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1 JOHDANTO 

Pimeä polku -niminen toiminnallinen opinnäytetyö toteutettiin Iitin yläkoulun 

oppilaille kolmen terveydenhoitajaopiskelijan yhteistyönä. Työ suunniteltiin ja 

toteutettiin kolmen eri aiheen; tupakka, alkoholi ja huumeet näkökulmasta. 

Tässä opinnäytetyössä perehdytään tarkemmin huumeteemaan. Pimeä polku 

-projektia oli toteuttamassa kolmen terveydenhoitajaopiskelijan lisäksi monta 

alan ammattilaista. Projektin toimeksiantajana toimi Iitin kunnan nuorisotoimi 

ja yhteyshenkilönä nuoriso-ohjaaja. Iitin yläkoululla järjestettiin viikon mittainen 

ennaltaehkäisevän päihdetyön viikko syksyllä 2012. Viikko alkoi Päijät-

Hämeen vastaavan ensihoitajan pitämällä luennolla. Viikkoon sisältyi kaksi 

päivää kestänyt päihdeputki, jolloin oppilaat vierailivat tupakka-, alkoholi-, 

huume- ja purkurasteilla. Viikon aikana pidettiin myös vanhempainilta ja viikon 

päätteeksi järjestettiin projektiin osallistuneille nuorille arpajaiset. 

 

Yläkoulun oppilaat ovat kohderyhmänä otollinen, ja ajankohta ennaltaehkäise-

välle päihdetyölle on hyvä. Toisaalta yläkouluikäiset nuoret ovat kohderyhmä-

nä haastava, koska 9.-luokkalaiset saattavat suhtautua päihteisiin eri tavoin 

kuin 7.-luokkalaiset. Lisäksi jo pelkästään 7.-luokkalaisten oppilaiden asen-

teissa päihteitä kohtaan on eroja, koska toisille päihteet ovat jo entuudestaan 

tuttuja, ja taas toiset eivät ole välttämättä koskaan törmänneet päihteisiin. 

 

Tutkimusten mukaan huumausaineita saa ympäri Suomea asuinalueesta riip-

pumatta. Alueellisia eroja tosin on. Ne käyvät ilmi koululaisten terveyskyse-

lyissä. Näiden tutkimusten mukaan Lapissa on vähiten huumausainekokeiluja 

kun taas pääkaupunkiseudulla huumausainekokeiluja on eniten. (Huumeet.) 

 

Ennaltaehkäiseväksi päihdetyönmenetelmäksi valittiin päihdeputki, koska se 

koettiin parhaaksi mahdolliseksi tavaksi antaa yläkoulun oppilaille ennaltaeh-

käisevää päihdetyötä. Lisäksi tutkimusten mukaan toiminnalliset ja luovat me-

netelmät ovat parhaimpia päihdetyön menetelmiä.(Toiminnalliset ja luovat 

menetelmät 2010). Lisäksi kaikilla projektin toteuttajilla oli kokemusta päihde-

putkesta. Jokainen koki kyseisen valistustavan parhaaksi, koska kohderyh-

mänä ovat nuoret. 
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2 NUORET JA HUUMEET 

2.1 Päihteet ja niiden käytön yleisyys nuorilla 

Päihteet ovat erilaisia aineita ja valmisteita, jotka aiheuttavat itse käyttäjälle 

erilaisia muutoksia sekä haittavaikutuksia. Näitä voivat olla mm. mielialamuu-

tokset, käyttäytymismuutokset ja havainnointimuutokset. Päihteet voivat aihe-

uttaa erilaisia mielenterveysongelmia, koska päihteet voivat horjuttaa käyttä-

jän mielenterveyttä suhteellisen helposti. Usein myös mielenterveysongelmat 

voivat altistaa päihteiden käytölle. Päihteistä usein haetaan jonkinlaista helpo-

tusta mielenterveysongelmiin tai muihin arjen tuomiin haasteisiin. (Päihteet 

2014; Mielenterveys ja päihteet 2014.) 

 

Nuorten päihdekokeilut ovat hyvin tavallisia sekä yksilöllisiä. Suomalaisnuor-

ten keskuudessa yleisin käytetty päihde on alkoholi. Erilaiset ja eriasteiset 

päihdehäiriöt alkavat esiintyä yleensä 14 - 15-vuotiailla nuorilla. Noin viisi pro-

senttia suomalaisista nuorista kärsii jonkin asteen päihdehäiriöstä diag-

noositasoisesti, minkä takia mahdollisimman varhainen puuttuminen on erityi-

sen tärkeää. (Nuorten päihteiden käyttö ja päihdehäiriöt 2014.) 

 

Tutkimusten mukaan etenkin nuorena aloitettu tupakan polttaminen voi altis-

taa nuoren alkoholin ja huumeiden kokeilulle sekä käytölle. Tupakan polttami-

nen tai tupakoinnin kokeilu aloitetaan yleensä 12 - 14-vuotiaana. Päihteiden 

käytöstä voi syntyä helposti riippuvuus, etenkin mitä nuorempana päihteiden-

käyttö on aloitettu. (koululaisten tupakointi ja muu päihteiden käyttö 2015.) 

 

Kuvassa 1 näkyy niiden nuorten määrä, jotka ovat ainakin kerran kokeilleet 

huumeita. Kysely on kouluterveyskysely, ja kyselyjen vastaajat ovat yläkoulun 

oppilaita sekä lukion ja ammattikoulun ensimmäisen ja toisen vuoden opiskeli-

joita. 
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Kuva 1. Ainakin kerran käyttänyt huumeita (Päihteet ja riippuvuudet) 

 

Kuvasta käy ilmi, että ammattikoulun tytöt ja pojat ovat eniten kokeilleet lait-

tomia huumeita ainakin kerran. Peruskoulun poikien ja lukion tyttöjen ero ei 

ole kovinkaan suuri. Vähiten huumeiden kokeiluja on peruskoulun tytöillä. 

 

2.2 Yleisimmät nuorten käyttämät huumausaineet 

Huumausaineeksi luokitellaan aineet, jotka ovat huumaavia. Huumausaine on 

laittomassa käytössä oleva aine, joka aiheuttaa mahdollisesti riippuvuutta fyy-

sisesti sekä psyykkisesti. Huumaavien aineiden käyttö voi aiheuttaa tervey-

dentilan vaurion tai vaaran. Lisäksi huumausaine voi aiheuttaa vieroitusoireita 

tai jopa hengenvaaran. Haittavaikutukset ovat hyvin yksilöllisiä. Siihen vaikut-

taa esimerkiksi aikaisempi historia huumausaineiden käytöstä. (Päihteet 2014; 

Huumausainerikokset.) 

 

Suomessa hyvin tyypillistä on sekakäyttö, mikä tarkoittaa sitä, että eri aineita 

käytetään samanaikaisesti. Esimerkiksi huumausainetta ja lääkkeitä käytetään 

yhdessä, tai näiden lisäksi vielä alkoholiakin. Tyypillistä on myös se, että käy-

tetään korvikkeita, kun itse huumausainetta ei ole saatavissa. Huumausainei-

den puhtaus vaihtelee hyvin paljon, etenkin mitä useamman välikäden kautta 

aina on kulkeutunut. Tällöin lopputulos voi olla ihan mitä vain, mikä tekee 

huumausaineen käytöstä vieläkin vaarallisempaa. (Huumausaineet.) 

 

Kannabis on Euroopan yleisin huumausaine. Sen alkulähde on Cannabis sati-

va -hamppukasvi. Huumaavan kasvin huumaava aine on THC eli tetrahydro-
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kannabinoli. Kannabiksella on paljon haittavaikutuksia, jotka ilmenevät heti 

käytön aikana tai sen jälkeen. Lisäksi pitkäaikaisella kannabiksen käytöllä on 

monia haittavaikutuksia. Kannabiksella on monia nimiä katukielessä. Näitä 

ovat mm. heinä, hasis, pilvi ja yrtti. Tällä huumausaineella on kolme eri muo-

toa, joista yksi on kannabisöljy. Kannabisöljy on väriltään rusehtava, vihertävä 

tai lähes väritön. Toinen muoto kannabikselle on hasis eli kuivattu levy. Kui-

vattu levy voi olla väriltään ruskea, harmaa tai lähes musta. Kolmas muoto on 

marihuana, joka taas on kuivattua rouhetta. Se on ruskeaa, kellertävää tai vi-

hertävää. Kannabista käytetään joko polttamalla piipussa tai savukkeessa, tai 

lisäämällä sitä ruokiin. Kannabiksen poltto aiheuttaa imelän tuoksun, joka tart-

tuu mm. polttajan hiuksiin ja vaatteisiin. (Kannabis, hasis, marihuana ja kan-

nabisöljy.) 

 

Euroopassa väestötutkimusten ja ESPAD (Euroopan koululaistutkimus nuor-

ten päihteiden käytöstä) mukaan kannabiksen käyttö on merkittävästi lisään-

tynyt 1990- ja 2000–luvuilla. Tutkimuksissa käy ilmi, että monissa Euroopan 

maissa kannabiksen käyttö on niin sanotulla vakiintuneella tasolla, eli käyttö 

on yleistä. Tällä hetkellä kannabiksesta ja sen tuomista haittavaikutuksista on 

paljon tietoa, ja käytön haittavaikutuksia on tutkittu hyvinkin tarkasti. (Huume-

ongelma Euroopassa 2012, 41 - 50.) 

 

Yleisimpiä nuorten käyttämiä huumausaineita ovat gamma, ekstaasi, huu-

maavat sienet, amfetamiini ja opioidit. Gamma eli gammahydroksibutyraatti on 

huumausaineeksi luokiteltu nestemäinen aine, joka on luokiteltu erittäin vaa-

ralliseksi. Gamman käyttäminen lamaannuttaa keskushermostoa ja aiheuttaa 

esimerkiksi aivovaurioita. Tätä huumausainetta käytetään mm. maali- ja muo-

viteollisuudessa liuottimena. (Nuorten päihteet 2015.) 

 

Ekstaasi eli metyleenidioksimetamfetamiini on huumausaine, joka aiheuttaa 

käyttäjälle esimerkiksi aistiharhoja. Ekstaasia voidaan käyttää nuuskaamalla, 

suun kautta tai suonensisäisesti. Ekstaasia esiintyy eri muodoissa, esimerkiksi 

pulverina, pillerinä ja nesteenä. (Nuorten päihteet 2015; Ekstaasi.) 

 

Huumaavat sienet kuuluvat huumausaineisiin. Eräs huumaava sieni on suip-

pumadonlakki, jota esiintyy myös Suomessa. Sieni on kooltaan pieni, ja se 

voidaan sekoittaa muihin myrkyllisiin sieniin. Suippumadonlakki aiheuttaa ais-
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tiharhoja ja erilaisia huumaavia vaikutuksia. (Nuorten päihteet 2015.) 

 

Amfetamiini kiihdyttää käyttäjän keskushermostoa. Tätä huumausainetta käy-

tetään samalla tavalla kuin gammaa, eli nuuskaamalla, suun kautta tai suo-

nensisäisesti. (Nuorten päihteet 2015.) 

 

Morfiinijohdos, eli opioidi luokitellaan huumausaineeksi, joka vaikuttaa lamaa-

valla tavalla keskushermostoon. Heroiini on yleisin käytetty opioidi. Tätä huu-

mausainetta voidaan käyttää polttamalla, nuuskaamalla, suun kautta tai suo-

nensisäisesti. Buprenorfiini on opioidi, joka on lääkekäytössä laillista Suomes-

sa. (Nuorten päihteet 2015; Opioidit.) 

 

2.3 Altistavat tekijät huumausaineiden kokeiluun ja käyttöön 

Altistavia tekijöitä huumausaineiden kokeiluun ja käyttöön on useita, esimer-

kiksi toistuva alttius päihteen vaikutuksille, varhain aloitettu päihdekokeilu, krii-

sit ja turvattomuus kasvuiässä, yksinäisyys, oppimisvaikeudet, lähiympäristön 

runsas päihteiden käyttö tai valvomaton vapaa-aika. Kokeiluun voidaan ryhtyä 

lievemmästäkin syystä ja harkitsematta. Nuori voi olla vaikkapa vain utelias tai 

kapinallinen kokeillessaan huumausainetta. Huumausaineiden kokeiluun on 

suurempi riski niillä nuorilla, jotka polttavat tupakkaa tai käyttävät alkoholia. 

Hyvin harvinaista on, että päihteiden käyttö alkaa huumausaineiden käyttämi-

sestä. (Altistavia ja suojaavia tekijöitä. Pilven reunalla.) 

 

Biologinen ja sosiaalinen perimä on myös altistava tekijä huumausaineiden 

kokeilulle tai käytölle. Nuori voi vaikuttaa aina omilla valinnoillaan huumausai-

neiden kokeiluun sekä käyttöön. On paljon syitä ja erilaisia lähtökohtia huu-

mausaineiden ja päihteiden kokeilulle ja käytölle. Kaikki edellä mainitut altista-

vat tekijät ovat vain suuntaa-antavia, koska yleensä syyt ovat hyvin monimuo-

toisia. (Altistavia ja suojaavia tekijöitä.) 

