
Etsivä Lähityö, Porvoo ja 
Staden tillhör alla -hanke

Miten kehitämme vuoropuhelumallia lasten ja päihteitä käyttävien välille

YHTEISTYÖSSÄ:



Etsivä Lähityö, Porvoo

• Monialainen työryhmä: 

• Mielenterveys- ja päihdepalvelut

• Aikuissosiaalityö

• Asumispalvelu

• Jalkautuu säännöllisesti kaduille ja muihin
julkisiin tiloihin.

• Kiinnittää huomiota alueella vallitseviin 
ilmiöihin sekä ottaa vastaan asukkaiden 
huoliviestejä ja vie saatua tietoa eteenpäin.



Mitä
kaupunkilaisille

on tarjolla ja 
mihin toiminta

tähtää?

• Ennaltaehkäisevää, haittoja vähentävää
toimintaa sisältäen:

• sosiaalisen huolenpidon,

• palveluohjauksen,

• psykososiaalisen tuen ja

• palveluihin saattamisen.

• Toiminta tähtää hyvinvoinnin ja osallisuuden
edistämiseen, yhdenvertaisuuden
vahvistamiseen, päihdehaittojen vähentämiseen, 
palveluiden tavoitettavuuden sekä ympäristön
turvallisuuden lisäämiseen.



Staden tillhör alla - Kaupunki kuuluu kaikille
• Staden tillhör alla –hanke (22-24) tavoitteena on lisätä lasten 

turvallisuuden tunnetta sekä vähentää päihteitä käyttäviin ihmisiin liittyviä 
ennakkoluuloja ja pelkoja.

• Pilottikaupungiksi valittiin Porvoo, jossa työskentelen ruotsiksi.

• Kehitän 1.-3.-luokkalaisille lapsille oppitunti- sekä turvapolkumallia.

• Näiden lisäksi kehitämme yhteistyössä Etsivän Lähityön kanssa Porvoossa 
vuoropuhelumallia lasten ja päihteitä käyttävien välille.

• Tuloksena on materiaali, jonka kuka tahansa voi ottaa käyttöön esim. 
kouluissa.

• Hanketta kehittää EHYT ry ja saa rahoituksensa Brita Maria Renlundin 
muistosäätiöltä.



Kaikki voittavat, kun tarpeet kohtaavat

LÄHTÖTILANNE

Hankkeella on tavoitteena
kehittää vuoropuhelumalli.

Porvoossa oli mietitty miten
saada aikaan vuoropuhelua

alueen toimijoiden ja 
asukkaiden välillä.

Erään koulun oppilaille oli
aiheutunut huolta, kun
koulun lähellä aikaansa

vietti aikuisia, jotka
käyttivät kokoontuessaan

päihteitä.

Tämä oli aiheuttanut
pelkoa osassa lapsissa. Sekä

opettajilla että lapsilla oli
kokemuksia

epämiellyttävistä tilanteista
alueella. Vanhemmat olivat

huolissaan tilanteesta.

Koulu oli ollut yhteydessä
poliisiin ja kaupunkiin, jotta

tilanne saataisiin
ratkaistua. Tilanteet

kuitenkin uusiutuivat.

Staden tillhör alla ehdotti
yhteistyötä syksyllä 2022, 

johon Porvoon Etsivä
lähityö ja koulu tarttuivat.



Oppituntien sisältö

• Oppitunneilla harjoitellaan tunne- ja turvataitoja.

• Ryhmätehtävässä lapset miettivät miten eri
tilanteissa voi toimia. Poliisi on antanut tilanteisiin
toimintasuositukset.
• Kotisi edessä on päihtyneitä aikuisia. Haluat kulkea heidän

ohitseen. Miten toimit?

• Viereesi istuu bussissa sekavalta vaikuttava ihminen. 
Miten toimit?

• Oppituntien sisällöt ovat muokattavissa, sillä lasten
kokemusmaailma vaihtelee, ja se ohjaa keskustelua.



Vuoropuhelumalli:

• Oppilailta kysytään mikäli he ovat kohdanneet lähiymäristössään päihteitä käyttäviä
aikuisia. Millainen kohtaaminen on ollut?

• Mikäli lapsilla on tällaisia kohtaamisia, he saavat esittää kysymyksiä, jotka viedään
aikuisten vastattaviksi.

• Aikuisten vastaukset viedään takaisin lapsille.

Tarve vuoro-
puhelulle

Lasten
oppitunnit ja 
kysymyksien
laatiminen

Kohdataan
aikuisia, jotka

vastaavat lasten
kysymyksiin

Viedään
terveiset
takaisin

koululuokkaan

Lapsilta takaisin
terveiset
aikuisille

JATKO-
TYÖSKENTELY?

Koulu Koulu Etsivä
Lähityö

Koulu Etsivä
Lähityö

Etsivä Lähityö + Koulu + 
Muut alueen toimijat + 

Kaupunkisuunnittelu



Palautetta vuoropuhelusta etsivän lähityön näkökulmasta

• Ulkona kokoontuvat aikuiset olivat innoissaan jo etukäteen asiasta ja odottivat koska tämä 
vuoropuhelu tehdään.

• Näkyi miten he voimaantuvat ja kokivat olevansa arvokkaita, kun heidän mielipiteitään
kysyttiin.

• Keskustelu toi iloa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta ryhmään.

• Vuoropuhelun aikana osa alkoi pohtimaan lasten maailmaa enemmän, mitä lapset ajattelee, 
mitä lapset kokevat ja jännittävät. Osa pystyi ottamaan vastauksissaan huomioon, että 
vastausten vastaanottajat ovat lapsia, mutta osa ei osannut asettua tähän asemaan.

• Vuoropuhelumalli on todella hyvä. Etsivää lähityötä voisi hyödyntää yhteydenpitokanavana 
koulun ja ulkona kokoontuvien aikuisten välillä niin, että poliisi ei ole koulun ainoa 
yhteistyökumppani näissä asioissa.



Syntyneitä ajatuksia
”Jos ihmisiä voimaannuttavaa 
osallisuuden kokemusta pystyisi 
purkittamaan, nyt olisi siinä.”

ETSIVÄÄ LÄHITYÖTÄ TEKEVÄN AJATUS VUOROPUHELUSTA.

”Ne aikuiset jotka istuvat siellä 
kaupan lähellä, niin se paikkahan on 
vähän kuin heidän olohuoneensa.”

LAPSEN POHDINTA SIITÄ MIKSI AIKUISET KOKOONTUIVAT 
LÄHELLE KOULUA JUOMAAN ALKOHOLIA.

”Me olemme itse olleet lapsia, ja 
isolla osasta meistä on omia lapsia. 
Maailma nyt vaan on mennyt niin 
kuin se on mennyt.”

LASTEN KYSYMYKSIIN VASTANNEEN AIKUISEN AJATUS.



Vuoropuhelumallin
kehittäminen
• Mitä ideoita sinulla on - millä

muilla keinoilla voidaan lisätä
vuorovaikutusta päihteitä
käyttävien ja lasten välillä?

• Sana on vapaa.



Kiitos, kun
kuuntelit!

Ota yhteyttä, jos haluat kysyä meiltä jotakin

Katja Lind
Porvoon kaupunki, Mielenterveys- ja 
päihdepalvelut/ Etsivä lähityö
sosiaaliohjaaja
katja.lind@porvoo.fi

Minna Lehtinen
EHYT ry | Staden tillhör alla
projektchef
minna.lehtinen@ehyt.fi
www.ehyt.fi/staden-tillhor-alla
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