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PÄIVÄN AIKATAULU

12:45 Esittelyt

13:15 Mielenterveyden edistäminen koulussa 

Mielenterveys voimavarana

Tunteet ja tunnetaidot

14:15 Kahvitauko (30min)

14:45 Mielenterveyden edistämisen materiaalit syynissä

15:20 Kaveritaidot

Itsetunto, myönteinen palaute, vahvuudet ja unelmat

16:00 Tauko (5min) 

16:05 Yeesi-ralli
Suunnitelma omalle koululle

17:05 Kokoava katsaus, palaute ja reflektointi
Fiiliskierros 

18:00 Päivän lopetus



Suomen Mielenterveysseura

• Maailman vanhin mielenterveysseura (v. 1897)

• Mielenterveysosaamisen asiantuntija, kehittäjä ja kouluttaja

Tavoitteena: 

• Välittää ja vahvistaa näkemystä mielenterveydestä voimavarana ja opittavissa 
olevina elämäntaitoina

• Siirtää painopiste häiriö- ja ongelmakeskeisestä mielenterveyskäsityksestä 
mielenterveyteen ja hyvinvointiin.

• Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen; 
 ammattilaisten koulutukset ja käytännön työvälineet osaksi kasvatustyötä



Nuorten mielenterveysseura

● Nuorten itsensä vuonna 2011 perustama valtakunnallinen 
mielenterveysseura

● antaa nuorille edellytyksiä ja mahdollisuuksia vahvistaa omaa ja 
toisten nuorten mielenterveyttä arjessa ja yhteiskunnassa

● edistää Vahvistamossa nuorten osallisuutta

● ”Pari vuotta sitten tutustuin Nuorten mielenterveysseura Yeesiin ja 
sain uuden näkökulman ongelmakeskeiseen ajatukseeni 
mielenterveydestä: Opin,että minä voin itse parantaa ”mielen 
sisua”, palautumiskykyä ja yksinkertaisesti hyvää oloa. Vau, mikä 
ajatus.” (Fanni-Laura, Yeesin vapaaehtoinen)



Osaamiskeskus Vahvistamo

• Tarjoaa nuorisoalan työntekijöille osaamista:

mielenterveyden edistämiseen

ehkäisevän päihde- ja pelihaittatyöhön

osallisuuden kokemuksen vahvistamiseen

• Kun panostamme nuorten mielenterveyden ja hyvinvoinnin 
vahvistamiseen, ehkäisemme sekä mielenterveyden ongelmia että 
päihde- ja pelihaittoja.

- Koulutukset

- Verkostotyö

- Konsultointi ja kehittäminen



Koulutuksen tavoitteet

• Mielenterveyden avaaminen voimavarana ja elämäntaitona

• Mielenterveyden edistäminen ja mielenterveystaidot (osa opsia)

• Mielenterveys voimaksi -koulutuksen räätälöinti yhdessä koulussa 
tehtävää nuorisotyötä ajatellen.

• Oman merkityksellisyyden ja mahdollisuuksien avaaminen nuoren 
mielenterveyden vahvistajana

• Konkreettisiin työvälineisiin tutustuminen mitä mukaan 
koulutuspäivään? 



Tutustutaan toisiimme!