 

2.4 Huumausaineiden käytön haitat 

Huumausaineiden käytöstä aiheutuu erilaisia haittavaikutuksia itse käyttäjälle. 

Taulukossa 1 on kerrottu, mitä haittavaikutuksia aiheutuu eri huumausaineis-
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ta. Lisäksi jokaisen huumausaineen nimen alle on kirjoitettu niitä kyseisen 

huumausaineen nimityksiä, joita erityisesti nuoret käyttävät. 

 

Taulukko 1. Huumausaineet ja niiden haittavaikutukset (Kannabis, hasis, marihuana ja kan-

nabisöljy; Nuorten päihteet 2015; Amfetamiini; MDPV) 

Huumausaine Huumausaineen vaikutukset 

Kannabis 

(Hamppu, ruoho, hasa, pilvi) 

Pahoinvointi, lähimuistin heikkeneminen, huimaus, silmien kuivumi-

nen, tulehduksia ylähengitysteissä, käytöshäiriöt, erilaisia mielenter-

veysongelmia, astma, skitsofrenia, elimistön hormonihäiriöitä, makean 

himo, pulssin kiihtyminen. 

Gamma 

 

Väsymys, rentoutuminen, pahoinvointi, päänsärky, alilämpöisyys, 

aiheuttaa helposti myrkytystilan. 

Ekstaasi 

(Esso, nami, kiekko, E) 

Piristyminen, hyvänolontunne, masentuneisuus, unihäiriöt, keskitty-

miskyvyttömyys, ruokahaluttomuus, aistiharhat. 

Huumaavat sienet 

(Tatit,taikasienet, shroomit) 

Rentoutuminen, ahdistuneisuus, pelkotilat, aistiharhat, kuumeen nou-

sua, jäykkyyttä, psykooseja. 

Amfetamiini 

(Piri, kama, spiidi, a-vitamiini) 

Ruokahalun heikkeneminen, unihäiriöt, vainoharhaisuus, verenpai-

neen nousu. 

Opioidit 

(subu, Opa, Mofa, hepo) 

Rauhattomuus, pupillien pieneminen, hengityksen hidastuminen, 

pulssin hidastuminen, tajuttomuus. 

Kokaiini 

(Coke, kokkeli, Cocis, koka) 

Aistiherkkyys, huimaus, sydämen toimintahäiriöt, ärtyneisyys, aisti-

harhat, paniikkitilat. 

Synteettisiä designhuumeita 

(mCPP, mephedrone) 

Päänsärkyä, mielialavaihteluita, nestehukkaa, rintakipuja, ahdistunei-

suutta, verenkierto-ongelmia. 

MDPV 

(Aakkoset, PV) 

Sydämentykytystä, pahoinvointia, päänsärkyä, väkivaltaa, näköhäiriöi-

tä. 

Kasvi- ja yrttihuumeet 

(Yrtti) 

Päänsärkyä, huimausta, ahdistuneisuutta, pelkotiloja, rauhattomuutta. 

Sekakäyttö Käyttäytymismuutokset, sekavuus, muistin menettäminen, agressiivi-

suus. 

 

Huumausainerikoksia ja tuomioita säätelee Suomessa laki rikoslain (1889/39) 

50. luvussa. Rikosnimikkeitä ovat huumausainerikos, huumausainerikoksen 

edistäminen, huumausainerikoksen valmistelu, huumausaineen käyttörikos, 

törkeä huumausainerikos ja törkeä huumausainerikoksen edistäminen. Näistä 

rangaistus Suomessa voi olla pienimmillään sakkorangaistus ja suurimmillaan 

kymmenen vuoden vankeusrangaistus. Suomessa paikallispoliisit tutkivat 
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kaikki huumausainerikokset, mutta valtakunnallisena yksikkönä toimii keskus-

rikospoliisi. (Huumausainerikokset.) 

 

3 ENNALTAEHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ OSANA NUORTEN TERVEYSKASVATUSTA 

Terveyskasvatus tarkoittaa tiedon jakamista niin, että se vaikuttaa tiedon saa-

jan terveyskäyttäytymiseen myönteisellä tavalla. Hyvän ja mahdollisimman 

laadukkaan terveyskasvatuksen antaminen vaatii itse tiedon antajalta ajan-

kohtaista tietoa, hyvät vuorovaikutustaidot sekä hyvät motivointikeinot. (Ter-

veyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn periaatteet 2014.) 

 

Terveyskasvatuksessa on syytä tuoda esille erilaisia suojaavia tekijöitä, jotta 

nuori välttyisi huumausaineiden kokeilulta tai käyttämiseltä. Suojaavia tekijöitä 

ovat esimerkiksi nuoren hyvä itsetunto, hyvät sosiaaliset taidot, huolehtivainen 

ja turvallinen perhe, hyvä kasvuympäristö ja kiinnittyminen yhteisöihin. Yhtei-

söllä tarkoitetaan mm. perhettä, koulua, työpaikkaa tai harrastusryhmiä. Suo-

jaavat tekijät ovat siis yksilöstä itsestään, ympäristöstä sekä lähiyhteisöstä 

lähteviä asioita. (Altistavia ja suojaavia tekijöitä.) 

 

Päihdetyö on ennaltaehkäisevää ja korjaavaa työtä. Raittiuslain (828/1982) 

mukaan jokaisella kunnalla on velvollisuus toteuttaa ehkäisevää päihdetyötä 

ja varhaisen puuttumisen mallia. Tällä hetkellä ennaltaehkäisevää päihdetyötä 

on saatavilla useilta eri tahoilta, esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollossa, 

seurakunnissa, kouluissa, oppilaitoksissa, nuorisotyössä ja erilaisissa järjes-

töissä. Ehkäisevää päihdetyötä kehitetään jatkuvasti, mitä edesauttaa hyvä 

yhteistyö eri toimijoiden välillä. Toimivalla yhteistyöllä pystytään toteuttamaan 

mahdollisimman laadukasta päihdetyötä. (Varjonen, Tanhua & Forsell 2014, 

19.)  

 

Suomessa ennaltaehkäisevää päihdetyötä säätelee useampi laki ja asetus. 

Lakeja ovat päihdehuoltolaki (41/1986), raittiuslaki (828/1982), raittiustyöase-

tus (233/1983), kansanterveyslaki (66/1972), lastensuojelulaki (417/2007) ja 

nuorisolaki (72/2006). (Varjonen et al. 2014, 39.) 

 

Päihdehuoltolailla (41/1986) pyritään ehkäisemään ja vähentämään Suomen 
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kansalaisten päihteiden ongelmakäyttöä. Lailla pyritään myös ehkäisemään ja 

vähentämään sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja liittyen päihteiden ongelma-

käyttöön. Päihteiden ongelmakäyttäjien ja heidän läheistensä turvallisuutta ja 

toimintakykyä edistetään myös päihdehuoltolailla. (Päihdehuoltolaki. 

17.1.1986/41.) 

 

Raittiuslaki (828/1982) pyrkii siihen, että Suomen kansalaiset totutetaan ter-

veisiin elämäntapoihin. Tällä lailla pyritään myös saamaan kansalaiset välttä-

mään tupakan ja päihteiden käyttöä. Tästä lain kohdasta valtio ja kunta ovat 

vastuussa. Kuntien tulee järjestää omassa kunnassaan toimielin, joka vastaa 

kyseisen kunnan raittiustyöstä. Tämän lain uudistaminen on parhaillaan käyn-

nissä, ja sen tavoitteena on valmistua vuonna 2015. (Varjonen 2015, 14.) 

 

Raittiustyöasetuksella (233/1983) pyritään totuttamaan kansalaiset terveisiin 

elämäntapoihin sekä vähentämään ja välttämään tupakan sekä päihteiden 

käyttöä, kuten raittiuslaissakin. Tässä laissa lisäksi tarkennetaan raittiuslakia. 

Laki tarkentaa, että kunnan toimielimen, joka vastaa kunnassa tapahtuvasta 

raittiustyöstä, tekee yhteistyötä useamman eri yhteisön kanssa. Ehkäisevää 

päihdetyötä, raittiustyötä ja terveitä elämäntapoja edistävien yhteisöjen tulee 

tehdä kunnissa yhteistyötä raittiustyöasetuksen mukaisesti. (Varjonen 2015, 

14.) 

 

Kansanterveyslailla (66/1972) pyritään terveyden edistämiseen sekä sairauk-

sien ja tapaturmien ennaltaehkäisemiseen. Ennaltaehkäisemisen lisäksi lailla 

pyritään väestön ja yksilön tasolla terveydentilan ylläpitämiseen. (Kansanter-

veyslaki. 1972.) 

 

Lastensuojelulaki (13.4.2007/417) määrittää, että jokaisella lapsella on oikeus 

turvalliseen kasvatusympäristöön sekä monipuoliseen ja tasapainoiseen kehi-

tykseen. Lisäksi lastensuojelulaki määrittelee, että jokaisella lapsella on oike-

us erityiseen suojeluun. Lapsen hyvinvoinnista on vastuussa lapsen vanhem-

mat tai huoltajat. Viranomaisten on tuettava lapsiperheitä kasvatustehtävässä 

ja tarjottava apua, tai tarvittaessa ohjata lapsiperhe lastensuojelun piiriin. (Las-

tensuojelulaki. 2007.) 

 

Nuorisolaki (27.1.2006/72) pyrkii tukemaan nuorten suomalaisten itsenäisty-
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mistä ja kasvua. Nuorisolaki edistää nuorten sosiaalista vahvistamista ja aktii-

vista kansalaisuutta. Lisäksi laki parantaa elin- ja kasvuoloja. (Nuorisolaki. 

27.1.2006/72.) 

 

4 NUORTEN HUUMAUSAINEIDEN KOKEILUUN JA KÄYTTÖÖN PUUTTUMINEN 

4.1 Erilaisia päihdetyön menetelmiä 

Päihdetyön menetelmiä on useita, mutta hyviksi päihdetyön menetelmiksi on 

todettu vuorovaikutteiset menetelmät. Tutkimusten mukaan mediakampanjat 

ovat yksi tehoton muoto ehkäistä päihteiden käyttöä. Kaikki Suomessa asuvat 

saavat jollakin tapaa päihdekasvatusta, mikä ei ole itsestäänselvyys muissa 

maissa. (Tietoa ehkäisevän päihdetyön menetelmistä 2014.) 

 

Toiminnalliset ja luovat menetelmät ovat eräs päihdetyön menetelmä, jota voi-

daan hyödyntää nuorille. Tällaisessa menetelmässä voidaan käyttää hyödyksi 

kuvallista ilmaisua, valokuvausta, musiikkia, kirjallisuutta, tanssia tai muuta lii-

kuntaa. Myös erilaiset rooliharjoitukset kuuluvat näihin menetelmiin. Toimin-

nallisten ja luovien keinojen ansiosta ihmisen on helpompi löytää sanoja ja 

tunteita erilaisille ajatuksille. (Toiminnalliset ja luovat menetelmät 2010.) 

 

Päihdetyön menetelmistä mainittakoon myös motivoiva haastattelu ja moti-

voiva toimintatapa. Tämä menetelmä perustuu työntekijän ja asiakkaan väli-

seen luottamukseen. Motivoivalla menetelmällä pyritään saamaan asiakas 

motivoitumaan esimerkiksi muuttamaan elämäntapojaan, lopettamaan päih-

teiden käytön tai saamaan hänet käyttämään lääkkeitä oikein ja säännöllisesti. 

Motivoiva menetelmä on asiakaskeskeinen ja asiakkaan omista tarpeista läh-

tevä ohjausmenetelmä. Motivoiva haastattelu soveltuu erittäin hyvin huume-

ongelmaisten asiakkaiden huumeiden käytön ennaltaehkäisyyn tai hoitoon. 

Tutkimusten myötä tämä menetelmä on hyväksytty alkoholi- ja huumeongel-

mien Käypä hoito -suosituksiin. (Motivoiva haastattelu/motivoiva toimintatapa 

2010.) 

 



13 
 

4.2 Huumausaineiden kokeilun ja käytön merkit nuorilla 

Ensimmäiset merkit huumausaineiden kokeilusta ja käytöstä voivat ilmetä 

nuoren poikkeuksellisena väsymyksenä ja uupumuksena, mutta merkit voivat 

olla myös hyvin huomaamattomia. Suurin muutos on yleensä se, että nuoren 

tärkeät asiat ja mielenkiinnon kohteet ovat muuttuneet eivätkä uudet mielen-

kiinnon kohteet selviä vanhemmille tai läheisille ihmisille. Tällöin nuori on sa-

laperäinen ja yrittää eristäytyä muista. Lisäksi varoitusmerkkejä voivat olla 

mm. nuoren tekemät varkaudet, käytöksen muuttuminen epäsosiaaliseksi, 

silmien punoitus, vaatteiden ja hiusten imelä haju, ruokahalun heikkeneminen 

ja makeanhimo. Poissaolot koulusta ilman hyvää syytä sekä kouluarvosanojen 

heikkeneminen voivat olla syy tai seuraus huumausaineiden käytölle. Nuorelta 

voi löytyä käyttövälineitä, mikä on jo suuri varoitusmerkki huumausaineiden 

käytöstä. Nuoret voivat käyttää huumeisiin liittyvää slangisanastoa, jotta van-

hemmat eivät tajuaisi huumeiden käyttöä. Tässä tilanteessa on hyvä pyytää 

tarkennusta nuorelta tai ottaa itse selvää, mitä slangit tarkoittavat. (Mistä tun-

nistaa kokeilun ja käytön?; Tunnista varoitusmerkit.) 

