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Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry toimii koko maassa ja koko väestön 
parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi. Työ ulottuu lapsista 
ja nuorista työ- ja eläkeikäisiin. Alkoholiin, tupakkaan ja huumeisiin 
liittyvän ehkäisevän työn ohella EHYT ry ehkäisee pelaamisesta 
syntyviä haittoja. 

pääkirjoitus
Hyvinvointia ilman 
päihde- ja pelihaittoja
Tämän päivän lapset ja nuoret ovat entistä fiksumpia ja 
tietoisia terveyteensä ja hyvinvointiinsa liittyvistä asioista.  
Tämän todistavat niin tutkimukset kuin arkiset havainnot, 
joita olen tehnyt 15-vuotisen opettajanurani aikana sekä 
kasvattaessa neljää lastani.

Ikiaikaista on, että lapset ja nuoret haluavat haastaa 
kasvattajiaan ja kokeilla rohkeasti uutta. Samaan aikaan 
heillä on palava tarve faktatietoon ja kaveriporukkaan kuu-
lumiseen. Näitä tarpeita kuunnellen me EHYTissä olemme 
suunnitelleet peli- ja päihdekasvatuksen menetelmät, jotka 
perustuvat keskustelulle. Tunneilla lapsilla ja nuorilla on 
aktiivinen rooli: heidän kysymyksiään pohditaan yhdessä ja 
heitä haastetaan esimerkiksi miettimään, mitä kaikkia syitä 
päihteiden kokeilun tai käytön takana voi olla. Pelikasva-
tuksessa avataan pelaamisen motiiveja, mikä pelaamisessa 
on hauskaa, mitä siitä voi oppia. Meidän mielestämme 
pelaaminen on hyvä harrastus, kun sitä tekee maltilla.

Myös kasvattajat kaipaavat ajantasaista tietoa ja poh-
dintaa päihde- ja peliasioista. EHYT kouluttaa koulujen tai 
oppilaitosten henkilökuntaa sekä järjestää vanhempainiltoja 
niin paikan päällä kuin verkossa. Vastuu lasten ja nuorten 
päihde- ja pelikasvatuksesta on viime kädessä vanhemmilla, 
mutta myös perusopetuksessa on tietyt velvollisuudet.

Kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävä kasvatustyö on nyt 
yhä tärkeämpää, koska eriarvoisuus on Suomessa jatku-

vassa kasvussa.  Uskon, että 
EHYTin koulutukset ja arkiset 
työkalut auttavat osaltaan 
ehkäisemään eriarvoisuutta, 
on se sitten alueellista tai 
perheeseen liittyvää huono-
osaisuutta. 

YK:n lapsen oikeuksien 
sopimuksen mukaan lapsilla 
ja nuorilla on oikeus turval-
liseen ja päihteettömään kas-

vuympäristöön ja oikeus 
tietoon. Tämä vaatimus 

koskee myös ajanta-
saista ja faktoihin 
perustuvaa päihde- ja 
pelikasvatusta.

Päivi Christensen
Koulutyön paallikkö
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Verkkovanhempain iltoja 
kerran kuukaudessa

SELVIS – päihde- ja pelikasvatusta kehitysvammaisille nuorille

EHYTin 
toimintaa 
voi tukea 
lahjoituksin

Lahjoitustili Nordea  
FI74 1555 3000 1145 39

Smokefree-kilpailu on yläkouluikäisille suunnattu 
nikotii nittomuuskilpailu, joka alkaa joka vuosi 
lokakuussa. Ryhmät tekevät yhteisen päätöksen  

olla tupakoimatta, nuuskaamatta ja käyttämättä  
sähkösavuketta puolen vuoden ajan. 7., 8. ja 9. luokat 
sekä valinnais- ja vapaa-ajan harrasteryhmät kilpailevat  
omissa sarjoissaan. Kunkin sarjan pääpalkintona on 
1000 euroa. 

Tutustu myös Smokefree-rastirataan, jota voi käyt-
tää eri aineiden opetuksessa ympäri vuoden. Se sopii 
5.-luokkalaisille ja sitä vanhemmille oppilaille. 

Lisätietoja: smokefree.fi.

Päihteisiin ja pelaami-
seen liittyvät kysymyk-
set mietityttävät myös 

kehitysvammaisia nuoria. 
Heillä voi olla myös erityisiä 
tuen tarpeita, minkä takia 
nykyinen päihde- ja pelikas-
vatus ei tavoita tai huomioi 
heitä riittävän hyvin. Kuiten-
kin nämä nuoret tarvitsevat 
saavutettavaa ja selkokielistä 
päihde- ja pelikasvatusta.

EHYTin ja Kehitysvam-
maliiton yhteishanke SELVIS 
on käynnistynyt syksyllä 
2018. Hankkeessa kehitetään 
ennalta ehkäisevää päihde- ja 
pelikasvatustyötä itsenäis-
tyville kehitysvammaisille 
nuorille. Tarkoituksena on 
luoda selkokielinen toi-

mintamenetelmä, rakentaa 
tukiverkostoja sekä vah-
vistaa erityisoppilaitosten 
ja muiden ammattilaisten 
osaamista. Kehittämistyössä 
ovat mukana nuoret ja 

heidän kanssaan toimivat 
ammattilaiset. Hanke on  
valtakunnallinen. 

Lisätietoja:  
ehyt.fi/selvis

Smokefree-kisa innostaa 
elämään ilman nikotiinia

Puhuttaako nuorten päihteiden käyttö? Haluatko 
lisätietoa esimerkiksi nuorten kannabiksen ja 
nikotiini tuotteiden käytöstä, digipelaa misesta, 

somesta tai mielen terveydestä? 
EHYTin verkkovanhempain illoissa keskustellaan 

päihde- ja pelikasvatuksesta sekä muista ajankohtai-
sista nuorten hyvinvointia koskevista teemoista kuun 
viimeisenä torstaina. Osallistu maksuttomaan verkko-
vanhempainiltaan tietokoneellasi tai mobiililaitteellasi. 

Asiantuntijan puheenvuoron jälkeen on runsaasti 
aikaa kysymyksille ja keskustelulle. 

Lisätietoja: ehyt.fi/verkko vanhempainillat

 Lahjoitukset käyte-
tään ensisijaisesti 

Elokolo-kohtaamis-
paikkojen toimintaan 
sekä lasten ja nuorten 
parissa tehtävään 
työhön. 
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Huoneentauluja 
peli- ja päihde-
kasvatuksen tueksi!

Yliopistopapin kanssa  
pohditaan yksinäisyyttä
ja opiskelupaineita
Millaisista aiheista opiskelijat haluavat 
keskustella yliopistopapin kanssa?
Opiskelijat tulevat luokseni uskoon ja maailman-
katsomukseen liittyvien kysymysten kanssa, 
mutta myös muut aiheet puhuttavat. Esimerkiksi 
yleinen ahdistus, selittämätön paha olo, yksinäi-
syys, suhde vanhempiin tai ystäviin, parisuhteen 
kysymykset, opiskelupaineet, olenko oikealla 
alalla, seksuaali- ja sukupuoli-identi teetti ovat 
aiheita, joista opiskelijat haluavat keskustella.

Miten opiskelijoiden päihteiden 
käyttö näkyy työssäsi?
Eniten se näkyy juhlissa ja erilaisissa opiskelija-
tapahtumissa, joissa olen mukana. Usein on 
vähintään viinitonkka tai pari tarjolla. Sitten se 
kuuluu opiskelijoiden puheissa – eniten niiden pu-
heissa, jotka kärsivät kosteasta opiskelijakulttuu-
rista. Saatetaan kokea vierautta ja haluttomuutta 
osallistua illanviettoihin, kun itse halutaan olla 
selvin päin. On sitten vaikea jaksaa humaltuvia 
opiskelukavereita.
 Sitten on tietenkin se käyttö, joka ehkä näkyy 
yleisenä väsymyksenä, masentuneisuutena ja 
haluttomuutena. Ulkomaiset opiskelijat välillä 
ihmettelevät opiskelijakulttuurimme päihde-
keskeisyyttä. Moni heistä ei ole tottunut juomaan 
niin paljon tai ainakaan niin humalahakuisesti.
 
Olet saanut urasi aikana kutsuja opiskelijajär-
jestöjen juhliin. Millainen kokemus sinulla on 
opiskelijoiden juhlakulttuurista – onko se niin 
kosteaa kuin väitetään?
Kyllähän niissä juhlissa moni juo – ja jotkut vähän 
reippaamminkin. Toivon vaan, että pidettäisiin 
huolta siitä, että niillä, jotka eivät halua juoda, on 
tilaa olla omana itsenään juhlissa mukana. 

Laura Mäntylä 
työskentelee 
yliopisto pappina 
Helsingin yliopis-
ton Kumpulan ja 
Viikin kampuk-
sella.

OPISKELIJOIDEN TUKENA

Tietoiskut vauhdittavat  
keskustelua vanhempainilloissa
EHYTin asiantuntijat ovat tehneet eri päihteistä lyhyitä 
videoita, joilla saa  keskustelun käyntiin esimerkiksi 
vanhempainilloissa. Tai sitten niitä voi käyttää omien 
tietojen päivittämiseen. Tietoiskut käsittelevät digi-
pelaamista, sosiaalista mediaa, alkoholia, kannabista ja 
nikotiinituotteita. 

Tutustu videoihin osoitteessa 
youtube.com/Ehytry/videos

Hanki huoneentauluja 
jaettavaksi vanhem-
pianiltaan tai koulun 

henkilökunnalle. Huoneentau-
luista vanhemmat ja kasvat-
tajat saavat vinkkejä, kuinka 
keskustella päihteistä lasten 

kanssa. Entä miten suhtautua 
nuoren digipelaamiseen tai 
sosiaalisen median käyttöön?
 Huoneentaulut ovat 
tilattavissa tai ilmaiseksi 
ladattavissa osoitteessa  
ehyt.fi/verkkokauppa 
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kaa, johon yhdistyy nykyisin ter-
veyden vahva korostus. Juomisen 
ja tupakoinnin ohella myös nuorten 
rötöstely ja rahapelaaminen ovat 
vähentyneet. 

– Kyselytutkimusten perusteella 
globaali sukupolvi eli vuoden 2000  
jälkeen syntyneet on kiltein ja 
onnellisin nuorisosukupolvi kautta 
aikojen, sanoo vastaava tutkija 
Mikko Salasuo Nuorisotutkimus-
seurasta. 

Hänen mukaansa nuoret ovat 
tasa-arvoisempia ja suhtautuvat eri-
laisuuteen paremmin kuin koskaan. 
Nuorilla on myös vahva tulevai-
suudenusko ja ystävien merkitys 
on heille suurempi kuin aiemmilla 
sukupolvilla.

Syynä suotuisaan kehitykseen 
pidetään tiukentunutta alkoholi-
lainsäädäntöä, ehkäisevää päihde-
työtä ja terveysbuumia. Myös 
yksilöiden kilpailua korostava 
talouskulttuuri ja itsekontrollin 
nousu pitävät nuoria kaidalla 
polulla. Töppäilystä jää nyt herkästi 
jälki ja mainetahrat voivat käydä 
kalliiksi.

Salasuon mukaan kaikkien 
selitysten kasvualustana toimii kui-
tenkin Suomen hyvin myöhäinen ja 
ennätysnopea siirtyminen agraa-
rista urbaaniin yhteiskuntaan. Esi-
merkiksi moderni päihdekulttuuri 
syntyi Suomessa vasta 1960-luvun 
lopussa. Sitä ennen Suomessa käy-
tettiin alkoholia vähiten Euroopassa 
eikä huumeita juuri lainkaan.

– Modernisaatiomme on ollut 
niin tuoretta ja haurasta, että meiltä 
on kestänyt jonkin aikaa oppia 
moderniin elämäntapaan. Tämä 
on liittynyt yhtä lailla päihteiden 
käyttöön kuin tupakointiin, Salasuo 
sanoo.

Petetty sukupolvi

Salasuolla on pitkä kokemus riip-
puvuuksien ja päihteiden, huu-
meidenkäytön kulttuurien, nuoruu-
den, nuorisokulttuurien ja nuorten 
vapaa-ajan tutkimuksesta.

Parhaillaan hän on mukana 
lähes kymmenessä eri tutkimus-
hankkeessa, jotka liittyvät nuoriin 
ja päihteisiin. Yksi niistä on Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitoksen 

kanssa toteutettava koko väestölle 
suunnattu päihdetutkimus, joka 
tehdään neljän vuoden välein.   

Salasuon mukaan erot nuorten 
hyvinvoinnissa ovat enemmän 
alueellisia kuin sukupuolten välisiä. 
Arvot näkyvät vahvasti kasvu-
keskusten nuorilla, kun niiden 
ulkopuolella olevilla nuorilla on 
enemmän näköalattomuutta. Myös 
kuilu hyvinvoivien ja syrjässä ole-
vien nuorten välillä kasvaa.

Hän tähdentää, ettei eriarvoistu-
mista voi enää mitata vain taloudel-
lisilla mittareilla. Nuoren elämä voi 
pirstaloitua monenlaiseksi ulkopuo-
lisuudeksi, joka kääntyy näköalatto-
muudeksi.  

– Kun ystävyys on nuorille tär-
keämpää kuin koskaan, niin ne nuo-
ret, joilla on vähän tai ei lainkaan 
ystäviä, kokevat olevansa ulkopuo-
lisia pahemmin kuin koskaan.    

Nykynuoria yhdistää globaali 
huoli. Salasuon mielestä globaali  
sukupolvi saattaakin olla ensimmäi-
nen sukupolvi, joka todella asettaa 
ympäristön ja kulutuksen rinnak-
kain toisin kuin edeltäjänsä.

NUORUUS 
pirstaloituu ja moninaistuu
Nuoret ovat tutkimusten mukaan kiltimpiä ja onnellisempia kuin 
koskaan. Jopa kiistanalainen digipelaaminen on päihdekokeiluihin 
verrattuna askel kohti terveellisempää ja turvallisempaa nuoruutta.
Pirjo Kupila Kuvat Jari Härkönen

A lkoholin merkitys 
nuoruuden, kapinan 
ja vastarinnan sym-
bolina on hävinnyt. 
Sama koskee tupak-

Kuilu hyvinvoivien ja syrjässä 
olevien nuorten välillä kasvaa.
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Suuri kontrasti menneisyyden, 
nykyisyyden ja tulevaisuuden 
välillä voi aiheuttaa heille valtavan 
pettymyksen, hän sanoo.

