampi 
myynti lisäisi sekä alkoholin kulutusta 
että siitä aiheutuvia haittoja.

18–24-vuotiaat pitävät erittäin mer-
kittävinä ongelmina alkoholinkäytön 
aiheuttamia ongelmia lapsiperheissä 
sekä alkoholinkäytöstä johtuvaa perhe- 
ja lähisuhdeväkivaltaa. 

”Alkoholipolitiikassa tulisi kiinnit-
tää huomio yksittäisten asioiden sijaan 
siihen, mitä sillä tavoitellaan ja miten 
se vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin. 
Katseen tulee olla tulevaisuudessa. Nyt 
tehtävät päätökset vaikuttavat eniten 
juuri nuoriin ja siksi onkin korkea aika 
antaa alkoholikeskustelussa heille ääni”, 
sanoo EHYTin osastopäällikkö Ilmo 
Jokinen.

Kyselyn mukaan suurin osa nuoris-
ta aikuisista ei kaipaa laajempaa ja va-
paampaa alkoholin myyntiä. Jopa 68 % 
nuorista on sitä mieltä, että jos alkoholia 
olisi enemmän ja helpommin saatavilla, 
siitä aiheutuvat ongelmat lisääntyisivät. 
Enemmistö (56 %) nuorista vastaajista 
uskoo myynnin vapauttamisen myös li-
säävän alkoholin kulutusta. 

”Kyselyn tulokset voivat olla yllät-
täviä niille, jotka uskovat nuorten kai-
paavan erityisesti nykyistä vapaampaa 
alkoholipolitiikkaa”, Jokinen toteaa. 

Nuoret kokevat selvästi muita ikä-
luokkia useammin, että lähipiirissä käy-
tetään liikaa alkoholia: 62 % nuorista 
on ollut huolissaan jonkun läheisensä 
alkoholinkäytöstä. 

Nuoret ovat huolissaan myös omasta 
alkoholinkäytöstään vanhempia ikä-
luokkia enemmän. Yli neljännes (28 %) 
on ollut huolissaan omasta alkoholin-
käytöstään. 
Kyselyn toteutti Kantar Public EHYT ry:n 
toimeksiannosta. Verkkokyselyyn vastasi 
1 138 yli 18-vuotiasta 26.8.–6.9.2022 välisenä 
aikana. Lisätietoja: www.ehyt.fi

https://www.facebook.com/ehytry
https://twitter.com/EHYTry
https://www.instagram.com/ehytry/
https://www.youtube.com/user/ehytry
https://www.youtube.com/user/ehytry
https://www.slideshare.net/EHYT
http://linkedin.com/company/ehkäsevä-päihdetyö-ehyt-ry
http://linkedin.com/company/ehkäsevä-päihdetyö-ehyt-ry
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Teksti: Eija Pietilä 
Kuva: Minna Lehtinen

Kryptovaluutat ovat viime vuosina nousseet suureen suosioon ja niiden 
kaupankäynti on kasvanut valtavasti. Kryptoissa houkuttaa ja koukuttaa 
nopea rikastumisen mahdollisuus sekä jännitys. Kryptotreidaamisessa 
piilee kuitenkin riskejä ja siitä voi syntyä erilaisia ongelmia.

Kryptotreidaamisen haitat 
näkyvät ehkäisevässä työssä 

ja auttavissa palveluissa
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KRYPTOVALUUTTA ON digitaalisessa 
muodossa oleva virtuaalivaluutta. Tällä 
hetkellä erilaisia kryptovaluuttoja on 
olemassa noin 20 000 ja uusia syntyy 
päivittäin. Virtuaalivaluutoista tunne-
tuin on markkinoille vuonna 2009 tul-
lut bitcoin.

Mitä tarkoittaa treidaaminen?
Kryptotreidaaminen tarkoittaa krypto-
valuuttojen ostamista ja myymistä voi-
tontavoittelun vuoksi. Treidaamista voi 
tehdä ympärivuorokautisesti esimer-
kiksi kryptopörsseissä, joiden yleisikä-
raja on 18 vuotta. Kryptoja voi hankkia 
joko ostamalla niitä rahalla tai vaihta-
malla toiseen kryptovaluuttaan. 

Treidaajat voi jakaa kahteen tyyppiin, 
joista toiset sijoittavat kryptoja pitkällä 
aikavälillä ja toiset lyhyellä aikavälillä. 
Molemmissa sijoittamistyyleissä on ris-
kejä ja niistä voi syntyä haittoja.

Kryptotreidaaminen on lain näkö-
kulmasta vielä melko uutta toimintaa, 
ja sen sääntely ja sitä koskeva lainsää-
däntö vaihtelevat eri maissa. Joissakin 
maissa treidaaminen on laillista, kun 
taas toisaalla se on kiellettyä tai tarkoin 
säänneltyä. Esimerkiksi Kiinan keskus-
pankki on julistanut kryptovaluutta-
vaihdon laittomaksi, mutta El Salvado-
rissa bitcoin on laillinen maksuväline. 

Myös verotus vaihtelee maittain. 
Suomessa virtuaalivaluutalla ei ole sa-
maa oikeudellista asemaa kuin valuu-
talla tai rahalla. Kryptovaluuttoja sään-
nellään myös EU:n tasolla. 

Treidaamisen ja 
rahapelaamisen haitat 
samankaltaisia

Kryptotreidaaminen on kasvattanut 
nopeasti suosiota myös Suomessa. Me-
diassa on kirjoitettu kryptovaluutoista 
ja julkisuuden henkilöt ovat mainos-
taneet niitä sekä kryptoalustoja omilla 
sometileillään. Näkökulmana on usein 
nopea rahan ansainta ja hulppea elämä, 
mutta esiin on nostettu myös henki-
lötarinoita treidaamisen aiheuttamista 
ongelmista.

EHYT ry:n rahapelitiimi toteutti 
Sosped-säätiön kanssa vuonna 2022 
kyselyn, jossa kysyttiin kryptosijoit-
tamisesta ja rahapelaamisesta niin 
treidaajilta, ammattilaisilta kuin va-

paaehtoisiltakin. Kyselyssä ilmeni trei-
daamisen ja rahapelaamisen saman-
kaltaisuus sekä yhtenevät haitat, joita 
on nostettu esiin myös kotimaisessa ja 
kansainvälisessä tutkimuksessa. 

Kyselyn vastaajat kertoivat treidaa-
misessa olevan niin hyviä kuin huonoja 
puolia. ”Hyvää: kiinnostava uusi tapa, 
jolla monet kasvattaneet omaisuuttaan. 
Huonoa: ennakoimattomuus, arvojen seu-
raaminen on koukuttavaa.” 

Esille nostettiin taloudellisten mah-
dollisuuksien lisäksi myös riskit ja 
stressi: ”Hyvät puolet: uusi omaisuusluok-
ka ja suuret mahdollisuudet taloudelliseen 
riippumattomuuteen. Huonot puolet: suu-
ret riskit ja mahdollisuus sijoitusten me-
nettämiseen. Myös markkinoiden suuret 
vaihtelut ja laskut ovat sijoittajalle ää-
rimmäisen stressaavia.”

Treidaajat kertoivat myös, että hei-
tä kiinnostaa olla mukana uusimmassa 
teknologisessa kehityksessä ja kieh-
tovassa markkinamaailmassa, joka on 
auki 24/7. Haitoiksi he kokivat sen, että 
rahaa oli kulunut enemmän kuin on 
alun perin ollut tarkoitus, mikä aiheutti 
hajamielisyyttä, ärtyneisyyttä, ahdistus-
ta ja stressiä. Toiminta oli myös vienyt 
paljon aikaa. Osalle oli tullut parisuh-
deongelmia ja osa oli salannut treidaa-
misen läheisiltään. 

