Päihdetilannekysely 2019
Varkauden tulokset
Taustatiedot
1. Sukupuoli
100, 0 %
79, 8 %
80, 0 %

60, 0 %

40, 0 %
19, 6 %

20, 0 %

0, 6 %
0, 0 %
Nai nen

Mi es

Muu

Varkaus (KA:1.21, Hajonta:0.42) (Vastauksia:163)

2. Ikä

Al l e 18 v uot t a

1,2 %

18-30 v uot t a

10,4 %

47,6 %

31-45 v uot t a

32,9 %

46-60 v uot t a

7,9 %

yl i 60 v uot t a
0, 0 %

20, 0 %

40, 0 %

60, 0 %

80, 0 %

100, 0 %

Varkaus (KA:3.36, Hajonta:0.82) (Vastauksia:164)

3. Ammattiryhmä

60,7 %

T yönt eki j ä

10,4 %

Al em pi t oi m i henki l ö

4,3 %

Joht av a asem a
Maanv i l j el ij ä

0,0 %

Yksi t yi syri t t äj ä
El äkel äi nen
O pi skel i j a/ koul ul ai nen
Muu
0, 0 %

3,1 %

8,0 %
3,1 %
10,4 %
20, 0 %

40, 0 %

60, 0 %

80, 0 %

Varkaus (KA:2.63, Hajonta:2.52) (Vastauksia:163)

100, 0 %

4. Asuinkunta
100, 0 %

100, 0 %

80, 0 %

60, 0 %

40, 0 %

20, 0 %
0, 0 %
0, 0 %
Joroi nen

Varkaus

Varkaus (KA:2.0, Hajonta:0.0) (Vastauksia:164)

Ongelmien varhainen tunnistaminen ja
tuki
5. Oletteko koskaan ollut huolissanne läheisenne alkoholin käytöstä?

Kyl l ä

65,2 %

32,9 %

Ei

En osaa sanoa

1,8 %

0, 0 %

20, 0 %

40, 0 %

60, 0 %

80, 0 %

100, 0 %

Varkaus (KA:1.37, Hajonta:0.52) (Vastauksia:164)

6. Onko teiltä kysytty terveydenhuoltohenkilöstön vastaanotolla
alkoholinkäytöstä ja annettu tarvittaessa neuvontaa edellisen 12 kuukauden
aikana?

35,4 %

Kyl l ä

63,4 %

Ei

En osaa sanoa

1,2 %

0, 0 %

20, 0 %

40, 0 %

60, 0 %

80, 0 %

Varkaus (KA:1.66, Hajonta:0.5) (Vastauksia:164)

100, 0 %

7. Onko teitä kysytty terveydenhuollon vastaanotolla tupakka- ja
nikotiinituotteiden käytöstä ja annettu tarvittaessa neuvontaa
lopettamiseen?

50,9 %

Kyl l ä

Ei

En osaa sanoa

46,6 %

2,5 %

0, 0 %

20, 0 %

40, 0 %

60, 0 %

80, 0 %

100, 0 %

Varkaus (KA:1.52, Hajonta:0.55) (Vastauksia:163)

8. Tiedotetaanko kunnassanne tupakoinnin lopettamisen tukipalveluista (esim.
terveyskeskuksen tiloissa tai verkossa)?

32,3 %

Kyl l ä

28,0 %

Ei

39,6 %

En osaa sanoa

0, 0 %

20, 0 %

40, 0 %

60, 0 %

80, 0 %

Varkaus (KA:2.07, Hajonta:0.85) (Vastauksia:164)

100, 0 %

9. Onko teillä kysytty terveydenhuollon vastaanotolla rahapelaamisesta ja
annettu tarvittaessa neuvontaa lopettamiseen?

Kyl l ä

2,4 %

93,9 %

Ei

En osaa sanoa

3,7 %

0, 0 %

20, 0 %

40, 0 %

60, 0 %

80, 0 %

100, 0 %

Varkaus (KA:2.01, Hajonta:0.25) (Vastauksia:164)

10. Onko teiltä kysytty terveydenhuollon vastaanotolla huumausaineiden tai
lääkkeiden väärinkäytöstä ja annettu tarvittaessa neuvontaa lopettamiseen?

9,8 %

Kyl l ä

Ei

En osaa sanoa

88,4 %

1,8 %

0, 0 %

20, 0 %

40, 0 %

60, 0 %

80, 0 %

Varkaus (KA:1.92, Hajonta:0.33) (Vastauksia:164)

100, 0 %

11. Noudattavatko kuntanne päivähoitopaikat, koulut ja oppilaitokset
lakisääteisiä tupakointikieltoja (päivähoitopaikan/oppilaitoksen hallinnoimalla
alueella ei saa tupakoida)?

54,3 %

Kyl l ä

Ei

16,0 %

29,6 %

En osaa sanoa

0, 0 %

20, 0 %

40, 0 %

60, 0 %

80, 0 %

100, 0 %

Varkaus (KA:1.75, Hajonta:0.88) (Vastauksia:162)

12. Oletko havainnut, että ikäihmisten alkoholinkäyttö on kunnassanne
lisääntynyt?

36,0 %

Kyl l ä

Ei

23,2 %

40,9 %

En osaa sanoa

0, 0 %

20, 0 %

40, 0 %

60, 0 %

80, 0 %

Varkaus (KA:2.05, Hajonta:0.88) (Vastauksia:164)

100, 0 %

13. Saavatko ikäihmiset kunnassanne tukea alkoholinkäytön vähentämiseksi?

Kyl l ä

Ei

14,1 %

12,9 %

73,0 %

En osaa sanoa

0, 0 %

20, 0 %

40, 0 %

60, 0 %

80, 0 %

100, 0 %

Varkaus (KA:2.59, Hajonta:0.72) (Vastauksia:163)

14. Puututaanko työpaikoilla mielestäsi riittävästi alkoholihaittoihin ja ongelmiin?

Kyl l ä

20,1 %

41,5 %

Ei

En osaa sanoa

0, 0 %

38,4 %

20, 0 %

40, 0 %

60, 0 %

80, 0 %

Varkaus (KA:2.18, Hajonta:0.74) (Vastauksia:164)

100, 0 %

Haittojen ehkäisy ja vähentäminen
15. Käytetäänkö kunnassanne liikaa alkoholia?

62,6 %

Kyl l ä

Ei

6,7 %

30,7 %

En osaa sanoa

0, 0 %

20, 0 %

40, 0 %

60, 0 %

80, 0 %

100, 0 %

Varkaus (KA:1.68, Hajonta:0.91) (Vastauksia:163)

16. Suhtaudutaanko kunnassanne liian vapaasti humalajuomiseen?

40,9 %

Kyl l ä

23,8 %

Ei

35,4 %

En osaa sanoa

0, 0 %

20, 0 %

40, 0 %

60, 0 %

80, 0 %

Varkaus (KA:1.95, Hajonta:0.87) (Vastauksia:164)

100, 0 %

17. Oletteko viimeisen 12 kk:n aikana pelännyt kuntanne kadulla tai muulla
julkisella paikalla kohtaamianne päihtyneitä?

Kyl l ä

37,4 %

60,7 %

Ei

En osaa sanoa

1,8 %

0, 0 %

20, 0 %

40, 0 %

60, 0 %

80, 0 %

100, 0 %

Varkaus (KA:1.64, Hajonta:0.52) (Vastauksia:163)

18. Tulisiko alkoholin käyttöä julkisella paikalla voida rajoittaa tietyillä alueilla
kunnassanne kaupungin/kunnan omalla päätöksellä?

42,0 %

Kyl l ä

Ei

27,2 %

30,9 %

En osaa sanoa

0, 0 %

20, 0 %

40, 0 %

60, 0 %

80, 0 %

100, 0 %

Varkaus (KA:1.89, Hajonta:0.85) (Vastauksia:162)

Jos vastasit kyllä, niin missä? (Varkaus)


Joissain yleisillä paikoilla kuten toreilla.



Alkoholia ei tarvitsisi juoda yhtään missään julkisella paikalla joka ei ole
anniskeluravintola.



Yleisesti julkisilla paikoilla. Piknik-tyyppinen alkoholin nauttiminen on Ok.



