KUTSU
TUPAKKA, PÄIHTEET JA (RAHA)PELIT
-laadun ja viestinnän välineitä haittojen ehkäisyyn
Ehkäisevälle päihdetyölle saatiin omat laatukriteerit vuonna 2006 ja ne ovat levinneet laajalti
käyttöön muun muassa Laatutähteä tavoittelemassa – oppaan myötä. Opasta päivitetään
parhaillaan huomioiden kentältä saatu palaute sekä juuri EU:n huumeseurantakeskuksen
julkaisemat ehkäisevän päihdetyön laatustandardit. Päivitetty laatukäsikirja julkaistaan kevään
aikana.
Loppuvuodesta 2011 Nuorisotutkimusverkosto julkaisi teoksen Se toimii sittenkin – kuinka
päihdevalistuksesta saa selvää. Teos valaisee viestinnän merkitystä ehkäisevässä päihdetyössä ja
esittää päihdevalitukselle eettisen perustelun.
Lisäksi THL:ssa on tuotettu erilaista infoaineistoa alkoholista, tupakasta ja rahapeleistä aiheutuviin
haittoihin liittyen.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tupakka-, päihde- ja rahapelihaitat -yksikkö,
Alkoholiohjelma ja aluehallintovirastot yhteistyökumppaneineen järjestävät valtakunnallisen
kierroksen tematiikasta kuluvana vuonna. Tilaisuudet ovat maksuttomia ja tarkoitettu kuntien
päättäjille ja toimijoille, järjestöjen edustajille, tutkijoille, seurakuntien toimijoille, poliiseille sekä
kaikille, jotka työssään kohtaavat päihteisiin liittyviä kysymyksiä.
Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan uusista sekä päivitetyistä
välineistä päihdehaittojen ehkäisyssä!

Ilmoittautuminen alla olevasta linkistä
www.alkoholiohjelma.fi
 tilaisuudet ovat maksuttomia
 ilmoittautua voi mihin tahansa tilaisuuteen
 lisätietoja kehittämispäällikkö Tuomas Tenkanen,
tuomas.tenkanen(at)thl.fi tai 020 610 7425

OHJELMA
Ohjelmassa saattaa olla pieniä paikkakuntakohtaisia muutoksia.
08.50 – 09.00

Tervetuloa
Puheenjohtaja

09.00 – 10.00

Se toimii sittenkin - kuinka päihdevalistuksesta saa selvää
Markku Soikkeli, THL
Keskustelu

10.00 – 11.00

Kiertoradalla tuunatun laatutähden ympärillä
Tuomas Tenkanen, THL
Kuinka otin tähden haltuun - kokemuksia laatutähdestä
Keskustelu

11.00 – 12.00

Tähtitiedettäkö? - preventiivistä laatua toiminnassa Preventiimi
Preventiimi nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön osaamiskeskus

12.00 – 13.00

LOUNAS (omakustanteinen)

13.00 – 14.00

Tupakaton nuoruus - mission possible
Tupakkahaittojen ehkäisyn tiimi, THL /
Haittojen ehkäisemisen ryhmä, STM
Keskustelu

14.00 – 14.30

KAHVITARJOILU

14.30 – 15.45

Yhteinen nimittäjä, yhteinen työ?
Alkoholi, tupakka ja rahapelit ovat ikärajavalvottavia tuotteita.
Ikärajat on asetettu suojelemaan lapsia ja nuoria näiden tuotteiden
haitoilta. Kuinka ehkäisevällä työllä voidaan integroidusti tukea tätä
yhteistä tavoitetta?
Tuomas Tenkanen ja Markku Soikkeli johdattelevat keskusteluun

15.45

Yhteenveto

Tilaisuuksien ajankohdat ja paikkakunnat

Tiistai 20.3.2012

Oulu: Pohjois-Suomen aluehallintoviraston lääninsali, Linnankatu 3.

Keskiviikko 21.3.2012

Kajaani: Atima -ravintolan koulutustila, 2. kerros (valtion virastotalo),
Lönnrotinkatu 2.

Tiistai 27.3.2012

Joensuu: Itä-Suomen aluehallintovirasto, Torikatu 36, auditorio.

Keskiviikko 28.3.2012

Kuopio: Itä-Suomen aluehallintovirasto, juhlasali, Hallituskatu 12-14.

Torstai 29.3.2012

Mikkeli: Itä-Suomen aluehallintovirasto, kokoustila Asessori,
Maaherrankatu 16,

Perjantai 20.4.2012

Kemi: Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Terveysalan koulutusyksikön
auditorio, Meripuistokatu 26.

Perjantai 27.4.2012

Seinäjoki: Seinäjoen valtuustosali, Koulukatu 10

Tiistai 22.5.2012

Kouvola: Honka -sali, Kouvola-talo, Varuskuntakatu 11.

Torstai 24.5.2012

Tampere: Sammon keskuslukio Uimalankatu 5, iso auditorio.

Tiistai 29.5.2012

Turku: Kuntoutuskeskus Petrea, auditorio, Peltolantie 3.

Keskiviikko 30.5.2012

Pori: Ravintola Liisanpuisto, auditorio, Liisankatu 20.

Keskiviikko 12.9.2012

Vaasa: Vaasan kirjasto, draamasali, Kirjastonkatu 13 ja(Raastuvankatu)
Tilaisuus on ruotsinkielinen.

Keskiviikko 19.9.2012

Helsinki: paikka tarkentuu myöhemmin, seuratkaa sivuja
alkoholiohjelma.fi

