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HOLLOLA
Antti Hartikainen

Hollolan kunnan ja Ehyt ry:n 
järjestämässä tilaisuudessa 
tarjoiltiin kuulijoille faktapi-
toinen katsaus päihteisiin ja 
tarkasteltiin hollolalaisnuor-
ten päihdeasenteita. Hollolan 
hyvinvointikoordinaattori 
Antti Anttonen esitteli vuo-
den 2017 Kouluterveyskyse-
lyn tuloksia hollolalaisten 
kahdeksas- ja yhdeksäsluok-
kalaisten nuorten osalta.

Keskustelua herätti kyse-
lyn tulos, jonka mukaan 43,9 
prosenttia koululaisista oli 
sitä mieltä, että Hollolassa on 
helppo hankkia huumeita. 

– Suurin haaste löytyy nuo-
ren korvien välistä. Mikä on 
kynnys lähteä selvittämään, 
että mistä sitä saisi. Toden-
näköisesti huumausaineita 
on helppoa saada, jos olet 
motivoitunut niitä hankki-
maan, Osaamiskeskus Vah-
vistamon Mika Piipponen 
kommentoi.

TIETO kannabiksen terve-
ydelle haitallisista vaiku-
tuksista ei ole saavuttanut 
kaikkia hollolalaisia nuoria. 
Viime vuonna Heinsuon ja 
Salpakankaan kouluissa 
pidettiin 8.- ja 9.-luokka-
laisille Hubu-päihdekas-
vatustunteja, joihin kuului 
päihdeaiheinen kysely. 

Heinsuon koulun vas-
taajista 33 prosenttia piti 
kannabista haitallisena ter-
veydelle, mutta he eivät tien-
neet miten. 22 prosenttia oli 
sitä mieltä, että kannabis ei 
ole lainkaan haitallista ter-
veydelle. Salpakankaan kou-
lun nuorten vastaukset olivat 
samankaltaisia.

– Pitempiaikaisessa käy-
tössä muisti ja oppiminen 
saattavat heikentyä. Kerta-
käyttöön liittyviä oireita voi 
tulla vakavammassa muo-
dossa. Harhaisuudet saattavat 
alkaa toistumaan. Jos psyyke 
on tietynlainen, niitä saattaa 
tulla. Ahdistuneisuutta saat-
taa tulla enemmän, Piippo-
nen muistuttaa mahdollisista 
haitoista.

Keskustelutilaisuudessa 
käsiteltiin myös nuuskan 
nuorten parissa kasvanutta 
trendikkyyttä. Itse tuotekin 
on vuosien saatossa kokenut 
muutoksia.

– Nykyisin käytetään 
annospusseja, joita voi 
muotoilla sopivaksi. Nuus-
kateollisuus koittaa tehdä 
nuuskatuotteita, jotka hou-
kuttelisivat eritoten nuoria, 
EHYT ry:n Etelä-Suomen 
aluekoordinaattori Heli Vai-
ja kertoo.

MITEN PÄIHTEISTÄ tulisi 
puhua nuorten kanssa?

– Siihen liittyy nuoren 
maailmassa paljon sellais-
ta kivaa, jota ei voida pois-
sulkea. On se päihde sitten 
nuuska, alkoholi tai kan-
nabis, toivottuja vaikutuk-
sia on paljon. Aikuisetkin 
käyttävät alkoholia, koska 
he toivovat saavansa siitä 
mukavan vaikutuksen. 

VAIJA PAINOTTAA, että 
samalla keskustelussa on 
pidettävä myös negatiivi-
semmat realiteetit mukana.

– Se on haitallista. Var-
sinkin nuorelle kehittyväl-
le ihmiselle se on erityisen 
haitallista. Aivot ja sisäeli-
met eivät ole vielä täysin 
kehittyneitä.

– Nuorten kanssa pitää 
puhua realistisesti. Suuren-
telematta, liioittelematta ja 
varsinkin pelottelematta, 

mutta rajat on pidettävä, 
Vaija kiteyttää.

AIKUISTEN ja vanhempi-
en on tärkeää miettiä omaa 
suhtautumistaan päihteisiin 
Piipposen mukaan.

– Alakouluikäisiltä on 
kysytty, mikä teidän mie-
lestänne on se syy, miksi 
ihmiset alkoholia käyttä-
vät. Sieltä tulee 12-vuotiaan 
suusta syyksi se, että käyte-
tään huolien tai murheiden 
takia. Käytetään, koska on 
ollut niin raskas viikko.

