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Ehkäisevän päihdetyön toimielin (EPT) 

Aika 8.2.2022, kello 13.00-15.00 

Paikka Etäyhteys Teams 

Osallistujat 

Saila Hohtari, sosiaalipalvelut, pj. kohdat 1-4 Läsnä, kohtaan 4 asti 

Sanna Kenttälä, kehittämispalvelut, siht.  Läsnä 

Marjo Jasu, nuorisopalvelut  Poissa 

Leena Koivisto, varajäsen nuorisopalvelut Läsnä, pj. kohdat 5-6 

Kimmo Kouru, liikuntapalvelut  Läsnä 

Tiina Laitala, ympäristöterveydenhuolto  Läsnä 

Kristiina Kuusio, konsernipalvelut  Läsnä 

Mia Alanko, Lounais-Suomen poliisilaitos Läsnä 

Mari Smedberg, varaj., Lounais-Suomen poliisilaitos Läsnä 

Arja Kumpulainen, vanhuspalvelut  Läsnä 

Päivi Kovanen, varajäsen vanhuspalvelut Läsnä 

Anna Kuromaa, perhekeskus  Läsnä 

Pauliina Parpo, päihdeklinikka  Läsnä 

Tuija Eskelinen, Rauman kriisikeskus  Poissa 

Vahteristo Elisa, varajäsen Rauman kriisikeskus Läsnä 

Jenni Pohjonen, Rauman seurakunta  Läsnä 

Elisa Lehtinen, työterveyshuolto  Läsnä 

Satu-Terhi Kanerva, terveyspalvelut  Läsnä 

Marja Iisakkala, varajäsen terveyspalvelut Läsnä 

Tanja Nurmi, peruskoulun rehtori  Läsnä 

Jari Haarala, Rauman Yrittäjät ry  Läsnä 

Asiantuntijana lisäksi kutsuttu  

Outi Viitanen, Satasote hanketyöntekijä   Läsnä 
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Asiat: 

1. Edellisen muistion 30.11.2021 läpikäyminen 
Linjaus: 
Toimielimessä keskusteltiin Satakunnan päihdetilannekyselyn 2021 jatkotyöstämisestä. Lasten, nuorten 
ja perheiden hyvinvoinnin ja ennaltaehkäisevän päihdetyön ryhmässä on tuloksista keskusteltu ja ensivii-
kolla keskustellaan nuorten kanssa. Arja Kumpulainen kertoi, että vanhuspalveluissa huoli-ilmoitusten 
määrä on kasvanut. Ikäihmisten neuvoston kokouksessa kyselyn vastaukset otetaan kanssa keskuste-
luun. 

2. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi ja ennaltaehkäisevän päihdetyön ryhmä  
(Leena Koivisto) 

Toimielimessä kuullaan EPT:n ja Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi ja ennaltaehkäisevän päihde-
työn ryhmän terveiset ja keskustellaan Lounais-Suomen alueen nuorten elinolokatsauksesta 2021.  

Linjaus:  
Toimielin sai kuulla, että Raumalle on tulossa someturva.fi sovellus käyttöön. Someturva on 24/7 digitaa-
linen palvelu, joka auttaa lapsia ratkaisemaan somessa ja muualla netissä kohdattuja ongelmatilanteita. 
Lapset voivat ilmoittaa kohdatusta kiusaamisesta, häirinnästä tai uhkailusta matalalla kynnyksellä ano-
nyymisti. Kyseessä on matkapuhelimen applikaatio, joka pyritään ostamaan myös Raumalle. Mikä on 
fiilis- kahvilassa panostetaan lukiolaisten kohtaamisiin. Nuorisopassi Färmi on Raumalla käytössä 5-9.-
luokkalaisilla. Kyseessä on maksuton kännykkäsovellus, joka tarjoaa etuja kulttuurin ja liikunnan pariin. 
Sovellukseen päivitetään etuja ympäri lukuvuoden ja se tarjoaa tietoa ajankohtaisista tapahtumista. Pas-
sin käytön laajentamisesta toisen asteen koulutuksen ikäryhmille on käyty keskustelua ja asia on selvit-
telyssä.  

