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Alkusanat

Yksintulleella alaikäisellä turvapaikanhakijalla tarkoitetaan alle 18-vuotiasta 
lasta, joka saapuu toiseen maahan ilman vanhempaansa tai virallista 
huoltajaa hakeakseen turvapaikkaa. Kaikista Suomeen saapuneista 

turvapaikanhakijoista hieman alle kymmenen prosenttia on yksintulleita 
alaikäisiä. 2010- luvulla heitä on saapunut vuosittain keskimäärin 150-250 [1].

Turvapaikanhakijalapset saapuvat Suomeen erilaisista syistä. Lähdön taustalla 
ovat useimmiten pitkittyneet konfliktitilanteet ja yleinen turvattomuus. Suurin 
osa saapuu maista, jotka ovat poliittisesti epävakaita ja joiden turvallisuustilanne 
on heikko. Viime vuosina eniten turvapaikanhakijalapsia on saapunut konflikti-
alueilta Irakista, Syyriasta, Afganistanista ja Somaliasta. Turvapaikanhakija voi 
saada pakolaisstatuksen tai oleskeluluvan toissijaisen suojelun perusteella [1].

Syyt lähtöön ovat yksilöllisiä. Osa lapsista on elänyt koko elämänsä turvattomassa 
ympäristössä, jossa ihmisoikeusloukkauksia tapahtuu päivittäin. Osa on joutunut 
todistamaan muihin kohdistuvaa väkivaltaa tai joutunut itse sen kohteeksi. 
Lapset ja nuoret ovat menettäneet ja kadottaneet läheisiään, heihin on saattanut 
kohdistua hyväksikäyttöä, laiminlyöntiä tai kuoleman uhkaa. Useat alaikäiset ovat 
kohdanneet turvattomuutta myös pakomatkaan aikana. Pakomatka on saattanut 
ollut jopa traumatisoiva. Monet ovat nähneet nälkää, toiset ovat joutuneet 
vangituksi ja kidutetuksi. Nämä kokemukset ovat haaste yksintulleiden nuorten 
hyvinvoinnille ja mielenterveydelle.

Tämä työkirja koostuu kolmesta osasta. Osassa I käsitellään yksintulleiden nuorten 
tilannetta ja mielenterveyden haasteita. Osassa II esitellään mielenterveyttä 
tukevan ryhmämallin suunnittelun ja toteutuksen perusperiaatteita. Osa 
III sisältää yksityiskohtaiset ohjeet intervention toteuttamiseksi kullekin 
ryhmäkerralle.

Työkirja on syntynyt osana Suomen Akatemian vuosina 2016-2018 rahoittamaa 
TASA- kärkihanketta.

Käytämme tässä kirjassa ilman huoltajaa tulleista alaikäisistä turvapaikan-
hakijoista ja oleskeluluvan saaneista säännönmukaisesti termiä ”yksintulleet".
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1. Yksintulleen nuoren arki asumisyksikössä 

Suomeen yksintulleet alaikäiset turvapaikanhakijat majoitetaan alaikäisille 
tarkoitettuihin vastaanottoyksiköihin. Turvapaikkaprosessin aikana yksintulleet asuvat 
alaikäisille tarkoitetuissa ryhmäkodeissa tai tukiasunnoissa ja oleskeluluvan jälkeen 
he siirtyvät yleensä perheryhmäkoteihin, yksityismajoitukseen, sukulaisten luokse tai 
tukiperheeseen. Alaikäisyksiköiden työntekijät huolehtivat lapsen arjesta ja hänelle 
tarjottavista palveluista. Palveluiden saaminen edellyttää tiivistä yhteistyötä kunnan 
sosiaali- ja terveyspalveluiden, opetuksen ja tarvittaessa myös lastensuojeluviranomaisten 
kesken.

Saapuminen uuteen, ennalta tuntemattomaan ryhmä- tai perheryhmäkotiin on lapselle 
ja nuorelle merkittävä ja ehkä pelottavakin tapahtuma. Nuorella tai lapsella voi olla myös 
vaikeuksia luottaa vieraisiin. Luottamuksen rakentuminen yksikössä työskentelevän 
henkilökunnan ja alaikäisen turvapaikanhakijan tai maahanmuuttajan kanssa on 
erityisen tärkeää. Ryhmä- ja perheryhmäkotien tulee tarjota alaikäisille mahdollisimman 
hyvää ikään ja kehitystasoon liittyvää tukea ja hoivaa sekä lapsuuteen kuuluvaa arkea [2].

Lapset ja nuoret ovat institutionaalisen asumisen varassa. Asumiseen kuuluvat valvonta, 
säännöt, ja toisaalta hoiva, tuki ja turva. Alaikäisiin kohdistuu odotuksia siitä, että he 
ottavat osaa yksiköiden järjestämään toimintaan. Alaikäysyksiköiden päivärytmi, selkeät 
rutiinit ja erilaiset aktiviteetit auttavat lasta ja nuorta sopeutumaan uudessa maassa. 
Koulunkäynti ja harrastukset rytmittävät yksintulleiden arkea alaikäisyksiköissä.  

Toisaalta pitkittyneet turvapaikanhakuprosessit ja epävarmuus heikentävät voimavaroja 
keskittyä opiskeluun ja mielekkääseen arkeen. Monet kokevat arjen alaikäisyksiköissä 
merkityksettömänä, välitilana tai odotteluna [3]. Yksintulleiden alaikäisten 
turvapaikanhakijoiden suurimpia ongelmina ovat yksinäisyys ja eristäytyneisyys. Suurin 
osa ystävyyssuhteista solmitaan muiden nuorten pakolaisten ja yksintulleiden alaikäisten 
kanssa. Monet kokevat, että kaverisuhteet suomalaisten nuorten kanssa vahvistaisivat 
yhteenkuuluvuuden tunnetta, mutta kaverisuhteiden rakentaminen koulussa ja 
harrastuksissa koetaan usein haastavaksi [4].

2. Nuoruus pakolaisena

2.1 Nuoruus elämänvaiheena

Nuoruusikä on yleismaailmallinen vaihe ihmisen kehityksessä. Siinä nuorelta odotetaan, 
että hän omaksuu riittäviä tietoja ja taitoja toimia aikuisena siinä kulttuurissa missä hän elää 
[5]. Nuoruusikä alkaa murrosiällä, jolla tarkoitetaan seksuaalisen kypsymisen fysiologista 
ja ruumiillista puolta. Tämän ohella kulkee nuoruusiän psyykkinen kypsyminen, joka 
johtaa aikuisikään [6]. Aikuisikä määritetään eri tavalla eri kulttuureissa. Nuori, joka 
tulee yksin sodan ja väkivallan runtelemasta ympäristöstä, elää kehityksellisesti haastavaa 
vaihetta. Hän on ensisijaisesti nuori, joka janoaa elämää, mutta samalla hän on nähnyt ja 
kokenut enemmän kuin hänen mielensä pystyy käsittelemään. 

Nuoruusiän kehitykseen kuuluu tulevaisuuden suunnitteleminen, toveri- ja 
intiimisuhteiden solmiminen sekä oman elämänkatsomuksen rakentaminen [6]. Nuoren 
kuuluu irtaantua varhaisista ihmissuhteista, löytää oma identiteettinsä sekä rakentaa 
tulevaisuutta omien unelmien pohjalta. Nuori tarvitsee tähän aikaa ja rauhaa sekä 
ympäristön tukea. Jos nuoren kehitys on sisältänyt vanhempien rakkauden ja arvostuksen, 
nuori on saanut vankan perustan kehitykselleen. Yksintulleilla nuorilla tämä kehitysvaihe 
on vaativa ja ristiriitainen kamppailu: miten sisäisesti vapautua vanhempien läsnäolosta, 
jos nuori on epätietoinen heidän olinpaikastaan, tai jos hän on menettänyt heidät, suree, 
ja yrittää samalla pitää kiinni heihin liittyvistä mielikuvista? 

Nuoruusiässä oleva kokee usein itsensä epävarmana ja hänen tunteensa heittelehtivät 
ääripäästä toiseen, osittain hormonaalisista muutoksista johtuen. Nuorella on voimakas 
usko omaan haavoittumattomuuteen ja kykyyn muuttaa maailmaa. Nuoruusikään 
kuuluu myös epäoikeudenmukaisuuksiin reagointi herkästi ja voimakkaasti. 
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2.2 Erityislaatuinen nuoruus – yksin vieraaseen maahan
Yksintulleita alaiäisiä yhdistää se, että he ovat yksin vieraassa maassa - erossa perheestään. 
Perhe on kuitenkin mielessä kaipuuna ja huolena. Monet ovat asuneet kotimaassaan 
suurperheessä, jossa yhteydet perheenjäseniin ovat olleet tiiviit. Ikävä on vahvasti läsnä 
arjessa. Vanhempien mielipidettä arvostetaan ja heidän toiveitaan kuunnellaan. Nuoret 
kaipaavat vanhemmiltaan erityisesti neuvoa ja tukea. Monet kokevat, että vanhemmat 
ymmärtävät heitä parhaiten [7]. Perheestä eroon joutuminen, yhteyksien katkeaminen 
ja ahdistavat uutiset aiheuttavat monia tunteita, kuten huolta, pelkoa, kaipuuta, surua, 
kärsimystä ja syyllisyyttä [8]. 

Osa turvapaikanhakijoista pitää säännöllisesti yhteyttä perheeseen, osa ei tiedä missä 
perheenjäsenet ovat. Joidenkin vanhemmat ovat kadonneet tai menehtyneet, joidenkin 
perheet asuvat pakolaisleireillä tai konfliktialueilla kurjissa olosuhteissa. Toisaalta kaikki 
eivät pidä ollenkaan yhteyttä perheeseensä, sillä he kokevat yhteydenpidon raskaana [9].

Nuoreen saattaa myös kohdistua odotuksia siitä, että hän auttaisi sairaita tai hädässä 
olevia perheenjäseniään kotimaassaan, tai että hän toisi perheen luokseen ja turvaan. 
Tällaiset odotukset ovat usein hankalia tai jopa mahdottomia täyttää, esimerkiksi sen 
takia, että perheenyhdistäminen on merkittävästi vaikeutunut Suomessa. Nuori saattaa 
kokea, että kotiväki painostaa menestymään, kouluttautumaan hyvään ammattiin 
nopeasti tai menemään töihin ja lähettämään kotiväelle taloudellista tukea, jotta 
he selviytyisivät vaikeissa olosuhteissa. Perheen saattaa olla mahdoton ymmärtää 
minkälaisessa lainsäädännön ja byrokratian viidakossa nuori elää, kaukana vieraassa 
yhteisössä. Nuori saattaa näin ollen elää hyvin stressaavassa tilanteessa, odotusten ja 
rajoitteiden ristitulessa [8].

Perheen ja yhteisön puuttuessa yksintulleet ovat erossa myös omasta kulttuuripiiristään 
ja kaikesta, mitä tuntuu tutulta ja turvalliselta. Vieraassa maassa he joutuvat 
tasapainoilemaan kotimaan- ja uuden kulttuurin välillä. Vahva ja positiivinen etninen 
identiteetti on keskeinen osa sopeutumista uuteen kulttuuriin. Yksintulleet lapset ovat 
kuitenkin suurimmassa riskissä menettää etnisen identiteettinsä [10]. 

Turvanhakuprosessin aikana nuori elää välitilassa, johon liittyy epävarmuus ja pitkät 
odotteluajat, jotka kestävät useista kuukausista jopa vuosiin. Miten nuori pystyy 
unelmoimaan tulevaisuudesta, kun hänen elämänsä on tauolla? Mitä pidemmäksi 
turvapaikanhakuprosessi ja vastauksen odottaminen venyy, sitä huonovointisemmaksi 
nuori tulee ja sitä enemmän lisääntyy myös hänen psyykkisen tuen tarpeensa.

“Kuka minä olen? Missä vanhempani ovat? Kuulunko tänne? Missä kotini on?”  
Kysymykset välittävät tunteita siitä, että jotain hyvin oleellista on kadonnut. Monet 
yksintulleet nuoret ovat hukassa itsensä kanssa. Heidän kokemuksensa kuulua 
johonkin, yhtä lailla kuin tunteet merkityksellisyydestä, ovat vaurioituneet. Ilman 
vanhempia, omaa kulttuuria ja kieltä - kaikki mitä luo tuttuutta ja turvaa - mielessä on 
tyhjyys, joka pelottaa. He tarvitsevat apua täyttääkseen nämä tyhjät tilat muistoilla ja 
mielikuvilla heille tärkeistä ihmissuhteista ja säilyttääkseen niitä todellisten läheisten 
ihmissuhteiden puuttuessa.

2.3 Aikuisesta takaisin lapseksi

Yksintullut nuori elää lapsuuden ja aikuisuuden välitilassa. Toisaalta hänellä on samat 
tarpeet kuin kenellä tahansa ikäisellään nuorella, kuten tarve kuulua perheyhteisöön, 
saada lohdutusta, kun maailma murjoo, ja luottaa itseä kokeneemman apuun aikuiseksi 
astumiseen liittyvissä asioissa. Mutta samalla kaikki nämä asiat ovat sellaisia, joita nuori 
on jo pitkään joutunut kieltämään itseltään tai joista hänen on jo pitkään täytynyt selvitä 
yksin ja itsenäisesti. Hän on saattanut elää aikuisen ihmisen elämää jo pitkään niillä 
taidoilla, joita hänellä on ollut. 

Monet turvapaikanhakijat ovat olleet itsenäisempiä ja vahvemmin vastuussa itsestään 
ennen turvapaikkaprosessia. Alaikäisyksiköissä heistä tuleekin uudestaan huolenpidon 
kohteita. Turvapaikkaprosessiin kuuluva valvonta saattaa viedä kokemuksen itsenäisestä 
toimijuudesta. Monet kokevat, että haluaisivat osallistua enemmän heitä koskevaan 
päätöksentekoon. Myös alaikäisyksiköiden henkilökunnan hoitokäytännöt saatetaan 
kokea holhoavina [11].

Alaikäisyksiköiden henkilökunta joutuu tasapainoilemaan itsenäisyyspyrkimysten 
kanssa. Heidän tulisi vahvistaa kasvua ja toisaalta tarjota tilaa ja vaputta, jotta yksintulleet 
voisivat elää mahdollisimman normaalia elämää [3].

Nuori on kotimaasta lähtiessään ja matkan aikana joutunut kosketuksiin ihmisten 
pahuuden kanssa - hän on menettänyt liian paljon ja liian varhain. Pahimmassa 
tapauksessa nuori on menettänyt luottamuksensa elämään. Yksintullut nuori kantaa 
mielessään kauhua, tuhoa ja kuolemaa. Sota ei ole hänen, mutta jatkuu edelleen hänen 
mielessään. Ulkoinen sota on siirtynyt sisäiseksi sodaksi, jota ei voi juosta pakoon. 
Yksintulleelle nuorelle on tarjottava uusi mahdollisuus jatkaa lapsuutta ja nuoruutta, 
jotka väkivalta, kauhu ja menetykset ovat keskeyttäneet.

Nuoren mielestä voi olla outoa tai jopa vaarallista luottaa aikuisen apuun, päästää aikuista 
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lähelleen, antaa hänelle valtaa omista asioistaan ja hakea häneltä tukea ja neuvoa vaikeissa 
tilanteissa. Aikuiset eivät ole välttämättä olleet tukena ja turvana nuoren kotimaassaan 
tai pakolaisuuden aikana. Tutut ja vieraat aikuiset, joiden pitäisi olla tukena ja mallina, 
ovat voineet manipuloida ja käyttää nuorta hyväkseen. Yksintulleiden nuorten kanssa 
työtä tekevien on hyvä ymmärtää, että luottamuksen puute ja joskus jopa vihamielinen 
asennoituminen ei ole henkilökohtainen loukkaus aikuista kohtaan. Kyse on nuoren 
suojamekanismeista ja toimintatavoista, jotka ovat auttaneet selviytymään ja ehkä jopa 
pysymään hengissä vaikeissa tilanteissa itsenäisen elämän aikana. 

Asettuminen takaisin lapsen asemaan osaksi asumisyksikön arkea voi olla erittäin 
vaikeaa. Tällaisessa tilanteessa on tärkeää, ettei nuorta ”riisuta aseista” kerralla ja 
kokonaan. Vaikka näkisimme, että nuorten tietyt selviytymiskeinot eivät ole toimivia, 
tai ovat jopa haitallisia, nuorelle tulee antaa aikaa rakentaa uusia hyvinvointia tukevia 
selviytymiskeinoja ennen kun vaadimme häntä luopumaan vanhoista. Esimerkiksi, jos 
nuori on tottunut hoitamaan omat asiansa viranomaisten kanssa, mikä ei Suomessa vielä 
kuuluisi hänen ikäiselleen, voi hänen antaa ottaa osaa omien asioidensa hoitamiseen 
siinä määrin kuin se on mahdollista sen sijaan, että pakottaisi nuoren vain kuulijan osaan 
viereiselle penkille. Toimistokäynnillä nuoren voi antaa toimia oman asiansa hoitajana 
niin pitkään kun taidot riittävät, kunhan ennen lähtöä tekee selväksi, että aikuinen on joka 
hetki käytettävissä ja tarjoaa lisäapua tarvittaessa, ja että alaikäinen ei voi lain puitteissa 
tehdä kaikkia häntä koskevia päätöksiä ja toimia itse. Näin nuorella säilyy hallinnan 
kokemus, jonka varassa hän on tottunut toimimaan. Samalla hänelle alkaa rakentua 
ajatus siitä, että aikuisiin voi luottaa ja he auttavat esimerkiksi turvapaikkaprosessiin 
liittyvissä toimissa. 

3. Mielenterveys ja haavoittuvat kokemukset 

3.1 Riskit liittyen pakolaisuuteen

Jokainen kehittyvä lapsi tarvitsee voimavaroja selvitäkseen ikävaiheelleen ominaisista 
kehitystehtävistä. Vauvaiässä kiinnitytään perheeseen, leikki-iässä opetellaan oikean 
ja väärän ero, nuoruusiässä irtaannutaan kodista ja luodaan toverisuhteita. Kun 
lapsi tai nuori kasvaa konfliktialueella, traumaattiset tapahtuvat vievät voimavaroja 
näiltä normaaleilta kehitystehtäviltä. Traumaattisista tapahtumista tulee ikään kuin 
lisäkehitystehtäviä, joista lapsen tulee selviytyä normaalien kehitystehtäviensä ohella 
[12]. Mitä enemmän kehitystehtävät häiriintyvät, sitä enemmän kasvaa riski kokea 
mielenterveyden ja käyttäytymisen vaikeuksia pitkällä aikavälillä [13].

Sodan kaoottiset olosuhteet pakottavat nuoria suojelemaan perheenjäseniään ja 
ratkaisemaan ongelmia ja tunneristiriitoja jo ennen kuin heidän psyykkiset taitonsa ovat 
riittävästi kehittyneet. Vaikka nuori ei itse olisi joutunut väkivallan tai kidutuksen uhriksi, 
myös jatkuva pelko, järkytys ja huoli sitovat emotionaalisia voimavaroja ja jättävät jälkiä 
aivojen stressinsäätelyjärjestelmään [14].

Menneisyyden kokemusten lisäksi myös pakolaisuuteen liittyy stressiä. Uuden 
kotimaan tapoihin, sääntöihin, kieleen, kulttuuriin ja yhteiskuntajärjestelmään 
sopeutuminen on jo itsessään stressaavaa ja kuormittavaa [15]. Huolta aiheuttavat 
myös pitkät turvapaikanhakuajat ja perheenyhdistämispäätökset. Lapset ja nuoret 
tuntevat epävarmuutta tulevaisuudesta, ja aika alaikäisyksiköissä voi tuntua piinaavalta 
odottamiselta. Lapset ja nuoret voivat kokea myös syyllisyyttä siitä, kun ovat itse 
turvassa, mutta perhe ei. Monet oireilevat, kun kuulevat huonoja uutisia perheestään tai 
kotimaansa tilanteesta [7].

Mielenterveyden vaikeuksien keskeisimmät syyt liittyvätkin perheestä eroon 
joutumiseen ja traumaattisiin kokemuksiin [16, 17]. Suomeen yksintulleista alaikäisistä 
turvapaikanhakijoista arviolta noin kolmasosa on mielenterveydellisen avun tarpeessa 
[18]. Yleisimpiä oireita ovat uneen ja nukkumiseen liittyvät ongelmat, mielialaoireet, 
pelko- ja ahdistusoireet, muistin, keskittymiskyvyn ja oppimisen vaikeudet sekä 
väkivaltaisuus ja aggressiivinen käytös. Yksintulleiden mielenterveyden tukemisessa 
avun tarve ja tarjonta eivät ole ainakaan aiempina vuosina kohdanneet [18].

"Nuoren hyvä mielenterveys ei ole vain mielenterveyden häiriön puuttumista. 
Mielenterveys ilmenee kykynä ihmissuhteisiin, toisista välittämiseen ja rakkauteen, 
kykynä ja haluna vuoro-vaikutukseen, työntekoon, sosiaaliseen osallistumiseen ja 
asianmukaiseen oman edun valvontaan" (Lehtonen & Lönnqvist, 2001).
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3.2 Psyykkinen traumatisoituminen

Traumakokemus määritellään tilanteeksi, jossa henkilö on nähnyt tai kokenut itse 
tapahtuman, johon on liittynyt kuolema tai vakava loukkaantuminen tai niiden uhka. 
Voimakkaat stressireaktiot välittömästi tällaisen tilanteen jälkeen ovat normaaleja, 
mutta pitkittyessään voivat muodostaa riskin traumaperäisen stressihäiriön (PTSD) 
ja mielialahäiriön oireille.  Traumaperäiselle stressihäiriölle tyypillisiä oireita ovat 
traumaattisen tapahtuman uudelleen kokeminen voimakkaina muistikuvina, hetkellisinä 
takaumina ja painajaisunina, ja toisaalta traumaattisten asioiden välttäminen ja 
kykenemättömyys muistaa keskeisiä asioita tapahtuneesta. Traumatisoitumiseen liittyy 
myös jatkuva psyykkinen herkistyminen ja ylivireys. Trauman oireet ja reaktiot ovat 
yksilöllisiä. Samankaltaisia tilanteita kohdanneista lapsista toisilla on vain jotain oireita, 
toiset täyttävät traumaperäisen stressihäiriön diagnostisen kriteeristön kokonaan ja 
joillakin oireita ei ilmene lainkaan [19]. Arviot sodankäynnille altistuneiden lasten post-
traumaattisista stressioireista ovat vaihtelevia. Erään meta-analyysin mukaan noin puolet 
sotaan altistuneista lapsista kärsii post-traumaattisista stressioireista [20]. 