Treidaamisella halutaan 
kuitata pelivelkoja
Kyselyyn vastanneet ammattilaiset 
kertoivat treidaamisen alkaneen näkyä 
vuoden 2021 aikana enenevissä mää-
rin palveluissa, joissa kohdataan raha-
pelaajia. Työntekijät kertoivat, kuinka 
treidaaminen on korvannut asiakkailla 
liiallisen rahapelaamisen joko koko-
naan tai osittain: ”Asiakkaissani, joilla on 
peliongelma, on joukossa myös heitä, joilla 
kryptotreidaamisen kanssa ongelmia. Joko 
niin että tämä ollut ensin, ja tästä siirty-
nyt rahapelaamiseen. Tai päinvastoin, en-
sin ollut rahapelaamisen kanssa ongelmia 
ja siirtynyt joko lopettamisen myötä tai 
pelaamisen ohella kryptotreidaamaan.”

Ongelmien nähdään olevan saman-
kaltaisia rahapeliongelmien kanssa:  
”...Pari osallistujaa on myös hakeutunut 
vertaisryhmään pääosin kryptotreidaa-
misesta aiheutuneiden ongelmien vuoksi. 
Heillä treidaaminen on aiheuttanut sa-
manlaisia ongelmia kuin rahapelaaminen 

Kryptotreidaamisen haitat 
näkyvät ehkäisevässä työssä 

ja auttavissa palveluissa

(velkaantuminen, parisuhdeongelmat).”
Treidaamisen avulla on myös ajatel-

tu maksaa pelivelkoja: ”Osa on puhunut 
siitä, että treidaaminen voisi olla tapa 
kuitata pelaamisesta aiheutuneita velko-
ja.” Kyselyn mukaan ilmiö on ammat-
tilaisille ja vapaaehtoisille vielä vieras, 
joten tietoa kryptoista olisi hyvä saada 
lisää.

Suurten tappioiden riski on iso
Kuten kyselyssäkin nousi esiin, treidaa-
minen voi aiheuttaa haittoja. Yksi kryp-
tovaluuttojen suurimmista riskeistä on 
se, että niiden arvo voi nousta tai laskea 
nopeasti ja vaihteluväli on huomattava. 
Kryptoihin voi sijoittaa paljon rahaa ja 
tehdä voittoja, mutta suurten häviöi-
den mahdollisuus on myös iso. Kuten 
rahapelaamisessakin, treidaaminen voi 
taloushaittojen lisäksi viedä paljon ai-
kaa, sillä markkinoiden nopea vaihtelu 
vaatii jatkuvaa seuraamista ja nopeiden 
päätösten tekemistä. 

Kryptotreidaamiseen saattaa liittyä 
ahdistusta, stressiä, mielenterveyson-
gelmia ja yksinäisyyttä. Treidaus mah-
dollistaa häviöiden jahtaamisen, mikä 
voi edesauttaa haittojen syntymistä. 
Pako todellisuudesta tai tylsyydestä on 
myös liitetty niin rahapelaamiseen kuin 
kryptotreidaamiseen. Treidaamiseen 
voikin kehittyä riippuvuus tai se voi 
esiintyä yhdessä jonkun toisen riippu-
vuuden kanssa. 

Ongelmiin saa apua
Kryptotreidaamisen yleistyessä myös 
haitat voivat lisääntyä. Jos kryptotrei-
daaminen aiheuttaa ongelmia itselle tai 
läheiselle, yksin ei tarvitse jäädä, vaan 
apua on saatavilla. Apua voi hakea esi-
merkiksi omasta terveyskeskuksesta, 
Peluurista ja Sosped-säätiön Peliraja-
ton-toiminnasta. Eli samoista paikois-
ta, joissa hoidetaan liiallisen rahapelaa-
misen aiheuttamia haittoja. 
Lisää kryptotreidaamisesta EHYTin 
verkkosivuilla: www.ehyt.fi/
rahapelaaminen/kryptotreidaaminen

http://www.ehyt.fi/rahapelaaminen/kryptotreidaaminen
http://www.ehyt.fi/rahapelaaminen/kryptotreidaaminen
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Teksti: Maaret Väkinen

Kuva: Jukka Rapo

EHYTin julkaisema OttoMittasovellus on 
oiva apu oman alkoholin käytön seurantaan 
ja alkoholin käytön riskien tunnistamiseen. 
Sovellukseen syötetyn tiedon perusteella 
OttoMitta arvioi pidempiaikaisen 
alkoholinkäytön riskiprofiilia ja antaa 
tarvittaessa palautetta.

OTTOMITTA AVUKSI OMAN 
ALKOHOLINKÄYTÖN 

SEURANTAAN

Satakunnan aluefoorumi

Ottomitta toimii verkkopohjaisena sovelluksena ja 
siihen voi kirjautua puhelimella tai tietokoneella. 
Sovellus on maksuton.

”Ottomitta.fi -verkkosovellus on käyttäjäystä-
vällinen ja tarjoaa kätevän tavan seurata omaa al-

koholin käyttöä. Sovellus auttaa ihmisiä aloittamaan elämän-
tapamuutoksen omilla ehdoilla ja yksityisesti”, kertoo EHYT 
ry:n aikuiset-osaston päällikkö Heikki Luoto.

Sovellus auttaa hahmottamaan alkoholin 
käytön määrää
OttoMitta on hyvä väline oman juomisen tarkkailuun. Oman 
tilanteen arvioimiseksi on tärkeää selvittää, kuinka paljon, mi-
ten usein ja millaisissa tilanteissa alkoholia juo. 

Ihmisillä on taipumusta aliarvioida omaa riskikäyttäyty-
mistään. Tämä koskee myös alkoholin riskejä. Alkoholin ku-
luttajista, joiden alkoholinkulutus vastaa korkean riskitason 
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kulutustasoa, lähes 60 prosenttia pitää 
itseään kohtuukäyttäjänä.

”On tavallista aliarvioida alkoholin-
kulustaan, sillä oman alkoholin käytön 
määrää on vaikea hahmottaa, jos siitä ei 
pidä kirjaa”, Luoto kertoo.

”Vähentämisen tarpeen tiedostami-
nen ja tunnustaminen on ensimmäinen 
askel alkoholin käytön hallintaan.”

Käypä hoito -suositusten mukaan 
korkean riskin taso on terveillä työikäi-
sillä miehillä 23–24 annosta ja naisilla 
12–16 annosta viikossa. Tämä katso-
taan hälytysrajaksi, jolloin viimeistään 
alkoholinkäyttöä tulisi vähentää. Juo-
misen lisääntyessä haitat alkavat näkyä 
terveyden lisäksi myös monilla muilla 
elämänalueilla.

OttoMitan juomapäiväkirja 
kertoo tarkemmin alkoholin 
käytöstä

OttoMitta-sovellus sisältää juomapäi-
väkirjan, joka seuraa alkoholimäärän li-
säksi juomien energiasisältöä ja hintaa. 
Käyttäjän syöttämän tiedon perusteella 
sovellus arvioi pidempiaikaisen alkoho-
lin käytön riskiprofiilia ja antaa tarvit-
taessa palautetta. 

Sovellukseen voi halutessaan aset-
taa myös henkilökohtaisia maksimita-
voitteita alkoholin käytön kulutukselle, 
jolloin sovellus kannustaa tavoitteissa 
pysymisessä.

”Alkoholin käytön riskit ovat aina 
yksilöllisiä: esimerkiksi perimä, ikä tai 
lääkitys voivat lisätä alkoholin haittoja 
huomattavasti suuremmiksi kuin sovel-
lus arvioi”, Luoto muistuttaa.
OttoMitta-sovellukseen pääsee osoitteessa 
ottomitta.ehyt.fi Lisätietoa OttoMitasta 
löytyy verkkosivulta ottomitta.fi.

