
PÄIHTEET?-FOORUMI
VITIKKALA-SALI, JÄMSÄ

to 7.3.2019 klo 16.30–20.00

Jämsän Päihteet?-foorumissa rakennetaan 
vuoropuhelua nuorten ja aikuisten välille 
sekä etsitään yhteisiä ratkaisuja nuorten 
päihteiden käyttöön liittyviin haasteisiin.

Toivomme foorumiin paikalle aiheesta 
kiinnostuneita vanhempia, opiskelijoita, 
ammattilaisia ja päättäjiä. Myös nuoret 
ovat tervetulleita!

”Ei saa tehdä
heti asiasta

hirveetä mörköä.”

Foorumi on maksuton. Ilmoittautuminen 
on sitova, koska paikkoja on rajoitetusti. 
Viimeinen ilmoittautumispäivä 1.3.2019.

ILMOITTAUTUMINEN: 
www.bit.ly/paihteet-foorumi-jamsa

Lisätietoja: katriina.nokireki@pesapuu.fi

anne@jameskoskisenvapaapaiva.fi 

Mitä nuoret ajattelevat päihteistä? 
Mitä ratkaisuja nuorilla on tilanteeseen?

”Päihteistä puhumisessa pelottaa se, että sitte koko kylä saa tietää. 
Ja sitte aletaan huutelemaa.”

”Aletaa juttelemaan 
positiivisemmin ja hyväksyvämmin 

nuorille. Ei heti tuomita.”



MOTTO eli ASIAN YDIN: Meidän tulee löytää oikeat sanat ja tavat, 
joilla päihteistä on nuorten mielestä luontevaa puhua kotona, 
koulussa ja muiden ammattilaisten kanssa. Vain kuulemalla nuoria 
voidaan päästä kiinni ilmiön todelliseen luonteeseen ja lähteä 
etsimään siihen ratkaisukeinoja.

TAVOITTEET eli MIKSI TÄMÄ KAIKKI: Päihteet?-foorumissa 
rakennetaan vuoropuhelua nuorten ja aikuisten välille sekä etsitään 
yhteisiä ratkaisuja nuorten päihteiden käyttöön liittyviin haasteisiin. 
Tavoitteena on oppia yhdessä! 

Jämsän PÄIHTEET?-foorumi
TO 7.3.2019 KLO 16.30–20.00
Vitikkala-sali, Joonaantie 1 A

Jämsä

Olemme kuulleet Jämsän seudulla asuvien nuorten ajatuksia 
päihteistä, päihteiden käytöstä, turvataidoista, 
ennaltaehkäisystä ja auttamisen keinoista. Nuoret tuntevat 
parhaiten nuorten maailman ja ovat todellisia asiantuntijoita 
heitä koskevissa asioissa. Jämsän Päihteet?-foorumi on 
rakennettu nuorten ajatusten ja viestien pohjalta.

Päihteet?-foorumissa on tarkoitus rakentaa vuoropuhelua 
nuorten ja aikuisten välille sekä etsiä yhteisiä ratkaisuja 
Jämsän seudulla esiintyviin päihteiden käyttöön liittyviin 
haasteisiin. Nuoret ovat sanoneet sanottavansa, ja nyt on 
aikuisten tehtävä miettiä, miten nuorten esittämiin asioihin 
tartutaan. Foorumissa on tarkoitus työskennellä yhdessä 
ratkaisujen löytämiseksi. Tervetuloa mukaan!

”Asenteiden pitäisi muuttua, rahalla ei voi tehdä muutosta”



ALOITETAAN KLO 16.30

Ilmoittautuminen
Kahvit

ITSE ASIAAN KLO 17–20
Tervetuloa
Nuorten ajatuksia päihteistä

TAUKO

Yhteisiä oivalluksia
Kohti ratkaisuja
Loppusanat

KOTIIN KLO 20

Jämsän Päihteet?-foorumikokonaisuudesta vastaavat valtakunnallisen 
lastensuojelujärjestön Pesäpuu ry:n UP2US-hanke, Jämsän seudun 

Pelastakaa Lapset ry:n James Koskisen vapaapäivä ja Gradian nuoriso- ja 
vapaa-ajan ohjauksen opiskelijat.

Foorumikokonaisuuden mahdollistavat toteuttajien lisäksi Jämsän 
kaupunki, Jämsän terveys, Kuoreveden koulu, Jämsänjoen yhtenäiskoulu, 
Kankarisveden koulu, 4H, MLL Jämsä, Jämsän seurakunta, Avitus ja etsivä 
nuorisotyö, Avitus ja luova startti, Gradia sekä Jämsän muistiyhdistys ry.

ILLAN OHJELMA

TERVETULOA!

”Älä dokaa, jos et 
halua mokaa”