Mielenterveys voimavarana 
ja elämäntaitona



Mielenterveys – voimavara ja 
elämäntaito



SUOJATEKIJÄT RISKITEKIJÄT

Fyysisestä terveydestä huolehtiminen

Kyky sanoittaa ja ilmaista tunteita

Kyky ratkaista ongelmia ja ristiriitoja

Mieltä askarruttavista asioista puhuminen

Kyky luoda ja ylläpitää ystävä- ja kaverisuhteita

Itsensä toteuttaminen mm. harrastusten kautta

Itsensä arvostaminen ja hyväksyminen

Hyväksytyksi tulemisen tunne

Perimä

Varhaiset ihmissuhteet

Itsetunnon haavoittuvuus

Huonot suhteet kavereihin, vanhempiin, läheisiin

Eristäytyminen ja vieraantuminen

tutuista ihmissuhteista

Avuttomuuden tunne

Huonommuuden tunne

Biologiset tekijät, kehityshäiriöt

Sairaudet

Koulussa käyminen, opiskelu ja työnteko

Perhe, ystävät ja läheiset ihmiset

Turvaverkon jäsenten tuki ja hyvät suhteet 

turvaverkon ihmisiin

Kyky uskaltaa ja osata hakea apua ajoissa

auttamispalveluista

Turvallinen kasvuympäristö

Vanhempien työ ja toimeentulo

Kuulluksi tuleminen

Erot ja menetykset

Väkivalta, kiusaaminen

Alkoholin tai muiden päihteiden käyttö

Syrjäytyminen

Haitallinen elinympäristö

Työttömyys tai sen uhka

Psyykkiset häiriöt

Hyväksikäyttö

MIELENTERVEYDEN

SISÄISIÄ 
TEKIJÖITÄ

ULKOISIA 
TEKIJÖITÄ



• Arjen hallinnan taidot vrt. mt-käsi

• Tunnetaidot

• Sosiaaliset taidot

• Itsetunto = itsetuntemus + itsearvostus

• Huolista puhumisen taidot

• Avun hakemisen taidot

• Turvaverkosta huolehtimisen taidot

• Kriiseistä selviämisen taidot

• Toivo ja unelmat taitoina

Mielenterveystaidot



Matka Mielen hyvinvoinnista Mielenterveyteen

• Terveystieto oli pääsylippumme kouluihin. Opetus alkoi 2004.

• Yläkoulujen terveystietoa opettavat opettajat  2.asteen opettajat  2013 
nuorisotyöntekijät  alakoulu ja varhaiskasvatus  yläkoulu

•  2018 yläkoulujen henkilökunnan koulutus Hyvän mielen koulu (myös 
nuorisotyöntjät voi osallistua), samoin Hyvää mieltä yhdessä (alakoulu)

•  kysyntää: Veso, KIKY ym. päivät

• Uudistettu POPS 2014 (voimaan 2016); mielenterveystaidot

• Nyt: Jokaisen vastuulla opettaa. 

• Yhteistyön mahdollisuudet valtavat nuorisotyön kanssa. 



Mielenterveys ja uusi 
opetussuunnitelma (voimaan 2016)

• Mielenterveystaidot

• Jokaisen opettajan vastuulla

• Jokaisella oppilaalla on oikeus saada opetusta: 
• kaveritaitoihin, 

• tunnetaitoihin, 

• vuorovaikutustaitoihin, 

• selviytymiskeinojen opetteluun

• sosio-emotionaalisiin taitoihin

• arjen taitoihin

• Hyvää mieltä yhdessä –koulutus (alakoulu)

• Hyvän mielen koulu – koulutus (yläkoulu, opettajat ja muut kouluissa 
työskentelevät) 



OTSIKKO



Keskustelukysymys

• Oletko käyttänyt mielenterveyden kättä työssäsi, miten? Millaisia 
kokemuksia sinulla on siitä, tai esim. keskusteluista nuorten kanssa?

• Miten nuorta voi tukea ja kannustaa arjen valinnoissa?



• PISA – OECD 2018 tutkitaan 

• = Kyky tarkastella maailmanlaajuisia, kulttuurien välisiä asioita kriittisesti ja 
monista näkökulmista ja ymmärtää, miten ihmisten väliset erot vaikuttavat 
näkemyksiin itsestä ja toisista. 

• Kyky vuorovaikutukseen eri taustaisten ihmisten kanssa keskinäisen 
kunnioituksen ja jakamattoman ihmisarvon tunnustamisen pohjalta.

• Kyky tulla toimeen muiden kanssa, ymmärtää ja kunnioittaa erilaisuutta ja 
kohdella kaikkia tasaveroisesti. 

• Kyseessä ovat taidot, jotka karttuvat kokemuksen myötä. 

