PÄIHTEET PUHEEKSI
HARRASTUSTOIMINNASSA JA KOULUSSA
Teksti: Susanna Winter
Kun nuorten projekti on käynnistymässä, ryhmä tekee itselleen säännöt. Ryhmän pelisäännöissä
sovitaan milloin, missä ja kuinka usein kokoonnutaan, milloin h-hetki on, otetaanko mukaan uusia
jäseniä, kenelle ilmoitetaan poissaoloista, milloin ryhmän toiminta päättyy, kenen vastuulla on taloudenpito, kenellä lupa-asioiden selvittäminen ja aikataulut sekä tarvitaanko puheenjohtajaa. Ryhmän
säännöistä sovittaessa on luontevaa sopia myös päihdepelisäännöistä.
Nuorella on oikeus hyvään harrastusympäristöön ja vapaa-ajanviettoon. Ohjatussa toiminnassa vietetyn ajan tulee olla kasvatuksellisesti korkealaatuista. Tämä koskee paitsi nuorten ohjaamista ja valvontaa, myös ohjaajan antamaa mallia nuorille. Yhdessä sovittujen sääntöjen avulla vaikuttaminen
ryhmän toimintatapoihin ja asenteisiin on suunnitelmallista ja pitkäkestoista. Mahdollisten vastoinkäymisten ja ongelmien sattuessa kaikkia tulee kohdella oikeudenmukaisesti ja niin, että luottamus
aikuisen ja nuoren välillä säilyy.
Alkoholin käyttö on kulttuurissamme yleistä ja sitä pidetään usein normaalina sosiaalisen kanssakäymisen muotona. Suomessa nuoret ovat tottuneet hakemaan mielihyvää päihteistä, mutta eivät keskustelemaan niistä asiallisesti. Päihteet eivät kuitenkaan kuulu nuoren vapaa-ajantoimintaan eivätkä
kouluun. Ohjatussa toiminnassa aikuinen on vastuussa nuorista eli hänellä on oikeus ja velvollisuus
puuttua muun muassa nuorten päihteidenkäyttöön. Varhaisella puuttumisella on hyviä vaikutuksia
lapsiin ja nuoriin. Lisäksi tiedon jakaminen ja asioista keskusteleminen edistävät nuoren persoonan
kehitystä sekä tukevat häntä kasvamaan itsenäiseksi ja ajattelevaksi aikuiseksi.
Päihteiden käytöstä keskustelevan aikuisen ei tarvitse olla alan asiantuntija. Riittää, kun puhuu
omasta, aikuisen näkökulmasta. Päihteet puheeksi harrastustoiminnassa ja koulussa -materiaalin
ideat painottuvat päihteiden käytön ehkäisyyn ja päihdepelisääntöjen tekemiseen, mutta mukana on
pohdintaa myös puuttumisesta päihteiden käyttöön.
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MATKAN SUUNNITTELU
Monet nuoret pitävät päihteiden käyttöä luonnollisena osana aikuiseksi kasvamista. Nuorten alkoholinkäyttö on lisääntynyt Suomessa usean vuosikymmenen ajan ja käyttö aloitetaan yhä nuorempana.
Eurooppalaisittain käyttö aloitetaan varhain ja suurin osa suomalaisnuorista aloittaa humalakokeilut
13–15-vuotiaina. 2000-luvulla nuorten alkoholinkäytössä on näkynyt polarisoituva trendi eli raittiiden
määrä on ollut kasvussa, mutta toisaalta osa juo toistuvasti ja humalahakuisesti. Vähintään kerran
kuukaudessa tosihumalaan juo 21 prosenttia yläkoululaisista. Alkoholia käyttävät nuoret kokeilevat
tai käyttävät tutkimusten mukaan todennäköisemmin myös muita päihteitä. (Pitkänen & Pulkkinen
2003, Lähteenmaa 2004, Kouluterveyskysely 2005, Nuorten terveystapatutkimus 2005.)
Nuorten kanssa toimittaessa törmää siis myös päihteiden käyttöön. Tällöin on hyvä, jos ohjaaja on
valmistautunut päihdekeskustelujen käymiseen jo etukäteen. Nuorten päihdeasenteisiin ja -normeihin vaikuttaminen on tärkeää. Tutkimusten mukaan nuorena aloitettu alkoholin käyttö ennustaa alkoholiriippuvuutta aikuisena. Nuoren hermosto on vielä kehittymässä, joten pienikin määrä alkoholia
on epäedullista riippuvuuden kehittymisen näkökulmasta. (ks. Pulkkinen & Pitkänen 2002; www.ktl.
fi Julkaisut Mielenterveys).
Päihteistä puhuminen saattaa olla aikuiselle vaikeaa, koska hän joutuu samalla miettimään myös
omaa suhdettaan niihin. Henkilökohtainen pohdinta asiasta etukäteen on tärkeää sillä se, mitä ohjaaja ajattelee päihteistä, niiden käyttäjistä ja päihdeongelmien syistä, vaikuttaa tapoihin, joilla hän
puhuu päihteistä, puuttuu päihteidenkäyttötilanteeseen ja suhtautuu päihteitä käyttäviin nuoriin.
Nuorten kanssa voi puhua päihteistä ja luoda päihdepelisääntöjä, vaikka käyttäisikin itse päihteitä. Ohjaajan ei tarvitse säikähtää omia saunakaljojaan. Jos alkoholi ei aiheuta ongelmia, ei ole ongelmakäyttäjä (jos ongelmia on, on syytä hakea apua). On kuitenkin tärkeää olla rehellinen itselle
ja nuorille: ei kannata esittää absolutistia, jos
ei ole sellainen. Ohjaajan on hyvä valmistautua vastaamaan nuorten kysymyksiin myös
Päihteillä tarkoitetaan tupakkaa, alkoholia ja
omasta päihteidenkäytöstään.
huumausaineita. Myös lääkkeet, liuottimet
ja muut aineet luokitellaan päihteiksi silloin,
kun niitä käytetään päihtymistarkoituksessa.
Aikuisilla ja nuorilla on erilaiset oikeudet ja
velvollisuudet. Nuorista voi tuntua epäoikeudenmukaiselta, että heiltä vaaditaan sellaista, mitä aikuiset eivät itse noudata. Nuorten
alkoholinkäyttö on kuitenkin vaarallisempaa kuin aikuisten alkoholinkäyttö. Fyysisistä koko- ja kehityseroista johtuen terveydelliset riskit ovat nuorilla kaksinkertaiset aikuisiin verrattuna ja riippuvuus
syntyy nopeammin. Nuoren yhden promillen humala vastaa terveysvaikutuksiltaan aikuisen kahden
promillen humalaa. (Kemppinen 2004.)
Alkoholin alle 18-vuotiailta kieltävän lain tarkoitus on suojella nuoria päihteiden käytön haittavaikutuksilta. Tupakka-, alkoholi- ja huumausainelainsäädäntö löytyy liitteestä 1.
Lisääntyneeseen alkoholinkäyttöön pyritään puuttumaan muun muassa Alkoholiohjelman 2004–
2007 avulla. Ohjelmassa on keskeistä nuorten alkoholinkäytöstä aiheutuvien haittojen ehkäisy, mikä
kattaa esimerkiksi vanhempien, koulun, nuorisotoimen, järjestöjen ja elinkeinon yhteistyön, alkoholijuomien saatavuuden rajoittamisen sekä päihdekasvatuksen. (ks. lisää www.alkoholiohjelma.fi).
Nuorten Akatemia on kumppanuussopimuksella mukana Alkoholiohjelman toteutuksessa.
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Kun nuorten kanssa tehdään päihdepelisäännöt, päätetään yhdessä, miten päihteiden kanssa toimitaan esimerkiksi koulun, järjestön tai seurakunnan tiloissa, tapahtumissa tai leireillä. Pelisäännöt
kannattaa sopia koko projektin, kauden tai lukuvuoden ajaksi. Kunnioita nuorten asenteita ja kuuntele. Kerro, että välität heidän hyvinvoinnistaan, tulevaisuudestaan ja menestymisestään, ja siksi puhut
näistä asioista. Kysy myös nuorilta, mitä he odottavat aikuisilta ja vie tieto eteenpäin.
Jos asian puheeksi ottaminen ei ole itselle luontevaa, voi pyytää keskusteluun mukaan jonkun muun
henkilön, esimerkiksi koulukuraattorin, terveydenhoitajan, terveyskeskuspsykologin, yhden vanhemmista, nuorten arvostaman aikuisen tai
vaikka päihteettömyyden elämäntavakseen
valinneen vanhemman nuoren. Mitä enemPäihteiden ongelmakäyttöä on käyttö, joka
män nuoret jo valmiiksi arvostavat keskusaiheuttaa
haittoja ihmissuhteissa, raha-asitelukumppaniaan, sitä tuloksellisemmiksi
oissa,
terveydessä
tai arvomaailmassa.
keskustelut muodostuvat.
Päihderiippuvuus on sairauden kaltainen
tila, jolloin aivojen kemia on pysyvästi muuttunut ja aineen käyttö on pakonomaista.
Tieto johtaa muutoksiin silloin, kun se vetoaa kokemuksiin, tunteisiin ja tarpeisiin.
Perinteisessä valistuksessa uskotaan, että
nuoreen ruiskutettu tieto vaikuttaa asenteisiin ja tätä kautta käyttäytymiseen. Tällaista ”lääkeruiskumallia” ei pidetä enää toimivana. Tämän päivän nuoret eivät ota tietoa vastaan pureskelematta, vaan keskustelujen ja pohdiskelujen kautta. Jos
aikuisilta kuulee vain pelottelua ja varoittelua päihteistä, muiden nuorten kehuskeluilla ja tarinoilla on
suuri vaikutus. Moralisoinnin ja pelottelun sijasta ohjaajan kannattaa jakaa päihteistä neutraalia ja
totuudenmukaista tietoa. Tieto vähentää pelkoa, mystifiointia ja myös uteliaisuutta.
Nuorten omien mielipiteiden ja käsitysten ymmärtäminen ja kunnioittaminen on tärkeää. Näin mahdollistuu vuorovaikutteinen, luottamukseen perustuva kohtaaminen, jossa nuori ja aikuinen ovat mukana aidosti ja tasavertaisesti. Nykyään suositaankin niin kutsuttua virittävää päihdevalistusta. Sen
tavoitteena on herättää nuoret ajattelemaan ja pohtimaan asioita sekä tekemään itsenäisiä päätöksiä ja valintoja päihteisiin liittyvissä tilanteissa. On tärkeää, että nuori pystyy kytkemään saamansa
tiedon omakohtaisiin kokemuksiinsa, tietoihin ja tunteisiin. Käytännössä tämä toteutuu, kun nuorten
omat päihteitä koskevat kokemukset ja näkemykset otetaan keskustelun lähtökohdaksi.
Kati Rantala, Mikko Salasuo ja Markku Soikkeli (2006, 92) vertaavat virittävää valistusta nuotioon.
Nuotio kuvastaa yksityistä ja julkista mielipiteiden vaihtoa. Ihmiset kokoontuvat nuotion ääreen ja
käyttävät sitä kukin omalla tavallaan, kuivatellakseen, hyödykseen tai seuraa hakien. Valistaja on
nuotion virittelijä, tulen kohentaja ja polttopuiden lisääjä. Päihdekeskusteluissa aikuisen kannattaa
siis sytyttää nuotio ja tuoda siihen riittävästi hyvälaatuisia polttopuita. Nuotion ympärillä olevat nuoret
käyttävät tulta omien kokemustensa ja tarpeittensa mukaisesti.
Ryhmän kanssa työskennellessä vaikutetaan nuorilla oleviin asenteisiin ja normeihin. Kavereiden
vaikutus kielteisiin päihdeasenteisiin ja ryhmän dynamiikka kannattaa hyödyntää. Ohjaajan on hyvä
miettiä, kuka on ryhmän mielipidejohtaja ja panostaa erityisesti hänen kanssaan keskusteluun ja
luottamuksen voittamiseen. Tehokkainta päihteidenkäytön ehkäisy on, jos koko sosiaalisen verkoston (perheen, suvun, koulun, naapureiden, kaveriporukan, harrastusryhmän…) viesti päihteistä on
yhdenmukaista. Tällöin on kyse niin sanotusta vuorovaikutuksellisesta ehkäisevästä päihdetyöstä.
On tärkeää panostaa sellaisen ilmapiirin luomiseen, jossa nuori kokee tulevansa hyväksytyksi juuri
sellaisena kuin on. Hyvin toimivassa ryhmässä itsensä ja tunteiden ilmaiseminen sekä kipeidenkin
asioiden läpikäyminen on sallittua ja turvallista. Nuoren oppimisen ja kasvun kannalta on tärkeää voida peilata omia tunteitaan ja mielipiteitään aikuisen kanssa.
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MATKATAVAROIDEN PAKKAAMINEN
On hyvä miettiä etukäteen, minkä ikäisten ja millaisessa elämäntilanteessa olevien nuorten kanssa
keskustelee. On syytä myös huomioida kohderyhmän tiedon taso, kehitysvaihe, sukupuoli sekä sosiaalinen ja kulttuurillinen tausta. Miten nuoret suhtautuvat päihteidenkäyttöön? Millaisia kokemuksia
heillä on päihteistä? Ovatko he polttaneet tupakkaa, juoneet kaljaa, polttaneet hasista?
Tuntevatko he nuoria, jotka käyttävät päihteitä? Onko heidän kotonaan tai lähiympäristössään päihteiden ongelmakäyttöä? Miten nuorten kulttuureissa kohdataan päihteet ja puhutaan niistä?
Kaikkien nuorten kanssa ei kannata puhua päihteistä samalla tavoin. On eri asia puhua nuorten
kanssa, joiden suhtautuminen päihteisiin on negatiivista, kuin päihteitä satunnaisesti tai runsaasti
käyttävien kanssa. Niille nuorille, jotka eivät ole kokeilleet päihteitä, kannattaa painottaa, ettei päihteiden käyttö tarjoa tyydyttäviä elämänkokemuksia. Keskustelussa on hyvä kyseenalaistaa, kannattaako päihteitä kokeilla lainkaan. Nuori tarvitsee vahvistusta ja keinoja kieltäytyä päihteistä ja vastustaa muiden nuorten painostusta.
Kokeilijat ja oireilijat tarvitsevat keskustelujen lisäksi virikkeitä ja mahdollisuuksia päihteidenkäyttöä
kiinnostavampaan tekemiseen. Yhdessä voi miettiä, kuinka elämyksiä on mahdollista hankkia muilla
tavoin. On myös hyvä miettiä, millaisessa kaveriporukassa nuoret liikkuvat. Päihderiippuvaiset nuoret tarvitsevat ammattimaista apua. Ohjaajan tärkeä tehtävä on tukea nuorta muutoksen tekemiseen
ja antaa tietoa hoitomahdollisuuksista. (ks. esim. liite 2).
Vaikeassa elämäntilanteessa olevien nuorten Mahis-ryhmissä toimivat aikuisohjaajat pitävät
päihdekeskusteluissa keskeisenä nuorten tuntemista ja heidän tilanteidensa aistimista. Yhteisten pelisääntöjen tekemisen lisäksi saatetaan joskus tarvita tiukkaakin rajojen vetämistä. Oleellista on kuitenkin keskustella nuorten kanssa luontevasti ja arkisesti. Ohjaajat puhuvatkin ns.
”luonnollisen arkikontekstipuheen” eli tavallisen puheen merkityksestä. Nuorilta puuttuu usein
kyky ja resurssit ongelmista keskustelemiseen ja niiden ratkaisemiseen. Arkipuheen kautta ohjaajat voivat nostaa esille ongelmia keskusteltaviksi ja auttaa nuoria uusien toimintamallien löytämisessä. (Paakkunainen 2006.)
Ennen keskustelujen aloittamista on hyvä pohtia keskustelun kulkua, sisältöä, käytettävissä olevaa
aikaa ja tavoitetta. Ohjaajan kannattaa käydä seuraavan kappaleen esimerkkikysymykset läpi ja
pohtia, mitä mieltä itse on niistä. On tärkeää selvittää itselle oudot käsitteet. Kannattaa myös
miettiä, ovatko juuri nämä sopivia kysymyksiä kyseisen ryhmän nuorille.
fi

Keskusteluissa kannattaa kiinnittää huomiota siihen, miten puhuu nuorelle ja mitä sanavalintoja
käyttää. Ohjaajan kannattaa käyttää samoja termejä kuin nuoretkin (jos termejä käytetään oikein).
Jos siis nuoret puhuvat ottamisesta, kannattaa aikuisenkin puhua ottamisesta eikä esimerkiksi
dokaamisesta. Yhteisen kielen kautta pääsee helpommin ”samalle aaltopituudelle”.
Ei kuitenkaan kannata luonnottomasti matkia nuoria ja pyrkiä puhumaan nuorisokieltä, jos ei puhu
niin muulloin. Ohjaajan on tärkeä pysyä aitona itsenään ja aikuisen roolissa.
Tämän päivän nuorilla on paljon tietoa päihteistä. Etenkin huumetietoa heillä on enemmän kuin keskivertoaikuisella. Ohjaajan kannattaa pitää neutraali ja faktoihin perustuva ote päihdekeskustelussa,
sillä liioittelemalla, kauhistelemalla ja pelottelemalla menettää luottamuksen ja uskottavuuden nuorten silmissä. Päihteistä keskusteleminen on hyvä aloittaa siitä, mitä nuoret jo tietävät. Samalla saa
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tietoa nuorilla olevista mahdollisista väärinkäsityksistä ja stereotypioista. Esimerkiksi nuorten käsitykset muiden päihteiden käytön yleisyydestä ovat usein virheellisiä ja he uskovat ikätovereidensa
olevan kokeneempia käyttäjiä omiin päihdekokeiluihin verrattuna. Nuoret saavat päihteistä helposti
tietoa esimerkiksi internetistä, josta löytyy myös harhaanjohtavaa tietoa. Aikuisen rooli on oikoa mahdollisia vääriä uskomuksia ja ohjata faktoihin perustuvan tiedon ääreen.
Ohjaajan ei kannata antaa hätävastauksia, jos ei tiedä jotain. Hedelmällisempää on miettiä asiaa yhdessä. Keskustelun kautta nuoret saavat peilata mielipiteitään luotettavan aikuisten kanssa. Kaikkiin
kysymyksiin ei ole olemassakaan oikeaa vastausta. Jos joku asia jää mietityttämään, asiasta otetaan
selvää ja palataan yhdessä asiaan. Hyvä olisi, jos nuoret selvittäisivät faktat itse seuraavaan keskustelukertaan mennessä.