Abstrakti huoli

Salasuo sanoo, että nuoret eivät 
ole kiinnostuneita alkoholista ja 
huumeista sinänsä, vaan jännityk-
sestä, kokemuksista, elämyksistä ja 
yhdessäolosta.

– Nuuska ja kannabis ovat kor-
vanneet jonkin verran tupakkaa ja 
alkoholia, mutta nekään eivät täytä 
alkuunkaan tupakoinnin ja juomi-
sen vähentymiseltä jäänyttä tyhjiötä 
nuorilla, hän kertoo.

Yhtä hyvin kyse voi olla myös 
ensimmäisestä petetystä suku-
polvesta. Kun lapsuudella ja 
nuoruudella ei ole enää valmista 
käsikirjoitusta, joka johtaisi nuoren 
parempaan sosiaaliseen asemaan 
kuin vanhempansa, nuoruus pirsta-
loituu ja moninaistuu, ja sitä alkaa 
sävyttää yksilöllinen valinta. 

Salasuo muistuttaa, että nyky-
nuoret ovat eläneet lapsuutensa ja 
nuoruutensa ennennäkemättömän 
vaurauden keskellä. 

– Miten nuoret tulevat reagoi-
maan, kun heille ei enää olekaan 
välttämättä tarjolla vanhempiensa 
kaltaista työuraa ja elämäntapaa. 

Doping, joka liittyy paljolti ter-
veysbuumiin, on nuorten keskuu-
dessa harvinaista Pohjoismaissa.  

– Doping on ikään kuin keino 
viedä terveily äärimmilleen kehoa 
muokkaamalla, Salasuo sanoo.

Digipelaamisen tuottamalla 
jännityksellä on iso rooli nuorten 
elämässä. Salasuon mukaan pelaa-
misesta on yritetty tehdä ongelmaa 
jo pitkään. Jo viime vuosikymme-
nellä tiedettiin, että pelaaminen 
aiheuttaa eniten riitoja kotona lasten 
ja vanhempien kesken. 

– Väkivaltavideot ja pelaami-
nen eivät ole kuitenkaan tehneet 
nuorista väkivaltaisempia.  

Vuoden 2000 jälkeen 
syntyneet ovat kiltein 
ja onnellisin nuoriso-
sukupolvi kautta aikojen, 
sanoo vastaava tutkija 
Mikko Salasuo.
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Päinvastoin. Nuorten väkival-
taisuus on vähentynyt aiempiin 
sukupolviin verrattuna.

Salasuon mielestä pelaamista ja 
päihteitä ei pitäisi rinnastaa, koska 
ne ovat eri tason ongelmia. Päih-
teissä uhat voivat nuorilla konk-
retisoitua nopeastikin erilaisina 
terveysongelmina.

Pelaamisesta käytävässä huoli-
keskustelussa Salasuota ärsyttää 
erityisesti vanhempien saamatto-
muus. 

– Ikään kuin vanhemmilla ei 
olisi mitään keinoja käytettävis-
sään, vaikka nuoren pelaamista 
kotona on huomattavasti helpompi 
säännellä kuin päihdekokeiluja 
kavereiden kanssa ties missä.  

Huumeiden käyttö  
on aina ongelma

Koululaisten huumeiden käyttö 
Suomessa on edelleen hyvin harvi-
naista. Vuoden 2015 eurooppalai-
sen ESPAD-koululaistutkimuksen 
mukaan kahdeksan prosenttia 
15–16-vuotiaista suomalaisista oli 

kokeillut kannabista kerran elämäs-
sään. 

– Suurin lisäys väestötasolla on 
tapahtunut kannabiskokeiluissa, ei 
kannabiksen pitkäaikaisessa käy-
tössä, ja sekin koskee pääasiassa yli 
18-vuotiaita, Salasuo kertoo.

Hänen mielestään väestöky-
selyt eivät ole hyvä menetelmä 
tutkia nuorison huumeiden käytön 
yleisyyttä, koska käyttö on niin 
vähäistä, ettei siitä voi sanoa oikein 
mitään kannabista lukuun otta-
matta.

Hän painottaa, että nuorten 
huumeiden käyttö on joka tapauk-
sessa ongelma, vaikka se ei olekaan 
mittava ongelma väestötasolla. 

– Kun huumeiden käyttöä 
tarkastellaan rikollisuus- tai hoito-
tilastojen tai sosiaali- ja terveyden-
huollon kohtaamisten valossa, 
tiedetään, että nuoret käyttävät 
myös kovia huumeita. Lisäksi syn-
tyy koko ajan uusia riippuvuuksia 
kuten muuntohuumeiden kaltaisia 
ilmiöitä.

Salasuo sanoo, että vaikka kehi-
tyksen suunta päihteissä on hyvä, 
nuoria putoaa jatkuvasti kelkasta 
erilaisten ongelmien takia. 

– Nuorten ongelmakehyksessä 
päihteet eivät useimmiten ole 
syy, vaan seuraus joistain muista 
huono-osaisuuden prosesseista.  

Ehkäisevälle päihdetyölle tämä 
kaikki tarkoittaa työkentän laajen-
tumista. 

– Päihdetyöstä tulee ikään 
kuin prisma nuoruuden laajem-
piin ongelmavyyhteihin, Salasuo 
sanoo. 

Vastaava tutkija  
Mikko Salasuo 
Nuorisotutkimus-
seurasta sanoo, että 
väitteet huumeiden 
käytön jatkuvasta 
lisääntymisestä 
Suomessa eivät pidä 
paikkaansa. 

Nuoret ovat kunnollisempia kuin koskaan.
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Nuuskaaminen on lisääntynyt

Nuorten päihteidenkäyttö on muuttunut 
huomattavasti 2000-luvun alusta tähän 
päivään. Viimeisten vuosien aikana lähes 
kaikkien lasten ja nuorten alkoholinkäyttö ja 
tupakointi ovat vähentyneet. Myös asenteet 
esimerkiksi humalajuomista kohtaan ovat 
muuttuneet entistä kielteisemmiksi. Ainoas-
taan nuorten nuuskan käyttö on lisääntynyt.

Nykyisin nuorten päihteidenkäyttöön 
liittyvissä keskusteluissa puhutaan usein 
nuuskasta ja kannabiksesta. Silti on hyvä 
muistaa, että alkoholi on yhä yleisin nuorten 
käyttämä päihde.

fakta

Lasten kiinnostus tupakkaan vähentynyt
Kouluterveyskyselyn mukaan 4.- ja 5.-luokkalaisista 
5,4 % on kokeillut tupakkatuotteita. 

1,1 %
Alkoholia käyttäneistä 15–29-vuotiaista vain 
1,1 % kertoo, että on viimeisen 12 kuukauden 
aikana saanut oppilaitoksessa tai työpaikalla 
kehotuksen vähentää alkoholinkäyttöä.
Lähde: THL 2018, Juomatapatutkimus

Nuori, jolle 
vanhempi ostaa 
alkoholia, kärsii 
2,58 kertaa toden-
näköisemmin alko-
holin liika käytöstä 
myöhemmin 
elämässään. 
Lähde: Mattick RP et al. 2018

Ammattiin opiskelevat käyttävät  
enemmän päihteitä kuin lukiolaiset

Alkoholin käyttö 2017
Lukiolaisista 35,1 % kertoo olevansa 
raittiita. Ammatillisissa oppilaitoksissa 
26,4 % kertoo olevansa raittiita.

2006-2007 2008-2009 2010-2011 2013 2015 2017

Tupakoi päivittäin 2017
Lukio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,4 %
Ammatillinen oppilaitos  . . . . . . . . . . . . 23,2 %
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Ammatillinen oppilaitos
Lukio 

Ammatillinen oppilaitos
•  Pojat  . . . . . . . . . . 16,7 %
•  Tytöt . . . . . . . . . . . 2,1 % 

Yhteensä   .  .  .  .  .  . 10,3 %

Nuuskaa päivittäin 2017
Lukio 
•  Pojat  . . . . . . . . . . . 8,0 % 
•  Tytöt . . . . . . . . . . . 0,7 % 
 Yhteensä   .  .  .  .  .  .  . 3,7 %

2006-2007 2008-2009 2010-2011 2013 2015 2017
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Ammatillinen oppilaitos
Lukio 

Kannabis ei ole korvannut alkoholin käyttöä, 
sillä kannabiksen käyttäjät juovat yleensä 
myös alkoholia. Jopa 69 % kannabiksen 

käyttäjistä on alkoholin 
riskikäyttäjiä. Kannabik-
sen säännöllinen käyttö 
on runsaasti juovilla 23 
kertaa yleisempää kuin 
raittiilla.
Lähde: THL 2014, Huumekysely

Tutkittua tietoa

Käyttänyt jotain 
tupakkatuotetta 
tai sähkösavuketta 
vähintään kerran, %

YhteensäPojat Tytöt

5,4 %8,0 % 2,8 %

Lähde: Kouluterveyskysely 2017
Lähde: Kouluterveyskysely 2017
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Juteltaisko päihteistä     ja pelaamisesta?

EHYTin kouluttaja tiimiä: koulutyön päällikkö Päivi Christensen (vas.) sekä 
koulutussuunnittelijat Sari Anjala, Katarina Rehnström ja Aino Harvola.
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Muutama vuosikymmen sitten tupakoiva Savu-
Sirkku-nukke kiersi kouluja havainnollistamassa, 
kuinka keuhkot mustuvat tupakoinnin vaikutuksesta. 
Huumeista ja huumeiden käyttäjistä kerrottiin 
karmeita tarinoita. Nykyaikainen ehkäisevä 
päihdetyö ei enää ole pelottelua, vaan keskustelua  
ja myyttien purkua yhdessä oppilaiden kanssa.  
Minna Saano Kuvat Pekka Kiirala

Juteltaisko päihteistä     ja pelaamisesta?

Mitä on ehkäisevä päihdetyö?
EHYT ry edistää terveitä elämäntapoja tekemällä ehkäi-
sevää päihdetyötä koko väestön parissa. Ehkäisevällä 
päihdetyöllä (EPT) lisätään päihteiden käyttöön liittyvää 
ymmärrystä ja niiden käytön hallintaa, ehkäistään ja 
vähennetään päihdehaittoja sekä edistetään terveyttä, 
turvallisuutta ja hyvinvointia ja vähennetään eriarvoi-
suutta. 
 EPT:llä voidaan säästää yhteiskunnan resursseja, 
pienentää korjaavan työn taakka ja vähentää inhimillistä 
kärsimystä. Päihteisiin liittyvän ehkäisevän työn ohella 
EHYT ry ehkäisee myös pelaamisesta koituvia haittoja.

– Oppitunti muotoutuu keskuste-
lun pohjalta, jossa tulee esiin kunkin 
luokan tai ryhmän tiedot, taidot ja 
mielenkiinnon kohteet, kertoo EHYT 
ry:n koulutyön päällikkö Päivi 
Christensen. 

Tunnin aikana esille nousseita  
asioita on hyvä puida myös yhdessä 
koulun henkilöstön ja huoltajien 
kanssa. Se voidaan tehdä vanhem-
painillassa ja koulun henkilöstölle 
tarkoitetussa koulutuksessa. 

– Kun päihteet ovat asia, josta 
voi daan puhua kuin mistä tahansa 
asiasta, tuetaan lasten ja nuorten 
kehit ystä terveempään suuntaan.  
Silloin he voivat tehdä omia valin-
tojaan fakta tietojen, ei myyttien tai 
uskomusten perusteella, toteaa koulu-
tussuunnittelija Sari Anjala. 

Aikuiset eivät aina ymmärrä, mitä 
merkityksiä päihteiden käytöllä tai 
pelaamisella voi lapselle tai nuorelle 
olla. Koulutussuunnittelija Aino Har-
vola muistuttaa, että molempiin saat-
taa liittyä esimerkiksi vahvaa sosiaali-
suutta tai tarvetta kuulua ryhmään.

– Kuuntelemalla nuoria ymmärre-
tään toiminnan merkitykset ja nuorten 
näkökulma, mikä helpottaa kommuni-
kaatiota myös konfliktitilanteissa. Kun 
nuori voi aikuisen kanssa avoimesti 
keskustella päihteistä tai pelaamisesta, 
pohtia niiden aiheuttamia haittoja ja 

lisoituessa myös pelikasvatuksella on 
kysyntää.

Nykyaikainen päihde- ja peli-
kasvatus pyrkii aitoon vuorovaiku-
tukseen lasten ja nuorten kanssa. 
EHYT ry:n menetelmien tavoitteena 
on tukea koulujen ja oppilaitosten 
tekemää ehkäisevää päihdetyötä sekä 
mediakasvatusta. Liikkeelle lähde-
tään lapsen ja nuoren kehitysvaiheen 
ymmärtämisestä.

Päihteet näkyvät ja kuuluvat 
suomalaisessa yhteiskun-
nassa, siksi jo alakoululai-
set haluavat keskustella 
niistä. Yhteiskunnan digita-
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tapoja ehkäistä niitä, on keskustelu 
molemmille osapuolille mielekästä. 
Sitä voidaan käydä ennen kuin 
ongelmatilanteita ilmenee, jolloin 
puuttuminen on vaikeaa.

Hubu herättää ajatuksia

EHYT käyttää oppitunneilla 
tutkimustietoon nojaavia ja tes-
tattuja menetelmiä. Alakoulun 
5.– ja 6.-luokkalaisille tarkoitettu 
Juteltaisko?-menetelmä perustuu 
kuviin, joihin ryhmiin jaetut lapset 
kehittävät tarinat. Tämän jälkeen 
tarinoista ja niihin liittyvistä tee-
moista keskustellaan. 

– Vanhemmat saattavat aja-
tella, ettei 11–12-vuotiaiden kanssa 
tarvitse vielä puhua päihteistä, 
mutta lapset kohtaavat niitä yhteis-
kunnassa pienestä pitäen, vaikka 
päihteitä ei kotona käytettäisikään. 
Monet vanhemmat kertovat 
yllättyneensä lasten tarinoista ja 
siitä, kuinka paljon tietoa lapsilla 
on ja millaisia asioita he tarinoihin 
sisällyttävät, Anjala kertoo.

Yläkoulussa käytetään vuoro-
vaikutteista Hubu-menetelmää, 
jossa nuoret vastaavat anonyymisti 
kysymyksiin, kuten käytätkö niko-
tiinituotteita? Äänestysvälineen 
avulla vastaukset ovat heti ryhmän 
nähtävissä ja toimivat keskustelun 
pohjana. 

