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Ajankohtaista, haastavien asioiden puheeksi ottaminen ja 
seksuaalista häirintää kohdanneen kohtaaminen.
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Ajankohtaista päihdetyön kentässä



KOHTI PAREMPAA

Ajankohtaista:

ÅFestareita peruttu

ÅJalkautumista ja pieniä selviämispisteitä koulujen päättäjäisissä

ÅWebinaareja ja verkkoperehdytystä ( Cloubi )

ÅVaraudutaan synteettisten opioidien leviämiseen

ÅKannabiksen laillistamisen kansalaisaloite syksyllä eduskuntaan

ÅKäyttöhuoneet puhuttavat. Osaksi kuntien itsehallintoa?
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MIA - VEERA KOIVISTO, TERVEYDEN EDISTÄMISEN 
KOORDINAATTORI
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Korona ja päihteet

ÅKatuväkivalta vähentynyt, kotihälytykset lisääntyneet

ÅTarve ehkäisevän päihdetyön tukipalveluihin ja 
lastensuojeluun on lisääntynyt

Å Ihmiset eivät uskalla hakeutua hoitopaikkoihin

ÅEtätyö/lomautukset mahdollistavat tissuttelun ja jatkuvan 
päihteiden käytön (Alkon kulutus kasvoi 23 %, 4/2020)

ÅHuumausaineiden hinnat ovat nousseet, saatavuus laskenut

ÅòNªlkª, ei paikkaa levªtª, ladata puhelinta tai pestª vaatteitaò

ÅKorvaushoidossa olevien painostus

ÅKotipolttoa, myös huumausaineiden

ÅKiinniotot òtªynnªò
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Tietoa netistä:

ÅKannabiksen käytön riskitesti
https://paihdelinkki.fi/fi/testit - ja -
laskurit/huumeet/kannabiksen -kayton - riskit

ÅHuumeiden käyttötesti
https://paihdelinkki.fi/fi/testit - ja -
laskurit/huumeet/huumeidenkayttotesti -
dast20

ÅPerherauhanjulistus:
https://www.perherauhanjulistus.fi/

https://paihdelinkki.fi/fi/testit-ja-laskurit/huumeet/kannabiksen-kayton-riskit
https://paihdelinkki.fi/fi/testit-ja-laskurit/huumeet/huumeidenkayttotesti-dast20
https://www.perherauhanjulistus.fi/
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Lähteitä:

Å Eri ehkäisevän päihdetyön järjestöjen korona -
aikaiset tukipalvelut listattuna
https://www.ept -verkosto.fi/blog -post/jarjestot -
tarjoavat - tukea - ja -palveluja -myos -korona -kriisin -aikana/

Å Tarviinkomätän -kampanja alkoholin käytön 
vähentämiseen korona -aikana
https://www.ept -
verkosto.fi/tarviinkomatan/?utm_campaign=unspecified&utm_content=
unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis -anp -3

Å Tietoa päihteitä käyttäville ja hoitaville tahoille 
koronasta

https://www.paly.fi/uutiset/tietoa -paihteita -kayttaville -
korona/

https://www.ept-verkosto.fi/blog-post/jarjestot-tarjoavat-tukea-ja-palveluja-myos-korona-kriisin-aikana/
https://www.ept-verkosto.fi/tarviinkomatan/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3
https://www.paly.fi/uutiset/tietoa-paihteita-kayttaville-korona/
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Seksuaaliterveystyö 
ajankohtaisia 2020

Å Kesäkumikampanja käynnistyy 
digitaalisena toukokuu 2020 ï
tiedotetaan pian some -
osallistumismahdollisuuksista kesän 
festareiden peruunnuttua

Å Seksuaaliterveystyön perus - ja 
täydennyskoulutukset syksyllä ï
tiedotetaan ajankohdista lähempänä

Å Kumikoulu - ja kondomiajokortti nyt 
sähköisenä SPR 
oppimateriaalipalvelussa

Å Savo - Karjalan Pluspisteiden 
Instalivet alkaneet - seuraava live 
20.5. klo 16.30 aiheena 
seksuaalioikeudet

Å Maailman Aids - päivä 1.12. 