Aina alkoholin käytön vähentäminen ei onnistu omin voimin, sillä alko-
holi voi aiheuttaa vahvan riippuvuuden. Ammattiapua voi hakea esimerkiksi 
terveyskeskuksesta tai työterveydestä, josta ohjataan tarvittaessa eteen-
päin päihdepalveluihin.

Tukea alkoholin käytön vähentämiseen tai lopettamiseen tarjoaa myös 
EHYT ry:n Päihdeneuvonta, jossa päihdetyön ammattilaiset vastaavat pu-
helimitse joka päivä 24/7. Päihdeneuvonnan numero on 0800 90045. Soitta-
minen on anonyymia ja maksutonta.

http://ottomitta.ehyt.fi
http://ottomitta.fi


8

KAIKKIEN KAUPUNKI -KAMPANJAN 
tavoitteena on luoda ja lisätä ymmär-
rystä sekä empatiaa varsinkin kaikkein 
hauraimmassa asemassa olevia kanssa-
asukkaita kohtaan. Tavoitteena on näh-
dä päihteitä ongelmallisesti käyttävät 
ihmiset tuen ja avun tarpeessa olevina 
yksilöinä eikä pelkkinä järjestyshäiriöi-
nä. 

Kohtaamisia monenlaisten 
toimijoiden kanssa
Vuonna 2022 Kaikkien kaupunkia 
tehtiin Lappeenrannassa, mikä näkyi 
erityisesti kampanjan ns. pääviikolla 
lokakuussa. Kampanja oli esillä Asun-
nottomien yön tapahtumassa, jossa 
esiteltiin toimintaa ja pidettiin lyhyt 
puheenvuoro. Asunnottomien yön ta-
pahtuma tavoitti kylmästä säästä huoli-

matta hyvin erilaisia kuntalaisia. Ilmai-
nen ruoka, hiusten leikkaus ja ilmaiset 
vaatteet tekivät kauppansa.

Samalla viikolla pidettiin kaupun-
gintalolla päivän kestävät Hyvinvoin-
nin festarit -tilaisuus, jossa kampanjan 
nimissä pidettiin puheenvuoro päih-
teistä. Mukana festareilla oli runsaasti 
paikallisia yrityksiä, järjestöjä sekä kau-
pungin ja Eksoten toimijoita. Viikolla 
oltiin myös Lappeenrannan Ohjaa-
molla keskustelemassa nuorten kanssa 
päihteistä sekä järjestettiin Miten koh-
data -koulutus.

Lappeenrannassa kampanjaan liit-
tyviä toimia tehtiin koko vuoden 2022 
ajan suunnitteluryhmässä luodun vuo-
sikellon mukaisesti. Kampanjavuoden 
alkua leimasivat vielä jonkin verran 
koronaan liittyvät rajoitukset, joten 

Teksti: Kim Kannussaari, asiantuntija, EPTverkosto/EHYT ry 
Kuva: Kaikkien kaupunki

Jokainen asukas kuuluu kaupunkiin, riippumatta siitä, kuka on. Kaikkien 
kaupunki kampanjan tarkoituksena on vähentää päihteitä käyttäviin 
ihmisiin kohdistuvaa syrjintää sekä lisätä tietoa ja ymmärrystä ihmisten 
erilaisista taustoista.

osallistujamääriä jouduttiin rajaamaan 
joissakin tapahtumissa ja yksi koulutus 
järjestettiin ainoastaan etänä. Blogikir-
joituksia teeman ympärillä kirjoitettiin 
kuusi kappaletta eri kirjoittajien toi-
mesta ja kampanja oli mukana muiden 
tuottamissa tapahtumissa. Vastavuo-
roisesti näistä tapahtumista viestittiin 
osana Kaikkien kaupunki -kampanjaa.

Yhteistyössä on voimaa
Kaikkien kaupunki -kampanja toteu-
tetaan vuosittain yhdessä tai kahdessa 
kaupungissa. Suunnitteluryhmässä on 
mukana EPT-verkoston ja kaupungin 
lisäksi myös järjestöjä, yrityksiä ja hy-
vinvointialueita. Päävastuu kampanjas-
ta on yleensä kaupungilla, ellei suun-
nitteluryhmässä sovita muunlaisesta 
järjestelystä.

HARVA VIETTÄÄ HUVIKSEEN 
AIKAA KADULLA PÄIHTYNEENÄ
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Ehkäisevästä päihdetyöstä 
liikenneturvallisuuteen
Kolme vuotta sitten – juuri ennen kuin koronapandemia muutti maailman 
– aloitin työt EHYTissä. Viimeiset puolitoista vuotta toimin EHYTin väli-
aikaisena toiminnanjohtajana. Sijaisuuteni päättyi tammikuun puolivälissä ja 
samalla aloitin uudessa työssä Liikenneturvan tutkimuspäällikkönä. On aina 
jännittävää hypätä aivan uuden aiheen pariin. Mutta toisaalta olen jo parin en-
simmäisen viikon aikana huomannut, että molemmissa töissä on paljon yhty-
mäkohtia. Olen todella kiitollinen siitä, että olen saanut olla mukana oppimassa 
ja vaikuttamassa ehkäisevän päihdetyön kentällä – tekemässä työtä, jolla on 
merkitys. 

Itsestään selvää on, että päihteiden käyttö ei kuulu liikenteeseen. Ehkäi-
sevällä päihdetyöllä lisätään myös tieliikenteen turvallisuutta. Poliisin tietoon 
tulleiden alkoholirattijuopumusten määrä on vähentynyt viimeisten kymme-
nen vuoden aikana, sen sijaan muiden päihteiden käyttö yleistynyt liikentees-
sä. Vuosittain rattijuopumustapauksissa kuolee keskimäärin viisikymmentä ja 
loukkaantuu yli 400 ihmistä. Erityisesti vakavat liikenneonnettomuudet kos-
kettavat nuoria aikuisia.

Liikenneturvallisuus ja ehkäisevä päihdetyö vaativat laaja-alaisuutta. Lii-
kenneturvallisuudessa kyse ei ole vain onnettomuuksista, eikä ehkäisevässä 
päihdetyössä vain päihteistä. Ehkäisevästä päihdetyöstä opiksi voi ottaa ta-
van hahmottaa työtä yksilön, yhteisöjen ja yhteiskunnan tasolla. Yksilötasolla 
voidaan tarjota esimerkiksi tietoa, välineitä, apua ja hoitoa omaan päihteiden 
käytön hallintaan. Yhteisötasolla työskennellään työpaikkojen, ammattilaisten, 
järjestöjen, kuntien, harrastustoiminnan ja monen muun toimijan kanssa. Yh-
teiskunnallisella tasolla luodaan lainsäädäntöä, resursseja ja rakenteita, joiden 
tavoitteena tulee olla ihmisten hyvinvoinnin lisääminen. 

Yksi erityinen sana yhdistää nykyistä työtäni ja työtä EHYTissä. Sana on 
turvallisuus. Turvallisuuden tunne on ihmisen perustarve. Turvallisuuteen liit-
tyvät esimerkiksi yksilön elämänhallinnan taidot – tunnetaidot ja sosiaaliset 
taidot sekä kokemus siitä, että voi vaikuttaa itseä koskeviin asioihin. Ihminen 
tarvitsee ympärilleen turvallisuutta vahvistavia yhteisöjä, myönteistä ilmapiiriä 
ja osallisuutta. Turvallisuuteen liittyy keskeisesti myös se, että voi luottaa lähei-
siin ihmisiin ja luottaa siihen, että yhteiskunta pitää huolta ihmisistä.

Liikenneturvan viestinä on: Välitä, muista – ennakoi. Samoilla sanoilla voi-
si viedä myös ehkäisevän päihdetyön viestiä eteenpäin. Välitetään ja pidetään 
huolta toinen toisistamme ja itsestämme. Muistetaan pohjata työtä luotetta-
vaan tietoon ja ymmärrykseen ihmisten arjesta. Ennakoimalla voimme ehkäis-
tä ongelmien syntymistä tai syvenemistä, vähentää inhimillistä kärsimystä ja 
säästää resursseja. 