• Vahvistamo: tulossa maahanmuuttajataustaisen nuoren mt edistäminen ja 
kulttuurisensitiivisyys mt edistämisessä 

• Myös MIMA ja MAMI vk ja koulut

”Globaalin kansalaisen kompetenssi”



Tunteet ja tunnetaidot



• Kyky tunnistaa tunteita

• Kyky sanoittaa tunteita

• Kyky säädellä omia tunteita

Teini-iässä heikkenee: 



Tunteiden tunnistaminen: Deborah Yurgelun-
Toddin tutkimus



Aivojen kuvantamisen kertomaa

Deborah Yurgelun-Todd, Neuropsykologi  

• 100 % aikuisista vastasi oikein 
• 50 % 11–17 v. vastasi oikein

Aivojen kuvantaminen osoitti, että teinit käyttivät ajatteluun 
mantelitumaketta, kun taas aikuiset aivojen etuotsalohkoa. 

Teinit ja mantelitumake Aikuiset ja etuotsalohko



Mitä tapahtuu, kun mantelitumake on 
ohjaksissa?
Teinit siis turvautuvat mantelitumakkeeseen ja käyttävät sitä tulkitessaan 
maailmaa – Esimerkkejä: 

• Aikuisen kannalta neutraalista kommentista seuraa kiivas väittely

• Aikuinen odottaa vastausta kysymykseen  teini tulkitsee, että aikuinen on 
raivoissaan: ”Mitä sä taas rageet??”.

• Teinityttö on menossa porukkaan mukaan ja joku porukan jäsen sattuu 
katsomaan muualle samaan aikaan  teini tulkitsee, että hän ei ole tervetullut 
joukkoon.

• Aikuisen esittämä viaton kysymys pukeutumisesta saa aikaan raivoisan syytöksen 
siitä, että teiniä haukutaan lihavaksi.

 Teinit tarvitsevat aikuisen apua tulkitessaan maailmaa 

• Teini viettää aikaa kaupungilla kavereiden kanssa, kun toisessa seurueessa ollut 
toinen teini tulee haastamaan riitaa väittäen, että Teini ”katsoi häntä vinoon”



Tunne - Teini
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• Teini-iässä tunteet tuntuvat kaikkein voimakkaimmin. (aivot)

• Teinit nauravat 70 % enemmän kuin aikuiset. 

• Monet tunteet koetaan myös ensimmäisen kerran 
•  voimakas rakastuminen 
•  voimakas pettyminen

• Antakaa lupa kokea vahvoja tunteita. 
• Ottakaa ahdistus vastaan; Nuoret tarvitsevat kuulijoita ja aikuisia 

• Muistakaa empatia, ei mitätöintiä. 
• Poikien mantelitumake suurempi
• Dokumentti-vinkki: Teemalla ”The Work” miesten tunteista, joita ei ole saanut 

tuntea. 



• Tunnetaidot (kyky tunteiden tunnistamiseen, nimeämiseen, 
rakentavaan ilmaisuun, säätelyyn) ovat yksi tärkeimmistä 
mielenterveyttä tukevista taidoista

• Kansainvälisten tutkimusten mukaan tunnetaitojen 
harjoittelu:

• parantaa sosiaalisuutta, 
• vähentää stressiä ja 
• Auttaa hallitsemaan impulsiivisuutta sekä 

aggressiivisuutta.

Dosentti Nina Sajaniemi, Helsingin yliopisto 2015

• Tunnetaidot antavat suojaa myös riippuvuuksilta.
• Tunteiden panttaaminen heikentää sekä psyykkistä että 

fyysistä terveyttä sekä hidastaa esimerkiksi toipumista 
sairauksista.

• Omien tunteiden tunnistaminen on pohja toisen tunteiden 
kohtaamiselle ja empatiakyvylle.

Miksi tunnetaitoja?



Tunnetaitojen merkitys
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• Vahvistavat mielenterveyttä
• Tunnistaminen, sanoittaminen, ilmaiseminen (rakentavalla tavalla) 
• Kaikki tunteet ovat sallittuja, mutta teot eivät 

• Tunteiden nimeäminen ja tunnistaminen vähentää ahdistusta ja torjuu masennusta 
mantelitumake rauhoittuu

• Myönteisten tunteiden ilmaiseminen vahvistaa ihmissuhteita 
• Mistä tunteista saa voimaa? 

