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Ehkäisevän päihdetyön toimielin (EPT) 

Aika 1.10.2019, klo 10-12 

Paikka Steniuksen kokoushuone 3 krs. 

 Osallistujat (x=läsnä) 

X Satu Helin    sosiaali- ja terveystoimiala, pj. 
 X Sanna Kenttälä  kehittämispalvelut, siht. 

 Marjo Jasu   nuorisopalvelut 
X Kimmo Kouru   liikuntapalvelut 
X Tiina Laitala   ympäristöterveydenhuolto 
X Kristiina Kuusio  konsernipalvelut 
 Mari Smedberg  Lounais-Suomen poliisilaitos 
 Arja Kumpulainen   vanhuspalvelut 
X Päivi Kovanen   varajäsen vanhuspalvelut 
X Anna Kuromaa  perhekeskus  
X Pauliina Parpo   päihdeklinikka 
X Tuija Eskelinen  Rauman kriisikeskus 
X Jenni Pohjonen  Rauman seurakunta 
X Elisa Lehtinen   työterveyshuolto 
 Marja Lehtimäki  terveyspalvelut 
X Jari Haarala   Rauman Yrittäjät ry 

Asiat:  

1. Edellisen muistion 23.5.2019 läpikäyminen 
Linjaus: 
Todettiin, että Rauman kaupungin nettisivuille on suunnitelman mukaan laitettu aineistolinkkejä ja 
verkkoauttamisen linkit täydennetään syksyllä sivustolle. Sotessa painatetaan ensi vuonna 
koskettavia julisteita (myös sähköisessä muodossa) ehkäisevään päihdetyöhön liittyen. Toimielimen 
jäsenten toivotaan ideoivan kuva- ja tekstivaihtoehtoja. Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin. 
 

2. Soten terveyden edistämisen määrärahan 2020 avustushakemus Säästyis sotelt hyväksyttiin 
18.6.2019 THL:ssä käsittelyyn. KH 317 § mukaan kaupunginhallitus päätti 1.7.2019, että hankkeen 
toteuttamista ei hyväksytä. 
Linjaus: 
Merkittiin tiedoksi 
 

3. Ostokokeiden tulokset 
Linjaus: 
Satakunnassa toteutettiin rahapelaamisen ostokokeet huhtikuussa 2019. Ostokokeiden avulla 
pyrittiin selvittämään, kuinka helposti nuorelta näyttävä saa ostettua raha-arpoja tai pelattua 
rahapelejä ilman, että häntä pyydetään todistamaan ikänsä. Ostokokeita suoritettiin 119 eri 
toimipisteeseen Satakunnassa. Ostoista 36 % kohdistui raha-arpoihin ja 64% ostoista kohdistui 
rahapelikoneisiin. Vain seitsemässä kohteessa myyjä kysyi henkilötodistuksia ja kieltäytyi myymästä 
tai esti pelaamisen. Ostokokeiden tulosten perusteella voidaan todeta, että raha-arpojen ja 
rahapelikoneiden vastuullista ikärajavalvontaa tulee tehostaa koko Satakunnassa.  
Elinkeinotoimijoille tarjotaan koulutusta vastuullisesta ikärajavalvonnasta. Ostokokeet toteutettiin 
ensimmäisen kerran koko Satakunnassa. Ostokokeet tehtiin yhteistyössä neljän eri 
ammattioppilaitoksen, kuntien ja Selvin päin Satakunnassa –hankkeen kanssa. Suunnitelmissa on 
mahdollisesti loppuvuodesta toteutettavat ostokokeet alkoholiin ja tupakkaan liittyen. 
 

https://www.rauma.fi/wp-content/uploads/2019/05/Muistio_EPT_2019_05_23_.pdf
http://kokoukset.rauma.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=KH&pvm=1%2e7%2e2019%2015%3a30
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4. Ehkäisevän päihdetyön viikko 
Ehkäisevän päihdetyön viikkoa vietetään viikolla 45, 4-10.11.2019 teemana: kannabis 
EPT-viikon tapahtumakalenterin tapahtumailmoituslomake on auki: https://my.surveypal.com/EPT-
viikon-tapahtumat-2019 Keskustellaan, miten ehkäisevän päihdetyön viikko näkyy Raumalla. 
Linjaus: 
Päihdetyön viikolle suunniteltiin paikallisessa mediassa julkaistavaa juttusarjaa. Suunnittelupäällikkö, 
strateginen asiantuntija ja aikuis- ja perhetyön päällikkö hoitavat asiaa eteenpäin. 
Suunnittelupäällikkö tilaa EHYT:ltä Sumeeta logiikkaa julisteita (liite) kokouksessa sovitun määrän 
mukaisesti ja toimittaa ne yhteyshenkilöille. Suunnittelupäällikkö tarkistaa mitä Satakunnassa 
suunnitellaan ko. viikolle. 
 