Traumatisoitunut nuori haluaa usein unohtaa ikävät muistikuvat tai ei välttämättä 
pysty muistamaan tapahtumaan liittyviä asioita. Kun todellisuus on mielelle liian 
ylivoimainen ja sietämätön, se pyritään kieltämään ja poistamaan.  Mieli lohkoo, joko 
osittain tai kokonaan, tapahtumia pois muistista. Myös kaikki traumatapahtumaan 
liittyvät assosiaatiot ja symboliset mielikuvat suljetaan pois tietoisuudesta. Toisaalta 
taas tapahtumaan liittyvät tuntemukset ja aistimukset saattavat palata mieleen 
hallitsemattomina mielikuvina eli takaumina. Usein onkin niin, että mitä voimakkaammin 
asioita yritetään painaa pois mielestä, sitä todennäköisemmin tapahtuman yksityiskohdat 
pulpahtavat mieleen tahdosta riippumatta. Ellei nuori tällaisessa tilanteessa pääse 
käsittelemään traumakokemustaan, hänen kokemusmaailmaansa ja historiaansa jää 
aukkoja ja virheellisiä ajatusketjuja, jotka johtavat psyykkiseen, ja usein myös keholliseen 
oireiluun. 

Sotaa kokenut nuori kärsii usein painajaisunista, jotka vaikeuttavat tarpeellisen levon 
saamista. Takaumien ohella painajaisunet ovat merkki käsittelemättömästä traumasta. 
Mieli yrittää ikään kuin öisin ottaa aikaa tapahtuman käsittelyyn. Painajaisunet toistuvat 
yleensä samanlaisina, ja niihin sisältyy osia tai teemoja todellisista traumatapahtumista. 
Nuori ei välttämättä uskalla nukahtaa, koska pelkää painajaisunien tuloa. Nuori saattaa 
myös herätä kesken painajaisunen, eikä sen jälkeen pysty nukahtamaan uudestaan. Uni 
on sekä mielenterveydelle että kehon palautumiselle tärkeää. Jatkuvat univaikeudet 
haastavat nuoren jaksamista ja saattavat mielen ja kehon rasitustilaan. Univaikeudet 
saattavat näkyä esimerkiksi tarkkaavuuden ja oppimisen ongelmina sekä itsehillinnän 
vaikeutena. Pitkittyneet univaikeudet voivat johtaa mielenterveyden ja kehon oireiluun.

Sodan traumoja kokeneen nuoren on haastavaa luoda läheisiä ja pysyviä ihmissuhteita. 
Nuoren luottamus ihmisten hyvyyteen ja siihen, että maailma on hänelle turvallinen 
paikka, on saanut syvän särön tai jopa kokonaan tuhoutunut. Traumatapahtumia 
kokeneen nuoren ympäristö on saattanut vaatia jatkuvaa varuillaan olemista. Tästä syystä 
vaaran ja uhan tunnistamisen taidot ovat saattaneet herkistyä siten, että nuoren on vaikeaa 
tunnistaa, kuka on turvallinen ja kuka vaarallinen. Jos omat rajat on kerran rikottu, on 
helppo ajatella, että niin voi käydä uudestaan. Tällaiset kokemukset karkottavat muut 
ihmiset yhä kauemmaksi. Muistot pelosta ja avuttomuudesta heräävät eloon läheisessä 
suhteessa toiseen ihmiseen. Suojellakseen itseään jäämästä kauhujen valtaan uudestaan, 
nuori saattaa eristäytyä ja vetäytyä ihmissuhteista. 

Ulkoinen trauma jättää aina sisäisiä jännityksiä mieleen ja kehoon. Sanotaan, että keho 
ei unohda traumaattisia kokemuksia, vaan ne jäävät elämään muistoina kehossa [21]. 
Ruumis oireillaan kertoo traumaattisesta tapahtumasta, vaikka tietoinen mieli kieltäisi 
sen olemassaolon. Nuori, jolla on pakolaistaustaa, kärsii usein eriasteisista somaattisista 
vaivoista. Yleisiä oireita ovat päänsärky ja vatsavaivat. Jos kehon reaktioita ei kykene 
muuntamaan tunteiksi, joita pystyisi ymmärtämään ja ilmaisemaan, kehoon saattaa 
jäädä pysyviä somaattisia jännitystiloja ja vaivoja [22]. 
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3.3 Ahdistus ja huoli - itsetuhoinen ja aggressiivinen käyttäytyminen

Sodan jaloista paennut nuori on menettänyt paljon. Hän on joutunut eroon turvaa 
antavista ihmissuhteista ja olosuhteista. Hän on myös saattanut menettää sisäistetyt 
mielikuvat turvaa antavista vanhemmistaan. Hän on saattanut kokea, että vanhemmat 
eivät ole pystyneet suojelemaan itseään tai lapsiaan uhalta. Hän on menettänyt 
oman kulttuurinsa, identiteettinsä, unelmansa ja ennen kaikkeaan uskon ihmisten 
hyväntahtoisuuteen. Tämän lisäksi tulevaisuus näyttää epävarmalta ja toivottomalta. 
Hänen luottamuksensa elämään on pahasti särkynyt. Vaikka nuori itse on turvassa, 
hänellä saattaa olla vaikeata ottaa tukea vastaan, koska hänellä on jatkuva huoli muista 
perheenjäsenistä. Nuori saattaa myös kokea syyllisyyttä siitä, että hän on turvassa, kun 
hänen vanhempansa eivät ole.

Nuori yrittää joskus hallita ahdistustaan tuottaen itselleen fyysistä kipua, kuten 
viiltelemällä haavoja kehoonsa. Viiltely on yritys selviytyä sietämättömistä tunteista. 
Viilteleminen kertoo siitä, että nuoren omat keinot hallita mielen kuormitusta ovat 
vähäiset. Viiltely ei useinkaan tarkoita sitä, että nuori haluaisi kuolla. Nuori kokee usein 
voimakasta häpeää viiltelemisestään, mikä vaikeuttaa avun hakemista. Itsetuhoinen 
nuori on ammattilaisen tuen tarpeessa.

Traumakokemuksista nousevat tunteet voivat johtaa myös äkkipikaiseen käytökseen. Moni 
traumatisoitunut nuori elää jatkuvassa jännityksen tilassa. Traumasta muistuttava ärsyke 
voi nostaa tunteet yllättäen pintaan. Jos nuoren on vaikea pukea tunteita sanoiksi, hän 
saattaa räjähtää. Voimakas tunnereaktio saa muut ihmiset ihmettelemään, mikä laukaisi 
yllättävän käytöksen. Äkkipikaisuus voi herättää pelkoa nuoren aggressiivisuudesta. 
Voimakkaat tunnereaktiot kertovat kuitenkin nuoren kuormittuneesta mielestä, 
avuttomuuden tunteista ja traumakokemuksien takautumisista. Nuori tarvitsee 
ymmärtävän aikuisen vierelleen ja mahdollisuuksia kanavoida tunteitaan hallitulla 
tavalla. Aggressiivisen purkauksen aikana nuoren oma sekä toisten turvallisuus on 
varmistettava ja tarvittaessa pyydettävä viranomaisapua.

Nuori tarvitsee tilaa myös suremiseen. Jos hän ei pääse juurtumaan uuteen yhteiskuntaan, 
eikä tunne kuuluvansa mihinkään ryhmään, surun tunteet jäävät ja riski masennukseen 
kasvaa.

Mielenterveysoireista puhuttaessa on tärkeää muistaa, että vaikka yksintulleet alaikäiset 
ovat haavoittuva ja apua tarvitseva ryhmä, sotaan altistuneiden lasten ja nuorten 
tilannetta tulee tarkastella avun, ei ainoastaan psykiatrisen luokittelun näkökulmasta. 
Mielenterveys tulisi nähdä jatkumona, jossa voimakkaatkin reaktiot ovat osa normaalia 
selviytymisprosessia, mutta sisältävät mahdollisuuden pitkittyneeseen pahoinvointiin 
ja sitä kautta psyykkiseen oireiluun joillakin nuorilla. Tilanteet muuttuvat jatkuvasti ja 
hyvinvointi sen mukana.

4. Voimavarat ja korjaavat kokemukset

Vaikka nuorilla on monia vaikeita kokemuksia kannettavanaan, heillä on myös 
voimavaroja, joita voidaan tukea. Mielenterveys ja tasapainoinen, turvallinen kasvu, 
voidaan nähdä monimuotoisena ilmiöinä, johon vaikuttavat monet eri tekijät. Jokainen 
ihminen on erilainen siinä, miten käsittelee kokemuksiaan ja tunteitaan, ja missä kivun 
ja ilon kynnykset sijaitsevat omassa mielessä. Synnymme erilaisilla temperamentilla ja 
voimavaroilla varustettuina. Traumatisoivan historian lopputulokseen jokaisen nuoren 
kohdalla vaikuttaa joukko suojaavia tekijöitä ja riskitekijöitä. Nämä tekijät vaikuttavat 
myös toisiinsa: suojaavat tekijät voivat kumota vakavankin riskitekijän vaikutuksen [23].

Erityisen tärkeää on se, missä määrin nuorella on ollut turvallisten läheisten tuki saatavilla 
aiemmin elämässään. Se muokkaa hänen selviytymiskeinojensa ja tunne-elämänsä 
hallinnan kehittymistä [24]. Tämän takia jokainen nuori kokee traumaattiset tapahtumat 
omalla tavallaan. Jokainen traumaattinen kokemus on yksilöllinen. 

Resilienssillä viitataan mielenterveyttä suojaaviin tekijöihin – haavoittumattomuuteen, 
selviämiskykyyn, joustavuuteen ja palautumiseen. Resilienssitekijöiden tiedetään 
suojaavan lapsen kehitystä ja mielenterveyttä aseellisen konfliktin vaikutuksilta [25].
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Suojaavista tekijöistä tärkeimmät ovat hyvät perhesuhteet, toimiva kommunikaatio 
ja hengellisyys. Nämä olosuhteet voivat auttaa nuorta kohtaamaan kuormittavia 
tapahtumia ilman että ne myöhemmin vaikuttavat negatiivisesti nuoren hyvinvointiin. 
Nuoren tärkein ihmissuhde kotimaassa on yleensä äiti tai vanhemmat yhdessä. Joskus 
yksikin hyvä ihmissuhde riittää, jos nuori kokee, että hän tulee ymmärretyksi ja saa 
tarvitsemaansa tukea.  Sopeutumista edistää jatkuvuus aikaisemmissa ihmissuhteissa, 
tavoissa ja kulttuurissa. Sen lisäksi yksintulleet tarvitsevat mahdollisuuksia luoda uusia 
ihmissuhteita ja mahdollisuuden löytää tarkoitusta elämälle ja siirtyä eteenpäin [26].

Suojaaviin tekijöihin kuuluvat myös onnistumisen kokemukset sekä muut mielihyvää 
nostattavat olosuhteet. Nuoren kehitystä vievät eteenpäin harrastukset, erityisesti urheilu 
ja musiikki. Idolit ja idealisoidut ihmissuhteet tulevat tärkeiksi ja herättävät fantasioita 
omasta suuruudesta ja toivosta. Harrastukset auttavat sopeutumisessa ympäristöön sekä 
kielitaidon parantamisessa. Myös nuoren identiteetin kannalta on tärkeää, että hän kokee 
kuuluvansa johonkin ryhmään. 

Jokainen hyvä kohtaaminen sodasta tulleen nuoren ja hänen ympärillään olevan aikuisen 
välillä jättää jäljen nuoren ajatuksiin ja tunteisiin. Jokainen nuori tarvitsee aikuisen, 
joka pystyy vastaanottamaan hänen pahan olonsa ja kannattelemaan hänen tunteitaan. 
Kauhulle ei aina löydy sanoja, mutta nuorelle on annettava mahdollisuus jollain tavalla 
ilmaista tunteitaan. Toisaalta, nuorten ei ole aina helppoa ottaa tukea vastaan aikuiselta, 
vaikka sitä olisi tarjolla. Hylätyksi tulemisen pelko ja oman selviytymisen korostaminen 
saattavat vaikeuttaa luottamuksellisten ihmissuhteiden luomista. Nuorelle saattaa olla 
vierasta puhua omista tunteistaan muille. Nuori saattaa myös olla kotoisin kulttuurista, 
jonka tapoihin ei kuulu esittää omia mielipiteitään, varsinkaan vieraalle aikuiselle. 
Nuori saattaa myös pelätä, että tunteista puhuminen herättää sietämätöntä tuskaa ja että 
hän putoaa takaisin traumakokemuksiinsa. Nuoren luottamus täytyy voittaa, jotta hän 
uskaltaisi avautua ja kertoa itsestään. Nuori tarvitsee aitoa vuorovaikutusta, missä hänen 
mielipiteitään kuullaan ja kunnioitetaan [27].

Nuoruusiän ihmissuhteiden kehitystä voi verrata surutyöhön [6]. Monet ihmissuhteet 
muuttuvat, kun nuori itsenäistyy ja kohtaa uusia ihmisiä elämässään. Nuoruusikä tarjoaa 
uuden mahdollisuuden korjata kesken jääneitä ja pirstoutuneita psyykkisiä alueita, 
ymmärtää ja ratkaista ristiriitoja uudella tavalla ja käydä läpi pettymyksiä ja menetyksiä, 
ja siten mahdollistaa surutyön läpikäymisen. Pakolaistaustaiselle nuorelle surutyö on 
kaksinkertainen. Nuori luopuu kehitysvaiheen tuomista lapsenomaisista toiveista ja 
haaveista sekä todellisista läheisistä ihmissuhteista, omasta identiteetistä ja monesta 
muusta siihenastisessa elämässään tutusta asiasta [27].

5. Yksintullut mielenterveyden palvelujärjestelmässä

5.1 Menneisyydestä vaikeneminen

Monet yksintulleet ovat hiljaa menneisyydestään ja heidän kanssaan voi olla haastavaa 
keskustella menneisyyttä ja pakomatkaa koskevista aiheista. Puhumattomuus voi 
selittyä sillä, että traumakokemuksista puhuminen on liian tuskallista. Se, että lapsi 
ei kerro elämästään, voi olla hänelle keino selviytyä. Lapset ja nuoret voivat olla 
myös hämmentyneitä siitä, mitä heille on tapahtunut, eivätkä välttämättä osaa kertoa 
tapahtumista loogisesti tai kronologisesti. He saattavat myös pelätä seuraamuksia ja 
sitä, mitä kerrotulla tiedolla tehdään. Ulkopuoliselle ei välttämättä haluta puhua, koska 
heihin ei luoteta. Toiset taas saattavat ajatella, ettei puhuminen auta mitään. Länsimainen 
asioiden käsittelytapa ja mahdolliset hoidolliset toimenpiteet saatetaan kokea vieraana 
[28].

Puhumattomuus voi tehdä terapeuttisen työn haastavaksi. Siitä huolimatta 
alaikäisyksiköissä voidaan tarjota toimivaa psykososiaalista tukitoimintaa. Jotkut 
yksintulleet haluavat käsitellä tunteitaan muulla tavoin kuin puhumalla. He saattavat 
käsitellä tunteitaan esimerkiksi kirjoittamalla päiväkirjoja, kirjeitä kotimaahan, 
maalaamalla ja soittamalla musiikkia. Monet kokevat saavansa voimaa uskonnosta. Myös 
koulunkäynti, ystävät ja harrastukset auttavat selviytymään [7].
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5.2 Lähelle tuleva tuki

Lasten ja nuorten kannalta on tärkeää, että ongelmat kohdataan heidän normaalissa 
kasvuympäristössään. Normaalissa arjessa tapahtuva psykososiaalinen tuki on parasta 
ja vaikuttavinta tukea [29]. Tukea antava kasvuympäristö suojaa traumaattisten 
tapahtuminen kielteisiltä seurauksilta. Tuki lisää myös voimavaroja, joita yksintulleet 
tarvitsevat haastavassa elämänvaiheessa [23]. Tästä syystä on tärkeää kehittää tukityötä 
alaikäisyksiköissä.

Psykososiaalisen tuen tulisi olla osa alaikäisyskiköiden arkisia käytäntöjä. 
Henkilökunnalta tuen antaminen tarkoittaa empatiaa ja kiinnostuksen osoittamista. 
Arjessa psykososiaalinen tuki on aktiivista läsnäoloa ja yhdessä tekemisessä. Tärkeää on, 
että nuoret rakentavat luottamussuhdetta aikuisiin. Normaaliin kehitykseen kuuluu myös 
rajojen asettamista. Rutiinit, säännöt ja päivärytmi rakentavat puitteet turvallisuuden 
tunteelle. Psykososiaalinen tuki edellyttää myös sitä, että huomioidaan lasten ja nuorten 
psyykkinen tila ja tarjotaan tilanteeseen sopivaa terapeuttista tukea. Alaikäisyksiköissä 
toimintaperiaatteena kuitenkin on, että ensisijaisesti pidetään huolta turvallisuuden 
tunteen rakentumisesta ja perustarpeiden täyttämisestä, jonka jälkeen voidaan harkita 
terapeuttisia toimenpiteitä [2]. 

Psykososiaalinen terapeuttinen tuki voi olla akuuttia kriisiauttamista tai laaja-alaista 
toimintaa [30]. Keskusteluun perustuva toiminta ei sovi kaikille, jolloin voidaan tarjota 
toiminnallisia auttamien keinoja. Näitä keinoja ovat esimerkiksi harrastustoiminta ja 
urheilu, jossa terapeuttinen keskustelu etenee tekemisen yhteydessä. Alaikäisyksiköiden 
tulisi pyrkiä auttamaan oireilevaa lasta tai nuorta aktiivisesti paremman voinnin 
saavuttamiseksi. Tärkeää on myös, ettei yksintullutta nähdä pysyvästi haavoittuvassa 
asemassa olevaksi. Kehitykselle on haitallista, jos lapsi tai nuori jätetään oman onnensa 
nojaan [31]. 

Yksintulleet alaikäiset turvapaikanhakijat hakevat kokemusta siitä, että heillä on 
turvallista olla [15]. Turvallinen suhde edes yhden aikuisen kanssa on tärkeää vaikeuksia 
kohdanneiden lasten kohdalla. Turvallinen suhde aikuiseen vaikuttaa lapsen kehitykseen 
jopa vahvemmin kuin hänen kokemansa vaikeat ja traumatisoituvat tapahtumat [32]. 
Traumatisoivat tapahtumat voivat jäädä lapsen ja nuoren mieleen hyvin vahvasti pitkäksi 
aikaa. Tästä syytä tuen antaminen on tärkeää, vaikka traumaattisista tapahtumista olisi 
kulunut vuosia. Turvallinen ja kannustava kasvuympäristö auttaa sopeutumaan uuteen 
elämäntilanteeseen [12].

5.3 Ammatillinen tuki asumisyksikön ulkopuolella

Osa yksintulleista nuorista tarvitsee järjestelmällistä psykologista tai psykiatrista 
tukea mielenterveytensä ylläpitämiseen. Valitettavasti tällä hetkellä resurssit nuorten 
tukemiseen ovat rajalliset. Moni nuori tarvitsee lähelle tulevaa, matalan kynnyksen 
psyykkistä tukea. Nyt ainoa reitti järjestelmälliseen psyykkisen tuen piiriin on lähete 
nuorisopsykiatrian poliklinikoille, joihin on myös kantasuomalaisille nuorille pitkät 
jonot. Myös niiden elämään liittyvien erityispiirteiden vuoksi, joita tässä kappaleessa 
on kuvattu, yksintulleiden nuorten hoito on joiltain osin erilaista kuin Suomessa 
kasvaneiden nuorten hoito. Aina psykiatrian yksiköissä ei ole tarjolla riittävästi näihin 
asioihin perehtynyttä hoitohenkilökuntaa, ja tämän vuoksi hoito ei aina vastaa niitä 
tarpeita, joita yksintulleella nuorella on. Nuoret eivät aina koe saavansa apua, ja hoidon 
keskeytymisen riski on suuri. Tilanne on kuitenkin hiljalleen muuttumassa. Ensinnäkin, 
nuorispsykiatrian kentällä tunnistetaan yhä paremmin maahanmuuttajien, pakolaisten ja 
myös yksintulleiden nuorten erilaiset tarpeet. Välineitä arviointiin ja hoitoon kehitetään 
jatkuvasti. Toiseksi, nuoria lähelle tulevia mielenterveyden tukimuotoja kehitetään koko 
ajan. Tästä yhtenä esimerkkinä tämän Työkirjan mukainen malli.