Uimarannoilla ja yleensä rannoilla asutusten läheisyydessä, esim. veneiden
säilytyspaikoilla



Kaupungilla esim puistoissa tms julkisissa paikoissa joissa lapset voivat nähdä
päihteiden käyttöä.



Torin ympäristössä



Kesäisin uimarannoilla tulisi rajoittaa päihdyttävien aineiden käyttöä



Lasten leikkipuistojen läheisyydessä. Esim.ns. liikennepuisto Kuoppakankaan
työkeskuksen vieressä.



Rannoilla.



Hertunranta, uimarannat



Puistot.. Rannat



Sellaisilla alueilla joilla liikkuu paljon lapsia ja erityisesti tapahtumien aikaan



Kaupungin yleiset puistoalueet. Lasten leikkipuistot sekä uimarannat.



Ainakin leikkipuistot, liikuntapaikat, koulujen lähialueet yms. missä voi olla lapsia.
Kirjaston piha ja lähialue.



Huoltoasemat, venesatama-alueet, kauppaliikkeet.



Tilaisuuksissa ja tapahtumissa joissa on lapsia. Urheilutapahtumat.



Koulut, kirjasto, tapahtumat joissa alaikäisiä



Kaikilla julkisilla paikoilla ja erityisesti siellä missä on lapsia, kuten torit ja puistot.



Urheilutapahtumissa ehdoton kielto.



Hertunranta



Lähinnä koulujen, päiväkotien ja lasten ja nuorten harrastuspaikkojen läheisyydessä



Kaupungin puistot



Tilaisuuksia, joissa on lapsia ja nuoria.



Taajama-alueen sisäpuolella. Joka paikassa on oltava turvallista liikkua ilman pelkoa
siitä, että törmää humalaisiin. Varsinkin kesäisin puistoja ym. viheralueita pitäisi
valvoa paljon enemmän, ettei juopot pääsisi pesiytymään niihin.



Missä liikkuu lapsia ja nuoria.



Kauppojen edustoilla, kaduilla.



en osaa sanoa, jotkut tapahtumat. Toivoisi yläkouluikäisille nuorille päihteetöntä
tapahtumaa, Wanuvarock tai vastaava jatkuvaksi. Lisäksi toivoisi artisteja,
konsertteja, nuorten suosikkiesiintyjiä tänne ikärajattomille keikoille. Myös
Savonsampo-messut oli mahtava huomionosoitus kunnan nuorisolle ja lapsille!



Täysi kielto ei ole koskaan hyvästä. Tietynlaista uhoamista seurauksena.
Kohtuukäyttäjät joutuvat kärsimään turhaan.



Kunnalliset tilat , joissa oleskelee nuori



Lasten ja nuorten leikki- ja harrastuspaikkojen läheisyys



Kaikki julkiset alueet



-



Puostoissa.



Päiväaikaan terasseilla yms.



lasten leikkipaikoilla sekä lastentapahtumien lähistöillä



Uimarannoilla



Kyllä. Esim.taajama-alueella



Puistot, yleiset paikat mm.torit. kauppojen edustat, laiturit.



Koulujen ja päiväkotien pihat, uimarannat ja leikkipuistot



Keskikaupungilla



Yleisillä puistoalueilla



Leikkipuistoissa



hieman syrjemmäs keskustasta



Hertunranta ja kaupungin puistoalueet.!!!! Konttiravintolan toiminto on kuitenkin
asiallista.



Julkisilla paikoilla



Paikoissa joissa on lapsia. Esim. puistot



Torilla, puistoissa.



Lasten yleisötapahtumissa erillinen kielto. Liikenneasemilla, matkakeskus,
kauppakeskusten läheisyydessä.



Keskusta, kauppojen läheisyys, koulujen pihat viikonloppuisin, tori



puistoissa,turuilla ja toreilla



Uimarannoilla. Urheilutapahtumissa.



Julkiset paikat, erityisesti puistot, joihin ei lasten kanssa viitsi nykyään edes mennä
juurikin juopuneiden määrän vuoksi.



Ei piha-alueilla missä lapset saattaisivat altistua käytön näkemiselle.



Taulumäen torin ympäristössä.



Alueet missä liikkuu paljon lapsia



Esimerkiksi kauniit puistot ja torialue. Samoin ranta-alueet kesäisin.



Koko Varkauden alueella



Keskusta-alueen puistot ja tori

19. Haluaisitko vaikuttaa kertomalla mielipiteesi, mikäli oman kotinne
välittömässä lähiympäristössä sijaitsevalle ravintolalle haettaisiin
anniskelulupaa tai jatkoaikaa terassianniskeluun?

57,1 %

Kyl l ä

29,4 %

Ei

En osaa sanoa

0, 0 %

13,5 %

20, 0 %

40, 0 %

60, 0 %

80, 0 %

Varkaus (KA:1.56, Hajonta:0.72) (Vastauksia:163)

100, 0 %

20. Pitäisikö ravintoloiden aukioloaikoja rajoittaa kunnassanne nykyisestä?

22,6 %

Kyl l ä

60,4 %

Ei

En osaa sanoa

0, 0 %

17,1 %

20, 0 %

40, 0 %

60, 0 %

80, 0 %

100, 0 %

Varkaus (KA:1.95, Hajonta:0.63) (Vastauksia:164)

21. Ovatko ravintoloiden pidentyneet anniskeluajat aiheuttaneet häiriöitä
lähiympäristössänne?

Kyl l ä

7,4 %

82,2 %

Ei

En osaa sanoa

0, 0 %

10,4 %

20, 0 %

40, 0 %

60, 0 %

80, 0 %

Varkaus (KA:2.03, Hajonta:0.42) (Vastauksia:163)

100, 0 %

22. Tulisiko alkoholin myyntiin päihtyneelle suhtautua kuntanne ravintoloissa
nykyistä tiukemmin?

Kyl l ä

Ei

En osaa sanoa

0, 0 %

64,8 %

14,8 %

20,4 %

20, 0 %

40, 0 %

60, 0 %

80, 0 %

100, 0 %

Varkaus (KA:1.56, Hajonta:0.81) (Vastauksia:162)

23. Tulisiko alkoholin myyntiin päihtyneelle suhtautua kuntanne kaupoissa
nykyistä tiukemmin?

59,3 %

Kyl l ä

Ei

16,7 %

24,1 %

En osaa sanoa

0, 0 %

20, 0 %

40, 0 %

60, 0 %

80, 0 %

Varkaus (KA:1.65, Hajonta:0.84) (Vastauksia:162)

100, 0 %

24. Tulisiko alkoholijuomien myyntiaikoja rajoittaa kaupoissa kunnassanne
nykyisestä?

Kyl l ä

13,6 %

71,0 %

Ei

En osaa sanoa

0, 0 %

15,4 %

20, 0 %

40, 0 %

60, 0 %

80, 0 %

100, 0 %

Varkaus (KA:2.02, Hajonta:0.54) (Vastauksia:162)

25. Tulisiko alkoholiteollisuuden sponsorointi ja mainonta urheilutapahtumien
yhteydessä kieltää kunnassanne?

47,5 %

Kyl l ä

Ei

En osaa sanoa

0, 0 %

35,0 %

17,5 %

20, 0 %

40, 0 %

60, 0 %

80, 0 %

Varkaus (KA:1.7, Hajonta:0.75) (Vastauksia:160)

100, 0 %

26. Tulisiko tupakkatuotteiden myyntipaikkoja vähentää kunnassanne?

40,4 %

Kyl l ä

44,7 %

Ei

En osaa sanoa

0, 0 %

14,9 %

20, 0 %

40, 0 %

60, 0 %

80, 0 %

100, 0 %

Varkaus (KA:1.75, Hajonta:0.7) (Vastauksia:161)

27. Tulisiko rahapeliautomaatteja vähentää kunnassanne?

40,1 %

Kyl l ä

34,0 %

Ei

25,9 %

En osaa sanoa

0, 0 %

20, 0 %

40, 0 %

60, 0 %

80, 0 %

Varkaus (KA:1.86, Hajonta:0.8) (Vastauksia:162)

Jos vastasit kyllä, niin missä? (Varkaus)


Kaupoissa, huoltoasemilla ja kioskeilla



Kaikista kaupoista pois



Kaupoissa ja baareissa



Kaupat, abc, portti

100, 0 %



Prismassa



Kaikkialla.



