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1 Selviydytään kiusaamisesta -projekti 
 
Selviydytään kiusaamisesta -projekti on Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen pii-
rin vuonna 2017 käynnistämä hanke, jota Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) 
rahoittaa. Projekti perustuu ajatukseen siitä, että kiusaamisen ennaltaehkäisyyn on jo paljon 
toimia ja työkaluja käytettävissä, mutta kiusaamisen jälkihoitoon erittäin vähän. Tiedetään, 
että kiusaamisen pitkäaikaiset vaikutukset voivat heikentää nuoren hyvinvointia vaikutta-
malla muun muassa nuoren itsetuntoon, mielenterveyteen tai sosiaalisiin suhteisiin. Negatii-
viset vaikutukset voivat seurata aikuisuuteen saakka. 
 
Selviydytään kiusaamisesta -projektissa (2017–2019) kehitettiin matalan kynnyksen vertais-
ryhmämalli noin 12–21-vuotiaille nuorille. Mallissa on hyödynnetty kasvatustieteen tohtori 
Päivi Hamaruksen sekä Kiusaamisasioiden tuki- ja neuvontakeskus Valopilkun työntekijöiden 
laatimaa Kiusaamisen jälkihoidon opasta (2015). Oppaan, projektissa tehdyn tutkimustyön 
sekä kokeilun ja jatkuvan arvioinnin tuloksena syntyi Selviytyjät-vertaisryhmämalli, jossa ta-
voitteena on tukea kiusaamiskokemuksen käsittelyä, itsetuntoa, sosiaalisia ja tunnetaitoja 
sekä elämänhallintaa niin, ettei kiusaaminen negatiivisia vaikutuksia ilmenisi tai että ne eivät 
pitkittyisi. Projektissa tarjotaan vertaistukea myös kiusaamista kokeneiden nuorten perheille, 
sillä tiedetään, että kiusaaminen vaikuttaa koko perheen voimavaroihin, perheen sosiaalisiin 
suhteisiin ja jopa taloudelliseen tilanteeseen. 
 
Toisena projektikautena 2020–2022 tavoitteena on ollut juurruttaa ja levittää Selviytyjät-
ryhmätoimintaa Järvi-Suomen piirin alueella kouluttamalla nuorten kanssa toimivia ammatti-
laisia Selviytyjät-vertaisryhmämallin käyttöön. Projektissa kehitettyjä ja koottuja menetelmiä 
kiusaamiskokemusten käsittelyyn levitetään myös yksilöohjauksessa käytettäväksi. Lisäksi 
aloitettiin Selviytyjät-vertaisryhmien järjestäminen verkossa valtakunnallisesti, jolloin yhä 
useampi nuori asuinpaikasta riippumatta saa tukea kiusaamiskokemustensa käsittelyyn.  
 
MLL:n Järvi-Suomen piiri 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri ry on kansalaisjärjestö, joka edistää las-
ten, nuorten ja perheiden hyvinvointia. Piirijärjestö toimii alueellisena vaikuttajana ja paikal-
lisyhdistysten tukena Etelä-Savossa, Keski-Suomessa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa. 
MLL tarjoaa nuorille tukioppilastoimintaa, harrastetoimintaa, erilaisia projekteja, vertaisryh-
miä sekä tietoa ja tukea Nuortennetin ja puhelimen välityksellä. Meitä kiinnostaa, mitä nuo-
rille kuuluu. 
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2 Oppaan lukijalle 
 
Yksilöohjauksen opas on luotu Selviydytään kiusaamisesta -projektissa kehitetyn Selviytyjät-
vertaisryhmämallin pohjalta. Selviytyjät-vertaisryhmämalli sisältää menetelmiä ja harjoituk-
sia kiusaamiskokemusten käsittelyyn ja työstämiseen. Monet harjoituksista sopivat ryhmä-
työskentelyn lisäksi myös yksilöohjauksessa hyödynnettäviksi. 
 