 "Yksintulleet ovat kokeneet kotimaassaan ja pakomatkalla monia vaikeita 
tilanteita. He ovat kuitenkin selvinneet. Suomessa he ovat moninaisen 
hoivan kohteina ryhmäkoideissa, perheryhmäkoideissa, koulussa ja sosiaali- 
ja terveyspalveluissa. He ovat oikeutettuja tähän suojeluun ja huolenpitoon" 
(Kuusisto-Arponen, 2016b).
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RYHMÄMALLIN SUUNNITTELUN JA TOTEUTUKSEN PERUSPERIAATTEET

Tässä osuudessa kuvataan ryhmämuotoisen tukimallin suunnittelemista, 
toteuttamista ja arviointia. Yksittäisten ryhmäkertojen sisältöjä kuvataan 

osassa III.
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1. Valmistelu ja tarvekartoitus

Tämä ryhmämuotoinen tukimalli yksintulleille nuorille on suunniteltu toteutettavaksi 
arjen osana, sellaisessa paikassa, jossa nuoret ovat tai käyvät säännöllisesti, kuten (perhe-) 
ryhmäkodissa tai koulussa. Malli on myös suunniteltu niin, että nuorten kanssa arjessa 
toimivat työntekijät voivat toimia ryhmien ohjaajina. Optimaalisinta kuitenkin olisi, että 
taustatukea olisi tarvittaessa saatavilla myös terveydenhoitoalan ammattilaisilta. 

Ryhmämuotoisen tukimallin tarpeellisuus ja toimivuus ei ole itsestään selvää. Ennen 
kun mallia lähdetään toteuttamaan, kannattaa tehdä tarvekartoitus ja arvioida mallin 
toteutuskelpoisuus ajankohtaisessa kontekstissa.

1.1 Tarvekartoitus
Yksintulleilla nuorilla on usein erilaisia stressitekijöitä ja mielenterveyteen liittyviä 
haasteita.  Nuorten kanssa arjessa toimivilla aikuisilla on usein käsitys näistä haasteista 
ja he voivat toimia tärkeänä ensimmäisenä tiedonlähteenä tarpeenkartoituksessa. Nuoret 
todennäköisesti myös hyötyvät siitä, että nämä ongelmat tunnistetaan ja niitä käsitellään 
yhdessä. 

Yksi tapa kerätä näitä tietoja on ryhmämuotoinen alkuhaastattelu tai keskustelu 
työntekijöiden kesken, jolloin yksikön sisällä arvioidaan nuorten tämän hetkinen tilanne 
ja olemassa olevien tukimuotojen riittävyys. Toinen mahdollisuus on kerätä tätä tietoa 
työntekijöiltä strukturoidummin lyhyen etnografisen haastattelumallin mukaan, joka on 
kuvattu sivulla 80. Kolmas mahdollisuus on kerätä tietoa omahoitajien kautta täyttämällä 
esimerkiksi Strengths and Difficulties Questionnaire kyselylomakkeet (www.sdqinfo.
com), jolloin yksittäisten nuorten tilanne tulee systemaattisemmin kartoitettua.

Myös nuorilta itseltään voidaan kerätä tätä tietoa, joko epämuodollisemmin arkisessa 
vuorovaikutuksessa omahoitajan tai muiden työntekijöiden kanssa, tai sitten 
muodollisemmin haastattelemalla yksilöllisesti tai ryhmässä. Tässä vaiheessa voidaan 
myös käyttää kyselylomakkeita, kuten CRIES (www.childrenandwar.org/measures) 
traumaoire-kyselyä.

Työntekijöiltä ja nuorilta kerätty tieto on hyvä käsitellä yhdessä ja arvioida huolen taso. 
Kyselymittareiden etuna on, että näille on määritelty raja-arvot kliinisesti merkittävälle 
oireilulle, jolloin on helpompi arvioida, milloin kannattaa olla huolissaan. On kuitenkin 
muistettava, että haasteita saattaa esiintyä myös muilla elämän alueilla, kuten sosiaalisissa 
suhteissa tai koulusuoriutumisessa, joita mittarit eivät tavoita. Näin ollen arvion tulisi olla 
kokonaisvaltainen ja erilaisia elämän alueita ja näkökulmia huomioiva. Parasta on jos 
tällainen käsitys muodostetaan työyhteisössä yhdessä ja osana yksikön yleisiä käytäntöjä. 
Voi myös olla tarkoituksenmukaista pitää arvioinnin ja kokoamisen merkeissä erillinen 
kokous, jossa kaikkien näkökulmat tulevat kuulluksi. Jos työntekijöiden ja nuorten 
näkökulmasta nuorilla vaikuttaa olevan mielenterveysoireita tai muita arjen huolia ja 
haasteita, jotka vaikeuttavat toimintaa arjessa, voidaan ajatella, että toimenpiteet nuorten 
mielenterveyden tukemiseksi ovat tarpeen. Tämä ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita 
sitä, että ryhmämuotoinen tukimalli on tarkoitukseen sopiva.

1.2 Toteutuskelpoisuus

On tärkeää huomioida, että vaikka tietoa psyykkisestä oireilusta kerätäänkin 
tarvekartoituksen avuksi, ryhmä ei ole traumaoireiden tai muiden mielenterveysoireiden 
hoitoon suunnattu interventio, vaan se on suunnattu kaikille nuorille, joilla on arjen 
hallintaan, mielialaan ja/tai omaan käyttäytymiseen liittyviä haasteita.

Ryhmä ei välttämättä sovellu kaikille nuorille. Jos yksittäisen tai useamman nuoren oireilu 
on kovin voimakasta, esimerkiksi harhaista, itsetuhoista tai voimakkaasti antisosiaalista, 
yksilöllinen hoito on tarkoituksenmukaisempaa, sillä tavoitteena oleva vertaistuki ei 
todennäköisesti olisi riittävää tai mahdollista. Samoin jos joku nuorista on kokenut 
akuutin kriisitilanteen, kuten lähiomaisen menetyksen, ryhmän aloittaminen ei siinä 
hetkessä ole tarkoituksenmukaista. Jos taas tällainen tilanne tapahtuu ryhmän aikana, 
vertaistuki saattaa tukea nuoren selviytymistä akuutissa tilanteessa. Samoin jos nuorten 
haasteet ja tarpeet ovat hyvin toisistaan poikkeavia, voi olla parempi harkita yksilöllisiä 
tukimuotoja. Jos nuorella on käynnissä intensiivinen hoitoprosessi muualla, kannattaa 
hoitavan tahon kanssa neuvotella, onko tarkoituksenmukaista kutsua nuori ryhmään.

Yllä mainittujen poissulkukriteereiden lisäksi kannattaa miettiä yksikön nuorten 
sosiaalisia suhteita ja ryhmädynamiikkaa. Jos nuorten keskuudessa esiintyy toistuvia 
ja/tai voimakkaita ristiriitoja, on harkittava tarkkaan, ovatko nämä ristiriidat sellaisia, 
että niitä on mahdollista hallita ryhmässä. Viitteitä tästä antaa nuorten käyttäytyminen 
muissa yksikön yhteisissä kokoontumisissa. Myös nuorten ja työntekijöiden väliset 
voimakkaat ristiriidat arjessa, ja koettu luottamuksenpuute voivat luoda haasteita 
ryhmän aloittamisessa ja toiminnassa. Vertaisuuden toteutumiseksi on hyvä, jos 
nuoret ovat suhteellisen samanlaisessa tilanteessa, jolloin huomioidaan esimerkiksi 
ikä, sukupuoli, etnisyys, koulutustausta ja oleskelulupastatus. Toisaalta se, että kaikki 
yksikön nuoret saavat osallistua ja voivat olla vuorovaikutuksessa toistensa kanssa, voi 
olla tärkeämpää kuin se, että nuorten taustat, tarpeet ja tilanteet ovat samanlaisia. Lisäksi 
on hyvä huomioida yksikön käytännön toiminta. Toteutumisen edellytyksenä on, että 
ohjaajaksi löytyy soveltuvia ja sitoutuneita työntekijöitä, ja että muut työntekijät ja johto 
ymmärtävät mallin tarkoituksen ja tavoitteet ja tukevat tätä prosessia. Näitä asioita ei 
kuitenkaan pidä ymmärtää poissulkukriteereinä, vaan tiedostaa, että nämä asiat saattavat 
vaikuttaa yhteiseen työskentelyyn ryhmässä. 

On kuitenkin huomioitava, että nuorilla on usein muita harrastuksia, koulutehtäviä ja 
töitä, jotka saattavat käytännössä vaikeuttaa osallistumista, ja että kaikkien aikatauluja 
ei aina voi sovittaa yhteen. Monilla nuorilla tällaiset asiat menevät tukitoimenpiteiden 
edelle ja tällöin on hyvä kunnioittaa nuorten valintoja ja tehtävä käytännön ratkaisuja.
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2. Suunnittelu

2.1 Aikajana

Ryhmien suunnittelussa kannattaa laatia aikajana toteutuksesta. Tälle aikajanalle 
kannattaa sijoittaa keskeiset toiminnat ja tavoitteet. Samalla aikajanaa laadittaessa 
on huomioitava juhlapyhät, kouluvuoden kesto, sekä mahdolliset muut seikat kuten 
Ramadan-pyhäkuukausi. Ryhmä suositellaan toteutettavan säännöllisesti viikottaisina 
tapaamisina, jolloin toteutukseen kuluu arviolta 10 viikkoa. On myös suositeltavaa, että 
ryhmä toteutetaan yhtäjaksoisena, esimerkiksi koululukukausien aikana. 

2.2 Budjetti

Ryhmän toteutuksessa on myös huomioitava riittävä budjetointi. Mahdollisista 
työkorvauksista pitää sopia, mikäli ryhmien toteutus ei kuulu ohjaajien  perustyötehtäviin. 
Samoin mahdolliset ulkopuoliset konsultaatiokulut on hyvä huomioida, jos tällaisten 
katsotaan olevan tarpeen. Joissakin ryhmäharjoituksissa voidaan käyttää erilaisia 
materiaaleja, joista voi syntyä kuluja. Ryhmän alkuun ja loppujuhlaan on myös hyvä 
järjestää jonkinlaista tarjottavaa nuorille, joista voi myös syntyä kuluja. Joidenkin ryhmien 
yhteydessä on myös sovittu nuorille tarjotuista palkinnoista ryhmän suorittamisesta, 
kuten festivaali-lipusta tai yhteisestä retkestä. Suurin kustannus muodostuu kuitenkin 
todennäköisesti tulkkauksesta.

2.3 Yhteistyökuvioiden kartoittaminen

Ryhmämuotoisen tukimallin tarkoituksena on myös edesauttaa traumatisoituneiden 
nuorten hoitoon ohjautumista lisäämällä nuorten sekä heidän kanssaan työskentelevien 
aikuisten tietoisuutta traumaoireista, sekä lisäämällä luottamusta nuorten ja 
työntekijöiden välillä. Hoitoon ohjautuminen edellyttää kuitenkin sitä, että soveltuvat 
yhteistyökuviot on luotu jo ennen ryhmän alkua. Mielenterveyspalveluita yksintulleille 
nuorille tarjoavat esimerkiksi nuorisopsykiatrian poliklinikat, perheneuvolat ja yksityiset 
terveydenhoitopalveluiden tuottajat. Ennen ryhmän aloittamista on hyvä neuvotella 
ohjaamiskäytännöistä ja ilmoittaa ryhmän aloittamisesta näille tahoille. Näiden tahojen 
tuki voi olla tärkeää, jos kaikki ei suju suunnitelmien mukaan ryhmässä, tai jos koetaan, 
että yksittäinen nuori hyötyisi enemmän yksilöllisestä hoidosta. Tällaiset tahot tai muut 
terveydenhoitoalan ammattilaiset voivat myös toimia taustatukena. 

Voi myös olla hyvä sopia työnohjauksesta ohjaajille ryhmän aikana. Työnohjauksen kautta 
haastavat tilanteet voidaan yhdessä pyrkiä ratkaisemaan ja voidaan myös tarkemmin 
arvioida nuorten tarpeita. Ennen ryhmän alkua on myös hyvä kartoittaa muita tarjolla 
olevia palveluita, joiden tarve saattaa käydä ilmi ryhmän aikana. Tämä voi olla esimerkiksi 
yhteistyö kouluterveydenhuollon tai harrastustoiminnan järjestäjän kanssa.

2.4 Työyhteisö
Ryhmän aloittamisen lähtökohta on tarpeiden kartoituksen lisäksi työyhteisön halukkuus 
ja kiinnostus tämän tyyppiseen toimintaan. Työyhteisöstä tulisi löytää vähintään kaksi 
ohjaajaa, jotka ovat käytettävissä koko ryhmäprosessin ajan ja innostuneita ryhmän 
ohjaamisesta. Ryhmä suositellaan toteutettavan viikoittaisina tapaamisina samaan aikaan, 
jotta ryhmä muodostuisi osaksi nuorten rutiinia. Työvuorot voivat yksiköissä vaihdella, 
joten samojen ohjaajien sitoutuminen kaikkiin tapaamisiin ei ole aina mahdollista, 
jolloin laajemman ohjaajaryhmän rakentaminen voi olla tarkoituksenmukaista. Liian 
suuri vaihtuvuus voi kuitenkin häiritä ryhmäprosessin kulkua. On aina suositeltavaa, 
että vähintään yksi ohjaajista on ollut mukana edellisellä ryhmäkerralla, jotta voidaan 
tarvittaessa vastata edellistä kertaa koskeviin kysymyksiin. Ohjaajien tulisi olla tehtävään 
soveltuvia, ja soveltuvuutta arvioidessa on hyvä huomioida aiempi (nuorten) ryhmien 
ohjaamisen kokemus, käytettävyys koko prosessin ajan, yksikön nuorten suhtautuminen 
ohjaajaan (luottamus), sekä muu soveltuva kokemus tai koulutus. TASA-hankkeen 
puitteissa toteutettavista koulutuksista tulee maininta hankkeen sivustolle, https://
research.uta.fi/tasa/

Ohjaajien lisäksi on tärkeätä, että muu työyhteisö on valmis tukemaan prosessia, 
tarvittaessa avustaa valmisteluissa ja hankinnoissa, ja että he osoittavat joustavuutta 
työvuorosuunnittelun ja työajankäytön suhteen. Ryhmien ohjaaminen vie jonkin 
verran aikaa viikoittain ohjaajien osalta, jolloin muiden on oltava valmiit omaksumaan 
mahdollisia ylimääräisiä tehtäviä. Näin ollen on tärkeätä tiedottaa ja keskustella 
yksiköiden sisällä ryhmämallin tarkoituksesta ja käytännön toteutuksesta. 
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2.5 Osallistujat

Ryhmän kokoamisessa on hyvä huomioida käytännön seikat, kuten ryhmän koko, 
kieli, kulttuuritausta, ikäjakauma ja nuorten muut menot. Ryhmän koko suositellaan 
rajoitettavan 8 nuoreen, joskin pienempi ryhmä (3-5 nuorta) on helpommin hallittavissa. 
Ryhmämallin mukaista toimintaa voi myös soveltaa yksilötapaamisissa esimerkiksi 
omahoitajan kanssa. Kielien kirjo hidastaa ryhmätoimintaa, mutta voi myös luoda 
poikkeuksellisen mahdollisuuden nuorille kommunikoida toistensa kanssa. Pienemmissä 
ryhmissä, joissa on useampi tulkki, aikuisia saattaa olla ryhmässä useampia kuin nuoria, 
jolloin on erityisen tärkeää varmistaa, että nuoret tulevat kuulluksi. Vertaisuuden 
toteutumiseksi on hyvä, jos nuoret ovat suurin piirtein saman ikäisiä, ja myös sukupuoli 
on hyvä huomioida tällä tavoin. Erilaisuus voi tuoda uusia näkökulmia keskusteluun, 
mutta jos ryhmässä on yksilöitä, jotka poikkeavat muista esimerkiksi iän suhteen, on 
tärkeää varmistaa, että he tulevat keskustelussa kuulluksi. Nuorten osalta on myös tärkeä 
varmistaa, että he voivat osallistua koko ryhmäprosessiin. Jos tähän tulisi poikkeuksia 
jonkin nuoren osalta, on huomioitava, että poissaoleva tai palaava nuori voi häiritä 
ryhmäytymistä ja vertaistuen syntymistä. Kaikkien näiden asioiden suhteen on kuitenkin 
käytettävä harkintaa, yksikön nuorten yhteenkuuluvuuden kannalta voi olla tärkeämpää 
antaa kaikkien osallistua, kuin että ihanneolosuhteet vertaisuuden kannalta toteutuu.

Kun tarvekartoituksen kautta on varmistuttu ryhmän tarpeellisuudesta ja 
toteutuskelpoisuudesta, ja jos työyhteisössä koetaan olevan valmiita ja halukkaita 
tämäntyyppiseen toimintaan, on aika ryhtyä motivoimaan ryhmätoimintaan soveltuvia 
nuoria. Nuorten motivoimiseen kannattaa käyttää riittävästi aikaa, jotta he ymmärtävät, 
mihin ollaan yhdessä ryhtymässä. Motivoinnissa voidaan lähestyä nuoria yksilöllisesti 
tai ryhmätapaamisissa. Tässä on hyvä huomioida yksilöllisten nuorten tarpeet ja 
yksikön nuorten välinen ryhmädynamiikka. Mielenterveysasioihin saattaa liittyä paljon 
ennakkoluuloja ja näin ollen voi olla tarkoituksenmukaista pehmentää kuvausta ryhmän 
tarkoituksesta, korostaen vertaistukea, voimavaroja ja hyvinvointia. Yksi vaihtoehto 
on houkutella nuoria mukaan kokeilemaan, ja kertoa, että lopullisen päätöksen voi 
tehdä vasta ensimmäisen kerran jälkeen. Nuoruusikään liittyy myös paljon kysymyksiä 
identiteetin rakentamiseen ja ryhmään kuuluvuuteen liittyen, ja näin ollen nuoret ovat 
varovaisia leimautumisen ja erilaisuuden suhteen. Tästä syystä voi olla tärkeätä pohjustaa 
keskustelua yksilöllisissä keskusteluissa, joissa nuori voi luottamuksellisesti kysyä ryhmän 
tarkoituksesta ja tavoitteista. Motivoinnin tukena voi myös käyttää erilaisia palkintoja, 
jos ne koetaan olevan tarpeellisia. Tärkeää on kuitenkin painottaa ryhmäkokemuksen 
ainutlaatuisuutta. Toiminnalle on myös hyvä saada edustajien suostumus ja tuki.

2.6 Tulkkaus

Soveltuvien tulkkien valinta on erittäin tärkeää ryhmäprosessin kannalta. 
Ryhmätyöskentelyyn soveltuva tulkki pitäytyy tarkasti tulkin roolissa, mutta on samalla 
tietoinen ryhmädynaamisista ilmiöistä. Hyvä tulkki mahdollistaa syvällisen keskustelun. 
Toisinaan tämä tarkoittaa myös rentoa otetta nuoriin ja heihin tutustumista etukäteen, 
tai esimerkiksi tulkin osallistumista yhteisiin aloitushetkiin, joissa syödään ja ollaan 
rennommin yhdessä. Näin tulkki voi tulla tutuksi kaikille, myös niille, jotka eivät puhu 
tulkin kieltä.

Tarkka ja nopea tulkkaus on tärkeä ryhmässä, koska tulkkaukseen kuluva aika saattaa 
vesittää ryhmän ilmapiiriä, jolloin ryhmädynaamiset ilmiöt voivat karata käsistä. Liian 
tuttavallinen tulkki, joka jutustelee muita asioita nuorten kanssa, voi myös antaa väärää 
tietoa ja saattaa jättää ohjaajat ryhmäprosessin ulkopuolelle. Näin ollen on korostettava 
ainakin ryhmäkerran ydinosuuksissa, että tulkki pitäytyy tarkasti tulkkaustehtävässään. 
Toisaalta on hyvä osallistuttaa  tulkki ryhmäkertojen valmisteluihin, niin että hän tietää 
psykoedukatiiviset sisällöt ja harjoitukset, jotka toteutetaan. Ennen tapaamista on hyvä 
kerrata, mitä tällä ryhmäkerralla käsitellään ja tapaamisen jälkeen koota ajatuksia yhteen. 
Tästä syystä voi olla tarkoituksenmukaista varata tulkit hiukan pidemmäksi aikaa. 
Tuttujen alku- ja lopetusharjoitusten ohjaamisen voi myös antaa tulkin tehtäväksi. On 
myös vahvasti suositeltavaa, että pitäydytään samoissa tulkeissa koko ryhmäprosessin 
ajan, jolloin luottamuksellisuus säilyy ryhmässä ja tulkit oppivat ryhmän käytännöt.

2.7 Arviointi
Ryhmäprosessin aikana on hyvä laatia muistiinpanot jokaisesta kerrasta. Tällä tavoin on 
helpompi muistaa ja arvioida mikä sujui hyvin tai huonosti, sekä mahdollisesti muokata 
mallia tarpeen mukaan seuraavalle kerralle. Työkirjan liitteenä on hankkeessa käytetty 
ryhmäkertojen arviointilomake, kts liite s.82.

Myös nuorten haastattelut ryhmässä tai yksilöllisesti voivat olla tarkoituksenmukaisia 
prosessin aikana. Palautteen perusteella voi sitten tarpeen mukaan muokata käytäntöjä 
tai jopa keskeyttää ryhmä ja ohjata nuoria yksilölliseen tukeen. Yksilöllinen tiedonkeruu 
nuorilta voi olla tarkoituksenmukaisempi prosessin alussa, koska mielenterveysoireiluun 
saattaa liittyä erilaisia ennakkoluuloja ja pelkoja, ja lisäksi käsitteet voivat olla vieraita ja 
kaivata selittämistä.
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Ryhmämallin tuloksellisuuden arvioinnissa voidaan käyttää muodollisempia menetelmiä, 
kuten kyselylomakkeita tai strukturoituja haastatteluita. Toisaalta voidaan käyttää 
myös epämuodollisempia arviointimenetelmiä, kuten ryhmäkeskusteluita tai nuorten 
haastatteluita tai osallistavia menetelmiä. Lomakkeiden lisäksi III osassa kuvattu kolmas 
ryhmäkerta sisältää lyhyen hyvinvointi-haastattelumenetelmän, jota voidaan käyttää 
myös keskustelun pohjana työyhteisön kesken. Vaikka varsinaiseen ryhmäprosessin 
tuloksellisuuden arviointiin ei pyrittäisikään, voi olla hyvä kirjata joitakin yhteisiä 
tavoitteita ryhmän aluksi, jotta ryhmäprosessin päätyttyä voidaan verrata lopputulosta 
alkuoletuksiin ja –tilanteeseen. 