– Usein nuoret ajattelevat, 
että kaikki 15-vuotiaat käyttävät 
alkoholia tai suurin osa polttaa 
tupakkaa. Näitä myyttejä puretaan 
ryhmän anonyymien vastausten 
avulla sekä näyttämällä valta-
kunnallisen kouluterveyskyselyn 
tuloksia, ja yhdessä mietitään, 
mistä virheelliset käsitykset mahta-
vat johtua, Anjala selvittää. 

– Nuoret ovat innokkaita 
keskustelemaan päihteistä, kun he 
saavat mahdollisuuden neutraa-
liin keskusteluun, jossa ei tuomita 

vaan vastataan kysymyksiin asial-
lisesti. Toiveemme on, että nuoren 
oma ajatteluprosessi käynnistyisi 
oppitunnilla saadusta tiedosta ja 
käydystä keskustelusta. 

Pelaaminen osa arkea

Suurin osa kouluikäisistä pelaa 
digipelejä ainakin joskus. Parhaim-
millaan pelaaminen on hauskaa 
yhdessä tekemistä, joka vahvistaa 
pelaajan itsetuntoa tarjoamalla 
onnistumisen elämyksiä. EHYTin 
mukaan digipelaamisesta pitäisikin 
puhua kokonaisvaltaisesti, ei vain 
sen aiheuttamista haitoista.

– Olisi hyvä, että pelikasvatus 
kulkisi muun kasvatuksen rinnalla, 
sillä pelaaminen ei ole erillinen, irti 
arjesta oleva asia. Pelaamisen kysy-
mykset, kuten ajan- ja rahankäytön 
opettelu, turvallisuus ja hyvä käy-
tös, ovat usein kasvatuksen perus-
kysymyksiä, sanoo Aino Harvola. 

EHYTin Pelitaito-menetelmä 
ohjaa oppilaita pohtimaan arjen ja 
oman pelaamisen hallintaa. 

– Meidän viestimme on, että jos 
arki on monipuolista ja velvolli-

suudet hoidetaan, on pelaaminen 
yleensä hallinnassa. Mukana tulisi 
olla sosiaalista elämää, liikuntaa, 
ulkoilua ja tietysti riittävästi unta. 

Vanhempia kannustetaan nou-
dattamaan ikärajoja, seuraamaan 
mitä pelejä lapset pelaavat ja kenen 
kanssa sekä sitä, millä keinoin esi-
merkiksi perheen yhteisiä pelisään-
töjä voidaan rakentaa. 

Kodin ja koulun yhteistyö on 
tärkeää, kun lapset opettelevat digi-
taalisten välineiden käyttöä. Pelkkä 
tekninen osaaminen ei riitä, vaan 
yhtälailla kyse on vastuullisuuden 
kehittämisest. Digitaaliset välineet 
tarjoavat rajattomia mahdollisuuk-
sia. 

– Pelien ja pelitrendien kenttä 
on hyvin nopeasti uudistuva. Jat-
kuvasti tulee uusia ilmiöitä uusine 
haasteineen, joihin pitää pystyä 
vastaamaan. Ajantasainen tieto on 
siten tärkeää niin opettajille kuin 
vanhemmille, toteaa Harvola. 

Ehkäisevää työtä ruotsiksi

Ruotsinkielistä ehkäisevää päihde-
työtä tehdään kouluissa samoilla 

– Kun päihteistä puhutaan 
avoimesti, tuetaan lasten 
ja nuorten kehitystä ter-
veempään suuntaan, sanoo 
koulutussuunnittelija Sari 
Anjala.

– Meidän viestimme on, että 
jos arki on monipuolista ja 
velvollisuudet hoidetaan, on 
pelaaminen yleensä hallinnas-
sa, sanoo koulutussuunnitteli-
ja Aino Harvola.
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EHYTin menetelmillä kuin suo-
menkielistäkin työtä. Kouluttajista 
seitsemän on ruotsinkielisiä, mutta 
tarve olisi suurempi. 

– Koulutyön volyymit ovat 
meillä koko ajan kasvaneet. Viime 
vuonna esimerkiksi kaikista 
yläkoulun Hubu-koulutuksista 28 
prosenttia pidettiin ruotsiksi, ker-
too koulutussuunnittelija Katarina 
Rehnström.

Laki ehkäisevän päihdetyön 
järjestämisestä lähtee siitä, että 
tietoa tarjotaan koko väestölle. Toi-
sin sanoen työtä toteutetaan koko 
maassa yhdenvertaisesti ja molem-
milla kotimaisilla kielillä. 

Ruotsinkielisyys ei EHYTillä 
tarkoita vain koulutusmenetelmiä 
vaan myös materiaaleja opetukseen 
ja ammattilaisten käyttöön. Viime 
keväänä järjestettiin myös ruot-
sinkielinen verkkovanhempainilta 
nuorista ja päihteistä osana EHYTin 
verkkovanhempainiltoja. 

– Ehkäisevällä päihdetyöllä 
voimme nostaa sitä rimaa, että 
lapsi tai nuori joutuisi esimerkiksi 
lastensuojelun asiakkaaksi. 
Lisäksi ongelmallisen pelaamisen 
hoidon kehitys on vielä kesken, 
joten panostus pelaamisen 
haittojen ehkäisyyn on erityisen 
kannattavaa, sanoo EHYT 
ry:n koulutyön päällikkö Päivi 
Christensen.

– Viime vuonna kaikista ylä-
koulun Hubu-koulutuksista 28 
prosenttia pidettiin ruotsiksi, 
kertoo koulutussuunnittelija 
Katarina Rehnström.

 Nämä ovat viides- ja kuudesluok-
kalaisten kysymyksiä, joihin he 
ovat toivoneet vastauksia EHYTin 

Juteltaisko? -tunneilla. 
Juteltaisko?-päihdeoppituntimalliin  

kuuluu kaksi tuntia oppilaille ja vanhem-
pain  ilta. Oppitunneilla keskustellaan niistä 
sosiaalisista tilanteista, joissa lapset usein 
törmäävät alkoholin tai nikotiinituotteiden  
käyttöön. Lisäksi tunneilla puhutaan esi-
merkiksi kaveripaineesta. 

Vanhempainillassa pohditaan, miten 
päihteisiin liittyvät sosiaaliset tilanteet 
näyttäytyvät nuorille, mitkä tekijät suojaa-
vat heitä käytöltä ja miksi vanhempien olisi 
hyvä keskustella lapsensa kanssa aiheesta. 

Lisätietoja: ehyt.fi

Palautteet tiivistävät hyvin 
EHYTin Hubu®-menetelmän 
tavoitteen: lisätä tietoa ja 

keskustella päihteistä ja asenteista 
sekä antaa työkaluja, joiden avulla 
voidaan vaikuttaa nuorten päihtei-
den käyttöön. 

Hubu®-kokonaisuuteen sisältyy 
keskusteluun pohjautuvat oppi-
tunnit, henkilöstön koulutus sekä 
vanhempainilta. Nuoret vastaavat 
tunnilla monivalintakysymyksiin 
äänestämällä, ja tulokset saadaan 
heti pohdittavaksi. 

Hubu®-menetelmä on hyväk-
sytty THL:n Hyviin käytäntöihin. 

Lisätietoja: ehyt.fi 

Miksi päihteitä 
on olemassa?
– Oppilas

Mitä jos vanhempana 
eroaa porukasta, jos ei 
käytä päihteitä? – Oppilas

Miksi jotkut vanhemmat eivät 
puutu lastensa päih teiden 
käyttöön? – Oppilas

Oppitunteja eri-ikäisille

Tunneilla keskusteltiin tärkeästä 
aiheesta ja niiltä sai paljon hyvää 
ja luotettavaa tietoa. – Oppilas

Nuorten näkemyksiä, ajatuksia 
ja näkökulmaa kaiveltu heidän 
vinkkelistä. – Opettaja

On ajankohtaista jutella aiheesta, 
vaikka varsinaista syytä ei onneksi 
vielä näytä olevankaan.  – Huoltaja
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Hyvä ryhmähenki 
vahvistaa yhteisöllisyyttä 
ja lisää yhteisön jäsenten 
hyvinvointia. Sitä 
nuoret tarvitsevat myös 
ammatillisissa oppilaitoksissa 
Vesa Ville Mattila Kuva Jari Härkönen

HYVÄ 
ryhmähenki 

S
uuri osa nuorten 
ajasta ja energiasta 
kuluu oman sosi-
aalisen paikan etsi-
miseen ja vahvista-
miseen erilaisissa 
ryhmissä. Nuoret 
hakevat yhteisölli-

syyttä – sellaista sosiaalista ja sisäis-
tynyttä luottamusta – joka syntyy 
vastavuoroisesta arvostuksesta ja 
kunnioituksesta.

– Viisaat opettajat ja oppilai-
tokset ymmärtävät hyödyntää tätä 
perustavanlaatuista ilmiötä eivätkä 
toimi sitä vastaan, taustoittaa 
nuorten sosiaalisia suhteita tutkinut 
Antti Maunu.

Nuorten menestyminen opin-
noissa perustuu paljolti siihen, että 
heidän on hyvä olla. 

– Nuoret tarvitsevat oppilaitok-
sissakin turvallisia ryhmiä, joihin 
he kokevat kuuluvansa, sanoo Anu 
Rautama. Hän työskentelee koulu-
tussuunnittelijana EHYTin Päih-
deilmiö ja ryhmäilmiö -hankkeessa.

Vastuu aina  
aikuisella

Onnistunut ryhmäytyminen oppi-
laitoksessa lisää opiskelijoiden 
hyvinvointia. Vahvistamalla nuor-
ten sosiaalisia taitoja ryhmät voivat 
sekä tehostaa opintomenestystä että 

ehkäistä syrjäytymistä, päihteiden 
ongelmakäyttöä ja mielenterveys-
ongelmia.

– Kuka viitsii mennä nurkan 
taakse tupakalle, kun hyvä fiilis ja 
parhaat jutut ovatkin oppilaitoksen 
sisällä, Maunu kiteyttää. 

Vastuu nuorten kiinnittymisestä 
ryhmiin ja ryhmähengestä kuuluu 
aina aikuiselle. Jo pienillä asioilla 
päästään pitkälle.  

– Kysymys on pohjimmiltaan 
siitä, miten kaikki oppilaitoksessa 
työskentelevät aikuiset ottavat 
nuoret huomioon. Kuinka he näitä 
tervehtivät, kiittävät ja kohtelevat? 
Ei siihen tarvita suuria sirkustemp-
puja. 

Maunu muistuttaa, ettei nuori 
arvioi aikuisten titteleitä, palkka-
luokkia tai työnantajia.

– Oleellisinta on kohtelu. Oppi-
laitoksessa kaikkia nuoria tulisi 
kohdella arvostavasti ja yhtenäisen 
linjan mukaisesti. 

Tuntosarvet koholla  
alusta alkaen

Ammattioppilaitoksissa toimii 
lukuisia ryhmiä ja jokainen oppilas 
kuuluu niistä moneen. 

Ryhmän muodostuminen 
alkaa, kun sen jäsenet kohtaavat 
ensimmäisen kerran. Usein alussa 
esimerkiksi kaikki samalle kurssille 

auttaa amiksessa

Kuohunta-
vaihetta elävä 

ryhmä ei ole  
vielä oppinut  

toimimaan  
yhdessä.
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osallistuvat ovat kuitenkin 
epävarmoja, miten heidän 
tulisi toimia ja mitä muut heistä 
ajattelevat. 

Myös jo muodostuneissa ryh-
missä yhteiset tilanteiden aloitukset 
ovat tärkeitä. Yksittäisten tilantei-
den ja koko ryhmäytymisprosessin 
aloitukset voivat vaikuttaa suuresti 
ryhmän myöhempään toiminta-
kykyyn.

– Opintojen yksilöllistymisen 
ja ryhmien jatkuvan muuttumisen 
vuoksi ryhmäytyminen ammatilli-
sissa oppilaitoksissa vaatii entistä 
enemmän huomiota, Rautama 
toteaa. 

Opettajat voivat vahvistaa ryh-
mäytymistä pelkästään pitämällä 
tuntosarvet koholla ja vastaamalla 
ilmeneviin tarpeisiin. 

Mitä ryhmässä näyttää olevan 
meneillään? Mitä kuulumisia 
kysellessä kukin kertoo, ketkä 
puhuvat enemmän, ketkä vähem-
män? Kuinka ryhmän jäsenet rea-
goivat toistensa kommentteihin?  

Kuohuntavaihe  
ei ole epäonnistumista

Ryhmät rakentuvat, kehittyvät ja 
elävät omaan tahtiinsa erilaisten 
vaiheiden myötä. Kohdatessaan 
kriisin ryhmä saattaa palata aiem-
paan kehitysvaiheeseen.

Kukin porukka käy läpi silti 
samoja kehitysvaiheita. Alun 
kuherruskuukauden jälkeen 
ilmapiiri usein muuttuu huonoon 
suuntaan. Puhutaan kuohuntavai-
heesta, jolloin ongelmia ilmenee 
ja riidat leimahtavat. Joskus jokin 
ryhmä muuttuu jäätävän hiljaiseksi 
tai passiiviseksi.  

– Kuohuntavaihetta elävä 
ryhmä ei ole vielä oppinut toi-
mimaan yhdessä. Se ei tarkoita 
opettajan epäonnistumista. Hänen 
kuitenkin kannattaa miettiä, miten 
tilanteesta päästään eteenpäin. Eri 
vaiheissa ryhmä tarvitsee erilaista 
ohjaamista, Rautama sanoo.

– Joskus joku ulkopuolinen 
– esimerkiksi nuorisotyöntekijä – 
saattaa saada muutettua ryhmän 
kuohuntaa ja antaa opettajalle uusia 
työkaluja, Maunu vinkkaa. 

Opettajuus  
muutoksessa

Tärkeintä ryhmän toiminnalle on 
se, että kaikki sen jäsenet kykenevät 
toimimaan toistensa kanssa. Silloin 

osallistumisesta ja oman mielipi-
teen kertomisesta koituu enemmän 
hyvää kuin huonoa. 

Kyse on keskinäisestä luot-
tamuksesta, mitä myös opettajat 
tarvitsevat lisää. 

– Opettajat tekevät töitä yhä 
enemmän, monipuolisemmin 
ja joustavammin kollegoidensa 
kanssa. Kun yksilöllisestä opet-
tajuudesta vähitellen siirrytään 
yhteisopettajuuteen, avainasemaan 
nousee opettajien koulutus ja 
heidän ryhmäyttämisensä, Maunu 
mainitsee. 

