
Keski-Suomen kohtaamispaikat -verkosto 
Keskiviikko 8.9.2021, Zoom 

Tapaamisen aiheena rahapelihaitat ja niiden puheeksi ottaminen. 

Sari Naappi toivotti osallistujat tervetulleeksi ja kertoi verkoston toiminnasta. Muistion kirjoitti Taru 

Paavolainen. 

 

1. Verkoston jäsenten kuulumiskierros 

• EHYT ry: 1.9.–30.11. on käynnissä A-klinikkasäätiön kanssa toteutettu Lahjoita lämpöä -kampanja, 

jossa kerätään käyttämättömiä villasukkia ja lapasia lahjoitettavaksi asunnottomille. Innokkaat 

neulojat mukaan kampanjaan! Jyväskylässä keräyspisteet sijaitsevat Lankakauppa Titityyssä, Vamos 

Jyväskylä/ Nuorten Katutasossa ja Kansalaistoiminnankeskus Matarassa. Kampanja liittyy 

Asunnottomien yöhön, joka järjestetään 17.10. Jyväskylän tapahtuma pyritään järjestämään 

livetilaisuutena tänä vuonna. 

• Sepänkeskus/KYT: Sepänkeskuksessa tarjolla kokous- ja toimistotiloja. Ryhmät ovat aloittaneet 

toiminnan pienimuotoisesti syksyllä. 

• OLKA / Kansalaistoiminnankeskus Matara:  

o Syksyn ensimmäinen arki-info järjestetään 9.9. aiheena luustoterveys ja osteoporoosi. 

Tilaisuus järjestetään sekä paikan päällä Matarassa että etänä Zoomin kautta: 

https://matara.fi/yleinen/arki-info-luustoterveys-ja-osteoporoosi  

o Mataran markkinat järjestetään 25.9. klo 17–22. Myyntikojupaikkoja on vielä vapaana, lue 

lisää: https://matara.fi/kansalaistoiminnankeskus-matara/ajankohtaista/320-mataran-

markkinat-la-25-9-klo-17-22  

o Vapaaehtoiseksi Mataraan -tilaisuus järjestetään 14.9.: https://matara.fi/yleinen/tule-

vapaaehtoiseksi-mataraan  

o Sairaala Novan OLKA-toiminta on ollut jo alkukesästä saakka käynnissä normaalisti. Uusia 

vapaaehtoisia etsitään myös sairaalalle, koulutus tulossa marraskuussa. 

• KYT Järjestöpalvelut: Järjestöille, yhdistyksille, seuroille ja muille yleishyödyllisille toimijoille 

maksutonta ohjausta, neuvontaa ja koulutuksia. Yhdistystori-alusta on maksuton viestintäkanava 

yhdistyksille, jossa sijaitsevat myös sivut Keski-Suomen Kohtaamispaikat -verkostolle: 

o https://www.yhdistystori.fi/teemaverkostot/keski-suomen-kohtaamispaikkaverkosto/  

o Syksyn koulutuksia: https://www.yhdistystori.fi/2021/08/19/syksy-2021-maksuttomia-

koulutuksia-yhdistyksille-keski-suomessa/  

• Taito Keski-Suomi ry: Kivääritehtaalla järjestetään kurssitoimintaa. Mukana mm. Valon 

kaupungissa, jossa teoksia tehdään Tourujoen alueelle. 

• Jyväskylän Lähitalot: Lähitalot aloittivat toimintansa syyskuun alussa: Kortteli Klubi (keskusta) ja 

Piippurannan Klubi (Kangas). Lähitalot toimivat kaikenikäisten kohtaamispaikkoina ja ovat myös 

järjestöille paikka järjestää toimintaa. Leikkitreffejä järjestetään tiistaisin Matarassa ja arki-infoja 

striimataan Lähitaloihin. https://www.jyvaskyla.fi/osallistu/lahitalot  

• Koske: Sote-uudistuksen toteutuminen ja tulevat hyvinvointialueet vaikuttavat ja näkyvät kaikessa 

toiminnassa syksyn aikana. 

• Jyvälän Setlementti: Jyvälä järjestää Löytöretken toimintaa työttömille: retkiä, pajoja sekä 

maahanmuuttajille Polkuja työelämään. Avaimet onnistumiseen -tiimissä on maahanmuuttajille 

perustaitojen opetusta. Jyvälässä on myös kansalais- ja vapaaehtoistoimintaa sekä kansalaisopiston 

kursseja setlementtiaatteen mukaan. https://jyvala.fi/  
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• TASOS & AIKUMETOD-hankkeet: Keski-Suomesta hankkeissa mukana Saarikka, Laukaa, Äänekoski 

ja Jyväskylä. Yhteistyötä tehdään Kansalaistoiminnankeskus Mataran kanssa 

talousneuvolatoiminnan yhteydessä, jossa monialainen tiimi ammattilaisia on tiettyinä ajankohtina 

paikalla pohtimassa ratkaisuja pieniin ja suuriin taloushuoliin. Toimintaa järjestetään sekä 

puhelinpalveluna että paikan päällä Matarassa. Seuraavan kerran talousneuvola auki 16.9.: 

https://www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/talous-ja-toimeentulo/talousneuvola  

 

2. Rahapelihaitat ja niiden puheeksi ottaminen, Jarkko Järvelin, kehittämispäällikkö, Sovatek-säätiö / 

Pelituki 

Diat liitteenä. 