 

4.3 Asian puheeksi ottaminen kotona sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa 

Kun vanhemmille tai huoltajille tulee pienikin epäilys siitä, että nuori kokeilee 

tai käyttää huumeita, on asiaan syytä reagoida mahdollisimman varhaisessa 

vaiheessa. Vanhempien tehtävä on puuttua nuoren, eli lapsensa päihteiden 

käyttöön ja hakea tarvittavaa apua. Normaalia on, että nuori kieltää alkuun 

mahdollisen kokeilun tai käytön. Jos keskustelu ei etene, eikä keskusteluista 

koeta olevan hyötyä, voivat vanhemmat tai huoltajat ottaa yhteyttä ammattilai-

siin. (Asiantuntija neuvoo.) 

  

Nuoren huumausaineiden kokeilu tai käyttäminen huomataan yleensä ensim-

mäisenä koulussa, kun nuoren käytös muuttuu tai ilmenee muita oireita. Syy 

tähän voi olla se, että vanhemmat haluavat viimeiseen asti kiistää nuoren 

huumausaineiden kokeilun tai käytön. Nuoren, etenkin alaikäisen päihteiden ja 

huumausaineiden kokeiluun ja käyttöön tulee aikuisen aina puuttua ja tehdä 

tarvittaessa lastensuojeluilmoitus. (Asiantuntija neuvoo.) 

 



14 
 

4.4 Apua huumeongelmaan 

Usein apua huumeongelmaan tarvitsee itse käyttäjä sekä käyttäjän lähimmät 

ihmiset. Nuorten vanhemmat ja läheiset voivat kääntyä monien eri tahojen 

puoleen, joita Suomessa ovat mm. terveysneuvontapisteet, kouluterveyden-

hoitaja, kunnan tarjoamat päihdehuollon palvelut, A-klinikka tai nuorisoase-

mat. Lisäksi Irti Huumeista Ry, Huumeambulanssi ja Kurvin huumepoliklinikka 

auttavat erilaisissa huumeongelmatilanteissa. (Mistä apua?; Nuorten päihtei-

den käyttö ja päihdehäiriöt.) 

 

Päihdeongelmaisen hoitoon on erilaisia keinoja, kuten päihteiden käytön seu-

ranta esimerkiksi avohoidossa. Avohoito on myös ensisijainen hoitomuoto 

nuorille. Laitoshoito on myös yksi keino, mutta silloin päihdeongelman tulee ol-

la vakava. (Mistä apua?; Nuorten päihteiden käyttö ja päihdehäiriöt.) 

 

Tietoa ja tukea voi kuka tahansa saada internetistä, esimerkiksi seuraavilta si-

vuilta; Neuvoa-antavat, Päihdelinkki, Yliannostus, Preventiimi, Irti Huumeista 

ja EMCDDA. Neuvoa-antavat -sivut antavat tietoa suosituksista, päihdealan 

tutkimuksista, ehkäisevästä työstä ja hoitopaikoista. Päihdelinkki -sivut antavat 

tietoa huumeista. Preventimin ylläpitäjä on Humanistinen ammattikorkeakoulu, 

jonka sivuilta saa laajasti tietoa ennaltaehkäisevästä päihdetyöstä. Irti Huu-

meista ry:n sivuilta saa tietoa eri huumausaineista ja Irti Huumeista ry:n palve-

luista. EMCDDA on Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seu-

rantakeskus, josta saa paljon ja laadukasta tietoa liittyen huumausaineisiin. 

(Tukea ja tietoa verkosta; Preventiimi – nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön 

osaamiskeskus.) 

 

Irti Huumeista ry järjestää vertaistukiryhmiä, jotka on tarkoitettu huumausai-

neiden käyttäjän läheisille. Läheisillä ihmisillä tarkoitetaan huumausaineiden 

käyttäjän äitiä, isää, sisaruksia tai muita läheisiä ihmisiä. Vertaistukiryhmään 

voi osallistua kun siihen on tarvetta. Ryhmässä käyminen on maksutonta. Irti 

Huumeista ry:n järjestämiä ryhmiä on ympäri Suomea 22:lla paikkakunnalla 

mm. Kouvolassa ja Kotkassa. 
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5 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET 

Projektin tarkoituksena oli järjestää ehkäisevän päihdetyön viikko Iitin yläkou-

lulle Iitin kunnan nuorisotoimen ehdotuksesta. Ehkäisevän päihdetyön viik-

koon sisältyi luento Iitin yläkoulun oppilaille sekä vanhempainilta yläkoululais-

ten vanhemmille. Viikon pääaihe oli kuitenkin kaksi päivää kestänyt päihde-

putki. Viikon päätteeksi järjestettiin viikkoon osallistuneille nuorille arpajaiset.  

 

Projektia suunniteltaessa tavoitteet jaettiin pitkäaikaisiin ja lyhytaikaisiin tavoit-

teisiin. Pitkäaikaisiin tavoitteisiin kuului ehkäistä ja vähentää Iitin nuorten päih-

teiden käyttöä ja tuoda tietoa nuorille päihteiden vaaroista. Tässä opinnäyte-

työssä perehdytään tarkemmin huume-aiheeseen.  

 

Projektin lyhytaikaisiin tavoitteisiin kuului rohkaista ja herättää keskustelua 

päihteistä. Tavoitteena oli myös tuoda luotettavaa tietoa päihteiden vaaroista, 

nuorten päihteiden käytöstä sekä kokeiluista yläkoululaisten vanhemmille. 

 

6 ”PIMEÄ POLKU” -TAPAHTUMAVIIKKO NUORTEN PÄIHTEIDENKÄYTÖN ENNAL-

TAEHKÄISYYN 

6.1 Hankkeen tausta ja osapuolet 

Iitissä nuorisotoimi oli havainnut Iittiläisten nuorten käyttävän päihteitä vuonna 

2012 enemmän aikaisempiin vuosiin verrattuna. Lähtökohtana oli, ettei Iitissä 

ollut useampaan vuoteen järjestetty ehkäisevää päihdetyötä näin mittavana 

projektina. Iitin kunnassa tarkoitus oli kuitenkin lähiaikoina järjestää ennalta-

ehkäisevää päihdetyötä. 

 

Projektin hankkeistajana toimi Iitin kunnan nuorisotoimi, yhteyshenkilönä nuo-

riso-ohjaaja. Hankkeen osapuolina toimivat myös Iitin yläkoulun 7. - 9.-

luokkalaiset oppilaat, joita oli yhteensä 228. Siis kaikki yläkoulun oppilaat osal-

listuivat ennaltaehkäisevään päihdetyön viikkoon. Yhteistyökumppaneita pro-

jektissa oli useita, kaikkiaan 15, ja näiden ansiosta projekti Pimeä polku toteu-

tui hyvin sekä suunnitellun aikataulun mukaisesti. Hyvien yhteistyökumppani-

en ansiosta lopputulos oli onnistunut. Yhteistyökumppanit osallistuivat kukin 

omalla osaamisellaan projektiin. Yhteistyökumppaneita olivat: 
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 Iitin kunta: nuorisotoimen nuoriso-ohjaaja toimi projektin yhteyshenki-

lönä. 

 Irti Huumeista Ry: vapaaehtoistyöstä vastaava työntekijä auttoi projek-

tin huumerastin suunnittelussa ja osallistui yhtenä päivänä päihdeput-

ken huumerastiin sekä vanhempainiltaan. 

 Ehyt ry: ehkäisevän päihdetyön aluekoordinaattori auttoi projektin tu-

pakkarastin suunnittelussa ja osallistui yhtenä päivänä päihdeputken 

tupakkarastiin sekä vanhempainiltaan. 

 A-klinikka: apua päihdeputken suunnittelussa alkoholirastilla. 

 Iitin seurakunta: nuorisotyönohjaaja osallistui päihdeputken alkoholi-

rastiin päihdeputkipäivinä. 

 Iitin yläkoulu: koulukuraattori, terveydenhoitaja ja rehtori auttoivat pro-

jektin suunnittelussa, järjestelyssä sekä toteutuksessa. 

 Iitin kunta: etsivä nuorisotyöntekijä auttoi alkoholirastin suunnittelussa 

ja toteutuksessa päihdeputkipäivinä. 

 Kuusankosken hammaslääkärikeskus: hammashoitaja auttoi tupakka-

rastin suunnittelussa ja osallistui päihdeputkipäiviin tupakkarastilla. 

 Iitin lukio: kolme opiskelijaa osallistui päihdeputkipäivinä huumerastiin 

näyttelijöinä, ”Rakas päiväkirja -näytelmään”. 

 Kouvolan Motiimi: ehkäisevä päihdetyöntekijä auttoi projektin ja alko-

holirastin suunnittelussa sekä toimi päihdeputken suunnitteluapuna, 

konsulttiapuna sekä päihdeputkirakenteiden ja sisustuksen vuokraaja-

na. 

 Nastolan koulukuraattori Päijät-Hämeen- ja terveydenhuollon kuntayh-

tymästä auttoi projektin suunnittelussa ja tarvittavien materiaalien han-

kinnassa. 
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 Kymenlaakson syöpäyhdistys: syöpäneuvontahoitaja osallistui yhtenä 

päivänä päihdeputken tupakkarastin vetämiseen. 

 Vastaava ensihoitaja aloitti ennaltaehkäisevän päihdetyönviikon pitä-

mällä aiheeseen sopivan luennon Iitin yläkoulun oppilaille. 

 Projektin tekijöiden perheenjäsenet olivat mukana rakentamassa ja 

purkamassa putken rakenteita ja sisustusta. 

 Muutama terveydenhoitajaopiskelija oli mukana auttamassa putkipäivi-

nä oppilaiden kierrättämisessä rastilta toiselle. 

Viikon päätteeksi järjestettiin viikkoon osallistuneille oppilaille arpajaiset Iitin 

yläkoululla. Palkinnot saatiin lahjoituksina eri tahoilta, joita olivat mm. Radio 

Rock, Tallink Silja Line, MLL, Nelonen media, NRJ, S-ympäristö, Dermoshop, 

YAD, Kouvolan lakritsi, MTV 3, LIV, JIM, Panda, Kännikapina, Superkauppa.fi, 

Tykkimäki, Studio 123, Kino-kouvo/Kuva-portti, Hesburger, Subway, Ham-

masväline, Demi, Metrofm ja Superkauppa.fi. 

 

Arpajaisiin saatiin suuren sponsorimäärän vuoksi paljon upeita arpajaisvoitto-

ja. Palkintojen summaksi arvioitiin n. 2500 euroa. Palkinnot jaettiin moneen 

kassiin, joten palkintoja oli paljon, ja ne olivat runsaita. Arpajaispalkintoina oli 

mm. CD-levyjä, lahjakortteja, elokuvalippuja, hammasharjoja, kirjoja, aurinko-

laseja, i-Padin suojia, meikkejä ja muita kosmetiikkatuotteita. 

 

6.2 Pimeä polku tapahtuman eteneminen 

Hanke lähti etenemään Iitin kunnan nuorisotyöntekijän pyynnöstä toteuttaa Ii-

tin yläkoululle päihdetyönvalistusta projektina, koska iittiläisten nuorten päih-

teiden käyttö oli lisääntynyt edellisten vuosien aikana. Pimeä polku -

tapahtumaa lähdettiin suunnittelemaan kolmen terveydenhoitajaopiskelijan 

ryhmässä, koska projekti oli jo suunnitteluhetkellä hyvin laaja. Jokaisella ryh-

män jäsenellä oli oma osa-alueensa projektissa. Yhdellä oli tupakka, toisella 

alkoholi ja kolmannella huumeet. Jokaiseen etenemisen kohtaan kuului pro-

jektin toteuttajien yhteydenpito puhelimitse, sähköpostitse tai tapaamisten 

merkeissä.  
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Hankkeen eteneminen on kuvattu taulukossa 2. Projektin suunnitteluhetkellä 

pidettiin ideaseminaari ja suunnitelmien edetessä suunnitteluseminaari Ky-

menlaakson ammattikorkeakoululla, jossa saatiin kehittämisideoita ja uusia 

näkökulmia projektiin. Projektin suunnitelman runko on liitteessä 1. 

 

Taulukko 2. Hankkeen eteneminen 

Hankkeen eteneminen 

Tammikuu 2012 Kolme terveydenhoitajaopiskelijaa aloitti projektin suunnittelun.  