– Tulevaisuuden opettajilla on 
oikeastaan kaksi ammattia: toinen 
substanssiin, toinen vuorovaiku-
tukseen keskittyvä. 

EHYTin Ryhmäilmiö oli sosiaali- 
ja terveysministeriön kärkihanke 
vuosina 2017–2018. 

Lisätietoja koulutuksista: 
ehyt.fi/toinen-aste
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T
ommi Kinnunen opettaa 
äidinkieltä Turun Luosta-
rivuoren koulussa. Hän 
saattaa mennä oppi-
laidensa kanssa kirjas-
toon, jossa kukin valitsee 

mieleisensä teoksen luettavakseen. 
Myöhemmin kirjoista jutellaan ja aiheet 
rönsyilevät aina sen mukaan, mikä mil-
loinkin oppilaita mietityttää. 

– Kirjallisuuden kautta saan esiin 
kiinnostavia näkökulmia, ja nuoriso-
kirjallisuudessa päihteitä käsitellään 
hyvinkin usein. Sen jälkeen on helppo 
pohtia yhdessä, mikä mihinkin vaikut-
taa, miltä mikäkin näyttää ja tuntuu.

Kinnunen uskookin päihdevalistuk-
sessa nimenomaan keskustelemiseen, 
ei paasaamiseen. Hyväksi keskustelun 
avaajaksi hän on kokenut myös nuori-
sokeskuksen järjestämät toiminnalliset 
päihdevalistuksen menetelmät, kuten 
Päihdeputken. Jälkeenpäin päihteistä 
on juteltu, ja samalla on tullut korjattua 
monta väärää mielikuvaa päihteiden 
vaikutuksista ja riippuvuuksista.    

Dokaaminen on junttia

Kun Tommi Kinnunen aloitti opetta-
jana 1990-luvun lopussa, päihteet olivat 
oppilaiden puheissa vahvasti läsnä. 
Ennen viikonloppua suunniteltiin, 
mistä saadaan alkoholia ja maanantaina 
kertailtiin kännisekoiluja. 

Nyt aihe ei herätä paljoa keskus-
telua, ja välituntivalvojankin työ on 

muuttunut jopa ”tylsäksi” tupakkapaik-
kojen ammottaessa tyhjyyttään.

– Koen asian niin, että on tapahtunut 
selkeä muutos positiiviseen suuntaan. 
Yksi oppilaani sanoi pari vuotta sitten 
dokaamisen olevan kauhean junttia.

Valitettava tosiasia kuitenkin on, että 
vaikka ”perinteisten” päihteiden käyttö 
onkin vähentynyt, tilalle ovat tulleet 
muut aineet. Esimerkiksi huumeisiin 
Kinnunen on törmännyt opetustyössä 
pari kertaa oppilaan tultua tunnille 
aineissa. Nuuskaamisen suosio näkyy 
nuuskapusseina roskiksissa ja poikien 
pukuhuoneissa. 

Vaarattomaksi miellettyyn sähkötu-
pakkaan Kinnunen on törmännyt usein 
lukion pihalla. Hän ihmetteleekin, miksi 
valvonta loppuu kuin seinään perus-
koulun päättyessä, ollaanhan silloin 
vielä reilusti alaikäisiä.

 Puhumalla paras
Opettaja, kirjailija Tommi Kinnusen mukaan 
keskusteleminen on parasta ehkäisevää päihdetyötä. 
Kirjallisuus nostaa luontevasti päihteisiin liittyviä 
teemoja esiin myös äidinkielen tunneilla.
Marjo Tiirikka Kuva Otava / Suvi-Tuuli Kankaanpää

Kuka on  
Tommi Kinnunen?
» Kuusamossa syntynyt, 

Turussa asuva yläkoulun ja 
lukion opettaja ja kirjailija 

» Toimii äidinkielen ja 
kirjallisuuden lehtorina 
Turun Luostarivuoren 
koulussa

» Romaanit: Neljäntien risteys 
(2014), Lopotti (2016), Pintti 
(2018)

Opettajan rooli on Kinnu-
sen mielestä opettaa ja ohjata, 
mutta ei ongelmienkaan 
pulpahtaessa esiin toimia sosi-
aalityöntekijänä. Uran alku-
aikoina erityisopettaja muis-
tuttikin Kinnusta, ettei tämä 
pysty ihmisiä pelastamaan. 

– Opettajan työssä voi 
auttaa ihmisiä pelastamaan 
itsensä, se on eri asia. Tietoa ja 
faktaa täytyy jakaa ja keskus-
tella. Kannattaa kuitenkin 
muistaa, että vanhemmilla on 
lapsistaan lopullinen vastuu. 
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On tapahtunut 
selkeä muutos 
positiiviseen 
suuntaan.
– Tommi Kinnunen
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Tupakka vaihtui nuuskaan
Nuoret nuuskaavat entistä enemmän ja nuuskaa on helposti 
saatavilla. Haukiputaan koululla ilmiöön on puututtu monin keinoin. 
Pirkko Koivu Kuvat Juha Sarkkinen

Koulu on uusi, ja sen 
käytävät ja vessat 
ovat pinnoiltaan siis-
tejä. Vasta tarkemmin 
katsellessa huomaa 

pihan asfaltilla ja sisätiloissa käytet-
tyjä nuuskapusseja. Vessan käsien-
pesualtaan päällä yksi, portaikossa 
toinen. Porraskaiteen taakse 
vaikeasti siivottavan ikkunalau-
dan päälle niitä on kertynyt oikea 
kokoelma. 

Opettaja Tuija Klint muistaa, 
että kun hän tuli 90-luvulla opet-
tajaksi Haukiputaan vanhalle kou-
lulle, hän ihmetteli, mitä ovat nuo 
kattoihinkin tarttuneet klöntit. 

– Sen jälkeen nuuskan käyttö 
jäi pois ja nuoret siirtyivät tupakoi-

maan, mutta nyt kukaan ei tupakoi 
ja nuuskaaminen on taas yleistynyt.

Tyhjiä nuuskarasioita näkee ros-
kiksissa ja koulun pihalla. Tunneilla 
Tuija Klint ei ole nuuskaa havain-
nut, mutta sitä voikin käyttää 
huomaamatta. 

Haukipudas kuuluu Oulun kau-
punkiin, jossa uusimman kouluter-
veyskyselyn mukaan 5,5 prosenttia 
8.- ja 9.-luokkalaisista käyttää 
nuuskaa päivittäin. Terveystiedon 
opettaja Maarit Rekilä arvioi, että 
Haukiputaan koululla nuuskaami-
nen on yleisempää. 

– Meillä se on pikemminkin 20 
prosenttia. Ja vaikka tytöistä moni 
ei vielä käytä nuuskaa, niin suunta 
on jyrkästi ylöspäin.

Koululla tiedetään olevan myös 
nuuskan myyntiä, vaikka kukaan 
ei ole jäänyt siitä kiinni. Noin 
tuhannen oppilaan koulua käyvät 
alakoululaiset ja yläkoululaiset, 
joten nuuskaamiseen törmäävät 
pienemmätkin. 

 – Juuri kuulin, että alakoululai-
set poimivat pihalta nuuskapusseja 
ja käyttävät uudestaan, Maarit 
Rekilä kertoo.

Helposti saatavilla

Vaikka Suomessa on kiellettyä 
myydä nuuskaa, sitä on Hauki-
putaalla melko helppo hankkia. 
Ruotsin puolelle Haaparannalle 
on vähän yli tunnin automatka ja 
nuuskaa myyviä kauppoja on heti 

Suvi Hattukangas (vas.) ja Lotta Martimo toimivat 
koulullaan nuuska-agentteina. He seuraavat ilmiötä ja 
kertovat muille nuorille nuuskan käytön haitoista.
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Nuuska näkyy Haukiputaan koululla. Käyttöä 
yritetään vähentää muun muassa EHYTin 
nuuska-agenttitoiminnalla, jossa nuoret kertovat 
ikätovereilleen nuuskan käytön vaikutuksista.

rajan pinnassa. Nuuskaa tuodaan 
Suomeen jälleenmyyntiin, vaikka 
osa isoista nuuskaeristä jää kiinni 
Tornion tullissa. Pakettiauton kyy-
dissä voi olla laatikoittain nuuskaa. 

Nuuskaa on myös Etelä-
Suomessa helposti koululaisten 
saatavilla, ja sen hinta on halvempi 
kuin savukkeiden. 

Haukiputaan koululla ilmiöön 
suhtaudutaan vakavasti. Opet-
tajat eivät käytä nuuskaa ja jos 
he näkevät sitä oppilailla, seuraa 
jälki-istunto ja yhteydenotto kotiin. 
Nuuska on ollut teemana terveys-
tiedon tunneilla ja vanhempain-
illassa.

– On tärkeää, että tietoa tulee 
monelta eri suunnalta. Myös seura-

kunnasta on meihin otettu yhteyttä 
ja sieltä tulee nuorisotyöntekijä 
vierailemaan. He ovat huomanneet 
ilmiön kerhoissa ja rippikoulussa, 
Maarit Rekilä kertoo.

20 agenttia toiminnassa

EHYTin alullepanemassa nuuska-
agenttitoiminnassa nuoret itse 
kertovat ikätovereilleen nuuskan  
käytön vaikutuksista. Haukiputaalla 
agenttien työ alkoi vuonna 2015 
Tuija Klintin vetämänä. Hän pitää 
tehokkaana, että nuuskan vastainen 
viesti tulee toiselta nuorelta. Myös 
koulun ulkopuolisia asiantuntijoita 
oppilaat kuuntelevat tarkkaan. 

– Vedin tukioppilastoimintaa, ja 
kaikki 21 tukioppilasta koulutettiin 

Alakoululaiset 
käyttävät 

löytämänsä 
nuuskapussit 

uudelleen.

Nuuskaaminen yleistyy
Samaan aikaan kun tupakointi on eri kouluasteilla 
vähentynyt 2010-luvulla, nuuskan käyttö on yleistynyt. 
Kouluterveyskyselyn 2017 mukaan Suomessa 
ammattikoululaisista 10,3 prosenttia käyttää päivittäin 
nuuskaa, kun kouluterveyskyselyssä 2015 määrä oli alle 
7,8 prosenttia. Lukiolaisista nuuskaa päivittäin 3,7 ja 
8.–9.-luokkalaisista 4,5 prosenttia. Heidän nuuskan käyttönsä 
on yleistynyt hitaammin kuin ammattikoululaisten. 
 Lapissa ammattikoululaisista 19 prosenttia käyttää nuuskaa 
päivittäin. Peruskoululaisista lappilaiset ja lukiolaisista 
ahvenanmaalaiset käyttävät nuuskaa muita yleisemmin.

agenteiksi. EHYTin työntekijä sekä 
hammashoitaja kävivät koulutta-
massa oppilaita, ja se oli vaikut-
tavaa. Hammashoitaja sanoi, että 
hänelle on turha narrata, ettei käytä 
nuuskaa. Suusta käyttö paljastuu 
heti.

Opettaja Tiina Hintikka alkaa 
tänä vuonna vetää nuuska-agent-
tityötä koululla, ja uusia agentteja 
koulutetaan syksyn aikana. Hän 
on huolissaan nuuskan markkinoi-
misesta. Nuuskarasiat ovat entistä 
houkuttelevampia ja niitä brändä-
tään eri kohderyhmille. 
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– On bling-blingiä ja muuta 
nuoriin vetoavaa. Heille nuuskaa-
minen on myös sosiaalinen asia. 
On tärkeää viestiä kavereille, että 
minäkin käytän. Mikä on kiellettyä, 
on myös kiehtovaa, Hintikka sanoo.

Ei lainkaan coolia

Agentin tehtävä ei ole ilmiantaa 
nuuskan käyttäjiä vaan seurata 
ilmiötä koululla, kertovat nuuska-
agentit, 8.-luokkalainen Lotta 
Martimo ja 9.-luokkalainen Suvi 
Hattukangas. 

He itse eivät käytä nuuskaa 
mutta tietävät, että kiellettyyn 
il miöön liittyy jännitystä, joka 
vetoaa osaan nuorista. Kun toinen 
nuori kertoo, että nuuskaaminen ei 
ole coolia, se voi vaikuttaa enem-
män kuin aikuisen puhe.

– Nuuskaaminen on valitetta-
van yleistä, mutta minusta se on 
ällöä, Lotta Martimo sanoo. 

Hänestä vaikuttaa, että käyttö 
on kuluvana syksynä siistiytynyt. 

– Ainakaan seinille ja kattoon ei 
heitellä nuuskapusseja.

Suvi Hattukangas kertoo, että 
hänen kavereissaankin on nuuskan 
käyttäjiä. 

– Heidän kanssaan asiasta jutel-
laan tosi harvoin – yritetty on, että 
lopettaisivat. Nuuskaan tulee riip-

puvuus. Ehkä nuorempiin oppilai-
siin valistus vaikuttaa enemmän 
kuin omanikäisiin. Minusta on 
hyvä, että nuuska-agentteja on. 
Meillä on enemmän tietoa, joten 
voidaan tarvittaessa jakaa sitä 
muillekin, hän pohtii. 

Agentit käyvät pareittain 
puhumassa alakoululaisille nuus-
kasta. EHYTin kautta he saavat 
materiaalia, kuten aihetta käsitte-
levät pelikortit ja videoita. Kän-
nykkään voi ladata Kahoot-pelin, 
jossa on kysymyksiä nuuskaami-
sesta. 

– Näytettiin diaesitys ja kerrot-
tiin nuuskan haitoista, että eivät 
alkaisikaan käyttämään. Silloin he 
hälisivät, en tiedä oliko sillä vaiku-
tusta, Lotta Martimo kertoo. 

– On tärkeää, että  
tietoa tulee monelta 
eri suunnalta. 
Opettaja Maarit Rekilä
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Hänen mielestään agenttien 
koulutus oli kiinnostava. Mie-
leen jäi kuva nuuskan tuotannon 
vaiheista, kuvassa lapset keräsivät 
tupakkaa ilman suojakäsineitä.

Tuija Klint sanoo, että kuva 
oli muidenkin nuorten mielestä 
vaikuttava. 

– Nuoret haluavat parantaa 
maailmaa. He eivät halua, että 
muilla lapsilla tai nuorilla on huo-
nommat olot.