VÄLITÄ VÄLITTÄMISTÄ
Kymenlaaksossa nuoret käynnistivät Mahis-ryhmän ja kokoontuivat kerran viikossa tekemään
yhdessä mukavia asioita. Itse ideoiduissa tapaamisissa nuoret saivat tekemisen ohella tietoa
päihteistä positiivisesti ilman saarnaavaa otetta. Ryhmien ohjaajina toimivat täysi-ikäiset YAD:
in nuoret.
Keskustelulle tulee valita sopiva aika ja paikka. Luontevia kokoontumistilanteita, kuten bussimatkoja,
iltanuotiota tai vaikka letunpaistoa kannattaa hyödyntää. Tekemisen ohessa käydyt juttelut sopivat
hyvin keskustelun käynnistämiseen ja jo sovituista pelisäännöistä muistuttamiseen. Kirjallisten päihdepelisääntöjen sopimiseen tulee kuitenkin varata erillinen tila ja yhdessä sovittu aika.
Päihteistä ei kannata tehdä elämää suurempaa asiaa, vaan keskustelu kannattaa aloittaa yhtä luontevasti kuin mikä tahansa muu yhteinen keskusteluaihe. Ohjaajan on hyvä kuitenkin kertoa aluksi oma motiivinsa keskusteluun. Kerro, että asia on tärkeä. Kerro, että välität nuorista ja heidän
hyvinvoinnistaan.
• Minulla on yksi asia, mistä haluaisin puhua…
• Me olemme ennenkin sopineet asioista, nyt sovitaan yhdessä meidän porukan
päihdepelisäännöt…
• Viime reissulla oli vähän ongelmia…
• Olen vähän huolissani (vihainen, peloissani)…
• Minua on jäänyt mietityttämään…
• Haluan (esim. pitää kiinni sopimistamme asioista)…
• Te olette minun ryhmäläisiäni ja minulle erityisen tärkeitä…
• Minulle on tärkeää, että te menestytte ja että teillä menee hyvin, niin koulussa/tässä harrastuksessa kuin muutenkin…
Joskus tietokilpailu tai jatka lausetta -leikki toimii hyvänä keskustelun avauksena. Nuorilta voi myös
kerätä etukäteen mielessä pyöriviä kysymyksiä yhdessä pohdittavaksi ja ratkottavaksi.
SELVITÄ KÄSITTEET
Päihdetyöhön kuuluvat ehkäisevä ja korjaava työ, joista ehkäisevän päihdetyön piiriin kuuluvat yleinen ehkäisy ja riskiehkäisy. Käytännössä tarkkaa rajaa ehkäisymuotojen välille on vaikea piirtää,
vaan ne toimivat yhdessä ja yli rajojen.
Kun keskustelu nuorten kanssa käynnistyy, on hyvä selvittää käsitteet. Päihteillä tarkoitetaan tupakkaa, alkoholia ja huumausaineita. Myös lääkkeet, liuottimet ja muut aineet luokitellaan päihteiksi silloin, kun niitä käytetään päihtymistarkoituksessa. Lääkeaineiden väärinkäyttö on lääkärin ohjeista tai
käyttöohjeista poikkeavaa käyttöä tai toiselle määrättyjen lääkkeiden käyttöä. Myös doping-aineet
aiheuttavat riippuvuutta.
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Päihteiden ongelmakäyttöä on käyttö, joka aiheuttaa fyysisiä, psyykkisiä, sosiaalisia, taloudellisia
ja/tai tunne-elämän ongelmia. Päihderiippuvuus on sairauden kaltainen tila, jolloin aivojen kemia on
pysyvästi muuttunut ja aineen käyttö on pakonomaista. Fyysinen riippuvuus on aineen ominaisuus,
psyykkinen ja sosiaalinen riippuvuus ihmisen ominaisuuksia.
Eri maissa, nuorten ryhmissä, perheissä, urheilulajeissa, joukkueissa, leireillä jne. vallitsee erilainen
päihdekulttuuri. Se ilmenee erilaisina tapoina suhtautua esimerkiksi nuuskaan, humalajuomiseen,
kosteisiin voitonjuhliin, lukukauden lopettajaisiin, viinin käyttöön perheaterioilla jne. Hyvin toimivissa
ryhmissä jokainen jäsen on vastuussa valinnoistaan myös muille ryhmän jäsenille. Yksittäisen nuoren valinnat päihteiden suhteen vaikuttavat koko tiimiin esimerkiksi huonontuneen suorituksen ja peruutetun tai keskeytetyn matkan muodossa.
KUNNIOITA NUORTEN TIETOJA JA MIELIPITEITÄ
”Ainakin meillä meni semmosen jutustelun merkeissä, että on puhuttu kaikenlaista ja että ei oteta
niin, että nyt on tämmönen hetki, että puhutaan tästä tupakanpoltosta että siitä tulee oikein koulumainen olo - vaan että puhutaan muuta ja… tää tupakanpoltto oli hyvä esimerkki, että puhuttiin
niinkun rahasta... kun on vähän rahaa ja muuta ja sit ruvettiin yhes miettiin että paljonko menee
ihan oikeesti niinku rahaa et kun polttaa tupakkaa ja mitä kaikkee sillä rahalla sais ja sit päädyttiin
siihen, että hemmetti, sillä vois ostaa auton (!) niinku suurin piirtein… mä sanon sitä jutusteluks”.
(Paakkunainen 2006.)
Hyvä keskustelu edellyttää, että osapuolet kuuntelevat toistensa ajatuksia ja kunnioittavat muiden
mielipiteitä. Nuorten kohtaamisen tulee olla aidosti läsnä olevaa, avointa, aktiivisesti toista kuuntelevaa, rehellistä ja omia mielipiteitä esittävää ”ihmiseltä ihmiselle” -vuorovaikutusta. Ohjaajan tulee korostaa nuorten vastuuta omista valinnoista ja omasta elämästä. Jos nuorten tiedot ovat yksipuolisia
tai vääriä, ne pitää korjata. Nuorilla on oikeus saada oikeaa tietoa päätöksentekonsa pohjaksi.
Ei kannata tuskastua tai luovuttaa, jos keskustelu lähtee tahmeasti liikkeelle. Nuoret saattavat tarvita aikaa kysymykseen tottumiselle ja sen pohdinnalle. Ohjaaja voi esittää tarkentavia kysymyksiä
ja mielipiteitä. Tärkeää on, ettei ohjaaja vastaa nuorten puolesta eikä ole itse liikaa äänessä. Nuoret
eivät kaipaa aikuista, joka sanoo korokkeella seisten, mitä pitäisi tehdä, vaan ihmistä, jonka kanssa
voi keskustella. Asioiden kertomisella ylhäältä alaspäin ei päästä pitkälle. Keskustelkaa, kuunnelkaa
toisianne ja tehkää yhteiset sopimukset, joihin kaikki voivat sitoutua.

MATKAOHJELMA
Itselle ja ryhmälle voi poimia ja muokata sopivia keskusteluaiheita jo etukäteen. Kysymysten tarkoitus on saada nuoret aidosti pohtimaan päihteiden käyttöä monesta eri näkökulmasta. Vain oman
pohdinnan kautta he voivat tehdä muista riippumattomia valintoja ja sitoutua yhteisiin sopimuksiin.
Vaikeista asioista keskusteltaessa tulee kiinnittää huomiota turvallisen ja avoimen ilmapiirin luomiseen. Nuoria kannattaa rohkaista omien ajatusten ilmaisemiseen ja antaa tilaa mielessä pyöriville
kysymyksille, ajatuksille ja puheille. Luota nuoriin, heidän ajatuksiinsa ja keskusteluvalmiuksiinsa.
Keskustelun käynnistämisen lisäksi on kiinnitettävä huomiota myös niiden päättämiseen. Ohjaajan
tehtävänä on huolehtia, ettei kenellekään jää keskustelusta paha mieli tai asioita kaivertamaan. Varaa lopettamiseen aikaa.

Nuorten Akatemia // 7 Päihteet puheeksi harrastustoiminnassa ja koulussa

Harjoituksia
Päihteisiin liittyviä asenteita, väittämiä ja mielipiteitä voi käydä läpi esimerkiksi seuraavien
leikkien avulla:
Ohjaaja sanoo väittämiä, joihin voi vastata
kyllä- tai ei-vastauksilla (liittyy minuun / ei liity
minuun). Nuoret (ja ohjaaja) vastaavat väittämiin valitsemalla ennalta ilmoitetun kyllä- tai
ei-paikan. Kun omien mielipiteiden mukainen paikka on löytynyt, käydään perusteltuja
keskusteluja ja väittelyjä asiasta. Ryhmä voi
pohtia myös sitä, miten toisten mielipiteet ja
käytös vaikuttavat omiin valintoihin. Kenen
mielipiteet ovat nuorille merkityksellisimpiä
(tässä ryhmässä tai yleensä)?
Toteuttamisvaihtoehtoja:
•

Huoneeseen on merkitty kyllä- ja ei-seinät ja nuoret menevät seisomaan sille
seinustalle sen mukaan, mitä mieltä he
asiasta ovat.

•

Nuoret seisovat ringissä. Ne, jotka ovat
samaa mieltä väittämän kanssa, lähtevät
liikkeelle ja etsivät itselleen uuden paikan
ringissä.

•

Huoneen keskellä on tyhjä tuoli. Mitä
enemmän nuoret ovat samaa mieltä väittämän kanssa, sitä lähemmäksi he menevät tuolia. Tuolille voi istua, jos on 100prosenttisesti samaa mieltä.

•

Ne nuoret, jotka vastaavat kyllä, nousevat seisomaan (ja nostavat kädet ylös)
ja ne nuoret, jotka vastaavat ei, menevät
kyykkyyn.

Jos nuorilla on myönteinen suhtautuminen
päihteisiin ja niiden käyttö on yleistä, voi nuoria pyytää kirjoittamaan tai kertomaan kolme perusteltua syytä, miksi käyttää päihteitä. Johdattele keskustelua syntyneiden mielipiteiden ja perusteluiden pohjalta. Jos päihteet täyttävät jonkin nuorella olevan sinänsä
myönteisen tarpeen (esim. puheliaisuus, rohkeus, uskallus ottaa kontaktia toiseen sukupuoleen…), pääsee miettimään yhdessä
vaihtoehtoja, miten ja millä muulla keinolla
sama asia hoituisi. Nuorten kanssa voi myös
pohtia, mihin päihteiden käytön lisääminen
johtaisi. Kun nuoret kuvaavat negatiivisia
seurauksia, aikuinen voi johdatella keskustelua uhkakuvien kautta vaihtoehtoisiin tapoihin viettää aikaa.

Nuoria voi pyytää kirjoittamaan etukäteen
päihteisiin liittyviä kysymyksiä paperille ja antamaan ne nimettömänä ohjaajalle. Yhdessä
ryhmän kanssa vastataan jokaiseen kysymykseen. Jos joku nuori sanoo, ettei hänellä
ole mitään kysyttävää tai että hän tietää kaiken, häntä voi kehottaa kirjoittamaan, mitä
muiden olisi hyvä tietää. Tai mitä hän olisi
voinut kysyä esimerkiksi vuosi sitten, kun ei
vielä tiennyt kaikkea.

Internetsivulla www.nuorisuomi.fi/paihteetonpelikentta/ on tietokilpailukysymyksiä ja vastauksia oheisiin kysymyksiin, joiden avulla
voi käydä läpi päihdeasioita. Terveyden edistämisen keskuksen sivulta www.health.fi/bileet löytyy ohjelma bileistä, jossa nuori joutuu päättämään, ottaako alkoholia vai ei ja
vastaamaan seurauksista. Ohjelman yhteydessä on ohjaajalle tarkoitetut toimintakortit,
jotka tukevat päihdeopetusta. Myös Suomen
Punainen Risti on tuottanut materiaalipaketin
nuorten ryhmätoimintaan (ks. www.redcross.
fi
tule mukaan
edistämään terveyttä
huume ja päihdetyö).
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Kysymyksiä pohdittavaksi ryhmässä:
Päihdekulttuuri
• Miksi ihmiset käyttävät päihteitä?
• Ilo ilman viinaa on teeskentelyä – vai onko?
• Mitä eroa on siinä, kun nuori juo tai aikuinen juo?
• Miksi laki kieltää alle 18-vuotiailta päihteiden käytön?
• Mitä mieltä olet kaverista, joka ei juo koskaan?
• Mitä tarkoittaa kohtuukäyttö? Mikä on normaalia?
• Mikä on ongelmakäyttöä?
• Voiko kaikkia päihteitä käyttää kohtuudella?
• Onko aikuisten kanssa hankala jutella päihteistä?
• Miksi jotkut ottavat riskin (kokeilevat esim. LSD:tä), vaikka tietävät vaarat?
• Millaisen kuvan tiedotusvälineet antavat päihteistä?
• Miten voit auttaa kavereitasi?
• Oletko itse käyttänyt päihteitä? Missä tilanteessa? Miksi?
• Millaisia pelisääntöjä olet tehnyt päihteiden käytön suhteen? Millaisia pelisääntöjä tiedät muiden
tehneen?
• Miten aiot/haluat viettää kevään viimeisen koulupäivän illan tai kauden päättäjäiset?
• Mitkä ovat huumekaupan poliittiset, taloudelliset ja sosiaaliset seuraukset?
Tupakka ja nuuska
• Miksi kaikki nuoret eivät tupakoi?
• Mitä hyötyä ja haittaa tupakoinnista on nuorelle?
• Miksi nuuskaa käytetään?
• Mitä vaikutuksia nuuskalla on?
• Kumpi on vaarallisempaa, tupakka vai nuuska?
• Nuuskan myynti kiellettiin Suomessa vuonna 1995. Miksi?
• Vaikuttaako tupakointi tasapainoaistin toimintaan?
• Onko tupakoijalla huonompi kunto?
• Mitä nuuskaaminen aiheuttaa suun limakalvoille?
Alkoholi
• Miksi ihmiset juovat?
• Miksi on olemassa laki, joka kieltää alle 18-vuotiaiden alkoholin käytön?
• Miten voi kieltäytyä juomasta, jos alkoholia tarjotaan?
• Kuka on alkoholisti?
• Voiko alaikäinen olla alkoholisti?
• Onko humalasta hyötyä jossain tilanteessa?
• Miten alkoholin käyttö vaikuttaa nuoren fyysiseen kehitykseen?
• Miksi monille tulee helpommin tappelu kännissä kuin selvin päin?
• Miten alkoholi vaikuttaa tapaturmariskiin?
• Mikä on kohtuus sinulle?
• Miten alkoholi vaikuttaa uneen/nukkumiseen?
• Jos juot, päätätkö etukäteen mitä ja paljonko juot? Pystytkö pitämään kiinni päätöksestä?
• Vaikuttaako humalatila seuraavan päivän treeneihin?
Huumeet
• Kannabis on luonnontuote – voiko luonnontuote olla vaarallinen? (vrt. esim. kärpässieni)
• Saako kannabis-kasvia kasvattaa ikkunalaudalla koristekasvina?
• Kumpi on vaarallisempaa, synteettinen huume vai luonnontuote?
• Mitä teet, kun joku polttaa pilveä?
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•
•
•
•

Kokeileeko tupakoitsija helpommin huumeita kuin tupakoimaton?
Voiko huumeiden vaikutuksista tietää, vaikkei ole itse käyttänyt?
Onko unilääke huumetta, entä kipulääke?
Milloin lääke muuttuu huumeeksi?