Aluksi hanketta suunniteltiin niin, että kohderyhmänä olisi Iitin yläkoulun 7.-9. -

luokkalaiset ja Kausalan alakoulun 6. -luokkalaiset. Alustavassa suunnitelmassa ta-

pahtumaviikkoon kuului neljä luentoa oppilaille. Luennoitsijoiksi suunniteltiin poliisia, 

ehyt ry:tä, ensihoitajaa ja kokemusasiantuntijaa. Viikon alkuun suunniteltiin Duudsoni-

en esiintymistä. Lisäksi viikkoon haluttiin sisältyvän enintään kaksi päivää kestävä 

päihdeputki nimeltä Pimeä polku sekä vanhempainilta. Vanhempainilta haluttiin mu-

kaan, jotta vanhemmat pääsisivät tutustumaan Pimeään polkuun. Loppuviikosta oli 

tarkoitus järjestää arpajaiset tapahtumaviikkoon osallistuneille nuorille. Suunnittelun 

alkuvaiheessa jaoimme Pimeä polku -projektin neljään eri rastiin, jotka olivat alkoholi-, 

tupakka-, huume- ja purkurasti. Tapahtuma suunniteltiin järjestettäväksi Iitin Ravilin-

nassa. Pimeän polun lisäksi suunniteltiin messuja, jossa nuoret olisivat voineet tutus-

tua eri järjestöihin ja heidän materiaaleihinsa. 

Helmikuu 2012 Projekti aloitettiin ottamalla yhteys Iitin yläkouluun ja Kausalan alakouluun. Koulujen 

rehtoreita lähestyttiin sähköpostitse ja samalla sovittiin tapaaminen yläkoulun rehtorin 

kanssa. Alakoulun rehtori toivoi yhteydenpitoa sähköpostitse jatkossakin, ja näin toi-

mimme. 

Maaliskuu 2012 Maaliskuussa aloitettiin projektin tarkempi suunnittelu sekä arpajaispalkintojen lahjoit-

tajien etsiminen. Työn tekijöiden kesken pohdittiin vielä keitä yhteistyökumppaneita 

pyydettäisiin mukaan hankkeeseen. Yhteistyökumppaneita tarvittaisiin, jotta projektista 

tulisi mahdollisimman laadukas. Lisäksi apua tarvittaisiin projektin suunnitteluun ja 

järjestämiseen. Sähköpostitse otettiin yhteyttä Duudsoneihin, joiden esiintymisellä 

ennaltaehkäisevä päihdetyön viikko aloitettaisiin. 

Huhtikuu 2012 Huhtikuussa otettiin yhteyttä sähköpostitse ja puhelimitse niihin yhteistyökumppanei-

hin, jotka haluttiin mukaan projektiin. Näitä olivat Irti Huumeista ry:n vapaaehtoistyöstä 

vastaava, Nastolan koulukuraattori, Kouvolan Motiimin ehkäisevä päihdetyöntekijä, 

SPR:n Iitin osaston edustaja, Kouvolan A-klinikan työntekijä, Kotkan A-klinikan työnte-

kijä, Ehkäisevän päihdetyön aluekoordinaattori, Kymenlaakson poliisiasema ja Päijät-

Hämeen vastaava ensihoitaja. Yhteistyökumppaniehdokkaista muut, paitsi Kymen-

laakson poliisi sekä Kotkan ja Kouvolan A-klinikat suostuivat tulemaan avuksi Pimeä 
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polku projektiin. Seuraavaksi yhteistyökumppaneiden kanssa sovittiin tapaamiset pro-

jektin suunnittelua varten. 

Kesäkuu 2012 Yhteistyökumppaneita tavattiin jokaista erikseen. Jokaiseen tapaamisen varattiin aikaa 

keskimäärin tunti. Sovittiin myös aika ”isolle kokoukselle”, jossa kaikki yhteistyökump-

panit olisivat paikalla. Tapaamisissa projekti alkoi hahmottua paremmin ja alkuperäisiin 

suunnitelmiin tuli joitain muutoksia. Kausalan alakoulun 6.-luokkalaiset päätettiin jättää 

pois projektista. Ravilinna projektin suunniteltuna toteutuspaikkana vaihtui Iitin yläkou-

lun tiloihin, ja messut jäivät toteuttamatta. Tässä kohtaa Kausalan alakoulu ja SPR 

jäivät projektista pois. Iitin yläkoulun rehtoria tavattiin muutaman kerran ennen isoa 

kokousta, koska rehtori vaihtui projektin aikana. 

Heinäkuu 2012 Tässä vaiheessa projektiin pyydettiin vielä lisäapua Kymenlaakson ammattikorkeakou-

lun terveydenhoitajaopiskelijoilta, Iitin seurakunnan nuorisotyönohjaajalta, Iitin yläkou-

lun kouluterveydenhoitajalta, Iitin yläkoulun koulukuraattorilta, Iitin kunnan etsivältä 

nuorisotyöntekijältä ja Kuusankosken hammaslääkäriaseman hammashoitajalta. Li-

säksi yhteyttä otettiin Iitin lukioon, mistä pyydettiin muutamaa opiskelijaa apuun projek-

tin huumepisteelle näyttelemään kohtaus nuorille. Heinäkuussa lisäksi jaettiin vastuu-

alueet projektin toteuttajien kesken ja omaksi vastuualueekseni tulivat huumeet. Vas-

tuualueiden jakaminen helpotti projektin suunnittelua ja toteutusta. Rastit projektissa 

olivat huume-, alkoholi-, tupakka- ja purkurasti. 

Elokuu 2012 Yhteistyökumppaneihin pidettiin sähköpostitse yhteyttä. Projektin budjettia pohdittiin ja 

varmistettiin se hankkeistajalta eli Iitin nuorisotoimelta sekä Iitin yläkoulun rehtorilta. 

Duudsonien osallistuminen projektiin jäi pois budjettisyiden, sekä heidän muiden keik-

katöidensä vuoksi. Duudsonien tilalle suunniteltiin Apulantaa esiintyjäksi, mutta projek-

tin ajankohta ei sopinut heille.  

Syyskuu 2012 Syyskuussa pidettiin suunniteltu ”iso kokous”, jonne miltei kaikki yhteistyökumppanit 

pääsivät osallistumaan. Kokouksessa yhteistyökumppanit pääsivät tutustumaan Iitin 

yläkouluun, jossa Pimeä polku järjestettäisiin. Kokouksessa käytiin läpi aikataulutus, 

päivitettiin alustavaa viikko-ohjelmaa ja päätettiin lopullinen työnjako. Luennot vähen-

nettiin neljästä yhteen. Putkipäivien määräksi päätettiin kaksi päivää. Kokouksen jäl-

keen saatiin askartelutarvikkeita hankkeistajalta.  

Lokakuu 2012 

Marraskuu 2012 

Juuri ennen projektin toteutusta viimeisteltiin putkien aikataulutus ja hankittiin tarvitta-

via materiaaleja. Pimeä polku -projektin toteutuksen ajankohta oli 29.10. - 2.11.2012. 

Joulukuu 2012   Jokainen projektin tekijöistä aloitti oman kirjallisen tuotoksen kirjoittamisen omaan 

tahtiin. 
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Iitin yläkoululaisten vanhempia tiedotettiin Pimeä polku -projektista kutsumalla 

heidät vanhempainiltaan. Kutsu vanhempainiltaan lähetettiin kirjeitse oppilait-

ten mukana (liite 3). Lisäksi koulun rehtori välitti kutsun oppilaiden vanhemmil-

le Wilman kautta. Wilma on tiedotusjärjestelmä koulun ja kotien välillä. Projek-

tin putkipäivistä toivottiin kuvia, joten yhden 7.- luokan oppilaiden vanhemmilta 

pyydettiin lupa rastien kuvaamiseen silloin kun oppilaat ovat rastilla (liite 4). 

Kaikilta vanhemmilta saatiin kuvauslupa. 

 

Koska projekti oli suuri, haluttiin projektista näkyvä. Yhteyttä otettiin Iitin pai-

kallislehteen, Iitin seutuun. Iitin seudun toimitusjohtaja suostui esitettyyn toi-

veeseen tehdä artikkeli paikallislehteen. Iitin seudun toimittaja saapui tutustu-

maan Pimeään polkuun putken toisena päivänä. Toimittaja kiersi Pimeän po-

lun yhden ryhmän mukana ja teki muistiinpanoja. Rastien jälkeen toimittaja otti 

kuvia ja keskusteli hetken aikaa järjestetystä tapahtumasta. Toimittaja julkaisi 

järjestetystä tapahtumaviikosta artikkelin Iitin seutuun (kuva 2). 

 

 

Kuva 2. ”Ne pahimmat rastit” -artikkeli Iitin seutu lehdestä. 

 

6.3 Resurssit ja kustannukset 

Työtunteja opinnäytetyön suunnitteluun ja toteutukseen meni paljon. Eniten 

aikaa vei projektin suunnittelu ja kirjallisen tuotoksen työstäminen. Projektin 

edetessä ajankäytöstä sekä projektin kuluista pidettiin kirjaa. Budjetista on 
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kerrottu tarkemmin taulukossa 3. Tehdyt työtunnit tulivat mm. kokouksista, ta-

paamisista, päihdetyön viikosta, yhteydenpidosta ja lahjoitusten hankkimises-

ta. Kokouksiin meni aikaa noin 12 tuntia, projektin tekijöiden tapaamisiin noin 

15 tuntia, ennaltaehkäisevään päihdetyönviikkoon noin 37 tuntia, yhteydenpi-

toon ja lahjoitustenhankkimiseen noin 17 tuntia. Työtunnit yhteensä olivat 98 

tuntia. Pätevän terveydenhoitajan perustuntipalkka on noin 14 €, eli palkka 

tästä työstä olisi ollut noin 1 372 €. 

Taulukko 3. Budjetti Pimeä polku projektista. 

 

 

Kustannukset 

Kululajit Menot € Tulot € 

Tilan vuokra 554,8 Lahjoitus 

Päihdeputken rakenteet ja sisustustarvikkeet 0 Lahjoitus 

Päihdeputken kankaat ja narut 217,6 Lahjoitus 

Arpajaispalkinnot 2500 Lahjoitus 

Yhteistyökumppaneiden palkat putkipäivinä 1862,5 Lahjoitus 

Yhteistyökumppaneiden ruoat ja kahvit 136 Lahjoitus 

Alkoholirastin päihdekasvatuskortit 60 Lahjoitus 

Purkurastin aineinfokortit 675 Lahjoitus 

Muut materiaalit (askartelu tarvikkeet) 53,2 Lahjoitus 

Bensat 200  

Yhteistyökumppaneiden kiitoskakku 90  

Puhelut 20  

KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 6369,1  
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Projektista kertyi kuluja yhteensä 6 369,10 €. Bensakulut sekä puhelut omaan 

työhön liittyen jokainen projektissa ollut tekijä maksoi itse. Kiitoskakku yhteis-

työkumppaneille maksettiin yhdessä, joten maksu siitä jaettiin kolmeen osaan. 

 

Tapahtumaviikko Iitin yläkoululla oli hyvin tapahtumarikas. Siitä laadittiin viik-

ko-ohjelma (liite 5). Ohjelmaa oli maanantaina, keskiviikkona, torstaina ja per-

jantaina. Maanantaina ennaltaehkäisevä päihdetyönviikko aloitettiin Päijät-

Hämeen vastaavan ensihoitajan pitämällä luennolla. Ensihoitajan luentoon si-

sältyi PowerPoint-esitys aiheesta nuoret ja päihteet. Ensihoitaja kertoi nuorille 

vanhempien huolesta, päihteiden haittavaikutuksista ja ensiavusta. Diaesityk-

siin vastaava ensihoitaja oli valinnut imppauksen, gamman, ekstaasin, kanna-

bistuotteet, huumaavat sienet, amfetamiinin, heroiinin, lastensuojelulain sekä 

ilmoitusvelvollisuuden. Luennon jälkeen lähdettiin hakemaan Kouvolan Motii-

min lainaamia päihdeputken rakenteita ja rakenteiden sisustustarvikkeita. 

Päihdeputken rakenteet ovat entisen Anjalankosken päihdeputken rakenteita 

ja rekvisiittaa. Nykyään rakenteita käytetään Kouvolan päihdeputkessa. Illalla 

putkirakenteet rakennettiin koulun liikuntasaliin. Ensimmäisenä oli tupakkaras-

ti, sitten alkoholi- ja huumerasti. Lisäksi putket sisustettiin ja kaikki paikat pyrit-

tiin saamaan mahdollisimman valmiiksi keskiviikkoa eli ensimmäistä putkipäi-

vää varten. Rastit olivat pieneen huoneen kokoisia. Kaikkien rastihuoneiden ja 

rastien välisten siirtymäkohtien päälle aseteltiin isoja mustia kankaita, joita 

saatiin lahjoituksena. Näin rasteista ja siirtymäkohdista saatiin hämäriä ja ai-

heeseen sopivia. Putkesta pyrittiin luomaan nimensä veroinen Pimeä polku 

(kuva 3). Kuvia Pimeältä polulta liitteessä 9. 