Kuva: Teemu Ullgrén / Suomen Punainen Risti

https://www.sproppimateriaalit.fi/web/site-33624/state-jurdimrteiwe6mi/front-page
https://www.instagram.com/p/CABHzFRDTZ2/?igshid=rbs52b971g3w
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Haastavien asioiden 

puheeksiottaminen ja muutokseen 

motivoiminen
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Haastavaa, - kenen mielestä ja mikä?

ÅHaastavat asiat, ei haastavaa puheeksi ottaa

ÅKyse asiasta, piirteestä, -ei siitä, millainen ihminen on

ÅKunnioitus! Avoimuus! Rohkeus!

ÅEi asiantuntija, vaan kuuntelija, ideoija ja kannustaja

ÅHäpeä, -kenen mielestä?

ÅHªpeªn osoittaminen vai poistaminené

ÅHäpeästä kohti hallintaa / osallisuutta / parempaa hyvinvointia
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Esteitä:

ÅKuuluu ammattilaisille

ÅPelko ihmissuhteen heikkenemisestä

ÅPelko reaktiosta: viha, romahdus, itku

ÅOma tietämättömyys

ÅOmat tunteet

ÅKulttuurierot

ÅTapa käsitellä haastavia asioita 
vaihtelee

ÅEpäily luottamuksesta

ÅAiemmat kokemukset
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Tunteiden kohtaaminen / ymmärtäminen

Pinnalla:
Viha, ärtymys, aggressio

Pinnan alla:
Pelko, häpeä, syyllisyys, 
epävarmuus, rakkaus,  
epäonnistuminen
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òPelisªªntºjªò:

ÅVältä:

ÅLeimaamista

ÅYleistämistä 

ÅPuhu havainnoista, ei uskomuksista

ÅKonkretiaa, ei vihjailevaa (tiedosta omat ennakkoluulosi)

ÅPuhu toiminnasta, ei persoonasta

ÅOhjaa tulevaan

ÅPuhu ratkaisuista

ÅHuomioi kehonkieli
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Miten toiseen ihmiseen
voi vaikuttaa?

Mitä asiakas tarvitsee ïmitä minä voin tehdä

Å Tilaa olla oma itsensä ïaito kiinnostus

Å Luottamusta toiseen ïkuuntelu, läsnäolo, vaitiolo

Å Luottamusta itseen ïarvostus, kannustus

Å Osallisuutta ïkeinoja, ideoita

Å Ymmärrystä tilanteestaan ïoikeita kysymyksiä

Å Halua muuttua ïtietoa, tavoitteita, tulevaisuuskuvia
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Mitä minä tarvitsen onnistuakseni?

ÅAikaa pysähtyä

ÅSuurta sydäntä ja ennakkoluulottomuutta

ÅNöyryyttä

ÅKykyä olla läsnä toista varten

ÅTilannetajua

ÅYmmärrystä erilaisista ilmiöistä

ÅTietoa

ÅMenetelmiä

Vuoro -
vaikutus -
taitoja!
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Vuorovaikutusta edistää:

ÅPysähtyminen, läsnäolo

ÅKunnioittava asenne toista kohtaan

ÅOma hyvinvointi

ÅMyönteisyys

ÅTietoinen kaikkien huomiointi

ÅMyötätunto

ÅTunteista puhuminen

ÅLuontaiset, opitut ja harjoitetut 
vuorovaikutustaidot!
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Miten puuttua?

ÅKertomalla havaintoja ja kysymällä niille syytä

ÅHuolenilmaisuaé

ÅKunnioittava, aito kohtaaminen

ÅKenen etua ajat? Henkilºn vai jonkun muuné Oma 
motiivisi puuttua?

ÅMinä viestejä sinä viestien sijaan

ÅOsallistaminen

ÅJotain kohti, ei vaan pois jostain

ÅVarhainen puuttuminen = varhainen tuki
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