• kateus voi kertoa omista toiveista  auttaisiko uravalinnassa?
• viha voi motivoida muutokseen  ihmisoikeudet 
• rakkaus saa aikaan Taj Mahalin
• Ilo antaa voimaa 

• Miten aggression tunnetta voisi hyödyntää? Punttisalille? Siivoamaan?
• Tunteet tulee ja menee, mikään tunne ei kestä ikuisesti  tämä on nuorille tärkeä tieto 

koska kalenderiaaninen ajattelu vielä kehittymässä  esim. seurustelusuhteen 
päättyminen 



Nuoren tunnetaidot – miten tuen?

• Rakentavaa ilmaisua opetellaan, aikuinen mallintaa

• Itsensä rauhoittamisen ja kuluttavien tunteiden sietämisen opettelu

• Ei tarkoita tunteiden tukahduttamista

• Kehon asennot, kasvon ilmeet  esim. Ronaldon voima-asento 

testosteroni

• Sanoitetaan nuorelle, että kaikki tunteet ovat sallittuja, mutta kaikki teot 

eivät  arvostava kohtaaminen

• Erilaisten menetelmien käyttö: 

• Kuvakortit (tunteiden sanoittamisessa ja tunnistamisessa)

• Toiminnalliset harjoitteet

• Hengitysharjoitukset



Haastavat nuorten tunteet

• Tunnetaitojen harjoitteleminen ei tarkoita tunteissa vellomista, vaan tunteiden kokemista 

ja päästämistä irti. 

• Nuori kokee tunteet paljon voimakkaammin kuin aikuinen.

• Aikuisten pitää haastaa nuorten ajatuksia ja antaa uutta perspektiiviä.

Apua nuoren ahdistukseen:

• Kuunnellaan ja otetaan vastaan, ei kaaduta. 

• Tunnistetaan ja haastetaan erilaiset ajattelumallit (esim. yliyleistäminen, mustavalkoisuus, 

suurentelu, katastrofiajattelu, märehtiminen, murehtiminen)

• Tiedostaa, että ajattelu vaikuttaa tunteisiin  tähän voi vaikuttaa

• Rentoutus, hengitys- ja läsnäoloharjoitukset + puhuminen

• Erilaisia harjoituksia, jolla omaa ajattelua voi haastaa/tulla tietoiseksi omista ajatuksista. 

”Ostaisitko tämän ajatuksen”





Harjoitteita nuoren 
mielenterveyden edistämiseen

Tutustutaan pienryhmissä 
Vahvistamon materiaaleihin!



OSA 1: Tutustukaa kokonaisuuteen selaillen ja keskustellen
(Ohjaajan opas + Hyvän mielen treenivihko)

→ Kirjatkaa huomioitanne palautelomakkeen 1. sivulle



OSA 2: Tutustukaa 
tarkemmin yhden 

teeman tehtäviin sekä 
ohjaajan oppaassa että 

treenivihkossa. 
Keskustelkaa ja arvioikaa 

kriittisesti!

→ Täyttäkää 
palautelomakkeen 

2. sivu!

TEEMAT RYHMILLE: 

1. ryhmä: ARJEN VALINNAT
2. ryhmä: ITSETUNTO, VAHVUUDET JA 

VOIMAVARAT
3. ryhmä: IDENTITEETTI JA ITSETUNTEMUS
4. ryhmä: TUNNETAIDOT
5. ryhmä: IHMISSUHTEET JA KAVERITAIDOT
6. ryhmä: TURVAVERKKO
7. ryhmä: KRIISIT JA SELVIYTYMINEN
8. ryhmä: ARVOT JA ASENTEET
9. ryhmä: UNELMAT JA LUOTTAMUS 

ELÄMÄÄN



Ihmissuhteet ja sosiaaliset 
taidot



Kaveritaidot 
siirtymä yläkouluun ja nuoret



6. Ja 7. lk huolet TIKAPUU -tutkimus

• 6. luokkalaisen huolet: Kaverit, kiusaaminen, koulunkäynti 
ja muut sosiaaliset suhteet

• 7. luokkalaisten huolet: koulunkäyntiin liittyvät huolet 
lisääntyivät
•  kavereihin, kiusaamiseen ja muihin sosiaalisiin suhteisiin 

liittyvät huolet vähenivät

• 7. luokkalaisen tärkein tehtävä on löytää kaverit ja liittyä 
joukkoon. Väitöskirja. 



