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TAPATUUNAUS 
– Kiinnostavaa tekemistä selvinpäin 

Tapatuunaus-hankkeen tavoitteena tukea työelämän 
ulkopuolella olevia alkoholinkäytön vähentämisessä. 
Hankkeessa kehitetään yhteisölähtöistä 
toimintamallia  ja tuotetaan työkaluja ammattilaisille.
Alkoholinkäytön vähentämistä tuetaan:

 kokeilemalla, kehittämällä ja levittämällä   
 yhteisölähtöistä toimintamallia 

 tuomalla tietoa riskiryhmien alkoholikäytön  
 motivaatiotekijöistä ammattilaisille

 tarjoamalla kokemustietoon perustuvia   
 materiaaleja ja työkaluja asiakastyötä 
 tekeville vuorovaikutustilanteiden tueksi

Kokonaisuudessaan hanke toteutetaan tutkijoiden,
kokemusasiantuntijoiden ja muiden ammattilaisten 
sekä ryhmiin osallistuvien yhteistyönä sosiaalista 
markkinointia ja palvelumuotoilun menetelmiä 
hyödyntäen.

Tapatuunaus – työttömien ja työvoiman ulkopuolisten 
alkoholinkäytön yhteisölähtöinen vähentäminen 
-hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö 
Terveyden edistämisen määrärahalla.

Toteutus: 4/2017–12/2018
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LISÄTIETOJA HANKKEESTA

Maari Parkkinen, 

Tutkija, hankkeen tutkimusjohtaja

puh. 044 553 5261

maari.parkkinen@kuntoutussaatio.fi

LISÄTIETOA TYÖPAJOISTA

Satu Niskanen, 

Tutkija

puh. 044 781 3176

satu.niskanen@kuntoutussaatio.fi

LISÄTIETOA RYHMISTÄ

Petri Hälikkä, 

kokemuskehittäjä 

puh. 044 781 3150

petri.halikka@kuntoutussaatio.fi

VERKKOSIVUT

www.tapatuunaus.fi

Pakarituvantie 4

00410 Helsinki

Yhteistyössä:

Kiinnostavaa tekemistä selvinpäin



TAPATUUNAUS-RYHMÄT

Kiinnostavaa tekemistä selvinpäin? 

Tapatuunaus-ryhmien sisältö suunnitellaan yhdessä 

osallistujien kanssa.

Tapatuunaus-hankkeessa kokeillaan ja kehitetään 
toiminnallisia vertaisryhmiä, joiden sisältö
suunnitellaan yhdessä osallistujien kanssa. 

Ryhmissä tuetaan kiinnostuksen kohteiden 
löytymistä ja toteutetaan osallistujien ideoita 
yhdessä selvinpäin. Ryhmiä ohjaavat 
kokemusasiantuntijat.
 
Kolme pilottiryhmää kokoontui Malminkartanossa, 
Tikkurilassa ja Kalliossa lokakuusta 2017 
helmikuulle 2018. 
Jatkoryhmä toimii vuoden 2018 ajan. 

Mukaan mahtuu vielä, 
ota yhteyttä kokemuskehittäjä Petri Hälikkään.

TYÖPAJAT SYKSYLLÄ 2018

Työpajat on suunnattu ammattilaisille ja muille
asiasta kiinnostuneille. Työpajoihin osallistuminen 
on maksutonta.
 
Yhteisölähtöinen ehkäisevä päihdetyö: 
Potkua kokemuksesta
Pe 2.11. klo 12-16

Ryhmätoiminta ilman suunnitelmaa ja tavoitteita 
– hyvä käytäntö vai ajanhukkaa?
Pe 16.11. klo 12-16

Työpajat järjestetään Helsingissä, 
työpajojen paikka vahvistuu myöhemmin. 
Työpajoihin voit ilmoittautua Tapatuunauksen 
verkkosivuilla osoitteessa:
www.tapatuunaus.fi/ajankohtaista

KOKEMUSTIETOA AMMATTILAISILLE

Miten motivoida ja tukea asiakasta
alkoholinkäytön vähentämisessä?

Vuoden 2018 aikana hankkeessa tuotetaan 
kokemustietoon perustuvia 
materiaaleja ammattilaisille, jotka haluavat tukea 
asiakkaitaan alkoholinkäytön vähentämisessä.

 Yhteisölähtöisen ehkäisevän päihdetyön
 ja päihteidenkäyttöä vähentäneen
 toiminnan hyviä käytäntöjä -julkaisu
 Tapatuunaus-toimintamalli ja sen 
 vaikutusten arviointi
  Opas Tapatuunaus-ryhmien hyvistä   
 käytännöistä
 Asiakaspersoonat kokemustiedon 
 välittäjänä
 Välineitä arkea, omaa motivaatiota ja   
 päihteidenkäyttöä koskevan keskustelun   
 tueksi 

 Yhteisölähtöisen ehkäisevän päihdetyön   
 mahdollisuudet kuntouttavassa 
 työtoiminnassa

Materiaalit julkaistaan Tapatuunaus-hankkeen 

verkkosivuilla osoitteessa: www.tapatuunaus.fi 

ILMOITTAUDU
MUKAAN JO

TÄNÄÄN!