Koko EHYTin henkilökunnalle, jäsenyhteisöille ja yhteistyökumppaneille 
lämmin kiitos yhteisestä työstä. Jatketaan tärkeää työtä ihmisten turvallisuuden 
ja hyvinvoinnin edistämiseksi. 

Marja Pakarinen

Kolumni

Kaikkien kaupunki -kampanjaa on 
toteutettu aiemmin Oulussa, Turussa, 
Helsingissä, Tampereella ja Lahdessa 
sekä viime vuonna Lappeenrannassa. 
Tänä vuonna kampanja toteutetaan Po-
rissa ja toivottavasti myös Rovaniemel-
lä, jossa osallistumista vielä mietitään.

Kampanjan toiminta muotoutuu 
aina kaupunkikohtaisesti: esimerkiksi 
Helsingissä oli runometro, Tampereella 
esittelypiste Ratinan kauppakeskuk-
sessa ja Oulussa valokuvahaaste. Tar-
koituksena on jokaisesta kaupungista 
löytää se asia, alue, toiminta tms., jossa 
erityisesti kaivataan ymmärrystä ja kes-
kustelua kaupunkitilan käytöstä.

Yksi kampanjan tavoitteista on saa-
da koottua yhteisen teeman ympärille 
eri tahoja suunnittelemaan ja toteut-
tamaan ehkäisevää päihdetyötä. Eten-
kin järjestöille kampanja antaa oivan 
mahdollisuuden tulla mukaan kunkin 
järjestön omat vahvuudet huomioiden. 

Tavoitteena on myös, että yhteistyö 
kampanjassa mukana olevien tahojen 
kesken jatkuu ehkäisevän päihdetyön 
merkeissä. Yhteistyöllä aiheelle saadaan 
paremmin näkyvyyttä, vaikuttavuutta, 
kattavuutta ja samalla myös synergiaa. 

Miten kohdata päihteitä 
käyttävä tai sekavasti 
käyttäytyvä ihminen? 
koulutus
Kaikissa kampanjan kohdekaupungeis-
sa järjestetään Miten kohdata -koulu-
tus, joka on suunnattu erityisesti asia-
kaspalvelutyötä tekeville henkilöille. 
Koulutus on kaksiosainen, ensimmäi-
sessä osassa ept-verkoston asiantunti-
ja kertoo stigmasta ja kohtaamisesta. 
Toisessa osassa paikallinen kokemus-
asiantuntija tuo esiin, miten tilanteet 
näyttäytyvät päihteitä käyttävän näkö-
kulmasta. Tavoitteena koulutuksessa on 
vähentää päihteitä käyttäviin ihmisiin 
liittyvää stigmaa ja antaa vinkkejä koh-
taamisiin, jotta asiakaspalvelutilanteet 
olisivat mahdollisimman turvallisia 
kaikille osapuolille.

Jos haluat tietää lisää kampanjasta, 
voit tutustua kampanjan sivuihin ept-
verkosto.fi/kaikkienkaupunki tai olla 
yhteydessä ept-verkoston asiantunti-
jaan. 

HARVA VIETTÄÄ HUVIKSEEN 
AIKAA KADULLA PÄIHTYNEENÄ

http://ept-verkosto.fi/kaikkienkaupunki
http://ept-verkosto.fi/kaikkienkaupunki


10

Julkaisut

Nuorisotilan päihdetoimintamalli
Nuorisotilan päihdetoimintamalli on nuorisotilalla työsken-
televien yhteinen ohjeistus ja toimintamalli erilaisiin päih-
detilanteisiin, joita nuorisotilan arjessa voi tulla eteen. Selvät 
toimintatavat helpottavat työntekijöiden arkea ja työn suju-
vuutta. Samalla ne edesauttavat nuorten päihdehaittojen 
ennaltaehkäisyä ja niihin reagointia nuorisotilalla yhdenmu-
kaisesti.

Sähköisesti täytettävän PDF-muotoisen mallin avulla 
nuorisotila voi laatia itselleen oman päihdetoimintamallin.
www.ehyt.fi/tuote/nuorisotilan-paihdetoimintamalli

Nuoret ja alkoholi
Nuoret ja alkoholi – Kurkistus alkoholipolitiikan fiksumpaan 
tulevaisuuteen Suomessa -esite vastaa kysymykseen siitä, 
millaista olisi alkoholipolitiikka Suomessa, jos nuoret saisivat 
päättää.

Esite pohjautuu EHYTin Kantar Publicilla teettämän ky-
selytutkimuksen tuloksiin. Tutkimuksessa selvitettiin suoma-
laisten käsityksiä alkoholista ja alkoholipolitiikasta ja huomi-
ota kiinnitettiin erityisesti nuorimpaan vastaajajoukkoon eli 
18–24-vuotiaisiin. Esite on ladattavissa pdf-muodossa.
www.ehyt.fi/tuote/nuoret-ja-alkoholi

Infopaketti SPORTTI-hankkeesta
Infopaketti SPORTTI-hankkeesta -viestintämateriaali on tar-
koitettu hyödynnettäväksi tapahtumissa ja tilaisuuksissa, ku-
ten urheiluseurojen järjestämissä valmentajakoulutuksissa ja 
vanhempain-/huoltajienilloissa.

Materiaalissa esitellään askeleita ehkäisevään peli- 
ja päihdekasvatustyöhön urheiluseurassa sekä EHYTin 
SPORTTI-hankkeen tarjoamia materiaaleja, koulutusta ja tu-
kea urheiluseuratoimijoille.
www.ehyt.fi/tuote/infopaketti-sportti-hankkeesta

Turvallisuusvideot lapsille
Miten puhua lapsen kanssa yksin ulkona liikkumisesta?  
EHYTin Kaupunki kuuluu kaikille ja Staden tillhör alla -kehit-
tämishankkeet ovat julkaisseet videot, joissa opetetaan lasta 
toimimaan turvallisesti jännittävissä tilanteissa. Katso videol-
ta yhdessä lasten kanssa, miten poliisi suosittelee toimimaan 
tilanteissa, jotka tuntuvat turvattomilta.
www.ehyt.fi/turvallisuusvideo (YouTube)
www.ehyt.fi/trygg-stad (YouTube)
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Kampanjoiden vuosikellojuliste 
2023
Kampanjoiden vuosikellojuliste on EHYTin jäsenyhdistysten 
ja muiden ehkäisevän päihdetyön kampanjoista kiinnostu-
neiden käyttöön tarkoitettu A3-kokoinen tulostettava juliste, 
joka kannustaa pitämään ehkäisevän päihdetyön mukana 
toiminnassa vuoden jokaisena päivänä. Julisteessa on tilaa 
myös omille merkinnöille ja vuoden 2023 kalenteri. 
www.ehyt.fi/tuote/kampanjoiden-vuosikellojuliste-2023

Tarkistuslista nuorisoalalle
Checklist – Tarkistuslista ehkäisevän päihdetyön toimintaan 
on materiaali, jonka tarkoituksena on helpottaa nuorisotyös-
sä ja muissa nuorisoalan toimintaympäristöissä toteutetta-
van ehkäisevän päihdetyön toiminnan suunnittelua. Tarkis-
tuslistassa on nostettu esiin tutkitusti vaikuttavan ehkäisevän 
päihdetyön elementtejä, jotka olisi hyvä ottaa huomioon kai-
kessa toteutetussa toiminnassa. Materiaalin kääntöpuolella 
on lisäksi vinkkejä siihen, miten toiminnan vaikuttavuutta voi-
daan parantaa sekä toiminnan toteutuksen jälkeen täytettävä 
itsereflektio-osuus.
www.ehyt.fi/tuote/ehkaisevan-paihdetyon-checklist

Lähellä.fi tarjoaa näkyvyyttä  
järjestöille
Lähellä.fi on valtakunnallisesti ja alueellisesti toimiva helppo-
käyttöinen ja maksuton verkkopalvelu, jonka avulla voi kertoa 
oman järjestön toiminnasta. Palvelu kokoaa järjestöjen ja yh-
teisöjen tuen, toiminnan ja tapahtumat yhteen osoitteeseen, 
sekä edistää kansalaistoiminnan näkyvyyttä Suomessa. Alu-
eellisesti se helpottaa ihmisten hakeutumista hyvinvointia ja 
terveyttä edistävän yhdistystoiminnan pariin.