 

Kuva 3. Kuva Pimeästä polusta 
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Tiistaina oppilailla oli välipäivä. Silloin rastien vastuuhenkilöt suunnittelivat ja 

tekivät viimehetken työt ennen putkipäivien aloittamista. 

 

Keskiviikkona oli ensimmäinen putkipäivä suunnitellun aikataulutuksen mukai-

sesti (liite 2). Putkipäivä alkoi klo 8.30 ja päättyi klo. 14.00. Yhdeltä oppilas-

ryhmältä putken kiertämiseen meni aikaa noin 45 minuuttia. Oppilasryhmät oli 

jaettu kummallekin putkipäivälle niin että puolet ryhmistä kiersi toisena päivä-

nä ja puolet toisena. Rastijärjestys oli polulla seuraava: tupakka, alkoholi, 

huumeet ja purku. Purkurastilla oppilaat saivat antaa palautetta kyselylomak-

keella (liite 8), ja samalla he osallistuivat arpajaisiin täyttämällä kyselylomak-

keessa olevan irrotettavan arpajaiskupongin. Kyselylomake sisälsi vaihtoehto-

kysymyksiä sekä avoimia kysymyksiä. Lisäksi keskiviikkona järjestettiin van-

hempainilta oppilaiden vanhemmille. Vanhemmille annettiin myös mahdolli-

suus kiertää päihdeputki. Vanhempainillassa rasteilla oli eri järjestöjen edusta-

jia, joilta vanhemmat saivat asiantuntevaa tietoa liittyen päihteisiin ja nuoriin. 

Putken päätteeksi vanhemmille jaettiin ”Vanhempien opas”, jossa kerrotaan 

mm. varhaisesta puuttumisesta, päihteistä ja niiden haitoista. Vanhempainillan 

jälkeen yhteistyökumppanit saivat antaa palautetta kyselylomakkeilla. Kysely-

lomake (liite 8) muodostui avoimista kysymyksistä ja vaihtoehtoisista kysy-

myksistä. 

 

Torstaina oli vuorossa toinen putkipäivä. Aikataulullisesti torstai oli keskiviikon 

kaltainen. Päivä aloitettiin klo 8.30 ja lopetettiin klo 14.00. Kun kaikki oppilaat 

olivat tutustuneet rasteihin, saatiin tapahtuma päätökseen.  Torstaina putki pu-

rettiin yhteistyönä. 

 

Perjantaina vuorossa oli arpajaisten pitäminen Iitin yläkoululla. Arpajaispalkin-

tokasseja oli yhteensä 27. Ne olivat lahjoituksia sponsoreilta. Näin saatiin 

kolmen terveydenhoitajaopiskelijan yhteistyönä suunniteltu ja toteutettu ennal-

taehkäisevä päihdetyönviikko kasaan. 

 

7 KUVAUS PIMEÄ POLKU -TAPAHTUMAN HUUMEPISTEESTÄ 

Huumerasti oli toiseksi viimeinen rasti ”Pimeällä polulla”. Huumerasti oli sisus-

tettu mahdollisimman kodinomaiseksi, nuoren omaksi huoneeksi. Erilaiset ju-
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listeet, sänky, matto, pöytävalaisin ja muut sisustustarvikkeet loivat sisustuk-

sellisen kuvan nuoren huoneesta. Oppilaiden tullessa rastille kaksi nuorta esit-

ti lyhyen tarinan nimeltä ”rakas päiväkirja” (liite 6). Tarinan esitti Iitin lukion 

kolme opiskelijaa kaksi vuorollaan. Tämän jälkeen aiheesta keskusteltiin yh-

dessä Iitin yläkoulun oppilaiden kanssa. Koska esiintyjinä oli yksi nuori nainen 

ja kaksi nuorta miestä, piti tarinaa soveltaa esiintyjien vaihtuessa. Vuorotellen 

päiväkirjassa kertoi tarinaa isoveljen huumeiden käytöstä pikkusisko tai pikku-

veli. Tarinassa pikkusisko tai pikkuveli lukee kirjoittamaansa päiväkirjaa isovel-

jestään, joka alkaa käyttää huumeita. Pikkusisko tai pikkuveli tuo päiväkirjas-

saan esiin, miten isoveli muuttuu huumeita käyttäessään. Huumeiden käyttö 

karkaa pikkuhiljaa isoveljen käsistä, ja loppujen lopuksi veljen on mietittävä, 

mitä hän aikoo tehdä. Tarina jää kesken, ilman loppua. Tämän tarkoituksena 

oli saada oppilaat pohtimaan, miten tarina olisi voinut loppua. 

 

Esityksen jälkeen rastin vetäjä ja näyttelijät esittäytyivät nuorille, ja heti alkuun 

oppilaille kerrottiin, ettei tarina ole totta. Lisäksi painotettiin etteivät näyttelijät 

käytä oikeasti huumeita. Tarinaan oli hyvin helppo samaistua, minkä takia ta-

rina saattoi tuntua hyvinkin todelliselta. Tarina oli myös hyvin puhuttava ja to-

sielämään verrattavissa. Moni oppilaista toivoi tarinan loppuvan onnellisesti, 

jolloin huumeita käyttänyt nuori mies olisi suostuvainen saamaan hoitoa ja 

myöntämään huumeiden käytön. Oppilaiden kanssa pohdittiin myös sitä, mi-

ten tarina olisi muuten voinut loppua. Yksi vaihtoehdoista oli se, että isoveli 

olisi jatkanut valehtelua, varastamista ja huumeiden käyttöä. Tämä olisi aihe-

uttanut entistä enemmän huolta vanhemmissa sekä nuoren lähimmäisissä. 

Keskustelua käytiin myös siitä, miten huumeiden käyttö vaikuttaa toisiin ihmi-

siin ja mahdollisesti myös koko yhteiskuntaan. 

 

Rastin ajan oppilaat saivat istua patjojen päällä ja nojata tyynyihin. Istumapai-

kat laitettiin toiselle puolelle huonetta, jotta jokainen oppilas näki näytelmän 

hyvin. Patjoja ja tyynyjä käytettiin sisustuksessa, koska liikuntasalin lattiat oli-

vat viileät, etenkin huumerastin sijainnin vuoksi. Rasti sijaitsi liikuntasalin vii-

meisessä nurkassa, jolloin lämpö ei riittänyt sinne asti samalla tavalla kuin 

esimerkiksi ensimmäiselle rastille. Huumerastista kuva (kuva 4), missä oppi-

laat istuivat rastin aikana. 
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Kuva 4. Huume-rastin sisustus ja paikat jossa oppilaat istuivat esityksen ajan 

 

 

8 PALAUTE JA ARVIOINTI PIMEÄ POLKU -TAPAHTUMAN HUUMAUSAINEOSIOSTA  

Palautetta kerättiin yhteistyökumppaneilta, järjestöiltä ja Iitin yläkoulun oppilail-

ta sekä opettajilta. Vanhemmilta saatiin palautetta suullisesti järjestetyssä 

vanhempainillassa, koska sinne ei kyselylomaketta tehty. Pääosin palaute oli 

hyvää koko Pimeä polku -projektista. Projektia pidettiin tärkeänä sekä ajan-

kohtaisena asiana. Lisäksi saatiin kehittävää palautetta, jotta työntekijät voivat 

kehittää itseään mm. seuraavaa projektia suunnitellessaan ja toteuttaessaan. 

 

Koska aihe koettiin puhuttavaksi, oli vanhempainillan järjestäminen hyödyllis-

tä.  Näin oppilaiden vanhemmilla oli mahdollisuus tutustua samaan putkeen, 

mihin oppilaat osallistuivat. Tämän jälkeen oppilaiden ja vanhempien oli myös 

kotona helpompi keskustella aiheesta keskenään. Vanhempien osallistumis-

määrä jäi tosin hyvin vähäiseksi toivotusta osallistujamäärästä, mikä oli järjes-

täjille pettymys. Tilaisuudessa oli meidän järjestäjien lisäksi järjestöjen edusta-

jia, joilta olisi saanut hyvin asiantuntevaa ja ajankohtaista tietoa päihteistä. Ti-

laisuutta oli mainostettu useita eri reittejä pitkin, joten syy vanhempien poissa-

oloon jäi epäselväksi. 
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Kaikilta projektiin osallistuneilta oppilailta kerättiin palautetta kyselylomakkeel-

la (liite 8). Kyselylomakkeessa oli avoimia ja vaihtoehtoisia kysymyksiä. Pa-

lautteita saatiin yhteensä 228 kappaletta. Jokainen päihdeputkeen osallistunut 

oppilas antoi siis palautetta. Oppilailta kysyttiin saivatko he tarvitsemaansa tie-

toa ennaltaehkäisevän päihdetyön viikon aloittaneesta ensihoitajan luennosta, 

ja mitä mieltä he olivat järjestetystä päihdeputkesta. Lisäksi oppilaat pääsivät 

antamaan palautetta jokaisesta rastista erikseen perusteluineen. Kuvassa 5. 

on esitetty oppilaiden palaute ensihoitajan luennosta. Kuvassa 6. on esitetty 

oppilaiden mielipide järjestetystä päihdeputkesta. 

 

 

Kuva 5. Iitin yläkoulun oppilaiden palaute ensihoitajan pitämästä luennosta (N=228) 

 

 

 

Kuva 6. Oppilaiden mielipide järjestetystä päihdeputkesta (N=228) 

 

Kuvista 5 ja 6 käy ilmi, että Iitin yläkoulun oppilaat kokivat saaneensa ensihoi-

tajan luennosta tarvitsemaansa tietoa ja he olivat tyytyväisiä järjestettyyn 

päihdeputkeen kokonaisuutena. Päihdeputki koettiin siis kokonaisuutena hy-
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väksi, mikä käy ilmi avointen kysymysten vastauksista. Moni oppilas koki, että 

päihdeputki-menetelmä oli hyvä valistustapa, koska putkessa käytettiin kuvia 

ja ääniä hyödyksi. Moni kertoi pohtivansa oikeasti päihteiden käytön aloitta-

mista. Vastauksissa käy myös ilmi, että oppilaat kokivat saaneensa paljon tie-

toa päihteistä ja päihteiden tuomista vaaroista. 

 

Kaikista päihdeputken neljästä rastista saatiin hyvää palautetta. Tässä työssä 

tarkastellaan tarkemmin huumerastin palautteita. Huumerasti sekä herätti mie-

lipiteitä että jakoi niitä. Oppilaiden antama mielipide huumerastista on esitetty 

kuvassa 7. 

 

 

Kuva 7. Iitin yläkoulun oppilaiden antama palaute huumerastista (N=228) 

 

 

Osalle oppilaista huumeet olivat jollakin tapaa tuttu aihe, toisille taas hyvinkin 

vieras ja ehkä jopa pelottava. Asiasta jo tietoiset oppilaat olisivat halunneet 

tietää enemmän huumeiden vakavista haitoista eikä näytelmä vakuuttanut hei-

tä. Tässä on muutama lainaus kaikkien nuorten antamista palautteista: 

”Näytelmä kosketti ja sai miettimään” 

”Huumerasti oli todella hyvä, koska siellä kerrottiin oikeita ja todel-

lisia asioita, jotka vakuuttivat” 

Moni palautetta antaneista nuorista koki näytelmän huumerastilla olleen hyvä, 

opettavainen, koskettava ja todenmukainen. Palautteista käy ilmi, että toiset 

oppilaat tiesivät jo jotain huumausaineista ja toiset taas eivät tienneet juuri mi-

tään. Rakas päiväkirja -näytelmä sai paljon positiivista palautetta todenmukai-
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suutensa vuoksi. Näytelmä koettiin myös pelottavana päiväkirjakertomuksen 

vuoksi. Monelle selvisi siitä, että huumausaineiden käyttö vaikuttaa sekä käyt-

täjään, että tämän läheisiin ihmisiin, ystäviin, sukulaisiin, luokkakavereihin ja 

laajimmillaan koko yhteiskuntaan. Rastin tavoitteena oli kertoa nuorille huu-

mausaineiden vaikutuksista. Palautteiden perusteella siinä onnistuttiin. Lisäksi 

rastin tarkoituksena oli herättää avointa keskustelua nuorten kanssa ja pohtia, 

miten puuttua läheisen päihteiden tai huumeiden käyttöön. Keskusteluissa kä-

vi ilmi, että toiset oppilaat uskaltaisivat toimia ja he myös tietävät, miten toimia. 

Toiset oppilaat hieman epäröivät toimimisen suhteen. Pääosin kaikki saivat 

palautteiden mukaan tarvitsemaansa tietoa huumausaineista.  

 

Tässä työssä tarkastellaan huumerastin lisäksi purkurastia, koska siellä oppi-

laat pääsivät jakamaan kokemuksiaan ryhmän kesken päihdepolusta. Purku-

rastin oppilaat kokivat hyväksi. Oppilaiden antama mielipide purkurastista on 

esitetty kuvassa 8. 