6. Ja 7. lk innostuksen aiheet

• Kaverit; odottavat uusia kavereita

• Opettajat: odottavat uusia opettajia

• Oppiaineet: odottavat uusia oppiaineita

• Innostuksen ruokkiminen: 

• Huolten hälventämiseen: luokkajaot selville jo 6.lk keväällä, 
tutustuminen luokanohjaajaan ja luokkakavereihin jo 
keväällä. 
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Kaveri-Teini ja Cyberball –tutkimus



Cyberball -tutkimus

• Sosiaalisen ulossulkemisen koe: miltä tuntuu, kun jää porukan ulkopuolelle

• Keinotekoinen tilanne: koehenkilö luulee heittävänsä tietokoneella palloa 

kahden muun henkilön kanssa

• Ei tiedä, että kahta muuta ei ole olemassa.

• Koehenkilö jätetään joukon ulkopuolelle.

• Tutkittiin sekä aikuisia että teinejä 

• Selkeitä muutoksia aivojen kipukeskuksissa molemmilla = Mieliala laski ja 

ahdistuksen tunteita nousi myös aikuisilla

• Teineillä ulkopuolelle jääminen laski mielialaa dramaattisesti ja lisäsi 

ahdistusta  Teinit ovat herkkiä sosiaaliselle ulosjäämiselle  sosiaalinen 

paine on suuri
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SOME, NUORET JA FOMO

- Teini-iässä kavereiden palaute on merkityksellistä  positiivinen palaute koukuttaa ja aktivoi 

voimakkaasti mielihyväkeskuksia 

- Fear Of Missing Out on voimakkaimillaan teini-iässä (FOMO)

- Virtuaalinen, kasvoton kielteinen palaute aktivoi aivojen kipukeskuksia  Tämä on voimakas 

ärsyke ja erityisen voimakasta se on nuorilla 

- Some ja empatia (Katri Saarikivi)  voi harjoitella

- Tulossa kirja: Mona Moisala ja Minna Huotila ”Lapsuus, nuoruus ja älylaitteet” Tammikuussa 

2019
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Empatia digimaailmassa

• Miten empatiaa voi osoittaa somessa?

• Haasteena kasvottomuus 

• Netissä ei joudu samalla tavalla kohtaamaan toisen 
loukkaantunutta mieltä, siksi ilkeyksiä on helppo päästää suusta.

• Keskustelussa helposti unohtaa, että joku toinen ihminen ihan 
oikeasti lukee viestin

• Voi rohkeasti kirjoittaa, että nyt jostain syystä tuohduin jo tämä 
avaa väylän empatian syntymiselle ja auttaa vastaanottajaa 
ymmärtämään tilannetta paremmin.

• Jokainen voi harjoitella empatiaa läpi koko elämänsä. Myös netissä.



Arvostava, yhdenvertainen ilmapiiri 
mielenterveyden tukena

- Sateenkaarinuoret, toimintarajoitteiset ja maahanmuuttajataustaiset 
nuoret tarvitsevat erityistä sensitiivisyyttä nuoruusiässä.

- Miten puhutaan, miten huomioidaan?

- Tärkeää luoda ilmapiiri, jossa jokaista arvostetaan. 

- Vältä puheessa me ja muut erottelua. Tuo esiin yhteisiä asioita löydä 
erilaisuudesta rikkautta.

- Puutu heti syrjivään puheeseen. Kerro, miten edellytät nuoren toimivan 
ja puhuvan.

- Kannustetaan ystävällisiin tekoihin!



Kaveritaidot lisäävät 
mielenterveyttä

Kuva: Opetushallitus Työkuntoon, 2018 s.55

Aktiivista toimintaa hyvinvoinnin lisäämiseksi, 
ei vain ongelmien ehkäisyä. 

Taidot tärkeitä myös aikuisten kesken. 



