
KOKEMÄEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA

Perusturvalautakunta § 92 21.11.2018
Kaupunginhallitus § 257 10.12.2018
Kaupunginvaltuusto § 13 04.03.2019

Kokemäen päihdestrategia valtuustokaudelle 2017—2021

259/210/2018

PTLK 21.11.2018 § 92
 Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) edellyttää

kunnilta päihteiden käytön ja siitä aiheutuvien haittojen seurantaa sekä
ehkäisevän päihdetyön organisoimista alueellaan. Päihdestrategia tukee
ehkäisevän päihdetyön käytännön johtamista ja eri hallinnonalojen
toimien yhteensovittamista. Päihdestrategia pohjautuu kuntastrategiaan,
joka sisältää myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulman. 

Eri hallinnonaloja ja nuorten edustajista koostuva työryhmä on laatinut
Kokemäen päihdestrategian valtuustokaudelle 2017—2021. Tehtävänä
oli luoda päihteistä vapaa toimintamalli, joka edistää kokemäkeläisten
hyvinvointia ja terveyttä ennaltaehkäisevästi ja korjaavasti.
Toimintamallissa on huomioitu elinkaaren mukaisesti kaikki ikäryhmät.

Toimintamallin toteutumiseksi tarvitaan vahvaa yhteistyötä yhteisöjen,
järjestöjen, seurakunnan, viranhaltijoiden ja vapaaehtoisten kanssa.
Yhteistoimintaa on kuvattu myös kaupungin strategiassa, joka korostaa
asukaslähtöisyyttä, kehittämishalukkuutta ja yhdenvertaisuutta. Nämä
arvoperustat sopivat hyvin myös päihdestrategiaan.

Nykytilannekuvauksen ja niistä nousevien haasteiden pohjalta nousi
strategialle kolme tavoitetta: vastuullinen päihdekulttuuri,
tilannekohtainen raittius ja asiallisen tiedon helppo saatavuus.

Strategian toteutuksessa ja seurannassa esitellään elinkaarijaottelun
mukaisesti toimijat, toiminnan tavoitteet ja esimerkkejä huolen
heräämisestä. Lopuksi kuvataan, miten keskeisiin tavoitteisiin pyritään
vastaamaan käytettävissä olevin keinoin ja palveluin sekä sitä, miten
niihin vastataan.

Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Katja Lehtonen, p. 040 488 6221.

Perusturvajohtajan päätösehdotus

Perusturvalautakunta päättää lähettää Kokemäen
päihdestrategian valtuustokaudelle 2017–2021
kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle
hyväksyttäväksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
------------------------

KH 10.12.2018 § 257
 Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Katja Lehtonen, puh. 040 488 6221.

Kaupunginjohtajan päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää
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  1. hyväksyä liitteenä olevan Kokemäen päihdestrategian
vuo sil le 2017-2021 omalta osaltaan ja

  2. esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä
ole van Kokemäen päihdestrategian vuosille 2017-2021.

Päätös Kaupunginhallitus päätti

  1. hyväksyä liitteenä olevan Kokemäen päihdestrategian
vuo sil le 2017-2021 omalta osaltaan ja

  2. esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä
ole van Kokemäen päihdestrategian vuosille 2017-2021.

 ______________

KV 04.03.2019 § 13 Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Katja Lehtonen, puh. 040 488 6220.

Päätös Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen pää tös-
esi tyk sen yksimielisesti.

 ______________

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun
ot teen oikeaksi todistaa:

 Kokemäellä 6.3.2019

 Leena Kopio
 hallinnon sihteeri

Jakelu perusturvalautakunta