 

 

Kuva 8. Iitin yläkoulun oppilaiden antama palaute purkurastista (N=228) 

 

Purkurastilla oppilaat näkivät toisten antamia palautteita ja tällä tavalla asioi-

den käsittely ja yhteenveto onnistui hyvin. Tässä on muutama lainaus kaikkien 

nuorten antamista palautteista: 

 

 ”Oli hyvä fiilis ja muutenkin kiva kertoa mielipiteistään” 

 ”Kaikki sai kertoa tunteista” 
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Purkurasti tarkoittaa rastia, jossa oppilaat putken päätteeksi saavat kerrata 

kokemuksiaan yhdessä ryhmän kanssa. Purkurastia johtivat Iitin yläkoulun 

kouluterveydenhoitaja ja koulukuraattori. Nuorilla oli mahdollisuus kääntyä 

heidän puoleensa tarvittaessa, jos heillä jäi jokin asia painamaan mieltä. Pur-

kurastin toteutustapaa nuoret pitivät hyvänä, ja rastin pitäjät koettiin mukaviksi 

ja tutuiksi. 

 

Päihdeputkipäivien päätteeksi yhteistyökumppaneilta pyydettiin palautetta ky-

selylomakkeella (liite 7) projektin suunnittelusta ja toteutuksesta. Kysymykset 

koostuivat avoimista ja vaihtoehtoisista kysymyksistä. Palautetta saatiin kaikil-

ta yhteistyökumppaneilta yhteensä 15. Yhteistyökumppanit ja järjestöt olivat 

pääasiassa tyytyväisiä järjestettyyn Pimeä polku -projektiin. Kyselylomak-

keessa ensimmäisenä kysyttiin yhteistyökumppaneiden osallistuminen ensi-

hoitajan luentoon, ennaltaehkäisevän päihdetyöviikon aloitukseen. Valitetta-

vasti kukaan yhteistyökumppaneista ei päässyt osallistumaan kyseiseen luen-

toon. Heidän mielestään luennon järjestämisen oli kuitenkin hyvä asia ja hyvä 

aloitus projektille. Lisäksi he kokivat suunnittelun onnistuneen hyvin, ja koko-

naisuus koettiin hyväksi. Yläkouluikäisiä oppilaita yhteistyökumppanit pitivät 

juuri oikeana kohderyhmänä. Yhteistyökumppanit pääsivät antamaa vapaata 

palautetta koko projektista. Siitä kävi ilmi, että yhteistyökumppanit pitivät ko-

konaisuudesta sekä päihdetyön menetelmätavasta eli päihdeputkesta. Tässä 

on muutama lainaus yhteistyökumppaneiden antamista palautteista. 

”Nuoret saivat tutustua päihdeputkessa hyvällä mielellä päihtei-

den vaaroihin. Myös vanhemmat ja opettajat tykkäsivät. Siis on-

nistunut tapahtuma” 

”Mieluummin ennaltaehkäisevää työtä kuin jälkihoitoa. Ehkä asia 

menee paremmin perille kun se esitetään osallistuvasti ja koke-

muksellisesti eikä luennoilla” 

Yhteistyökumppaneilta saatiin myös kehitettävää palautetta siitä, mitä projek-

tissa olisi voitu tehdä toisin. Muutama koki aikataulutuksen haasteelliseksi, ja 

toiset taas toimivaksi. Osa yhteistyökumppaneista olisi toivonut enemmän ta-

paamisia ennen toteutusta. Muutamassa palautteessa oli kommentoitu, että 

”Kokemus tuo lisävarmuutta”. 
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Yhteistyökumppanit saivat antaa vapaasti palautetta jokaisesta päihdeputken 

osa-alueesta, eli tupakka-, alkoholi-, huume- ja purkurastista. Huumerastista 

yhteistyökumppaneilta saatu palaute oli pääosin positiivista ja kehitettävää. 

Rastin näytelmä koettiin hyväksi tavaksi huumevalistukselle, ja tarina koettiin 

tosielämässä mahdolliseksi. Aihe koettiin joidenkin ryhmien kohdalla haasta-

vaksi. Syynä voi olla aiheen vaikeus tai rastin luonne.  

”Koskettava ja opettava tarina, johon oli helppo samaistua. Myös 

vetäjät onnistuivat ylläpitämään keskustelua” 

Moni yhteistyökumppaneista ei ehtinyt putkipäivinä tutustumaan purkurastiin, 

mutta se koettiin kuitenkin tärkeänä osana päihdeputkea. Rastilla oppilaat 

pääsivät kertaamaan koettuja asioita ja jakamaan niitä luokkatovereiden 

kanssa. Aikaa purkurastille yhteistyökumppanit toivoivat lisää.  

 

Yhteistyökumppanit kokivat projektin olleen hässäkkää suunnittelun alkuvai-

heessa, mutta kaikki tarpeellinen tieto saatiin kuitenkin välitettyä ajoissa ja 

loppua kohden yhteistyö sekä tiedotus sujuivat hyvin. Yhteydenpitoa toivottiin 

alkuvaiheeseen hieman enemmän. Teknisiltä ongelmilta ei myöskään vältytty 

suunnittelun alkuvaiheessa, sillä sähköpostit eivät tavoittaneet kaikkia yhteis-

työkumppaneita ajallaan. Toiset kokivat saaneensa tiedon päihdeputken kier-

rätyksestä liian myöhään, mutta toiset taas kokivat saaneensa riittävästi tietoa 

ajallaan. He tiesivät mitä pitää tehdä ennen putkipäiviä. Pääasiassa yhteistyö-

kumppanit kokivat projektin toimineen hyvin. Ajankäyttö jakoi mielipiteitä, mut-

ta suurin osa koki aikataulutuksen toimineen, ja taukojen pituuden olleen riit-

tävä. 

 

Kyselylomakkeen lopussa yhteistyökumppanit saivat antaa vapaata palautetta 

koko projektista. Kaikki palautetta antaneet kokivat projektin olleen kokonai-

suudessaan laaja, ja he painottivat työn olleen hyvin tärkeää. Palautteista kävi 

myös ilmi se, että projekti oli onnistunut hyvin yhteistyökumppaneiden mieles-

tä.  Myös yhteistyö koettiin luontevaksi. Palaute on valittu kaikista yhteistyö-

kumppaneiden antamista palautteista:  

”Valistusta voi tehdä teknisesti helpommin, mutta uskon tämän 

olevan vaivan arvoista” 
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Palautteiden perusteella kolmen terveydenhoitajaopiskelijan yhteistyönä 

suunnittelema ja toteuttama ennaltaehkäisevä päihdetyönviikko Iitin yläkoulul-

le oli kokonaisuudessaan onnistunut. 

 

 

9 POHDINTA 

Projekti oli laaja ja monia asioita olisi voitu tehdä toisin. Projektissa onnistuttiin 

kuitenkin hyvin, mikä käy ilmi kerätyistä palautteista. Yksi pohdinnan aihe on 

pohtia, miten vanhempien päihteiden ja huumeiden käyttö vaikuttaa nuoriin. 

Lisäksi pohditaan myös ajattelevatko vanhemmat oikeasti esimerkkien merki-

tystä. Tällä hetkellä ajankohtainen asia huumausaineista on hassiksen eli 

kannabiksen laillistaminen. Tämä huumausaine on yksi Euroopan puhuttavin 

huumausaine, joka jakaa ihmisten mielipiteet. Toiset ovat laillistamisen kan-

nalla ja toiset taas eivät. Internetistä löytyy erilaisia tutkimuksia esimerkiksi sii-

tä, onko kannabis vaarallista vai ei. Yleensä kyseistä huumausainetta on ver-

rattu alkoholiin ja alkoholin tuomiin haittoihin. Aina pitäisi muistaa kiinnittää 

huomiota tutkimuksen tekijään ja sivuston luotettavuuteen. 

 

EMCDDA:n (Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakes-

kus) kansallisen huumausseurantakeskuksen yhteistyöverkoston jäsenet, jot-

ka ovat asiantuntijoita, pitävät seuraavia asioita todennäköisinä Suomessa 

vuonna 2020: lääkkeiden väärinkäyttö tulee olemaan yleisempää kuin laitto-

mien aineiden käyttö, muuntohuumeiden käyttö kasvaa, vaikka muuntohuu-

meet luokiteltaisiin laittomiksi aineiksi, käyttökulttuuri ja huumausaineiden 

käyttötavat pysyvät lähestulkoon ennallaan ja kannabiksen kotikasvatus sekä 

käyttö yleistyy. Asiantuntijat huumausainemarkkinoilla kokevat ja ennakoivat, 

ettei ”tukkukauppa” ja maahantuonti vähenny, ja yhä enemmän näissä kuvi-

oissa on mukana järjestyneet rikollisryhmät. (Lintonen, Rönkä, Kotovirta & 

Konu 2012, 58 - 60.) Minkälaista huumeidenkäyttö tulee olemaan tulevaisuu-

dessa ja millaisia vaikutuksia siitä aiheutuu esimerkiksi yhteiskunnalle? Millai-

set päihdetyön menetelmät toimivat tulevaisuudessa? 

 

Projektin tavoitteisiin päästiin hyvin, tosin pitkäaikaiset tavoitteet tulevat näky-

mään vasta tulevaisuudessa. Niitä ei voida tässä loppuraportissa arvioida. 

Projekti Pimeä polku eteni suunnitellun aikataulun mukaisesti. Riskeiltä pää-
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osin vältyttiin, mutta ensimmäisenä putkipäivänä huumerastin toinen vetäjä 

joutui jäämään yllättäen pois. Tästä johtuen ensimmäisenä päivänä rastia veti 

rastin vastuuhenkilö yhdessä näyttelijöiden kanssa. Toisena päivänä vastuu-

henkilön avuksi saatiin toinen vetäjä. Projektin alkuvaiheessa pohdittiin tarkas-

ti mahdollisia riskejä ja erilaisia keinoja toimia, jos jokin riskeistä toteutuu. Tar-

kan suunnittelun ansiosta muilta riskeiltä vältyttiin. Vanhempien määrän vä-

häisyys järjestetyssä vanhempainillassa oli ikävä asia, koska heillä olisi ollut 

loistava tilaisuus päästä keskustelemaan ja kuuntelemaan alan asiantuntijoita. 

Vaikea sanoa, mikä syynä oli, koska viikosta ja vanhempainillasta oli hyvin 

tiedotettu Iitin yläkoulun vanhempia.  

 

Projektin toteutuksen aikana ja sen jälkeen pohdittiin yhdessä sekä yksin mitä 

projektissa olisi voitu tehdä toisin. Teoriatietoon olisi voinut käyttää enemmän 

aikaa työn suunnitteluvaiheessa, jolloin rastin vetäminen olisi ollut hieman 

helpompaa. Putkipäiviä olisi voitu pitää kolmena päivänä, jolloin aikataulutus 

olisi toiminut paremmin. Lisäksi tämä olisi mahdollistanut sen, että yhtenä päi-

vänä ryhmiä olisi ollut vähemmän, ja kullekin ryhmälle olisi voitu tarjota pi-

dempi aika rasteilla. Aina projekteissa on kehitettävää, mutta pääasia on, että 

Iitin yläkoulun oppilaat, yhteistyökumppanit, projektin hankkeistaja sekä pro-

jektin suunnittelijat ja toteuttajat olivat kaikki tyytyväisiä kokonaisuuteen. 

 

Jatkotutkimuksena olisi mielenkiintoista saada selville, mitä terveyshyötyjä 

kolmen terveydenhoitajaopiskelijan suunnittelema ja toteuttama ennaltaehkäi-

sevä päihdetyönviikko, Pimeä polku-projekti sai aikaan. Lisäksi olisi mielen-

kiintoista verrata eri kaupunkien järjestämien ennaltaehkäisevien päihdetyön-

menetelmien toimivuutta ja terveyshyötyjä keskenään.  

 

Projektin toteutus ei ollut minulle entuudestaan tuttua, mutta se oli hyvin opet-

tavainen ja antoisa kokemus. Projektin suunnittelusta ja toteutuksesta opin 

paljon erilaisia asioita, sain paljon tietoa, itsevarmuutta ja kehityin vuorovaiku-

tustaidoissa. Huumerastin vetäminen kahtena putkipäivänä kehitti vuorovaiku-

tustaitojani, ja sain itsevarmuutta esiintymiseen. Lisäksi yhteistyö opetti minul-

le, kuinka tärkeää on mahdollisimman moniammatillinen yhteistyö esimerkiksi 

erilaissa projekteissa ja hankkeissa. Lähteinä kirjallisessa lopputuotoksessa 

käytin ainoastaan suomenkielisiä lähteitä heikon kielitaitoni vuoksi. Aiheesta 
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löytyy yllättävän paljon ja luotettavaa tietoa suomenkielisiltä internetsivuilta ja 

kirjalähteistä. 
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LIITTEET   Liite 1/1 
   
PROJEKTISUUNNITELMAN RUNKO 
 
Projektisuunnitelma kokoaa suunnittelun kuluessa kehitetyt ratkaisut. Se on projektin keskeisin 
asiakirja. Se kiteyttää projektia koskevan ajattelun. Projektin toteuttaminen, toteutus ja sen hallinta 
sekä arviointi perustuvat lähtökohdiltaan siihen. Projektisuunnitelma tarkentuu yksityiskohtaisem-
maksi esim. työkausittain tapahtuvassa tarketavassa suunnittelussa. 
 
