KUTSU JA OHJELMA
Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat
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[Diaarinumero]

3.9.2019

EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ KUNNASSA JA ALUEELLA

Aika:

20.09.2019 klo 9:00 – 12:30

Paikka:

Sotkamon kunnan valtuustosali, Markkinatie 1, 88600 Sotkamo

Järjestäjät:

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Ehyt ry ja Kainuun sote

Kohderyhmä:

Kuntien ja soten eri toimialojen johtavat viranhaltijat
Kuntapäättäjät
Hyte koordinaattorit ja -työryhmien jäsenet
Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöt ja -työryhmien jäsenet

Osallistumismaksu Tilaisuus on osallistujille ilmainen.
Matka- ja ruokailukulut jokainen maksaa itse.

Ilmoittautuminen

Tämän linkin kautta 16.09.2019 mennessä:
https://www.webropolsurveys.com/S/28BBD24B862EC17E.par

Minkälainen päihdetilanne Kainuussa on nyt? Mitä meidän tulee ehkäisevässä päihdetyössä tehdä
ja miten sitä tulee tehdä? Näihin kysymyksiin pyrimme tämän päivän aikana löytämään vastauksia
ja löytämään niihin myös hyviä toimintamalleja. Olemme siis erittäin tärkeän ja ison asian äärellä.
Ehkäisevä päihdetyö on ajan kuluessa muuttanut muotoaan monella eri tavalla. Lait ovat
muuttuneet alkoholin kieltolaista nykyiseen sallivuuteen. Valtapäihde alkoholin rinnalle ovat tulleet
eri huumeet ja tupakoinnin rinnalle erilaiset nikotiinituotteet.
Nykyinen ehkäisevän päihdetyön toimintatapa on monialaista ja verkostomaista. Kainuussa
jokaiseen kuntaan onkin nimetty ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö, jonka tehtävänä on toimia
linkkinä eri toimijoiden välillä. Meillä kaikilla on velvoite huolehtia kunnan ihmisistä ja heidän
hyvinvoinnistaan. Työ on pitkäjänteistä, sitä tehdään monella eri tavalla ja eri yhteyksissä. Tulokset
saattavat näkyä vasta pitkän ajan kuluttua tai epäsuorasti. Yhdessä voimme jakaa onnistumisen
kokemuksia ja saada tukea työhömme toinen toisiltamme.
Näissä merkeissä,

Tervetuloa!

POHJOIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO
puh. 0295 017 500
kirjaamo.pohjois@avi.fi
www.avi.fi/pohjois

Linnankatu 1-3
PL 293
90101 Oulu
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9.00

Kahvit ja verkostoitumista

9.30-9:45

Tilaisuuden avaus
Kunnan tehtävät ja toimijoiden roolit ehkäisevässä päihdetyössä
Raija Fors, ylitarkastaja, PSAVI

9.45-10:15

Kouluterveyskysely 2019: Tuoreita tietoja Kainuun kunnista
Teija Strand, kehittämispäällikkö, THL

10.15-11:00

Työpaja: Miten ehkäisevä työ käytännössä järjestetään kunnassa?
- Yhdyshenkilö, monialainen työryhmä, toimielin ja toimintasuunnitelma
Anne Huotari, aluekoordinaattori, EHYT ry

11.00-12:00

Itsemyötätunto ja puheeksi ottaminen,
Piia Sumupuu, projektipäällikkö, Myllyhoitoyhdistys

Keskustelua

12:00-12:15

Ehkäisevä päihdetyö ja tiedolla johtamisen hanke-esittely
Saara Pikkarainen, terveyden edistämisen erikoissuunnittelija, Kainuun sote

12:15-12:30

Keskustelua ja päivän päätös
Raija Fors, ylitarkastaja, PSAVI

Hyvää kotimatkaa!
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