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Aikuiselle

• Tämä MIELI ry:n materiaali on nuoria työssään kohtaavan ammattilaisen työväline Ukrainan 
kriisin herättämien tunteiden, ajatusten ja kysymysten käsittelemiseen yläkouluun ja toiselle 
asteelle.

• Voit jakaa nuoret pieniin ryhmiin keskustelemaan. Purkakaa kuitenkin ajatuksia myös yhdessä.

• Diasarjaa ei ole tarkoitus välttämättä käydä kerralla läpi. Toivottavasti palaatte sen ääreen ryhmän 
kanssa useaan kertaan. Jos joku aihe puhututtaa nuoria paljon, on siihen hyvä käyttää aikaa.

• Muista, että sinun roolisi on olla kuuntelija ja turvallinen aikuinen. Riittää, että mahdollistat 
nuorten välisen keskustelun ja annat nuorille tilaa ajatustensa ja tunteidensa käsittelyyn yhdessä 
muiden kanssa. Sinulla ei tarvitse olla erityistä tietoa, oikeita vastauksia tai edes oikeita sanoja.

• Voi olla huojentavaa tietää, että koulu ja oppilaitos itsessään tarjoaa nuorille arjen rytmiä, turvaa, 
yhteisöllisyyttä ja tavallisuutta. Ne tukevat mielen hyvinvointia epävarmoina aikoina.

• Nuorten somen käytöstä on hyvä jutella, sillä siellä voi olla villejäkin kauhukuvia maalailtuna. 
Juttele nuorten kanssa tarvittaessa somen käytön rajaamisesta, jos tulee esiin, että siellä käytävät 
keskustelut ahdistavat.

• Olet tärkeä! Muista huolehtia myös omasta jaksamisestasi. Jos kaipaat itse tukea, seuraa MIELI 
ry:n sivuja ja ota tarvittaessa yhteyttä Kriisipuhelimeen 09 2525 0111 tai Solmussa-chattiin.

https://mieli.fi/tukea-ja-apua/kriisipuhelin/
https://tukinet.net/teemat/solmussa-chat-783075200/
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Yhdessä jaettu huoli puolittuu 
- keskustellaan Ukrainan kriisistä

• Suomessa on turvallista –meillä ei ole hätää tässä ja nyt.

• Ajatusten ja tunteiden ilmaisu on luvallista.

• Kaikenlaisille tunteille on tilaa.
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Mitä tunteita olet tuntenut tänään?

jännitys

hämmästys

pelko

uteliaisuus

nolous

rakkaus

suru

ihastus

häpeä

onnellisuus
riemu

ilo

kiitollisuus

viha

rauhallisuus

hämmennys

yllätys innostus

inho

pettymys

toiveikkuus
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Mitä 
tunteita 

kriisi 
Ukrainassa 

sinussa 
herättää?

Mitkä asiat 
tuovat sinulle:

Iloa?
Toivoa?

Rentoutta?

Miten voit 
auttaa 

kaveria, joka 
on ahdistunut 
tai peloissaan?
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Millainen toiminta 
auttaa sinua 
purkamaan 
haastavia tunteita?
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Musiikin 
kuuntele-

minen

Kirjoitta-
minen

Urheileminen

Elokuvien 
katsominen

Piirtäminen

Saunominen

Käsityöt

Leipominen

Käveleminen

Pelaaminen
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Kenelle voit kertoa
tunteistasi?

Keneltä saat apua?

Ketä sinä itse voit
auttaa?
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Kaikki tunteet ovat sallittuja. Kaikki teot eivät.
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Syrjintä, rasismi 
tai vihapuhe eivät 

koskaan ole oikeita 
keinoja purkaa 
omia vaikeita 

tunteita. 

Rasistinen 
toiminta ei 
auta omaan 

pahaan oloosi 
ja satuttaa 
syyttömiä.

Onneksi on 
olemassa 

turvallisia ja 
toimivia keinoja 

oman olon 
helpottamiseen!
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Miten olet
aikaisemmin
selvinnyt vaikeista
tilanteista?

Mitä uutta
selviytymisen
keinoa voisit
kokeilla?
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Voimavaroja 
arjesta
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Olemme rauhan puolella

• Yhteinen aktiivinen toimita on hyvää vastalääkettä sotauutisten 
aiheuttamille huolille. Nyt on oikea aika toimia yhteisöllisesti.

• Miten voisitte kouluna/oppilaitoksena lähettää maailmalle viestin 
rauhan puolesta?

• Ideoikaa oppilas/opiskelijakunnan ja
oppilas/opiskeluhuoltohenkilöstön yhteinen pop up -työpaja, jossa 
nuoret yhdessä tekevät esimerkiksi isoja rauhan kyyhkyjä ja Ukrainan 
lipun värein toteutettuja rauhanmerkkejä. Ripustakaa ne näkyville 
paikoille.

• Levittäkää tietoa tempauksestanne oppilaitoksenne sosiaalisessa 
mediassa! Muistakaa kertoa myös huoltajille, miten käsittelette kriisiä 
nuorten kanssa.
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Keskusteluapua on saatavilla!

• Sekasin Discordiin on perustettu #Ukraina-kanava, jossa nuoret 
voivat keskustella tilanteesta vertaisten kanssa turvallisessa 
ilmapiirissä: discord.gg/sekasin

• Sekasin-chatissa nuori voi keskustella nimettömänä kahden kesken 
aikuisen kanssa: sekasin.fi

• Sekasin-chatin oma Instagram-tili (@sekasinchat) kannattaa myös 
laittaa seurantaan. Tililtä löytyy hyviä vinkkejä tilanteen käsittelyyn.

http://discord.gg/sekasin
https://sekasin247.fi/?fbclid=IwAR11rRzVj8t5GetqYTgsAK6XbNyRDq2NnAGVyHUgoP_bB2buxlUnY5ogO0M
https://www.instagram.com/sekasinchat/

