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MERI-LAPIN JÄRJESTÖJEN LAPSIPERHEIDEN ELÄMÄNKAARIVERKOSTO 
      MUISTIO 3/2019 
 
Aika:  maanantaina 9.9.2019 klo 13:00-15:00 
 
Paikka: Meri-Lapin Järjestökeskus- Majakka 
  Valtakatu 11-13, Kemi 
 
 
Läsnä Nimi Organisaatio 

x Anne Huotari, Juho Männikkö Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry 

x Marko Vapaa Suunta2000 

  Tornion perheiden talo ry 

  Tornion Perheiden talo ry, Kamraatti-
hanke 

x Heli Tuokkola Kemin seurakunta 

  Keminmaan seurakunta 

  Tornion seurakunta 

  Simon seurakunta 

  Ylitornion seurakunta 

  Tervolan seurakunta 

  Kemin Pelastakaa lapset ry 

  Suomen Unicef ry Kemi 

  Nuorten ystävät/ Jokirinne  

  Lassilan koulun vanhempainyhdistys ry 

  Tervolan MLL  

  Kemin MLL 

  Tornion MLL 

  Ylitornion MLL 

  MLL Simon paikallisyhdistys ry 
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x Matti Virtasalo  Luotolan nuoret ry/Kemin Pelastakaa 
lapset ry 

  Arjen tuki ry 

  Keminmaan naisvoimistelijat 

  Pohjantähti-opiston Kannatusyhdistys 
ry 

  Elo ry 

  Ylitornion Voimistelu ja Liikunta YliVoLi 

  Leijonaemot ry 

  Toivola-Luotola Setlementti ry 

  Hilma-kylät ry, Keminmaa 

  Kantojärven kyläyhdistys ry 

  Paakkolan kyläyhdistys ry 

  Etelä-Portimojärven kyläyhdistys ry 

  Napapiiri-Juoksengin kyläyhdistys ry 

x 
(etä) 

Merja Äijälä Tervolan kunta, pakolaistyö 

x Riikka Leinonen Kemin kaupunki 

x Seija Palosaari Kallin Hiihtokeskus Oy 

  Yhden vanhemman perheiden liitto 
YVPL ry 

x Aila Rytkönen Pohjoisen yhteisöjen tuki Majakka ry 
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Asiat: 

1. Kokouksen avaus 
Kokous avattiin klo 13. 
 

2. Ehkäisevä työ kuuluu kaikille – mutta miten sitä voi tehdä?  
Aluekoordinaattori Anne Huotari, EHYT ry  

 

Anne Huotari toimii Saija Himangan sijaisena Lapin ja Kainuun 
aluekoordinaattorina. Saija Himanka työskentelee Vahvistamossa. Anne Huotari on 
toiminut työllisyyspalveluissa aiemmin ja ehkäisevä päihdetyö limittyy myös 
aiempaan työhön. EHYT ry:ssä on nuuskaosaamista. Aihepiirinä ovat alkoholi, 
tupakka, huumeet, nuuska ja pelaamisen haitat. Kemistä ei ole monta jäsenjärjestöä 
EHYT ry:ssä tällä hetkellä. Avustuksia jaetaan 1000-2000 e, mielellään toivotaan 
mukaan lisää liikuntajärjestöjä. Kainuun suuntaan toiminta on aktivoitunutta. 
Järjestöjen ja kuntien kanssa yhteistyö tärkeää, suunnitelmallisempaa yhteistyötä 
tavoitellaan. Toimintaryhmä perusteilla, josta kutsu on Lounais-Lapissa. 
Lokakuussa koulutusta tarjolla asian osalta.  
 

Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma  
 
Kulutusmäärät Suomessa erittäin isoja. Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä 
määrittelee toimintaa. Kunnilla on tehtävä ehkäisevässä päihdetyössä: ehkäisevä 
työ tehdään koulussa, nuorisotoimessa, vapaa-aikatoimessa, jotka ovat kunnissa, 
vaikka sote siirtyisikin muuhun organisaatioon. Rakenteet eivät ole ept:n osalta 
kunnossa 2017 selvityksen mukaan. Kaikki Lapin kunnat yritetään saada 
kartoitettua, että olisi lain määrittelemät tehtävät. Tarkoituspykälä 1§ kertoo, miksi 
työtä tehdään. Kunnissa EHYT ry on korostanut myös, että järjestöt tulisi ottaa 
mukaan, koska ne tekevät jo monella tapaa ehkäisevää päihdetyötä, samoin 
seurakunnat ovat mukana monialaisissa työryhmissä. Lain mukaan ehkäisevän 
päihdetyön rakenteet edellyttävät 1) toimielimen, 2) erillisen toimeenpanevan 
monialaisen työryhmän, 3) vastuuhenkilön koordinoimaan ja 4) 
toimintasuunnitelmat tavoitteiden asettamiseksi ja tulosten arvioimiseksi. Otetaan 
esim hyte-työryhmään erilaisilla kokoonpanoilla, joka voi olla monialainen 
työryhmä samalla. Vastuuhenkilöllä tulisi olla kiinnostusta ja aikaa kunnassa viedä 
asiaa eteenpäin. Lapissa yhdessäkään kunnassa ei ole ehkäisevän päihdetyön 
vastuuhenkilöä päätoimisena: esimerkiksi Mustasaaressa on päätoiminen 
työntekijä. Kun toimintasuunnitelma saadaan kertaalleen tehtyä, ei sen 
päivittäminen ole niin iso työ. Alueellisessa ehkäisevässä mielenterveys- ja 
päihdetyössä ollaan pisimmällä Päijät-Hämeessä. Kuntien ja yhdistysten välillä on 
hedelmällisempää tarkastella rajapintojen sijaan yhdyspintoja: asiat edellyttävät 
sopimista yhdyspinnoilla, kun siirrytään soteen.  Terminä rajapinta erottaa, 
yhdyspinta yhdistää.  
 
Pohjois-Pohjanmaan sote/ lapsiperheille suunnattu joogakuva (ks. diat) 
 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/74726/STM_EPT-kansi_sisus_netti.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150523
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Ehkäisevässä päihdetyössä havaittuja ilmiöitä:  
 
Tupakointi vähentynyt, nuuskaaminen lisääntynyt. Väkevien alkoholien käyttö 
vähentynyt, viinin ja oluen käyttö lisääntynyt. ”Heimoutuminen” käyttämisen 
mukaan, tubettajat vahvana mielipidevaikuttajana. Internet mahdollistanut 
markkinoinnin. Yhä nuoremmat sairastuvat aikuistyypin diabetekseen: noin 30-
vuotiaat nuoret voivat sairastua, eikä olla riittävästi tietoisia esimerkiksi siitä, että 
nuuska lisää diabeteksen riskiä vähäisen liikkumisen ja energiajuomien käytön 
lisänä. Diabetes tulee piilevänä, vähän kerrallaan, aiheuttaa mm. näön 
heikkenemistä ja amputaatiota. 
 
Sekakäyttö lisääntynyt (lääkkeet ja alkoholi, ikääntyvät tietämättään käyttävät 
toisilleen sopimattomia). Rahapeliongelmat ovat lisääntyneet. Peluuri.fi ja alkavat 
muistisairaudet, peliongelmat koskevat usein pienituloisia eläkeläisiä.  
 
Ruutuaikariippuvuus.  
 
Muita keskustelussa esille nostettuja ilmiöitä: seksuaaliset riippuvuudet, 
riippuvuuskierre mielihyväkeskuksen täyttyessä, muut asiat jäävät taka-alalle, 
joista ennen tullut mielihyvää. Pitäisi kyetä tunnistamaan, milloin menee haittojen 
puolelle ja milloin riippuvuus alkaa ohjata, mitä tekee vai ohjaako toimintaa itse. 
Usein riippuvuuksissa itse ei huomaa tilannetta, miten luisuu sinne. 
Pelipäiväkirjasta huomaa, miten on pelannut ja minkä verran. On vaikea arvioida 
minkä verran olisi hyvä pelata, jos ei elämä ei ole säännöllistä. Rajattomuus 
pelaamisessa ja sitä kautta riippuvuuden synty voi altistaa muillekin 
riippuvuuksille. Oma mielihyväkäyttäytyminen ohjaa. Kaikki hyvät asiat jäävät 
hyviksi aikomuksiksi. Esimerkkinä tuotiin esiin Seinäjoen e-sportpaikka: voi olla 
pelihaittojen ehkäisyn kannalta parempi vaihtoehto kuin pelata kotona.  
  