Ryhmämuotoisen tukimallin tavoitteet voidaan ymmärtää 1) mielenterveystietoisuuden 
lisäämisenä työyhteisön ja nuorten keskuudessa, 2) erilaisten ongelmien ja oireiden 
käsittelykeinojen vahvistamisena, 3) vertaistuen luomisena nuorten keskuudessa sekä     
4) luottamuksen vahvistamisena nuorten ja työntekijöiden välillä. Näiden toimenpiteiden 
kautta voidaan herkemmin puuttua nuorten mielenterveysongelmiin, löytää yhteisiä 
keinoja ongelmien käsittelemiseksi sekä edesauttaa hoitoon hakeutumista.

Ryhmäprosessin päätyttyä, ja kun kaikki tiedot on koottu, on hyvä arvioida prosessin 
kulkua, joko ohjaajien tai sitten laajemmin työyhteisön keskuudessa. Tässä voidaan 
koota hyviä käytäntöjä, mutta myös epäonnistumisia ja kantapään kautta opittuja asioita. 
Tämän perusteella voidaan päivittää harjoituksia ja käytäntöjä seuraavan ryhmän 
varalle. Nämä tiedot on hyvä kerätä yhteen paikkaan ja ymmärrettävään muotoon 
esimerkiksi raportiksi, muuten opit helposti jäävät yksittäisten työntekijöiden varaan. 
Tämän perusteella voidaan myös laatia jatkosuunnitelmia työyhteisön kesken, jos 
ryhmämuotoinen tukimalli on koettu hyvänä käytäntönä osana yksikön arkea. Lisäksi 
tuloksista ja saavutuksista voidaan tiedottaa työyhteisön sisällä ja tarvittaessa myös 
laajemmin yhteistyötahoille. 

Ryhmämuotoinen tukimalli on kehitetty osana tutkimushanketta. Tässä yhteydessä 
tuloksellisuuden arviointiin on käytetty erilaisia mittareita ja laadullisia menetelmiä, 
kuten ryhmähaastatteluita. Tällaiset käytännöt eivät välttämättä ole tarpeellisia ryhmien 
toteuttamiseksi tietyissä yksiköissä. Suosittelemme kuitenkin, että ryhmämuotoisen 
tukimallin soveltuvuutta kulloisessakin yksikössä arvioidaan ainakin prosessin 
päätteeksi. Tässä jonkinlaiset mittarit tai muut dokumentointityökalut voivat olla 
hyödyllisiä. Alkumittaus mahdollistaa mittareiden mukaisen vertailun ennen ja jälkeen 
ryhmäprosessin, ja voi antaa viitteitä prosessin tuloksellisuudesta. Mittarit kannattaa 
kuitenkin valita sillä ajatuksella, että mitattaviin asioihin pyritään aikaansaamaan 
muutos. Mittareihin ja tuloksellisuuteen liittyviin kysymyksiin voi olla yhteydessä TASA-
hankkeen tutkimusryhmään (https://research.uta.fi/tasa/).

3. Toteutus

3.1 Koulutus

Toteutuksessa ensimmäinen askel on työyhteisön ja ohjaajien koulutus. 
Tutkimushankkeen osana on kehitetty kolmen päivän koulutus, jossa ensimmäinen 
osuus käsittelee mielenterveysongelmien tunnistamista ja kohtaamista arjessa. Tämä 
osuus on suunnattu kaikille yksiköiden työntekijöille ja pohjustaa ryhmätyöskentelyä 
yksikössä. Seuraavat kaksi päivää keskittyvät ryhmänohjaamisen harjoitteluun ja 
eri ryhmässä toteutettavien harjoitteiden harjoittelemiseen. Suosittelemme että 
ainakin ryhmien ohjaajat käyvät koulutuksen. Jos ohjaajilla ei ole aiempaa kokemusta 
ryhmien ohjaamisesta, suosittelemme, että ensimmäinen ryhmä ohjataan kokeneen 
työparin kanssa, tai että ryhmien suunnittelussa ja ryhmäprosessin aikana toteutuu 
säännöllinen työnohjaus kokeneen ryhmänohjaajan kanssa. Jos ohjaajilla on aiempaa 
kokemusta ryhmien ohjaamisesta, he voivat kuitenkin hyötyä kokeneen ryhmänohjaajan 
konsultaatiosta tämän ryhmän ja kohderyhmän erityiskysymyksistä ja haasteista. TASA-
hankkeen puitteissa toteutettavista koulutuksista tulee mainita hankkeen sivustolle. Myös 
TASA-hankkeen tutkimusryhmään ja asiantuntijoihin voi olla yhteydessä konsultaation 
merkeissä, heidän yhteystiedot löytyvät hankkeen sivustolta https://research.uta.fi/tasa/

3.2 Ryhmänkulun suunnittelu

Kappaleessa 2.1 kuvattiin ryhmän aikajana tarvekartoituksesta ryhmäprosessin 
arviointiin. Tämän lisäksi on tärkeää aikatauluttaa yksittäiset ryhmäkerrat. Tässä on 
huomioitava osallistuvien nuorten aikataulut, työntekijöiden työvuorot, sekä yksikön 
yleinen rytmi, kuten nuorten oletettu jaksaminen ja energiataso. Säännöllistä viikoittaista 
tapaamisaikaa suositellaan sitoutumisen vahvistamiseksi ja helpottamiseksi. Jokaiseen 
ryhmäkertaan on hyvä varata vähintään 90 minuuttia. Ryhmäkerran purkamiseen on 
hyvä varata 15 – 30 minuuttia heti ryhmän päätyttyä. Tulkit on varattava ryhmäkerran 
ajaksi, tulkkien päivittämiseen ja tarvittaessa ryhmäkerran purkamiseen. Tämän lisäksi 
suositellaan, että ohjaajat varaavat viikoittain vähintään tunnin jokaisen ryhmäkerran 
yhteiseen suunnitteluun ja tehtävien jakoon. Aikataulutus ovat hyvä huomioida myös 
työyksikön työjärjestystä suunniteltaessa.
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Tässä kappaleessa kerrataan lyhyesti yksittäisen ryhmäkerran kulku, mutta tarkemmat 
kuvaukset jokaisesta ryhmäkerrasta löytyy osasta III. Jokainen tapaaminen alkaa yhteisellä 
ruokailuhetkellä. Tämä antaa hiukan joustovaraa alkuun ja mahdollistaa asettumisen 
yhteiseen tekemiseen. Tämä toimii myös motivoivana tekijänä osallistumiseen ja 
varmistaa, että energiataso mahdollistaa keskittymisen nuorilla. Tarjoilun voi suunnitella 
nuorten mieltymysten mukaan, huomioiden kuitenkin terveellisyyden. Kun kaikki ovat 
paikalla, siirrytään ryhmän varsinaiseen avaukseen. Tässä on hyvä olla jonkinlainen 
siirtymä, kuten osassa III kuvatut fyysiset harjoitteet. On hyvä pitää avaus aina samana, 
jolloin se toimii merkkinä siirtymisestä keskittyneeseen ryhmätoimintaan. Tätä seuraavat 
erilaiset käsiteltävät teemat ja harjoitteet, jonka jälkeen suljetaan ryhmäkerta yhteisellä 
harjoitteella. 

Ryhmäkertoja suunniteltaessa on hyvä käydä läpi aina kyseisen ryhmäkerran kulku, sekä 
harjoitteet. Samalla voi yrittää mielikuvissa tarkistaa, miten yksittäiset nuoret saadaan 
parhaiten orientoitumaan harjoituksiin ja teemoihin, ja sen mukaan voidaan tarvittaessa 
muokata harjoituksia tai lähestymistapoja. On myös tärkeä sopia tarkkaan tehtävien jaosta 
ja vastuista, jotta nämä asia on varmasti tiedossa ryhmää ohjatessa. Tietyt harjoitukset 
vaativat myös hiukan etukäteisvalmisteluita tai materiaaleja, jotka ovat tärkeä tehdä tai 
hankkia etukäteen. Myös tarjoilujen järjestäminen voi olla aikaa vievää, ja tämän vastuun 
voi myös jakaa työyksikössä.

3.3 Ryhmien ohjaus

Ryhmänohjaukseen on siis hyvä varata 3 tuntia viikoittain, joista 90 min 
ryhmänohjaamiseen, 60 min seuraavan kerran valmistelutyöhön ja 30 min ryhmäkerran 
purkamiseen ohjaajien (ja tulkin) kesken. 

Terapeuttisissa ryhmissä on tiettyjä yhteisiä parantavia elementtiä, mutta nämä painottuvat 
eri ryhmissä eri tavoin. Seuraavalla sivulla on tiivistetty Irvin Yalomin kokoamat ryhmän 
terapeuttiset elementit, joita voi käyttää tukena ryhmää suunniteltaessa ja arvioitaessa. 

Osassa III esiteltyihin harjoituksiin on koottu toimivia osioita olemassaolevista 
materiaaleista (viitteet kunkin harjoituksen alla sekä osion lopussa) sekä kehitetty uusia 
harjoituksia juuri tätä kohderyhmää varten.

Ryhmän terapeuttiset elementit  ja miten ne voivat tulla ilmi nuorten ryhmässä

Toivon herättäminen
Yksintulleet nuoret ovat tulleet Suomeen 
paremman elämän toivossa, mutta toivon 
ylläpitäminen voi olla haasteellista uudessa, 
epävarmassa ympäristössä. Muut ryhmän 
jäsenet ja ohjaajat voivat herättää ja ylläpitää 
toivon kipinää.

Mallioppiminen
Nuoret oppivat ohjaajan malliesimerkin kautta 
auttamaan ja tukemaan toisiaan ja voivat tällä 
tavoin oppia uusia käyttäytymismalleja.

Sosiaalisten taitojen oppiminen
Sosiaalisia taitoja, kuten toisten kunnioittamista, 
kuuntelemista ja ongelman ratkaisutaitoja 
voidaan harjoitella ryhmässä. Sosiaalisia taitoja 
opetellaan joko ryhmän sääntöjä seuraamalla 
tai sitten harjoituksissa.

Ryhmäkoheesio
Yhteenkuuluvuuden tunne on ehkä tärkein 
elementti ryhmän toimivuuden kannalta. 
Tämä luo turvallisen pohjan kaikelle 
vuorovaikutukselle ja jakamiselle. Koska 
nuoret kohtaavat toisiaan ja ohjaajia myös 
arjessa, hyvä yhteenkuuluvuuden tunne voi 
myös kantaa ryhmän jälkeen arjessa.

Altruismi
Toisten auttaminen on voimaannuttavaa. Jos 
nuoret voivat auttaa ja tukea toisiaan, myös 
auttaja vahvistuu. Usein myös toisen nuoren 
antama neuvo voi olla osuvampi kuin aikuisen.

Universaalisuus
Kun nuoret jakavat (samankaltaisia) 
kokemuksiaan toisilleen, he voivat ymmärtää, 
etteivät ole yksin ongelmiensa kanssa. Tämä 
edellyttää sitä, että tullaan kuulluksi ja että 
kuunnellaan muita.

Interpersoonallinen oppiminen
Ryhmässä opitut taidot voivat kulkeutua 
myös yksikön arkeen ja nuoret voivat soveltaa 
taitojaan eri tilanteissa ryhmän ulkopuolella.

Tiedon jakaminen
Ryhmässä voidaan oppia tärkeistä teemoista 
ohjaajilta ja toisilta nuorilta. Tiedon jakaminen 
voi tapahtua keskustelemalla, osallistavilla 
menetelmillä tai muilla pedagogisilla keinoilla.

Perhekokemuksen korjaaminen
Moni nuorista on kokenut erilaisia haasteita 
lapsuuden perheessään ja moni on joutunut 
luopumaan perheestään. Ryhmä tarjoaa 
mahdollisuuden vahvistaa kiintymyssuhteita 
osallistuviin nuoriin ja aikuisiin turvallisessa 
ympäristössä.

Eksistentiaaliset tekijät
Ryhmä antaa mahdollisuuden käsitellä nuorille 
tärkeitä teemoja, kuten identiteettikysymyksiä, 
yhteenkuuluvuutta ja omia tulevaisuuden 
toiveita ja näkymiä

Katarsis
Katarsis tarkoittaa tunteiden ilmaisua, joka vapauttaa taakasta. Katarsis on mahdollista 
ryhmässä, jossa yhteenkuuluvuuden tunne on vahva. Tällainen avautuminen on suotavaa, 
mutta yhteenkuuluvuuden tunteen rakentaminen on kuitenkin ensisijaista, eikä pidä olettaa, 
että nuoret haluavat puhua vaikeista asioista tai että he välttämättä aina hyötyisivät siitä. Vaikka 
nuoret pitävät tietyt asiat itsellään, ryhmän luoma avaus voi kuitenkin edesauttaa avautumista 
ryhmän ulkopuolella kahden kesken tai tukea hoitoon hakeutumista myöhemmin.

Yalom, Irvin D. The Theory and Practice of Group Psychotherapy. 4th ed. New York: Basic Books, 1995.
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1. Tietoa ryhmämallin etenemisestä

1.1 Ryhmäkertojen rakenne

Jokaisella ryhmäkerralla toistuu sama rakenne, joka esitetään yksityiskohtaisesti sivulla 44. 

a. Kokoontuminen: Sisältäen tarjoilut ryhmän toiveiden ja mahdollisuuksien mukaan.

b. Aloitus: Kerrasta toiseen samana pysyvä aloitusharjoitus, joka kokoaa ryhmän aloittamaan 
yhteisen toiminnan ja rauhoittaa kunkin yksilöllisesti toimintaan.

Aiheen käsittely: Ryhmäkerran varsinainen sisältö.

c. Lopetus: Kerrasta toiseen samana pysyvä lopetusharjoitus, joka toimii merkkinä yhteisen 
toiminnan lopettelemisesta ja tasaa ryhmäkerran aikana mahdollisesti kohonnutta vireystilaa tai 
voimakkaita tunteita.

d. Loppufiilis: Tarkoituksena on antaa jokaiselle osallistujalle mahdollisuus kertoa, miltä kyseisen 
ryhmäkerran sisältöjen käsittely tuntui ja millä mielellä he lähtevät jatkamaan päivää. 

1.2 Ryhmäkertojen aiheet

Jokaisen ryhmäkerran aihe määräytyy viereisellä sivulla olevan kuvan mukaisesti. Ryhmäkertojen 
aiheet koostuvat kolmesta moduulista: 1) Aloitus, 2) Teemat ja 3) Tulevaisuus. Ryhmäkertoja on 
yhteensä kymmenen. Ryhmäkerroilla käsiteltävät aiheet ja niihin liittyvät materiaalit esitetään 
sivulla 48.

Ryhmäkertojen aiheita voi käydä läpi keskustellen. Psykoedukaatiota ja harjoitusten ohjeistusta 
kannattaa muuttaa omaan puhekieleen ja omalle ryhmälle sopivaksi.

Ryhmän aloitus (kerrat 1-3)
Sisältävät ryhmäytymisen, psykoedukaation ja osallistujien haastattelun tulevien ryhmäkertojen 
sisältöjen hahmottelemiseksi. 

Teemat (kerrat 4-7)
Sisältävät osallistujien haastattelusta nousseiden teemojen (kuten uni, kipu, ihmissuhteet...) 
käsittelyn.

Tulevaisuus (kerrat 8-10)
Sisältävät harjoituksia oman identiteetin ja omien voimavarojen hahmottamiseksi sekä 
loppujuhlan. 
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1.3 Ryhmäkerta 0: Ryhmää edeltävä infotilaisuus
Tämä ryhmäkerta edeltää varsinaisen ryhmän alkua. Sen tarkoituksena on esitellä ryhmätoimintaa 
osallistujille sekä motivoida heitä siihen. Mikäli yksikössä on kokemusta aikaisemmista 
ryhmätoiminnoista tai sisällöistä, näin perusteellista motivointikertaa ei ehkä tarvita. Jollain tavalla 
on kuitenkin hyvä varmistaa, että nuorilla on mahdollisuus saada vastauksia heitä mahdollisesti 
askarruttaviin kysymyksiin. 

Viereisellä sivulla olevasta rakenteesta voi siis valita sisältöjä sen mukaan, mitä uskoo omaan 
ryhmään kutsuttujen osallistujien juuri sillä hetkellä tarvitsevan.  Tällä ryhmäkerralla ei vielä 
toteuteta edellä kuvattua ryhmäkerran rakennetta, vaan tapaaminen on vapaamuotoisempi. 
Osallistujilla tulee olla myös mahdollisuus kysyä ja saada vastauksia heitä askarruttaviin asioihin 
ryhmään lähtemisessä. Mikäli aiemmista ryhmistä joku osallistuja on halukas tulemaan paikalle 
kertomaan kokemuksistaan ja ryhmän hyödyistä, sillä olisi todennäköisesti suuri motivoiva 
merkitys. Tällä ryhmäkerralla voidaan myös lukea edellisen ryhmän kirje seuraavalle ryhmälle 
(kts. Ryhmäkerta 10).

Jos ryhmän vaikuttavuudesta halutaan kerätä tietoa, voidaan tällä ryhmäkerralla toteuttaa 
lomakepohjainen alkumittaus. Lisätietoa tehokkuuden arvioinnista saat ottamalla yhteyttä:  
kirsi.peltonen@uta.fi

Nuorten info – Yleiset periaatteet

Ota selvää, onko nuorille jo puhuttu jotakin ryhmästä.

Painotetaan sitä, että ”kuka tahansa hyötyisi tästä toiminnasta”. Se voi myös olla 
erityiseksi hyödyksi silloin, jos on kokenut vaikeita asioita.  

Tuodaan esiin, että osallistujia tullaan kuulemaan ryhmän sisältöjen laatimisessa 
(ts. Ryhmäkerta 3. Ryhmähaastattelu)

Voit käydä asioita läpi esimerkiksi näin:

• Kun ihminen joutuu hetkellisesti 
tai pidemmän aikaa selviytymään 
vaikeista asioista tai elämään haitallisissa 
tai jopa vaarallisissa olosuhteissa, se 
saattaa vaikuttaa hänen mielialaansa ja 
käyttäytymiseensä. Näin voi olla, vaikka 
vaikeista tapahtumista olisi kulunut jo 
paljonkin aikaa. Toivomme, että tässä 
ryhmässä saamme työkaluja siihen, miten 
omaa mielialaa voi parantaa ja miten 
omaan käyttäytymiseen voi vaikuttaa.

• Kun muuttaa uuteen maahan, voi 
helposti tuntea jäävänsä kovin yksin, ja 
on vaikea löytää ihmisiä, joiden kanssa 
keskustella. Toivomme, että tässä ryhmässä 
syntyy hyvä ja turvallinen ilmapiiri, jossa 
voidaan vaihtaa kokemuksia, saada tukea 
ja oppia toinen toisiltaan.

• Omaan mielialaan voi vaikuttaa 
esimerkiksi liikunnalla ja rentoutumisella. 
Myös asioista puhuminen ja niiden 
käsittely helpottavat oloa. Arkielämässä 
nämä keinot helposti jäävät huomaamatta, 
mutta kun näitä taitoja harjoittelee, ne 
auttavat yhä paremmin.

• Usein huolehdimme muista, mutta 
unohdamme pitää huolta itsestämme. On 
tärkeää pitää huolta itsestään myös siksi, 
että silloin jaksaa huolehtia muista. 

• Olette varmasti huomanneet, että keho 
ja mieli ovat tiiviissä yhteydessä toisiinsa: 
huolet, murheet ja toisaalta iloiset ja ihanat 
asiat tuntuvat kehossa. Stressistä tulee pää 
kipeäksi, ja taas hyvällä tuulella kivut 
eivät tunnu yhtä pahalta. Mieli vaikuttaa 
kehoon: ajatusten avulla voi parantaa 
esimerkiksi kipujen kanssa selviytymistä. 

• Tämän ryhmän tarkoituksena on 
yhdessä harjoitella keinoja lisätä kehon ja 
mielen hyvinvointia. 

• Tapaamme yhteensä  10 kertaa aina 
tiistaisin/keskiviikkoisin tms. Ryhmä 
alkaa:______ ja päättyy_____________.

• Jokainen tapaaminen kestää 90 min, 
mutta jokaiseen ryhmäkertaan sisältyy 
vapaata olemista, kuten yhdessä syömistä.

• Muun ajan teemme harjoituksia, 
jaamme tietoa ja keskustelemme. 

• Jokainen saa päättää itse, mitä kertoo 
ryhmässä itsestään. 

• Mikään harjoitus ei ole ihmelääke, mutta 
jokainen pienikin askel on tärkeä.

• On hienoa, että olette tulleet mukaan 
ryhmään, ja haluatte aktiivisesti vaikuttaa 
omaan vointiinne ja elämäänne.

Tästä ryhmäkerrasta eteenpäin toteutuu aina seuraavalla aukealla esitelty ryhmäkerran rakenne 
sekä siihen liittyvät toistuvat osiot a., b., c. ja d sekä kunkin ryhmäkerran aiheen käsittely.
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2. Ryhmäkertojen rakenne

a.   Kokoontuminen (tarjoilu)

Jokainen ryhmäkerta alkaa kokoontumisella yhteiseen tilaan ruoan tai pienen syötävän äärelle. 
Tässä tilanteessa on mahdollista kertaa päivän kuulumisia tai läpikäydä lyhyesti asioita, jotka ovat 
juuri nyt mielen päällä. Kokoontumisen tärkein tehtävä on rento yhdessä oleminen, jossa tulkki 
on käytettävissä, jotta saadaan sanottua tärkeitäkin asioita.