Peliautomaatit tulisi sijoittaa erillisiin pelisaleihin



Kaupoissa, sillä siellä on helppo asioida jokaisen. Jos pelejä olisi esim vain
huoltamoilla, siellä ei asioisi ihan kaikki



Kaupoissa on aivan liikaa peliautomaatteja.



Ravintoloissa.



Kaupoissa



Huoltoasemat.... Kaupat



Pienemmissä kaupoissa ei tarvita pelikoneita.



Kaupoissa



Kaupoissa ja huoltoasemilla. Näille pitäisi olla kunnolla valvottuja tiloja.



Nuorison vapaa-ajanoleskelupaikoissa esim. ABC, Varkauden portti ja muut näiden
kaltaiset.



Rahapelit pois ruokakaupoista ja kioskeista.



Kaikki kaupat, isot ja pienet; pelit pois.



Missä vaan, niitä on kaikkialla



Joistain kaupoista vähennettäisiin



Kaupoissa



Päivittäitavarakaupoissa



Pelit pois marketeista, jos haluaa pelata niin on mentävä johonkin varta vasten, ei
arkisen elämän pakon sanelemana tavalliseen kauppaan



kaupoissa



Rahapeliautomaatit pois kauppojen auloista! Kauheaa katsoa, kun vanhukset
tuhlaavat niihin vähäisiä ropojaan (toki myös muut). Eivät välitä siitä tiedosta, että
automaatit on ohjelmoitu antamaan voittoja niin, että pelaaja jää lopulta aina
tappiolle.



Ongelmapelaajalle mahdollistuu pelaaminen helpommin, taloudellisia ongelmia



Kauppojen aulasta kokonaan pois!



Kaupat ja huoltoasemat



Kaupoissa



Kaupoissa.



Mielestäni esimerkiksi kaupoissa ei tarvitse olla rahapeliautomaatteja; varsinkin
sellainen pistää silmään kun joskus näkee vanhemman pelaamassa rahapelejä ja
lapsi odottelee vähän kauempana...



Kaupat



Kaupoissa



Kaupat, vanhukset pelaa rahansa.



Rahapelit pois kauppojen auloista.



Kaupoissa ja huoltoasemilla



Kaupoissa



Kaupoissa



kaupoista



Kaupojen yhteydessä.



Kaupoissa



Päivittäistavarakaupat



Kaupoissa ja pubeissa



Kaikki rahapelit pois!



marketeissa ja ostareissa



Marketeista ym., joissa olevat lasten nähtävillä normaalien kauppareissujen aikana.



Kaupoissa ja kioskeissa saisi olla vähemmän peliautomaatteja, on paljon
peliriippuvaisia



Kaikista kaupoista ja kioskeista pois.



Peliautomaatit pois ruokakaupoista.



Ruokakaupoissa



urheilutapahtumiin ei alko liity mielestäni millään lailla.



Kaupoissa



kaupoissa

Alaikäisten päihteiden ja tupakka- ja
nikotiinituotteiden käyttö sekä
rahapelaaminen
28. Oletteko havainneet kunnassanne alkoholin välittämistä alaikäisille
viimeisen 12 kuukauden aikana?

36,1 %

Kyl l ä

55,7 %

Ei

En osaa sanoa

0, 0 %

8,2 %

20, 0 %

40, 0 %

60, 0 %

80, 0 %

Varkaus (KA:1.72, Hajonta:0.6) (Vastauksia:158)

100, 0 %

29. Oletteko havainneet kunnassanne tupakkatuotteiden välittämistä
alaikäisille viimeisen 12 kuukauden aikana?

Kyl l ä

41,1 %

51,5 %

Ei

En osaa sanoa

0, 0 %

7,4 %

20, 0 %

40, 0 %

60, 0 %

80, 0 %

100, 0 %

Varkaus (KA:1.66, Hajonta:0.61) (Vastauksia:163)

30. Oletteko havainneet viimeisen 12 kuukauden aikana tilanteita, joissa myyjä
ei ole tarkastanut nuorelta näyttävän alkoholin ostajan ikää?

22,7 %

Kyl l ä

Ei

En osaa sanoa

0, 0 %

69,9 %

7,4 %

20, 0 %

40, 0 %

60, 0 %

80, 0 %

Varkaus (KA:1.85, Hajonta:0.53) (Vastauksia:163)

100, 0 %

31. Oletteko havainneet viimeisen 12 kuukauden aikana tilanteita, joissa myyjä
ei ole tarkastanut nuorelta näyttävän tupakkatuotteiden ostajan ikää?

Kyl l ä

19,8 %

72,8 %

Ei

En osaa sanoa

0, 0 %

7,4 %

20, 0 %

40, 0 %

60, 0 %

80, 0 %

100, 0 %

Varkaus (KA:1.88, Hajonta:0.51) (Vastauksia:162)

32. Oletteko havainneet kunnassanne alaikäisten nuuskaamista viimeisen 12
kuukauden aikana?

64,8 %

Kyl l ä

Ei

En osaa sanoa

0, 0 %

29,0 %

6,2 %

20, 0 %

40, 0 %

60, 0 %

80, 0 %

Varkaus (KA:1.41, Hajonta:0.6) (Vastauksia:162)

100, 0 %

33. Oletteko havainneet kunnassanne alaikäisten sähkösavukkeiden käyttöä
viimeisen 12 kuukauden aikana?

Kyl l ä

60,0 %

33,8 %

Ei

En osaa sanoa

0, 0 %

6,3 %

20, 0 %

40, 0 %

60, 0 %

80, 0 %

100, 0 %

Varkaus (KA:1.46, Hajonta:0.61) (Vastauksia:160)

34. Oletteko havainneet kunnassanne alaikäisten huumeiden käyttöä viimeisen
12 kuukauden aikana?

31,9 %

Kyl l ä

Ei

En osaa sanoa

0, 0 %

50,3 %

17,8 %

20, 0 %

40, 0 %

60, 0 %

80, 0 %

Varkaus (KA:1.86, Hajonta:0.69) (Vastauksia:163)

100, 0 %

35. Oletteko havainneet alaikäisten rahapelaamista kunnassanne viimeisen 12
kuukauden aikana?

Kyl l ä

39,3 %

49,1 %

Ei

En osaa sanoa

0, 0 %

11,7 %

20, 0 %

40, 0 %

60, 0 %

80, 0 %

100, 0 %

Varkaus (KA:1.72, Hajonta:0.66) (Vastauksia:163)

36. Tulisiko alaikäisten alkoholinkäyttöön puuttua kunnassanne nykyistä
enemmän?

79,8 %

Kyl l ä

Ei

En osaa sanoa

0, 0 %

3,7 %

16,6 %

20, 0 %

40, 0 %

60, 0 %

80, 0 %

Varkaus (KA:1.37, Hajonta:0.75) (Vastauksia:163)

100, 0 %

37. Tulisiko alaikäisten tupakointiin ja nuuskaamiseen puuttua kunnassanne
nykyistä enemmän?

Kyl l ä

Ei

91,4 %

1,8 %

En osaa sanoa

0, 0 %

6,7 %

20, 0 %

40, 0 %

60, 0 %

80, 0 %

100, 0 %

Varkaus (KA:1.15, Hajonta:0.51) (Vastauksia:163)

38. Tulisiko alaikäisten kannabiskokeiluihin ja käyttöön puuttua kunnassanne
nykyistä enemmän?

87,7 %

Kyl l ä

Ei

En osaa sanoa

0, 0 %

3,1 %

9,2 %

20, 0 %

40, 0 %

60, 0 %

80, 0 %

Varkaus (KA:1.21, Hajonta:0.59) (Vastauksia:163)

100, 0 %

39. Tulisiko alaikäisten rahapelaamiseen puuttua kunnassanne nykyistä
enemmän?

Kyl l ä

Ei

63,4 %

6,2 %

En osaa sanoa

0, 0 %

30,4 %

20, 0 %

40, 0 %

60, 0 %

80, 0 %

Varkaus (KA:1.67, Hajonta:0.91) (Vastauksia:161)

100, 0 %

40. Kun ajattelette päihteitä koskevia haittoja kunnassanne, mihin seikkaan tai
seikkoihin erityisesti tulisi mielestänne puuttua? (Varkaus)


Nuorten asenteihiin ja tiedottamiseen. Päihteiden kokeilun ja käytön seurauksista
pitää puhua enemmän.