Toimielin kuuli Lounais-Suomen alueen nuorten elinolokatsauksesta 2021. Raportissa referoitu peruspal-
velujen arviointi osoitti, että nuorten päihde- ja mielenterveyspalvelujen saatavuudessa on merkittäviä 
puutteita eri alueilla. Samoin julkisen liikenteen huono tilanne monissa kunnissa asettaa nuoret eriarvoi-
seen asemaan mm. palvelujen saavutettavuuden suhteen. Isossa kuvassa nuorten päihteiden käyttö vä-
henee vuosi vuodelta ja siten menee yhä parempaan suuntaan, mutta samalla on näkyvillä yhä vahvem-
paa polarisaatiota nuorten keskuudessa. Korona on koskettanut monia nuoria ja rajoittanut heidän sosi-
aalista elämää ja harrastamista. Kokemukset mm. etäopiskelusta jakavat nuoria. Nuorten työttömyy-
dessä ja toimeentulossa koronan vaikutukset näkyivät hyvin vahvasti. katsaukseen pääsee tutustumaan 
aluehallintoviraston nettisivuilla (avi.f). 

3. EPT:n vuosikellon mukaiset toimet 
Vuosikellon mukaiset toimet kevät 2022: 

 Vanhempainillat kaikille vuosiluokille 

 Freestylen ehkäisevän päihdetyön koulukiertue 7-luokkalaisille sekä tilaisuus heidän vanhem-

milleen  

 Vastuullisen anniskelun kampanja 

 Toimielimessä keskustellaan, miten kevään vuosikello mukaisia toimia toteutetaan sekä tarkis-

tetaan, onko vuosikello ajantasainen. 

https://www.rauma.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/mielenterveys-ja-paihdeasiat/ehkaiseva-paihdetyo/
https://avi.fi/documents/25266232/55310955/Julkaisu-112-Nuorten-elinolokatsaus_2021_LSAVI.pdf/07115c5c-0d0f-e544-ea63-7af262f1ba46/Julkaisu-112-Nuorten-elinolokatsaus_2021_LSAVI.pdf?t=1623225582772
https://avi.fi/documents/25266232/55310955/Julkaisu-112-Nuorten-elinolokatsaus_2021_LSAVI.pdf/07115c5c-0d0f-e544-ea63-7af262f1ba46/Julkaisu-112-Nuorten-elinolokatsaus_2021_LSAVI.pdf?t=1623225582772
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Linjaus: 
Vanhempainiltain osalta toimielin kuuli, että kaikille vuosiluokille pidetään Teamsin kautta vanhempain-
ilta, mutta aiheena ei ole välttämättä ehkäisevää päihdetyötä. Freestylen ehkäisevän päihdetyön koulu-
kiertuetta 7-luokkalaisille sekä heidän vanhemmilleen ei ole vuonna 2022 järjestetty. Vastuullisen annis-
kelun kampanjan osalta todettiin, että tänä vuonna toteutetaan Nikotiiniton normi- somekampanja ajalla 
21.-25.3. (viikko 12). 

4. Alkoholin suurkulutukseen puuttumisen toimintamalli (Outi Viitanen) 

Ehkäisevän päihdetyön toimielin kuulee sosiaali- ja terveystoimialalla käytössä olevasta alkoholin suur-
kulutukseen puuttumisen toimintamallista 

Linjaus: 
Outi Viitanen oli estynyt esittelemään toimintamallia, mutta toimielin oli saanut häneltä esitysmateriaalit, 
jotka käytiin puheenjohtajan toimesta läpi. Todettiin, että malli on laaja ja kattaa terveys-, vanhus- ja so-
siaalipalvelut. 

5. Muut asiat 
Linjaus: 
 
Vie vanhus ulos 
Todettiin, että vanhuspalveluista palveluvastaava Tanja Hakulinen voisi olla Leena Koivistoon yhtey-
dessä ja sitä kautta mietittäisiin yhteistyö mahdollisuuksia nuorten kanssa ikäihmisten kanssa ulkoiluun. 
Arja Kumpulainen vie asian Tanja Hakuliselle. 