Päivän tapahtumien läpikäyminen on kaksiteräinen miekka. Toisaalta se antaa osallistujille mahdollisuuden 
purkaa mielen päällä olevia asioita, jotka voisivat muuten häiritä käsiteltävään aiheeseen keskittymistä tai 
aiheuttaa levottomuutta. Toisaalta taas arkisten asioiden jakaminen saattaa viedä paljon aikaa ja tuoda 
mieleen sellaisiakin asioita, joiden paikka ei ole TASA-ryhmässä (esimerkiksi asukkaiden väliset kiistat 
tai erimielisyydet). Mikäli odotettavissa on paljon tällaisten arkisten (lähinnä negatiivisten) asioiden 
käsittelyä ryhmän alkajaisiksi, voidaan neuvotella esimerkiksi lyhyestä omaohjaajan tapaamishetkestä 
juuri ennen ryhmään tuloa, jolloin päivän polttavat tapahtumat saisi purkaa siinä, eikä niitä tarvitsisi 
kokonaisuudessaan tuoda ryhmätilanteeseen.

b.   Aloitus (kokoava harjoitus)

Katso vaihtoehdot c. Lopetus (kokoava harjoitus).

s.48   Aiheen käsittely

Kokoavan harjoituksen jälkeen käsitellään kunkin ryhmäkerran aihetta. Käsiteltävä aihe vaihtuu 
jokaisella ryhmäkerralla. Ryhmäkertojen aiheet käsitellään kappaleessa 3. 

c.   Lopetus (kokoava harjoitus) 

Kokoavat harjoitukset ovat kerrasta toiseen samana pysyviä harjoituksia, jotka toimivat merkkinä 
yhteisen toiminnan aloittamisesta ja lopettelemisesta. Harjoituksen on hyvä olla kehollinen, 
jotta sen avulla olisi mahdollista laskea edeltäneen päivän tai ryhmäkerran aikana kohonnutta 
vireystilaa ja voimakkaita tunteita, tai päinvastoin: nostaa vireystilaa, jos nuoret ovat esimerkiksi 
koulupäivän jälkeen uupuneita. Psykoedukaation (kts. 2. Ryhmäkerta) kautta osallistujat 
ymmärtävät kehoharjoitusten hyödyn omalle hyvinvoinnilleen.

Alla vaihtoehtoja kokoavaksi harjoitukseksi. Valitaan siis yksi toistuva harjoitus käytettäväksi 
jokaisen ryhmäkerran alussa ja yksi toistuva harjoitus käytettäväksi jokaisen ryhmäkerran lopussa:

Kehoharjoitukset toimivat eri tarvoin eri ryhmissä. Aluksi oman kehon hyödyntäminen harjoituksissa voi 
tuntua nololta. Tällöin voi olla hyvä lähestyä harjoituksia esim. venyttelyn tai jonkun muun, esimerkiksi 
urheilusta tutun harjoitteen kautta, ja siirtyä vasta hiljalleen näihin harjoituksiin. Psykoedukaation           
(2. Ryhmäkerta) jälkeen suhtautuminen kehoharjoituksiin voi olla positiivisempaa.

Vaihtoehto 1. Harjoitus: Itsensä kokoaminen – Puu

1. Seiso jalat tukevasti maassa, kuvittele että jalkapohjista kulkee pitkät juuret lattiaan. Siirrä 
painoa päkiöille ja kantapäille, myös sivusuunnassa. Anna polvien joustaa. 
2. Aloita omin käsin koko kehon pyyhkiminen alas selästä jalkojen takaosaa pitkin maahan, 
maan kautta pyyhkiminen siirtyy jalkojen sisäosaan ja sieltä vatsaa pitkin ylöspäin, rintakehän 
yli niskaan, niskaa pitkin pyyhitään ylöspäin ja kasvoista alaspäin. Rintakehä pyyhitään 
sivulta ja kainaloiden alta kädet siirtyvät jälleen selkää pitkin alas. 
3. Tehdään sama harjoite taputtaen koko kehoa läpi.

Vaihtoehto 2. Harjoitus: Kävele tilassa

Kävele tilassa musiikin soidessa. Kävele omaa kävelyä, kuin kävelisit kadulla. Katsele tilaa 
ympärilläsi, miltä täällä näyttää. Ala katsella muita kävelijöitä, ja kun kohtaat toisen, tervehdi 
häntä. 

-> Tämä harjoitus voi herättää hämmennystä, miksi kävellään ja tervehditään. Selitetään, 
että on hyvä lämmitellä kehoa. Jos harjoituksen tunnelma yltyy riehakkaaksi, tanssivaksi 
ja juttelevaksi, voi loppua kohden laittaa musiikin pois ja jatkaa hetken kävelyä niin, että 
tunnelma rauhoittuu ja jokainen saa keskittyä omaan kävelyyn ja esimerkiksi jalkojen 
tuntumaan lattiaa vasten. Tämä harjoitus edellyttää, että tilaa on käytettävissä riittävästi.

Vaihtoehto 3. Harjoitus: Tunnetilakierros liikkeen avulla

Harjoitus, jossa jokainen saa tehdä jonkin hyvältä tuntuvan liikkeen, ja muut toistavat sen. 
Tässä harjoituksessa venytykset ovat tavallisia, ja joku voi tehdä jonkin aiemmin tehdyn 
harjoituksen, jonka on kokenut hyvänä tai esimerkiksi omasta urheiluharrastuksesta tutun 
liikkeen.

Lähde: Serene
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Vaihtoehto 4. Harjoitus: Jännitä-rentouta

Ota mukava istuma-asento, niin että jalkapohjat osuvat maahan ja selkäranka on tuettuna. 
Harjoituksen tehon voimistamiseksi kannattaa sulkea silmät, mutta ei ole pakko. 

1. Purista oikea käsi nyrkkiin ja rentouta 
(2kertaa). 

2. Purista vasen käsi nyrkkiin ja rentouta 
(2kertaa). 

3. Purista molemmat kädet nyrkkiin ja rentouta 
(2kertaa).  

4. Vedä kyynärpäät koukkuun ja laske kädet 
rentoina alas. 

5. Paina kämmeniä reisiä vasten ja rentouta. 

6. Tee hämmästynyt ilme, kulmakarvat ylös ja 
rentouta. 

7. Tee vihainen ilme, kulmat kurttuun ja 
rentouta. 

8. Vie silmät tiukemmin kiinni ja rentouta. 

9. Jännitä leuat puremalla hampaita yhteen ja 
rentouta. 

10. Vie leuka rintaan ja ojenna pää miellyttävään 
asentoon. 

11. Nosta hartiat korviin ja laske rennosti alas.  

12. Pyöritä hartiat ympäri hitaasti ja rauhallisesti, 
rentouta.  

13. Hengitä syvään sisään ja rentoudu (2kertaa).  

14. Jännitä vatsaa työntämällä napaa ulospäin ja 
rentouta. 

15. Vedä napaa selkärankaa kohti ja rentouta. 

16. Vie selkäranka/rintaranka kaarelle ja 
rentouta. 

17. Jännitä reisi- ja pakaralihakset painamalla 
kantapäitä lattiaan ja rentouta. 

18. Paina jalkateriä lattiaan - pohkeet jännittyvät, 
ja rentouta. 

19. Vedä nilkat koukkuun kantapäät maassa ja 
rentouta. 

20. Hengitä tasaisesti ja rauhallisesti, anna 
vatsan liikkua. 

21. Hengitä syvään kolme kertaa ja avaa silmät, 
venyttele käsiä ja jalkoja.

Vaihtoehto 5. Myötätuntoinen käsi

1Seiso ryhdikkäästi. Vedä ensin 
muutaman kerran syvään henkeä.

2Tuo mieleesi jokin sinua vaivaava asia, 
jonka kanssa kamppailet juuri nyt, 

tai jokin asia, joka on ollut sinulle vaikea. 
Muistele mitä tapahtui, miten se edelleen 
vaikuttaa sinuun ja miten se saattaisi 
vaikuttaa tulevaisuuteesi. 

3Aseta nyt toinen kätesi siihen kohtaa 
kehossasi, missä tuo tunne tai ajatus 

kehossasi tuntuu voimakkaimmin. 

4Ehkä tuo tunne on voimakkain 
rinnassasi, tai päässäsi, niskassasi tai 

vatsassasi. 

5Jos et tunne sitä missään kohtaa kehossasi 
erityisesti, aseta kätesi rinnallesi.

6Anna kätesi olla siinä, kevyesti ja 
lempeästi. Tunne se ihoasi tai vaatteitasi 

vasten. Ja tunne kädestäsi huokuva lämpö 
kehossasi. Ajattele kuinka kehosi ikään 
kuin hellittää, avautuu ja tekee tilaa.

7Käytä nyt molempia käsiäsi. Vie toinen 
kätesi rinnallesi ja toinen vatsallesi. 

Anna niiden levätä siinä lempeästi ja kohtele 
itseäsi ystävällisesti. Ole näin hetken aikaa, 
tuntien yhteyden itseesi, pitäen huolta 
itsestäsi ja tuntien myötätuntoa itseäsi 
kohtaan. 

Lähde: Oivamieli

d.  Loppufiilis 

Loppufiiliksen tarkoituksena on antaa jokaiselle osallistujalle mahdollisuus kertoa, miltä kyseisen 
ryhmäkerran sisältöjen käsittely tuntui ja millä mielellä lähtee jatkamaan päivää. Alla lista 
materiaaleista tilausosoitteineen, joita voi käyttää loppufiiksen käsittelemisessä. Kukin osallistuja 
valitsee siis yhden kortin, joka kuvaa hänen tunnetilaansa juuri sillä hetkellä. Kortin avulla omasta 
tunteesta voi kertoa juuri sen verran kuin haluaa tai ainoastaan näyttää kortin muille. 

https://www.mielenterveysseura.fi/fi/materiaalit/julisteet-ja-kortit

Vennyn ja Eeron ihania kuvia –taidekorttipakka
Tunnekortit varhaiskasvatukseen
Mielenterveys voimaksi – kuvakortit

http://verkkokauppa.pesapuu.fi/category/2/korttisarjat-ja-pelit

Mun Stoori –kortit
Nallekortit

https://www.lautapelit.fi/Partypelit/Dixit

Dixit-pelin kortit 
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3. Ryhmän sisällöt ja harjoitukset

1.  Ryhmäkerta: Ryhmäytyminen
Tämän ryhmäkerran tarkoituksena on luoda osallistujissa turvallisuuden 
tunnetta ja herättää luottamusta sekä osallistujien kesken että suhteessa 
ryhmän ohjaajiin. 

2.  Ryhmäkerta: Psykoedukaatio
Tämän ryhmäkerran tarkoituksena on yhdessä harjoitella keinoja lisätä 
kehon ja mielen hyvinvointia.

3.  Ryhmäkerta: Haastattelu
Tämän ryhmäkerran tarkoituksena on koota yhteen osallistujien ajatuksia 
siitä, mitkä ovat heille juuri nyt tärkeitä, omaan hyvinvointiin vaikuttavia 
asioita.

4-7.  Ryhmäkerta: Haastattelussa esiin tulleiden teemojen käsittely
Näiden ryhmäkertojen tarkoituksena on käsitellä niitä teemoja, 
jotka osallistujat itse kokevat keskeisiksi ja/tai haasteellisiksi omassa 
hyvinvoinnissaan juuri nyt. 

8.  Ryhmäkerta: Voimavarat
Tämän ryhmäkerran tarkoituksena on saada osallistujat huomaamaan, että 
jokaisella on joitakin voimavaroja, joita voi hyödyntää, erityisesti silloin, 
kun olo tuntuu vaikealta tai hyvinvoinnin kanssa on haasteita. 

9.  Ryhmäkerta: Tulevaisuus ja toivo
Tämän ryhmäkerran tarkoituksena on saada ryhmäläiset luottamaan, että 
tulevaisuudessa voi tapahtua hyviä asioita, ja että tulevaisuus on jotakin, 
mitä kannattaa odottaa.

10.  Ryhmäkerta: Loppujuhla
Tämän ryhmäkerran tarkoituksena on yksinkertaisesti viettää oikein 
hauska hetki yhdessä ja antaa ryhmäläisille mahdollisimman paljon hyvää 
palautetta siitä, että he ovat osallistuneet ryhmään.
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1. Ryhmäkerta: Ryhmäytyminen 

1.  Aloitus - kokoavan harjoituksen opettaminen

Kts. kokoavat harjoitukset, sivu 45.

2.  Ryhmän tarkoituksen, keston ja rakenteen nopea läpikäyminen

• Tapaamme yhteensä 10 kertaa aina tiistaisin/keskiviikkoisin tms. Ryhmä alkaa:______ ja 
päättyy_____________.  Jokainen tapaaminen kestää 90 min, mutta jokaiseen ryhmäkertaan 
sisältyy vapaata olemista, kuten yhdessä syömistä. Muun ajan teemme harjoituksia, jaamme tietoa 
ja keskustelemme. 

–> Lisäksi voidaan puhua ryhmään liittyvistä peloista tai epäluuloista tähän tapaan:

• Monesti ryhmään tuleminen voi olla vaikeaa: ei ehkä uskaltaisi jakaa ja kertoa omista 
henkilökohtaisista asioista. Ylipäänsä ryhmässä oleminen on aina vähän jännittävää: uskallanko 
avata suuni ja sanoa, mitä ajattelen ja mitä mieltä olen? Voinko luottaa toisiin ryhmäläisiin? 

• Monesti haluaisi nopeaa helpotusta omiin vaikeuksiin. Vaikeuksien voittaminen kysyy kuitenkin 
pitkäjänteisyyttä. Vaatii kärsivällisyyttä ja omaa aktiivisuutta, että jaksaa tulla joka kerta paikalle. 
Jos jokin asia ryhmässä ei tunnu hyvältä, on tärkeää kertoa siitä ohjaajille, eikä vain jäädä pois 
seuraavalta ryhmäkerralta. 

• Me olemme nyt kokoontumassa ryhmäksi siksi, koska on huomattu, että yhdessä tekeminen 
antaa voimaa: on paljon tehokkaampaa, että tehdään ja harjoitellaan yhdessä, kuin että yrittäisi 
tehdä näitä asioita yksin ja ilman muiden tukea. Tavoitteena on, että jokainen alkaisi itse omassa 
arkielämässään kokeilla sellaisia asioita, jotka lisäävät omaa hyvinvointia.

3.  Tutustuminen

Harjoitus: Nimeni tarina

Osallistujia pyydetään kertomaan omasta nimestään jotakin. On tärkeää huomioida, että omaan 
nimeen ja sen antamishetkeen saattaa liittyä osallistujille myös kipeitä asioita. Siksi osallistujat 
saavat valita tähän harjoitukseen jonkun seuraavista: oma kasteessa tai syntymässä saatu etunimi, 
sukunimi, perheen nimi tai jokin lempinimi.  

Sitten seuraava alustus: 

    Me kannamme mukanamme paljon erilaisia tarinoita. Voit kertoa, mitä nimesi tarkoittaa omalla 
tai jollain muulla kielellä. Voit myös kertoa, miksi olet saanut juuri tämän nimen, kuka sen on 
sinulle valinnut. Jos kyse on lempinimestä, kuka käytti sitä ensimmäisen kerran ja millaisessa 
tilanteessa? Ketkä kaikki kutsuvat sinua sillä nimellä? Voit kertoa myös jonkun muun muiston 
omasta nimestäsi. Minä voin aloittaa kertomalla omasta nimestäni.

Ohjaajan omien kokemusten kertominen osana ryhmätoimintaa on kaksiteräinen miekka. Toisaalta se luo 
luottamusta osallistujien ja ohjaajien välille ja rohkaisee ryhmäläisiä jakamaan omia kokemuksiaan. Toisaalta 
ohjaajan omien kokemusten kertominen voi johtaa siihen, että ohjaajien ja osallistujien elämänkokemukset alkavat 
vaikuttaa korostetun erialisilta tai jopa epätasa-arvoisilta. Tässä jokaisen ohjaajan täytyy siis käyttää omaa harkintaa, 
kuinka paljon ja millaisia asioita itsestä toisaalta haluaa ja toisaalta on hyväksi kertoa.

4.  Ryhmän säännöt

Sääntöjen rakentaminen on hyvä aloittaa kysymällä ryhmäläisiltä, millaisia sääntöjä he haluaisivat 
ryhmässä olevan. Kunkin esiin tuomista ehdotuksista pyritään neuvottelemaan yhdessä. On 
myös hyvä, että ohjaajalla on mielessään ns. oma lista, eli ne asiat, joita ohjaaja pitää tärkeänä 
ryhmän onnistumiselle. Näitä asioita voi ehdottaa osallistujille tyyliin: Mitä mieltä olette tällaisista 
säännöistä?

Voit koota valmiiksi kuvia, jotka todennäköisesti nousevat esiin tai joita haluaa itse nostaa esiin, 
esim. puhelin, jossa rasti päällä jne. Nämä kuvat voivat olla näkyvissä jokaisella ryhmäkerralla. 
Hyviä kuvakortteja tähän tarkoitukseen voit tilata mm. alla olevasta osoitteesta 
http://papunet.net/materiaalia/materiaalia-kuvakommunikointiin

Lista säännöistä, joita voi olla hyvä harkita ryhmän onnistumiseksi:

I
Ryhmässä puhuttuja asioita ei puhuta 

muille. 

II  
Omista kokemuksistaan voi kertoa, ja 
tehtyjä harjoituksia voi opettaa vaikka 

kavereille.

III  
Ryhmätapaamisiin tullaan ajoissa ja joka 

kerta, jos suinkin on mahdollista. 

IV 
Ilmoitetaan ohjaajille, jos ei päästä 

paikalle. Kaikkien läsnäolo on tärkeää. 

V  
Kännykät äänettömälle.

VI  
Kaikki harjoitukset ovat vapaaehtoisia: jos 

jokin ei tunnu hyvältä, älä tee. 
VII  

Jokainen huolehtii itsestään ja kertoo 
ohjaajille, jos jokin ei tunnu hyvältä tai jos 

tarvitsee apua jossain.
VIII 

 Ei tuoda uskontoa ja politiikkaa ryhmään, 
vaan kaikilla saa olla omat mielipiteensä ja 

uskonsa, ja sitä kunnioitetaan.
IX 

 Annetaan kaikille rauha harjoitella ja 
kokeilla, eikä arvioida tai arvostella omaa 

tai muiden tekemistä.
X  

Tehdään tästä yhdessä hyvä ryhmä.

5.  Lopetuksessa käytettävän toistuvan harjoituksen opettaminen

Kts. kokoavat harjoitukset, sivu 45.

" 
" 
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2. Ryhmäkerta: Psykoedukaatio

1.  Toistetaan Ryhmäkerta 0:sta tutut asiat

• Omaan mielialaan voi vaikuttaa esimerkiksi liikunnalla ja rentoutumisella. Myös asioista 
puhuminen ja niiden käsittely helpottavat oloa. Arkielämässä nämä keinot helposti jäävät 
huomaamatta, mutta kun näitä taitoja harjoittelee, ne auttavat yhä paremmin.

• On tärkeää pitää huolta itsestään. Usein huolehdimme muista, mutta unohdamme pitää huolta 
itsestämme. Kun huolehdimme itsestämme, meillä on voimavaroja huolehtia myös muista.

• Olette varmasti huomanneet, että keho ja mieli ovat tiiviissä yhteydessä toisiinsa. Huolet, 
murheet ja toisaalta iloiset ja ihanat asiat tuntuvat kehossa. Stressistä tulee pää kipeäksi, kun taas 
hyvällä tuulella kivut eivät tunnu yhtä pahalta. Toisaalta mieli vaikuttaa kehoon: ajatusten avulla 
voi parantaa esimerkiksi kipujen kanssa selviytymistä. 

On tärkeää välttää liikaa toistoa, niin että se saisi aikaan turhautumista nuorissa. Yksi keino 
on pyytää nuoria kertomaan, mitä he muistavat edelliskerrasta ja palauttaa mieleen, jos jotain 
olennaista on unohtunut.

2.  Vaihtoehtoja Pyskoedukaatioon

Vaihtoehto 1.  Toleranssi-ikkuna

Toleranssi-ikkunan avulla on tarkoitus käydä läpi ajatuksia siitä, että oikealla vireystasolla 
pystymme toimimaan tehokkaasti ja olomme tuntuu hyvältä. 

   Joskus olo tuntuu ylivireältä, jolloin emme pysty keskittymään oikein mihinkään, ja olo on levoton, 
kireä tai hermostunut. Vireystila voi olla myös painvastainen, jolloin olo tuntuu väsyneeltä, eikä 
jaksaisi tehdä mitään. Tällaisia oloja saattaa liittyä etenkin sellaisiin tilanteisiin, joissa mieleemme 
tulee voimakkaasti asioita, jotka ovat järkyttäneet meitä tai jotka tuntuvat erityisen pahalta. Silloin 
olo voi siis tuntua ylivireältä tai alivireältä.

Ryhmäläiset ovat tähän mennessä oppineet käyttämään tunnekortteja loppufiiliksen kuvaamiseen. 
Tässä harjoituksessa niitä voi käyttää siten, että toleranssi-ikkunan keskelle voi valita niitä kortteja, 
jotka kuvaavat itseä silloin kun vireystila on optimaalinen, ja toleranssi-ikkunan reunoille taas 
sellaisia kortteja, jotka kuvaavat omaa olo silloin kun on yli- tai alivireä. 

Toleranssi-ikkunan avulla kannattaa herättää keskustelua mm. seuraavista aiheista:

• Mikä saa aikaan sen, että siirtyy pois 
keskialueelta eli hyvästä vireystilasta? 
Kerro esimerkkejä tällaisesta tilanteesta 
(esimerkiksi koulussa, kavereiden kanssa, 
yksin ollessa).

