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Meillä saa puhua kannabiksesta – Tukea ja  

työvälineitä kannabiksen käytön puheeksi ottoon 
 

Kannabisinterventio nuorille kannabiksen käyttäjille on Ehyt ry: ja YAD ry:n yhteinen kolmivuotinen hanke, 

jota rahoittaa ESR. Olemme hankkeessa kehittäneet KASVI-interventiomallin kannabiksen puheeksi ottoon  

ja kannabiksen käytön vähentämisen sekä lopettamisen tueksi. Malli perustuu mini-interventioon, joka  

tutkitusti vaikuttava tapa vähentää alkoholin haittoja. Lyhytinterventioiden on todettu auttavan myös 

kannabiksen käytön vähentämisessä ja lopettamisessa.  

 

Aika 23.9.2019 klo 12.00–15.30 (ilmoittautuminen alkaa kello 11.30) 

  

Paikka  Satasairaala, N2 auditorio, Sairaalantie 3, 28500 Pori  

(Karttalinkki: Kartta)  
 

Videoyhteys Koulutusta on mahdollisuus seurata videoyhteyden välityksellä: 
 Rauman terveyspalvelut, B2 hallinnon kokoushuone 

 Harjavallan sairaala, auditorio 

 Euran terveyskeskus, R25  

 Huittisten terveyskeskus, kokoushuone 1(taloustoimisto) 

Mikäli tarve tähän, otathan yhteyttä Koulutuspalveluihin koulutuspalvelut@satasairaala.fi 

Mikäli videoyhteyden päähän ei tule ilmoittautumisia, yhteyttä ei avata. 

 

Kohderyhmä Koulu- ja opiskelijakuraattorit, koulu- ja opiskelijapsykologit, koulu- ja opiskelijater-

veydenhoitajat, etsivä työ, nuorisotyöntekijät, lastensuojelu, kuntien ehkäisevän 

päihdetyön yhdyshenkilöt ja muut nuorten kanssa työskentelevät toimijat. 
 

Tavoite Lisätä tietoa kannabiksesta, interventiomallista sekä menetelmistä oman työn tu-

eksi. 
 

Kouluttajat Maria Hatvala projektityöntekijä, YAD ry. 
 

Ilmoittautuminen Sitovat ilmoittautumiset 16.9.2019 mennessä; Satasairaalan henkilöstö koulutushal-

lintajärjestelmän kautta ja muut sähköpostilla koulutuspalvelut@satasairaala.fi 

  Sähköposti-ilmoittautumisesta lähetetään ensin viesti perille saapumisesta ja sen 

jälkeen viesti koulutukseen pääsystä.  
 

Osallistumismaksu  Ei osallistumismaksua. 
 

Kahvi- ja teetarjoilu  Pyydämme ilmoittautumisen yhteydessä kertomaan erityisruokavaliosta.  

 Etäpaikoissa ei ole kahvitarjoilua. 

 

Yhteyshenkilö  Lisätietoja koulutuksen sisällöstä antaa selvin päin Satakunnan hanke, projekti-

suunnittelija Jenni Lahtinen,  puh. 044 701 9705 tai sähköpostitse etunimi.suku-

nimi@pori.fi 
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Meillä saa puhua kannabiksesta – Tukea ja  

työvälineitä kannabiksen käytön puheeksi ottoon 
 

KASVI-interventio muodostuu teemoista; 

Kysy ja keskustele, Arvioi ja anna tietoa, Suunnittele, Vahvista, Itsemääräämisoikeus ja oma vastuu. 

 

KASVI-interventio sisältää menetelmiä, jotka on kehitetty yhdessä kohderyhmän nuorten kanssa. 

Olennaista on, että kannabiksesta puhuttaisiin jokaisen nuoren kanssa ja että puheeksi otto tulisi osaksi eri  

alojen ammattilaisten työtä. 

 

 

Aika 23.9.2019 klo 12.00–15.30 

 

 

 

 

Ohjelma 

 

klo 12.00–13.30  Tietoa kannabiksesta ja sen käytöstä Suomessa sekä kysymyksiä ja keskustelua 

aiheesta 

 

klo 13.30–14.00  kahvitauko 

 

klo 14.00-15.00 Interventiomallin esittely, kysymyksiä ja keskustelua aiheesta 

 

klo 15.00–15.30 Oma-apusivuston esittely ja yhteenveto 

 

 

 

 

 

 

Tervetuloa! 
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