Nuorten päihdevalistusta olisi hyvä lisätä kannabiksen ja nuuskan osalta



Väkivaltarikoksiin, perheiden pahoinvointiin, ilkivaltaan, eläinsuojelurikoksiin.



Alkoholin ja huumeiden vaikutukseen opiskelu- ja työelämässä. Tupakoinnin
aiheuttamat haitat ulkopuolisille, haju ja roskaaminen julkisilla paikoilla. Huumeiden
käyttövälineet julkisilla paikoilla, esim. puistoissa tai yleisissä roskiksissa.



Syrjäytymisen estämiseen, matalan kynnyksen apua, läheisille keinoja ilmoittaa
läheisestä josta on huolissaan anonyymisti



Nuorisoon. Nuoret ajautuvat päihteiden takia moniin erilaisiin ongelmiin. Nuorissa on
tulevaisuus, joten heihin tulisi panostaa.



Alkoholismi, huumeet. Sellaisia aika paljon asukaslukuun katsottuna.



Nuorten huume kokeiluihin ja käyttöön.



Kauheassa humalassa olevien ihmisten terveysneuvontaan



Alaikäisten päihteiden ja nuuskan käyttöön.



Alaikäisten ja selvästi alkoholisoituneiden henkilöiden käyttöön rajoittamalla myyntiä
tiukemmin



En osaa sanoa. Tuntuu, että lapset ja nuoret näkevät liikaa julkisilla paikoilla tätä.
Olisiko matalan kynnyksen auttamispisteistä hyötyä?



Huumeruiskut eivät kuulu luontoon, ei lasten leikkipaikkoihin, ei kaduille eikä kouluun.



Liikaa alkoholisteja täällä



Katupartiot näkyvämmiksi varsinkin paikkoihin missä nuoriso kokonntuu. Huumeita
myydäön kadulla alle 11v lapsille vapaasti ja tuntuu että mitään ei tehdä. Koulujen
myös otettava vastuu jotta koulun aikana ei myyntiä tapahdu lokeroista suoraan
kavereille. Myös keskuudessa ollut myynnissä adhd lääkkeitä ja muita
masennuslääkkeitä. Jatkuvat valvonnat ja varsinkin viikonloppuisin. Myös
peitetehtäviä tai peitepoliiseja tehtäviin ulos kadulle.



Nuorison päihteiden käyttö. Varsinkin huumaavien aineiden käyttö ja välitys.
Nuuskan käyttö.



Kannabiksen myyntiin ja Bandidostilojen tarkkailuun.



Alaikäisten nuuskaaminen
Kaikkien huumeiden käyttö



Terveyden/mielenterveyden ongelmiin



Autoilu ja päihteet ei sovi yhteen.



Lapsiperheisiin... Huostaanottoihin vanhemmat käyttäjiä



Lasten hyvin vointiin ja lastensuojeluun



Vartijoita kauppoihin enemmän.
Lisäksi asuntomurtoja ja tavaroiden anastaminen toisten asunnoista, varastoista ja
pihoilta on lisääntynyt.



Mitä päihteet tekevät varsinkin alaikäisten aivoille ja keholle.



Liikuntapaikat ja kirjaston lähialue päihteettömiksi



Päihteettömiä nuorisotiloja riittävästi, valistustyöhön ja vanhempien
"sinisilmäisyyden" poistoon.



Ehkäisevän päihdetyön kehittämiseen, liian paljon korjaaviin palveluihin turvataan.
Valvontaa tulisi tehostaa ja poliisiin saada resursseja tähän työhön enemmän.



Varhaiseen puuttumiseen ja ennaltaehkäisyyn.



Nuoret



ennalta ehkäisyysn ja vanhempien tukemiseen



Nuorten ennaltaekäiseviin tukipalveluihin kaikissa päihteiden käytössä, niitä tulisi
lisätä kunnnassamme.



Suurin ja näkyvin haitta on alkoholin suurkulutus ja siihen liittyvät ilmiöt. Voimakkaasti
humalassa oleva ihminen on usein aggressiivinen ja arvaamaton. Pilvenpolttelijat
eivät ole olleet haitaksi. Laittomista huumeista huolettaa eniten metamfetamiinin
käyttäjien määrän lisääntyminen.



Alkoholin käyttö



Ennakoivaan työhön. Informaatioon ja nuoriin panostamiseen. Aikuisille enemmän
tukitoimia, kun päihdeasiakkaille palveluasumista, nyt vain tuki asumista. Myös ns.
Märkäpää puuttuu.



Päihteiden vaikutus perheisiin ja ennenkaikkea lasten turvallisuuteen



Nuorten päihteiden käyttö



Nuorisoon



Ennaltaehkäisyyn, tiedottamiseen!



Nuorison häiritsevä käyttäytyminen



Yhteistyön vahvistamiseen eri toimijoiden kesken.



Oppilaitosten piha-alueet, siellä kierretään sääntöjä polttamalla lähellä, mutta siellä
missä ei voida puuttua. Varsinkin yläkoulun liepeillä tapahtuvaan tupakointiin tulee
puuttua. Kouluajalla koulun vastuu oppilaista, vaikka olisivat oppilaitoksen alueen
ulkopuolella?



-



Nuorten päihteiden käytön ennaltaehkäisyyn.



ennaltaehkäisy



Parveketupakoinnille täyskielto! Tupakointi varsinkin tiiviissä asumismuodoissa
aiheuttaa aina väistämättä haittaa sivullisille. Samoin juopottelu vastaavissa taloissa.
Sellaisille ihmisille pitäisi olla omat taloyhtiönsä ja asuinpaikkansa. Pohjimmiltaan on
jokaisen oma asia, miten terveytensä pilaa, mutta muiden ei pitäisi kärsiä siitä.
Asukoon keskenään jossain sauhuttelemassa/juomassa. Juopot pois puistoista
/yleisötapahtumista!



Saatavuus alaikäisenä, asenteet, lähipiiri vahvasti mukaan



Julkisilla paikoilla juopuneena oleminen ja häiritseminen.



Nuuskan käyttöön kouluaikana koulun tiloissa. Tupakointiin urheilu-kenttien yms.
urheiluareenojen yhteydessä, kouluilla, päiväkotien läheisyydessä. Alkoholin
välittämiseen alaikäisille. Alaikäisten humalahakuiseen juomiseen niin, että asiasta
keskustellaan usealla eri taholla (koulu, so-te yms. toimijat, kodit jne.)



Perheen tavat, tottumukset antavat pohjan kaikelle lapsen ja nuoren kasvulle ja
kehitykselle. Jos lapsen, nuoren vanhemmat eri mieltä kuin ammattilaisten ohjeet,
ajankäyttö täysin turhaa. Alaikäisille ei pitäisi myydä päihteitä, koskee myös
vanhempia!



Nuoret, vanhempien asenne kuntoon!



Päihteiden jatkuva käyttö jo toisessa polvessa



Kotiin annettaviin infoihin jo alakouluiässä oleviin perheisiin.



Nuorten alkoholin käyttö ja syrjäytymisvaara, tupakan ja alkoholin käyttö - portti
kovempiin huumeisiin?



-



Nuorten syrjäytymiseen ja toimeentuloon.



Nuorison päihteiden käyttöön.



Päihteiden käyttöön ja välittämiseen oppilaitoksissa ja esim. torilla.



Huumausaineiden ns. viihdekäyttöön



Mielestäni huumeiden käyttöä ei tulisi tukea jakamalla ilmaiseksi huumeiden
käyttövälineitä, esim ruiskuja...



Ihan jo kouluissa pitäisi olla sallittua taskujen ja reppujen tarkistus



Ongelmaisten läheisten yhteydenottoja ei oteta vakavasti ! Tämä ihan oma kokemus
! Läheiset suljetaan ulkopuolelle.