 

1. Projektin tausta ja tarve 
- lähtökohdat, perustelut 

 
Iitin kunta pyysi järjestämään päihdeputki hankkeen Iitin peruskoulun oppilaille. Iitissä ei ole 
järjestetty muutamaan vuoteen ehkäisevää päihdetyötä nuorille, eikä heillä ole päihdeput-
ken suunnittelussa tarvittavaa mallipohjaa projektille. Lisäksi Iitin nuorten päihteidenkäyttö 
on nuorisotoimen mielestä lisääntynyt viime vuosina. 
 
 

2. Asiakkaat ym. sidostahot 
- asiakkaat (projektin kohderyhmä)  
- muut hyödynsaajat ja sidosryhmät  

 
Päihdeputki järjestetään Iitin yläkoulun 7-9- luokkaisille. 
 
Sidosryhminä meillä on Irti Huumeista ry, Ehyt ry, Iitin nuorisotoimi, Iitin seurakunta, Iitin 
yläkoulu (sis.terveydenhoitaja ja koulukuraattori), Etsivä nuorisotyöntekijä, hammashoitaja, 
opiskelijoita ja muita tukihenkilöitä (Kouvolan Motiimi, Nastolan koulukuraattori sekä omat 
perheet). 
Paikalle pyydetään myös paikalliset sanomalehdet Iitin Seutu ja Kouvolan Sanomat. 
 
Hyödynsaajina projektissa on Iitin nuorisotoimi (mm. valmis mallipohja päihdeputkesta) ja Ii-
tin yläkoulu (mm. päihdevalistus). 

 
3. Tarkoitus ja tavoitteet 
- tarkoitus (toiminta-ajatus)  
- päämäärä (pitkän ajan tavoitteet) 
- välittömät tavoitteet (lyhyen ajan tulostavoitteet) 

 
Projektin tarkoituksena on järjestää ehkäisevän päihdetyön viikon Iitin yläkoululla, johon si-
sältyy luento, vanhempainilta sekä kaksi päivää kestävä päihdeputki. Lopuksi tarkoituksena 
on palkita nuoret heidän osallistumisestaan projektiimme arvonnalla.  
 
Projektin pitkäaikaisina tavoitteina on ehkäistä/vähentää nuorten päihteidenkäyttöä, tuoda 
tietoa nuorille päihteiden vaaroista. 
 
Projektin lyhytaikaisina tavoitteina on rohkaista/herättää keskustelua päihteistä sekä tuoda 
tietoa päihteiden vaaroista ja nuorten päihteiden käytöstä ja kokeiluista myös vanhemmille. 
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4. Tuotokset 
- konkreettiset aikaansaannokset, joita projekti tuottaa (palvelut, toimintamuodot, aineistot, 

tietämys, tuotteet) 
 
Projektin konkreettisena aikaansaannoksena on kaksi päivää kestävä päihdeputki, aineis-
tona ovat meidän valmiit kirjalliset opinnäytetyöt, tietämyksenä ovat m.. ensihoitajan pitämä 
luento (ensihoidon kokemukset akuutissa päihteidenkäyttötilanteessa) sekä järjestön tuoma 
tietämys rateille. Mallipohja koululle, perustietämys päihteistä nuorille, oheismateriaalit, ar-
pajaispalkinnot. 
 
 

5. Projektin toteutusstrategia 
- kuvaus projektin totutuksesta, keskeiset toimintatavat 

 
Ehkäisevän päihdetyönviikko. Keskeisenä toimintatapana on kaksi päivää kestävä päihde-
putki nuorille. Päihdeputki koostuu Kouvolan Motiimilta lainatusta päihdeputkirakenteista, 
putkessa joutuu ryömimään tunnelien kautta rastihuoneille. Yksi rasti kestää 15 minuuttia ja 
rasteja on kolme (tupakka, alkoholi ja huumeet). Putken lopuksi koululaiset menevät omiin 
luokkiinsa, jonne koulukuraattori ja kouluterveydenhoitaja menevät pitämään purkurastin, 
jossa käsitellään koululaisten tunteita päihteistä ja niiden käytöstä. Purkurasti kestää noin 
puoli tuntia. Purkurastiin sisältyy palautteen anto, jonka koululaiset tekevät valmiille vasta-
uslomakkeelle. Päihdeputkeen kuuluu myös keskiviikko- iltana järjestettävä vanhempainilta, 
minne vanhemmat tulevat luokka-asteittain kiertämään putken. Ylimääräisinä asioina on 
ensihoitaja pitämä luento ja arvonta nuorille. 

 
Rastien sisältö: 
Tupakka: rastin pitävät EHYT Ry:n Heli Vaija sekä Kuusankosken hammaslääkärikeskuk-
sen hammashoitaja Kati Kostiainen ja varahenkilönä toimi rastin vastuuhenkilö Jasmin 
Haapaniemi. Rasti koostuu Heli Vaijan kertomasta tupakkatietoudesta (mm. terveyshaita) 
sekä hammashoitajan kertomasta tietoudesta tupakan vaikutuksesta suun terveyteen ja ul-
konäköön. 
Alkoholi: rastin pitävät Iitin etsivä nuorisotyöntekijä Kimmo Pilli ja Umbro eli Tuula Lehtoran-
ta ja varahenkilönä toimii rastin vastuuhenkilö Kirsi Luukka. 
Rasti sisältää kortit, jotka on tilattu YAD:ltä. Korttien avulla rastin pitäjä kyselee nuorilta 
korttien sisältämiä oikein-väärin-väittämiä 15 min. 
Huumeet: rastin on suunnitellut Irti Huumeista Ry, mutta sen pitää rastin vastuuhenkilö Kat-
ja Vottonen ja Iitin lukion neljä opiskelijaa. Vanhempainillassa järjestö itse osallistuu tilai-
suuteen.  
Rasti koostuu Irti Huumeista Ry:n suunnittelemasta näytelmästä. Kertomuksessa käy ilmi 
miten huumeet vaikuttavat koko perheeseen, pikkusiskon näkökulmasta katsottuna, kun 
isoveli käyttää huumeita. 

 
6. Työsuunnitelma 
- tärkeimmät toimenpiteet, karkea työsuunnitelma aikatauluineen 

Ehkäisevän päihdetyön viikon ajankohta on viikko 44. 
Maanantaina on ensihoitajan luento ja mahdollisesti putken kasaus. 
Tiistai on ns. välipäivä (tai putken kasaus). 
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Keskiviikkona kierrätetään päihdeputkea (8:30-14:00) sekä vanhempainilta klo 16:00-20:00- 
Torstaina kierrätetään päihdeputkea (8:30-14:00). 
Perjantaina pidetään vielä arvonta Iitin yläkoululla klo 13:00- 

 
7. Rahoitussuunnitelma 
- kustannusarvio tarvittavista resursseista (henkilöt, materiaalit, tilat, työvälineet, muut toimin-

takulut) –Max arvio 3 500 € 
- rahoitussuunnitelma, muu resurssien hankinta – Iitin kunta/nuorisotoimi 

 
Putken rakenteet saamme ilmaiseksi, luennoitsija tulee pitämään luennon ilmaiseksi, arpa-
jaispalkinnot ovat lahjoituksia eri yrityksiltä, järjestöt osallistuvat ilmaiseksi, tilat ovat mak-
suttomat, koska ehkäisevän päihdetyönviikko järjestetään Iitin yläkoululla, tunnelirakentei-
den kuljetus on ilmaista ja kausaus tehdään omalla ruumiintyöllä. Materiaaleihin menee 
max. 100€ , jonka Iitin nuorisotoimi kustantaa sopimuksen mukaisesti. 

 
8. Budjetti 
- resurssitarpeen perusteella laskettu talousarvio  

 
Max. 100€ materiaaleihin 

 
9. Oletukset ja riskit 
- oletukset, joihin projektin onnistuminen perustuu 
- analyysi mahdollisista riskeistä 

 
Oletukset onnistumiselle: jokainen tekee oman osuutensa projektissa, mahdollisimman vä-
hän sairastapauksia, sijaisia riittävästi, aikataulussa pysyminen, vanhemmat tulevat paikalle 
oikeaan aikaan ja ajoissa, tehdyistä lupauksista kiinnipitäminen, rakenteiden paikalle saanti 
ja kasaus aikataulutuksen mukaisesti. 
 
Riskit: aikataulutus ei toimi, sairastapauksia paljon, lupausten peruuntuminen (esim. ruokai-
lu, kahvitus), sijaisten puute, vanhemmat eivät tule paikalle oikeaan aikaan, putken ka-
sausongelmat/toimimattomuus. 
 

10. Organisaatio ja johtaminen 
- projektin organisaatio 
- johtamismalli ja vastuuhenkilöt 

 
Me olemme organisoineet projektin yhdessä Iitin yläkoulun rehtorin kanssa. 
 
Vastuuhenkilöt projektissa: 
Alkoholirastista huolehtiminen: Kirsi Luukka 
Tupakkarastista huolehtiminen: Jasmin Haapaniemi 
Huumerastista huolehtiminen: Katja Vottonen 

 
11. Arviointi ja raportointi 
- arviointisuunnitelma 
- projektin raportointi, tiedottaminen ja tulosten hyödyntäminen 

 
Arviointi tulee kirjalliseen opinnäytetyöhön ja tuloksia pystytään hyödyntämään seuraavien 
päihdeputkien suunnittelussa. 
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AIKATAULUTUS ”PIMEÄLLÄ POLULLA”  

KESKIVIIKKO 31.10 

LUOKKA ryhmä 1) klo 8.30 - 9.15, purku klo 9.15, palautteenanto klo 9.30-* 

 ryhmä 2) klo 8.45 - 9.30, purku klo 9.30, palautteenanto klo 9.45- 

 

LUOKKA ryhmä 1) klo 9.00 – 9.45, purku klo 9.45, palautteenanto klo 10.00- 

 ryhmä 2) klo 9.15 – 10.00, purku klo 10.00, palautteenanto klo 10.15- 

Porrastettu tauko järjestöille/järjestäjille 15min 

LUOKKA ryhmä 1) klo 9.45 – 10.30, purku klo 10.30, palautteenanto klo 10.45- 

 ryhmä 2) klo 10.00 – 10.45, purku klo 10.45, palautteenanto klo 11.00- 

 

LUOKKA   ryhmä 1) klo 10.15 – 11.00, purku klo 11.00, palautteenanto klo 11.15- 

 ryhmä 2) klo 10.30 – 11.15, purku klo 11.15, palautteenanto klo 11.30- 

 

LUOKKA  ryhmä 1) klo 10.45 – 11.30, purku klo 11.30, palautteenanto klo 11.45- 

 ryhmä 2) klo 11.00 – 11.45, purku klo 11.45, palautteenanto klo 12.00- 

Porrastettu ruokailu järjestöille/järjestäjille 45min 

LUOKKA  ryhmä 1) klo 12.00 – 12.45, purku klo 12.45, palautteenanto klo 13.00- 

 ryhmä 2) klo 12.15 – 13.00, purku klo 13.00, palautteenanto klo 13.15- 

 

LUOKKA  ryhmä 1) klo 12.30 – 13.15, purku klo 13.15, palautteenanto klo 13.30- 

 ryhmä 2) klo 12.45 – 13.30, purku klo 13.30, palautteenanto klo 13.45- 

 

 

LUOKKA ryhmä 1) klo 13.00 – 13.45, purku klo 13.45, palautteenanto 14.00- 
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TORSTAI 1.11 

 

LUOKKA ryhmä 1) klo 8.30 - 9.15, purku klo 9.15, palautteenanto klo 9.30-* 

 ryhmä 2) klo 8.45 - 9.30, purku klo 9.30, palautteenanto klo 9.45- 

 

LUOKKA ryhmä 1) klo 9.00 – 9.45, purku klo 9.45, palautteenanto klo 10.00- 

 ryhmä 2) klo 9.15 – 10.00, purku klo 10.00, palautteenanto klo 10.15- 

Porrastettu tauko järjestöille/järjestäjille 15min 

LUOKKA ryhmä 1) klo 9.45 – 10.30, purku klo 10.30, palautteenanto klo 10.45- 

 ryhmä 2) klo 10.00 – 10.45, purku klo 10.45, palautteenanto klo 11.00- 

 

LUOKKA   ryhmä 1) klo 10.15 – 11.00, purku klo 11.00, palautteenanto klo 11.15- 

 ryhmä 2) klo 10.30 – 11.15, purku klo 11.15, palautteenanto klo 11.30- 

 

LUOKKA  ryhmä 1) klo 10.45 – 11.30, purku klo 11.30, palautteenanto klo 11.45- 

 ryhmä 2) klo 11.00 – 11.45, purku klo 11.45, palautteenanto klo 12.00- 

Porrastettu ruokailu järjestöille/järjestäjille 45min 

LUOKKA  ryhmä 1) klo 12.00 – 12.45, purku klo 12.45, palautteenanto klo 13.00- 

 ryhmä 2) klo 12.15 – 13.00, purku klo 13.00, palautteenanto klo 13.15- 

 

LUOKKA  ryhmä 1) klo 12.30 – 13.15, purku klo 13.15, palautteenanto klo 13.30- 

 ryhmä 2) klo 12.45 – 13.30, purku klo 13.30, palautteenanto klo 13.45- 

 

LUOKKA  ryhmä 1) klo 13.00 – 13.45, purku klo 13.45, palautteenanto klo 14.00- 

 ryhmä 2) klo 13.15 – 14.00, purku klo 14.00, palautteenanto 14.15- 
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KUTSU VANHEMPAINILTAAN !  
 