• Mikä auttaa minua palautumaan takaisin 
keskelle hyvään vireystilaan (esim. lähdetkö 
liikkumaan, siirrytkö rauhoittumaan omaan 
huoneeseen)?
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Vaihtoehto 2. Stressi-haavoittuvuusmalli 

Stressi-haavoittuvuusmallin avulla on tarkoitus käydä läpi ajatuksia siitä, että ihminen voi 
psyykkisesti eri tavoin eri aikoina ja että stressi vaikuttaa siihen, kuinka hyvin voimme. Keskustelu 
kannattaa aloittaa kertomalla, että kaikilla ihmisillä on voimavaroja, joiden avulla selviämme 
vaikeistakin tilanteista. Tällaisia voimavaroja voivat olla esimerkiksi hyvä päättelykyky, älykkyys, 
hyvät sosiaaliset taidot, sinnikkyys, kyky sopeutua uusiin tilanteisiin ja huumori. Kun kohtaamme 
stressitekijöitä, kuten vaikeita tai pelottavia elämänkokemuksia, näitä voimavaroja tarvitaan. 

Stressi-haavoittuvuusmallin avulla kannattaa herättää keskustelua mm. seuraavista aiheista:

• Mitkä tekijät yleensä saavat aikaan sen, 
että oloni huononee?

• Miten haavoittuvuus imenee omalla 
kohdallasi stressitilanteessa?

• Mitä uskot olevan oman haavoittuvuutesi 
taustalla?

• Mitkä asiat ovat vahvistaneet sinua 
elämässäsi?

• Milloin olet kokenut voivasi kaikkein 
parhaiten, mikä on ollut hyvää aikaa 
elämässäsi?

Jos stressitekijöitä on liikaa, voimavarat eivät aina riitä, vaan ihminen kokee olonsa huonoksi 
ja saattaa jopa sairastua psyykkisesti. Kukaan ei ole immuuni mielen järkkymiselle, vaan 
kuka tahansa meistä voi kokea huonoa oloa tai sairastua psyykkisesti, jos kokee tarpeeksi 
kuormittavia asioita. Tällöin näitä voimavaratekijöitä voi yrittää vahvistaa ja hakea myös 
apua ongelmiinsa. 

Viereisen sivun stressi-haavoittuvuusmalli kuvaa sitä, miten haavoittuvuus ja kestävyys 
vaikuttavat stressin kokemiseen. Ihmiset voivat olla eri elämäntilanteissa haavoittuvia tai kestäviä. 
Haavoittuvassa elämäntilanteessa alhainen stressitaso voi aiheuttaa lieviä oireita ja äärimmäinen 
stressi vakavia oireita. Kun ihmiset kestävät stressiä, alhaista stressitasoa pystytään hallitsemaan, 
kun taas äärimmäinen stressitaso voi aiheuttaa lievä oireita. 

Lähde: Mielenterveytalo.fi Lähde: Ingram & Pricen 2001
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3. Ryhmäkerta: Haastattelu

Tämän ryhmäkerran tarkoituksena on koota yhteen osallistujien ajatuksia siitä, mitkä ovat heille 
juuri nyt tärkeitä, omaan hyvinvointiin vaikuttavia asioita. Erityisesti ollaan kiinnostuneita 
asioista, jotka nuoret kokevat haasteeksi ja joihin he tarvitsevat tukea. 

Tämän ryhmäkerran pohjalta on tarkoitus rakentaa ryhmäkertojen 4-7 sisällöt. Menetelmä 
pohjautuu etnografiseen haastattelumalliin (Hubbard, 2012) ja on kehitetty informaation 
keräämiseen yhteisön tarpeista, ongelmista, uskomuksista ja vahvuuksista. Lisäksi menetelmän 
avulla voidaan saada käsitys hyvin- ja huonovointisuuden merkeistä yhteisössä.  Tarkempi kuvaus 
sivulla 80.

1.  Teemojen kartoittaminen

Jokaiselle osallistujalle jaetaan kolme eriväristä paperia: vihreä, keltainen ja punainen. Sen jälkeen 
osallistujia ohjeistetaan seuraavasti, yksi paperi kerrallaan:

Vihreä paperi
Kirjoita tai piirrä tälle paperille, mitkä ovat omasta mielestäsi niitä asioita, joista tietää, että nuori, 
joka on samanlaisessa tilanteessa kuin sinä nyt, voi hyvin.

Punainen paperi
Kirjoita tai piirrä tälle paperille, mitkä ovat mielestäsi niitä asioita, joista tietää, että nuori, joka on 
samanlaisessa tilanteessa kuin sinä nyt, ei voi hyvin tai että hänellä on joitakin haasteita elämässään.

Keltainen paperi
Kirjoita tai piirrä tälle paperille, mitkä asiat voisivat auttaa niitä nuoria, joilla on edellisessä 
kohdassa nimettyjä vaikeuksia tai haasteita.

Tämä, ja muitakin harjoituksia tehdessä on erityisen tärkeää huomioida ne osallistujat, joiden 
luku- ja/tai kirjoitustaito on heikko. Heitä tulee kannustaa osallistumaan piirtämällä tai 
muutamia sanoja kirjoittaen. Olisi todella hyvä jos tässä tapauksessa tulkki tai ohjaaja voisi olla 
lähellä osallistujia ja merkitä ylös ne asiat, joita osallistuja ei saa ilmaistua paperille, mutta jotka 
ovat hänelle tärkeitä. Esimerkiksi piirustuksessa ilmenevien asioiden tulkitseminen jälkikäteen 
on usein vaikeaa.

2.  Teemojen suunnittelu

Ryhmästä riippuen teemojen rakentaminen näiden vastausten pohjalta voidaan tehdä joko 
ryhmätilanteessa yhdessä heti tehtävän jälkeen, tai tämän ryhmäkerran päätyttyä ohjaajien 
toimesta. Idea on molemmissa tapauksissa sama: papereiden pohjalta kootaan yhteen niitä 
asioita, jotka ovat toistuneet papereissa, etenkin punaisissa. Nämä asiat ovat todennäköisesti 
niitä, jotka nuoria mietityttää myös omassa tilanteessaan. Toki teemakertojen sisällöistä voidaan 
käydä ryhmässä myös avointa keskustelua, mutta ohjaajilla tulee olla oma selkeä kuva siitä, mikä 
hyödyttäisi koko ryhmää.
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 4-7. Ryhmäkerta: Haastattelussa esiin tulleiden teemojen käsittely

Näiden ryhmäkertojen tarkoituksena on käsitellä niitä teemoja, jotka osallistujat itse kokevat 
keskeisiksi ja/tai haasteellisiksi omassa hyvinvoinnissaan juuri nyt. Jokainen teemakerta voidaan 
aloittaa keskustelulla, jossa kartoitetaan, minkälaisia kokemuksia, ajatuksia ja asenteita osallistujilla 
on kyseisestä teemasta (esim. univaikeudet, kipu jne.). Voidaan myös keskustella siitä, mitä 
ryhmäläiset ovat tehneet tai kokeilleet helpottaakseen oloaan tämän asian suhteen. On erittäin 
hyödyllistä jakaa vinkkejä ja rohkaista muita ryhmäläisiä kokeilemaan jotakin, mistä toinen on 
kokenut saavansa hyötyä. Ohjaajan on kuitenkin tärkeää pitää huolta siitä, että ehdotetut keinot 
ovat osallistujien hyvinvointia tukevia myös pitkällä aikavälillä (esimerkiksi päihteiden käyttö 
tai itseä vahingoittava käyttäytyminen tulee luonnollisesti sulkea pois keinovalikoimasta, mutta 
tällöin on erityisen tärkeää pystyä tarjoamaan tilalle muuta).  

Viereisellä sivulla on ehdotuksia harjoituksiksi joihinkin teemoihin (Uni, Kipu, Vihan hallinta 
ja Ihmissuhteet), joiden on todettu toistuvan nuorten vastauksissa. Teemoihin liittyvää 
psykoedukaatiota ja harjoitusten ohjeistusta kannattaa muuttaa omaan puhekieleen ja omalle 
ryhmälle sopivaksi ja useita harjoituksia voi käydä läpi myös keskustellen.

Mikäli esiin nousee teemoja näiden aihealueiden ulkopuolelta, kannattaa etsiä materiaalia näistä 
aiheista. Hyvää materiaalia löytyy mm. seuraavilta verkkosivuilta:

• https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/tyokaluja_itsehoito/
Pages/default.aspx

• https://thl.fi/fi/web/mielenterveys/mielenterveyden-edistaminen/keinoja-mielenterveyden-
edistamiseen/taitoja-mielen-toipumiseen

• http://www.mielenterveysseurat.fi/turku/serene/

Harjoituksia tyypillisiin teemoihin liittyen
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UNI

1.  Psykoedukaatio: Unihygienia 

Unen laadun parantamiseen voi vaikuttaa monella tapaa:

• Älypuhelimen ja television ruutu piristää ja 
vaikeuttaa unen saantia.

• Käytä sänkyä vain nukkumiseen.

• On hyvä pitää makuuhuoneen lämpötila 
alhaisena. Pidätkö ohuista vai paksuista 
peitoista? Onko tyynysi sopiva? Haluatko 
pussilakanan vai lakanan ja peiton erikseen?

• Poista makuuhuoneestasi kaikki, mikä 
häiritsee nukkumaanmenoa tai syvää unta, 
kuten televisiot ja tietokoneet.

• Makuuhuoneen on hyvä olla suhteellisen 
siisti ja vuodevaatteiden raikkaita. 

• Jos haluat, suihkauta huoneeseesi hyvää 
tuoksua ennen nukkumaanmenoa.

• Mieti, mitkä olisivat sinulle sopivia ankkureita, 
joita voit sijoittaa makuuhuoneeseen. 
Ankkuri voi olla esimerkiksi sinulle tärkeä 
esine. Ankkureiden avulla voit auttaa itseäsi 
kiinnittymään nykyhetkeen, kun heräät yöllä.

• Valitse mukavan tuntuinen yöpuku.  Useimmat 
kokevat olonsa vähemmän haavoittuvaiseksi 
nukkuessaan yöpuvussa. Valitse sellainen väri, 
malli ja materiaali, jotka ovat sinulle mieluisia.

2.  Harjoituksia unen laadun parantamiseksi

Vaihtoehto 1. Harjoitus: Päivän paketointi

   Joskus menneisyyden turvattomuuden tunteet ilmenevät yöllisinä pelkoina. Tähän auttaa se, 
että suhtautuu myötätuntoisesti itseensä, rauhoittelee itseään ja on kärsivällinen itsensä kanssa. 
Varmista esimerkiksi yölampulla tai himmeällä valaisimella, että valoa on riittävästi, jotta pystyt 
yöllä herätessäsi näkemään, missä olet. Muistuta itseäsi illalla nukkumaan mennessä, että olet 
turvassa. Voit hankkia yöpöydällesi jonkun kuvan tai esineen, joka auttaa sinua muistamaan yöllä 
herätessäsi siitä, missä olet, ja että olet turvassa.

’Päivän paketointi’ -vihon pitäminen 

• Kirjoita vihkoon hyvissä ajoin ennen 
nukkumaanmenoa huolesi ja mieltäsi 
painavat asiat. 

• Tee lista tekemättömistä töistä ja 
velvollisuuksista, jotka mahdollisesti 
painavat mieltäsi. 

•  Halutessasi voit tehdä myös suunnitelman 
asioiden hoitamisesta tärkeysjärjestyksessä.

•  Jos heräät yöllä ja huolet palaavat mieleesi, 
voit muistuttaa itseäsi siitä, että huolet ovat 
ylhäällä päiväkirjassasi ja voit palata niiden 
äärelle aamulla.

Lähde: Taitoja Mielen toipumiseen

Vaihtoehto 2. Harjoitus: psykoedukaatio painajaisista ja unen kirjaaminen 

      Unessa ihmisen aivot yrittävät käsitellä päivän aikana tapahtuneita asioita. Tämä tapahtuu siksi, 
jotta voisimme oppia näistä asioista. Esimerkiksi, jos olet riidellyt jonkun kanssa, saatat nähdä 
unta tuosta riidasta. Samalla aivosi yrittävät selvittää, mitä tilanteessa tapahtui ja millaisia tunteita 
se sinussa herätti. 

Jotkut kokemukset ja tapahtumat ovat niin voimakkaita, että vaikka ne ovat tapahtuneet kauan 
sitten, aivot yrittävät yhä selvittää, mitä siinä oikein tapahtui ja miksi se tuntui niin pahalta. Näin 
tapahtuu erityisesti silloin, jos et ole käsitellyt asiaa kun se tapahtui tai myöhemmin elämässäsi. 
Silloin aivosi yrittävät ottaa tapahtuman käsittelemiseen tarvittavan ajan nukkuessasi.

Jos pystyt puhumaan tai muulla tavoin käsittelemään tuota pahan tilanteen muistoa päiväsaikaan 
jonkun kanssa, voi käydä niin, ettei aivosi enää yritä käsitellä sitä yöllä. On tärkeää, että voit puhua 
tai käsitellä asiaa päiväsaikaan niin paljon että se alkaa hiukan ”menettää tehoaan”, eli se ei tunnu 
enää NIIN musertavalta kuin ennen, jolloin muisto voi menettää otettaan sinusta. Voit kysyä 
meiltä ohjaajilta mahdollisuuksia käsitellä näitä pahoja muistoja jonkun kanssa.

Unen kirjaaminen:

• Laita illalla vihko ja kynä valmiiksi sänkysi 
viereen. 

• Kun heräät yöllä painajaiseen, sytytä valo 
ja juo lasi kylmää vettä. Sano itsellesi: ”Se oli 
vain unta. Olen täällä _____ eikä minulla 
ole hätää.” 

• Kirjoita sen jälkeen unesi pääkohdittain 
paperille. 

• Seuraavana päivänä: Lue painajaisesi 
vihosta. Jos mahdollista, lue se myös 
ohjaajalle ja keskustelkaa siitä: Mitä siinä 
tapahtui? Onko sellaisia asioita tapahtunut 
sinulle oikeassa elämässä? Miksi näen 
tätä painajaista? Jos tilanne on tapahtunut 
oikeasti, mihin se päättyi? Miettikää 
yhdessä olisiko tuosta oikeasta muistosta 
hyvä puhua aikuisen kanssa enemmänkin. 
Muistuta mieleesi, mitä ryhmässä kerrottiin 
painajaisista. 

Lähde: Taitoja Mielen toipumiseen

" 

"

"       

" 
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KIPU 

1   Psykoedukaatiota kivusta

Kivun merkitys:

• Akuutti kipu suojaa ja voi olla hyödyllistä. 
Ihminen vetää käden pois kuumalta hellalta 
tuntiessaan kipua. 

• Akuutti kipu kertoo vammasta ja sairaudesta. 
Kivun seurauksena ihminen hakeutuu hoitoon 
tai pitää raajaansa levossa ja vamma paranee. 

• Krooninen kipu on sellaista, joka jatkuu 
kuukausia. Se voi tuntua joka päivä tai silloin 
tällöin.

• Krooninen kipu ei suojaa, vaan alkaa rajoittaa 
toimintaa ja käyttäytymistä.

• Ihminen, jonka raaja tai selkä on aina kipeä, 
alkaa välttää kävelyä, mistä seuraa lihasten 
ja kunnon heikentymistä, ja edelleen kivun 
pahenemista.

• Kipu johtaa helposti kipukierteeseen.

Pitkäaikaisen kiputilan seuraukset mielialaan:

• Kipu vaikuttaa mielialaan, mikä pahentaa 
kipua ja kipu pitkittyy. Kivun pitkittymisen 
syynä voi olla masennus, ahdistus sekä stressi.

• Kun kipu pitkittyy, voi tapahtua kivulle 
herkistymistä, jolloin kipuhermosto toimii 
liian voimakkaasti. Tarkkaan ei tiedetä, miksi 
ihmiset herkistyvät kivulle. Tällöin pienikin 
kosketus voi laukaista voimakkaan kivun. Ihon 
siveleminen kevyesti voi aiheuttaa voimakasta 
kipua. Kipu voi myös kestää pitempään kuin 
olettaisi. Kipu voi seurata myös lämpötilan 
vaihteluista.

• Pitkäaikainen kipu aiheuttaa kaikille henkistä 
stressiä. Kipu aiheuttaa usein ahdistusta ja 
pelkoa. Pitkäaikaista kipua on vaikea saada 
mielestään pois.

• Kipukeskukset ja stressikeskukset ovat 
aivoissa lähellä toisiaan. Siksi nämä oireet 
liittyvät toisiinsa ja myös vaikuttavat toisiinsa. 
Kun ihmisellä on huolia ja stressiä, myös kivut 
voivat tuntua entistä voimakkaammilta. 

• Krooniseen kipuun liittyy usein väsymystä 
ja mielialanlaskua. Kipu saa aikaan 
lamaantumista. Ihminen ei enää jaksa tehdä 
arkitoimia. Ruokahalu huononee, unettomuus 
pahenee.

• Kipu estää ihmistä toimimasta siten kuin hän 
haluaisi. Kivun takia ei jaksa tavata ihmisiä, 
liikkuminen voi vaikeutua.  

• Kipu voi aiheuttaa myös vihaisuutta ja 
suuttumuksen tunteita.

• Väkivaltakokemuksen seurauksena kivun 
kokemus voi vääristyä joko niin, että aivot 
yrittävät hylkiä kipua, jolloin seurauksensa 
saattaa olla tunnottomuutta tai sitten niin, 
että syntyy kipuharhoja eli voimakkaita 
kipukokemuksia, vaikka kivun aiheuttajaa ei 
enää ole.

Mitä kivulle voi tehdä?

• Kun tuntuu että joka paikkaa särkee, voi 
lähteä hahmottelemaan itseään ja kehon osia 
piirtämällä.

• Jos kipu estää liikuttamasta vartaloa: aloita 
liike mielikuvissa: kuvittele että liikut. Koeta 
sitten, voisitko tehdä niin oikeasti.

• Kun kipu lievenee, myös masennus ja stressi 
lievenee. Kun masennus lievenee, myös kipu 
lievenee. Samoilla hoitomenetelmillä voidaan 
hoitaa molempia ongelmia.

• Mitä tahansa teetkin liikkuaksesi tai 
hoitaaksesi kehoasi, se usein auttaa kipuihin.

2.  Harjoitus: Kivun työstäminen mielikuvan avulla  

Kipua voi työstää mielikuvaharjoitteella

1Aloitetaan maadoittamalla jalat tukevasti 
lattiaan. Kuvittele, että painovoima 

vetää jalkojasi kohti maata voimakkaasti ja 
tunnet olosi normaalia painavammaksi.

2Kiinnitä sen jälkeen huomiota 
hengitykseen. Hengitä rauhallisesti ja 

syvään nenän kautta sisään ja suun kautta 
ulos. Hengitä sisään ja ulos kymmenen 
kertaa omaan tahtiin. 

3Tämän jälkeen kiinnitetään huomio 
omaan kehoon ja skannataan keho 

lävitse jaloista päähän. Kiinnitetään 
huomiota ensin jalkoihin, sitten polviin, 
lantioon, vatsaan, selkään, käsiin, niskaan 
ja aina päähän asti. Kehon skannauksen 
ajan voi kuvitella, että hengittää sen kehon 
osan kautta, johon suuntaa huomion.

4Seuraavaksi siirretään huomio 
kipukohtaan. Missä kipu tuntuu? Miltä 

se tuntuu? Jos kipukohtaa voi painaa 
kädellä, miten se vaikuttaa kipuun? 

5Seuraavaksi kuvitellaan, että hengitetään 
kipukohdan kautta. Hengitä rauhallisesti 

ja syvään nenän kautta sisään ja suun 
kautta ulos. Hengitetään sisään ja ulos 
ainakin kymmenen kertaa omaan tahtiin 
ja muistetaan pitää huomio kipukohdassa. 

6Seuraavaksi kuvitellaan, kuinka kipu 
valuu kehoa pitkin kohti lattiaa. 

Voit tuntea, kuinka kipu valuu alas 
pitkin vartaloasi. Kipu valuu hitaasti ja 
rauhallisesti. Lopulta kipu valuu lantioon, 
polviin, sääriin, jalkoihin, jalkapohjiin ja 
sieltä läpi maahan. 

7Kun kipu on maassa, olet onnistunut 
maadoittamaan kivun. Se ei välttämättä 

ole poissa, mutta se on nyt hallussasi. Olet 
onnistunut liikuttamaan ja vaikuttamaan 
kivun kokemiseen. 

8Lopuksi keskitytään vielä hengitykseen 
samalla tavalla kuin harjoituksen 

alussa. Tällä kertaa ei kiinnitetä 
huomiota kipukohtaan, vaan ainoastaan 
hengitykseen.

Lähde: Serene
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VIHAN HALLINTA

1.  Psykoedukaatio vihan hallinnasta 

        Ihmiset voivat olla ärtyneitä ja vihaisia monesta syystä. Syitä voivat olla esimerkiksi univaikeudet 
tai työhön tai kouluun liittyvät paineet. Ihmisestä saattaa myös tuntua siltä, että häntä on kohdeltu 
epäreilusti tai ettei kukaan kuuntele häntä. 

Kun olet vihainen, saatat joko ilmaista sen ulospain raivona tai haudata sen sisällesi, jolloin olosi on 
ärtynyt tai kireä. Molemmissa tapauksissa viha aiheuttaa ongelmia terveydellesi, hyvinvoinnillesi 
ja ihmissuhteillesi. Niiden vuoksi sinun voi olla vaikea pysyä rauhallisena. 

Laukaisevien tekijöiden, muistikuvien, takaumien ja kroonisen stressiin yhdistelmä voi aiheuttaa 
voimakkaita reaktioita kehossa ja tunteissa. Jotta voisit käsitellä näitä reaktioita, opettele 
tunnistamaan niiden taustalla olevat stressaavat tilanteet ja opettele hallitsemaan niitä.