Päihteet nuorten porukassa
• Oletko huolissasi jonkun kaverisi päihteidenkäytöstä?
• Vaikuttaako sinuun toisten tupakointi/juominen? Miten?
• Voitko olla polttamatta/juomatta, jos joku toinen tekee niin?
• Onko päihteidenkäyttö jokaisen oma asia?
• Voitko puuttua kavereiden päihteidenkäyttöön?
• Pitääkö käyttäjän pyytää apua vai voiko tilanteeseen puuttua muuten?
• Miten voit auttaa?
• Missä tilanteessa kaverin käräyttäminen (kertominen esim. hänen vanhemmilleen) on kaverin
auttamista?
• Mitä teet, jos joku käyttää huumeita?
• Tunnetko ketään, joka käyttää steroideja?
Muut vaikutukset
• Ovatko kaikki päihteet vaarallisia?
• Onko olemassa ”humalaisen tuuria”?
• Voiko alkoholin ja lääkkeiden yhteisvaikutuksen tietää?
• Miten yksilöiden fyysiset ja psyykkiset ominaisuudet voivat vaikuttaa päihtymiseen?
• Kuinka paljon huumeita voi käyttää ennen kuin se on hengenvaarallista?
• Tiedätkö, mikä määrä alkoholia on sinulle tappava?
Päihteet ja tulevaisuus
• Jos joku kaverisi käyttää hasista, mitä luulet hänen elämäänsä kuuluvan viiden vuoden päästä?
• Miten näytelmän tai liikuntaharrastuksen sunnuntaitreeneihin vaikuttaa se, että joku ryhmästä
juo joka viikonloppu?
• Miten päihteiden ongelmakäyttö vaikuttaa nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin?
• Mitä känni voi aiheuttaa urheilu-uralle?
• Mitä haluat elämältäsi?
Päihderiippuvuus
• Mistä voi tulla riippuvaiseksi?
• Mitä on ongelmakäyttöä?
• Kuka on alkoholisti? Mitä tarkoittaa päihderiippuvuus?
• Onko riippuvuus vain aikuisten juttu?
• Onko riippuvuus perinnöllistä?
• Jos omat vanhemmat juovat, tuleeko minusta alkoholista riippuvainen?
• Oletko itse riippuvainen jostain?
• Mistä riippuvuuden tunnistaa?
• Miten tulee riippuvaiseksi jostain?
• Miksi jollekin syntyy riippuvuus?
• Kuinka paljon pitää juoda ollakseen alkoholisti?
• Mitä eroa on aikuisen ja nuoren alkoholiriippuvuuden kehittymisellä?
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MATKAN HUIPENNUS ELI PELISÄÄNTÖJEN TEKEMINEN
Itäuusimaalaisella nuorisotalolla pitkään tupakoineet nuoret kyllästyivät rahat ja terveyden vievään sauhutteluun ja kehittelivät idean ”punttipajasta”. Mahis-tuella hankittiin pajalle muun muassa stepperi ja nyrkkeilysäkki. Nuorisotalon punttipajaan pääsisivät harjoittelemaan kaikki, joilla
oli kiinnostus lopettaa tupakointi.
Lapissa nuoret keksivät kimppatupakkalakon. He pitivät kahden viikon välein ryhmäpalavereja,
jossa keskusteltiin ohjaajan ja nuorten kanssa tilanteesta ja päihteettömyydestä. Ryhmä laati
säännöt, joiden mukaan toisille ollaan avoimia ja rehellisiä omista onnistumisista ja repsahtamisista. Jokainen nuori kamppailee vain ja ainoastaan itsensä kanssa eikä toisia moralisoida.
Ryhmä kehitti pistelaskusysteemin, jonka tulokset olivat kaikkien nähtävillä nuorisotalon seinällä. Kaikilla oli lakon käynnistyessä 50 pistettä ja jäsenyys A-sarjassa. Jokaisesta savuttomasta
viikosta sai 10 lisäpistettä ja keskusteluihin osallistumisesta 10 pistettä. Jokaisesta tupakasta
menetti 10 pistettä ja valehtelusta 15 pistettä. Nollalla pisteellä putosi Pöö-sarjaan. A-sarjaan
pääsi nousemaan takaisin viikon tupakoimattomuudella. Osa nuorista sai vanhempansakin mukanaan lakkoon.
Päihdepelisäännöt perustuvat alaikäisiä suojaaviin lakeihin ja aikuisen vastuuseen nuorten hyvinvoinnista. Yhdessä sovitut säännöt auttavat toimimaan tasapuolisesti ja ennakoidusti nuorten terveellisen elämäntavan edistämiseksi. Asioihin puuttuminen on helpompaa, kun jokainen tietää säännöt ja seuraamukset. Puuttumisen ja seuraamusten tarkoituksena on pysäyttää nuori, ei pudottaa
häntä pois ryhmästä.
Päihdepelisäännöt voi tehdä nuorten kanssa heti päihteistä käydyn keskustelun perään tai asian
voi jättää hautumaan ja ryhmän pohdittavaksi. On tärkeää, että pelisääntöjä tehdessä koko porukka
on paikalla. Ryhmä istuu niin, että kaikki näkevät toisensa. Tunnelman tulee olla rento, avoin ja positiivinen. Ohjaaja kertoo, että ryhmän on tarkoitus rakentaa itselleen päihdekeskustelujen pohjalta
pelisäännöt, joita kaikki noudattavat. On hyvä käyttää kysyvää ja ehdottelevaa kieltä: olin ajatellut…
sopiiko se teille?
Mietittäväksi yhdessä:
• Mitä ryhmä haluaa?
• Mitkä ovat ryhmän tavoitteet?
• Millaista työnjakoa tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseksi?
• Miksi päihteet eivät sovi matkaan/kerhoon/voittojuhliin (toimintaan, mitä ryhmä tekee)?
• Sopivatko päihteet mihinkään/johonkin tilanteeseen? Miksi?
• Kuka hyötyy ryhmän päihdepelisäännöistä? Miten?
• Mitä yleisiä sääntöjä tarvitaan?
• Mitä sääntöjä nimenomaan tässä ryhmässä tarvitaan?
• Tarvitaanko päihdetietoa lisää? Mitä tietoa? Mistä sitä saa? Kuka ottaa asiasta selvää? Milloin
asiasta jutellaan seuraavan kerran?
• Mitä siitä seuraa, jos tehdään nollatoleranssisääntö? Mitkä ovat riskit, ongelmat ja seuraukset?
• Mitkä ovat hyödyt?
• Mitä siitä seuraa, jos tehdään minimisäännöt eli ryhmä hyväksyy matkalla esim. yhden tupakan
päivässä? Mitkä ovat riskit, ongelmat ja seuraukset? Mitkä ovat hyödyt?
• Miten yhdessä sovittujen pelisääntöjen toteutumista seurataan?
• Mitä tapahtuu, jos joku toimii eri tavalla kuin on sovittu (seuraamukset)?
• Mikä on ryhmän vastuu sääntöjen kiinni pitämisestä? Minkälainen henkilökohtainen vastuu ryhmän jäsenillä on?
• Mitkä ovat pelisääntöjen mukaiset seuraukset mahdolliselle sääntöjen rikkojalle? Mitkä ovat seurausten hyvät ja huonot puolet? Mihin seuraukset johtavat?
• Miten säilytetään uuden alun mahdollisuus sääntöjä rikkoneella?
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•
•
•
•
•
•
•
•

Onko kaikkien hyvä olla ryhmässä?
Tulevatko kaikki ryhmän jäsenet kuulluiksi?
Kannustetaanko ryhmässämme kaikkia onnistumaan?
Mitä ohjaajilta odotetaan?
Onko muita, joiden tukea toivotaan/tarvitaan?
Milloin asiaan palataan seuraavan kerran?
Tiedotetaanko asiasta muille, esimerkiksi kotiin?
Millaiset kirjalliset pelisäännöt ryhmä haluaa tehdä (juliste, vihkonen, diplomi…)?

Ryhmän ideoille, ehdotuksille, keskusteluille, perusteluille ja pelisääntöjen hiomiselle kannattaa varata paljon aikaa. Säännöistä pitää tulla juuri tämän ryhmän näköinen ja sille merkityksellinen. Tässä vaiheessa on hyvä vielä tarkistaa, että pelisäännöt ovat sellaiset, joihin kaikki haluavat sitoutua.
Ovatko kaikki varmasti päässeet sanomaan mielipiteensä? Haluaako joku poistaa tai lisätä jotain?
Kun ryhmä on päässyt yksimielisyyteen ja on tyytyväinen sääntöihinsä, kootaan asiat paperille ja
säännöt vahvistetaan kaikkien ryhmän jäsenten allekirjoituksilla. Allekirjoitus lisää sitoutumisen tunnetta ja allekirjoitettu paperi myös vakuuttavampi näytettäväksi uusille jäsenille. Lopuksi kannattaa
käydä vielä läpi, miten ryhmä pitää yhdessä huolen siitä, että pelisäännöt toteutuvat käytännössä.
Kun pelisäännöt ovat valmiit, ohjaajan tulee muistaa kiittää ja kehua ryhmää hyvästä keskustelusta
ja pelisääntöjen tekemisestä esimerkiksi näin:
• Olette olleet tosi rehellisiä…
• On harvinaista, että isolla porukalla pystytään puhumaan tällaisista asioista näin avoimesti…
• Olen oppinut teiltä tämän keskustelun aikana tosi paljon uutta…
• Te olette miettineet näitä asioita paljon ja teillä on tosi hyviä mielipiteitä…
• Jos jotain jäi mietityttämään jokin asia, voi keskustelua jatkaa minun kanssani myöhemmin. Ehkä
niistä on hyvä jutella myös kaverisi, vanhempiesi tai opettajan kanssa.
Ohjaa nuoria myös jakamaan kiitosta toisilleen esimerkiksi kysymällä:
• Mihin olet erityisen tyytyväinen?
• Keneltä sait parhaat oivallukset?
• Mikä oli parasta tässä keskustelussa?
Paras palkinto päihdepelisääntöjen tekemisestä ja niiden noudattamisesta on hyvin onnistunut matka, esitys tai leiri ja ennen kaikkea ryhmän hyvä fiilis. Yhdessä tehty työ ja onnistumisen kokemukset
lisäävät ryhmähenkeä ja me-tunnetta sekä auttavat menestymään jatkossakin.
Keskisuomalaisessa koulussa on käytössä Selvä Sopimus -toiminta, jossa oppilas sitoutuu
allekirjoituksella päihteettömyyteen koko yläkoulun ajaksi. Sopimuksessa mukana olevien
oppilaiden kanssa tehdään erilaisia retkiä ja yhdeksännen luokan lopussa oppilaat palkitaan
ulkomaan leirikoulumatkalla. Suunnitelmassa ovat mukana myös vanhemmat, jotka sitoutuvat osallistumaan leirikoulumatkasta syntyviin kustannuksiin.
Keskipohjanmaalaisessa yläkoulussa tehtiin päihde-ehkäisysuunnitelma yhteistyössä henkilökunnan ja oppilaiden kanssa. Oppilaat suunnittelivat erilaisia tempauksia ja tapahtumia,
kuten raittiusaiheisia päivänavauksia ja tuottivat ”selviytymisoppaat” yhdeksäsluokkalaisille.
Koulun oppilaille järjestettiin diskoiltoja, joiden päihteettömyyssanomaa tehostettiin teettämällä teemaan sopivia paitoja. Koululla käynnistyi myös julistekampanja, jossa nuoret pääsivät suunnittelemaan ja tekemään päihdekasvatuksellisia julisteita.
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HARHAPOLUILLA ELI MITÄ TEHDÄ, JOS JOKU RIKKOO SÄÄNTÖJÄ
Vaikka kaikki olisivat yksimielisiä päihdepelisäännöistä suunnitteluvaiheessa, aina asiat eivät suju
toivotusti. Joku saattaa käyttää päihteitä sovituista säännöistä huolimatta. Jollekin päihteiden käyttö
voi muuttua satunnaisesta kokeilusta säännölliseksi. Tai jonkun nuoren huumeiden käyttö tulee esiin.
Ohjaajan on hyvä miettiä jo etukäteen, kuka aikuisista vastaa asian puheeksi ottamisesta nuoren
kanssa ja kenelle tapahtuneesta tai huolesta ilmoitetaan (vanhemmille, kouluun, poliisille, sosiaaliviranomaisille). Asiasta ei pidä puhua ulkopuolisille, ettei nuorta leimattaisi turhaan.
Päihteet ovat alaikäiselle laittomia ja osa jopa hengenvaarallisia. Mitä varhaisemmin aikuinen puuttuu nuoren päihteidenkäyttöön ja etenkin ongelmalliseen käyttöön, sitä paremmat mahdollisuudet
hänellä on vaikuttaa nuoren tulevaisuuteen. Päihteiden ongelmakäyttö on nuoren avunhuuto. Se
viestii unelmien ja tulevaisuudensuunnitelmien puuttumisesta. Nuori tarvitsee aikuisen apua arvojen selkeyttämiseen, motivaation luomiseen ja konkreettisten tavoitteiden asettamiseen. Nuoren
kanssa on tärkeä etsiä vaihtoehtoisia toimintamalleja sekä unelmia. Ohjaajan tulee kannustaa ja
arvostaa nuorta sekä antaa hänelle paljon myönteistä palautetta. Joskus päihdeongelmaan ja erityisesti varhaiseen päihteiden käytön aloittamiseen
liittyy mielenterveydellisiä ongelmia. Tutkimusten
mukaan näillä nuorilla on keskimääräistä enemSammunut tai tajuton tarvitsee aina
män käytös- tai tarkkaavaisuushäiriöitä sekä maulkopuolista apua. Käännä hänet
sennus- tai ahdistuneisuushäiriöitä. (Aalto-Setälä,
kylkiasentoon,
Marttunen & Pelkonen 2003, 8.)
Tarkista hengitys, varmista ettei
hengitys esty (poista oksennus tms.),
soita 112 tai hae apua!
Nuoren päihteiden käyttöön puuttuminen herättää aikuisessa usein epävarmuutta: Ovatko päihde-epäilyni liioiteltuja? Pilaanko suhteeni nuoreen
ja saan niuhottajan maineen? Täytyykö ilmoittaa
vanhemmille, sosiaaliviranomaisille, poliisille? Nuori muuttuu murrosiässä monella tavalla, eikä aina
ole helppo päätellä, johtuvatko ongelmat elämänvaiheesta vai esimerkiksi päihteidenkäytöstä. On
kuitenkin hyvä kuulostella omia vaistojaan myös päihteidenkäytön suhteen. Jos nuoren touhuissa ja
selityksissä ei kaikki täsmää, on parasta ottaa puheeksi se, mitä on nähnyt ja kuullut. Salassapitoa
ja ilmoitusvelvollisuutta koskeva lainsäädäntö löytyy liitteestä yksi.
Ihmiset käyttävät monenlaisia keinoja toimittuaan sääntöjen vastaisesti ja jäätyään siitä kiinni. Nuori
saattaa esimerkiksi:
• salailla (yrittää pärjätä ja toimia kuten normaalisti)
• vetäytyä syrjään ja mököttää (on passiivinen, istuu paikallaan, ei puhu, ”kantakaa vaikka himaan
sitten”)
• uhota (”et kyllä paljasta mua, tai mä laitan faijan asialle”)
• kieltää ja selitellä (”enhän mä yleensä, silloin vaan oli meno päällä”)
• vedota ongelmiin (”mutsi ja faija erosivat kesällä…”)
• syytellä (”no kyllähän muutkin otti…”)
• lupailla (”en varmasti ota enää…”).
Ohjaajan on hyvä pohtia jo etukäteen, miten itse käyttäytyy kuullessaan erilaisia selityksiä ja miten
hänen kannattaisi näissä tilanteissa toimia. Kannattaa myös miettiä, miten muu ryhmä mahtaisi käyttäytyä tällaisissa tilanteissa.
Päihteiden käytöstä kannattaa puhua nuoren kanssa pian sen jälkeen, kun käyttö on tullut ilmi. On
kuitenkin hyödytöntä keskustella päihtyneen kanssa. Turhaa on myös tuomita tai ruveta kinastelemaan nuoren kanssa. Rakentavampaa on lähteä liikkeelle etsimällä niitä asioita, joista molemmat
voivat olla samaa mieltä. Nuorelle tulee välittää viesti, että pitää nuoresta, vaikkei hyväksy hänen
käytöstään. Keskusteluun kannattaa varata rauhallinen hetki. Kahdenkeskinen keskustelu auttaa
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nuorta ”säilyttämään kasvonsa” ja tekee isottelun ryhmän edessä tarpeettomaksi. Kahdenkeskisessä keskustelussa nuori ei myöskään saa huomiota ei-toivotusta käyttäytymisestään.
Usein nuoret ovat hanakasti potkaisemassa porukasta ulos sääntöjen rikkojan. Ohjaajan tehtävä on
huolehtia, ettei kukaan joudu pois ryhmästä. Koulussa käyminen, harrastaminen, hyvät kaverit ja
säännöllinen päivärytmi ovat hyviä lääkkeitä syrjäytymistä vastaan. Niiden säilymistä on vaalittava
myös siksi, että ne tukevat nuoren itseluottamusta ja turvallisuudentunnetta.
Päihteidenkäytön puheeksi ottavan ohjaajan on hyvä varautua voimakkaisiin tunteisiin sekä itsessään että nuoressa. Oma epävarmuus ja pelko nuoren tai hänen vanhempiensa suuttumisesta ovat
pikemminkin sääntö kuin poikkeus. Väliintulon ja puheeksi oton tarkoituksena on tehdä tilanne näkyväksi ja pysäyttää nuori katsomaan omaa toimintaansa. Tämä voi herättää nuoressa voimakasta
kiukkua ja vastustusta.
Nuoren on hyvä oppia näkemään nyt tekemiensä valintojen pitkäaikaiset seuraukset. Tärkeiden aikuisten huolestuminen nuoren päihteidenkäytöstä voi kyseenalaistaa päihteiden hohtoa ja tuoda motivaatiota tapojen muuttamiseen. Vastuu muutoksesta ja toteuttamisesta on aina nuorella itsellään,
mutta ohjaajaa ja ryhmän muita nuoria tarvitaan tukijoiksi ja kannustajiksi. Nuorelle on hyvä välittää
positiivista elämänasennetta, uskoa mielekkääseen tulevaisuuteen ja luottamusta siitä, että asiat
kääntyvät lopulta parhain päin.
Nuorella, jolla on ongelmia päihteiden kanssa, on usein huono itsetunto. Hän saattaa kokea epäonnistuneensa elämässään ja pyrkiä etsimään todisteita epäonnistumisilleen. Hyvän itsetunnon rakennuspilareina ovat positiivinen palaute ja kannustaminen, ei arvostelu tai muihin vertaaminen.
Kun nuoren itseluottamus ja -tunto ovat vahvoja, hän on kiinnostunut omista mahdollisuuksistaan ja
itsensä kehittämisestä.
Jos nuori on riippuvainen alkoholista tai käyttää huumeita, ohjaa hänet ammatilliseen hoitoon. Kerro
nuorelle, miten ja mistä hän voi saada apua tai lupaa selvittää ne hänelle mahdollisimman pian. Ota
yhteyttä perheeseen ja koulun oppilashuoltoryhmään. Tee hoitoon ja alan ammattilaisten puheille
ohjaaminen niin, ettei nuori koe sinun hylkäävän häntä. Jos nuori kaipaa tukea, mene mukaan puhumaan tilanteesta vanhempien tai viranomaisten kanssa. Ole nuoren tukena ja turvana. Hän tarvitsee
sitä nyt enemmän kuin koskaan. Lista hoitopaikoista, tukikeskuksista, auttavista puhelimista ja nettituesta löytyy liitteestä kaksi.
Vaikeissa tilanteissa myös ohjaaja tarvitsee henkilöä, jonka kanssa voi purkaa tuntojaan ja käydä
läpi ajatuksiaan. Kenen kanssa sinä voit puhua nuorten kanssa eteen tulleista asioista rikkomatta
luottamusta ja yksityisyyttä? Jos keskustelukumppania ei löydy läheltä, yksi paikka asioiden pohtimiseen on Mannerheimin Lastensuojeluliiton Vanhempien puhelin- ja nettipalvelu (www.mll.fi).
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Kun puhut nuoren kanssa päihteistä
• Varaa aikaa ja paikka, jossa voitte olla rauhassa.
• Pysy rauhallisena.
• Ota ensin esille asia, josta voit kehua nuorta ja josta olet tyytyväinen.
• Toimi etukäteen päättämälläsi tavalla.
• Kerro, että olet huolissasi. Kerro, että välität.
• Kerro faktat, eli mitä olet nähnyt, kuullut tai haistanut. Älä moralisoi.
• Tee avoimia kysymyksiä (mitä…missä…milloin…joihin ei voi vastata kyllä tai ei).
• Kuuntele (anna nuoren kertoa oma tarinansa).
• Varaudu nuoren kyyneliin tai kiukkuun.
• Keskustele nuoren tavoitteista elämässä sekä päihteiden vaikutuksesta niihin.
• Sano selvästi, että arvostat häntä ja uskot hänen mahdollisuuksiinsa.
• Kerro, mitä itse olet valmis tekemään nuorta tukeaksesi.
• Jos erehdyt, pyydä anteeksi.
• Jos nuori tarvitsee ammattiapua, keskustele asiasta ja neuvo nuorta.
Välittäminen ja huoli ovat puuttumisen motiivit ja ne kannattaa sanoa myös ääneen. Voit kertoa
myös, että nuori on hyvä tyyppi, vaikka hänen tekemisissään onkin toivomisen varaa. Nuorta ei saa
vähätellä tai nolata. Mahdollisten seuraamusten tulee olla ryhmän sopimien päihdepelisääntöjen mukaiset ja kaikille samat.
Kun nuori asettaa itselleen päämäärän, esimerkiksi päihteettömyyden, kannattaa tavoite asettaa positiivisesti eli puhua ongelmakielen sijasta tavoitekielellä. On konkreettisempaa, mielekkäämpää ja
realistisempaa tavoitella esimerkiksi selviä viikonloppuja kuin päihteidenkäytön vähentämistä. Tällöin kuljetaan kohti jotain mukavaa eikä vaikeasti pois jostakin totutusta tavasta. Tavoitteeseen tulee
sisältyä uusi alku jostain luopumisen sijaan. Jos tavoite on suuri, laaja ja kaukana, se kannattaa pilkkoa helpompiin osatavoitteisiin.