Esiteltiin rahapelaamisen toimintakenttää ja tarjontaa Suomessa. Pelien kirjo on laaja ja lähes kaikkia 

rahapelejä on mahdollista pelata netissä. Verkon kautta tapahtuvan pelaamisen määrä kasvaa ja netissä 

tapahtuvasta pelaamisesta tulee myös haittoja. Veikkauksen peleistä on tilastotietoa, mutta kansainvälisten 

peliyhtiöiden netissä pelattavien pelien summista voidaan tehdä vain arvioita.  

Tarkasteltiin suomalaisten rahapelaamistapoja ja riskitasolla sekä ongelmallisesti pelaavien ja 

rahapeliriippuvaisten osuuksia. Peleihin käytetyt rahasummat eivät kerro kaikkea, vaan tärkeää on 

huomioida myös rahapelaamiseen käytetty aika. Miksi rahapelejä pelataan? Rahan osuutta motivaattorina 

korostetaan paljon, mutta syyt rahapelaamisen taustalla voivat olla hyvin moninaisia. Altistavia tekijöitä on 

useita, esimerkiksi tiettyihin elämänvaiheisiin liittyy riskejä. Käytiin läpi myös toiminnallisten riippuvuuksien 

piirteitä: aivokemiaa, mielihyvän tavoittelua ja riippuvuuden syntymismekanismeja. 

Rahapeliongelma ei näy päällepäin ja näkyvät oireet voivat liittyä usein moniin muihin asioihin. 

Rahapeliongelman tekee näkyväksi siitä puhuminen, mutta siihen liittyy usein häpeää, minkä vuoksi 

aiheesta vaietaan. Rahapelaamisen puheeksi ottaminen ei välttämättä aiheuta heti suuria vaikutuksia, 

mutta se jättää muistijäljen, jolla voi olla myöhemmin merkitystä. Puheeksioton muoto ei ole tärkeä, vaan 

se, että asia tulee esille. Kunnioittava kuuleminen on myös merkittävää. Jokainen voi miettiä, missä 

rahapelaaminen voisi tulla esille ja millaisessa tilanteessa siitä voisi kysyä. 

Pelituki järjestää peli- ja nettihaittoihin liittyvää koulutusta, neuvontaa ja palveluohjausta Itä- ja Keski-

Suomen alueella. Sivustolla on myös paljon materiaalia (https://pelituki.fi/). Pelituessa on testattu 

Joensuussa fyysistä neuvontapistettä matalan kynnyksen kohtaamispaikan tiloissa, mutta koronapandemia 

pysäytti kokeilun. Järjestöille Pelituki voi tarjota mm. räätälöityjä koulutuksia, oma-aputyökaluja 

käytettäväksi itsenäisesti tai vapaaehtoisen/läheisen tuella ja tukea esimerkiksi hankesuunnitteluun (jos 

aihe sivuaa pelaamista). Toiminnalliset riippuvuudet ovat uusia kansansairauksia ja järjestöt voivat tavoittaa 

riskiryhmiä hyvin sekä pitää aihetta esillä toiminnassaan. 

Keskustelussa puhuttiin Veikkauksen ja järjestöjen monimutkaisesta suhteesta ja korostettiin 

rahapelaamisen puheeksi ottamisen merkitystä. Pelituen kokeilu matalan kynnyksen kohtaamispaikassa 

herätti kiinnostusta ja yhdessä pohdittiin, millä tavoin sitä voisi kokeilla Keski-Suomessa. Myös räätälöidyn 

koulutuksen järjestäminen esimerkiksi kohtaamispaikkojen työntekijöille herätti kiinnostusta ja otetaan 

asiana mietintään.  

EHYT ry järjestää monia koulutuksia rahapelaamiseen liittyen: 

https://ehyt.fi/tapahtuma/rahapelit-puheeksi-selkokielella-koulutus/ 

https://ehyt.fi/tapahtuma/rahapelihaittakoulutus-jarjestoille-2/ 
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https://ehyt.fi/tapahtuma/e-elokolon-rahapelitietoisku-rahapelaamisen-puheeksiotto/ 

https://ehyt.fi/tapahtuma/e-elokolon-rahapelitietoisku-nuorten-rahapelaaminen/ 

https://ehyt.fi/tapahtuma/e-elokolon-rahapelitietoisku-urheilijoiden-rahapelaaminen-ja-rahapeliongelmat/ 

https://ehyt.fi/tapahtuma/ehkaisevan-paihdetyon-osaaja-koulutus-puhutaan-rahapelaamisesta/ 

 
 

3. Joulukuun 8.12. tapaamisen suunnittelua yhdessä 
 
Suunniteltiin yhdessä seuraavan tapaamisen 8.12. ohjelmaa: millaisia toiveita verkoston jäsenillä on 
joulukuun tapaamiseen? Ideoita kerättiin etukäteen Jamboard-alustalle ja työstämistä jatkettiin 
tapaamisen aikana: https://jamboard.google.com/d/1MgWpnK8MFDCZGeyJqO3bYDoElO7e_GhrrCUMi-
_xiwo/edit?usp=sharing 
 
Verkoston jäsenten toiveissa korostui halu tavata paikan päällä sekä jouluiset tarjottavat ja ohjelma. 
Puheeksi tuli myös Pelkosenniemi 1939 -elokuva, joka on mahdollista katsoa samalla viikolla 2.12. klo 17 
Lähitalo Kortteli Klubissa. Joulukuun tapaamista suunnitellaan kerättyjen toiveiden ja ideoiden perusteella. 
Tapaaminen järjestetään 8.12. klo 13–15 Matara-salissa. 
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