Jos opit hallitsemaan näitä ikäviä reaktioita, voit vähentää myös sitä haittaa, mitä reaktioista 
aiheutuu päätöksenteollesi, ihmissuhteillesi, päivittäiselle toimintakyvyllesi, unelle, ja fyysiselle 
terveydellesi. Näin voit myös vähentää päihteiden väärinkäytön riskiä tai taipumusta haitallisiin 
hallintakeinoihin.

 

2.  Harjoituksia vihan hallintaan

Vaihtoehto 1. Harjoitus: Pohdintatehtävä

Pyydetään osallistujia miettimään: millainen olet raivostuessasi?

      Asteikolla 1 - 10 määrittele itsesi sen mukaan, millainen muistat viimeiseksi suuttuessasi olleesi. 
Jos mielestäsi hallitsit suuttumisesi täysin, voit antaa itsellesi arvosanaksi 10. Jos taas menetit 
kokonaan malttisi, jouduit katumaan käytöstäsi ja lisäksi vielä jotakin meni rikki, jotakuta sattui 
tai loukkasit toista pahasti, anna itsellesi yksi alimmista arvosanoista 1 - 3.

Kun olet tehnyt tehtävän viimeisen suuttumistilanteen mukaisesti, anna vielä arvosana itsellesi 
kaikkein pahimman muistamasi, sinulle tapahtuneen suuttumisen perusteella. Anna sitten 
arvosana itsellesi sen tilanteen mukaan, kun hallitsit suuttumisesi parhaalla mahdollisella tavalla.            

Lisaksi voit pohtia tai keskustella:

• Mieti omia heikkoja kohtiasi.

• Kuka on hankalin henkilö, jonka kanssa 
menetät usein malttisi? Kuka on toiseksi 
hankalin? 

• Onko muitakin, joiden kanssa tulee 
ongelmia?

• Millaisessa tilanteessa menetät aina 
malttisi?

• Onko muita saman tyyppisiä tilanteita?

• Miten toimit, kun menetät malttisi? 
Mikä on pahin tilanne ja huonoin tapasi 
toimia?

Lähde: Taitoja Mielen toipumiseen

Vaihtoehto 2. Suuttuneena tehtyä

Fläppitaululle kirjoitetaan otsikoksi Suuttuneena tehtyä, sen alapuolelle vasemmalle sana Hyödyt 
ja oikealle sana Haitat.

Seuraavaksi osallistujille kerrotaan seuraava tapahtuma:

Olet koulun ruokalassa jonossa, odotat 
vuoroasi tarjottimen kanssa. Sinulla on 
kova nälkä. Edessäsi on koulun ärsyttävin 
tyyppi, joka jälleen on kovin kovaääninen 
ja rauhaton, hän huutelee koko ajan 
kirosanoja ja haukkuu kaikkia. Hän heiluu 
ja huitoo niin, että on jo pari kertaa ollut 
lähellä tönäistä tarjottimen kädestäsi. 
Sinua alkaa ärsyttää. Mielessäsi ajattelet 
”jos tuo ei kohta lopeta, niin…” 

Tyyppi vain jatkaa ja sinä ärsyynnyt niin 
paljon, että käännyt ja alat jutella takanasi 
olevan kaverisi kanssa. Juuri kun olet 
unohtamassa ärsyttävän tyypin, tämä 
tönäisee niin, että tarjottimesi keikahtaa 
kädessäsi ja vesilasi kastelee paitasi ja 
jatkaa matkaa lattialle ja lopulta särkyy. 
Nyt sinulla kiehahtaa, käännyt ja lyöt 
ärsyttävää tyyppiä poskeen.

–––

–> Tapahtuman kertomisen jälkeen 
osallistujilta kysytään mitä hyötyä 
lyömisestä oli?  Oppilaiden annetaan 
huudella vastauksiaan, ja opettaja kirjoittaa 
niitä taululle. Yleensä oppilaat huutavat 
innostuneina hyötyjä: ”eipä riehu enää”, 
”sai ansionsa mukaan”, ”sain purettua 
suuttumustani”, ”sain näytettyä kaikille, 
että olen kova jätkä/mimmi” jne.

Sitten kysytään, mitä haittaa lyönnistä 
oli. Oppilaat alkavat huudella hieman 
verkkaisemmin ja aremmin, mutta 
aktiivisesti haittoja: ”käteen sattuu”, ”joutuu 
reksin kansliaan”, ”tulee keskusteluja”, 
”huoltajille soitetaan”, ”joutuu arestiin”, ”ei 
pääse bileisiin”, ”tulee pelikieltoa”, ”tyyppiin 
sattuu, voi käydä pahastikin”, ”voi joutua 
korvaamaan”. 

Tässä kohtaa (joka kerta, kun tätä tehtävää 
on teetetty, on tullut nämä kaksi viimeistä 
haittaa esille) tilanne pysäytetään ja 
ohjataan keskustelemaan väkivallan 
vaikutuksista kehoon, uhrin myöhempään 
elämään sekä vaikutuksista lyöjän 
tulevaisuuteen ja käsitykseen itsestään sekä 
perheenjäsenten, kaverien ja yhteiskunnan 
suhtautumisesta väkivaltaisia ihmisiä 
kohtaan.

Vielä kysytään, mitä eroja näillä kahdella 
puolella on, paitsi että on mainittu 
eri asioita. Yleensä vastaukset tulevat 
oppilailta: hyötyjä on paljon vähemmän 
kuin haittoja, hyödyt ovat nopeasti 
häviäviä, haitat kestävät pidempään, ja 
lopuksi: hyödyt koskevat vain itseä, mutta 
haitat koskettavat montaa muutakin 
ihmistä.

Tämä harjoitus on hyvä tapa saada usein mustavalkoisesti ajattelevat nuoret ajattelemaan ja 
pohtimaan yhdessä esimerkin avulla tunteen vallassa tehtyjen tekojen seurauksia.

Lähde: Raisa Cacciatore: Aggression portaat

" 

"

"

"
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Vaihtoehto 3.  Haitalliset ja auttavat ajatukset – harjoitus

Harjoituksen tarkoituksena on tunnistaa eri tilanteisiin liittyviä haitallisia ajatuksia ja niitä 
seuraavia kielteisiä tunteita. Tämän jälkeen tarkoituksena on pohtia vaihtoehtoisia auttavia 
ajatuksia ja niitä seuraavia positiivisia tunteita. Kannattaa lähteä liikkeelle haitallisesta ajatuksesta 
ja pyrkiä sitten täyttämään muita sarakkeita. Esimerkkejä haitallisista ajatuksista kannattaa kysyä 
ryhmäläisiltä lisää.

Alla esimerkkejä haitallisista ja auttavista ajatuksista sekä aiheutuvista tunteista.

HAITALLISET 
AJATUKSET  

”Tämä on epäreilua.”    
”Miksi aina minulle käy 
näin.”  

”On heidän syytään, 

että näin tapahtui.”    

”Tämä on minun 
syytäni." 

”Jos olisin toiminut 
toisin, tätä ei olisi 
koskaan tapahtunut.” 

”Minä en voi tehdä 
mitään.”   

AIHEUTUVA TUNNE

vihainen,         
kostonhaluinen  

vihainen, 
turhautunut  
kostonhaluinen  
syyttävä   
epäluottamus

syyllisyys  
häpeä  
pettymys 
arvottomuus

voimattomuus, 
avuttomuus, 
pelko, 
epätoivo 

AUTTAVAT 
AJATUKSET  

”Tämä olisi voinut 
tapahtua kenelle vain.”    
”Kaikilla ihmisillä on       
vastoinkäymisiä

”Muiden syyttäminen 
ei muuta minun 
tilannettani.”    

”Vaikka syy voi ollakin 
muiden, minun on 
keskityttävä itseeni.”  

”Minä tein parhaani.”    
”Olosuhteet huomioiden 
en olisi voinut asialle 
mitään.”  ”En olisi voinut 
mitenkään tietää, mitä 
tulee tapahtumaan.”  

”Voin helpottaa oloani.”
”Voin tehdä valintoja 
tulevaisuudessa.” 

AIHEUTUVA TUNNE 

realistinen 
hyväksyntä   
ymmärrys  
järkevä

hyväksyntä  
toiveikkuus 

realistisuus 
itseluottamus  
anteeksianto 
armollisuus 
arvokkuus  

toiveikkuus 
positiivisuus   
luottavaisuus 
hallinnan tunne

Vaihtoehto 4. Voimauttavat kysymykset – materiaali

Voimauttavat kysymykset -korttipakka sisältää 52 värillistä kysymyskorttia. Kortit auttavat 
käymään keskustelua itsen ja ryhmän kanssa ja palautumaan takaisin omaan voimaan.

Näistä kysymyksistä voi poimia sellaisia, jotka toimivat suhteessa vihaan tai muihin vaikeisiin 
tunteisiin. Kortteja voi hyödyntää myös muilla ryhmäkerroilla. 

https://hidastaelamaa.fi/voimauttavat-kysymykset/

Sanna Wikström, 3. painos 2017, Hidasta elämää Kustannus, hidastaelamaa.fi



  OSA  III

68 69

OSA III

IHMISSUHTEET

1.  Harjoituksia ihmissuhteiden vahvistamiseen 

Vaihtoehto 1. Harjoitus: Sosiogrammi

    Mieti keitä ihmisiä sinulla on läsnä elämässäsi. 
He voivat olla joko fyysisesti ja konkreettisesti 
läsnä nykyhetkessä tai he voivat olla sinulle 
tärkeitä ihmisiä, jotka asuvat kaukana. He 
voivat olla myös ihmisiä, jotka eivät ole enää 
elossa, mutta joiden muistot tai opit auttavat 
sinua nykypäivässä. Jotkut ihmiset tunnet 
varmasti läheisemmiksi kuin toiset. Jotkut 
taas eivät ole niin läheisiä, vaan ennemminkin 
tuttuja. 

Kirjoita nyt oma nimesi kuvion keskelle. 

Kirjoita sitten sinua lähimmälle olevalle kehälle 
ne ihmiset, jotka ovat sinulle läheisimpiä, joilta 
sinä saat apua ja joita sinä ehkä autat tai joiden 
kanssa jaat tärkeitä ajatuksia ja asioita. Kirjoita 
sitten seuraavalle kehälle vähemmän läheiset 
ihmiset. 

Uloimmalle kehälle voit kirjoittaa ihmisiä, 
jotka tunnet vain pintapuolisesti, mutta 
joihin haluaisit ehkä tutustua paremmin. 
Muista miettiä erilaisia ympäristöjä: 
asuinpaikkaasi, koulua, harrastuksiasi, entisiä 
asuinympäristöjäsi, perhettäsi, sukulaisiasi.

–> Tässä harjoituksessa osallistujia kannattaa 
rohkaista miettimään laajasti ihmisiä, 
jotka ovat läsnä heidän elämässään. Myös 
edesmenneiden tai toisessa maassa asuvien 
henkilöiden lisääminen on hyvä, sillä silloin 
voidaan korostaa ajatusta siitä, että ihmiset 
eivät katoa elämästämme, vaikka olisimme 
heitä erossa väliaikaisesti tai pysyvästi. 
Tämän harjoituksen voi tehdä myös yhdessä 
fläppitaululle, niin vältytään riskiltä, että 
jollakin nuorella jää paperi tyhjäksi.

Sosiogrammia voi käydä läpi myös keskustellen ja miettiä mm. seuraavia kysymyksiä:

• Eri ihmisten roolit ja merkitykset itselle? Mitkä ovat tärkeimmät ihmissuhteesi tällä 
hetkellä? Kenen kanssa jaat kokemuksesi ja tunteesi? Keneltä saat neuvoja, jotka auttavat 
sinua eteenpäin? Kuka auttaa sinua päivittäisissä asioissa? Kuka tarvitsisi sinun apuasi juuri 
nyt? Kenen haluat auttavan sinua tuntemaan olosi paremmaksi?

•  Muutostarpeet? Puuttuuko verkostostasi jotain? Haluaisitko saada johonkuhun uudelleen 
yhteyden? Kenen kanssa haluat viettää aikaa lähitulevaisuudessa? Onko joku, jonka kanssa et 
haluaisi viettää niin paljon aikaa? Miten ihmissuhteisiin tehdään muutoksia? 

•   Tilanteita, joita tulee mieleen? Mitä olet jäänyt miettimään? Mitä haasteita? Missä tilanteissa 
olisit halunnut toimia toisin?

•  Onko tämä verkosto lopullinen vai voiko siihen itse vaikuttaa? Ehkä rikkoutuneita välejä 
voi parantaa ja ihmissuhteita hoitaa?

"

"
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Vaihtoehto 2. Harjoitus: Sosiaalisen tuen tehtäväpaperi

Tämä lomake voidaan käydä läpi joko niin, että jokainen täyttää sen (tulkin kanssa) omassa 
rauhassaan ja miettii miten asiat ovat omalla kohdalla. Tämän jälkeen lomakkeen aihepiireistä 
voidaan keskustella yhdessä. Toinen vaihtoehto on käydä lomake läpi yhdessä siten, että ohjaaja 
lukee yhden kohdan kerrallaan (ja tulkki kääntää) ja kustakin kohdasta keskustellaan yhdessä.

On tärkeää, että osallistujat kokevat, että vaikka heillä ei ole tai he eivät voi tarjota kaikkia 
sosiaalisen tuen muotoja, jokaiselle löytyy varmasti joitakin osa-alueita, jotka toteutuvat heidän 
elämässään tällä hetkellä.

Olisi hienoa, jos lomake voitaisiin kääntää osallistujien omille kielille.

 

Lähde: Taitoja Mielen Toipumiseen

 

NIMI 
 

KUVAUS NÄIN TUKEA SAADAAN JA 
ANNETAAN 

TARVITSET?  VOIT ANTAA? 

Lohdutus  
 

Tunne siitä, että joku 
kuuntelee, ymmärtää, 
hyväksyy, rakastaa tai 
huolehtii.  
 

Kuunteleminen (neuvomatta 
tai tuomitsematta), 
halaaminen tai olkapäänä 
oleminen. 
 

▫       ▫ 

Joukkoon 
kuuluminen  
 

Tunne siitä, että sopii ja 
kuuluu joukkoon ja on 
jotain yhteistä muiden 
ihmisten kanssa.  
 

Ajan viettäminen ystävien ja 
perheenjäsenten kanssa, 
mukavaan toimintaan (esim. 
harraste) osallistuminen 
muiden kanssa. 
 

▫       ▫ 

Tarpeellisuuden 
tunne  
 

Tunne siitä, että on 
tärkeä ja muut 
arvostavat.  
 

Arvostuksen tai 
kiitollisuuden ilmaiseminen, 
sen osoittaminen toiselle, 
että pitää hänen seurastaan. 
 

▫       ▫ 

Omanarvontunto  
 

Tunne siitä että on 
arvokas ja arvostettu 
perheen, ryhmän tai 
järjestön jäsen ja omalla 
panoksella on 
merkitystä.  
 

Taitoja, tietoja, lahjakkuutta 
ja panosta arvostetaan 
sanoin tai teoin; pyydetään 
osallistumaan asioihin; 
annetaan tai saadaan 
palautetta siitä, että on 
kohdannut ja käsitellyt 
haasteita hyvin. 
 

▫       ▫ 

Luotettava tuki  
 

Tunne siitä, että on 
ihmisiä, joiden apuun 
voi luottaa, jos sitä 
tarvitsee.  
 

Ollaan saatavilla toiselle, 
silloin kun hän tarvitsee tai 
pyytää apua. 
 

▫       ▫ 

Neuvot, tiedot ja 
ongelmanratkaisu  
 

On joku, joka osaa antaa 
hyviä neuvoja, näyttää, 
miten jokin tehdään, 
antaa tietoja tai 
valmentaa.  
 

Tietojen antaminen siitä, 
miten tarvittava palvelu tai 
asiat voidaan hankkia; auttaa 
miettimään tarjolla olevia 
vaihtoehtoja tai tapoja 
korjata ongelma. 
 

▫       ▫ 

Fyysinen apu  
 

On joitakuita, jotka 
auttavat suorittamaan 
fyysisiä tehtäviä tai 
hoitamaan asioita.  
 

Toisen auttaminen jossakin, 
mitä itse tarvitsee, kuten 
kodin tai auton korjaaminen, 
paperityöt. 
 

▫       ▫ 

Materiaalinen 
apu  
 

On ihmisiä, jotka 
antavat konkreettista 
apua.  
 

Ruoan, vaatteiden, 
lääkkeiden, 
rakennusmateriaalien tai 
lainan antaminen toiselle. 
 

▫       ▫ 
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8. Ryhmäkerta: Voimavarat

1.  Harjoitus: Voimavarabingo

Bingon tarkoituksena on toiminnallisuuden avulla antaa tietoa mielenterveydestä, tarjota keinoja 
vahvistaa omaa mielenterveyttään, ja toisaalta auttaa osallistujia tulemaan tietoisemmaksi siitä, 
millaisia mielenterveyttä tukevia keinoja heillä jo on olemassa.

Selitetään osallistujille pelin idea. Bingoruudukon voi piirtää malliksi fläppitaululle. Osallistujat 
saavat kukin oman ruudukon ja kynän. Ohjaajat nostavat kerrallaan yhden kuvan pussista ja 
näyttävät sen kaikille. Samalla voi antaa lisää konkreettisia esimerkkejä, millä tavalla tämä asia 
voi vahvistaa mielenterveyttä, ei kuitenkaan toistaen samoja esimerkkejä, joita alkuintrossa on 
jo puhuttu. Ohjaajien kannattaa miettiä etukäteen kuvista kysymyksiä ja omia esimerkkejä, 
esimerkiksi omasta elämästään. Joihinkin kuviin sopii myös pienten harjoitusten tekeminen. 
Kaikkiin kuviin ei tarvitse antaa esimerkkejä, varsinkin jos merkitys on ilmeinen tai jos aiheesta 
on jo puhuttu paljon. Jos osallistujia on paljon, pienten bingokuvien näyttäminen kaikille on hyvä 
tehdä kiertämällä osallistujien joukossa tai tulostamalla suuremmat kuvat. 

Osallistujan saadessa bingon (viisi rastia pystyyn, vaakaan tai vinoon), hän saa suklaakonvehdin. 
Kokemus on osoittanut, että pelin edetessä, kun bingoja alkaa puolessa välissä kertyä, 
osallistujien huomio siirtyy enemmän peliin ja palkintoihin, tunnelma muuttuu hilpeämmäksi 
ja hälisevämmäksi. Loppua kohden on hyvä tarkistaa, että kaikki ovat saaneet ainakin yhden 
bingon/suklaan. Kaikkia kortteja ei tarvitse käydä läpi, mutta jos ruudukkoon jää jäljelle kuvia, 
joiden merkitys on osallistujille epäselvä, tai joita ohjaajat pitävät erityisen tärkeinä, ne voi vielä 
käydä läpi. Bingoruudukko jää osallistujille itselleen muistilapuksi. 

Joskus tilaisuus voi loppua kohden käydä niin hilpeäksi ja levottomaksi, että voi olla mukava 
lopettaa tuokio pieneen rauhoittumiseen. 

Tarvikkeet

• sopiva heiteltävä maskotti/pallo 
tutustumista varten 

• fläppitaulu tai vastaava 

• osallistujille bingoruudukot ja 
bingokuvat värillisinä

• pussi josta kuvat nostetaan 

• osallistujille pöydät tai kirjoitusalustat 
sekä kynät 

• palkinnoksi suklaakonvehteja tai 
vastaavia

Bingoruudukon ja bingokuvat voitte tulostaa osoitteesta: www.research.uta.fi/tasa/ 

Jos mahdollista, kuvat on hyvä laminoida tai liimata pahveille.

Lähde: Serene

2.  Harjoitus: Voimavarapuu

Osallistujille näytetään esimerkkikuva puusta, jossa on putoavia lehtiä ja leikattuja oksia. Puun voi 
piirtää itse, jolloin siihen saa kaikkia niitä kohtia, joihin harjoituksessa viitataan. Puulla on juuret, 
jotka ovat vahingoittumattomat. Vaikka puussa on putoavia lehtiä ja leikattuja oksia, siinä on myös 
muutamia pieniä merkkejä uudesta elämästä, kuten pienistä kukkien nupuista ja hedelmistä, jotka 
kasvavat puun oksista.

1Osallistujia pyydetään kertomaan mitä asioita he 
näkevät puussa. 

2 Tämän jälkeen kysytään: Onko puu vielä puu, 
vaikka se on menettänyt lehtiään ja oksiaan? 

Kun osallistujat todennäköisesti vastaavat kyllä, se 
on edelleen puu, kysytään, miksi? Jos taas osallistujat 
sanovat “ei, se ei ole enää puu”, kysytään, miksi ei? 
Keskustelun aikana ohjaaja tuo esiin, että puu on 
edelleen puu, koska sillä on edelleen sen ydin, puun 
runko. 

3Kysytään osallistujilta, mitä runko heidän 
mielestään edustaa, jos kyseessä olisi ihminen. 

Jos osallistujien on vaikea keksiä metaforaa, ohjaaja 
voi ehdottaa, että runko voisi edustaa ihmisarvoa, 
voimaa, omaa persoonallisuutta. 

4Pyydetään osallistujia kiinnittämään huomiota 
kohtiin, josta oksia on leikattu. Ja kysytään: 

mitä tämä teidän mielestänne tarkoitta? Ohjaaja voi 
auttaa metaforan löytämisessä: Kun menetämme 
ihmisiä, joita rakastamme, meistä voi tuntua, 
että osa meistä puuttuu. Meillä saattaa olla myös 
pysyviä fyysisiä vammoja, jotka saavat meidät 
tuntemaan, että olemme menettäneet osan siitä, 
mitä olemme. Meillä voi olla myös tunteita, jotka 
ovat haavoittuneet, ja vaikka niitä ei voi nähdä, ne 
voivat saada meidät tuntemaan, että meistä puuttuu 
osia. Onko sinun kohdallasi näin? Jos osallistujat 
uskaltautuvat kertomaan omista menetyksistään ja 
haavoittuvuuksistaan, ole empaattinen ja tuo esiin, 
että kuulet ja ymmärrät miltä heistä tuntuu. 