Koulutuksia 

 Ehkäisevän päihdetyön osaajakoulutus: Kodin ja koulun yhteinen kasvatusvastuu 17.2. 
klo 14-16  
Ehkäisevä päihdetyö EHYT järjestää maksuttoman Ehkäisevän päihdetyön osaaja -verkkokoulu-
tuksen, jonka kohderyhmänä ovat yläkoulun ja 2. asteen henkilökunta ja oppilashuollon jäsenet, 
vanhempainyhdistykset, oppilaiden/opiskelijoiden huoltajat sekä muut ehkäisevästä päihdetyöstä 
kiinnostuneet. Lisätietoa ja ilmoittautuminen EHYT ry:n nettisivuilta (ehyt.fi). 
 

 HYTE – kerroin tulee – Oletko valmis  
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto järjestävät 24.3.2022 Webinaarin, minkä tavoitteena on 
tehdä kunta ja hyvinvointialueen toimijat tietoisiksi Hyte-kertoimen voimaantulosta ja käytöstä hy-
vinvoinnin ja terveyden edistämistyössä kunnissa ja hyvinvointialueilla. Lisätietoja ja ilmoittautu-
miset Aluehallintoviraston nettisivuilta (avi.fi).  
 

 Aluetuen Rahapeliriippuvuus hallintaan –Menetelmäkoulutus 
Menetelmäkoulutuksessa osallistuja saa kokonaiskuvan rahapeliriippuvuuden hoidosta kognitiivi-
sen käyttäytymisterapian viitekehyksen mukaisesti  
Maksuton Teams –koulutus 
 Kevät 2022  

15.2.2022 klo 9–14, ilmoittaudu tästä 4.2. klo 16 mennessä 
19.5.2022 klo 9–14, ilmoittaudu tästä 10.5. klo 16 mennessä 

 Syksy 2022 
15.9.2022 klo 9–14, ilmoittaudu tästä 7.9. klo 16 mennessä 
8.11.2022 klo 9–14, ilmoittaudu tästä 31.10. klo 16 mennessä 

https://ehyt.fi/tapahtuma/ehkaisevan-paihdetyon-osaaja-koulutus-kodin-ja-koulun-yhteinen-kasvatusvastuu/
https://avi.fi/tapahtuma/-/c/933941
https://link.webropolsurveys.com/EP/27834255DD15DE09
https://link.webropolsurveys.com/EP/77FADE3ABE73A252
https://link.webropolsurveys.com/EP/361EA4587DF59FDF
https://link.webropolsurveys.com/EP/1EB5FC205277959E
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 Aluetuen Rahapelaamisen puheeksi –koulutus 
Rahapelaamisen puheeksi –koulutus tarjoaa ammattilaisille tietoa rahapelaamisesta ja työväli-
neistä rahapeliongelman kohtaamiseen 
Maksuton, Teams –koulutus 

 kevät 2022  
24.3.2022 klo 9–12, ilmoittaudu tästä 18.3. klo 16 mennessä 
24.5.2022 klo 9–12, ilmoittaudu tästä 19.5. klo 16 mennessä 
 

 Syksy2022 
23.8.2022 klo 9–12, ilmoittaudu tästä 18.8. klo 16 mennessä 
20.10.2022 klo 9–12,ilmoittaudu tästä 14.10. klo 16 mennessä 
18.11.2022 klo 9–12,ilmoittaudu tästä 14.11. klo 16 mennessä 

6. Seuraavan kokouksen ajankohdan sopiminen 
Linjaus:  
Seuraava kokous pidetään 5.5.2022 klo 13-15. 

https://link.webropolsurveys.com/EP/EE18EE629708DC40
https://link.webropolsurveys.com/EP/20C00FD7D76C7BD0
https://link.webropolsurveys.com/EP/10BF6547F0814CAA
https://link.webropolsurveys.com/EP/A24A2A9450C644C9
https://link.webropolsurveys.com/EP/4ACA8C8B41BFBDEE