Palvelu on suunnattu järjestöjen ja yhteisöjen edustajil-
le, jotka haluavat osallistujia toimintaansa ja tarvitsevat lisää 
aktiiveja ja vapaaehtoisia. Kuntalaiset ja kunnissa asiakastyö-
tä tekevät löytävät palvelusta tietoa järjestöjen tarjoamasta 
tuesta ja toiminnasta. Lähellä.fi-palvelun avulla ihmiset voi-
vat löytää merkityksellistä toimintaa, yhteisöllisyyttä, apua ja 
osallistumismahdollisuuksia juuri teidän järjestötoiminnas-
tanne.

Verkkopalvelu on otettu käyttöön syksyllä 2022 entisen 
toimeksi.fi ja sen aluesivujen pohjalta. Lähellä.fi-palvelua ke-
hitetään parhaillaan toimimaan mahdollisimman hyvin. 

EHYTin löydät Lähellä-palvelusta osoitteesta  
www.lahella.fi/organisation/1728528145. Lisää palveluun 
myös oma järjestösi. Voit kysyä tukea palvelun käytön aloit-
tamiseksi EHYTistä oman alueesi asiantuntijalta. Verkkopal-
velun käyttö on helppo aloittaa rekisteröitymällä mukaan 
osoitteessa www.lähellä.fi. 

Lisätietoa: www.lähellä.fi

https://www.lahella.fi/organisation/1728528145
http://www.lähellä.fi
http://www.lähellä.fi
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Missä yhdistyksessä toimit ja 
mikä on roolisi siinä?
Toimin Kokemus- ja vertaistoimijat 
ry:ssä kokemuskoordinaattorina. Yh-
distyksemme toimii Seinäjoella. Työn-
kuvaani kuuluu vapaaehtoistoiminnan 
koordinointi, kokemusasiantuntijatoi-
minta sekä verkostoyhteistyö. Toimin 
myös palkkatuella työllistettyjen oh-
jaajiemme lähiesimiehenä. Olen yhdis-
tyksen palkattuna työntekijänä mukana 
nyt seitsemättä vuotta. Toiminnassam-
me korostuu toisen ihmisen aito ja ar-
vostava kohtaaminen.

Aloitin vapaaehtoisena jo ennen yh-
distyksen perustamista. Toimintamme 
sai alkunsa vuonna 2012 Etelä-Poh-
janmaan sairaanhoitopiirin Pohjanmaa 
hankkeesta. Kokemus- ja vertaistoimi-
jat ry perustettiin vuonna 2013. Olen 
toiminut yhdistyksessä pari vuotta 
vapaaehtoisena, ollut työkokeilussa 
sekä palkkatukityöllistettynä matkan 
varrella. Päivystystoiminnassa tehtä-
viini kuului ihmisten kohtaamista ja 
vastaanottamista matalan kynnyksen 
kohtaamispaikkaan. Toimin vuoden 
hallituksen pj:nä ja kokemusasiantun-
tijatehtävissä palkkatukityösuhteen 
jälkeen, sitten sainkin yhdistyksestä 
virallisen työpaikan. Toimintaamme 
rahoittaa STEA, Seinäjoen kaupun-
ki ja sairaanhoitopiiri, jatkossa Etelä-
Pohjanmaan hyvinvointialue. Olemme 
EHYTin lisäksi myös Mielenterveyden 
Keskusliiton ja Yhteisöjen yhdistys ry:n 
jäsen. Yhdistyksemme täyttää 10 vuotta 
tänä vuonna.

Kokemus- ja vertaistoimijat ry pi-
tää yllä matalankynnyksen kohtaamis-
paikka Olkkaria, joka on kaikille avoin 
kohtaamispaikka ja myös kokemusasi-
antuntijoiden keskinäinen kohtaamis-
paikka. Kokemusasiantuntijoita alettiin 
kouluttaa vuonna 2010 ja tällöin to-
dettiin, että myös he tarvitsevat paikan 
tavata muita kokemusasiantuntijoita ja 
vaihtaa ajatuksia. Tilamme ovat Pohjan 
kaupunginosassa ja ne on tarkoitettu 
kävijöidemme ja mm. vertaistukiryh-
miemme käyttöön. Jäseniä yhdistyk-
sessämme on 80 mutta toimintamme 
on kaikille avointa toimintaa. Olkka-

Henkilökuvassa Merja Kallio 
Kokemus- ja vertaistoimijat ry:stä

Teksti: Soile Törrönen

rin kävijämme ovat keskimäärin 30-50 
-vuotiaita ja heitä käy päivittäin meillä 
noin 25–30 henkilöä. Isommissa juh-
lissa jouluna tai juhannuksena ja avoi-
mien ovien päivissä kävijöitä on jopa 
100 henkeä. Teemme oppilaitosyhteis-
työtä esim. SEAMkin kanssa, jonka 
opiskelijat tekevät Olkkaritoiminnasta 
mielellään opinnäytetöitä ja saattavat 
toisinaan ohjata ryhmiämme osana 
opinnäytetöitään. Kymmenen sosiaa-
li- ja terveysalan opiskelijaa suorittaa 
vuosittain harjoittelujakson Olkkarilla.

Millaista toimintaa yhdistyk-
sellänne on?
Toimintamme on todella vilkasta. Meil-
lä on monenlaisia vertaistukiryhmiä, 
kuten kaksisuuntainen mielialaryhmä 
ja adhd -ryhmä sekä harrasteryhmiä, 
kuten taide-, käsityö- ja maalausryh-
miä. Harrasteryhmiämme ohjaavat 
vapaaehtoiset ja vertaisryhmiä koke-
musasiantuntijat. Meillä on vuodesta 
toiseen jatkuvia ryhmiä, kuten adhd-
ryhmä ja toisaalta kysynnän mukaan 
syntyviä ryhmiä, kuten käsityöryhmät. 
Olemme tehneet ryhmiä yhteistyössä 
myös kansalaisopiston kanssa. 

Toiminnastamme mainitsisin joka 
toinen viikko järjestettävän keilauksen, 
retket laavuille sekä vähän kauemmaksi 
suunnatut matkat, joita olemme teh-
neet mm. PowerParkiin tai Ylistarossa 
sijaitsevaan Wanhaan Markkiin, eläin-
ten vanhainkotiin. Olemme olleet myös 
kylpyläreissulla Tampereella. Retkem-
me ovat maksuttomia mutta pidemmis-
sä retkissä joudumme kuljetusten takia 
perimään pienen omavastuuosuuden. 
Kesäisin käymme mm. uimarannalla 

porukalla. Ohjelmassamme on myös 
päihteetön karaoke joka toinen viikko, 
jonne tullaan pidemmänkin matkan 
takaa.

Tapahtumia teemme paljon yhteis-
työssä toisten toimijoiden kanssa, mm. 
sairaanhoitopiirin, Seinäjoen kaupun-
gin, Järjestötalon ja alueen yhdistysten 
kanssa. Ehkäisevän päihdetyön tapah-
tumista viimeisin on Tipattoman tam-
mikuun tapahtuma, joka toteutetaan 
EHYTin kanssa yhteistyössä. EHYTin 
kanssa olemme tehneet yhteistyötä 
myös OLKA-pisteellä, kun olemme 
yhdistysten kanssa olleen esittelemässä 
toimintaamme EPT-viikon aikana. 