5 Pyydetään osallistujia kiinnittämään huomiota 
kukan nuppuihin, ja kysytään: Mitä nämä 

mielestänne ovat? Kuinka tämä uusi kasvu liittyy 
elämäämme? Missä voimme nähdä uutta kasvua ja 
mahdollisuuksia itsessämme ja elämässämme?

6Pyydetään osallistujia kiinnittämään huomiota 
puun juuriin ja kysytään: Mitä tehtäviä puun 

juurilla on? (Ne antavat ravintoa puulle, juuret ovat 
puun perusta, juuret auttavat pysymään pystyssä jne.)

7Pyydetään osallistujia kiinnittamään huomiota 
puussa oleviin hedelmien raakileisiin ja kysytään: 

Miten puu voi tuottaa hedelmää, vaikka se olisi 
vaurioitunut? (Puulla on edelleen juuret, jotka pitävät 
sen hengissä ja antavat sille vettä ja ravinteita, joita 
hedelmät tarvitsevat kasvaakseen). Vaikka jokin 
oksa on leikattu, oksan haarasta saattaa kasvaa uusi 
oksa, joka voi jatkaa hedelmien tuottamista. Kysy 
osallistujilta, mitä nämä uudet oksat ja hedelmät 
voisivat olla heidän elämässään (uudet ystävät, 
mahdollisuus opiskella, mahdollisuus saavuttaa 
unelmia, mahdollisuus osallistua eri tavoin, luovat 
kyvyt ja taidot, uudet harrastukset, turva jne.)

8Kysytään osallistujilta, mitä mieltä he ovat puusta 
kokonaisuutena. Haluavatko he kertoa, millaiset 

juuret heillä on? Jotkut voivat sanoa, että he tuntevat, 
että heidän esi-isänsä tai sukulaisensa ovat heidän 
juurensa. Jotkut voivat sanoa, että Jumala tai heidän 
hengellisyytensä ovat heidän juurensa. Mikä tahansa 
vastaus on oikea, jos se on merkityksellinen voima 
osallistujalle

Metaforien ymmärtäminen voi olla joillekin osallistujille vaikeaa eikä puun ja ihmisen välinen 
yhteys aukene. Silloin teemoista voi keskustella ilman puumetaforaa eli käydä läpi omaa 
identiteettiä sen kautta, miten hyvät ja huonot kokemukset ovat vaikuttaneet itseen: onko jostain 
huonosta kokemuksesta rakentunutkin myöhemmin jotain hyvää, entä mitkä asiat elämässä 
pysyvät, vaikka tilanteet ja ympäristö muuttuu, jne.

Lähde: Center for Victims of Torture, 2016
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3.  Harjoitus: Listaa voimavarasi

Listaa voimavarasi -harjoituksessa kirjataan ylös omia voimavarjoa, ja mietitään, kuinka näitä 
voimavaroja voisi hyödyntää käytännössä. Voimavaroja voi keksiä valmiiksi ryhmäläisten 
vahvuuksien pohjalta ja johdatella heitä näiden avulla eteenpäin siltä varalta, jos nuorilta itseltään 
ei synny ideoita. Ryhmän lopussa voidaan lukea ääneen ainakin etukäteen mietityt voimavarat ja 
kertoa, että näitä vahvuuksia ohjaajat olivat ryhmäläisissä nähneet.

Lomake voidaan antaa ryhmäläisille yhdessä mietittäväksi ja kehottaa heitä pohtimaan mitä 
vahvuuksia he ovat havainneet toisissaan tai yhteisissä tilanteissa. Eli toteutus voidaan tehdä 
ryhmätyönä ja keskustellen.
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9. Ryhmäkerta: Tulevaisuus ja toivo

Tämän ryhmäkerran tarkoituksena on saada ryhmäläiset luottamaan, että tulevaisuudessa voi 
tapahtua hyviä asioita, ja että tulevaisuus on jotakin, mitä kannattaa odottaa.

1.  Harjoitus: Tavoitetikapuut

Aloita keskustelemalla ryhmän kanssa: mikä on tavoite (mitä haluamme tehdä, olla tai saavuttaa)?

      Tavoitteiden asettaminen tarkoittaa sitä, että päättää toiveista, jotka koskevat omaan tulevaisuutta, 
ja miettii miten niihin voi päästä askel askeleelta. Oletko koskaan ajatellut, mitä haluaisit tehdä, 
millaiseksi haluaisit tulla tai mitä haluaisit saavuttaa? 

Annetaan jokaisen osallistujan määritellä omat tavoitteet ja esitetään kysymykset:

• Mistä pidät eniten tästä tavoitteesta? 
• Miten tämä tavoite tekee sinulle hyvää? 
• Onko tämä tavoite hyödyllinen vain 
itsellesi vai voiko se auttaa muitakin 
ympärilläsi olevia? 

• Mitä haasteita tai esteitä voit kohdata, 
kun pyrit saavuttamaan tämän tavoitteen? 
• Mitä voit tehdä tavoitteesi eteen juuri nyt? 
• Entä mikä auttaa sinua saavuttamaan 
tämän tavoitteen tulevaisuudessa?

Voit myös rohkaista muita osallistujia ehdottamaan asioita toisen osallistujan tavoitteeseen liittyen, 
esimerkiksi: mitä hän voisi tehdä juuri nyt, jotta voisi saavuttaa tavoitteensa tulevaisuudessa? 
Mitkä haasteet tai esteet mielestäsi voisivat olla esteenä sille, että voisi saavuttaa tavoitteensa? Entä 
miten nämä haasteet tai esteet voisi ylittää?

✴ 
Tehtävä: Tikkaat – ryhdy toimeen tavoitteen saavuttamiseksi

1Näytetään kuva tikkaista. Kysytään 
ryhmän jäseniltä, mitä he näkevät. Tämän 

jälkeen kysytään: Pääsemmekö tikapuita 
pitkin huipulle vain ajattelemalla sitä? Ei, 
emme pääse. Jos vain seisomme alimmalla 
portaalla ja katselemme ylöspäin, emme 
koskaan pääse huipulle. Jotta pääsemme 
alkuun, meidän on otettava ensimmäinen 
askel, joka auttaa meitä saavuttamaan sen, 
mihin haluamme mennä. 

2Kysytään ryhmän jäseniltä, kuinka 
voimme päästä koko matkan ylös asti? 

Vastaus on askel askeleelta: ottamalla 
askel kerrallaan, voimme lopulta päästä 
tikkaiden yläosaan. Voi tuntua, että tämä 
kestää kauan, mutta kun sinulla on tikapuut 
ja sen askelmat, tiedät että olet menossa 
oikeaan suuntaan, vaikka se välillä tuntuisi 
hitaalta tai olisi epävarma. Olet jo nyt 
ottanut tärkeitä askeleita osallistumalla 
tähän ryhmään 

3Jotta ryhmän jäsenet voisivat valita 
käytännön tavoitteen, kerrotaan, että 

heidän tulisi nyt miettiä jokin käytännön 
tavoite, johon he haluaisivat päästä 
seuraavan kuukauden aikana. Se voi olla 
esimerkiksi jokin taito tai jokin suoritus, 
mihin haluaa pyrkiä, tai jonkin haitallisen 
asian pois jättäminen omasta elämästään tai 
arjestaan. 

4Anna kaikille ryhmän jäsenille kuva 
tikkaasta, jonka yläosassa on tähti. 

5Kerrotaan, että jos haluamme saavuttaa 
tavoitteemme, meidän on ryhdyttävä 

toimeen. Esimerkiksi, jos tavoitteenasi on 
parantaa seuraavassa kokeessa arvosanaasi, 
mitä vaiheita sinun tulee toteuttaa? 
Kirjoita tikapuille vaiheita, joita tarvitset 
tavoitteeseesi pääsemiseksi, kirjoita yksi 
vaihe eli yksi toiminta kullekin askelmalle, 
kuten: “käyn koulua säännöllisesti”, 
“kiinnitän huomiota mitä opettaja puhuu 
tunnilla”, “teen läksyni joka päivä”, ”luen 
kokeeseen” jne. Kirjoita tai piirrä yksi 
asia kullekin askelmalle (Varmista, että 
esimerkit soveltuvat ryhmälle).

6Kehotetaan osallistujia miettimään 
nyt omia tavoitteitaan ja kirjaamaan se 

tähden kohdalle. Tämän jälkeen kehotetaan 
osallistujia miettimään, mitkä ovat heidän 
askelmansa kohti tavoitetta ja pyydetään 
heitä kirjoittamaan tai piirtämään tikapuille 
vaiheita, joita he tarvitsevat tavoitteisiinsa 
pääsemiseksi, muistutetaan, että yksi vaihe 
eli yksi toiminta kirjoitetaan tai piirretään 
kullekin askelmalle

2.  Harjoitus: Aarrekartta

Varataan jokaiselle osallistujalle isot kartongit (mieluiten eri värisiä, joista jokainen saa valita). 
Varataan myös iso pino aikakauslehtiä, joissa mahdollisimman paljon eri elämäntyyleihin liittyviä 
kuvia. Kehotetaan osallistujia leikkaamaan lehdistä kuvia, jotka ovat heidän unelmiaan. Rohkaistaan 
osallistujia miettimään täysin estoitta, millaisia asioita he haluaisivat tehdä elämässään, millaisessa 
paikassa asua, millaisen perheen kanssa elää, millaista työtä he haluaisivat tehdä ja mitä harrastaa. 
Kuvat liimataan kartongille ja lopuksi jokainen saa halutessaan esitellä aarrekarttansa muille.

"
"
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OSA III

10. Ryhmäkerta: Loppujuhla

Tämän ryhmäkerran tarkoituksena on yksinkertaisesti viettää oikein hauska hetki yhdessä ja antaa 
ryhmäläisille mahdollisimman paljon hyvää palautetta siitä, että he ovat osallistuneet ryhmään, 
hankkineet paljon uusia taitoja hyvinvointinsa tukemiseksi ja olleet rohkeita keskustellessaan ja 
jakaessaan ryhmässä itseensä liittyviä asioita.

Suunnitellaan juuri sellainen juhla, mikä on tälle ryhmälle mieluisin! 

Yksi vaihtoehto loppujuhlaan on kirjoittaa kirje seuraavalle ryhmälle. Kirjeen kirjoittaminen 
yhdessä seuraavalle ryhmälle voi auttaa vahvistamaan ryhmäkokemuksen hyötyjä, kuten tunnetta 
toisten kanssa yhdessä tekemisestä ja osallisuudesta yhteiseen toimintaan. Ohjaajan kannattaa 
toimia kirjurina ja kirjoittaa kirje esimerkiksi fläppitaululle. Mikäli tämä ryhmä on saanut oman 
kirjeensä edelliseltä ryhmältä ensimmäisellä kerralla, voidaan pyytää osallistujia muistelemaan 
sitä, ja laatimaan nyt oma kirjeensä tulevalle ryhmälle. Pyydetään osallistujia miettimään, mitkä 
asiat ovat olleet heille tärkeitä tai mieluisia, mitkä asiat tuntuivat aluksi vaikeilta ja miten he 
selvisivät niistä. Mitä muuta he haluavat sanoa seuraavalle ryhmälle?

Jos ryhmän vaikuttavuudesta halutaan kerätä tietoa, voidaan tällä ryhmäkerralla, tai ylimääräisellä 
ryhmäkerralla toiminnan jo päätyttyä toteuttaa lomakepohjainen loppumittaus. Lisätietoa 
tehokkuuden arvioinnista saat ottamalla yhteyttä: kirsi.peltonen@uta.fi. Myös laadullinen arviointi 
osallistujia haastattelemalla on mahdollinen. Lisätietoa laadullisesta, haastatteluun perustuvasta 
arvioinnista saat ottamalla yhteyttä: ferdinand.garoff@gmail.com

Harjoitusten lähteet:

Center for Victims of Torture, 2016. Restoring Hope and Dignity: Manual for Group Counseling. 
Retrieved from https://www.cvt.org/group-counseling-manual

Taitoja Mielen Toipumiseen, THL Henna Haravuori (käännöstyöstä vastaava). Alkuperäinen 
lähde: Berkowitz, S., Bryant, R., Brymer, M., Hamblen, J., Jacobs, A., Layne, C., Macy, R., Osofsky, 
H., Pynoos, R., Ruzek, J., Steinberg, A., Vernberg, E., Watson, P., National Center for PTSD and 
National Child Traumatic Stress Network, Skills for Psychological Recovery: Field Operations 
Guide, 2010. Available on: www.nctsn.org and www.ptsd.va.gov

Raisa Cacciatore, 2008. Aggression portaat- opetusmateriaali kouluille, Opetushallitus

Serene, Mieli - Lounasi-Suomen Mielenterveysseura 
http://www.mielenterveysseurat.fi/turku/materiaalit/serenen-materiaalit/

Ingram & Pricen, 2001. Vulnerability to Psychopathology: Risk Across the Lifespan. New York: 
Guilford Press.

https://oivamieli.fi
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Liitteet

Lyhyt etnografinen haastattelu

Johdanto

Lyhyt etnografinen haastattelu (Hubbard, 2012) on kehitetty avustusjärjestöjen tarpeisiin                
(1) nopeasti ja tehokkaasti kerätä ja organisoida informaatiota yhteisön tarpeista, ongelmista, 
uskomuksista vahvuuksista jne. avustusohjelmia suunnitellessa, sekä (2) kulttuurisesti relevanttien 
indikaattoreiden luomiseen mielenterveys- ja psykososiaalisentuenohjelmien arvioinnissa.

Haastattelu on puoli-strukturoitu ja rakentuu jonkin kysymyksenasettelun ympärille. TASA-
hankkeessa tarkastelemme työntekijöiden ja nuorten haastatteluissa yksintulleiden nuorten 
hyvinvoinnintekijöitä, menneisyyteen liittyviä haasteita ja mahdollisia tukitoimenpiteitä. 
Näiden perusteella kokoamme tietoa ryhmien keskivaiheen teemoihin, sekä pohjustamme työtä 
mahdollisen yksitulleiden nuorten hyvinvointimittarin kehittämiselle.

Menetelmä

Ryhmäkotien ja perheryhmäkotien työntekijöiden haastattelut toteutetaan hankeinformaatio-
tilaisuuksien yhteydessä ja näihin varataan noin 1 tunti, tilaisuuksiin pyritään saamaan 
mahdollisimman moni työntekijä osallistumaan. Nuorten haastattelut toteutetaan 3. 
ryhmätapaamisella ja haastatteluun varataan noin 1 tunti, mahdollisimman moni ryhmään 
osallistuvista nuorista tulisi osallistua haastatteluun. Haastattelu etenee kolmessa vaiheessa             
(1) Johdanto, (2) Kysymykset ja (3) Yhteenveto.

1) Johdanto

Johdannossa kiitetään koolle kutsutut osallistumisesta ja tehdään tarvittaessa esittäytymiskierros. 
Sen jälkeen esitetään haastattelun tarkoitus:

Haastattelun avulla haluaisimme ymmärtää, minkälaisia asioita liittyy lasten ja nuorten 
hyvinvointiin. Käytämme kerättyä tietoa ryhmätyöskentelyn suunnitteluun, sekä yleisemmin 
yksintulleiden nuorten tilanteen kartoittamiseen TASA-tutkimushanketta varten. Osallistuminen 
on vapaaehtoista. Haastattelussa on 3 kysymystä ja vastauksenne kirjataan, mutta kaikki kerätty 
tieto on anonyymia. Olemme varanneet tunnin haastatteluun.

2) Kysymykset

Kun on varmistettu että osallistujat ovat ymmärtäneet haastattelun lähtökohdat ja hyväksyneet 
ehdot, siirrytään itse haastatteluun. Osallistujille jaetaan papereita (kolme väriä) sekä kyniä. Heille 
kerrotaan että haastattelu etenee kolmen kysymyksen kautta ja heidät pyydetään vastaamaan 
kysymyksiin kirjoittamalla tai piirtämällä papereille oman vastauksensa haluamallaan kielellä 
tai tavalla. Kannusta osallistujia antamaan useampia vastauksia (jokainen vastaus voidaan pyytää 
erilliselle paperille, jos halutaan järjestää ne luokkiin). Jokaisen kysymyksen jälkeen jokainen 
osallistujista esittelee omat vastauksensa ja tarvittaessa kirjoitetaan paperille vielä vastaus suomeksi 
tai lisätään tarkennuksia jatkotyöstämistä varten. Tarvittaessa voi esittää tarkentavia kysymyksiä 
vastausten konkretisoimiseksi. Kun kaikki ovat esitelleet vastauksena siirrytään seuraavaan 
kysymykseen. Halutessa vastausten käsittelyä voidaan jatkaa ryhmittelemällä vastaukset eri 
luokkiin samanlaisuuksien ja erilaisuuksien havainnollistamiseksi. 

Hubbard (2012) Manual on Brief Ethnographic Interviewing: Understanding an Issue, Problem or Idea from a 
Local Perspective, Center for Victims of Torture

Työntekijöiden kysymykset ovat seuraavat:

a) Mieti hyvinvoivaa nuorta tai lasta, jonka kanssa työskentelet, mutta älä kerro kenestä 
on kyse. Nuoren tai lapsen ei tarvitse olla se parhaiten pärjäävä ja hyvinvoiva, mutta joku joka 
voi suhteellisen hyvin. Millä tavoin tämä nuori tai lapsi voi hyvin? Kirjoita tai piirrä vastauksiasi 
(erillisille) papereille. Ympyröi tärkein asia.

b) Mieti nuorta tai lasta, jonka kanssa työskentelet, jolla arviosi mukaan on ongelmia 
menneisyyden tapahtumista tai nykytilanteesta johtuen, mutta älä kerro kenestä on kyse. Nuoren 
tai lapsen ei tarvitse olla se, jolla on eniten ongelmia, mutta joku joka selvästi tarvitsee tukea. 
Minkälaisia ongelmia tällä nuorella tai lapsella on menneisyyden kokemusten tai nykytilanteesta 
johtuen? Kirjoita tai piirrä vastauksiasi (erillisille) papereille. Ympyröi tärkein asia.

c) Mieti edellisen kysymyksen nuorta tai lasta. Mikä auttaisi nuorta tai lasta, joka kärsii 
tällaisista ongelmista, toipumaan? Kirjoita tai piirrä vastauksiasi (erillisille) papereille. Ympyröi 
tärkein asia.

Nuorten kysymykset ovat seuraavat:

a) Mieti hyvinvoivaa nuorta tai lasta, joka on tullut yksin Suomeen, mutta älä kerro kenestä 
on kyse. Nuoren tai lapsen ei tarvitse olla se parhaiten pärjäävä ja hyvinvoiva, mutta joku joka 
voi suhteellisen hyvin. Millä tavoin tämä nuori tai lapsi voi hyvin? Kirjoita tai piirrä vastauksiasi 
(erillisille) papereille. Ympyröi tärkein asia.

b) Mieti nuorta tai lasta, joka on tullut yksin Suomeen, jolla arviosi mukaan on ongelmia 
menneisyyden tapahtumista tai nykytilanteesta johtuen,, mutta älä kerro kenestä on kyse. Nuoren 
tai lapsen ei tarvitse olla se jolla on eniten ongelmia, mutta joku joka selvästi tarvitsee tukea. 
Minkälaisia ongelmia tällä nuorella tai lapsella on menneisyyden kokemusten tai nykytilanteesta 
johtuen? Kirjoita tai piirrä vastauksiasi (erillisille) papereille. Ympyröi tärkein asia.

c) Mieti edellisen kysymyksen nuorta tai lasta. Mikä auttaisi nuorta tai lasta, joka kärsii 
tällaisista ongelmista, toipumaan? Kirjoita tai piirrä vastauksiasi (erillisille) papereille. Ympyröi 
tärkein asia.

3) Yhteenveto

Jokaisen kysymyksen jälkeen voidaan yhdessä luokitella vastaukset ryhmiin yhtäläisyyksien ja 
eroavaisuuksien havainnollistamiseksi. Kun kaikki viimeisen kysymyksen vastauksen on käsitelty, 
kiitä osallistujia vastauksista ja jakamisesta. Varmista että kaikkiin papereihin on kirjattu vastaukset 
selvästi suomeksi ja kerää paperit talteen. Vaihtoehtoisesti vastaukset voi valokuvata. Tämän 
jälkeen nuorten ja lasten sekä työntekijöiden vastaukset voidaan koota yhteen ja niiden perusteella 
voidaan valita teemat ryhmätapaamisille. Lisäksi vastaukset useammasta ryhmästä voidaan koota 
yhteen ja luokitella ryhmiin, kohderyhmän yleisten hyvinvoinnintekijöiden tunnistamiseksi.
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Ohjaajien työpäiväkirja 

Kerta___ Istunnon pituus___  Ohjaajat: 

Osallistujia: 

1. Suunnitelma tälle tapaamiskerralle, sovitut teemat: 

2. Suunnitelman toteutuminen: 

3. Istunnossa käytetyt menetelmät

4. Istunnossa esille tulleita asioita ja ratkaistavia ongelmakohtia:

5. Istunnon yleisarvosana 1-10            
 Istunnon ilmapiiri; 1-10 (esim. keskusteleva, jännittynyt, rento, luottavainen)   
 Turvallisuuden tunne 1-10      

6. Mitä jäin miettimään, mikä minua kosketti erityisesti

7. Seuraavan istunnon suunnittelussa huomioitavaa

8. Ryhmäläisen palaute siitä, mikä hänestä tuntui tällä kertaa tärkeältä 
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