Toiminnalle on kysyntää

Pohjois-Suomen aluekoordinaattori 
Sinikka Korpela EHYTistä kertoo, 
että nuuska-agenttien vetäjiä koulu-
tetaan parhaillaan lisää kymmenille 
kouluille. Kiinnostus agenttitoimin-
taa kohtaan on lisääntynyt, ja tar-
vetta sekä kysyntää toiminnalle on. 

– Oppilaat lähtevät toimintaan 
mielellään mukaan, koska haluavat 
vaikuttaa.

Nuuskan vastaista työtä hanka-
loittaa se, että mielikuvat nuuskasta 
ovat myönteisemmät kuin tupa-
koinnista. Nuorten savukkeiden ja 
nuuskan käyttöä tutkineen Mikko 
Piispan mukaan nuoret mieltävät 
nuuskan uudenaikaiseksi, nuorten 

Miten kertoa nuuskaamisesta? 
»  Faktojen tulee olla yksityiskohtaisia. Nuuskaa ja tupakkaa  

ei ole mielekästä vertailla niiden erilaisten valmistus- ja 
käyttötapojen vuoksi.

»  Teemaa voidaan käsitellä oppitunneilla eri näkökulmista. 
Esimerkiksi tervetystiedossa voidaan kiinnittää huomiota 
terveyteen, eläinkokeisiin ja sosiaalisiin näkökulmiin, maan-
tiedossa ja biologiassa tuotantoketjuun ja ympäristö vaiku tuk-
siin. Matematiikassa voidaan puhua kustannuksiin liittyvistä 
kysymyksistä. 

»   Nuorten kanssa on tärkeää keskustella faktojen lisäksi  
avoimesti myös muista ilmiöön liittyvistä asioista, esimerkiksi 
miksi joku käyttää nikotiinituotetta.

»  Myös vanhemmille kannattaa kertoa samat faktat kuin nuorille.
»  Koulun henkilökunnan pitäisi noudattaa yhdessä sovittuja  
 toimintatapoja suhtautumisessa mm. nikotiinituotteiden  
 käyttöön.
»   Nuorten vertaisvaikuttaminen voi tapahtua nuuska-

agenttitoiminnan kautta.

Lähteet: haastateltavat, Mikko Piispan tutkimus Sammuuko savuke, nouseeko nuuska

Opettaja Tiina Hintikka kouluttaa uusia nuuska-agentteja 
Haukiputaan koululle.

Opettaja Tuija Klint sanoo, että 
nuoret kuuntelevat mielellään 
koulun ulkopuolisia asiantuntijoita. 
Myös muiden nuorten esimerkki 
vaikuttaa. 

omaksi jutuksi ja tupakan vanhan-
aikaiseksi. 

Osa käyttäjistä liittää nuuskan 
urheilullisuuteen, ja sen koetaan 
parantavan suorituskykyä ja keskit-
tymiskykyä. Joukkueurheilulajeissa 
nuuskaaminen on syvällä lajikult-
tuurissa, ja esimerkiksi jääkiekkoi-
lijoiden esimerkillä on painoarvoa. 
Tieto nuuskan aiheuttamasta suu-

syöpäriskistä voi nuorten mielessä 
tuntua kaukaiselta.

Maarit Rekilä sanoo, että nuor-
ten vanhemmatkaan eivät miellä 
nuuskaa yhtä vaaralliseksi kuin 
tupakkaa. 

– Tiedon jakamista vaikeuttaa 
se, että nuuskan käyttämisen pitkä-
aikaisvaikutuksista ei ole vielä yhtä 
paljon tietoa kuin tupakan.  
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Marjo Tiirikka Kuva Niclas Mäkelä

Korkeakoulut voisivat  
ottaa mallia ammattikouluista 
Ammatillisessa koulutuksessa opiskelijat laativat henkilökohtaisen suunnitelman 
terveytensä ja hyvinvointinsa edistämiseksi. Tästä korkeakoulut voisivat ottaa 
mallia, sanoo Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen.

suuden edistämisen näkökulma on 
otettava huomioon.

Yläkoulussa puhutaan enem-
män terveydestä voimavarana.

Kyse on pikemmin siitä, miten 
ehkäisevää päihdetyötä toteute-
taan. Myös koulun ulkopuolista 
toimintaverkostoa, kuten järjestöjä, 
voidaan ottaa työhön mukaan. 

Koulun järjestyssäännöt pitäisi 
laatia yhteisöllisesti niin, että oppi-
laat osallistuvat siihen. Tästä onkin 
jo hyviä kokemuksia esimerkiksi 
ammatillisen koulutuksen puo-
lelta. 

Minkälaista korkeakouluissa 
tehtävän ehkäisevän 
päihdetyön pitäisi olla?
Korkeakouluyhteisössä toimi-
vien ylioppilaskuntien ja muiden 
opiskelijayhteisöjen saaminen 
mukaan päihdetyöhön on hyvin 
tärkeä asia. Sitä kautta korostetaan 
ja synnytetään omaa sitoutumista 
ja nuorten vaikuttamista omaan 
elämäänsä ja hyvinvointiinsa. 
Esimerkiksi ammattikoulutuksen 
puolella on ollut tapa, jossa opiske-
lijat laativat itselleen suunnitelman 
oman terveytensä ja hyvinvoin-
tinsa edistämiseksi. Siihen otetaan 
mukaan liikunta, ravitsemus, uni, 
mielen hyvinvointi sekä myös 
tupakoimattomuus ja päihteet-
tömyys. Väkisin siinä peilataan 
päihteidenkin osuutta omaan elä-
mäntilanteeseen ja hyvinvointiin. 
Tämä voisi olla hyvä tapa myös 
korkeakouluissa.

OLLI-PEKKA HEINONEN

vaikuttaja

Miten opetushenkilöstö 
voisi edistää yhteisöllistä ja 
luottamuksellista ilmapiiriä?
Loppujen lopuksi puhutaan läsnä-
olosta ja siitä, miten kohdataan oppi-
laat ja heidän tilanteensa ja miten 
oppilaita kuunnellaan. Riippuu 
pitkälti toimintakulttuurista, mitä 
yhteisöllisyys on ja mikä on luotta-
muksen aste päihdekeskusteluissa.

Yksi vaihtoehto on järjestää 
kampanjoita ja tilaisuuksia yhteis-
työssä kolmannen sektorin kanssa 
hyvinvoinnin teemoista. Hyvä tapa 
käsitellä asiaa on myös ilmiöoppi-
minen, jonka yksi osa-alue hyvin-
vointi voisi olla.

Mitä muuta voisimme tehdä, 
jotta lasten ja nuorten 
hyvinvointi lisääntyisi kouluissa 
ja oppilaitoksissa?
Suuri vaikutus on sillä, miten koulu-
yhteisö on fyysisestikin rakennettu 
niin, ettei synny houkutuksia ja 
tilanteita esimerkiksi tupakointiin. 
Ammatillisella puolella tämä on iso 
haaste, koska joidenkin ammattien 
työkulttuuriin liittyvät tupakka-
tauot. Oppimisympäristöt esimer-
kiksi työssäoppimisjaksoilla pitäisi 
järjestää niin, että ei tule tarvetta 
mennä tupakkatauolle. Pitäisi luoda 
vaihtoehtoisia palautumisen keinoja 
ja tapoja päästää hetkeksi irti työn 
tekemisestä ilman tupakkataukoja. 
Näitä voisivat olla esimerkiksi tilat, 
joista löytyy välineitä esimerkiksi 
työn tekemisestä poikkeavaan lii-
kunnallisuuteen. 

Miten tärkeänä näette 
ehkäisevän päihdetyön 
kouluissa ja miten sitä voidaan 
kehittää?
Näen sen hyvin tärkeäksi asiaksi. 
Se liittyy suoraan omasta tervey-
destä ja toimintakyvystä huolehti-
miseen, ja juuri näistä asioista riip-
puu paljon, mitä elämän varrella 
myöhemmin tapahtuu. 

Perusopetuksen ensimmäisillä 
luokilla keskitytään enemmän 
ymmärtämään terveyttä tukevia ja 
suojaavia tekijöitä. Myös turvalli-

Opetushallituksen 
pääjohtajan Olli-Pekka 
Heinosen mielestä olisi 
hyvä keksiä vaihtoehtoisia 
palautumiskeinoja, jotta 
mieli ei tee tupakkatauolle.
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ten ja muut tämän hetken lasten ja 
nuorten kärkipelit – kuten varmaan 
kaikki opettajat. Suosikkipeleistä ei 
voi olla kouluissa kuulematta. 

– Jos itse tuntee pelimaailmaa, 
voi oppilaiden kanssa käydä mie-
lenkiintoisia keskusteluja ja peleistä 
voi ottaa aihioita opetukseen, Timo 
Koskinen kertoo.

Mutta kuten kaikessa median 
kulutuksessa, on pelaamisessakin 
hyviä ja huonoja puolia. 

– Lapset ja nuoret ovat ikään 
kuin töissä koulussa, jossa vapaata 
peliaikaa on kohtalaisen vähän. 
Kun pelaaminen nousee esiin, 

ollaan yleensä jonkinlaisessa konf-
liktitilanteessa, koska tekeillä voi 
olla oppimiseen liittyvä asia, jolta 
peli vie voiton. Toisaalta taas pelien 
ansiosta englannin kieli sujuu 
monilta pojilta hyvin. On myös 
erityisaloja, joista oppilailla saattaa 
olla paljon peleistä opittua spesi-
fistä tietoa. 

Koskinen on huomannut, että 
lapsilla ja nuorilla on valtava tarve 
puhua peleistä aikuisen kanssa. 
Sijaisopettajalta tiedustellaan 
heti, mitä pelejä tämä pelaa. Jos 
ulkopuolisen luennoitsijan kanssa 
löytyy pelillinen yhteys, on keskus-
telu nopeasti vetänyt suuren joukon 
oppilaita hänen ympärilleen.

Pelit oppimisen apuna 

– Pelaaminen on ilmiö, joka täy-
tyy tänä päivänä koulussa ottaa 

Koulussakin 
pelataan
Lähes kaikki lapset ja nuoret pelaavat 
digitaalisia pelejä. Pelit viihdyttävät, 
innostavat ja opettavat. Siksi pelit ovat 
mukana myös opetuksessa.
Minna Saano Kuvat Jari Härkönen

L
änsimäen koulun apu-
laisrehtori, äidinkie-
len ja kirjallisuuden 
lehtori Timo Koskinen 
Vantaalta tuntee hyvin 
Pokemon Gon, Fortni-

huomioon ja käyttää sitä hyödyksi 
opetuksessa, Koskinen toteaa. 

Peruskoulun opetuksessa pelil-
listämistä käytetään motivointi- ja 
elävöittämiskeinona ja pelit mai-
nitaan joidenkin aineiden opetus-
suunnitelmissakin.

– On oppilaita, jotka eivät 
osallistu tunnin kulkuun tai näytä 
osaamistaan, mutta innostuvat 
peleistä ja kilpailuista. 

Se, kuinka paljon pelejä käy-
tetään osana opetusta, vaihtelee 
opettajasta ja oppiaineesta toiseen. 
Yleisesti ottaen opettajat suhtau-
tuvat myönteisesti pelien opetus-
käyttöön.

Omassa opetuksessaan Koski-
nen on pitänyt interaktiivisia visai-
luja. Tunneilla on tutkittu myös 
pelejä ja pelaamista ilmiönä. 
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Länsimäen koulun pelivälitunnilla saa pelata 
PlayStationilla tanssi- tai jalkapallopeliä. 
Tanssipeliä pelaamassa Aino Hallamaa (vas.), 
Fahrije Berisha, Maria Mesetsova ja Vilho Järvi.

– Pari vuotta sitten harkitsin 
virtuaalitodellisuusympäristön 
luomista ja siihen opetuspelejä, 
mutta pelien saatavuus ja laatu 
eivät olleet sillä tasolla, että niistä 
olisi ollut taloudellista panostusta 
vastaavaa hyötyä. Uskon kyllä, että 
jollakin aikajänteellä, 10–20 vuoden 
kuluessa, kouluissa on opetuksessa 
laajasti käytössä teknisiä apuväli-
neitä ja simulaatioita. 

Tällä hetkellä teknisinä apuväli-
neinä ovat tabletit ja tietokoneet, 
Länsimäen koulussa yksi kone 
kahta oppilasta kohden. Tieto-
koneiden käytöllä valmennetaan 
oppilaita siihen, että laitteita tullaan 
käyttämään tulevassa työelämässä. 
Paitsi tietokoneiden ja muiden 
digitaalisten apuvälineiden tekni-
nen käyttö, myös eettiset teemat 
ja vastuullisuus otetaan esille eri 
oppiaineissa. 

– En usko, että peruskoulua 
voisi päästä läpi käsittelemättä 
näitä asioita. 

Liiku, leiki, lue – ja pelaa

Fyysisen suorituskyvyn mittaami-
seen tarkoitetut Move-testit kerto-
vat lasten ja nuorten toimintakyvyn 
heikkenemisestä. Yhteyttä pelaami-
seen, tietokoneiden ja mobiililaittei-

den käyttöön ei ole täysin osoitettu, 
mutta niiden parissa vietetty aika 
voi olla ainakin osittain poissa liik-
kumisesta. 

– Koulun täytyy olla tässä vähän 
konservatiivinen taho ja kannustaa 
tekemään niitä vanhoja asioita, liik-
kumaan, leikkimään ja lukemaan. 
Lapset ja nuoret, totta kai, haluavat 
pelata, mutta kasvattavan tahon 
tehtävä on hillitä ja tasapainottaa 
impulsseja, mikä ei kuitenkaan 
tarkoita kielteistä suhtautumista 
pelaamiseen.

Syysloman jälkeen Länsimäen 
koulussa aloitettiin uusi kokeilu, 
pelivälitunti, jolloin oppilailla on 
pitkän välitunnin aikana muu-
tamana päivänä viikossa mah-

dollisuus pelata PlayStationilla 
tanssi- tai jalkapallopeliä. Tällä 
niin kutsutulla vireällä välitunnilla 
lisätään sekä viihtyisyyttä että 
liikuntaa. 

– Kysyntää peleille olisi loput-
tomasti, mutta haemme sellaisia 
pelaamisen muotoja, jotka tuottavat 
hyötyä oppilaille ja koko yhteisölle. 
Liikunta on yksi näkökulma. 