Nuorten ja heidän vanhempiensa valistaminen.



Alaikäisten päihteiden käyttöön tulisi puuttua. Tällä hetkellä Waltterin koulussa 5. luokkalaiset ovat nuorimpia kannabiksen käyttäjiä! Opettajien tulisi olla huomattavasti
valveutuneempia ja enemmän tilanteen tasalla mitä koulun alueella tapahtuu. Myös
päihdevalistus koulun henkilökunnalle olisi todella tärkeää! Vanhemmat ovat myös
aika tiedottomia erilaisista päihteistä. Alkoholin käyttö nuorten keskuudessa
vähentynyt, mutta kannabis lisääntyy hurjaa vauhtia ja sitä myöden "kovemmat
aineet" tilanne Varkaudessa todella huolestuttava. Eikä siinä enää hyssyttely auta.



Alaikäisten käyttöön.



Roskaamiseen yleisillä paikoilla, esim. pulloja rikotaan kaduille ja leikkipuistoihin,
huumeruiskuja neuloineen puistoissa.
Kesäaikaan päihtyneet rahankerjääjät torilta pois.
Tupakkanatsoilla roskaaminen koulujen läheisyydessä.



työyhteisöjen tulisi tiedostaa ottamansa vastuu, kun työntekijän päihteidenkäyttöön ei
puututa



Kuullut, että yläkoulussa on helppoa löytää huumeiden välittäjä, jos vain haluaa.



Alkoholismi ja heidän hoitoon pääseminen, että olisi helpompi tie avun saamiselle.
Nuorten tiukempi valistaminen alkoholin ja tupakkatuotteiden käytön vaaroista
yläasteikäisillä. Niiden saatavuudesta, tarjonnasta ja käyttöön liittyvistä haitoista
pitäisi puhua vielä enemmän jo koulussa.



Apua pitäisi saada helpommin ongelmiin, jonot Joka paikkaan ovat pitkiä



Julkisilla paikoilla juomiseen esim. tori.



Nuorten päihteiden käyttöön



Kannabis, nuuska, tupakka, lääkkeiden väärin käyttö koulualueella ja lasten
kertoman mukaan jopa oppitunneilla



Alaikäusten päihteiden käyttö.



Väkivalta



Nuorten ihmisten elämä menee sekaisin päihteistä. Ennaltaehkäisy olisi tärkeää.
Tukea perheisiin enemmän, joissa nuorilla on vaarana alkaa käyttämään päihteitä-.



Juomisen jatkumiseen ja siihen liittyviin ongelmiin kuten mielenterveys, Yksinäisyys,
asioiden hoitamattomuus.



huumeet



Nuorten päihteisiin ja niiden hankkimiseen



Nuorten päihteet



Enemmän juhlapyhien aikaan nuorten juhlimis käyttäytymiseen ja puistoalueiden
"röty porukoiden" tarkempaan valvomiseen.



Alaikäisten nuuskan, sähkötupakan, tupakan, huumeiden ja alkoholin vaaroista
yleisimmin kertominen käytännön esimerkkien kautta.



Yläkoululaisten nuuskan käyttö.



Nuorten huumeiden käyttöön ja sen ehkäisemiseen.



Kouluissa tiukempia tarkastuksia



Alaikäisten nuuskan käyttöön ja sen saatavuuteen. Mitään yksittäistä päihdettä ei
pitäisi demonisoida liikaa vaan kertoa rehellisesti nuorille eri päihteiden vaikutuksista
ja haitoista. Mikään päihde ei ole hyväksi kehittyvälle nuorelle. Nuorille pitäisi opettaa
asioiden ja ongelmien käsittelyä keskustelemalla tms. liian monet aikuisetkin
käyttävät päihteitä liiallisia määriä esim. mielipahan tai stressin poistoon, jos ei omaa
parempia opittuja ongelmanratkaisukeinoja.



Alaikäisten nuuskan käyttö.
Jos tyhjiä rasioita löytyy koulujen läheltä, niin koulut tarkempaan syyniin!!!!



meillä Suomessa ei osata nauttia alkohooila sivistyneesti,ei herrojen H:gissä
akateemisesti eikä Varkauden työläiskaupungissa.Miksi jeppe juo humalahakuisesti?



Jos kotona tapahtuva pelaaminen lasketaan päihteeksi, sen vähentämiseksi olisi
tarpeen tehdä jotain. Nuoriso harrastaa pelaamista järkyttävän paljon, ja se näkyy
vievän toimintakyvyn ja innostuksen muihin asioihin, mm. omien asioiden
hoitamiseen, oman elämänsä hallintaan ja työ- ja opiskelupaikan hankintaan.



Alaikäisille informoinoseen tupakan, huumausaineiden ja alkoholin liiallisesta
käytöstä



Koko perheen tapahtumissa alkoholin tarjoamiseen ja mainostamiseen.



eos



Teini-ikäiset ja nuoret aikuiset jotka ovat syrjäytyneet työelämästä tai opiskelusta
ovat vaarassa joutua päihdekoukkuun. Keski-ikäisiä päihteidenkäyttäjiä myös on
kunnassamme paljon ja heidän päihteiden käyttöä tulisi myös yrittää vähentää



Nuoret aloittaa nykyisin liian varhaisessa iässä päihteiden käytön



Selviämisasema tai pieni päihdeosasto (oma yksikkö)
Alaikäisille enemmän tietoa kannabiksen haitoista



Nuorten myönteisiin asenteisiin esim. kannabista ja nuuskaan kohtaan tulisi kiinnittää
huomiota.



Pimeän alkoholin myynti on ainakin huhupuheiden mukaan aika valtaisaa, se olisi
saatava loppumaan. Terveyden haittavaikutukset jäävät, verot eivät.



Nuorille ennaltaehkäisevää toimintaa ja paikkaa jossa hengailla porukassa.



Nuorten päihteiden käyttö ja nuuskan käyttö. Ikääntyvien ihmisten alkoholin käyttö.



Hoitoon pääsyyn ja sen laatuun.



Aikuiset miehet juovat olutta linja-auto pysäkkien katoksissa esim.savontie



Nuorten tilanteeseen,perheiden tilanteeseen



koska hoitoon ei ihmisiä saa ilman itse haluamista voisi yrittää jotenkin saada
mainontaa perille . Ja myös pois uimaranta-alueilta nuo päihteiden käyttäjät usein ei
uskalla viedä lapsia rannalle kun hertunrannan Puskassa kilisee



Vaikea puuttua. Oma valinta. Huono hoito...



Miksi samat henkilöt saavat myydä/välittää päihteitä julkisilla paikoilla, myös
alaikäisille. Ihmettelen jos poliisi ei ole tietoinen henkilöistä kun kaupunkilaisetkin
ovat.



Junnuikäisten nuuskankäyttö huolestuttaa, tullut muoti-Ilmiöksi?



Nuorison tupakointi/nuuskaaminen ja sähkötupakointi/ alkoholin käyttö



Nuorison häiritsevä käytös yleisillä paikoilla kuten puistot ja lasten leikkikentät



-alaikäisille myynti
-vanhempien pitää pitää yhteyttä lapsiin ettei olla liian sinisilmäisiä



Pelikoneet pois ravintoloista ja markettien eteisistä, lisää kasinoita ilman
anniskeluoikeuksia



Ennen kuin nuoriso sai käyttää alkoholia nuorisodiskoissa niin se tapahtui valvottuna
ja tilanteisiin päästiin puuttumaan heti. Sitten tulivat kotibileet ja sitä mukaa ongelmat
jäivät osittain pimentoon.



Olen sellaisessa ympäristössä/tilanteessa, ettei ongelmakäyttäjiä tapaa, joten en
tiedosta ongelman laajuutta.

41. Millaisia keinoja tulisi mielestänne käyttää päihdehaittojen ehkäisemiseksi?
(Varkaus)


Ehkäisevä päihdetyö



Huumeiden kohdalla kokemusasiantuntijoiden käyttö



Kouluissa valistusta



Tiukempi valvonta ja poliisien lisääminen



Panostaa ennaltaehkäisyyn, erityisesti peruskoululaisiin.



En osaa sanoa. Valistus ei ainakaan yksistään riitä.