– Siinä voi miettiä, että 
mistä nuorten asenteet ja 
mielikuvat tulevat. Nuo-
ret ovat meidän aikuisten 
peilejä. Meillä täysi-ikäisinä 
on tietenkin oikeus käyt-
tää alkoholia, mutta jos me 
itse hukutamme huolia ja 
murheita alkoholiin, niin 
oppivatko nuoret ajattelu-
mallin siitä?

Päihteet puhuttivat  
Hollolassa
Pääkirjastossa keskusteltiin nuuskan ja 
kannabiksen vaaroista ja tilanteesta Hollolassa.
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Hollolan Hälvälässä jär-
jetettiin viime viikon-
loppuna kansainvälinen 
Polar Grand Prix -haulik-
koammuntakilpailu, joka 
toimi samalla katsastuskil-
pailuna samassa paikas-
sa elokuussa järjetettäviin 
haulikkolajien maailman-
cupin osakilpailuun, jossa 
jaetaan viimeiset maapai-
kat ennen Tokion vuoden 
2020 olympialaisia.  

Kilpailussa pärjäsivät 
päijäthämäläisistä par-
haiten Orimattilan Seudun 
Urheiluampujien edustajat, 
jotka kunnostautuivat eri-

tyisesti trap-ammunnois-
sa. Naisten trapissa voittaja 
oli Iso-Rritannian Kristy 
Barr, joka ampui finaalissa 
kuusi kiekkoa paremmin 
kuin OSU:n Satu Mäkelä-
Nummela. OSU:n Marika 
Salmi oli kolmas.

Nuorten naisten trapin 
voitti venäjän Polina Knia-
zeva. OSU:n Sara Numme-
la ampui hienosti toiseksi, 
vain kaksi kiekkoa vähem-
män kuin voittaja. Mies-
ten puolella trapin voitti 
Belgian Yannic Peeters 
OSU:n Jukka Laakson 
ollessa kuudes. Nuorten 
miesten kilpailun voitti 
Genadii Mamkin Venä-
jältä. Orimattilan Matias 
Koivu oli kolmas.

Motivoitunut 
opiskelija on 
yhteiskunnan 
voimavara

Lauantaina valmistuu taas kymmeniä hollolalai-
sia ja kärköläläisiä ylioppilaita. Onnea saavu-
tuksesta!

Onnentoivotukset kuuluvat myös kaikille am-
mattiin valmistuville, joiden urakointi jää valitettavan 
usein valkolakkisten juhlien varjoon.

Oli tutkinto mikä hyvänsä, tulevaisuus on suurim-
malla osalla nuorista tähän maailman aikaan avoin. 
Mieltä askarruttaa työllistyminen, jatko-opintoihin 
pääsy tai ylipäätään epävarmuus siitä, mikä ala kiin-
nostaa.

Ylioppilastutkinnon painoarvo on nousussa kor-
keakoulujen pääsykokeissa. Tutkinto on ollut rankka 
suoritus. Tutkinnon läpäisseet 
voivat syystä olla ylpeitä suori-
tuksestaan.

Riemun päivä voi silti olla 
monelle myös epävarmuuden 
ja ahdistuksen päivä. Lähes-
kään kaikki eivät vielä tiedä, mitä tekisivät tulevai-
suudessa, eikä enää kannata ajatella, että menen 
nyt opiskelemaan sinne minne satun pääsemään ja 
katson asiaa uudelleen vuoden kuluttua. Niin sanot-
tu ensikertalaisuussääntö kurittaa alan vaihtajaa, ja 
tekee välivuodet houkuttelevammiksi.

Äskettäin taloudellisen yhteistyön ja kehityksen 
järjestö OECD kehotti Suomea helpottamaan nuorten 
siirtymistä lukioista ja ammattikorkeakouluista kor-
keakouluihin.

Järjestön raportin mukaan nykyään siinä onnistuu 
heti valmistumisensa jälkeen vain neljännes, ja se 
tekee Suomen korkeakoulujärjestelmästä yhden vali-
koivimmista.

Järjestö ehdottaa muun muassa koulutuksen ka-
pasiteetin laajentamista. Siinä olisi uudelle hallituk-
selle tehtävää. Koulutukseen kannattaa investoida. 
Ja vieläpä niin, että mahdollisimman moni pääsisi 
opiskelemaan itselleen mieluisaa ja motivoivaa alaa, 
eikä niin, että on pakko vastaanottaa koulutuspaikka 
alalta, joka ei kiinnosta pätkän vertaa.

Pääkirjoitus 29.5.2019

”Tutkinto 
on ollut 

rankka suoritus.

Hollolan kunnan hyvinvointikoordinaattori Antti Anttonen, Osaamiskeskus Vahvista-
mon Mika Piipponen ja EHYT ry:n Heli Vaija kertoivat faktatietoa päihteistä.

ANTTI HARTIKAINEN