5. Ehkäisevän päihdetyön seminaari 
Ehkäisevää päihdetyötä vai sirkushuveja? - tuloksia työhön ti 5.11.2019 klo 8:30-15:45 paikkana 
WinNova, Steniuksenkatu 8, Rauma 
Linjaus: 
Merkittiin tiedoksi 
 

6. Ehkäisevän päihdetyön vuosikello 
Linjaus: 
Satakunnan ehkäisevän päihdetyön vuosikellosta muokataan Raumalainen malli. Malliin lisätään 
mm. päihdeputki 6lk., Freestyle kiertue 7lk. ja riparityön ralli. Jokainen toimija laittaa 
suunnittelupäällikölle vuosikelloon liittyviä asioita kelloon lisättäväksi.  
 

7. Kouluterveyskyselyn tulokset (Kristiina Kuusio) 
Linjaus: 
Kouluterveyskyselyn tuloksista tullaan myöhemmin tänä syksynä julkaisemaan mediassa juttu. 
Johtopäätöksenä tässä vaiheessa voidaan todeta että, nuorista n. 75% on tällä hetkellä tyytyväisiä 
elämäänsä. Tytöillä (8. ja 9. lk lähes 20% ja Amm. Op. 21%) on kohtalaista tai vaikeaa 
ahdistuneisuutta. Tupakointi on vähentynyt verrattaessa vuoteen 2017, mutta nuuskan käyttö on 
lisääntynyt ja se on yleisempää pojilla. Alkoholin käyttö on yleistä ammatillisessa oppilaitoksessa 
opiskelevilla. Koululounasta ei syödä päivittäin (32% 8. ja 9.lk ja 45% Amm.Op.) ja ylipaino on 
lisääntynyt. Liikuntaa korkeintaan tunnin viikossa harrastavat n. 27 % 8. ja 9.lk ja 39% Amm.Op. 
Laittomia huumeita on kokeillut 8. ja 9. lk 10% ja Amm.Op. 24%. Tuija Eskelinen kertoi, että nuorilla 
yleisin eläkkeelle siirtymisen syy on mielenterveydelliset syyt. Kristiina Kuusio lupasi laittaa Jari 
Haaralalle tilastotietoja, joita Haarala voi viedä yrittäjille tiedoksi.  
 

8. Poimintoja ehkäisevän päihdetyön näkökulmasta ja mahdollisia evästyksiä asetettuun päihde- ja 
mielenterveys työn suunnitteluun (Saila Hohtari) 
Linjaus: 
Saila Hohtari kertoi päihde- ja mielenterveyspalveluiden nykytilaselvityksestä. Selvityksen jälkeen on 
asetettu työryhmä päihde- ja mielenterveyspalveluiden suunnitelman laadintaan. Työryhmän tavoite 
on laatia nykytilaselvitykseen perustuva päihde- ja mielenterveystyön toteutusta ja kehittämistä 
ohjaava suunnitelma vuosille 2020-2022. Suunnitelman keskeiset painopisteet ovat ehkäisevä 
päihde- ja mielenterveys, palvelujen laatu ja riittävyys, palvelujen organisointi, osallisuus ja kestävä 
kehitys.   
 

9. Muut asiat 
Linjaus: 
Suunnittelupäällikkö laittaa sähköpostitse EPT.n jäsenille kutsun seuraamaan elämyksellistä ja 
kokemuksellista päihdeputkea to 10.10.2019 klo 13, Steniuksenkadun terveydenhuolto-
oppilaitokseen. Tilaisuuden järjestää WinNovan lähihoitajaopiskelijat 
 

10. Seuraava kokous on 28.11.2019 klo 8-10, Steniuksen kokoushuone 3krs. 
 

 
 

https://my.surveypal.com/EPT-viikon-tapahtumat-2019
https://my.surveypal.com/EPT-viikon-tapahtumat-2019
http://kokoukset.rauma.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epjattn.htm?+elin=SOTEVA&pvm=28%2e5%2e2019%2017%3a00&pykno=99&lista=1
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