KOTIMATKALLE
Kun asetettu tavoite on saavutettu, eli pelisäännöt ovat valmiit, on aika päättää pelisääntöprojekti.
Matkan varrella on koettu ja sanottu kaikenlaista, usein vaikeitakin asioita. Omaa toimintaa, oppimista ja onnistumista kannattaa pohtia yhdessä ja juhlia yhteisen tavoitteen saavuttamista. Arvioikaa,
kehukaa ja kiittäkää toisianne. Antakaa positiivista palautetta ja tarvittaessa rakentavia kehittämiskohteita. Ryhmänne on varmasti sen ansainnut.
Pohdittavaksi:
• Mitä ajattelimme, kun lähdimme liikkeelle?
• Miten ajatukset ovat muuttuneet?
• Miten olemme pysyneet suunnitelmissa ja tavoitteissa?
• Mikä on mennyt hyvin?
• Missä on toivomisen varaa?
• Mitä olisi voinut tehdä toisin? Miten?
• Toimivatko ryhmän jäsenet tasavertaisesti?
• Mitä on opittu? Miten opitusta voi hyötyä?
• Miten pelisäännöissä on pysytty?
• Mitä hyötyä meille on ollut siitä, että olemme tehneet yhteiset pelisäännöt?
• Onko pelisääntöjä syytä tarkistaa tai muuttaa kokonaan?
• Kenelle haluamme kertoa pelisäännöistä?
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Jos pelisäännöt tehdään pitkäksi toimintakaudeksi, asiaan kannattaa palata silloin tällöin. Yhdessä
sovituista pelisäännöistä on hyvä muistuttaa erityisesti ennen retkiä, leirejä tai muita useamman vuorokauden reissuja.
Aikuisten asenteet, mielipiteet ja esimerkit vaikuttavat vahvasti nuorten päihdevalintojen tekemiseen.
On hyvä pohtia, millaisia esimerkkejä elämälle nuorten ympäristöstä löytyy. Nuorten kannattaa miettiä, millaisia seurauksia erilaisilla valinnoilla voi olla, millaiselta tulevaisuus silloin näyttää. Tue nuorta tekemään omat, itsenäiset ratkaisunsa sosiaalisista paineista välittämättä. Kannattaa kannustaa
nuoria mielekkääseen tekemiseen, tukea sosiaalisia verkostoja sekä vahvistaa positiivisia tulevaisuuden haaveita. Unelmista löytyy draivia myös tähän päivään ja eteen tulevista vastoinkäymisistä
yli pääsemiseen.
Päihteet puheeksi harrastustoiminnassa ja koulussa -materiaali pohjautuu Päihteet puheeksi
nuorten urheiluharrastuksessa -julkaisuun (2002). Päihteet puheeksi on osa Päihteetön pelikenttä -materiaalia, joka löytyy osoitteesta www.nuorisuomi.fi urheiluseurat operaatio pelisäännöt päihteetön pelikenttä. Projektin taustalla ovat Terveys ry, Raittiuden ystävät ry, Nuori Suomi
ry, Myllynhoitoyhdistys ry ja A-klinikkasäätiö.
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LIITE 1: PERUSTIETOA PÄIHTEISTÄ
Tupakansavu on aerosoli, joka koostuu kiinteistä, nestemäisistä ja kaasumaisista hiukkasista. Tupakansavusta on tunnistettu yli 4000 yhdistettä: nikotiinin lisäksi muun muassa hiilimonoksidia eli
häkää, DDT:tä, lyijyä ja tervaa. Yli 40 näistä yhdisteistä on luokiteltu syöpää aiheuttaviksi. Tupakansavun pääasialliset myrkyt ovat terva, häkä ja nikotiini. Terva heikentää hengityselinten suojamekanismia ja vaikuttaa solunjakautumiseen eli syövän esiasteiden syntyyn. Verenkierrossa häkä syrjäyttää hapen laskien siten henkistä ja fyysistä suorituskykyä. Nikotiini aiheuttaa nopeasti riippuvuuden
tupakkaan. Tupakassa on useita erilaisia ympäristömyrkyiksi luettavia yhdisteitä (mm.DDT, elohopea, lyijy, metanoli). Tupakoijan ympäristöön leviävä sivusavu on keuhkoihin imettävää savua vaarallisempaa. Useimmat tupakan uhrit menehtyvät sydän- tai aivoinfarktiin. Keuhkosairaudet, kuten
krooninen keuhkoputkentulehdus ja keuhkolaajentuma, ovat seuraavaksi suurin tupakasta johtuva
kuolinsyy. Keuhkosairaudet myös invalidisoivat tuhansia ihmisiä vuosittain.
Tupakalla on myös ympäristöllisiä haittoja. Sitä viljellään etupäässä köyhissä kehitysmaissa, joissa
tupakkaviljelmät varastavat tilaa kehitysmaille tärkeämmiltä viljelymailta. Lisäksi tupakanlehtien kuivaamiseksi on hakattava miljoonia hehtaareita metsiä, mikä aiheuttaa aavikoitumista ja eroosiota.
Tupakkatulot rikastuttavat pääasiassa kansainvälisiä tupakkayhtiöitä.
Nuuskan nikotiini imeytyy verenkiertoon suun limakalvon läpi. Nuuskan toistuva kosketus ärsyttää
limakalvoja, jotka tulevat ensin röpelöiseksi. Jos nuuskaamista jatkaa pitempään, limakalvojen väri
muuttuu ja limakalvot kovettuvat. Nuuska syövyttää hampaiden kiinnityskudosta ja aiheuttaa ientulehdusta. Hampaat saattavat värjäytyä ruskeiksi. Nuuskaaja potee unettomuutta ja kärsii päänsärystä, hikoilusta ja sydämentykytyksestä. Nuuskan käyttö erityisesti nuorena lisää suuontelon, nielun ja
nenän syöpää. Nuuskan sisältämä nikotiini aiheuttaa lisäksi samanlaisia terveyshaittoja kuin tupakankin nikotiini. Nuuskassa on nikotiinia 20 kertaa enemmän kuin tupakassa. Suunuuskan myynti on
kielletty kaikissa EU-maissa Ruotsia lukuun ottamatta.
Alkoholi vaikuttaa jo pieninä annoksina keskushermoston toimintaan heikentäen toimintojen kontrollia. Humalatilan voimistuminen lamaa sekä henkisiä että fyysisiä toimintoja: suorituskyky laskee ja
arvostelukyky, liikkeiden säätely, reaktioaika ja kipukynnys heikkenevät. Tavallisimpia alkoholinkäyttöön liittyviä terveyshaittoja ovat erilaiset tapaturmat. Nuoren ihmisen elimistö ei ole fysiologisesti
valmis. Etenkin lapsilla ja nuorilla alkoholi häiritsee aivojen hermosolukalvojen toimintaa, jolloin solujen keskinäinen vuorovaikutus heikkenee ja aivojen toiminta muuttuu. Laskuhumalassa ja krapulassa verensokeri voi laskea alle normaaliarvojen. Se on vaarallista, koska aivojen energiansaanti ja
toimintakyky on sidoksissa verensokeriin. Alhainen verensokeri on tavallisin nuorten alkoholimyrkytyksen oire ja alkoholin aiheuttaman tajuttomuuden tai kuoleman syy.
Säännöllinen pitkäaikaiskäyttö lisää elimistön toiminnallisten vaurioiden syntymistä mm. aivojen ja
ääreishermoston vaurioita, maksa- ja haimasairauksia ja sydänlihasten rappeutumista. Pitkäaikaiseen alkoholinkäyttöön liittyy riski sekä henkisen että ruumiillisen riippuvuuden syntymiseksi. Alkoholi voi häiritä murrosikäisen elimistön normaalia kehitystä. Haitat elimistölle ovat sitä suurempia,
mitä nuorempana säännöllisen alkoholinkäytön aloittaa. Naisen elimistö on miestä alttiimpi alkoholihaitoille ja -vaurioille.
Lääkkeiden muu kuin sairauksia ehkäisevä tai hoitava käyttö on väärinkäyttöä. Kaikkein yleisin katukaupasta tavattava lääkeaine on diatsepaami (Diapam, Valium, Medipam, Stesolid). Myös alkuperäisreseptillä saatavia opiaattijohdoksia (Temgesic, Subutex, Abalgin, Indalgin) kulkeutuu katukauppaan. Eri lääkeaineet aiheuttavat kullekin aineryhmälle ominaisen päihtymystilan. Bentsodiatsepiinien ja barbituraattien aiheuttama päihtymystila muistuttaa pitkälti alkoholipäihtymystä, mutta alkoholin haju on joko vähäinen tai puuttuu kokonaan verrattuna humalatilan kliinisiin oireisiin. Suurina
annoksina lääkkeet kuitenkin häiritsevät alkoholia herkemmin mieleenpainamiskykyä. Opiaattilääkkeet aiheuttavat suurina annoksina alkoholia ja bentsodiatsepiineja voimakkaammin lamaantumista.
Vakavimpana muotona on sekä hengitys- että sydänpysähdyksen riski.
Sekakäyttö eli lääkkeiden ja alkoholin yhteiskäyttö aiheuttaa tokkuraisen ja sekavan päihtymystilan,
kuolemaan johtavia myrkytyksiä, aggressiivisuutta, muistikatkoja tai sekavuustiloja. Vakavimpana
muotona on sekä hengitys- että sydänpysähdyksen riski. Lääkkeet kehittävät käyttäjälleen nopeasti vahvan psyykkisen ja fyysisen riippuvuuden. Yleisimpinä uni- ja rauhoittavina lääkkeinä käytettävät lääkkeet aiheuttavat yhdessä alkoholin kanssa opiaattiriippuvuuteen verrattavia vieroitusoireita.
Reseptittömät lääkkeet eivät lisää humalaa, mutta ne voivat aiheuttaa myrkytystilan tai vammauttaa
elimiä. Punainen kolmio lääkepakkauksessa kertoo siitä, että lääkkeen vaikutukset kohdistuvat keskushermostoon. Alkoholi voimistaa näitä vaikutuksia.
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Imppaamisella tarkoitetaan teknisten liuottimien (liimat, lakat, puhdistusaineet, tinneri), bensiinin ja
nestekaasujen haistelua ja hengittämistä päihtymistarkoituksessa. Se aiheuttaa nopeasti sekavan,
tokkuraisen ja kontrolloimattoman päihtymistilan sekä mm. mielikuvien vaihtumista, houretiloja, raivotiloja ja aistiharhoja. 10–40 minuuttia kestävää päihtymistilaa seuraa raukea tylsyyden tila ja tuntien päänsärky, pahoinvointi ja/tai voimattomuus. Yliannostuksen riski on huomattava, koska hengitetyn annoksen määrää on vaikea arvioida. Liuotinpitoinen ilma imeytyy limakalvojen ja keuhkojen
kautta verenkiertoon ja edelleen keskushermostoon ja aivoihin. Liuottimet vahingoittavat hermosolujen solukalvojen rakennetta ja solujen hapen- ja energiansaanti häiriintyy. Liuottimet aiheuttavat moninkertaisen aivokadon esim. alkoholiin verrattuna.
Liuottimet ja liimat aiheuttavat voimakasta riippuvuutta. Pitkäaikaisessa imppauksessa maksa ja munuaiset vaurioituvat pysyvästi. Se aiheuttaa myös lihasten heikkoutta, puhevaikeuksia ja masennusta. Monet imppaukseen käytetyt aineet ovat tulenarkoja, mistä voi aiheutua esim. tupakoinnin yhteydessä palovammoja.