Riskit ja suojaavat tekijät:  
 
Riskit: ylivelkaantuminen, yksinäisyys, pitkäaikaistyöttömyys, sekä nivelvaiheet 
kuten työttömäksi tai eläkkeelle jäänti, puolison kuolema tai avioero, 
sairastuminen/sairaslomalle jäänti, nuorilla kaveripiirin vaihtuminen, 
kiusaaminen, koulusta toiseen siirtyminen.  
 
Suojaavat tekijät: parisuhde, ystävät, mielekäs tekeminen (työllistäminen, 
ryhmätoiminnot), osallisuuden ja tarpeellisuuden tunne. Sijaistekeminen 
riskivaiheissa, nuorilla itsetunnon vahvistaminen, uskalla sanoa ei.  
 
Kouluterveyskysely on kattava mutta raskas. Termit voivat olla esim. 3-4-
luokkalaisille outoja.  
 
Suomussalmi ja Kemijärvi ovat tehneet paljon aktiivitoimia, jonka vuoksi 
työttömyyssakkomaksut pienentyneet merkittävästi. Kemissä työllisyyspalveluissa 
tehty työtä asian osalta merkittävästi.  
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Mitä EHYT tarjoaa kunnille? 
 

• Työparityöskentely kuntien ehkäisevän päihdetyön henkilön kanssa, 
maksuton tuki, tilaisuudet, työpajat.  

• Koulutusten järjestäminen: ala- ja yläkoulut, vanhempainillat, 
osaajakoulutukset ammattilaisille (maksuton), Ensihuoli- ja 
Puheeksiottamisen koulutukset (maksuton), Nuuska-agenttikoulutukset 
(maksutonta), Osaajakoulutukset (maksuton, tulossa osaajakoulutus 
Kolarissa) 

• tilastojen pohjatyöt.  
• pelitaidot.fi, kouluille päihdekasvatusta.  
• Kannabisterveysinfo nuorille kannabiksen käyttäjille -hanke kouluttaa 

ammattilaisia. 2018-2020 menossa. Tuija Auvinen Oulusta voi tulla 
puhumaan kannabisinterventiosta.   

 
Hyviä linkkejä ja vinkkejä: 
 

• fressis.fi sivusto nuorille on erittäin monipuolinen  
 

• Youtubessa: hydraulic press murskaa nuuskaa   
 

• Ehkäisevän päihdetyön viikko 45, teemana kannabis, EHYT- sivuilta löytyy 
tietoa. Halutaan kertoa mitä kannabis on ja mistä on kyse.  

 
• lasinen lapsuus.fi ja varjomaailma.fi  

 
 

Keskustelua liikunnasta ja päihteistä  
 
Pohdittiin asian eri puolia. Perinteinen rajoittaminen on vaikea kysymys. Yhtäältä 
esitettiin, että järjestöavustuksiin voisi laittaa maininnan, että ehtona avustukselle 
on, että järjestö sitoutuu päihteettömyyteen, savuttomuuteen jne. Toisaalta 
evääminen seuran toiminnasta nuuskan vuoksi voi kuitenkin saada aikaan hankalia 
seurauksia toiminnan kannalta: käykö niin että vapaaehtoistoimijat lähtevät ja 
valmentajat jää pois. Vaikea saada ihmisiä vapaaehtoistyöhön. Ehdotettiin 
kokeiltua keinoa, että jonkin ikäluokan sisällä voidaan tehdä periaatepäätös, ettei 
päihteitä/nuuskaa suvaita toiminnassa käytettävän, tällöin tahtotila lähtee seuran 
sisältä ja kannustaa muita. Vanhemmat voivat sanoa, että eivät halua tulla ja tuoda 
lapsia, jos käytetään. Tupakoimisesta on tehty pahe ja hankalaa, sama koskee 
nuuskaa, varotoimia ei tehdä. Keskustelua nuorten ajautumisesta päihteisiin, esim. 
nuuskan salakuljetuksen seuraukset, kun jakeluun lähtenyt mukaan on pienempi 
kynnys jakaa muutakin samalla esim. kouluissa. Jännitystä voi hakea muutenkin.  
Olisi hyvä korostaa, että nuuska ei paranna urheilijoiden suorituskykyä vaan 
heikentää sitä: heikentää palautumista, unta, olisi dopingaineiden listalla mikäli 
parantaisi. 