Miksi lähdit mukaan vapaa-
ehtoistoimintaan? Mikä siinä 
on parasta?
Lähdin mukaan vapaaehtoistoimintaa, 
koska innostuin kokemusasiantuntijuu-
desta ja siihen liittyvästä koulutuksesta. 
Tapasin muita kokemusasiantuntijoita 
Olkkarissa ja tutustuin yhdistyksen toi-
mintaan ja koin yhdistyksen arvot, kä-
vijälähtöisyyden, leimaamattomuuden, 
kuulluksi tulemisen, tasa-arvoisuuden, 
hyväksynnän, turvallisuuden, avoi-
muuden ja arvostavan kohtaamisen, 
omikseni. Yhdistyksen toiminta ja sen 
inhimilliset arvot tekivät minuun ison 
vaikutuksen. Olkkarissa tuntui, että tu-
len kohdatuksi ja hyväksytyksi omana 
itsenäni. 

Millaiselta tulevaisuus yhdis-
tyksessä näyttää?
Luotan toimintamme jatkumiseen, sillä 
teemme tärkeää ennaltaehkäisevää työ-
tä, jolla suuri taloudellinen merkitys yh-
teiskunnalle. Toiminta on osittain myös 
korjaavaa ja Olkkarin kohtaamispaikka 
on tärkeä linkki monelle takaisin yh-
teiskuntaan. Toiminnassamme olemme 
nähneet vahvoja toipumistarinoita ja 
toimintamme on ohjannutkin monta 
kävijäämme kouluttautumaan amma-
tilliseen tutkintoon tai kokemusasian-
tuntijuuteen ja tuonut monia takaisin 
työelämän piiriin.
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KOKKOLA Kokkolanseudun Ehyt ry toteutti tipattoman baari-
visaa Heinolankaaren ABCllä kaiken ikäisiä henkilöitä kohda-
ten. Yhdistys järjesti tipattoman tammikuun tapahtuman myös 
Kpedun aulassa. Kuvassa aktiiviset yhdistys toimijat Pentti 
Pesonen, Jorma Kumpumäki ja Anneli Palosaari.

ROVANIEMI Rovaniemen seudun Terveys ry tarjoili tietoa 
tipattomuudesta tammikuisena torstaina Rovaniemellä  
K-Supermarket Rinteenkulman edustalla. Kuvassa ohi-
kulkijat pysähtyivät tyytyväisinä kehumaan tarpeellista 
kampanjaa.

OULU Oulun Seudun EHYT ry tarjoili Tipattoman 
tammikuun teemalla seljankukkajuomaa Aleksinkul-
man yhteisötalolla Oulussa ja teetti kävijöillä tipaton-
visaa. Yhdistyksestä olivat mukana Eija Törmänen, 
Maarit Rekilä, Marita Häkkilä ja Liisa Ketola.

PORI Porin Seudun Työttömät ry:n Mocktail-
partyissä juhlittiin tipatonta tammikuuta yhteensä 
noin 50 hengen voimin. Tarjolla oli mocktailien 
lisäksi naposteltavaa sekä vichymaistiaisia ja ohjel-
massa musiikkia ja yhteislauluakin.

TORNIO Kumppanuuskeskus Luotsi ry järjesti tipatto-
man tilaisuuden kohtaamispaikassaan Tornion Järjes-
tötalolla. EHYTin asiantuntija Saija Himanka maistatti 
mocktailia ja jututti kävijöitä, mm. kuvassa olevia Mark-
ku Jääskeläistä ja Pekka Partasta.
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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 10.–11.5.2023
• Maailman tupakaton päivä 31.5.

Aluetyön kiinnostava kevät

K evät on pyörähtänyt taas iloisesti käyntiin. 
Ensimmäistä vuosikymmentä juhlittiin eri 
toimipisteissämme yhdessä. Tipatonta tam-
mikuuta on vietetty ympäri Suomen, ja pai-
kallisten yhdistysten aktiivit ja aluetoimisto-

jen väki ovat esimerkiksi tarjonneet mocktaileja ja kohdanneet 
kansalaisia tapahtumissaan ja OLKA-pisteillä, kannustaen 
kaikkia uusien hyvinvointia luovien tottumusten pariin. Kurk-
kaa tunnelmia jäsentemme Tipattoman tempauksista sivulta 13. 

Myös alkava vaalikevät näkyy jo monin paikoin jäsentem-
me toiminnassa. EHYTin vaalitavoitteet ovat kaikkien hyö-
dynnettävissä osoitteessa www.hyvinvointivaalit.fi. EHYT 
ajaa edellytyksiä jokaiselle suomalaiselle voida hyvin, ja konk-
reettisia tekoja ehkäisevän päihdetyön puolesta tätä mahdol-
listamaan. Jäsenten kesken kokoonnuimme helmikuussa vaa-
likahveille ideoimaan vaalikampanjointia, ja tätä ideointia ja 
yhteistyötä toivon mukaan jatkamme koko vaalikevään aluei-
den keskusteluihin ja tapahtumiin viestejämme vieden.

Alkuvuodesta EHYTläisten joukkoon liittyi Suojatie ry. 
Lämpimästi tervetuloa mukaan toimintaan.

Alueiden uudet rakenteet
Paljon uutta mukanaan tuonut SOTE-uudistus muuttui tam-
mikuun alussa todellisuudeksi, ja vastuuta ehkäisevästä päih-
detyöstä kantavat nyt kuntien ohella hyvinvointialueet. Kun 
alueilla haetaan uudenlaisia järjestöyhteistyön ja ehkäisevän 
päihdetyön muotoja, on paikallisten ja alueellisten järjestöjen 
rooli ensiarvoisen tärkeä – mikä tuleekin hienosti esille esi-
merkiksi jo valmistuneissa osallisuussuunnitelmissa. EHYT 
on ollut osaltaan vahvasti mukana pitämässä järjestö- ja EPT-
näkökulmaa esillä uusien rakenteiden ja strategioiden kehit-
tämistyössä. Yli puolella alueista ovat nyt myös mallit valmii-
na järjestöjen avustamiseksi, ja näitä tukikanavia kannattaa 
kaikkien alueen järjestöjen hyödyntää. Yksi hyvä tietolähde 
SOTE-uudistuksen seuraamiseen on SOSTEn sivusto www.
soste.fi/jarjestojen-sote-muutostuki.

Kampanjoita ja koulutusta pitkin kevättä
Koronan tuoman tauon jälkeen Päihdepäivät järjestetään jäl-
leen kasvokkaisena Helsingin Kulttuuritalolla 10.–11.5.2023. 

Tämän vuoden teema on Uuden äärellä: menetelmiä ja koh-
taamisia, ja tapahtuman pääyhteistyökumppani on MIELI 
ry. Toivottavasti kohtaamme sielläkin isolla joukolla jäsenten 
kanssa ja uuden ja ajankohtaisen tiedon ja keskustelun äärellä!

EHYTin oma koulutuskalenteri tarjoaa myös paljon mah-
dollisuuksia kasvattaa osaamista – seuraa koulutustarjontaam-
me osoitteessa www.ehyt.fi/tapahtumakalenteri ja muista 
myös ilmoittaa oman yhdistyksenne tilaisuudet sinne kaikille 
tiedoksi. 

Kampanjat tarjoavat paljon tekemisen mahdollisuuksia pit-
kin kevättä. Pääsiäisen alusviikolla nostetaan keskiöön turval-
linen liikkuminen Huumeita liikenteessä -kampanjalla 3.–9.4. 

Uutena avauksena suunnittelemme vapun alle yhteistyössä 
Aivovammaliiton kanssa viestintää ja jalkautumista nostaen 
tietoisuutta humalajuomisen riskeistä. Toisena uutena avauk-
sena olemme valmistelemassa kesäksi viestintä- ja toiminta-
materiaalia nuorten elämäntaitojen tukemisesta.