Kannabis (marihuana, hasis ja hasisöljy) on yleisimmin käytetty huumausaine EU:n alueella. Käytön
välittömät vaikutukset ovat yksilökohtaisia. Jotkut tulevat puheliaiksi, jotkut vaiteliaiksi. Käyttö saa
aikaan häiriöitä ajan, paikan, etäisyyden ja nopeuden tajussa. Päihtymystila kestää 2–4 tuntia. Kannabiksen päihdyttävä aine THC kerääntyy elimistöön ja poistuu sieltä 2–4 viikon kuluessa. Koska
rasvaliukoinen THC varastoituu elimistön solurakenteisiin pitempiaikainen ja säännöllinen kannabiksen käyttö vaikuttaa usein muistiin, keskittymiskykyyn, aktiivisuuteen ja persoonallisuuden muuttumiseen. Tytöillä kannabiksen jatkuva käyttö aiheuttaa häiriöitä kuukautiskiertoon ja pojilla se heikentää sperman laatua. Isoilla annoksilla voidaan saada aikaan sekavuustila, jossa on piirteitä jakomielitautisen käytöksestä.
Amfetamiini ja sen johdannaiset ovat kemiallisia valmisteita, jotka esiintyvät vaaleina jauheina,
tabletteina, kapseleina ja liuoksina. Niitä käytetään suun kautta, nuuskaamalla ja suonensisäisesti.
Amfetamiinit kiihottavat keskushermostoa. Amfetamiini aiheuttaa mielihyväntunteen. Silmäterät ovat
laajentuneet, olemus on hikinen. Väsymys ja näläntunne katoavat. Amfetamiiniin syntyy nopeasti
henkinen ja ruumiillinen riippuvuus. Pitempiaikainen käyttö voi aiheuttaa unettomuutta, laihtumista, hermostuneisuutta, aggressiivisuutta, mielenhäiriöitä sekä pelko- ja paniikkitiloja. Amfetamiini on
kannabiksen jälkeen eniten käytetty huume EU-maissa.
Amfetamiinin johdokset ovat synteettisiä huumeita. Yksi johdannaisista on ekstaasi (EDMA, MDEA,
MDA), jota myydään tabletteina. Aineen käyttö liitetään usein rave-partyihin ja teknomusiikkiin. Ekstaasin vaikutus näkyy motorisen aktiviteetin lisääntymisenä ja hallusinaatioina, rentoutumisena ja lämpötilan kohoamisena. Ekstaasin ja mielialalääkkeiden yhteiskäyttöön liittyy vakavia terveysvaaroja. Erityisen vaarallista on vaikutuksen vahvistaminen moklobemidi Aurorixilla. Ekstaasi on hermomyrkky.
Mitä useammin, tiheämmin ja suurempia annoksia käytetään, sitä enemmän aivoissa tapahtuu muutoksia, kuten muistin heikentymistä, oppimisen, loogisen ajattelun ja päättelykyvyn heikkenemistä.
Kokaiini on valkoista jauhetta, jota käytetään joko nuuskaamalla tai polttamalla. Sen johdannaisia
(crack, kokamassa) käytetään myös polttamalla tai suonensisäisesti. Kokaiini vaikuttaa voimakkaasti keskushermostoon. Käyttäjä kokee hyvänolon, itsevarmuuden, hilpeyden ja kiihtymyksen tunteita.
Pulssi nopeutuu, silmäterät laajenevat ja nälän sekä väsymyksentunteet katoavat. Kokaiinin vaikutus
kestää 20–45 minuuttia ja sitä seuraa rauhattomuus, ärtyisyys sekä alakuloisuus. Käyttö aiheuttaa
voimakasta henkistä ja fyysistä riippuvuutta. Vieroituksessa käyttäjä potee väsymystä, unettomuutta,
pahoinvointia, ruokahaluttomuutta, hermostuneisuutta ja vainoharhaisuutta.
Katissa eli khatissa on keskushermostoa kiihottavaa ainetta, katinonia. Catha edulis -pensaan lehtiä
pureskellaan amfetamiinia muistuttavan piristävän vaikutuksen aikaansaamiseksi. Lehtien pureskelu
on yleinen tapa itäisessä Afrikassa ja Arabimaissa.
Kemiallisesti valmistettu LSD on voimakkain aistiharhoja aiheuttava aine. Sitä käytetään suun kautta
tabletteina tai imeytettynä pieniruutuisiin, kuviollisiin papereihin. LSD aiheuttaa voimakkaita näkö- ja
kuuloharhoja, fyysisiä kiihtymysreaktioita ja muutoksia ajan, paikan ja etäisyyden arviointikyvyssä.
Aistit herkistyvät ja vääristyvät, jälkikuvat kestävät pitkään. LSD:n käyttö johtaa mielenhäiriöitä muistuttavaan tilaan, mielialat vaihtelevat jyrkästi. Yhdestäkin käyttökerrasta voi seurata pysyviä mielenterveyden häiriöitä. LSD:n käyttö aiheuttaa jälkihaittoja mm. masentuneisuutta, vainoharhaisuutta,
vakavimmillaan itsestään pitkänkin tauon jälkeen uusiutuvia mielenhäiriöitä, mielisairauden puhkeamisen tai itsemurhan vaaran. LSD aiheuttaa psyykkistä riippuvuutta.
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Oopiumi unikosta saatavia aineita (heroiini, morfiini ja oopiumi) kutsutaan yleisnimellä opiaatit. Opiaatteja käytetään joko polttamalla tai suonensisäisesti. Opiaatit ovat keskushermostoa lamauttavia
aineita. Ne aiheuttavat käyttäjälleen lyhyen, horrosmaisen hyvänolontunteen, jossa ahdistuneisuus,
ajan- ja paikantaju sekä ruokahalu ja seksuaaliset tarpeet katoavat, liikkeet ja refleksit hidastuvat,
puhe muuttuu ja pupillit supistuvat. Opiaatteihin syntyy nopea ja voimakas riippuvuus. Vieroitusoireet
tulevat käyttäjälle nopeasti ja ilmenevät aluksi psyykkisenä levottomuutena. Melko nopeasti oireet
muuttuvat fyysisiksi, pahimmillaan lähes sietämättömiksi. Suomessa tavattava heroiini on useimmiten ruskeaa tai valkoista jauhetta. Poltettava heroiini on madaltanut käyttökynnystä.
Huumeiden ongelmakäytöllä tarkoitetaan opiaattien, kokaiinin ja/tai amfetamiinien suonensisäistä tai
pitkäaikaista tai säännöllistä käyttöä.
Suppilomadonlakkisienien vaikutukset ovat samankaltaisia kuin LSD:n eli sekavuus, aistiharhat
ja pelkotilat, myrkytysoireita sekä psykoosin riski. Kärpässienet aiheuttavat lisäksi apatiaa tai raivokohtauksia, hallusinaatioita, ripulia ja vatsakipuja ja äärimmäisenä myrkytyksestä aiheutuvan
kuoleman.
Gamma eli Gammahydroksidivoihappo on joissakin Euroopan maissa käytössä oleva anestesiaaine. Huumeena sitä käytetään rakeina, kapseleina, jauheena tai liuoksena yleensä suun kautta
otettuna, jolloin vaikutus alkaa puolen tunnin sisällä. Vaikutus on rentouttava ja mielihyvää tuottava.
Kehonrakennuksessa Gamman uskotaan vaikuttavan anabolisesti. Annosmäärästä riippuen Gamma aiheuttaa verenpaineen laskua, muistamattomuutta, uneliaisuutta, oksentelua, huimausta, kouristuksia, sydämen lyöntitiheyden laskua, hengityksen hidastumista tai pysähtymistä, aistiharhoja,
tajuttomuutta ja kooman. Gammamyrkytykset ovat aiheuttaneet kuolemantapauksia myös Suomessa. Pitkäaikaiskäyttö aiheuttaa fyysistä riippuvuutta.
Tyrmäystippa on yleisnimitys huumaaville aineille, joita lisätään juomaan. Yleensä tarkoituksena on
tainnuttaa ihminen ryöstettäväksi tai seksuaalisesti hyväksikäytettäväksi.
DMT eli Dimetyylitryptamiini on Etelä-Amerikassa ja Länsi-Intiassa kasvavan phalaris arundinacea
ruohon ainesosa. Kasvin siemeniä kasvatusohjeineen kaupataan mm. Internetin välityksellä.
Nuoren pienempi ruumiinkoko, alhainen alkoholin sietokyky ja aineenvaihduntaprosessin kehittymättömyys saattavat aiheuttaa elimistövaurioita ja fyysistä riippuvuutta jo muutamassa kuukaudessa.
Aikuisilla tämä kestäisi yhdestä kolmeen vuotta.
Päihteiden käyttöön liittyy terveysriskejä. Hepatiiteista eli maksatulehduksista B- ja C- hepatiitti on
yleinen huumeiden käyttäjillä. Ne tarttuvat veriteitse ja limakalvojen kautta. B-hepatiitti on harvoin
hengenvaarallinen. Sen mahdollisina oireina ovat väsymys, ruokahaluttomuus, kuume, keltaisuus,
nivelvaivat, nokkosrokko. C-hepatiitti on yleinen piikkiaineiden käyttäjillä. Sen mahdollisina oireina
ovat kuume, paha olo ja keltaisuus. Lähes kaikki C-hepatiittitartunnan saaneista jäävät viruksen kantajiksi ja osalle heistä kehittyy maksakirroosi tai maksasyöpä parinkymmenen vuoden kuluessa. HIvirus tarttuu suojaamattomassa seksikontaktissa, veren välityksellä ja äidistä sikiöön. HIV:ä seuraa
useimmiten AIDS, joka johtaa kuolemaan. Testin voi tehdä maksuttomana terveyskeskuksissa, sairaaloissa, SPR:llä ja AIDS-tukikeskuksessa. Riski joutua seksuaalisen väkivallan tai hyväksikäytön
kohteeksi on päihtyneenä huomattavasti suurempi kuin selvin päin.
Huumausaineiden käyttö ja hallussapito ovat Suomessa rangaistavia tekoja. Käytön ja hallussapidon ohella myös niiden valmistus, myynti, maahantuonti ja kuljetus on laitonta. Huumausainerikokseen syyllistynyt tutkitaan ja voidaan tuomita sakkoon tai vankeusrangaistukseen. Huumerikos on
törkeä, kun kyseessä on vaarallinen huumausaine tai suuri määrä huumetta, kun tavoitteena on huomattava taloudellinen hyöty, kun rikoksentekijä toimii järjestäytyneen ryhmän jäsenenä, kun usealle
ihmiselle aiheutetaan vakavaa hengen- tai terveyden vaaraa tai kun levitetään huumetta alaikäiselle
tai muuten häikäilemättömällä tavalla. Tupakka- tai alkoholituotteiden välittäminen alle 18-vuotiaalle
on rikos. Alle 20-vuotiailla ei ole oikeutta pitää hallussaan väkeviä alkoholijuomia.
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LIITE 2: TARPEELLISTA LAKITIETOA
Tupakkalaki
Tupakkatuotteen mainonta ja epäsuora mainonta on kielletty (8 §). Tupakkatuotetta tai tupakointivälinettä ei saa elinkeinotoiminnassa myydä eikä muutoin luovuttaa henkilölle, joka on 18 vuotta nuorempi (10 §). Tupakointi on kielletty mm. (12 §)
•
•
•