https://www.fressis.fi/
https://www.youtube.com/watch?v=dloeYouhRoA
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Yhdistysten yhteistyö ehkäisevässä päihdetyössä. Keskusteluissa esillä, että 
pelkästään puhuminen voi olla välillä turhaa, muitakin välineitä tarvitaan lisäksi. 
Esim. verinäytteistä nuori näkee konkreettisesti, miten veri on huonontunut ja voi 
olla herättävä tekijä. Nuuska-agenttikoulutuksessa puhutaan mm. tupakan 
keräämisestä alueilla, joissa tupakkakasveja viljellään: keräävät lapset sairastuvat, 
kun keräävät tupakkakasvia, ympäristöhaittoja aiheuttaa myös nuuskapussin 
heittäminen luontoon. 

 
 

3. Yhdistysten ajankohtaiset kuulumiset 
 
Suunta 2000: kesäkauden viimeiset tapahtumat jäljellä, osallistujamäärä kasvaa 
koko ajan. SM- ja MM-kisoja tulossa 2021, joita suunnitellaan.  
 
Kemin kaupunki/järjestöyhdyshenkilö: järjestöasioissa on kerätty eri 
toimialoilta selvitystä mitä yhteistyötä ja kenen järjestöjen kanssa tehdään 
yhteistyötä. Organisaatiouudistusta valmistellaan.  
 
Luotolan Nuoret: aikuiskaveri- ja perhekaverikoulutusta aloitellaan, yhteistyössä 
sijais- ja tukihenkilöiden kanssa vapaaehtoistoimintaa, vuodenvaihteen jälkeen 
tapahtuu enemmän. Vapaaehtoisten rekrytointi ja perustoiminta pitää kiireisenä. 
Työmahdollisuuksia Luotolan nuorissa avautumassa. Yhteydet kuntiin jatkuvat, 
monet kunnat lähteneet perhekeskustoimintaa kehittämään, Kemi ja Tornio 
erityisesti. Yhteydessä voi olla Mattiin. Lasten Kemi 150 vuotta tapahtuma tulossa 
23.11., johon otetaan toimijoita mukaan lisää mielellään. Eritoten lapsiryhmiä 
esiintymään. Voi olla joko Mattiin tai Tyttiin yhteydessä ja kaikki kiinnostuneet 
pääsee mukaan. Oppimateriaalitukea koko Meri-Lapin alueelle tarjolla ja jaettu. 
 
Kemin seurakunta, perhetyö ja lapsi- ja nuorisotyö sekä diakoniatyö: kesän 
jäljiltä mukava yhteistyö talon sisällä ja talosta ulospäin. Seurakunnan strategiaa 
valmistellaan, lähtökohtana tulee olemaan lapset ja nuoret. 
 

 
4.  Muut esille tulevat asiat 

Ei muita asioita.  
 

5. Seuraava kokousajankohta  
Tiistai 5.11. klo 13-15 Mikserissä (Sauvo-talo, Kemi), teemana maahanmuuttajatyö, 
josta alustaa projektikoordinaattori Tytti Kumpulainen. Ensi vuonna toiveena että 
kokouksia saataisi pidettyä eri puolilla Meri-Lapin kuntia, kutsuja otetaan vastaan. 
 

6. Kokouksen päättäminen 
Kokous päättyi klo 15:00 

 
Muistion laatija: 
Aila Rytkönen Majakka ry 