Keskitietä pitkin

Suuri osa lapsista ja nuorista nou-
dattaa kultaista keskitietä, eikä 
heillä ole vaikeuksia hallita pelaa-
mistaan tai mobiililaitteen käyttöä. 
On kuitenkin myös lapsia ja nuoria, 
joille pelaaminen, pikaviestiohjel-
mien tai videoiden seuraaminen 

Länsimäen koulun apulaisrehtori, äidinkielen ja 
kirjallisuuden lehtori Timo Koskinen.
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Pelitaito-oppitunnit
EHYT ry järjestää ala- ja yläkouluissa Pelitaito-
oppitunteja, joilla opitaan lisää pelaamisen  
hyödyistä, haitoista ja hallinnasta. 5.–9. luokkien 
koulutuksessa käsitellään myös sosiaalista mediaa.  
Pelitaito-tunteja täydentävät vanhempain illat, joissa 
tarjotaan tietoa ja tuetaan kotien pelikasvatusta. 

Pelitaitoa ammattilaisille -koulutus on esimer-
kiksi opettajille tai sosiaali- ja terveysalan ammatti-
laisille suunnattu koulutus lasten ja nuorten digi-
taalisesta pelaamisesta ja pelikasvatuksesta. 

Lisätietoja: 
pelitaito.fi/tilaakoulutus

Pelikasvatus 
ehkäisee ongelmia

Pelikasvatuksen tavoitteena on antaa kaikenikäi-
sille valmiuksia, joiden avulla toimia tämän päi-
vän yhteiskunnassa ja vastata sen muuttuviin 

vaatimuksiin. Pelikasvatus on osa mediakasvatusta.
Keskeistä pelikasvatuksessa on pelaamisen ja sii-

hen liittyvien ilmiöiden ymmärrys osana kulttuuria ja 
yhteiskuntaa sekä kyky tarkastella pelaamista kasva-
tuksellisesta näkökulmasta. Pelikasvatuksella ediste-
tään pelaamisen myönteisiä vaikutuksia ja ehkäistään 
ongelmia. Tarve pelikasvatukselle kasvaa digitaalisen 
pelaamisen kulttuurisen ja yhteiskunnallisen merki-
tyksen lisääntyessä.

Lasten ja nuorten lisäksi myös monet aikuiset 
tarvitsevat tietoa pelaamisesta toimintansa ja päätös-
tensä tueksi.

Pelikasvatus ei ole muusta kasvatuksesta irrallista 
toimintaa. Pelejä ymmärtävä kasvattaja voi paremmin 
valita oikeanlaisia pelejä, hyödyntää pelien kasva-
tuksellista potentiaalia ja ehkäistä pelien mahdollisia 
haitallisia vaikutuksia. Kasvattajan ei tarvitse olla 
pelien asiantuntija. Keskeistä on kiinnostus lapsen 
maailmaa, myös digitaalista, kohtaan.

Tärkeää on, että myös vanhemmat keskustelisivat 
kotona lastensa kanssa peleistä ja olisivat perillä, mitä 
he pelaavat. Vanhempien tehtävänä on suojella lapsi-
aan haitallisilta sisällöiltä ja sopia yhteiset pelisäännöt 
pelaamiseen.

Aineisto ja lisätiedot:  
pelitaito.fi

aiheuttavat ongelmia. Silloin lait-
teet voivat muodostaa selkeän uhan 
oppimiselle ja joskus myös yleiselle 
hyvinvoinnille. 

– Kodin merkitys ongelmien ehkäi-
syssä on suuri. Sieltä tulevat säännöt, 
rajoitteet ja reunaehdot laitteiden 
käytölle. Koulu ei voi vaikuttaa niihin 
kuin rajallisin osin. Huoltajille paino-
tamme lasten iltojen rauhoittamista ja 
riittävän yöunen saamista. 

Tarvetta pelikasvatukselle, jossa 
tietoa peleistä, ilmiöistä ja rajoista ker-
rotaan vanhemmille, varmasti on. 

– Tärkeintä olisi keskitien löytämi-
nen, jotta pelaaminen pysyisi viihdyt-
tävänä ja joskus opettavanakin asiana. 
Se ei hallitse elämää, vie siitä jotakin 
pois eikä kahlitse, toteaa Koskinen. 
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Opintojen aloittami-
nen voi olla herkkä 
ja pelottavakin 
hetki. Moni muut-
taa uudelle opis-

kelupaikkakunnalle pois tutusta 
lapsuudenkodista ja -ympäristöstä. 
Uudessa ja oudossa tilanteessa 
tekee helposti valintoja, joilla voi 

olla kauaskantoisia seurauksia.
– Alaikäisistä yhä useam-

mat ovat täysin raittiita, 
mutta täysi-ikäisyyden 

kynnyksellä tapahtuu 
jotakin. Alkoholin kulu-
tus muihin sukupolviin 
verrattuna tasoittuu 
siinä ikävaiheessa, kun 
korkeakouluopinnot 
tyypillisesti alkavat, 
KUPLA-hankkeen 
projektipäällikkö 
Sarianna Palmroos 
määrittää.

Hyvän sosiaalisen 
tuen ja kohtuullisen 

alkoholinkäytön välillä 
on havaittu yhteys. KUP-

LAssa lähdetään siitä, että 
yhteisöllisyys on keskeinen 

tekijä päihdehaittojen ehkäi-
syssä. Alkoholi ei saisi olla mui-

hin tutustumisen ja ryhmäytymisen 
ainoa keino.

Palmroos muistuttaa, etteivät 
opiskelijatkaan ole samanlaisia ja 
samassa elämäntilanteessa. Erilai-

suus pitäisi jo siksi ottaa huomioon 
tapahtumien suunnittelussa. 

Osallistumiskynnys alemmas

Käsitys opiskelijaelämästä pelkkänä 
bilettämisenä elää sitkeästi. Muuta-
man vuoden takainen korkeakoulu-
opiskelijoiden terveystutkimus 
osoitti, että opiskelijat kokevat 
sosiaalista painetta alkoholinkäyt-
töön ja silloin tällöin juovat tämän 
vuoksi enemmän kuin oikeasti 
haluaisivat.

Moni opintonsa aloittanut 
jättäytyy fuksivuoden tapahtumista 
jopa pois vain sen takia, ettei koe 
alkoholinkäyttöä mielekkäänä. 
Opiskelijayhteisöstä eristäytymi-
sellä on kuitenkin riskinsä.

– Opiskelijat tutustuvat toisiinsa 
erilaisissa tapahtumissa, joiden 
kautta yhteisöllisyys syntyy. Osal-
listumisen kynnys tulisi olla yhtä 
alhaalla kaikille, Palmroos toteaa.

Turvallinen korkeakouluyhteisö 
edistää opiskelijan hyvinvointia ja 
opiskelukykyä. Samoilla keinoilla, 
joilla vahvistetaan mielen hyvin-
vointia, voidaan ehkäistä myös 
päihteiden haittoja. 

– Esimerkiksi toimivat ohjaus-
palvelut, yhteisöllisyyteen panosta-
minen ja koulutuksen tarjoaminen 
päihteiden käytön puheeksiottoon 
ovat tällaisia konkreettisia keinoja. 
KUPLA-hankkeessa koulutamme 
sekä korkeakoulujen henkilöstöä 

Opiskelijoiden humalajuominen on vähentynyt sitten 
kostean 1980-luvun, mutta opiskelijaelämän tapahtumissa 
alkoholi on edelleen keskeisellä sijalla. KUPLA-projekti 
hakee tapoja me-hengen rakentamiselle ilman alkoholia.
Maarit Seeling Kuva Emmi Tulokas / Lehtikuva

Kuplasti 
enemmän
Keväällä 2018 käynnistynyt KUPLA – Opiskelijat 
päihdekulttuurin uudistajina -hanke tukee korkea-
kouluopiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelukykyä, 
vahvistaa korkeakouluyhteisöjen valmiuksia päihde-
haittojen ehkäisyyn sekä edistää yhteisöllistä ja saavu-
tettavaa opiskelukulttuuria. KUPLA kannustaa keskus-
telemaan päihteisiin ja mielen hyvinvointiin liittyvistä 
asioista avoimesti korkeakouluyhteisöissä.

Kolmivuotisessa KUPLA-hankkeessa kehitetään 
välineitä monipuolisen opiskelijatoiminnan toteutta-
miseen. Hankkeen aikana luodaan koulutusmenetel-
miä, joita pilotoidaan viidessä yhteistyökorkeakou-
lussa. 

EHYT ry toteuttaa hankkeen yhdessä Nyyti 
ry:n kanssa. Yhteistyökumppaneita ovat Suomen 
ylioppilaskuntien liitto SYL ry, Suomen opiske-
lijakuntien liitto SAMOK ry, Opiskelijoiden 
liikuntaliitto (OLL) ry sekä Ylioppilaiden 
terveydenhoitosäätiö YTHS.

Kaikille mahdollisuus 
kuulua opiskeluyhteisöön
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että opiskelija-aktiiveja näistä tee-
moista, Palmroos kertoo.

Yhteishenkeä yli ainerajojen

Opiskelijatutoreilla on merkittävä 
rooli uusien opiskelijoiden tutus-
tuttamisessa opiskeluun ja opiske-
lijakulttuuriin. Vaasan yliopistossa 
tutortoiminnan koordinoinnista ja 
tutoreiden koulutuksesta vastaa-
vat ylioppilaskunnan palkkaa-
mat tutorkoordinaattorit. Vaasa 
on myös yksi KUPLA-hankkeen 
yhteistyökorkeakouluista.

– Muissa yliopistoissa tapah-
tumat ovat ainejärjestöjen takana. 
Täällä Vaasassa olemme yksi, iso 
porukka, jonka pyrimme saamaan 
erilaisin keinoin myös poikkitie-
teellisesti yhtenäiseksi, tutorkoor-
dinaattorit Henje Huotari ja Karri 
Leinonen kertovat.

Peräti 40 prosenttia Vaasan yli-
opiston opiskelijoista tulee pääkau-
punkiseudulta.

– On tärkeää, että heti tuloa 
seuraavana aamuna vastassa on 
joku, joka auttaa löytämään paikat 
ja esittelee kaupungin ja yliopiston. 
Tutorryhmässä on samanhenkisiä 

on myös palkattu opintopsykologi 
vastaamassa, että erityisohjauksen 
tarpeet täytetään, Häyrynen kertoo.

Vaasan yliopisto panostaa 
kuluvana vuonna erityisesti opis-
kelijoiden hyvinvointiin. Tähän 
liittyy myös tutorointikoulutuksen 
kehittäminen. 

– Vaikka opiskelijatoimintaan 
kuuluukin juhlintaa, alkoholin 
käyttö ei missään nimessä ole 
pakollista. Merkkejä suorittaakseen 
ei tarvitse kumota tuoppeja. Tutorit 
vievät eteenpäin tätä viestiä. Monet 
nuoret noudattavat ruokavaliota, 
johon alkoholi ei yksinkertaisesti 
kuulu. Rakennamme yhdessä kult-
tuuria, että kaikessa toiminnassa 
voi olla mukana myös selvin päin. 
Alkoholista voi kieltäytyä ilman, 
että kukaan kohottelee kulmiaan, 
Häyrynen tiivistää. 

kavereita helpottamassa sopeutu-
mista. Ystäviä saa heti ensimmäi-
senä päivänä, Huotari vakuuttaa.

Vaasassa tutoreiden koulutuk-
sessa otetaan huomioon opiskeli-
joiden erilaisuus. Kaikissa tapahtu-
missa on jokin teema.

– Alkoholin merkitys opiskelija-
kulttuurissa on vähenemässä. Sen 
huomaa muun muassa siitä, että 
täysin alkoholittomiin tapahtumiin 
on yhä helpompi saada osallistujia. 
Tapahtumien pääpointti on kuiten-
kin tutustua uusiin ihmisiin. Se on 
kivempi hoitaa selvin päin, Leino-
nen sanoo.

Yhden luukun periaate

Vaasan yliopiston akateemisten 
palveluiden johtaja Heli Häyrynen 
kertoo, että tutortoimintaa pää-
tettiin ryhtyä kehittämään, kun 
huomattiin opiskelijoiden voivan ja 
menestyvän opinnoissa sitä parem-
min, mitä enemmän he saivat tukea 
ja ohjausta.

– Ehkäisemme syrjäytymistä 
niin sanotulla yhden luukun peri-
aatteella. Jokaisella opiskelijalla 
on nimetty ohjaaja. Kampuksella 

Alkoholi ei saisi olla 
muihin tutustumisen 
ja ryhmäytymisen 
ainoa keino.
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Asenteet kannabista kohtaan

arkipäiväistyneet

– Kannabis ei ole maailman helpoin 
keskustelunaihe. Se on meillä kui-
tenkin edelleen laiton nautintoaine. 
Esimerkiksi kouluissa ilmituloa 
pelätään varmaan vähän puolin ja 
toisin. Opettajat epäröivät, pitääkö 
käytöstä ilmoittaa poliisille tai 
lastensuojelulle, jos siitä kuulee. 
Kertoja taas pelkää seurauksia. 
Laittomuus tuo tietynlaisen haas-
teen, EHYTin projektipäällikkö 
Kim Kannussaari pohtii.

Kannabis on nykyään etenkin 
nuorten aikuisten huume. Alaikäis-
ten nuorten keskuudessa sen käyttö 
ei ole lisääntynyt 2000-luvulla, 
mutta kolmenkympin molemmin 
puolin olevien aikuisten parissa 
taas on. Jollekin siitä on tullut jopa 
vaihtoehtoinen päihtymistapa 
alkoholille.

– Asenneilmapiirin muutos 
on arkipäiväistänyt kannabiksen. 
Pohjois-Amerikassa ja myös Euroo-
passa sen laillistaminen etenee. 
Kannabistutkimus on lisääntynyt, 
samoin tietoisuus sen lääkinnälli-
sistä vaikutuksista. Näiden tieto-
jen valossa helposti unohtuu se 
tosiasia, että kannabiksen pitkä-

aikaisella käytöllä on tunnetusti 
haittoja mielenterveyteen. Riskit 
ovat sitä suuremmat, mitä nuorem-
pana käytön aloittaa, Kannussaari 
muistuttaa.

Kannussaaren kanssa samoilla 
linjoilla kannabiksen arkipäiväis-
tymisestä on Tikkurilan lukion 
terveystiedon opettaja Mira Poi-
järvi Vantaalta. Hänen mukaansa 
muutos on tapahtunut kuluneella 
vuosituhannella.