päiväkotien lapsille ja oppilaitosten oppilaille tarkoitetuissa sisätiloissa sekä niiden pääasiassa
18 vuotta nuoremmille tarkoitetuilla ulkoalueilla
virastojen ja viranomaisten sekä niihin verrattavien julkisten laitosten yleisölle ja asiakkaille varatuissa sisätiloissa
työyhteisöjen yhteisissä ja yleisissä sekä asiakkaille tarkoitetuissa sisätiloissa.

Alkoholilaki
Alkoholilaissa alaikäisiä koskevia rajoituksia määritellään alkoholin myyntiä, anniskelua, välittämistä,
hallussapitoa ja kuljetusta koskevissa säädöksissä:
Vähittäismyyntikiellot (16 §):
• Alkoholijuomaa ei saa myydä henkilölle, joka on kahtakymmentä vuotta nuorempi, kuitenkin niin
että mietoa alkoholijuomaa voidaan myydä kahdeksantoista vuotta täyttäneelle.
• Alkoholin anniskelu (24 §):
• Alkoholijuomaa ei saa anniskella kahdeksaatoista vuotta nuoremmalle.
• Vähintään 1,2 ja enintään 2,8 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävää juomaa ei saa anniskella henkilölle, joka on kahdeksaatoista vuotta nuorempi.
• Alkoholijuoman välittäminen (31 §):
• Alkoholijuoman välittäminen palkkiota vastaan on kielletty, jollei tästä laista tai sen nojalla annetuista säännöksistä muuta johdu.
• Alkoholijuoman välittäminen on kielletty myös ilman palkkiota henkilöille, joille 16 §:n mukaan ei
saa myydä alkoholijuomia (eli alle 18-vuotiaille). Rangaistuksena välittämisestä voidaan antaa
sakkoa tai enintään 6 kuukautta vankeutta.
• Alkoholijuomien välittämisestä korvausta vastaan voidaan antaa sakkoa tai enintään 2 vuotta
vankeutta.
• Alkoholin hallussapito ja kuljetus (34 §)
• Alkoholijuomaa ei saa pitää hallussaan eikä kuljettaa henkilö, joka ei ole täyttänyt kahtakymmentä vuotta. Kahdeksantoista vuotta täyttänyt henkilö saa kuitenkin pitää hallussaan ja kuljettaa
mietoa alkoholijuomaa.
• Vähintään 1,2 ja enintään 2,8 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävää juomaa ei saa pitää
hallussaan tai kuljettaa henkilö, joka ei ole täyttänyt kahdeksaatoista vuotta.
Rikoslaki
Huumausainerikos määritellään rikoslain 50. luvun 1. pykälässä seuraavasti: Joka laittomasti
1. valmistaa tai yrittää valmistaa huumausainetta taikka viljelee oopiumiunikkoa, kokapensasta tai
hamppua käytettäväksi huumausaineena tai sen raaka-aineena,
2. tuo tai yrittää tuoda maahan taikka vie tai yrittää viedä maasta taikka kuljettaa tai kuljetuttaa
huumausainetta,
3. myy, välittää, toiselle luovuttaa tai muulla tavoin levittää tai yrittää levittää huumausainetta tai
4. pitää hallussaan tai yrittää hankkia huumausainetta, on tuomittava huumausainerikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
Rikoslain 50. luvun 2. pykälä määrittää törkeän huumausainerikoksen seuraavasti: Jos
huumausainerikoksessa
1. rikoksen kohteena on erittäin vaarallinen huumausaine tai suuri määrä huumausainetta,
2. tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä,
3. rikoksentekijä toimii sellaisen rikoksen laajamittaiseen tekemiseen erityisesti järjestäytyneen
ryhmän jäsenenä,
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4. aiheutetaan usealle ihmiselle vakavaa hengen tai terveyden vaaraa tai
5. levitetään huumausainetta alaikäisille tai muuten häikäilemättömällä tavalla, ja huumausainerikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä huumausainerikoksesta vankeuteen vähintään vuodeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.
Huumausaineen käyttörikos (Rikoslaki 50 luku 2a §):
Joka laittomasti käyttää taikka omaa käyttöä varten pitää hallussaan tai yrittää hankkia vähäisen
määrän huumausainetta, on tuomittava huumausaineen käyttörikoksesta sakkoon tai vankeuteen
enintään kuudeksi kuukaudeksi.
Toimenpiteistä luopuminen (Rikoslaki 50 luku 7§):
Huumausaineen käytöstä ja huumausaineen käyttöön liittyvästä muusta tässä luvussa mainitusta
rikoksesta voidaan jättää syyte nostamatta tai rangaistus tuomitsematta, jos rikosta on huumausaineen määrä ja laatu, käyttötilanne sekä olosuhteet muutoinkin huomioon ottaen pidettävä kokonaisuutena arvostellen vähäisenä. Syyte voidaan myös jättää nostamatta tai rangaistus tuomitsematta,
jos tekijä on hakeutunut Sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymään hoitoon.
Salassapitosäännökset ja vaitiolovelvollisuus
Avoimuus ja luottamus ovat ensisijaisia lähtökohtia päihteiden vastaisessa työssä. Luottamus edellyttää aina salassapitosäännösten huomioonottamista: yksityisyyden suoja on turvattu jokaiselle perusoikeuksien tasolla. Luottamus edellyttää myös sitä, että nuoren ongelmaa ei jätetä salassapitoon
vedoten hoitamatta.
Yksinkertaisin keino päästä tulkitsemasta salassapitosäännöksiä on pyytää oppilaalta suostumus
sellaisen tiedon antamiselle, jota itse pitää tarpeellisena, tai pyytää oppilas mukaan asiansa käsittelyyn ryhmässä. Salassapitosäännöksiä ei rikota, kun asioista puhutaan yleisellä tasolla tai yksittäistapauksista puhuttaessa pidetään huoli siitä, ettei henkilöä voida tunnistaa. Tietojen vaihdon
laillisuus kannattaa varmistaa kunnan, ammattiliiton tai työpaikan juristilta. Moniammatillisten yhteistyöryhmien kannattaa laatia itselleen menettelyohjeet julkisuus- ja salassapitokysymyksistä. Myös
tällöin juristin apu on tarpeen. Ratkaisut ja työkäytännöt tulee aina perustella lain säännöksillä, vähintään itselleen. (www.stakes.fi päihteet neuvoa-antavat lait ja linjaukset keskeiset lait
sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet.)
Salassapidosta on säädetty eri laeissa (mm. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 17 §, Kansanterveyslaki 42 §, Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 13 §, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 15 §).
Opetusviranomaiset ovat pääsäännön mukaan vaitiolovelvollisia siitä, mitä saavat työssään tietää
oppilaista ja heidän perheistään (Perusopetuslaki 40 §, Lukiolaki 32 §, Laki ammatillisesta koulutuksesta 42 §). Heillä on oikeus saada muilta viranomaisilta opetuksen järjestelyn kannalta välttämättömiä tietoja (Perusopetuslaki 41 §, Lukiolaki 33 §, Laki ammatillisesta koulutuksesta 43 §). Heillä on
myös oikeus antaa toisille opetusviranomaisille samanlaisia tietoja (Perusopetuslaki 40 §, Lukiolaki
32 §, Laki ammatillisesta koulutuksesta 42 §).
Terveydenhuoltoviranomaisilla on salassapitovelvollisuus oppilaan ja perheen salaisuuksiin, joista
on työssä saatu tieto (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 17 §). Potilasasiakirjoissa olevien
tietojen luovuttamiseen tarvitaan asianomaisen kirjallinen suostumus (Potilaslaki 13.1–2§). Luvan
voi antaa myös alaikäinen, mikäli hänellä ikänsä ja kehitystasonsa perusteella on toimivalta päättää
tietojen luovuttamisesta (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 7 § ja 13 §).
Sosiaalitoimessa, esimerkiksi päihdehuollossa, asiakasta koskevia tietoja voidaan luovuttaa asianomaisen luvalla. Jos asiakkaalla ei ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä,
tietoja saa antaa hänen laillisen edustajansa suostumuksella. Alaikäinen voi, ottaen huomioon hänen
ikänsä ja kehitystasonsa sekä asian laatu painavasta syystä, kieltää antamasta itseään koskevia tietoja lailliselle edustajalleen, jollei se ole selvästi alaikäisen edun vastaista (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 16 § ja 11 §).
Viranomaisilla on eräissä tapauksissa velvollisuus antaa toisilleen tietoja asianomaisen vastustuksesta huolimatta. Lastensuojelulaki (40 §) velvoittaa ilmoittamaan sosiaalitoimelle ilmeisestä lastensuojelun tarpeessa olevasta alaikäisestä. Rikoslaissa (19 §) velvoitetaan ilmoittamaan poliisille
hankkeilla olevasta törkeästä huumausainerikoksesta.
www.finlex.fi

21

Nuorten Akatemia // Ohjaajan kansio

22

LIITE 3: LISTA HOITOPAIKOISTA, TUKIKESKUKSISTA,
AUTTAVISTA PUHELIMISTA JA NETTITUESTA
MISTÄ APUA JA TUKEA
Lasten ja nuorten päihteisiin liittyvissä pulmissa voi kääntyä paikallisen nuorisoaseman tai A-klinikan
puoleen. Koululaiset voivat kääntyä kouluterveydenhoitajan, -psykologin tai -kuraattorin puoleen.
Seurakunnilla ja kuntien nuorisotoimella on erikoistyöntekijöitä, joiden puoleen voi kääntyä ongelmissa. Terveysasemalta voi varata ajan lääkärille, psykologille tai terveydenhoitajalle. Myös alueelliset sosiaalikeskukset ja perheneuvolat auttavat erilaisissa perheitä koskevissa ongelmissa. Lisäksi
eräät vapaaehtoisjärjestöt tarjoavat neuvonta- ja tukipalveluita. Kiireellisissä tapauksissa kannattaa
olla yhteyksissä terveysasemaan tai sairaalan päivystyspoliklinikkaan.
Hoitopaikkoja ja tukikeskuksia nuorille
•

A-klinikoilla (p. 09–6220 290) on nuorille tarkoitettuja ilmaisia erityishoito- ja asumispalveluita ympäri
Suomea

•

Alueelliset sosiaalikeskukset, Perheneuvola

•

Ensi- ja turvakodit ympäri Suomea. Esim. Oulunkylän ensikodin avopalvelut / Pesä päihdeongelmaisille
raskaana oleville ja synnyttäneille äideille perheineen, Lönnrotinkatu 19 A 13, p. 09–6831 8980

•

Helsingin kaupungin etsivän työn projekti Luotsi p. 09–3104 4289, http://nk.hel.fi/talot/luotsi

•

Helsingin Nuorisoasema, Hietaniemenkatu 5 2–3 krs., puhelinpäivystys arkisin klo 11–12, ajanvarauspoliklinikka p. 09–4056 240, Päivystysvastaanotto ma 14–16.30, to 15–17.30 p. 09–4056 2453, Akuklinikka p.
09–4056 2452

•

Helsingin Itäinen nuorisoasema, Tallinnanaukio 6 A, 2. krs, p. 09–3106 1202, ajanvaraus ja neuvonta arkisin 8.30–16, päivystysvastaanotto arkisin 13–14

•

Helsingin Pohjoinen nuorisoasema, Malmin Asematie 3 B, p. 09–3105 8464, päivystysvastaanotto arkisin
10–11

•

HUS:n päihdepsykiatrian poliklinikka ja osasto, Välskärinkatu 12, 6. krs, p. 09–4716 3636, erityisesti huumeiden väärinkäyttäjille tarkoitettu paikka

•

Huumeambulanssi p. 09–278 7727, ma-to 17–24 ja pe-su klo 18–24, www.huumeambulanssi.fi

•

Kurvin huumepoliklinikka, Munkkisaarenkatu 16, Helsinki, päivystys 24 h p. 09–7750 500, ilmainen huumeasioiden neuvontapalvelu p. 0800 900 45

•

Lasten ja nuorten valtakunnallinen huumehoitoyksikkö Pikku-Pellas, Sylvesterintie 10, Helsinki. p. 09–7750
5823

•

Nuorten koulukoti Lagmansgården, Gåtasvägen 99, Pietarsaari. p. 06–7816 800

•

Nuorten tukikeskus Dooris, Hitsaajankatu 9 A, 2. krs., Helsinki. p. 09–3108 9061, puhelinaika arkisin klo
12–13, http://nk.hel.fi/talot/dooris/, tukikeskus.dooris@nk.hel.fi

•

Palveluoperaatio Saapas, Etsivää nuorisotyötä alle 25-vuotiaille nuorille. Helsingissä päivystys pe 19–02 ja
erityispäivinä, p. 050 301 9635, toimisto@nuortenkeskus.fi

•

SPR:n nuorten turvatalot Helsingissä (Uudenmaankatu 32 A 6, p. 09–622 4322), Espoossa (Kipparinkatu 2
as. 19, p. 09–8195 5360), Vantaalla (Rekolan kartano, Sairaalakatu 3, p. 09–871 4043), Turussa (Yliopistonkatu 24 A 21, p. 02–253 9667) ja Tampereella (Keskustori 7 A 5, p. 03–211 0205)

•

Suomen Valkonauhaliiton Nuorison neuvonta-asema, Liisankatu 27 A 3, Helsinki. Asema avoinna ark. 16–
20. Palvelee mm. mielenterveys-, päihde-, ihmissuhde ym. ongelmista kärsiviä nuoria, p. 09–1351 268

Auttavia puhelimia
•

AA:n puhelinpäivystys p. 09–750 200 (klo 9–21) alkoholiongelmaisille ja heidän läheisilleen

•

AIDS-puhelin (SPR) p. 0203 27000 (ma-to klo 17–20)

•

Ammattiapua ja tietoa huumeista, Helsingin diakonissalaitoksen ja Elämä On Parasta Huumetta ry:n neuvontapuhelin p. 0800–900 45, soittajalle maksuton ja auki 24h
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•

Helsingin Nuorisoasema p. 09–4056 240 (ark. 11–12)

•

Huumeambulanssi p. 09–2787 727 (ma-to 17–24 ja pe-su klo 18–24)

•

Inkerikeskus p. 09–753 4464

•

Irti huumeista ry:n huumepuhelin p. 010–804 550 (ark. 9–15 ja 18–21). www.irtihuumeista.fi

•

MLL:n Lasten ja nuorten puhelin p. 0800–120 400 (ma-pe 14–20, la ja su 17–20) soittajalle maksuton. Myös
netissä www.lastenjanuortennetti.net

•

MLL:n Vanhempainpuhelin p. 0600 12 277 (ti 10–13 ja 17–20, to 14–20 ja su 17–20) puhelun hinta 0,08 €
/ min + pvm. Myös netissä www.mll.fi Vanhempainpuhelin ja -netti

•

Myrkytystietokeskus (HUS), p. 09–471 977 (24h)

•

Nuorten Kriisipiste, p. 09–2528 2740 (ma-pe 9–13), nuorten.kriisipiste@helsinkimissio.fi

•

Palveleva puhelin (evankelis-luterilaiset seurakunnat) suomenkielisille 01019–0071 ja ruotsinkielisille
01019–0072 (Päivystysaika suomenkielisille su-to 18–01 ja pe-la 18–03 sekä ruotsinkielisille joka ilta 20–
24.) Matkapuhelimesta soitettaessa valitse ensin oma suunta-numerosi.)

•

Raiskauskriisikeskus Tukinainen 0800–97899 (maksuton kriisipäivystys ma-to klo 9–17, pe-su, pyhinä ja
niiden aattoina 17–24), 0800–97895 (juristipäivystys) ma-to 14–17

•

Suomen mielenterveysseura SOS-auto, liikkuva yksikkö p. 040–503 2199 (24h) sekä kriisivastaanotto 09–
4135 0510 (ark. 9–16)

•

Terveyspalvelujen neuvonta p. 10023 (24h)

•

Valtakunnallinen kriisipuhelin (Suomen mielenterveysseura) p. 0203 445 566 (ma-pe 9–06, la 15–06 ja su
15–22)

•

YAD – Youth Against Drugs p. 014–611 620 (ma-to 9–15)

Neuvontaa sähköisesti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

www.a-klinikka.fi
www.antidrugnet.org
www.apua.info
www.asemanlapset.fi
www.elamantapaliitto.fi
www.health.fi/bileet/korteista.html
www.hel.fi/sosv perheiden palvelut
www.helppimesta.fi
www.huumaa.net
www.irtihuumeista.fi
www.kalliola.fi
www.ktl.fi
www.lasinenlapsuus.fi
www.lastenjanuortennetti.net
www.ncadi.samhsa.gov/
features/youth
www.nuortenkeskus.fi
www.nuortenkriisipiste.com
www.nyyti.fi
www.paihdelinkki.fi
www.raitis.fi
www.spr.fi
www.sankarit.net
www.stakes.fi
www.stophuumeille.fi
www.stumppi.fi
www.tupakka.org
www.terveysry.fi
www.tukinet.fi

•
•
•
•

www.vapa.info
www.verkkoklinikka.fi
www.yths.fi
www.edu.fi Perusopetus Oppilashuolto
Erilaiset ongelma- ja kriisitilanteet Tupakka,
alkoholi ja huumeet

klaari

Nuorille hyviä sivuja:
•
•
•

www.health.fi/bileet/korteista.html
www.uta.fi/hyper/projektit/paataitse/
www.nuortennetti.fi

Ehkäisevän päihdetyön
materiaaleja verkossa:
•
•
•
•
•
•

ep-materiaalit.dav.fi
www.edu.fi/oppimateriaalit
www.alko.fi/alkoholijaterveys
www.tyokalupakki.net
www.redcross.fi
Tule mukaan
Edistämään terveyttä Huume ja päihdetyö
www.ktl.fi Osastot Mielenterveys- ja alkoholitutkimuksen osasto Alkoholi ja terveys
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Valmiina töihin – Työelämä puheeksi

Teksti: Marianne Summanen ja Saara Kallio-Kokko

Tausta ja tarkoitus
Valmiina töihin -materiaali on suunniteltu ohjaajan tueksi, kun hän pohtii yhdessä nuorten kanssa
näiden tulevaa työelämää ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Materiaali on koottu huolen puheeksi ottamisen mallia mukaillen. Mukana on kysymyssarja joka tukee huolen puheeksiottoa ja keskusteluja
nuorten kanssa sekä harjoituksia viidestä työelämään liittyvästä teemasta. Harjoituksia ja kysymyssarjoja on mahdollisuus hyödyntää ja soveltaa haluamassaan järjestyksessä ja laajuudessa nuorten tarpeet huomioiden. Niihin on hyvä varata riittävästi aikaa, ja jokainen teema kannattaa käsitellä
omalla tapaamiskerrallaan.
Materiaali on toteutettu osana Eläketurvakeskuksen ja Nuorten Akatemian yhteistyössä toteuttamaa
Valmiina töihin -hanketta.

