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Ehkäisevän päihdetyön toimielin (EPT) 

Aika 5.5.2022, kello 13.00-14.00 

Paikka Etäyhteys Teams 

Osallistujat 

Saila Hohtari, sosiaalipalvelut, pj.   läsnä   

Sanna Kenttälä, kehittämispalvelut, siht.   läsnä  

Marjo Jasu, nuorisopalvelut   poissa  

Leena Koivisto, varajäsen nuorisopalvelut  läsnä  

Kimmo Kouru, liikuntapalvelut   poissa   

Tiina Laitala, ympäristöterveydenhuolto   poissa  

Kristiina Kuusio, konsernipalvelut   läsnä   

Mia Alanko, Lounais-Suomen poliisilaitos  läsnä  

Mari Smedberg, varajäsen Lounais-Suomen poliisilaitos poissa  

Arja Kumpulainen, vanhuspalvelut   poissa  

Päivi Kovanen, varajäsen vanhuspalvelut  poissa  

Anna Kuromaa, perhekeskus   poissa  

Pauliina Parpo, päihdeklinikka   poissa  

Tuija Eskelinen, Rauman kriisikeskus   poissa  

Vahteristo Elisa, varajäsen Rauman kriisikeskus  poissa  

Jenni Pohjonen, Rauman seurakunta   poissa 

Elisa Lehtinen, työterveyshuolto   poissa  

Satu-Terhi Kanerva, terveyspalvelut   poissa  

Marja Iisakkala, varajäsen terveyspalvelut  poissa  

Tanja Nurmi, peruskoulun rehtori   poissa  

Jari Haarala, Rauman Yrittäjät ry   poissa  
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Asiat: 

Kokouksen alussa todettiin, että läsnäolijoita kokouksessa on vain vähän, mutta kokous pidetään siitä 
huolimatta, mutta typistetymmin kuin alun perin on suunniteltu. 

1. Edellisen muistion 8.2.2022 läpikäyminen 
Linjaus: 
Vie vanhus ulos yhteistyön edistämiseksi suunniteltiin, että palveluvastaava Tanja Hakulinen ottaa yh-
teyttä nuoripalveluihin Leena Koivistoon. Todettiin, että näin on tapahtunut ja asiaa on alettu viedä 
eteenpäin. Suunniteltu mm., että ikääntyneet voisivat pelata biljardia nuorten kanssa. Todettiin, että 
muistioon on jäänyt vahingossa merkitsemättä poissaolijat. Muilta osin merkittiin tiedoksi. 

2. Maakunnallinen ankkuritoiminta (Anna Kuromaa) 
Maakunnallinen ankkuritoiminta alkoi Porissa huhtikuun aikana ja Raumalla 1.5. Pilotissa on aloittanut 
myös ankkurikoordinaattori Sari Luoma 15.4. alkaen. Kuullaan valmistelun nykytilanne 
Linjaus: 
Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen ja sovittiin, että Sanna Kenttälä välittää kutsun myös ankkurikoor-
dinaattori Sari Luomalle. 

3. EPT:n vuosikellon mukaiset toimet 

Vuosikellon mukaiset toimet kesä 2022: 

 Jalkautuminen koulujen päättäjäisviikonloppuna ja Mustan pitsin yönä 

 Liikkuva nuorisotyö; Kuovibiili (Wauto.v) 
 

-Toimielimessä keskustellaan, miten kesän vuosikello mukaisia toimia toteutetaan sekä tarkistetaan, 
onko vuosikello ajantasainen. 

Linjaus: 
Todettiin kevään 2022 vuosikellon mukaisten toimien osalta, että Nikotiiniton normi- somekampanja to-
teutettiin 21.-25.3.Yleisesti voidaan todeta, että kampanja onnistui. Julkaisuja jaettiin aktiivisesti Face-
bookissa ja Instagramissa. Raumalla julkaisut jaettiin kaupungin Facebook-sivuilla, ja ne nähtiin yh-
teensä 12 359 kertaa. Näistä eniten maanantain julkaisu, jonka näki 3076 ihmistä. Keväällä järjestetään 
vielä Älä-välitä kampanja 30.5-.3.6. Kampanja toteutetaan julkaisemalla videoita, jotka tehtiin viime-
vuonna aiheeseen liittyen. Lisäksi laaditaan yhteinen Wilma- viesti, joka jaetaan kunnille eteenpäin väli-
tettäväksi. Opettajat haastetaan näyttämään videoita oppilaille kouluaikakana. Kampanjan avulla tavoi-
tellaan huoltajia, opetushenkilöstöä, toimijoita ja nuoria. 
 
Kesän 2022 osalta todettiin, että Mustan pitsin yönä nuorisopalvelut, Katulähetys ja etsivä nuorisotyö jal-
kautuvat. Alustavan tiedon mukaan alle 18- vuotiaille järjestetään koulujen päättäjäisviikonloppuna jää-
hallilla Out of school konsertti. Liikkuva nuorisotyö jalkautuu, muttei Kuovibiilillä vaan Taunolla.  

4. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi ja ennaltaehkäisevän päihdetyön ryhmä (Leena Koi-
visto) 

Toimielimessä kuullaan EPT:n ja Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi ja ennaltaehkäisevän päihde-
työn ryhmän terveiset  
 
Linjaus:  
Toimielimessä keskusteltiin, että lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi ja ennaltaehkäisevän päihde-
työn ryhmän tavoitteita ja toimeksiantoa on hyvä pohtia ja asemoida konkreettisesti tulevan hyvinvointi-
alueen rakenteisiin.  
 

https://www.rauma.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/mielenterveys-ja-paihdeasiat/ehkaiseva-paihdetyo/
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Nuorisopalveluilla on k17-illat Kuovilla tiistaisin klo 17-19 ja Katulähetyksen Time-ryhmä Nuorisotakuuta-
lolla ti, ke ja to 15-17. 
 
Nuorten elinolot-tilaisuus 8.9.2022 Turun virastotalolla tai verkossa, iltapäivällä (klo 12-17 välillä). 
Nuorilta tulleita teemoja tilaisuuteen ovat kouluterveyspalvelujen takaaminen hyvinvointialueella, nuorten 
ääni paremmin kuuluviin ja enemmän vaihtoehtoja mielenterveys- ja päihdepalveluihin (esim. Chatit). Ta-
pahtuma on tarkoitettu nuorten parissa toimiville sekä päättäjille ja viranhaltijoille! 

5. Muut asiat 

Linjaus: 

Tiedoksi THL:n Hanna Heikkilän esitys ”Kunnan ja hyvinvointialueen vastuut ehkäisevän päihde-
työn kentällä” 

 

6. Seuraavan kokouksen ajankohdan sopiminen 

Linjaus:  
keskiviikkona 7.9.2022 klo 9-11 ja alustavasti lähetetään kutsu etänä (Teams). 
 
 
 
 
 
 
 
 