Hyväntahtoinen toiminta vahvistaa 
mielenterveyttä
• Tutkimus: annettiin rahaa ja sen voi käyttää joko jäätelön ostamiseen itselle tai jäätelön 

ostamiseen kaverille  lyhyt –ja pitkäkestoiset vaikutukset.

• Kiinnostava tutkimus: hyväntahtoisuutta voidaan annostella nenäsuihkeella. (2010) 
oksitosiinihormonia suihkautettiin koehenkilöiden nenään – Oksitosiini saa ihmisen 
ajattelemaan vähemmän itseään ja enemmän ympärillä olevia ihmisiä. 
Hyväntahtoisuuden juuret biologiassamme.

• Jo vuoden ikäiset lapset auttavat muita. 
• Kulttuurinen normi: usein tukahdutetaan myötätuntoa ja auttamishalua  pelätään, 

että pidetään tyhminä tai heikkoina.  
• Psykologiassa on käynnissä näkökulman muutos: aito auttamishalu on olemassa ja se on 

osa ihmisluontoa. 

• Hyväntekeminen näkyväksi. Myönteisten tekojen suuri merkitys  lisää aivoissa 
mielihyvähormonia sekä teon tekijällä, että teon kohteella, mutta myös kaikilla 
niillä, jotka näkevät ystävällisen teon. (Jukka Mäkelä)



Ryhmäyttäminen edistää 
mielenterveyttä 

• Ryhmäyttäminen = ryhmän turvallisuuden lisäämistä tutustuttamalla 
ryhmäläisiä toisiinsa toiminnallisten harjoitteiden tai vaihtelevien 
parien/ryhmien avulla.

• Ryhmäyttäminen
• Lisää turvallisuuden tunnetta, avoimuutta, luottamusta ja yhteenkuuluvuutta

• Vähentää kiusaamista ja ulossulkemista

• Jokainen uusi tulija muuttaa ryhmän dynamiikkaa ja ansaitsee 
mahdollisuuden tulla ryhmän osaksi  ryhmäyttäminen on jatkuvaa!



Ryhmäyttäminen luo pohjaa osallisuuden 
tunteelle

• Ryhmäyttäminen tukee vertaissuhteiden syntymistä 
• Kaikilla ei ole samoja valmiuksia kaverisuhteiden luomiseen – aikuisen apua tarvitaan!

• Merkityksellinen yhteys muihin kannustaa osallistumaan!

• Tunne osallisuudesta rakentuu vuorovaikutuksessa, jossa nuori
• Kokee olevansa merkityksellinen ja tärkeä osa kokonaisuutta

• Tulee kuulluksi omana itsenään

• Pääsee kehittämään ja osoittamaan kykyjään 

• Osallisuuden tunne tukee mielenterveyttä – jokaisella on tarve kuulua johonkin ja 
kokea merkityksellisyyttä! 



Miten osallisuuden tunnetta voi 
vahvistaa?

1. Tue tutustumista ja kaverisuhteiden luomista. 

2. Huolehdi yhdenvertaisuuden toteutumisesta ja turvallisesta tilasta.

3. Mahdollista toimintaympäristön muokkaamista omannäköiseksi. 

4. Anna mahdollisuuksia näyttää ja kehittää omia kykyjä, eli osoittaa 
pystyvyyttä. 

5. Huomaa vahvuudet ja anna positiivista palautetta. 

6. Tarjoa erilaisia mahdollisuuksia ottaa vastuuta ja käyttää todellista 
valtaa yhteisössä. 

7. Vie nuorten ideat aina eteenpäin ja kerro, miten asia etenee.



Myönteinen tunnistaminen
Itsetunto



Vahvuuskieli mielenterveyden 
tukena 

• Itsetunto = itsetuntemus ja itsearvostus 

• Vahvuuksiin keskittyminen  vahvuuskielen opetteleminen

• Tunnistaessaan omia vahvuuksia, tutustuu itseensä. 

• Tavoitteena myönteinen itsetuntemus. 

• Omien vahvuuksien käyttäminen tärkeää. 