Ohjaajalle puheeksi ottamisen mallin käyttöä varten
Kun lähdetään pohtimaan nuorten kanssa työelämään liittyviä asenteita ja asioita, on hyvä huomioida että elämäntilanne, sukupolvien ketju ja elämänkaari ovat jokaisella nuorella omat ja ainutlaatuiset. Ne kaikki vaikuttavat tulevan elämän ja urapolkujen hahmottamiseen ja suunnitteluun. Nuoren
haaveita ja luottamusta hyvästä työtulevaisuudesta voi lisätä avaamalla uusia näkökulmia opiskelupolkuihin ja työuriin. Tämä voi tapahtua esimerkiksi vahvistamalla ajatuksia ja mielikuvia työssä viihtymisestä ja siinä pärjäämisessä. Keskusteluissa on hyödyllistä ottaa esille myös työuran pidentyminen sekä työnantajan näkökulma edellä mainittuihin asioihin.
Puheeksi ottamisen malli on ohjaajalle hyödyllinen menetelmä hankalien ja nuoria mietityttävien,
esimerkiksi työelämää koskevien asioiden käsittelyyn. Malli mahdollistaa asian puheeksi ottamisen
toista kunnioittaen ja tukea tarjoten. Se on väline, jolla ohjaaja pystyy jäsentämään omia ajatuksiaan
ja työskentelymahdollisuuksiaan sekä niihin liittyvää huolta nuoresta. Huolen puheeksi ottaminen
helpottaa ja varhaistaa huolen esille ottoa ja parantaa yhteistyötä nuoren kanssa. On hyvä huomioida, että puheeksiotto ei ole ratkaisu vaan merkittävä askel eteenpäin. Lopputulosta ohjaaja ei saa
eikä voikaan päättää. Tulos on aina jotakin uutta, yhdessä nuoren kanssa rakennettua. Useimmiten
kyseessä ovat pienet askeleet – hieman evästä kohti nuoren hyvää tulevaisuutta.
Tärkeintä nuoren kanssa tehtävässä yhteisessä pohdinnassa on kuuntelu ja ennen kaikkea nuoren
kokemus kuulluksi tulemisesta. On hyvä varmistaa, että tapaamisessa on aina vähintään puolet,
mielellään jopa 2/3 osaa kuuntelua. Jäsentyneessä ajatusten, mielikuvien ja tunteiden käsittelyssä on merkityksellistä näkyväksi tekeminen, mitä edesauttaa ääneen pohdiskelu tai kirjoittaminen.
Kuulluksi tulemisen kokemusta voi vahvistaa esim. noudattamalla muistisääntöä soften (s=smile ,
o=open, f=forward, t= touch, e= eye, n= nod, Ohjaajan kansio luku 3, s. 8).
Keskusteluissa on hyvä muistaa, että nuori ja ohjaaja ovat molemmat asiantuntijoita. Asiantuntijuuden lähtökohtina ovat mm. oma elämä, omat kokemukset ja koulutus. Ohjaajalla on voimavarana
oman ammatin näkökulma, epävarmuuden sietokyky, avun pyytäminen nuorelta ja kyky muuntaa
omaa toimintaansa. Nuori puolestaan tuntee oman arkensa rutiinit, ilot ja huolet sekä perheensä historian arvoineen ja voimavaroineen. Hyvin toteutuneessa puheeksiotossa painopiste on vuorokuuntelussa. Tavoitteena on ymmärrys siitä, mitä toinen ajattelee sekä lisätiedon saaminen nuoren kokemuksista ja mielipiteistä. Keskustelun perustana on toiveikkuus eli tunne siitä, että asiat etenevät ja
hankalat tilanteet ovat ratkaistavissa.
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Alla on ohjaajalle sarja kysymyksiä, jotka auttavat ja tukevat puheeksi ottamista. Ohjaaja käy ennen
nuorten tapaamista ja sen suunnittelua läpi A- ja B-osien kysymykset. C-osan kysymyksiin vastataan
tapaamisen jälkeen. Kysymykset on muokattu Tom Arnkillin ja Esa Erikssonin kehittämästä mallista.
Huolen puheeksi ottamisen menetelmä esitellään kokonaisuudessaan Huoli puheeksi – Opas varhaisista dialogeista -teoksessa (Arnkill & Eriksson, www.thl.fi).

Huolen puheeksioton ennakointikysymykset
Kolmiosainen kysymyssarja on tarkoitettu tueksesi tilanteissa, joissa:
•

sinulla on huolta nuoren/ryhmän tilanteesta.

•

et ole syystä tai toisesta ottanut asiaa selvästi puheeksi nuoren/ryhmän kanssa.

•

haluat kehitellä huolen ilmaisemista osana työskentelyäsi nuorten ryhmän ohjaajana.

A-osa on tarkoitettu vastattavaksi, kun mielessäsi on tilanne, josta olet huolissasi.
B-osa on tarkoitettu vastattavaksi, kun olet juuri valmistautumassa tapaamaan nuoren/ryhmän.
C-osa on tarkoitettu vastattavaksi mahdollisimman pian tapaamisen jälkeen.
A Vastattavaksi, kun mielessäsi on huoli
1a Perustiedot nuoresta/ryhmästä (ilman tunnistetietoja)
1b Perustiedot sinusta: toimipisteesi, ammattisi
2 Keitä perheenjäseniä tapaat ja mitä teet heidän kanssaan?
3a Mistä olet huolissasi nuoren/ryhmän tilanteessa?
3b Mitä tapahtuu, jos et ota huoltasi puheeksi?
3c Mille vyöhykkeelle huolesi sijoittuu? Valitse.
•

Pieni huoli (Pieni huoli tai ihmettely on käynyt mielessäsi, luottamus omiin mahdollisuuksiisi ohjaajana tukea nuorta on hyvä, sinulla on ollut ajatuksia lisävoimavarojen tarpeesta.)

•

Tuntuva huoli (Huolesi kasvaa ja on tuntuvaa, luottamus omiin mahdollisuuksiisi ohjaajana tukea
nuorta heikkenee, omat voimavarasi ovat ehtymässä, koet selvästi tarvetta lisävoimavaroihin ja
epätoivottavan asian rajoittamiseen.)

•

Suuri huoli (Nuoren tilanteesta on paljon ja jatkuvasti erittäin suurta huolta. Omat keinosi ohjaajana ovat loppumassa tai lopussa. Nuoren tilanteeseen tulee saada lisävoimavaroja, epätoivottavaan asiaan rajoituksia ja myönteistä muutosta nopeasti.)

B Vastattavaksi ennen tapaamista
4 Missä asioissa (arviosi mukaan) nuori/ryhmä kokee saavansa sinulta tukea? Onko asioita, joissa
hän voi/he voivat kokea sinut uhkaavaksi?
Tuki:
Uhka:
5a Mitä voimavaroja nuoressa/ryhmässä ja hänen/heidän tilanteessaan näet ja mitä voisit niistä kertoa hänelle/heille?
5b Mitä sinä ja nuori/ryhmä voisitte tehdä tahoillanne ja/tai yhdessä nuoren/ryhmän tilanteen
parantamiseksi?
6 Miten otat huolesi ja yhteistyötoiveesi esille? Sanoita, mieti vaihtoehtoisia tapoja ilmaista huolesi,
kertoa voimavaroista ja ehdottaa yhteistyötä.
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7a Ennakoi, mitä tapahtuu puheeksiottotilanteessa. Kuka reagoi ja miten?
7b Ennakoi, mihin puheeksiotto johtaa lähitulevaisuudessa.
•

Jos ennakoit, että puheeksi ottaminen heikentää mahdollisuuksia huojentaa nuoren/ryhmän tilannetta, palaa pohtimaan a) missä todella tarvitset nuoren/ryhmän apua ja b) miten saat tuon
avun; eli sanoita yhteistyötarjouksesi uudestaan.

8 Millainen tila ja aika olisi tällaiselle kohtaamiselle otollinen eli milloin ja missä otat asian
puheeksi?
C Vastattavaksi tapaamisen jälkeen
9 Miten toteutit puheeksi ottamisen?
10 Mitkä olivat tunnelmasi
a puheeksiottoa ennen?
b puheeksioton aikana?
c puheeksioton jälkeen?
11a Katso ennakointejasi kysymyksessä 7. Tapahtuiko niinkuin ennakoit vai jotakin muuta? Koitko
jotain yllättävää?
11b Miltä toiminta nuoren/ryhmän tilanteen helpottamiseksi nyt näyttää? Mikä herättää toiveikkuuttasi? Mikä huolestuttaa edelleen?
11c Mitä aiot tehdä tämän huolesi vähentämiseksi?

Työelämäaiheisten ryhmätapaamisten teemat
Luku sisältää tietoa työelämään liittyvistä asioista sekä niiden käsittelyä edesauttavia, nuorten kanssa toteutettavia harjoituksia viidestä työelämään liittyvästä teemasta. Kukin teema kannattaa käsitellä omalla tapaamiskerrallaan.
Teema 1. Nuorten omat unelmat tulevaisuudesta
Jotta voisi elämässään kulkea kohti seuraavaa etappia, tulee ensin tietää, missä tällä hetkellä on.
Siksi on tärkeää tehdä nuoren lähtötilanne näkyväksi sanoittamalla. Tarkoituksena on tukea nuorta
kertomaan ja pohtimaan avoimesti omaa sekä perheen ja suvun taustoja työpaikkojen, työssäkäynnin ja niihin liittyvien arvojen suhteen.
Onnellisten valintojen tekeminen edellyttää erilaisten, itsellekin uusien vaihtoehtojen tuntemista.
Vaihtoehtojen kartoittamista helpottaa työhön liittyvien mielikuvien ja mahdollisuuksien avaaminen
nuorelle. Kun nuori on valinnut mihin on menossa, hänen on mahdollisuus kulkea matka askel askeleelta. Ohjaajan tuki on tärkeää, kun nuori suunnittelee seuraavia askeliaan kohti unelmaansa.

Harjoitus: Kolme hyvää asiaa arjesta
Harjoitus tehdään parikeskusteluna. Tukena voi käyttää esim. netistä tai lehdistä löydettyjä kuvia työpaikoista (samassa kuvassa työntekijöitä ja nuoria).
Pareittain muistellaan kolmea hyvää asiaa, jotka on itse nähnyt työpaikalla, esim. kirjastossa autettiin
kirjan etsimisessä tai kaupassa kassa toivotti iloisesti hyvää päivänjatkoa.
Pohditaan parin kanssa: Miksi tämä asia tapahtui sinulle? Mitä se merkitsee sinulle? Miten tätä hyvää voisi tapahtua omassa tulevaisuuden työpaikassasi?
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Harjoitus: Tämä hetki ja työelämä
Nuoret vastaavat seuraaviin kysymyksiin joko yksin, ohjaajan kanssa keskustellen tai toisen nuoren
kanssa. Harjoitukset kannattaa tehdä rauhallisen leppoisaan tahtiin, niin että ajatuksille on riittävästi
aikaa.
•

Mistä olet huolissasi työpaikka-asiassa omalla kohdallasi?

•

Mitä tapahtuu, jos et puhu asiasta kenenkään kanssa?

•

Mille vyöhykkeelle huolesi sijoittuu? Ei huolta, pieni huoli, suuri huoli.

•

Missä asioissa koet saavasi tutuilta ihmisiltä tukea? Onko asioita, joissa koet heidät
uhkaaviksi?

•

Mitä voimavaroja näet itsessäsi työpaikka-asiassa?

•

Mitä sinä ja tutut ihmiset voisitte tehdä tahoillanne ja/tai yhdessä tilanteesi parantamiseksi?

•

Miten se, että pohdit työpaikka-asiaa toisten kanssa vaikuttaa lähitulevaisuuteesi?

•

Mikä paikka ja aika olisi tällaiselle kohtaamiselle otollinen, eli milloin ja missä otat asian
puheeksi?

Harjoitus: Duuni vai elämäntehtävä
Kirjoitetaan korteille alla olevat sanat ja selitykset. Nuoret vastaavat seuraaviin kysymyksiin valitsemalla käsitystään vastaavan kortin. 1. Mitä työ on nuorelle tällä hetkellä? 2. Mitä työ on jollekin nuoren tuntemalle henkilölle? 3. Mitä nuori toivoo työn olevan hänelle 25-vuotiaana?
keikka = on pakko tehdä, jotta saa rahaa
homma = saattaa kiinnostaa jonkin verran, tärkeintä rahan saanti
ammatti = arvostaa työtään ja sen tekeminen tuo iloa
ura = haluaa eteenpäin ja lisää vastuuta työssään
kutsumus = tärkeää, että saa toteuttaa itseään työssään ja/tai toisten auttamisessa
elämäntehtävä = omistautuu työlleen kokonaisvaltaisesti ja pitää sitä merkityksellisenä
(mukailtu Asp & Peltonen 1991,12)

Teema 2. Kohti työelämää – Oikeudet ja vastuut työssä
Toiminnallisten harjoitusten myötä pohditaan, mitä työ nuorelle tarkoittaa ja minkälaisia mielikuvia se
herättää sekä perehdytään työn mukanaan tuomiin vastuisiin ja oikeuksiin.

Harjoitus: Työhön liittyviä unelmia ja pelkoja
Kullekin nuorelle annetaan 5 tyhjää korttia. Nuori kirjoittaa kullekin kortille yhden vastauksen, mitä
ajatuksia sanasta ”työ” tulee mieleen.
Ryhmä jaetaan pareihin. Kukin pari valitsee kirjoittamistaan korteista viisi.
Ohjaajan tuella ryhmä lajittelee kortit teemoihin: unelmat/pelot/asia kunnossa. Pohditaan yhtä teemaa ja sen alla olevia vastauksia kerrallaan.
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Harjoitus: Tuhansien työpaikkojen maailma
Nuoret tekevät listan tietämistään työpaikoista. Pohjana on nuoren omat käynnit työpaikoilla, joilla
on käynyt eilen, tänään, viime viikolla tai tänä vuonna, esimerkiksi kaupassa, hammaslääkärillä ja
koulussa. Annetaan listan tekemiseen aikaa 2–3 minuuttia. Harjoituksen voi myös tehdä kilpailuna:
kuinka monta työpaikkaa kullakin on, kuinka monta samaa kuin muilla, kuinka monta erilaista kuin
muilla.

Harjoitus: Vinkkejä ensimmäistä työpäivää varten
Ohjaaja sijoittaa tilan pöydille alla olevat keskusteluteemat A4:lle kirjattuina (1–3 teemaa/pöytä). Teemat kierretään 2–3 nuoren ryhmissä. Ensimmäisellä kierroksella ryhmä pohtii ja kirjoittaa post it -lapuille, mikä heitä huolestuttaa kyseisessä asiassa, yksi huoli/post it -lappu. Samankaltaiset huolet
yhdistellään pöydälle omiksi huoliryhmikseen.
Valitaan yhdessä 3–5 huoliryhmää vinkkikierrosta varten. Vinkkikierroksella huoliin mietitään ratkaisuvinkkejä. Vinkit kootaan esim. fläppipaperille ja niiden toimivuudesta keskustellaan lopuksi
yhdessä.
Teemat, joista voi valita ryhmälle sopivat ja ajankohtaiset
•

Kenen kanssa juttelet ja suunnittelet ensimmäistä työpäivääsi?

•

Mitä teet ensimmäistä työpäivääsi edeltävänä iltana?

•

Miten toimit ensimmäisen työpäiväsi aamuna?

•

Miten matka kotoa työpaikalle hoituu?

•

Kun saavut työpaikalle…

•

Miten ensimmäinen työpäiväsi etenee (aloitus, tauot, työtehtävät, tutustuminen työtovereihin,
yms.)?

•

Mitä ajattelet illalla ensimmäisestä työpäivästäsi?

Harjoitus: Arvostava haastattelu
Ohjaaja haastattelee jokaisen nuoren, muut kuuntelevat tai nuoret haastattelevat toisensa kolmen
ryhmissä. Haastattelut kootaan lopuksi yhdessä pohtimalla, mitä itselle tärkeää nuoret niiden aikana
huomasivat.
1. Kerro tilanteesta tai tapahtumasta, joka antaa sinulle energiaa. Pieni tähtihetkesi.
2. Miksi se on sinulle tärkeätä? Mitä asiaan liittyy?
3. Mikä unelma on kaiken tämän takana? (Huom. Ei tarvitse kertoa, jos ei halua jakaa tietoa
toisille.)
4. Jos sinulla olisi tämä energia työpaikkaan liittyvässä ongelmallisessa tilanteessa, niin mitä se
lisäisi ja mitä se vähentäisi?
5. Mitä pientä voisit tehdä seuraavaksi tämän työpaikkaan liittyvän tilanteen ratkaisemiseksi?
(Mukaelma kouluttaja, työnohjaaja Lauri Heikkilän luennosta)
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Oikeudet ja velvollisuudet työpaikalla
Nuorille on olennaista tietää työelämään liittyvät oikeudet ja velvollisuudet, jotta he osaavat toimia oikealla tavalla heti ensimmäisessä työpaikassaan. Nämä asiat on esitetty esimerkiksi Helsingin nuorisoasiainkeskuksen kesätyöoppaassa, jonka ovat laatineet nuoret nuorille. Oppaassa käydään läpi
mm. työn pelisäännöt, työsopimuksen teko sekä palkkaan, työaikaan, työtodistukseen ja työsuhteen
päättämiseen liittyviä asioita. Oppaaseen kannattaa tutustua yhdessä nuorten kanssa osoitteessa
http://nk.hel.fi/julkaisut (Kesätyöopas 2011, Nuorilta nuorille).
Nuorten kanssa on hyvä keskustellen käydä läpi myös alla oleva lakipykälä työhön liittyen.
Suomen perustuslaki 18§
Jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai
elinkeinolla. Julkisen vallan on huolehdittava työvoiman suojelusta.
Julkisen vallan on edistettävä työllisyyttä ja pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön. Oikeudesta työllistävään koulutukseen säädetään lailla.
Ketään ei saa ilman lakiin perustuvaa syytä erottaa työstä.

