
Harrastuksista vahvistusta 
itsetunnolle
Nuorten vahvuuksien tunnistaminen on tärkeää. Harrastus voi olla väylä itsetunnon 
kohoamiseen. Kohtaaminen, kannustus ja rohkaisu vievät eteenpäin.

kevyetpalvelupolut.diak.fi

YLÄKOULUSSA TARTUTTIIN KIUSAAMISEEN 
 •  Koulunuorisotyöntekijä jututti välitunneilla yksin olevaa Liisaa. 
 •  Liisa rohkaistui kertomaan kiusaamisesta, ja siihen tartuttiin mm. kiusaamista käsittelevän esityksen keinoin.
 •  Tunnetaitoihin ja kiusaamiseen liittyviä työpajoja

TUKI AMMATINVALINTAAN LUKIOSSA
 •  Opinto-ohjaaja jututti kaikkia opiskelijoita ja auttoi tunnistamaan omia vahvuuksia.
 •  Eri ammattien edustajat vierailivat kertomassa koulutuksestaan ja työstään.
 •  Tutustuminen työpaikoille ja jatko-opiskelupaikkoihin kurssien ohessa

OPETTAJA TUKI TYÖSSÄOPPIMISTA
 •  Työpaikan perehdytys työssäoppimisen käytäntöihin ja opiskelijan vastaanottoon
 •  Opettajan säännölliset vierailut työssäoppimispaikalla

TE-PALVELUISSA PANOSTETTIIN URAOHJAUKSEEN
 •  Kun Liisa ilmoittautui työnhakijaksi, Te-palvelujen työntekijä pyysi häntä keskustelemaan.
 •  Osallistuminen ryhmään, jossa käydään läpi tavoitteita 
    uraohjauksen, yksilöohjauksen ja vertaistoiminnan keinoin.
 •  Ohjaaja piti yhteyttä osallistuneisiin myös ryhmän päättymisen jälkeen. 
 •  Mahdollisuus keskustella epävarmuuden tunteista, 
    ulkopuolisuuden kokemuksista ja ahdistuksesta vaihtuvilla työpaikoilla.

PÄTKÄTÖIDEN AIKANA KESKUSTELUAPUA JA TAITEELLISTA TOIMINTAA
 •  Liisa pääsi tanssiharrastuksensa kautta projektiin, jossa yhdistyy taiteellinen toiminta 
    (musiikki+tanssi+teatteri) ja oman elämäntilanteen tarkastelu 3X10D- lomaketta ja keskustelurunkoa hyödyntäen.
 

12% yläkoululaisista kokee kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta. 
(THL, Kouluterveyskysely 2017)

”Ukkini kuoli, kun olin 13-vuotias. Ambulanssikuski tokaisi, että nyt sinulle ei 
enää ole ukkia. Minusta tuntui, että menetin silloin elämäni ainoan 
turvallisen aikuisen. 

Olin pystynyt kertomaan ukille aina kaikesta, myös ikävistä asioista kuten 
koulukiusaamisesta. Alakouluaikana yritin puhua kerran isälle kiusaamisesta, 
ja hän sanoi lyövänsä kiusaajaa turpaan. Pelästyin ja pyysin häntä 
unohtamaan koko asian. Sen jälkeen en enää uskaltanut puhua kotona 
mistään tärkeästä, eikä vanhempiakaan tuntunut kiinnostavan minun arkeni 
ja koulunkäyntini.

Yläkoulussa koulunkäynti alkoi takuta, ja jotenkin päädyin silmätikuksi. Oma 
luokanvalvoja kiusasi minua, mutta koulun muut aikuiset eivät puuttuneet 
asiaan. Se murensi luottamustani aikuisiin entisestään.

Ammattiopinnot olivat selvä parannus peruskouluun, mutta valitsemani ala 
tuntui koko ajan vähemmän omalta. Motivaationi lopahti tyystin viimeisenä 
vuonna. Jätin koulun kesken ja jäin kotiin.

Sen jälkeen olen lähinnä pyörinyt kavereiden kanssa ja pelannut videopelejä. 
Saan Kelalta ja sossusta tukea, mutta koen siitä syyllisyyttä. Haluaisin päästä 
elämässä eteenpäin, mutta en tiedä miten.”