• Via-testi netissä

• Millaisessa ympäristössä itse kukin meistä kukoistaa? 

• Nuori on kaikkivoipainen unelmointi ja haaveet tärkeitä 
mielenterveydelle 



Liittyy vahvuuspuheeseen ja myönteiseen tunnistamiseen: 

Häiriöalttius kulkee käsi kädessä vapaasti virtaavien 
ajatusten ja omaperäisen innovatiivisen ajattelun kanssa 
 jos ihmisen aivot ottavat vastaan paljon informaatiota 
ja hän suhtautuu kaikkiin ärsykkeisiin mahdollisesti 
mielenkiintoisina, hänellä on paremmat mahdollisuudet 
nähdä asiat ennemmin tai myöhemmin uudessa valossa ja 
päätyä ideoihin, joiita muut eivät tulleet ajatelleeksi. 

Oli tutkittu ryhmätöiden tuloksellisuutta vertaamalla 2 eri 
ryhmää:
A) Ryhmissä yksi lapsi, jolla selkeitä adhd –piirteitä ja 

kaksi. Joilla ei ollenkaan.
B) Ryhmissä ei kenelläkään adhd –piirteitä

A-ryhmä levoton MUTTA 9/10 näistä ryhmistä ratkaisi 
annetun tehtävän
B-ryhmistä ei yksikään ratkaissut tehtävää. 

Johtopäätös: on tärkeää, että osalla ihmisistä on adhd-
piirteitä ja adhd-piirteisillä on hyvä olla ystäviä, joilla ei ole 
näitä piirteitä  kaikkia siis tarvitaan. 





Vahvuudet ja unelmat



Unelmat ja haaveet

• Nuoruuteen kuuluu kaikkivoipaisuus, eräänlainen grandioottisuus

• Nuorten aivot ovat rajoitteista vapaat  siksi pystyvät kehittämään 
uudenlaisia ideoita, ajatukset tuoreita, mahdottomia ja epärealistisia

• Aikuisilla usein järki kertoo, miksi jotakin ideaa EI voi toteuttaa

• Nykyiset teinit ovat niitä, jotka muuttavat tulevaisuuden maailmaa.

• Aivojen kypsyminen tuo realismin.

• Unelmat ovat tärkeitä ja kantavat.

• Unelmille siivet! 



Teiniaivojen erinomaisuus

Miljoonat ja tsiljoonat uudet aivosolut 
mahdollistavat nopean oppimisen. 

• Vahvemmat ja nopeammat aivot kuin aikuisilla!
• Aivojen joustavuus mahdollistaa: tässä suhteessa teinit päihittävät aikuiset 
• Oppimiskyky nopeaa (Huom.! Tämä ei välttämättä näy koulumenestyksessä 
)

• Muistiinpainamiskyky kasvaa (ks. Edellinen )
• Aivoissa suurempi määrä neuroneja

•  tässä vaiheessa kannattaa opetella uusia asioita 
•  esim. kitaran soittaminen, rappitekstit, skeittaaminen, sirkustelu, 

valokuvaus etc. 
• Kannustakaa löytämään kiinnostuksen kohteita.

• Intohimoinen suhtautuminen asioihin  lisää oppimista 



17-vuotiaana



Yeesi-ralli
Toiminnallisten harjoitteiden tori

Kiertele ryhmäsi kanssa pisteillä 10 min per piste. 
Tee tehtäviä ja turise toverin kanssa

Ota kuvat talteen kiinnostavista menetelmistä
Palaa paikallesi klo 17:00.



• Arjen hallinnan taidot vrt. mt-käsi

• Tunnetaidot

• Sosiaaliset taidot

• Itsetunto = itsetuntemus + itsearvostus

• Toivo ja unelmat; niiden tukeminen

• Arvot ja mielenterveys

• Kriisit ja kriiseistä selviämisen taidot

• Huolista puhumisen taidot

• Avun hakemisen taidot

• Turvaverkosta huolehtimisen taidot

• Maahanmuuttajataustaisten nuorten mt edistäminen

• Muuta: 

Mielenterveystaidot; mitä mukaan 
koulutukseen?



KIITOS!