Faktaa pöytään 

Lukioikäisille aine on tavalla tai 
toisella tuttu jo siinä vaiheessa, kun 
se otetaan opetussuunnitelman 
mukaisesti puheeksi. Terveystiedon 
tunnilla ei kannata puhua mutu-
tuntumalla. Kertoman tueksi tarvi-
taan selkeitä faktoja.

– Kiihkoileminen ei johda 
mihinkään. Puhumisessa täytyy 
säilyttää suhteellisuudentaju. 
Ehdoton näkökulma ei toimi, Mira 
Poijärvi toteaa.

Hän muistuttaa, että päihteiden-
käyttäjäryhmiä on erilaisia. Tämä 
pitää ottaa keskusteluissa huo-
mioon. Joillekin kysymys on vain 

kokeilusta, toisilla viihdekäyttö voi 
olla säännöllistä, mutta pienelle 
prosentille kannabiksesta tulee 
oikeasti vakava ongelma. 

– Kannabiksen kokeilijoita vai-
kuttaisi olevan yhä enemmän. 

Poijärven kokemuksen mukaan 
nuoret puhuvat suoraan kannabik-
seen liittyvistä asioista, jos keskus-
teluilmapiirin onnistuu pitämään 
avoimena, eikä ketään syyllistetä. 
Valitettavasti tiukat opetusaikatau-
lut eivät aina anna tilaa keskuste-
lulle.

Kannabiksesta ei Poijärven 
mielestä ole lähtökohtaisesti vaikea 
puhua. Suurin haaste on siinä, että 
haittoja ei pidä liioitella, koska se 
ei aiheuta fyysistä riippuvuutta 
kuin vasta pitkään ja säännöllisesti 
käytettynä. Toisaalta psyykkiset 
haitat voivat olla merkittäviä, joten 
haittoja ei tule myöskään vähätellä.

– On vaikeaa luoda nuorille rea-
listinen näkemys siitä, ettei kanna-
bis todellakaan ole täysin harmiton 
juttu. Miten välittää tietoa niin, että 
nuoret ryhtyisivät itse pohtimaan 
kannabiksen käytön ristiriitoja? 
Poijärvi kysyy.

Puuttumiskynnys alemmas

EHYTin Kim Kannussaari toimii 
projektipäällikkönä kolmivuoti-
sessa hankkeessa, jonka avulla pyri-
tään luomaan malleja kannabishait-
tojen vähentämiseen.

– Haluamme, että nuoret 
tunnistavat käytön riskitekijät. 
Alkoholi on ekstrovertti aine, ja 

Nuorten asenteet kannabikseen ovat 
lieventyneet. Miten nuorille pitäisi puhua 
kannabiksesta ja sen haitoista? Miksi siitä 
puhuminen on epämukavaa?
Maarit Seeling Kuva Shutterstock
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kaikki näkevät ja tietävät, jos sitä on 
nautittu. Ongelmat on helppo tun-
nistaa. Kannabiksen aiheuttamien 
ongelmien huomaaminen voi olla 
vai keampaa. Psykoosin, masentu-
neisuuden tai ahdistuksen kehit-
tyminen ei käy nipsnaps. Niiden 
kehittyminen vie aikaa ja mukana 
on useita altistavia tekijöitä. Oireet 
voivat olla todella vaikeasti havait-
tavissa.

Kannabiksesta tulisi Kannus-
saaren mielestä puhua nuorille 
samalla tavoin kuin alkoholista:  
on kuunneltava, mitä nuori kertoo. 
On tärkeää keskustella siitä, miten 
hän suhtautuu kannabikseen, miksi 

sitä halutaan käyttää ja millainen 
olo sen käytöstä tulee. 

– Pelkällä pelottelulla ei pitkälle 
pötki vaan yhtä lailla puheeksi tulisi 
haittojen lisäksi ottaa myös myön-
teiset tuntemukset, Kannussaari 
sanoo.

Entä pitääkö nuoren kannabis-
kokeiluista ilmoittaa jonnekin? 
Kouluterveydenhuollolla saattaa 
olla hyviä vinkkejä siitä miten 
toimia kinkkisessä tilanteessa. Teon 
vakavuutta kannattaa lisäksi pohtia 
yhdessä muiden opettajien kanssa. 
Kannussaari vinkkaa, että sosiaa-
litoimesta voi kysyä asiasta myös 
nimettömänä. 

Kannabiksen riskit tutuiksi

EHYTin ja YAD:n (Youth Against Drugs ry) kolmivuoti-
sen hankkeen tavoitteena on havahduttaa kannabik-
sen käyttäjät tunnistamaan käytön riskejä ja luoda 
heille välineitä sen käytön vähentämiseen ja lopetta-
miseen.
 Hankkeen aikana luodaan ammattilaisten työtä tu-
kemaan interventiomalli, jonka avulla nuorten kanna-
biksen käyttöön voidaan puuttua ja samalla tuotetaan 
materiaaleja keskustelujen tueksi. 
 Hanke päättyy vuoden 2020 lopussa.

Lisätietoja: kannabishanke.fi

Näiden tietojen 
valossa helposti 
unohtuu se tosiasia, 
että kannabiksen 
pitkäaikaisella 
käytöllä on 
tunnetusti haittoja 
mielenterveyteen. 
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gallup
KOULUTTAJAN MOTIVAATIO

Merja Kaija 
KOULUTTAA RYHMÄILMIÖTÄ 
LÄHINNÄ ITÄ-SUOMESSA 

1.  Toimin jo aiemmin  
 parissa muussa jär-

jestössä kouluttajana, ja olin 
kuullut Ryhmäilmiöstä. Kou-
lutus oli tiivis, mutta siitä sai 
työkalun itselleen ryhmäyttä-
misen tueksi. 

2.  Se motivoi, että voi  
 antaa vinkkejä ja 

neuvoja ryhmäyttämiseen, 
jota opettajat voivat työssään 
soveltaa. Toivon, että sitä 
kautta nuoret voivat kuulua 
turvallisiin ryhmiin ja näin 
estetään nuorten syrjäyty-
mistä, yksinäisyyttä ja opin-
tojen keskeyttämistä. 

3.  Täytyy avoimesti  
 nostaa esille, että 

ryhmän ohjaajan tulee itsekin 
olla mukana ryhmäytymässä. 
Yhteisten aineiden opettajille 
ei ole välttämättä koskaan 
kerrottu ryhmäyttämisestä 
ja sen merkityksestä. 
Ryhmäilmiö-koulutus on siis 
tärkeässä roolissa viemässä 
viestiä oppilaitoksiin.

Mikä kouluttajaa motivoi?
Kysyimme EHYTin kouluttajien kokemuksia työstään.
1.  Miten tulit mukaan EHYTin kouluttajaverkostoon?
2.  Mikä työssäsi on parasta, mikä sinua motivoi?
3.  Mieleen jäänyt oivallus tai tapahtuma?

Jari Itkonen
OPETTAJA AMMATILLISESSA 
KOULUTUKSESSA. KOULUTTAJANA 
ALA-ASTEILLA, YLÄASTEILLA, 
AMMATTIKOULUISSA JA LUKIOISSA

1.  Noin puolitoista vuotta  
 sitten sain tekstiviestin, 

jossa kysyttiin kouluttajaksi 
EHYTille. Näin sen mah-
dollisuutena toimia nuorten 
parissa hyvän asian puolesta. 

2.  Parasta ehkäisevässä 
 päihdetyössä on se, että 

saa työskennellä nuorten kanssa. 
Ja se motivoi kun voi yrittää 
tukea nuoria elämän tiellä. 

3.  Nuorten kanssa työsken - 
 nellessä hyvät keskustelut 

ovat opin ja oivalluksen paikkoja, 
joissa saattaa parhaimmillaan 
huomata, miten maailman voi 
nähdä niin monella tavalla.

Osaavaa 
koulutusta

EHYT ry:n ehkäisevää päihde- ja  
pelikasvatuskoulutusta toteuttaa 
noin 60 kouluttajaa. Kouluttajien 

rekrytoinnissa korostetaan kiinnostusta 
lasten ja nuorten ohjaamiseen sekä ryh-
mänhallinnan taitoja.  

Valitut osallistuvat kahden päi-
vän mittaiseen koulutukseen, jossa 
hankitaan pätevyys päihde- tai peli-
kasvatuksen menetelmään. Peruskou-
luissa nämä toimintamenetelmät ovat 
Juteltaisko?, Hubu ja Pelitaito, toisella 
asteella Päihdeilmiö. Lisäksi opettajille 
on tarjolla Ryhmäilmiö-ammattilais-
koulutusta, jossa annetaan vinkkejä 
ryhmän ohjaamiseen.

– Tunnit muokkautuvat kohderyh-
män mukaan, mutta itse menetelmä 
on samanlainen kaikkialla Suomessa, 
kertoo EHYTin koulutyön päällikkö 
Päivi Christensen. 

Kouluttajat myös perehdytetään 
työhönsä kouluissa ja oppilaitoksissa. 
Tunneilla painottuu kouluttajan läsnä-
olo, luottamus ja avoin vuorovaikutus.

– Nuoret haluavat aina myös haas-
taa kouluttajaa, mitä kautta päästään 
hyvään keskusteluun ja välittämään 
tietoa.  

EHYTin kouluttajaverkoston 
osaamista pidetään yllä muun muassa 
täydennyskoulutuksilla. 
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Corinna Sundholm
HELSINGISSÄ HUBU- JA JUTELTAISKO? -MENETELMIEN 
KOULUTTAJANA YLÄ- JA ALAKOULUISSA. VETÄÄ MYÖS 
VANHEMPAINILTOJA JA HENKILÖSTÖTILAISUUKSIA.

1.  Aloitin kouluttajana vuosi sitten syksyllä.  
 Työ kiinnosti minua, sillä lapset ja nuoret tun-

tuvat tärkeältä kohderyhmältä. Lapsuudessa hyvin-
vointiin ja kehitykseen voidaan erityisen hyvin vielä 
vaikuttaa ehkäisevällä työllä. Kirjoitan paraikaa gradua 
sosiaalipsykologiassa nuorten suhteesta liikuntaan eli 
olen jo opinnoissanikin keskittynyt tähän kohderyh-
mään.

 2. Tuntuu todella hienolta kohdata nuoria ja kuulla 
 mitä he ajattelevat. Erityisen kiitollista on kuulla, 

kun nuoret ovat pohtineet asioita ja tuovat ajatuksensa 
esiin tunnilla. Siinä sitten voimme yhdessä pallotella 
asioita – ei keskustella pelkästään yksipuolisesti päih-
teiden haitoista, vaan myös esimerkiksi siitä, miksi 
päihteitä käytetään ja mistä ne tulevat. Tuntuu hienolta 
saada nuoret pohtimaan asioita monesta eri näkökul-
masta.

 

3.  Vaikka tunneilla syntyisikin kiivaita keskusteluja  
 päihteistä, nuoret harvoin enää tunnin jälkeen 

jäävät asioista juttelemaan kanssani. Kerran oppilas tuli 
tunnin jälkeen kiittelemään ja kertoi, että hänen mieles-
tään on todella hienoa, että tulemme kouluihin keskus-
telemaan nuorten kanssa. Hän kertoi olevansa avoin 
kielteisestä suhtautumisestaan päihteitä kohtaan, ja 
kohtaavansa tämän takia kriittisyyttä muilta oppilailta. 
Hän kertoi kuitenkin jatkavansa samalla asenteella 
eteenpäin. Olen muutenkin huomannut, että päihde-
kriittisyys sekä joukosta erottuminen vaikuttavat olevan 
nuorille nykyään yhä helpompaa ja hyväksytympää 
vertaisten kesken kuin mitä se aiemmin on ollut.  

Tuuli Hypén
PELITAITO-KOULUTTAJA TURUSSA. KIERTÄÄ KOULUISSA PUHUMASSA 
HYVISTÄ JA HUONOISTA PELITAIDOISTA JA -TOTTUMUKSISTA. PITÄÄ 
MYÖS PELIAIHEISIA VANHEMPAINILTOJA.

1.  Olen ollut intohimoinen peliharrastaja koko ikäni. Teen  
 työkseni jonkin verran pelien kuvituksia ja pelisuunnitte-

lua. Pelikulttuuri kiinnostaa minua myös akateemisesti. Liityin 
pari vuotta sitten Pelitaito-kouluttajaksi jakaakseni tärkeää tie-
toa ja ollakseni mukana lasten ja nuorten innostuksessa.

2.  Kun olin itse kouluikäinen, pelaaminen oli vielä melko  
 harvinaista tyttöjen parissa. Koin olevani pelaajatyttönä 

näkymätön. Aikuiset eivät ymmärtäneet harrastustani. Pelien 
maailma oli suunniteltu pojille ja nuorille miehille ja ilma-
piiri oli poissulkeva. Nyt pelikulttuuri on paljon avoimempi. 
Minusta on motivoivaa olla näkyvästi hyvien puolella muistut-
tamassa lapsia, nuoria ja aikuisia siitä, että olemme pelaajina 
erilaisia, mutta kaikki yhtä tärkeitä. 

3.  Eräässä alakoulun luokassa oli ryhmä innokkaita  
 pelaajapoikia. He puhuivat paljon omasta pelaamises-

taan ja kilpailivat huomiosta. Luokassa oli eräs hiljainen tyttö, 
joka kuunteli kaikkea sanomaani hyvin tarkkaan ja oli selvästi 
hyvin kiinnostunut peleistä, mutta käytti puheenvuoronsa har-
kiten. Hänen kätensä nousi viittaukseen vasta, kun pyysin esi-
merkkejä hyvästä pelikäytöksestä. Hän sanoi, ettei saa käyttää 
rumaa kieltä tai haukkua muita.

Pojat tuhisivat huvittuneina. Hiljensin heidät hihkaisemalla, 
että asiattomien mölyjen pitäminen mahassa on todellakin 
paljon tärkeämpää kuin se, ettei kämppää spawneilla! Meidän 
ei tarvitse käyttäytyä huonosti sen takia, että se muka kuuluu 
pelin luonteeseen, vaan päätämme itse millaista esimerkkiä 
näytämme. Näin rakennamme yhdessä parempia peliyhteisöjä, 
joissa on kivaa pelata. Siinä hetkessä sain olla se fiksu aikuinen, 
jollaista olisin itse lapsena kaivannut näkemään minut pelaa-
jana ja antamaan sanoilleni arvoa. Siitä tuli hyvä mieli.
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vuoropuhelu

havainto esimerkiksi siitä, miten 
opiskelija toimii ryhmässä tai suo-
riutuu opiskelussa. Ongelmat voivat 
näkyä poissaoloina, myöhästelyinä 
tai ryhmässä toimimisen vaikeu-
tena. Lähestyä voi tunnin jälkeen 
kahden kesken, ihan vaikka kerto-
malla, että olen huomannut sinun 
olleen alla päin. Onko kaikki hyvin, 
tarvitsetko johonkin apua? Miten 
opinnot ovat lähteneet sujumaan? 
Onko kotona kaikki hyvin? Tai ihan 
vain kysymällä: mitä sinulle kuu-
luu? Useasti tuntuu hyvältä jo se, 
että joku kysyy kuulumisia.

