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Goikkanas- saamelaiset voimavarat päihdetyöhön -hankkeen tavoitteena oli edistää saamelaisten keskuudessa tehtävää 
päihde-työtä ottamalla käyttöön kulttuurisia voimavaroja. Hankkeessa pyrittiin löytämään ja kehittämään saamenkielisiä sekä 
kulttuuriset erityispiirteet huomioon ottavia työmuotoja ehkäisevään päihdetyöhön ja varhaisvaiheen puuttumiseen. 
Päihdetyötä pyrittiin edistämään kokonaisvaltaisesti vaikuttamalla asenneilmapiirin myönteiseen kehitykseen ylläpitämällä 
julkista keskustelua, edistämällä puheeksi ottamista sote- ja työvoimatoimen viranomaisten keskuudessa, luomalla 
vaihtoehtoisia hoitopolkuja ja kehittämällä kulttuurisensitiivisiä työmenetelmiä. Hankkeen toimintoja jouduttiin rajaamaan 
vuosina 2010-11, koska määrärahat olivat huomattavasti suunniteltua pienemmät.  
 
Saamelaisina voimavaroina korostuivat mm. saamen kieli ja kulttuuriset tavat, vuorovaikutuksen tärkeys ja 
kommunikointitavat, yhteisöllinen toiminta, toiminnallisuus ja vahva luontosuhde. Kulttuurisensitiivisinä työmuotoina kehitettiin 
voimavaralähtöistä, luontoa systemaattisesti terapeuttisena ja toiminnallisena ympäristönä hyödyntävää 
meahcceterapiijjaa/mettäterapiaa, joka on pienryhmätoimintaa sekä kulttuurisensitiivistä, saamenkielistä lyhytneuvontaa. 
Lisäksi osallistuttiin julkiseen keskusteluun ja asenteisiin vaikuttamiseen sekä saamelaiskulttuurisen osaamisen edistämiseen 
toimijaverkostoissa.  

 
Meahcceterapiijja on yhteisöllinen toimintamenetelmä, joka koostuu päihdeongelmaisten alkuhaastatteluista, ryhmän 
motivoinnista, luontoympäristössä toteutetuista leireistä sekä yhteydenpidoista leirijaksojen välillä ja ryhmän päättämisestä. 
Toiminta on kehitetty paikallisyhteisöstä lähteväksi ja kohderyhmän tarpeita vastaavaksi ja toteutetaan työparityöskentelynä. 
Hankkeessa työparina työskenteli Enontekiön kunnan saamenkielinen kehittäjä-sosiaalityöntekijä PaKaste-hankkeesta. 
Meahcceterapiijjassa suljettu, ammatillisesti ohjattu ryhmä kokoontuu 4 kertaa vuodessa eri mittaisille leirijaksoille, joiden 
ohjelmat tehtävineen on valmisteltu etukäteen. Ohjelma koostuu tavanomaisten leiritoimien ohella erilaisista kognitiivisista 
harjoitteista, ryhmä- sekä yksilökeskusteluista. Toiminnallinen tekeminen on tärkeä osa leiriä ja muodostuu vuodenaikaan 
soveltuvista toiminnoista kuten kalastuksesta, lihan savustuksesta laavussa, luonnossa liikkumisesta, retkeilystä ja nuotiolla 
kahvistelusta. Meahcceterapiijja-toiminnan edellytyksenä on asiakkaiden hyvä motivoiminen ja valmistaminen leiriä varten, 
ryhmäytyminen ja ajankäyttö sekä säännöllinen yhteydenpito leirijaksojen välillä puhelimitse ja/tai facebookin suljettujen 
ryhmien kautta. Lisäksi päihdealan asiantuntijoiden vierailuista leireillä saatiin hyviä kokemuksia. Asiakkaiden kannalta on 
merkityksellistä, ettei asiakastapaamisia tehdä työntekijöiden työhuoneessa etukäteen sovittujen kellonaikojen puitteissa, 
vaan asiakkaille annetaan aikaa käsitellä asioita omaan tahtiin ja turvalliseksi tuntemassaan ympäristössä esim. tulen 
ääressä luonnossa, jolloin vaikeidenkin asioiden käsittely helpottuu.  

 
Lyhytneuvonta-tyyppinen järjestölähtöinen päihdeneuvonta rakentuu kanadalaiseen alkuperäiskansojen keskuudessa kehitet-
tyyn malliin. Se on pyrkinyt vastaamaan päihteiden käyttöön ja laajemminkin elämänhallintaan liittyvään keskustelu- ja 
neuvonta-tyyppiseen avun tarpeeseen. Projektityöntekijä on toteuttanut neuvontaa sekä asiakaskäynneillä että viikottaisilla 
vastaanotto-päivillä Hetassa (Enontekiön kirkonkylä) SamiSoster ry:n ylläpitämässä matalan kynnyksen kohtaamispaikka- 
Luovatuvalla. Toiminta on ollut saamenkielistä ja saamelaiskulttuuriset kommunikointitavat huomioivaa. Asiakkaat ovat 
ohjautuneet sosiaali-toimen kautta, mutta myös ottaneet itse tai läheisten avulla suoraan yhteyttä työntekijään. Myös leireillä 
mukana olleet ovat asioineet neuvontapalvelussa. Tapaamiskertoja asiakkaiden kanssa on ollut 1-3, mutta on ilmennyt 
tarvetta kehittää pitempikestoista tuki- ja keskusteluapua. Toimintamuodoissa on ollut merkityksellistä, että asiakas ja auttaja 
omaavat saman kieli- ja kulttuuritaustan. Kommunikaatio vaikeasti lähestyttävän aiheen suhteen on helpottunut merkittävällä 
tavalla.  

 
Tuloksina syntyi saamelaiskulttuurisensitiivisiä toimintamenetelmiä ennaltaehkäisevään ja varhaisvaiheen päihdetyöhön. 
Hankkeen käynnistyminen itsessään oli jo tulos, koska saamelaisyhteisössä päihdeongelmien esiin nostaminen ja puheeksi 
ottaminen on ollut vaiettu asia. Asiakkaat ovat hyötyneet päihdekuntoutuksesta siten, että osa on pystynyt olemaan raittiina 
ja osa on vähentänyt juomista merkittävästi. Asiakkaiden elämänlaatu on kohentunut, sosiaalinen kanssakäyminen 
laajentunut raittiuden myötä ja he kiinnittävät enemmän huomiota terveytensä ylläpitämiseen. Sosiaalitoimen asiakkuus on 
heidän kohdallaan vähentynyt. Asenteet ja tietoisuus saamelaiskulttuurin ja saamenkielisen päihdetyön kehittämiseen ovat 
edenneet positiiviseen suuntaan.  

 