En osaa sanoa. Näitä kun autetaan yhteiskunnan piikkiin jo paljon.



Kokemusasiantuntijoita paikalle kertomaan mitä voi tapahtua.



Kovempia rangaistuksia jos on vaaraksi muille



Lisää resurssia poliisin työhön, myyjät ja välittäjät kiinni. Valistusta lisää, kadulle
jalkautuvaa työtä.



Matalan kynnyksen palvelut, kouluissa alkoholi/huume/ nuuska- tietoiskut joissa
mukana kokemuksellisuutta, esim kännilasit sekä ”kauhukertomuksia” siitä mitä
pahimmillaan voi seurata runsaasta alkoholin käytöstä



Kuten edellä.



Vielä enemmän valistustyötä. Kertoa päihteiden haitoista oikeilla nimillä.



Kunnon apu? Kun tutkittaisiin kunnolla jo ennen alkoholismia! Monella on esim.adhd
tai kaksisuuntainen mielialahäiriö mutta täällä noita ei osata edes diagnosoida! Kun
muuttaa täältä muualle niin kas kummaa, diagnoosi löytyykin!!



Jokaisen koulun lokeroihin tehtävä poliisin toimista ratsiat. Jokainen oppilas
testattava huumeista. Poliisipartioita enemmän liikkeele.



Aineiden välittäjät kiinni. Tuntuu uskomattomalta miten helposti alaikäiset tuntuvat
saavan aineita.



Kotietsinnät



Ennaltaehkäisevän toiminnan lisäämistä sekä tietoutta



Esim autoilussa rangaistuksien koventaminen ja muissakin päihde rikoksissa.
Varsinkin toistuvissa tapauksissa.



Tehoratsiota huumeiden käyttäjille...



Katkaista kierre ottamalla lapset turvaan ajoissa.



Pakkohoitoon vieminen helpommaksi



Kouluissa pitäisi henkilökunnalla olla silmät auki.



Vilkkaina viikonloppuina olisi hyvä olla ns. saappaan tapainen porukka joka kulkisi
ulkona huolehtimassa nuorista.



Kts. edellä



Vanhempiin vaikuttaminen ja valistaminen, ehkäisevää päihdetyötä kouluille,
jalkautumaan kaupungille ja sinne missä nuoret ovat ja viettävät vapaa-aikaansa.
Ehkäisevän päihdetyön tiimiin ihmisiä, joita se työ oikeasti kiinnostaa ja joilla on
asioihin kehittämismyönteisyyttä. - tiimille toimintasuunnitelma ja tiimin toiminnasta
raportoidaan säännöllisesti ylemmille esimiehille/valtuustolle. Silmien ummistaminen
tai ongelmien vähättely (Varkauden kokoisessa kaupungissa) ei vie asioita ainakaan
oikeaan suuntaan.



Kokemuasiantuntijoita, erilaisia kokemuksellisia keinoja.



Aikuisten esimerkki
Ilman alkoholiakin ja sen käyttöä voi elää ja olla hauskaa
Ei pidetä alkoholin tarjontaa itsestään selvänä asiana.



kts.edellinen vastaus



Faktoihin pohjautuva valistus, mietojen huumausaineiden dekriminalisointi avun
hakemisen helpottamiseksi, alkoholin ja humalahakuisen juomisen glorifiointi pitäisi
myös saada loppumaan.



Siinäpä se, miten, kiellot eivät auta, päinvastoin.



Jalkautumista kesäisin mm. Rannoille (nuorten juominen, esim koulujen loppuessa ja
vappuna). Aikuisille ei holhoamista, vaan neuvontaa.



Informaatiota kouluihin, oppilaitoksiin ja VANHEMMILLE. Lisää tukitoimia, kuten
palveluasumista.



Valistus. Asioista puhuminen niiden oikeilla nimillä. Tämänhetkinen huumetilanne
Varkaudesaa on erittäin huolestuttava.



Tapahtumia, jossa kerrotaan etenkin nuorille haitoista. Mielellään
konemusasiantuntijan kertomana



Valvontaa!



Kouluissa esim. tiedottaminen , informaatio. Ei "paasaamalla", vaan esim. entisen
käyttäjän kokemukset!



Tiedon lisääminen. Opettelu kuinka sanoa ei.



Ottaa kohteena olevat mukaan "valistuksen" suunnitteluun ja toteutukseen, tukea
toimintoja jotka ehkäisevät päihteidenkäyttöä (esim. nuorilla hyvät harrasteet,
aikuisille tupakoinnin lopettamisen vertaisryhmät jne), käyttöön sosiaalisen
markkinoinnin keinot jossa tarkoin mietityt kohderyhmät ja keinot - tähän myös
asianomaisten osallistaminen



Kaupungin järjestyssääntöihin lisättäisiin kaupungin tiloissa/toiminnoissa päihteiden,
päihtetuotteiden/energianuuskan hallussapitoa kielletty.



Enemmän aitoa välittämistä ja osallistavaa läsnäoloa aikuisilta (vanhemmat,
huoltajat...nuorten läheiset). Avoimuus ja yhteistyö -ennaltaehkäisy. Ei odoteta, että
nuorella jo on päihdeongelma vaan tuki riittävän varhain. Tämä lähtee jo ihan siitä,
että alakouluikäisillä tulisi olla mahdollisuus maksuttomasti pelata ja harrastaa
kunnossapitämällä asuinalueiden pelikentät ym. mitkä ovat jo toistakymmentä vuotta
kasvaneet pajukkoa.



erilaiset ryhmät, vertaistuki, resursseja päihdetyöhön



Ehkäisevä päihdetyö heti alakoulusta alkaen. Varhainen puuttuminen.
Shokkivalistaminen: esim. viedään kolariauto koulun pihaan tai pyydetään pahasti
vammautunut päihdekuski vierailulle kertomaan tarinansa. Työtä työttömille ja
toimettomille. Alkoholille 1000%:n veronkorotus, samoin tupakalle, niin vähentää
ostohaluja. Nikotiinista luopumista helpottavat tuotteet näkyville kauppoihin ja hinnat
alas.



Päihteettömyyden hyvien puolien vahvaa esille tuomista. Koulutus, työelämä,
terveys, taloudelliset seikat, ulkonäkö jne.



Enemmän valvontaa.



Mielekästä toimintaa vapaa-ajalle, nuorille toimitiloja, ulkoilu-ulkoharrastuspaikkoja
erilaisia, laajaa asioiden puheeksiottoa eri toimipaikoissa, terveydenhuollon lisäksi
vapaa-ajantoimijoiden yms toimijoiden ja työpaikkojen ja työterveyshuollon puolelta
puheeksi ottoa.



Asennekasvatusta nuorten kohdalla tulisi tehdä enemmän, saada tukea myös
nuorten vanhemmilta kotoa.
Saada nuorille foorumeita missä päihteistä puhutaan suoraan, annetaan nuorelle
työkaluja tehdä itselle hyviä päätöksiä.



Jyrkät kiellot eivät auta!
Suomalaisten poliitikkojen olisi tarkoin harkittava päätösten tekemisessä, meidän ei
tarvitse hyväksyä kaikkea EU-ehdotuksia.



Poliisipartiot nuorten keskuuten. Yläkoulu on kädetön lisääntyvän nuskaamisen
vuoksi. Koululla välitetään päihteitä koulupäivän aikanakin.



Ankarampi yhteiskunnallinen puuttuminen kun tietyt rajat ylittyy



Olla läsnä ja kiinnostunut lapsista.



Puheeksiotto, jalkautuva päihdetyö



Varhainen puuttuminen ja riittävä tuki lopettamiseen. Ennaltaehkäisevä työ nuorten
keskuudessa



Nuorille kevyesti valvottuja luvallisia oleskelupaikkoja sisä- ja ulkotiloissa. Ms
mielekästä aktiviteettia vapaa-ajalle.



Esim. Jos näkee alaikäisellä tupakkia,alkoholia, nuuskaa jne. Niin se otettaisi pois.



Mielestäni joissain tapauksissa olisi koko perheelle parasta saada ohjattua
päihteidenkäyttäjä pakkohoitoon.