Kesän alkamisen kynnyksellä puolestaan kampanjoidaan 
tuttuun tapaan Hakematta paras ja Selvin päin kesään -tee-
molla. Olkaahan yhteydessä, mikäli teillä on halua osallistua 
tai kaipaatte ideoita ja muuta tukea. Tehdään kampanjoita 
yhdessä.

Nähdään edustajakokouksessa
Kevään keskeisin tapahtuma meille EHYTläisille on maa-
liskuussa järjestettävä edustajakokous. Lauantaina 18.3. ko-
koonnumme yhteiselle lounaalle ja keskustelemaan yhteisistä 
ajankohtaisista teemoista juhlaseminaariin Helsingin keskus-
takirjasto Oodiin, jonka jälkeen järjestetään edustajakokous. 

Edustajakokous käy läpi EHYTin menneen kolmivuo-
tiskauden ja suunnitelmat tuleville vuosille, sekä valitsee  
EHYTille uuden valtuuston ohjaamaan ja tukemaan tulevan 
kolmivuotiskauden työtämme. Jäsenjärjestöjen edustajia sekä 
mahdollisia seuraajia pyydetään ilmoittautumaan kokoukseen 
5.3. mennessä. Toivottavasti tapaamme runsain joukoin maa-
liskuussa!

Yhteistyön täyteistä kevättä odottaen.

TAMMI HELMI MAALIS HUHTI TOUKO KESÄ

http://www.hyvinvointivaalit.fi
http://www.soste.fi/jarjestojen-sote-muutostuki
http://www.soste.fi/jarjestojen-sote-muutostuki
http://www.ehyt.fi/tapahtumakalenteri
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• Lahjoita lämpöä  
kampanja alkaa 

• Liikenneturvallisuus
viikko

• Vanhusten viikko 
1.–8.10.2023

• 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 

25.8.2023

HEINÄ ELO SYYS LOKA MARRAS JOULU

Kymppisynttärien tunnelmia
EHYTläiset ja yhteistyökumppanit kokoontuivat 13. tammikuuta EHYTin aluetoimistoille juhlimaan 
EHYTin 10-vuotista taivalta. Helsingissä vietettiin samalla myös EHYTin hiljattain muuttaneen kes-
kustoimiston tupaantuliaisia. Lämpimät kiitokset kaikille tunnelmallisiin tilaisuuksiin osallistuneille!

HELSINKI. Keskustoimiston juhlissa kohtasivat EHYTin entiset ja nykyiset toimin
nanjohtajat. Kuvassa Sari AaltoMatturi, Kristiina Soots, Marja Pakarinen ja Juha 
Mikkonen.

LAHTIOULU

SEINÄJOKI

KUOPIO

TAMPERE



16

UUTISIA

Kysely: Elinkeinon etu vaikuttaa liikaa 
alkoholipoliittiseen päätöksentekoon
Kansalaiset vaikuttavat olevan hyvin tietoisia kaupan alan ja alkoholiteollisuuden 
vahvasta vaikuttamisesta alkoholipoliittisissa päätöksissä. Ihmiset kokevat, että tutkitun 
tiedon ja asiantuntijoiden kuulemisen sekä ihmisten terveydestä huolehtimisen pitäisi 
olla kaikkein tärkein alkoholipoliittisia päätöksiä ohjaava tekijä. Asiaa selvitettiin Kantar 
Publicin kyselytutkimuksessa*, johon vastasi 1 138 henkilöä elosyyskuun vaihteessa. 
Kyselyn teetti Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry.

päätöksiä. WHOn mukaan alkoholi-
politiikkaa tulee suojella kaupallisten 
intressien vaikutukselta. Kansalaiset 
ovat aivan oikeassa vaatiessaan alko-
holipolitiikan lähtökohdaksi tutkittua 
tietoa ja ihmisten terveyttä,” toteaa 
tulosten julkaisuajankohtana EHYTin 
va. toiminnanjohtajana toiminut Marja 
Pakarinen.

Alkoholista koituvia haittoja 
vähätellään
Lukuisissa tutkimuksissa on todettu, 
että alkoholi- ja tupakkateollisuuden 
viestinnässä toistuvat samat argumen-
tit ja strategiat. Niillä korostetaan esi-
merkiksi teollisuuden vastuullisuutta 
sekä moititaan sääntelyä ja rajoituksia 
tehottomuudesta. Päihdeongelmista 
syytetään pientä vähemmistöä, vaikka 
erittäin merkittävä osa ongelmista ai-
heutuu muiden kuin ongelmakäyttäji-
en kulutuksesta.

Mitä enemmän alkoholia on arkisis-
sa ympäristöissä, sitä haastavammaksi 
tilanne muodostuu ennaltaehkäisyn 
kannalta. Elinkeinon toimesta alkoholin 
haittoja usein vähätellään ja sen sijaan 
korostetaan yksilön vapautta, vastuuta 
ja oikeuksia.

Kenen etu näkyy alkoholi-
poliittisessa päätöksenteossa?
Kyselyssä selvitettiin kansalaisten al-
koholipolitiikkaa koskevia käsityksiä. 
Kansalaiset nimeävät ravintola- ja 
kaupan alan edut kaikkein suurimmik-
si vaikuttajiksi alkoholipoliittisiin pää-
töksiin: 60 % vastaajista kokee niiden 
vaikuttavan tällä hetkellä. Sen sijaan 
vastaajista vain puolet kokee tutkitun 
tiedon ja asiantuntijoiden kuulemisen 
vaikuttavan päätöksiin.

Kysyttäessä, minkä pitäisi vaikut-
taa päätöksiin nykyistä enemmän, 
nostavat kansalaiset tutkitun tiedon ja 
asiantuntijoiden kuulemisen kaikkein 
tärkeimmäksi (69 %). Seuraavaksi tär-
keimpänä pidetään ihmisten tervey-
destä huolehtimista (68 %).

”Kyselyn perusteella ihmiset ovat 
varsin hyvin perillä päätöksenteon 
taustalla vaikuttavista seikoista. Päih-
depolitiikan iso haaste on se kenen 
etua se ajaa. Kansainvälisesti alkoho-
liteollisuuden osallistumista päätök-
sentekoon on vastustettu ja rajoitettu. 
Muun muassa Maailman terveysjär-
jestö WHO on todennut, että alkoho-
liteollisuudella ei tulisi olla mitään roo-
lia muotoiltaessa alkoholipoliittisia 

”Alkoholin myynti on merkittävää 
liiketoimintaa, jonka voitot mielellään 
kerättäisiin yksityisten toimijoiden 
taskuihin. Suomessa alkoholia myy-
dään noin viidellä miljardilla eurolla 
vuosittain. Päihteiden miljardien eu-
rojen haittakustannukset taas lankea-
vat maksettavaksi julkiselle sektorille 
esimerkiksi terveydenhuollon tai po-
liisin kuormituksen kautta, työnanta-
jille työkyvyttömyyden ja poissaolojen 
kautta, puhumattakaan inhimillisestä 
kärsimyksestä ja haitoista valtaosalle 
meistä suomalaisista. Siksi on täysin 
perusteltua, että haittoja ehkäisevää 
alkoholipolitiikkaa toteutetaan ja sään-
nellään valtion toimesta ja kansanter-
veysperustein,” Pakarinen toteaa.

* Kyselyn toteutti Kantar Public EHYT 
ry:n toimeksiannosta. Tutkimuksen 
kohderyhmän muodostivat maamme 
18 vuotta täyttäneet (pl. Ahvenanmaan 
maakunnassa asuvat). Kyselyyn vastasi 
1 138 henkilöä 26.8. – 6.9.2022 välisenä 
aikana. Vastaukset kerättiin Gallup 
Forumissa, joka on Kantar Publicin 
käyttämä internet-vastaajapaneeli. 
Tulosten tilastollinen virhemarginaali on 
noin +/- 3,0 prosenttiyksikköä.
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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

Tietoiskut 
rahapelaamisesta 
keväällä 2023

Ensihuolikoulutukset
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.