Harjoitus: Valintojen polut
Piirretään taululle, fläpille tai lattialle iso V-kirjain, joka
on aikajana. Alakärjessä on tämä hetki, janan yläpäissä nuori 70-vuotiaana. Pohditaan ja kirjoitetaan aikajanalle avainsanoja konkreettisista asioista, joita nuoren
elämässä on. Vasemmalle puolelle kirjataan asioita, kun
nuori on työelämässä, oikealle kun ei ole työelämässä.
Harjoituksen voi tehdä itsenäisenä työnä, kaverin kanssa, useamman nuoren ryhmässä tai kaikki yhdessä.
Ryhmän voi myös jakaa kahtia, jolloin puolet nuorista
kirjaa vasemman puolen asioita (töissä) ja puolet oikean puolen asioita (ei töissä). Nuoria voi rohkaista jatkamaan työskentelyä ennen seuraavaa kokoontumista
luottoaikuisen kanssa.

MINÄ 70–VUOTIAANA

TÖISSÄ

EI TÖISSÄ

MINÄ TÄNÄÄN

Harjoitus: Duunivisa – Väittämistä vauhtia ajattelulle
Merkitään tilaan lapuilla kohdat ”+ = samaa mieltä” ja ”- = eri mieltä”. Laput voidaan kiinnittää ulkona
esimerkiksi puihin tai aitaan, sisätiloissa seiniin tai tuoleihin.
Ohjaaja lukee alla olevista väittämistä yhden kerrallaan. Väittämät voi lisäksi kirjata fläpeille ja kiinnittää näkyville.
Nuoret siirtyvät plus- tai miinuslapun kohdalle sen mukaan, mitä mieltä ovat väittämästä. Oikea ratkaisu kerrotaan ja asiasta keskustellaan. Sitten siirrytään seuraavaan väittämään.
Väittämistä voi käydä läpi joko kaikki tai vain osan. Oikeat vastaukset on vieressä lihavoitu. Kunkin
väittämän vastausvaihtoehtojen alla on lisätietoa aiheesta.
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1. Työnantaja saa tehdä työsopimuksen

4. Pimeä työ tarkoittaa

a) kenen tahansa yli 15-vuotiaan kanssa.

a) laitonta, ilman verokorttia ja työeläkemaksuja tehtävää työtä.

b) oppivelvollisuutensa suorittaneen 15-vuotiaan kanssa.

b) alaikäisenä tehtyä työtä.

c) vain täysi-ikäisen kanssa.

c) eläkkeellä tai äitiyslomalla tehtävää työtä.

•

•

Työsopimus kannattaa aina pyytää kirjallisena, vaikka laki ei sitä vaadi. Kirjallisesta sopimuksesta on helpompi myöhemmin tarkistaa,
mitä on sovittu.

2. Yli 15-vuotiaalle työntekijälle
a) ei tarvitse maksaa lainkaan ilta-, yö-, viikonloppu- tai ylityökorvauksia.
b) ylityökorvaukset ja muut lisät maksetaan osana peruspalkkaa.
c) pitää maksaa kaikki työehtosopimukseen
kuuluvat lisät.
•

Palkkakuitista on aina hyvä tarkistaa, että
palkka on maksettu oikein:

Myös alaikäiset työntekijät maksavat palkasta verot.

5. Eläkettä kertyy
a) kaikesta työstä työntekijän täytettyä 50
vuotta.
b) vain vakituisessa työsuhteessa tehdystä
työstä.
c) kaikesta palkallisesta työstä työntekijän
täytettyä 18 vuotta.
•

Myös opiskelusta (ammattikorkeakoulu tai
yliopisto) ja oman alle 3-vuotiaan lapsen
hoitamisesta kertyy eläkettä (kotihoidon
tuki).

•

palkkakausi

•

summa

6. Harmaata taloutta on mm.

•

ennakonpidätys

•

työeläkemaksu

a) piraattituotteiden ostaminen ja myyminen.

•

työttömyysvakuutusmaksu

•

sairausvakuutusmaksu

•

mahdolliset lisät ja vähennykset kuten
palkattomat jaksot ja lomakorvaukset

3. Suomalaiset saavat eläkettä keskimäärin
a) 925 e/kk.
b) 1370 e/kk.
c) 2200 e/kk.
•

Suomalaisten keskipalkka vuonna 2009 oli
2971 e/kk.

•

Kansaneläke on veronalaista tuloa.

•

Tietoa kansaneläkkeen suuruudesta ja maksuperusteista löytyy Kansaneläkelaitoksen
nettisivuilta, www.kela.fi.

b) pimeä työnteko.
c) oman pankkitilin antaminen ulkopuoliseen käyttöön rahan alkuperän hävittämiseksi.
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Teema 3. Harmaan talouden vaikutukset
Alla oleva videoharjoitus ohjaa nuoria pohtimaan harmaan talouden ominaispiirteitä ja sen
vaikutuksia.

Harjoitus: NettiTietovisa yhdessä koko ryhmän kanssa.
Jos on mahdollisuus useamman tietokoneen käyttöön, harjoitus voidaan tehdä 2–3 nuoren ryhmänä.
Tietovisa löytyy osoitteesta www.mustatulevaisuus/tietovisa/.

Teema 4. Eläkkeiden muodostuminen
Eläkeasiat tuntuvat ymmärrettävästi nuorista kaukaisilta ja epätodellisilta, ei juurikaan omaa elämää
koskettavilta. Alla olevan harjoituksen avulla nuoret voivat eläytyä tähän elämäänsä myöhemmin sisältyvään ajanjaksoon ja sitä kautta hahmottaa siihen liittyviä olennaisia asioita. Harjoituksen yhteydessä on hyvä muistuttaa Duunivisassakin todetusta tärkeästä seikasta, että vaikka eläkeasia tuntuu kaukaiselta, siihen vaikuttaa koko työura ensimmäisestä täysi-ikäisenä solmitusta työsuhteesta
alkaen.

Harjoitus: Mummona ja vaarina eläkkeellä
Nuoret valmistelevat ja esittävät pienryhmissä tai koko ryhmä yhdessä (ohjaaja mukana) näytelmän/
pienoisnäytelmiä/sketsin tulevaisuudessa tapahtuvasta tapaamisesta. Teemana on: Mummona ja
vaarina eläkkeellä vuonna 20XX.
Ideoidaan yhdessä tapaamispaikka ja -aika. Mummot ja vaarit voivat muistella esim. ensimmäistä
työpaikkaansa, mitä ostivat ensimmäisellä palkallaan, kuinka monta työpaikkaa heillä on ollut, minkä
suuruisia palkkoja, miten työura on vaikuttanut eläkevuosiin, terveyteen, eläkkeen suuruuteen, mitä
asioita kannatti tehdä nuorena, mitkä tapahtumat harmittavat jne. Esimerkkejä voi löytyä vaikkapa
nuorten tuntemien aikuisten puheista tai muisteluista.

Harjoitus: Mikä on eläkejärjestelmä -video
Eläkejärjestelmään voitte nuorten kanssa perehtyä katsomalla Mikä on eläketurvajärjestelmä -videon (www.etk.fi). Videon voi katsoa osissa ja kehottaa nuoria miettimään jokaisen osan jälkeen mitä
jäi mieleen, mitä uutta ja ennestään tuttua asiaa oli sekä mikä jäi pohdituttamaan.
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Teema 5. Seuraava askeleeni
Luvun harjoitukset johdattavat ajatukset nuoren tulevaan työuraan ja mahdolliseen kiinnostavaan
työpaikkaan.

Harjoitus: Omien vahvuuksien pohtiminen
1. Nuoret miettivät itsekseen omia vahvuuksiaan ja taitojaan ja kirjaavat ne ylös iloisenvärisille post
it -lapuille.
2. Nuori kiinnittää post it -laput allekkain paperille ja kirjaa tai piirtää jokaisen taidon kohdalle, missä tilanteissa on kyseistä taitoa hyödyntänyt. Tilanteet voivat liittyä esimerkiksi opiskeluun tai
harrastuksiin.
3. Nuori miettii ja kirjaa ylös, minkälaisessa työssä omista taidoista ja vahvuuksista olisi hyötyä.
Töitä voi olla useampia. Viimeisen kohdan voi tehdä myös pareittain tai yhdessä, jos itsekseen
mietintä tuottaa ongelmia.

Harjoitus: Mielikuvaharjoitus tulevasta työpaikasta
Etsitään rauhallinen, nuorista mukava paikka. Istutaan ja makoillaan rennosti. Himmennetään valoja. Turvallisuuden tunnetta ja sen kautta harjoituksen onnistumista tuetaan sillä, että ohjaaja kertoo
koko harjoituksen ajan rauhallisella äänellä, mitä seuraavaksi tehdään. Ohjaaja kertoo pitäen pienet
tauot tähtien (*) kohdalla:
”Teemme matkan mielikuvissamme lukemani tekstin ohjaamana. Kukin muodostaa mielikuvat, äänet, värit, tuntemukset omalla tavallaan, omassa tasossaan. Silmät sulkemalla voi olla helpompi liikkua mielikuvissa. Harjoitus kestää noin 10 minuuttia.*
Valitse mielessäsi jokin työpaikka, jossa haluat joskus olla töissä. Missä se on? Oletko kenties toimistossa? Tai teetkö työtä kaupassa? Ehkä ulkona, kentällä? Ehkä jossakin muualla? Kokeile eri
paikkoja: teollisuushalli, paja, verstas, metsä, talon piha, ja erilaisia tilanteita, joissa olet työssä.*
Kun olet valinnut sopivan työtilanteen voit vaikka sulkea silmäsi ja kuvitella tilanteen toteutuneena.
Voit katsella itseäsi tuossa työtilanteessa hyvänä työntekijänä…
Miltä näytät, kun työskentelet? Miten seisot tai istut? Millaisia ilmeitä? Oletko kenties iloinen, asiallinen, innostunut, osaava? Miten kohtaat asiakkaan? Miten kohtaat työkaverin?*
Katselet ja kuuntelet itseäsi hyvänä työntekijänä ja huomaat, kuinka olet tyytyväinen ja iloinen tilanteesta. Voit kuunnella omaa ääntäsi tai ajatustesi ääntä. Millainen se on? Onko äänesi iloinen, tyytyväinen, asiallinen vai innostunut?*
Kun tarkkailet itseäsi hyvänä työntekijänä, huomaat kuinka tekemisesi ja olemuksesi vievät työtäsi
eteenpäin, kohti onnistumista, riittävän hyvää tulosta. Huomaat kuinka tekemäsi työ on tärkeää sinulle, asiakkaalle ja työyhteisöllesi.*
Kun nyt teet työtäsi, aika kuluu kuin huomaamatta. Työpäivä päättyy ja sinä lopetat työnteon. Asiakkaat ja työkaverit lähtevät pois työpaikalta. Kuulet heidän juttelunsa ja tiedät, että olet tehnyt työsi
hyvin. Olet onnistunut tämän päivän töissäsi. Voit valmistautua seuraavaan työpäivään innostuneesti, hyvillä mielin ja virkeänä.*
Vähitellen voit palata mielikuvistasi tähän huoneeseen. Avaa hitaasti silmäsi. Liikuta käsiäsi ja jalkojasi. Venyttele. Ota hyvä ryhti. Nyt olet tässä huoneessa, virkeänä ja silmät auki.”
Ohjeista nuoret etsimään itselleen pari, jonka kanssa pääsee vertaamaan mielikuviaan hyvästä työtehtävästä. Parin kanssa keskustelu tarjoaa mahdollisuuden jakaa onnistumiseen siivittäviä mielikuvia.
(Mukailtu: Selvästi hyvä kouluttaja, Laukka-Sinisalo, MLL, 1997)
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Harjoitus: Paluu tulevaisuuteen
Vaihdetaan ajatuksia ja keskustellaan aiheesta onnistuneesta tulevaisuudesta käsin: Ensimmäinen
työviikkosi sujui hienosti. Mistä tiedät sen? Mitkä henkilöt ja mitkä asiat ovat tukeneet työviikkosi
onnistumista?
Tarvittaessa voidaan ennen keskustelua tehdä kellokierros: Hiljainen minuutti aikaa miettiä vastausta. Sen jälkeen kullakin nuorella on minuutti aikaa kertoa ajatuksiaan.
Lopuksi nuori kirjoittaa aiheesta kirjeen niille, joita voi kiittää työviikon onnistumisesta. Kirje jää nuorelle, hän voi avata sen ensimmäisen oikean työviikkonsa jälkeen.

Vierailuehdotus: Työpaikkaan tutustuminen
Mikäli ryhmänne haluaa lähteä tutustumaan johonkin työpaikkaan, voitte suunnitella tutustumiskäynnin yhdessä. Vierailukohteen ideoinnin voitte tehdä vaikkapa alla olevalla tavalla.
1. Nuoret miettivät pareittain kiinnostavia työpaikkoja, joihin haluaisivat käydä tutustumassa.
2. Parit valitsevat kolme kiinnostavinta työpaikkaa ja kirjaavat ne seinälle ripustetulle fläpille.
3. Kukin nuori kiertää itsekseen lukemassa fläpillä olevat ehdotukset ja valitsee sieltä suosikkinsa
(esim. kiinnostavin = kaksi viivaa, toiseksi kiinnostavin = yksi viiva).
4. Eniten ääniä saanut paikka valitaan vierailun kohteeksi. Voidaan valita myös useampia paikkoja, joista kukin nuori valitsee haluamansa oman kiinnostuksensa mukaan. Mikäli haluatte toteuttaa vierailun ryhmänne projektina, vinkkejä ja tukea suunnitteluun ja toteutukseen löytyy osoitteesta
www.nuortenakatemia.fi/ohjaajalle.

Harjoitus: Kolme ajatusta
Ohjaaja lukee 1–3 ajatusta kokoontumisen päätteeksi, evääksi nuoren arkeen ja seuraaviin päiviin.
Tarinalle varataan riittävästi aikaa ja rauhaa, se luetaan hyvissä ajoin ennen kokoontumiskerran
päättymistä, jolloin ei ole huolta bussiin ehtimisestä, ei huolta kyydin tulemisesta, ei huolta yliajalle
menemisestä.
•

Muutos pelottaa minua.

Olet luultavasti kokenut elämässäsi pettymyksiä ja vastoinkäymisiä ja nyt haluat välttyä uusilta takaiskuilta. Älä anna pelon lamauttaa. Miksi antaisit menneiden tapahtumien ohjata tulevaisuuttasi?
Muista, että valtaosa asioista joita pelkäämme ei koskaan toteudu.
•

Minulla ei ole aikaa toteuttaa unelmaani.

Saatat olla niin kiinni arkipäivän kiireissä, ettet ehdi kuunnella sisäistä ääntäsi. Pysähdy ja muista
taas, mitkä asiat saivat sinut innostumaan – ja saavat edelleenkin. Tee aikataulu, anna itsellesi aikaa
toteuttaa innostustasi.
•

Kukaan muu ei usko unelmaani.

Olet itse ehkä valmis toteuttamaan unelmaasi, mutta pelkäät mitä muut siitä ajattelevat ja sanovat.
Luultavasti pelkäät suotta läheistesi arvostelua; hekin haluavat sinulle hyvää. Älä anna kuvitellun tai
todellisen kritiikin häiritä. Sinulla on oikeus olla onnellinen.
(www.positiivarit.fi/tarinatupa)
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(nuorten palvelut)
Lastensuojelun käsikirja

Huolen vyöhykkeistö ja huolen puheeksiottaminen

Nuoret ehjinä työelämään
Video: Visionääri 20X0: tulevaisuuden työpaikka.
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