Jos opettaja yrittää keskustella, 
mutta oppilas sanookin, ettei 
tarvitse apua . Miten silloin 
kannattaa edetä?
Jos opiskelija ei halua puhua 
opettajalle, voi tarjota opiskelu-
huollon työntekijöiden, psykologin, 
terveydenhoitajan tai kuraattorin 
apua. Jos kyse on alaikäisestä opis-
kelijasta, on kotiväellä tärkeä rooli. 
Pääsääntöisesti nuoret antavat 
luvan jutella vanhempien kanssa, 
mutta heillä on myös oikeus kiel-
täytyä. Silloin on hyvä konsultoida 
opiskeluhuollon ammattilaisia. 
Joskus tilanne saattaa juuri kotona 
olla vaikea. Jos huoli on suuri, voi 
lastensuojelun konsultointi anonyy-
misti tai lastensuojeluilmoituksen 
tekeminen tulla kysymykseen. Sii-

Jos opiskelijan 
HYVINVOINTI HORJUU
Moni opiskelija kokee opinnoistaan paineita ja stressiä. 
Miten opettaja voi niitä lievittää? Entä jos kyse onkin 
mielenterveyden häiriöstä. Miten silloin voi auttaa? 
Minna Saano Kuva Jari Härkönen

Perho Liiketalousopiston 
ruokatalouden lehtori 
ja ammatillinen erityis-
opettaja Mika Savolai-
nen tapasi kuraattori 

Heta Purosen ja kyseli, miten opet-
taja voi auttaa, jos huoli opiskelijan 
hyvinvoinnista painaa. 
 
Mika Savolainen:  
Mistä opettaja voi tunnistaa, onko 
opiskelijalla ongelmia? 
Heta Puronen: Opintojen 
alkuvaiheessa opettaja yleensä 
tapaa opiskelijat yksilöllisesti. Ne 
tilanteet ovat avainhetkiä, jolloin 
opettaja voi kysellä ja kuunnella. 
Mitä pidemmälle opinnot etenevät, 
alkaa opettaja tuntea opiskelijoita 
paremmin ja herkemmin huomata 
ongelmia tai mahdollisia muutok-
sia heidän olemuksessaan, käyt-
täytymisessään ja toimintakyvys-
sään. Merkkejä ongelmista voivat 
olla eristäytyminen, muuttuminen 
hiljaiseksi tai räjähdysherkäksi. 
Joskus hupun sisään piiloutuminen 
voi kertoa siitä, ettei kaikki ole ihan 
hyvin. 

Mikä on puuttumisen kynnys ja 
mikä olisi hyvä keino lähestyä, 
jos huomaa jotakin muutosta 
aikaisempaan? 
Aina silloin on aihetta puuttua, kun 
oma huoli herää. Se voi olla jokin 

näkin pitäisi edetä ensin keskuste-
lun kautta. Aika lailla tasapainoilua 
tilanteet vaativat, eivätkä ole aina 
helppoja opettajille. 

Joskus pulma voi olla nimetty, esi-
merkiksi, että pelataan myöhään, 
mutta itseauttaminen ei onnistu . 
Mitä silloin?
Puheeksi ottaminen on kuiten-
kin tärkeää, vaikka asia ei siinä 
hetkessä saisikaan vastakaikua. 
Joskus käytän kellotaulumenetel-
mää, jossa opiskelija pohtii, miten 
hänen arkipäivänsä näyttäytyy 24 
tunnin aikana. Milloin hän menee 
nukkumaan, moneltako herää, 
milloin syö? Se on hyvä keskustelu-
väline. Moni huomaa oivalluksia 
sen avulla: Oho, enhän syö päivällä 
mitään tai en nuku tarpeeksi. Toi-
nen mitä käytän, on, että pyydän 
miettimään jonkin pienen, mutta 
konkreettisen muutoksen arkeen, 
joka voisi parantaa omaa hyvin-
vointia. Oleellista on selvittää 
elämäntilannetta ja mahdollista 
ammattiavun tarvetta sekä tuki-
keinoja arjenhallintaan.

Milloin on kyse stressaamisesta, 
milloin mielenterveyden 
ongelmista?
Voi olla haastavaa erottaa näitä. 
Masennus esimerkiksi voi ilmetä 
monella tavalla. Psykologi tai ter-
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veydenhoitaja on hyvä arvioimaan 
tilannetta, ja heitä voi aina konsul-
toida.

Miten opiskelijaa voi tukea, kun 
on paineita ja stressiä opiskelusta?
Uuteen kouluun tuleminen voi olla 
stressaavaa, vaikka se olisi samalla 
kivaakin. Miten löytää oma paikka 
uudessa ryhmässä, onko tämän 
minun alani, olenko riittävän hyvä? 
Nuorella voi olla monenlaista epä-
varmuutta mielessään. Opettaja voi 
rohkaista ja kannustaa, rauhoitella, 
valaa uskoa kykyyn selviytyä ja 
kertoa, etteivät virheet ole vaaralli-
sia. Myös vertaisryhmällä on suuri 

hakemaan apua opiskeluhuollon 
asiantuntijoilta. Iso merkitys on 
sillä, että luodaan turvallisuuskult-
tuuria ja välittämisen ilmapiiriä ja 
viestitään, että apua voi hakea ja 
sitä saa, jos on tarvetta. 

merkitys. Opiskelijat voivat olla 
toisillensa hyvä tuki. 

Millaisissa asioissa opiskelijan 
kannattaa hakea apua?
Jos on tunne siitä, ettei kaikki ole 
hyvin, ei jaksa käydä koulussa, 
vetäytyy, ei pysty kontrolloimaan 
itseään tai ei ole kavereita. Kriisiti-
lanteissa ja turvallisuuden tunteen 
horjuessa kannattaa hakea apua tai 
jos perheeseen liittyvät huolet, seu-
rustelusuhteet, raha- ja asumisasiat 
kuormittavat tai itsenäistymiseen ja 
ihmissuhteisiin liittyvät asiat huo-
lettavat. Jos opettaja ei osaa auttaa, 
neuvoo hän varmasti eteenpäin 

Kuraattori Heta Purosen mielestä 
on tärkeää luoda välittämisen 
ilmapiiriä, jossa viestitään, 
että apua voi aina hakea. 
Vieressä lehtori ja ammatillinen 
erityisopettaja Mika Savolainen. 
Molemmat työskentelevät 
Helsingissä.
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työkokemusta. Opiskeluelämä on 
muuttunut hurjasti viimeisten vuo-
sikymmenten aikana, joten ajoissa 
valmistuminen ei ole itsetarkoitus.

3. Opiskelijakulttuuri?  
Se on pelkkää kännistä 

örvellystä haalarit päällä.  

Opiskelijakulttuuri on paljon 
muutakin kuin juhlia haalareissa. 
Opiskelijakulttuuriin kuuluu esimer-
kiksi monimuotoinen ja elinvoi-
mainen laulukulttuuri sekä erilaiset 
opiskelijayhdistysten tapahtumat, 
joilla voi olla jopa yli satavuoti-
set perinteet. Opiskelijajärjestöt 
järjestävät tapahtumia opintopii-
reistä illanistujaisiin ja myyjäisistä 
urheilukisoihin. Tapahtumat eivät 
myöskään ole vain krapulahakuisille 
juomareille – 10 prosenttia opiske-
lijoista ei juo lainkaan alkoholia ja 
ylipäänsä korkeakouluopiskelijoiden 
alkoholinkäyttö on vähentynyt*.   
  

4. Yhteinen tukkihuma-
la  ryhmäyttää uudet  

opiskelijat parhaiten, koska  
eiväthän suomalaiset osaa  
tutustua toisiinsa ilman  
rohkaisuryyppyä.

On totta, että jotkut voivat kokea al-
koholin helpottavan toisiin ihmisiin 
tutustumista, mutta eivät kaikki. 
Ryhmäyttävän kokemuksen tuli-
si olla sellainen, että kaikki ryhmän 
jäsenet voivat osallistua kokemuk-
seen. Humalaa parempia ryhmäyttä-
miskeinoja ovat esimerkiksi rajojen 
ja uskalluksen koettelu seikkailu-
puistossa tai esteradalla tai ihan 
vain illallisen kokkaaminen yhdessä.  
 Tukeva humala voi alentaa 
joidenkin ihmisten kynnystä sosi-
aalisiin kontakteihin, mutta onko ih-
minen loppupeleissä enemmän oma 
itsensä selvin päin kuin humalassa? 
Keihin oikeastaan tutustut päihty-
neenä? 

1. Ei masentuneena voi  
opiskella. Haasteet mie-

lenterveyden tai jaksamisen 
kanssa tarkoittavat automaat-
tisesti opiskelujen keskey-
tymistä.

On totta, että opiskeluaikainen 
kuormitus vaikuttaa jaksamiseen ja 
mielenterveyteen. Korkeakouluopis-
kelijoista 30 prosentilla on psyyk-
kisiä vaikeuksia ja 33 prosenttia 
kokee runsaasti stressiä*. Näihinkin 
yleisiin pulmiin on saatavilla apua ja 
tukea – mielenterveyden haasteet 
eivät siis tarkoita automaattisesti 
opiskelujen keskeytymistä. 
  

2. Ennen vanhaan kaikki 
opiskelijat valmistuivat 

ajoissa, nykyään vaan välttele-
vät töitä pitkittämällä opintoja.

Opiskelijat eivät välttele töitä – itse 
asiassa 55 prosenttia opiskelijoista 
käy töissä opintojen aikana ja puo-
let opiskelijoista valmistuu mää-
räajassa.** Ennen vanhaan korkea-
koulusta valmistuttiin ammatteihin 
ja virkoihin; tänä päivänä korkea-
kouluopiskelijaa odottavat erilaiset 
projektit, joissa tarvitaan laajaa 
osaamista ja opintojen aikaista 

myyttiä 
opiskelija-
kulttuurista

KUPLA-hanke murskaa opiskeluun ja opiskelijoihin  
liittyviä myyttejä. Lisätietoa: ehyt.fi/kupla

4
*KOTT 2016  ** Vipunen 2018
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kolumni

Miten lasten ja nuorten 
eriarvoisuutta voi torjua?

Myös  
opettajat 
hyötyvät 
vuoro vaikutus-
koulu tuksesta.

KIRSTI LONKA

Nuoret tulevat kouluihin ja oppilaitoksiin hyvin erilaisista 
taustoista. He tuovat mukanaan kodin kulttuuripääomaa,  
joka edelleen määrittelee liian paljon oppimisen laatua 
ja elämän kulkua. Jos kotona ei keskustella eikä lueta, 

kouluille jää iso vastuu ajattelun, oppimisen ja vuorovaikutustaitojen 
kehittämisestä. 

Oppimisen perusta luodaan varhaislapsuudessa. Hyvän varhais-
kasvatusjärjestelmämme ansiosta erilaisista taustoista tulevat lapset 
oppivat kieltä ja kulttuuria jo päiväkodissa. Siellä pystytään kom-
pensoimaan monia kodin kulttuuripääoman rajoitteita. Päiväkodissa 
myös syntyvät ystävyyden verkostot, jotka kestävät usein aikuisuu-

teen asti.
Kasvatustehtävää ei voida siirtää oppilaitoksille, vaan per-

heet tarvitsevat tukea. Vanhempien ja koulun välinen yhteis-
työ on ensiarvoisen tärkeää. Nykyään kotiin tulee koulusta 
sähköisiä viestejä, jotka koskevat kaikenlaisia oppilaiden 
pikku unohtamisia ja laiminlyöntejä. Harva vanhempi saa 
kotiin viestiä oman lapsensa vahvuuksista. Opettajilla ja 
vanhemmilla on kuitenkin yhteinen tavoite: lapsen tai 
nuoren hyvinvointi ja oppiminen. Vanhempien tehtävä 
on pitää oman lapsensa puolta, mutta jos he osallistuisivat 
enemmän koulun arkeen, he saattaisivat huomata kuinka 

opettajan pitää ajatella koko ryhmää. Opetuksen eriyttämi-
nen on haastavaa ja usein ryhmän toimimisen takia jokainen 

taho joutuu hieman luopumaan omista vaatimuksistaan koko 
joukkueen hyväksi. Omien tutkimustemme mukaan myös opet-

tajat hyötyisivät vuorovaikutuskoulutuksesta.
Viime vuosien aikana ammattioppilaitoksiin ja kouluihin jalkau-

tettiin kaikilla tasoilla uudet, kunnianhimoiset opetussuunnitelmat. 
Ne korostavat monialaista oppimista ja laaja-alaisia taitoja, joita 
nykyelämässä vaaditaan. Ne korostavat myös aktiivista ja itseohjau-
tuvaa oppimista, mikä ei tarkoita, että oppilaat jäisivät ilman tukea. 
Kouluihin ja opettajien koulutukseen pitää nyt investoida, jotta he 
pystyvät uudistamaan opetusta ja tukemaan aktiivista oppimista 
sekä nuorten itsesäätelyn ja oppimisen taitoja. 

Suomessa on hieno inkluusion idea: samassa luokassa on kai-
kenlaisia oppijoita kaikenlaisista taustoista. Tämän ideaalin toteut-
taminen vaatisi paljon nykyistä enemmän resursseja. Suomen hienot 
oppimistulokset on tuotettu pienemmillä resursseilla kuin naapurien 
huonommat tulokset. Raja on kuitenkin tulossa vastaan – hyvät 
opettajamme eivät pysty kaikkeen. Jotta koulumme kukoistaisi ja 
eriarvoisuutta voitaisiin torjua, on ymmärrettävä, että varhaiskas-
vatukseen, kouluun ja ammattioppilaitoksiin investointi on tärkein 
tulevaisuuden tekijä.

Kirsti Lonka
professori, Helsingin yliopisto
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