Keväällä 2023 Ensihuoli-koulutuksia järjestetään 22.2., 29.3. ja 
19.4. klo 17–19. Maaliskuun koulutuksen teemana on päihteidenkäyt-
tö syömishäiriön yhteydessä ja koulutus järjestetään yhteistyössä 
Syömishäiriöliitto SYLI ry:n kanssa.

Teams-alustalla toteutettavat koulutukset sisältävät keskustelua, 
teoriaa ja käytännön vinkkejä. Kouluttajina toimivat EHYT ry:n asi-
antuntijat.

Ilmoittautuminen ja lisätietoa: www.ehyt.fi/ensihuoli

Kevään 2023 ohjelma:
• ke 1.3. klo 10–10.45 Kokemuksia rahapeliongelmasta
• ke 5.4. klo 10–10.45 Talous ja rahapelaaminen
• ke 3.5. klo 10–10.45 Rahapelijärjestelmän tulevaisuus
• ke 7.6. klo 10–10.45 Rahapelaaminen ja kryptotreidaaminen

Ilmoittautumiset: www.ehyt.fi/tapahtumat
Lisätietoja: asiantuntija Eija Pietilä, rahapelihaittojen  
ehkäisyn yksikkö, eija.pietila@ehyt.fi

Tervetuloa mukaan!

E-ELOKOLON RAHAPELITIETOISKU on eri-
tyisesti kohtaamispaikkojen kävijöille, vapaa-
ehtoisille sekä yhdistystoimijoille suunnattu, 
mutta kaikille muillekin avoin 30 min tietoisku 
rahapelaamisen eri teemoista. Tietoiskun lopus-
sa on aikaa kysymyksille ja keskustelulle 15 min. 
Tietoisku järjestetään verkossa Teams-alustalla. 
Jokaisessa tietoiskussa on mukana vieras. Tie-
toisku on maksuton.

http://www.ehyt.fi/ensihuoli
mailto:eija.pietila%40ehyt.fi?subject=
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Tapahtumat

Edustajakokous 2023
EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ EHYT ry:n neljäs varsinainen yhdistyksen kokous, 
eli Edustajakokous, järjestetään lauantaina 18.3.2023 klo 14.30 alkaen Helsin-
gin keskustakirjasto Oodissa, osoitteessa Töölönlahdenkatu 4. Kokousta edel-
tää klo 12 alkava EHYTin 10 toimintavuotta juhlistava ajankohtaisseminaari. 
Kokousvieraat ovat lämpimästi tervetulleita ennen seminaaria yhteiselle lou-
naalle, kello 11 alkaen.

Kokouspäivän ja seminaarin aikataulu (muutokset seminaarin ohjelmaan 
vielä mahdollisia)

klo 10.30–14.00 valtakirjojen tarkastus
klo 11–12 lounas
klo 12–14.00 juhlaseminaari 
• arkkipiispa emeritus Kari Mäkinen
• tutkimusprofessori Pia Mäkelä
• järjestökouluttaja Salla Saarinen
• kommenttipuheenvuorot
klo 14.00 kahvitauko
klo 14.30 alkaen Edustajakokous

Edustajakokouksessa asialistalla ovat mm. järjestön toiminnan ja talouden ar-
viointi menneellä kaudella, toiminnan ja talouden suuntaviivat 2023–2026 sekä 
valtuuston valinta. 

Edustajakokoukseen ilmoittaudutaan 5.3. mennessä. Jäsenyhdistykset voi-
vat lähettää kokoukseen varsinaisen edustajan lisäksi myös yhden seuraajan. 

Ilmoittautumislomake, sekä kokouksen virallinen kutsu, ajantasainen ohjel-
ma liitteineen ja valtakirja löytyvät verkkosivuiltamme osoitteessa 
www.ehyt.fi/edustajakokous

Mikä edustajakokous? 
EHYTin jäsenyhdistykset käyttävät äänivaltaansa kerran kolmessa vuodes-
sa järjestettävässä varsinaisessa yhdistyksen kokouksessa, joka on nimetty 
Edustajakokoukseksi. Jokaisella jäsenyhdistyksellä on kokouksessa yksi ääni, 
jota voi käyttää yksi kokousedustaja. Edustajakokous päättää järjestön stra-
tegiasta ja säännöistä sekä valitsee valtuuston kolmeksi vuodeksi. Lisäksi 
kokous arvioi kulunutta kolmivuotiskautta, hyväksyy lähivuosien toiminnan ja 
talouden suuntaviivat sekä käsittelee muut kokoukselle esitetyt asiat. 

Mikä valtuusto? 
EHYTin valtuusto käyttää ylintä päätösvaltaa edustajakokousten välillä, ko-
koontuen kaksi kertaa vuodessa. Valtuustoon kuuluu puheenjohtaja ja vara-
puheenjohtaja sekä 20 varsinaista jäsentä ja kaikilla näillä henkilökohtaiset va-
rajäsenet. Valtuusto valitsee vuosittain hallituksen uudet jäsenet erovuoroisten 
tilalle kolmivuotiselle kaudelle. Lisäksi valtuusto hyväksyy vuosittaiset toimin-
ta- ja taloussuunnitelmat sekä toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

Eduskuntavaalit 2.4.2023
EHYTin ja EPT-verkoston yhteiset vaalitavoit-
teet ovat kaikkien hyödynnettävissä osoittees-
sa www. hyvinvointivaalit.fi. EHYT näkee, että 
jokaisella suomalaisella on oikeus voida hyvin, 
ja tämän toteutumiseksi tarvitsemme tekoja eh-
käisevän päihdetyön ja hyvinvoinnin puolesta.

Päihdepäivät 2023
Päihdepäivät, Suomen suurin päihdeaiheinen 
koulutustapahtuma sosiaali- ja terveysalan 
osaajille, järjestetään Helsingin Kulttuuritalolla 
10.-11.5.2023

Päihdepäivien maksullisessa ohjelmassa on 
päihdetyön seminaareja kaikille ammattilaisille, 
vapaaehtoisille, opiskelijoille sekä muille päih-
de- ja mielenterveysaiheista kiinnostuneille. 
Tapahtumassa on myös alan laajin ja erikoistu-
nein kävijöille maksuton messuosasto. Tämän 
vuoden teema on Uuden äärellä: menetelmiä ja 
kohtaamisia, ja tapahtuman pääyhteistyökump-
pani on MIELI ry.

Vuoden 2023 Päihdepäivien jälkeen tapah-
tuma pitää välivuoden, ja palaa jälleen uudella 
ilmeellä ja uusilla sisällöillä vuonna 2025.
www.paihdepaivat.fi

http://www.ehyt.fi/edustajakokous
http://www.paihdepaivat.fi


UUDEN ÄÄRELLÄ: MENETELMIÄ JA KOHTAAMISIA

Edullisemmat Early Bird-liput myynnissä 1.2. alkaen!

10.—11.5.2023 
Seminaari- ja messutapahtuma  

Helsingin Kulttuuritalolla
Tervetuloa Suomen kiinnostavampaan päihdealan koulutustapahtumaan terveys- ja sosiaalialan  
osaajille, vapaaehtoisille ja päättäjille. Päihdepäivillä syvennetään päihde- ja mielenterveysosaamista, 
luodaan uusia verkostoja ja käydään värikkäitä keskusteluja. Messualueella näytteilleasettajat  
järjestöistä, yrityksistä ja julkiselta sektorilta tarjoavat infoa ja palveluja. Messualue on ilmainen  
ja kaikille avoin.