Opiskelemme terveydenhoitajiksi Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa toista 

vuotta. Päihdevalistus kuuluu osana nuorten opetussuunnitelmaa ja järjestäm-

mekin opinnäytetyönämme Iitin yläkoululaisille viikolla 44 ehkäisevän päihdetyön 

viikon.  

Päihdeputkemme toteutetaan Kymenlaakson alueen lasten ja nuorten 

parissa toimivien ammattilaisten yhteistyönä. Viikkoon sisältyy luento 

ja kaksi päivää kestävä päihdeputki ”Pimeä Polku”. Kutsumme teidät 

tutustumaan Pimeään Polkuun ! Liitteenä nuorille suunnittelemamme 

viikko-ohjelma. 

KESKIVIIKKONA IITIN YLÄKOULULLA 31.10.2012  

KLO 16:00-20:00 (koulu ilmoittaa luokkakohtaiset ajat 

ja palautettava kuvaussuostumus)  

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA !! 
Yhteistyöterveisin:  

Jasmin Haapaniemi   Kirsi Luukka   Katja Vottonen
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Kuvaussuostumus 

Tarkoituksenamme olisi havainnollistaa viikon kulku kuvaamalla ja esittää 

se valmiin opinnäytetyön esityksessämme. Koululaisten identiteettisuojaa 

ei tulla rikkomaan. Kuvamateriaalia ei tulla käyttämään missään muussa 

tarkoituksessa. Materiaali tullaan hävittämään heti valmiin opinnäytetyön 

esittämisen jälkeen! 

Toivoisimme mahdollisimman monta suostumusta kuvauskyselyyn. Apunne 

olisi meille hyvinkin tärkeää, suuri kiitos jo etukäteen! 

 

Kuvaussuostumus; (palautettava takaisin koululle _______ mennessä) 

 

Lapsen nimi ja luokka:_____________________________ 

 

Saa näkyä valokuvissa/saa ottaa videokuvaa  □ 

Ei saa näkyä valokuvissa/ei saa ottaa videokuvaa □ 
 

 

 

_____________________________________________________ 

Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys
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Tässä Teille viikko-ohjelmamme: 

 

Maanantaina 29.10:  

Koululaisille tulee pitämään ensihoitaja Markku Haiko luennon. Markku 

kertoo nuorille ensihoitajien näkökulmasta yleisimmistä nuorten päihdeta-

pauksista ja niihin liittyvistä asioista  

(mm. ilmoitus vanhemmille). 

 

Tiistai 30.10: 

Opetussuunnitelman mukainen koulupäivä. 

 

Keskiviikko 31.10:  

Puolet koululaisista kiertävät päihdeputken ”Pimeä polku” klo 8:30-14:00 

välisenä aikana.  

Klo 16:00- 20:00 vanhempainilta 

 

Torstai 1.11:  

Puolet koululaisista kiertävät päihdeputken ”Pimeä polku” klo 8:30-14:00 

välisenä aikana. 

 

Perjantaina 2.11:  

Järjestämme arvonnan Iitin yläkoululla klo 13:00-. 
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Rakas päiväkirja 10.4.2009 

Pete on nykyään ihan kummallinen, siis tää mun höhlä isoveljeni, jota välillä vihaan ja välillä rakastan. Tä-

näänki näin sen kaupungilla taas sen yhden Maken porukoissa ja kun yritin mennä moikkaan ni se vaan 

hätisti mut siitä pois. Yks mun kaveri tietää siitä Maken porukasta yhtä jos toista, niillä on välillä aika hurjaa 

meininkiä. Ainaki ne polttelee pilvee ja vissiin harva se päivä. Toivottavasti se Pete ei nyt lähtis siihen tou-

huun mukaan. Toisaalta en kyllä yhtää ihmettelis, kun se puhuukin välillä siihen sävyyn kun pilven polttelus-

ta ei nyt olis mitään haittaa. 

 

Pete: 

Oli muuten hieno juttu et tutustuin Makeen, siltä oon oppinu kaikenlaista. Että aikuiset jaksaakin vaahdota 

jostain huumeiden vaaroista… Makelta kuulin ettei kannabiksesta siis pilven poltosta oo oikeestaan mitään 

haittaa, kyseessähän on luonnontuote, josta ei tuu ees krapulaa miten se nyt vois olla vaarallista? Siis hei, 

viinakin on vaarallisempaa ja aatelkaa Make saa silti pelätä et se jäis kii ja joutuis tekemisii poliisin kans. 

Mun mielestä on ihan naurettavaa, et pienet sauhuttelut nyt tekis jonkun rikolliseks. 

 

Päiväkirja 30.7.2009 

Pete on muuttunu viime kuukausien aikana. Se pyörii tosi tiiviisti sen Maken kanssa ja musta tuntuu ettei se 

enää juuri muusta puhukaan ku siitä, miten se elämä on saanu uusia ulottuvuuksia siinä porukassa, Mua 

vähän huolestuttaa ne ”ulottuvuudet”, ja se miten se puhuu mietojen huumeiden laillistamisesta. Niinpä 

mä oon hankkinu kaikenlaista tietoo kannabiksen vaikutuksista, eikä se nyt niin miedolta vaikuta ku mitä 

Pete luulee. Mun mielestä on itse asiassa aika salakavala aine, vaikuttaa eka ehkä harmittomalta, mut moni 

on siihen ihastunu ja alkanu käyttään säännöllisesti. Jos yritän puhuu Petelle jostain polttelun riskeistä ni se 

ei ota kuuleviin korviinsakaan. Eikä sitä ees hetkauttanu se kun yks tyyppi niitten porukasta, yks Mikko, ni 

joutu johki psykiatrisee hoitoon ku sille tuli jotain ongelmia siitä polttelusta. 

 

Päiväkirja 14.8.2009 

No nyt se sit varmistu, nimittäin se et Pete käyttää kans! Mä etin äsken yhtä mun kirjaa sen huoneesta ja 

löysin sellasen piipun jolla oli varmasti poltettu muutakin kun tupakkaa. Eikä Pete ees kieltäny käyttöönsä, 

tosin se vannotti et porukoille ei saa ikinä kertoo. Jotenki olin toivonu ettei se ois sortunu siihen hommaan 

mut toisaalta ku aattelee niitä sen puheita ja noita kannabisaiheisia koruja ja paitoja mitä sil on, ni ois se 

vaan pitäny nähdä. Tuntuu tää silti aika pahalta. Mitäköhän tässä nyt vois tehdä? 

 

Pete: 

No joo, onhan sitä tullu vähän pössäyteltyä itekin, mut tää vaa sopii mulle paljo paremmin ku pelkkä kaljot-

telu. Eikä tästä mitää erityistä haittaa oo kellekään. Kattokaa nyt mua, mähän oon ihan fressi kaveri! Se 

Mikon juttuki nyt oli vaan sellanen et se oli vähän altis masentuun. Mä oon sen verran vahva, ettei mulle 

tuu koskaan mitää ongelmia, enkä mä varsinkaan aio siirtyä koskaan mihkään kovempiin aineisiin. 
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Päiväkirja 20.9.2009 

Porukat alkaa epäileen jotain. Ne on nimittäin koko ajan mun kimpussa ja kyselee kaikenlaista Petestä. Nii-

ku et onko se ollu koulussa tai et onko sillä jotain ongelmia. Tää on tosi inhottavaa, mitä siihen nyt sitte voi 

sanoo? Toisaalta mun tekis mieli sanoo niille et avatkaa jo silmänne, mut mä oon luvannu Petelle etten 

kerro. Sitä paitsi meidän porukat varmaan sekois, jos ne sais tietää et niitten poika on sekaantunu johki 

huumejuttuihin. Mä en enää ees tiedä mitä se jätkä touhuaa nykyään. Ei sitä juuri kotona näy, ja jos näkyy 

niin se on ihme kyräileväinen ja saa kauheet naksut jos mä meen moikkaan sitä sen huoneeseen. Eikä se 

puhukaan mulle enää asioistaan, mitä nyt välillä muistuttaa etten saa vasikoida mitään sen juttuja porukoil-

le. Mä alan oikeesti oleen huolissani, mut en kyl uskalla puhuukaan tästä kellekään.  

 

Pete: 

Nyt tällä pojalla menee lujaa. Piirit sen ku paranee ja bisnekset kovenee. Toi lukionkäynti tos nyt on vähän 

kärsiny, mut ei mahda mitään, on niin paljo muita juttuja meneillään. On tullu tutustuttua vähän muihinkin 

aineisiin mut mä käytän niitä vaan viikonloppuisin, niiku juhlan kunniaks. En mä oo riippuvainen tai mitään 

sellasta. Porukat ei onneks oo tajunnu mitään, eikä ne ymmärtäiskään, ne on niin vanhanaikaisia. Sitä paitsi 

osaan olla niitten kans aika vakuuttava. Jos ne jotain kyselee nii meikähän kertoo niille sen mitä ne haluu 

kuulla, et niitten pojalla menee hyvin. Systeri vahtaa kans mun tekemisiä, se on tosi epäluulonen. Parempi 

ku ei nuuskis enempää.  

 

Päiväkirja 29.3.2010 

En oo jaksanu kirjottaa moneen kuukauteen mut nyt tilanne on menny täällä ihan mahdottomaks. Täällä on 

käyny poliisit pariin kertaan ja nyt on siis porukoillekin selvinny mitä Petellä on ollu tekeillä. Nyt ne vaan 

huutaa toisilleen ja tappelee siitä kumman syytä kaikki on. Mua ei huomaa enää kukaan. Pete ei oo muut-

tunu, se suhtautuu kaikkeen jotenkii ylimielisesti ja kylmästi. Se oli säilyttäny huoneessaan jotain varastet-

tua tavaraa ja oli varastanu meiltä kotookin. Et se nyt joutuu sit oikeuteen niistä jutuista. Mun on ikävä sitä 

vanhaa Petee, niin ikävä et itken välillä itteni uneen. 

 

Pete: 

Tuli tossa vähän ongelmia parin tyypin kanssa ne väitti et oon niille velkaa ihan hulluna ja ne uhkaili kunnes 

mun oli pakko tehä muutama keikka niille, jouduin pöllii kotookin rahaa kun satuin tietää porukoiden raha-

jemmasta. Mut mun oli pakko, muuten ne ois varmaan tappanu mut. Nyt mulla on pari oikeudenkäyntii viä 

tulossa. Mulle on tarjottu semmosta mahdollisuutta et voin saada aika kevyet rangaistukset jos sitoutuisin 

johonki hoitoo. Omasta mielestäni en tarvi mitään hoitoja. Mä en oo mikään narkkari, mulla on elämä ihan 

hallinnassa. Tai no on tässä nyt tulli kyllä sählättyä. Porukat on ihan rikki, ne ei muuta ku tappele nykyään, 

mun ansiostani. Ja systerikin on muhun pettyny. Pitäisköhän siihen hoitoon nyt sit kuitenkii lähtee…? 
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1. Mitä mieltä olet ensihoitajan pitämästä luennosta?  
Hyvää: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
Kehitettävää: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

□ En osallistunut kyseiseen luentoon (rasti ruutuun) 

 
 

 

 
 

 
2. Mitä mieltä olet järjestetystä päihdeputkesta? 

 
Hyvää: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Kehitettävää: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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3. Mitä mieltä olet päihdeputken rasteista? 
 
 Tupakkarasti: 

Hyvää: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Kehitettävää: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
 

 Alkoholirasti: 
Hyvää: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Kehitettävää: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 

 Huumerasti: 
Hyvää: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Kehitettävää: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
Purkurasti: 
Hyvää: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Kehitettävää: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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4. Mitä mieltä olit yhteistyöstä? (Esim. Tapaamisten määrä, tiedotus, yhteydenotot 
jne…) 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
 

5. Ajankäyttö putkipäivinä: (esim. Aikataulutus, ruokatauot/kahvitauot jne…) 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
 

6. Mitä muuta haluaisitte sanoa koko projektista: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
 
                 SUURET KIITOKSET KORVAAMATTOMASTA AVUSTANNE! 
                          HYVÄÄ LOPPU VUOTTA TOIVOTTAVAT: 
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Kuvia Pimeältä polulta      Liite 9/1 

 

Kuva 1. Pimeän polun aloituksesta, johon ryhmät vuorollaan kokoontui 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Kuva tupakkarastilta 
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Kuva 3. Kuva alkoholirastilta 

   

 

 

 

 

Kuva 4. Kuva Pimeästä polusta ylhäältä katsottuna 

 

 