Pitää huumausaineratsioita samoin kuin alkoholinkäyttöratsioita pidetään.
Tiedottamista enemmän kouluihin huumausaineiden vaarallisuudesta, esim.
Reindeerspotting elokuva näyttämällä yläasteella.
Nuuska ja tupakkaratsioiden lisäämistä yläkoulujen lähellä-> heti yhteys kotiin



Tuntuvat rangaistukset huumeiden myyjille ja välittäjille, ei pään silittelyä.



,



Laitoshoito. Omaiset mukaan hoidon suunnitteluun !



Tervehenkiset esimerkit



Edelliseen kohtaan vastattu..



Valistus ja muiden altiviteettien lisäys.



Realismiterapiaa nuorille viimeistään 7-luokalla. Entisiä narkkareita, alkoholisteja jne
puhumaan miten huonosti voi käydä.
Kuvia miten tupakka, nuuska, huumeet pilaavat kehon.
Myydään alkoholia juhlijoille baareissa, etteivät tule puistoihin yms juomaan ja
häiriköimään.
Jos yhtään epäilystä lapsen kotona olevasta päihteidenkäytöstä, herkästi
kotikäynnille katsomaan tilanne.
Jos työntekijällä usein päänsärky tai jopa poissaolo viikonlopun tai juhlapyhien
jälkeen, ottaa puheeksi mahd päihteiden käyttö.



Nuorille tiloja lltaoleskeluun



Koulussa ala-asteella niistä puhuminen koulussa ja yläasteella vielä suurempi tarve
valistaa nuoria. Teemapäiviä kouluun, kuten yhteisiä nuorten päivä tempauksia,
jossa nuorisotyöntekijät voisi kertoa vaaroista ja haitoista ym.



Enemmän valistusta ja vaihtoehtoista tekemistä kuntalaisille



Lisää tiedottamista, sanktioita



Ravintolat kiinni klo 13.30!



Parempi valvonta kouluille. Opettajat laittavat kotiin viestiä heti jos on läksyt
tekemättä tms. mutta kannabiksen käytöltä yms. "suljetaan silmät".



Varhainen puuttuminen töissä/koulussa



Valistus ja ennalta ehkäisy.



Lisätä ennaltaehkäisevää työtä ja enemmän etsivää nuorisotyötä.



valistusta



ratsiat yms



Neuvot, ohjeet, valistus ja tarvittaessa rangaistus



Mielestäni ennaltaehkäisy kouluissa, työpaikoissa, terveyskeskuksissa yms. Tätä
onkin jo näkyvillä. Juhlimiskulttuurin muuttamista.



Käytännön esimerkit



Selvittää alaikäisten päihteiden saantireitit ja puuttua niihin. Kieltäytyä
systemaattisesti alkoholin myynnistä päihtyneille kaupoissa. alkometrilla voi testata.
Alkolukko halvemmaksi ja helpommin määrättäväksi riskihenkilöiden autoihin, ei
tarvitsisi ensin rattijuopumusta vaan alkoholiongelma riittäisi.



Vanhempien pitäisi olla enemmän tietoisia lastensa/ nuortensa elämästä ja
tekemisistä.



Opettajilla suuremmat oikeudet puuttua asiaan. Kouluihin enemmän pakollisia
tilaisuuksia joissa poliisi ja muut päihdetyön ammattilaiset puhumassa päihteiden
haitoista ja kenties joku entinen käyttäjä kertomaan miten elämä meni pieleen. Näitä
pakollisia seminaareja joka vuosi 7 -luokasta alkaen.



Valistustyötä.



Vierailijat. Jotka puhuttavat nuoria siis osaavat suunnata asiansa nuoria
kiinnostavasti.
Esim. Kaidalle polulle eksynyt nuori, joka on nyt selvinnyt. SELViYTYMISTARiNA



opetelkaa syömään ja juomaan kuten muutkin ihmiset.



Meillä tilanne tuli eteen heti, kun nuori sai älykännykän. Sen hankintaa pitkitettiin
mahdollisimman kauan, koska oli jo epäily ongelmasta. Latteen myötä nuori halusi
valvoa entistä pitempään. "Isolta" ihmiseltä ei enää voinut määrätä tai väkisin ottaa
laitetta yöksi pois. Vanhempana tunsin voimattomuutta asian edessä. Ja tunnen
edelleen täysi-ikäisen nuoren kohdalla. En tiedä keinoja, millä asiaan voisi vaikuttaa.



Kertoa mitä se todellosuudessa on esimerkein esim. Pohjalla käyneiden kertomina



Valistusta myös ala-asteelle ja vanhemmille.



eos



Enemmän elämää kaupunkiin, syrjäytymisen ehkäisyä, työpaikkoja ja
opiskelupaikkoja, mielenterveystyön edistämistä



Valistusta kouluihin enemmän, varsinkin poliisien osalta



Valistus, kokemusasiantuntijoiden käyttö koululaisten keskuudessa. Kirjastolle iltoja
jossa voisi puhua kokemusasiantuntija ja asiantuntija.



Vähänkin jos tuoksahtaa vanhalta viinalta, ei pitäisi myydä ollenkaan.



Tukea, ohjaavia aikuisia, turvalliset tilat viettää aikaa.



Urheiluseuroissa tiukka valvonta nuuskan ja alkoholin ja huumeiden käytön suhteen.
Terveydenhuollossa rohkea puheeksiotto liittyen kaikkiin päihteisiin ja
tupakointituotteisiin. Neuvoloissa keskustelu päihteiden käytöstä.



Valistus
Nopeampi puuttuminen
Enemmän resursseja puuttumiseen
Jalkautuvaa työtä nuorten pariin missä nuoret ovat esim.mäkkärin alue ja ABC



Ohjausta ,neuvontaa.Tukea perheille. Nuorille tekemistä ja toimintaa. Rohkeampaa
haittojen esilleottoa,ei tuomitsemista.



Valistusta kouluissa ja jos saisi ”kokemus” ihmisiä kertomaan sen aikaisesta
elämästään ja että elämä ei ole silloin ollut niin hienoa kun moni luulee . Kertoa myös
neuvoja miten kieltäytyä vaikka tarjoaja olisi tuttu ja edelleen omakohtais
kertomukset puree



Oikea-aikainen, oikea apu ajoissa ettei päihderiippuvuutta synny. Mielenterveys hoito
kuntoon.



En osaa sanoa. Tilanne näyttää kaupungissa todella huolestuttavalta.



Enemmän tiedotusta jo alakoulusta alkaen haitoista/varsinkin nuuskaaminen ja
sähkötupakka// vanhempien ohjaus vs mallina oleminen



2 erilaista "katkoa", joista toisessa on täysi päihteettömyys ja ............? hoito nopeasti
uusilla lääkkeillä



Urheiluharrastusten ja erilaisten kulttuuriharrastusten tukeminen ja toiminnan esittely.
Kansalaisopiston toiminta toimintaa pitäisi tukea enemmän.

42. Sana on vapaa! Haluatko vielä kommentoida tai tarkentaa vastauksiasi, tai
tätä kyselyä? (Varkaus)


Riippuvuus on sairaus ja mielestäni nuorella iällä riippuvuuskierteeseen joutuneet
pitäisi nykyistä tiukemmin ohjata hoitoon aikaisen avun saamiseksi. Jos apua ei
saada kotoa, tulisi yhteiskunnan estää nuoren väärille raiteille joutuminen nykyistä
määrätietoisemmin.



Päihteiden käyttö on huolestuttavan nousussa nykypäivänä. On ikävä huomata,
kuinka todella nuoret käyttävät esimerkiksi nuuskaa tai muuta. Nykyään päihteitä saa
liiankin helposti.



Surullista katsoa että peruskouluikäiset vapaasti Varkauden kaupungilla kävelee
päihteitten alaisena, sekä käyttävät tupakkatuotteita kuten myös sähkösavukkeita
ihan normaalisti, eikä kukaan puutu asiaan.



AA-kerho hieman nololla paikalla vt25 varrella.



