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Muistio 
7.9.2022 

Ehkäisevän päihdetyön toimielin (EPT) 

Aika 7.9.2022, kello 9.00-11.00 

Paikka Etäyhteys Teams 

Osallistujat 

Saila Hohtari, sosiaalipalvelut, pj.            poissa    
Sanna Kenttälä, kehittämispalvelut, siht.            poissa  
Marjo Jasu, nuorisopalvelut            poissa  
Leena Koivisto, varajäsen nuorisopalvelut           läsnä pj.  
Kimmo Kouru, liikuntapalvelut            läsnä 
Tiina Laitala, ympäristöterveydenhuolto            poissa  
Kristiina Kuusio, konsernipalvelut            läsnä  
Mia Alanko, Lounais-Suomen poliisilaitos           poissa  
Mari Smedberg, varajäsen Lounais-Suomen poliisilaitos      poissa  
Arja Kumpulainen, vanhuspalvelut            läsnä (klo 10 asti)  
Päivi Kovanen, varajäsen vanhuspalvelut           läsnä (klo 10 alk.)  
Anna Kuromaa, perhekeskus            läsnä  
Pauliina Parpo, päihdeklinikka            läsnä siht.  
Tuija Eskelinen, Rauman kriisikeskus            poissa  
Heidi Hiljanen, varajäsen Rauman kriisikeskus           läsnä  
Jenni Pohjonen, Rauman seurakunta            poissa  
Elisa Lehtinen, työterveyshuolto                                läsnä   
Satu-Terhi Kanerva, terveyspalvelut            poissa  
Marja Iisakkala, varajäsen terveyspalvelut           poissa  
Tanja Nurmi, peruskoulun rehtori            läsnä  
Jari Haarala, Rauman Yrittäjät ry            poissa  

Asiat: 

1. Kaupungin strategiaa jalkauttavan hyvinvointiohjelman valmistelu (Strategien asiantuntija 
Kristiina Kuusio) 

Linjaus: 
Kuultiin Kristiina Kuusion esitys Hyvinvointi ohjelman valmistelusta, sekä kommentoitiin. 

2. Rauman kaupungin strategia (Strateginen viestintäasiantuntija Lehtonen Kristiina) 

Linjaus: 
Kuultiin Kristiina Lehtosen esitys Rauman kaupungin tulevasta strategiasta, jossa on kolme päämäärää: 
Elinvoimainen, valovoimainen sekä pitovoimainen Rauma. Tähän jälkimmäiseen liittyy EPT:n rooli, kun 
aktivoimme raumalaisia pitämään huolta itsestään, samaten edellä esitelty Hyvinvointi ohjelma. 

3. Edellisen muistion 5.5.2022 läpikäyminen 

Linjaus: 
Edellisestä EPT:n kokoontumisesta oli siirretty Maakunnallisen Ankkuritoiminnan valmistelun nykytilan 
esittely tähän kertaan. 

4. Maakunnallinen ankkuritoiminta (Sari Luoma) 

https://www.rauma.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/mielenterveys-ja-paihdeasiat/ehkaiseva-paihdetyo/
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Maakunnallinen ankkuritoiminta alkoi Porissa huhtikuun aikana ja Raumalla 1.5. Pilotissa on aloittanut 
myös ankkurikoordinaattori Sari Luoma 15.4. alkaen. Kuullaan valmistelun nykytilanne 

Linjaus: 
Sari Luoma esitteli valmistelun nykytilan. Tanja Nurmi toi keskusteluun kiitoksen Ankkurin hyvästä toi-
minnasta perheiden parissa. Koulumaailmassa näkyy tällä hetkellä perheiden huonovointisuutta, perus-
asiat ovat hukassa –  ravinto, nukkuminen ja liikunta ovat huonolla tolalla. 

5. Toimielimen jäsenten kuulumiset 

Linjaus: 
Rehtori Tanja Nurmi toi keskusteluun/ esille Karin koulun pihan ongelmat, myös terveisinä Ankkuriin. Aa-
muisin koulun pihasta löytyy tyhjiä alkoholia sisältäneitä pulloja, nuuskaa ja jopa huumeruiskuja. Paik-
koja on sotkettu. 

Leena Koivisto otti esiin, että Raumalla on Omin jaloin menetelmään koulutettuja nuoriso-ohjaajia ole-
massa. Lisäksi Tauno-auto on vielä liikenteessä syyskuun ajan lauantaisin. Varpu vapaaehtoisille on vä-
litetty viestiä, että voisivat jalkautua Raumalle perjantaista lauantaihin. 

Työterveyshuollosta Elisa Lehtinen kertoi, että nyt on terveystapaamisten yhteydessä kiinnitetty enem-
män huomiota päihteiden käyttöön. 

Kriisikeskuksesta Heidi Hiljanen kertoi että, heillä on suunnitelmissa jotakin nuorille aikuisille/ lapsiper-
heille suunnattua Mielen hyvinvoinnin lisäämiseen tähtäävää. 

Esitettiin toive siitä, että jatkossa EPT:n tapaamisissa olisi varattuna ajallisesti hieman pidempi aika jä-
senten kuulumisille. 

6. Ehkäisevän päihdetyön opas kunnille ja hyvinvointialueille on julkaistu 

Ehkäisevä päihdetyö – opas kunnille ja hyvinvointialueille (julkari.fi) 

Linjaus: 
Toimielimelle tiedoksi ja tutustuttavaksi Ehkäisevä päihdetyö – opas kunnille ja hyvinvointialueille 

7. Muut asiat 

Linjaus: 
Muita asioita ei ollut. 

8. Seuraavan kokouksen ajankohdan sopiminen 

Linjaus:  
13.12.22 klo 9 – 11.00 

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/144684/URN_ISBN_978-952-343-825-5.pdf?sequence=1