Helpompi pääsy alkoholia liikaa käyttäville hoitoketjuun oikalla aikaa oikeaan
paikkaan. Tiedottamista lisää



Kouluihin opettajille paremnat keinot vaikuttaa. Oppilaat melskaa nuuskan ym kanssa
ja kukaan ei voi puuttua, kun opettajien toimivalta on liian rajoitettua.
Osa vanhemmista myös hyväksyy nuoren hölmöilyt. Lastensuojeluko tarvitaan rajoja
vetämään ja lasta kasvattamaan, kun ei vanhemmista siihen ole...



Poliiseja voisi olla enemmänkin. Kaduilla ei voi enää kulkea turvallisesti...



Varkaudessa on jumalaton määrä huumeiden ja lääkkeiden käyttäjiä ikäjakauma...
15-50...Minun mielestä ravintoloihin pitäsi olla oikeus tehdä huumeratsijoita.



Koulujen lähistölle seurantaa... Huume ja pilleri kauppaa tulisi puuttua



Päihdeongelmainen aina hankkii ja käyttää päihteensä tavalla tai toisella. Lapsien
turvallisuus on tärkeintä.



Kaduilla ja kesäaikaan ranta-alueilla näkee viikonloppuiltoina ja koulujen loma-aikaan
liikaa alaikäisiä jotka tupakoivat ja/tai ovat päihteiden kanssa tekemisissä.



Vanhemmille järjestetty vanhempainilta tammikuussa oli loistava idea - asioista tulee
voida puhua niiden oikeilla nimillä. Valitettavasti vanhempainilta ei useinkaan tavoita
juuri niitä vanhempia, joita sinne pitäisi tulla. Uskoisin kuitenkin, että jos sellaisia
järjestetään lisää ja saadaan vanhempia paikalle, valistus menee perille.
Vanhempien olisi hyvä kuulla kokemusasiantuntijoina sellaisia nuoria, jotka ovat
käyneet sen "raskaimman" tien alkaen kannabiskokeiluista suonensisäisiin ja kaiken
maailman sekakäyttöön.
Ehkäisevään päihdetyöhön panostaminen maksaa itsensä pitkässä juoksussa
takaisin, hukkaan se raha ei mene. Yksikin huumekoukulta pelastettu nuori on sen
rahan väärti.



Kiitos ihmisille jotka päihteiden kanssa läträäjille/tms. tekee työtä ja jaksaa yrittää
auttaa..myös pelastuspuolen porukalle/ terveydenhuollon ihmisille - tsempit, ette
helpolla pääse!



Kiitos!



Hyvä kysely!



Itse asiassa tämä kysely herätti ajattelemaan tätä: Minua ei ilmeisesti pidetä
potentiaalisena päihteidenkäyttäjänä koska terveydenhuollossa asioidessa ei ole
kysytty muusta kuiin tupakoinnista. Pidän kuitenkin tärkeänä että järjestelmällisesti
kaikilta kysyttäisiin myös alkoholinkäytöstä ja muista päihteistä. Kun se on
standarsikysymys, ei tule tilanteita joissa kysymys johtaa loukkaantumiseen

(henkiseen sellaiseen). Periaatteella " kysymme saman kaikilta". Esim.
alkoholinkäytöstään huolestuneelle tulisi mahdollisuus keskustella asiasta, ilman
leimaantumisen pelkoa.


Huumeiden käytöstä tai niiden yleisyydestä asuinkunnassani en tiedä mitään, joten
vaikea kommentoida.



Kannabis-kokeilut huolena nuorten parissa, muut vahvemmat huumeet ja niihin
suhtautuminen, asennoituminen on melkoisen positiivista, myönteistä joidenkin
nuorten/nuorten aikuisten taholla, vanhemmille tukea ja sopivaa tietoa.



-



Työtä on paljon asioiden parantamiseksi. Hoitoketju katkeaa.



-



Nuuskan ja huumeiden käyttöön heti kiinni, ne on pahimmat. Aivan liian helppo
saada Varkaudessa.



Pikavippi-asiaa ja velkaantumista rulisi tarkastella enemmän ja avoimemmin osana
peliriippuvuutta



Olen kokenut alkoholismin läheisen kautta (tämä läheinen kuollut vuosia sitten),
miten vaikuttaa elämään ja koko lähipiiriin. Läheisen hoitoon saaminen vaikeaa, jos
läheinen ei itse halua. Asioista puhumista hävetään. Ei uskalleta tuoda asioita julki
terveydenhuollossa. Apua pitäisi pystyä tarjoamaan kuntalaisille matalan kynnyksen
palvelujen kautta. Esim Kirjastolla teemapäiviä tms. Ankkurissa.
Nyt omien lasten kautta kuulee, miten jotkut luokkakaverit jo kokeilleet tupakkaa tai
nuuskaa. Toivon kovasti, että omat lapset selviävät yläasteajan Waltterin koululla,
niin että eivät päihteitä käyttäisi.
Kaikki päihteiden käyttöön liittyvä valistustyö ja nuoriin panostaminen auttaa
myöhemminkin elämässä.



Waltterin koulun yläasteen oppilaat tulevat tupakalle liikkarin eteen. Ei ole
koulualuetta niin opettajat ei puutu vaikka kävelevät parkkipaikan ohi ja sivusilmällä
näkevät tilanteen.
Koulu alueelta ei aikaisemmin saanut poistua päivän aikaan. Nythän se on sääntö
eikä poikkeus.



Nuuskan myyntiä tapahtuu kaduilla. Ahlströminkadulla nuuskapurkit vaihtoi omistajaa
kirkkaassa päivänvalossa.



Hyvä kysely!



Alkoholin maine on ristiriitainen. Vanha sanonta, hyvä renki ja huono isäntä. Liika
tuomitseminen ja holhoaminen ei tuota hyvää tulosta. Järkevä ja asiallinen
suhtautuminen,. Nuorille alkoholin , tupakan yms vaaroista puhuminen ja helposti
saataville paljon keskusteluapua sitä tarvitseville.



Onko tiedossa mistä yläkoululaiset saa nuuskaa? eivät itse Viroon ja Ruotsiin
matkusta joten rikollinen nuuskan myynti tulisi olla poliisin asia selvittää ja resursseja
pistää. Monen täytyy tietää vaikka ei ilmoita.



Nuorten päihteiden käyttö huolestuttaa. Nuuskan ja tupakan käyttö lisääntynyt
kouluissa ja nuoria huumeiden käyttäjiä useammin tulee vastaan kaduilla.



Nuuskan käytölle ei pidä ummistaa silmiä.



alkohooliverollla saada maksetuksi osa virkamiesten ja naisten korkeista palkoista ja
lomarahoista.



Olisiko tällaisia kyselyjä mahdollista lähettää suoraan esim. kouluille, jossa opettajat
välittäisivät tiedon nuorille?



???????



Varkauden sairaalan psyk. Osastolle kiitosta hoidosta!!!



Panostakaa ennaltaehkäisevään työhön ja perheiden tukemiseen. Tuokaa
kuntalaisille esille mitä palveluja kunta tuottaa esim. päihdetyössä.



Hyvä, että kysellään ja varmasti hyödynnetään kuntalaisten vastauksia. Edelleen
pelätään ja kierrellään ja kaarrellaan puheeksiottoa, vaikka moni terveys- ja
sosiaalialan ja hoiva-alan työntekijä sekä opettajat huomaavat, että ongelmien
taustalla asiakkaalla on päihteiden käyttö tai lähiomaisen päihteiden liiallinen käyttö.
Vanhempien ja isovanhempien päihteidenkäytöstä tulee uskaltaa puhua.
Hoitoonohjausta ja hoitoa tulee saada nopeasti.



Näen jopa arviolta 10-12 vuotiaiden tupakointia töissä ollessani työpaikan lähi
alueilla.



Kuten aiemmin mainitsin Varkauden kaupunki on todella alkoholille ja huumeille
"altistunut" kaupunki. Näkyy niin surullisesti katukuvassa. Eikö tätä huumeiden,
lääkkeiden ja nuuskan välitystä saada kitkettyä yhtään. Todella olen huolestunut
nuorista!



Laillistaa kannabis, se vähentää alkoholin käyttöä



liian yksioikoinen kysely



Kysymys 3 oli mielestäni epämääräinen. Luokittelu oli mielestäni kummallinen.

Kiitos osallistumisestasi kyselyyn!