Yksilöohjauksen oppaan harjoitteita on pilotoitu ja testattu Selviydytään kiusaamista -projek-
tin yksilöohjauksissa kiusaamista kokeneiden nuorten kanssa. Yksilöohjauksessa nuoret ovat 
olleet iältään 12–28-vuotiaita. Harjoituksia voi soveltaa kunkin nuoren tarpeiden mukaisesti 
ja valita ne harjoitteet, jotka nuorelle parhaiten sopivat. 
 
Yksilöohjauksen opas sopii esimerkiksi kuraattoreille ja nuorisotyöntekijöille hyödynnettä-
väksi kiusaamiskokemusten käsittelyssä nuorten kanssa.  Yksilöohjaus kiusaamiskokemusten 
käsittelyssä toimii sovellettuna erilaisessa tilanteessa oleville ja eri-ikäisille nuorille. Ennen 
työskentelyn aloittamista on kuitenkin hyvä varmistaa ovatko nuoren voimavarat riittävät 
kiusaamiskokemusten käsittelyyn ja onko nuori itse motivoitunut työskentelyyn. On myös 
suositeltavaa, että nuorella ei olisi aktiivista kiusaamista, mutta se ei ole este ohjauksen to-
teuttamiselle. 
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3 Kiusaamisen seuraukset ja suojaavat tekijät 
 
Kiusaamisen vaikutukset eivät pääty siihen, kun kiusaaminen itsessään tekoina päättyy. Tie-
detään, että kiusaamisella voi olla monia pitkäaikaisia, vakavia seurauksia. Jos tukea ei saa, 
käsittelemätön kokemus saattaa vaikuttaa pitkälle nuoren elämään. Kiusaamisen seuraukset 
voivat olla niin psyykkisiä, fyysisiä kuin sosiaalisia sekä ulottuvat koko perheeseen. 
 
 
Psyykkiset vaikutukset liittyvät itsetuntoon, 
minäkäsitykseen ja tunne-elämään. Kiusaa-
mista kokeneet ovat vertaisia onnettomampia, 
ahdistuneempia, pelokkaampia, vihaisempia ja 
he kokevat muita enemmän itsesääliä tai itsetu-
hoisia ajatuksia. Negatiivisten tunteiden lisäksi 
kiusaaminen on yhdistetty mielenterveyden 
häiriöihin kuten ahdistuneisuuteen ja masen-
nukseen. Kiusaaminen heikentää itsetuntoa ja 
vääristää minäkäsitystä. Pitkään jatkunut ni-
mittely, vähättely ja eristäminen johtaa siihen, 
että kiusaamista kokenut alkaa itsekin uskoa, 
että hänessä on jotain vikaa.  
 
 
 

Kiusaamisen sosiaaliset vaikutukset liitty-
vät kokemukseen vertaisryhmässä olemi-
sesta sekä sosiaalisiin taitoihin. Vertaisten 
torjunta ja kiusaaminen saavat aikaan sen, 
että kiusaamista kokenut alkaa pitämään 
ikätovereita pahantahtoisena ja epäluotet-
tavina. Tämän vuoksi kiusaamista kokenut 
alkaa helposti vältellä sosiaalisia tilanteita, 
mikä voi johtaa eristäytymiseen, yksinäi-
syyteen ja syrjäytymiseen. Sosiaalisista ti-
lanteista vetäytymisen vuoksi kiusaamista 
kokeneen sosiaaliset taidot jäävät usein 
vertaisia heikommiksi, ja varsinkin sosiaa-
linen rohkeus ja kyky puolustaa itseään 
ovat heikot.  
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Kiusaamisella on vaikutuksia myös fyysiseen 
terveyteen. Kiusatut kokevat kaksi kertaa 
enemmän pää- tai mahakipuja kuin muut lap-
set ja nuoret. Kiusaaminen ja sen aiheuttama 
stressitila aiheuttaa somaattisia oireita, mikä 
näkyy elämää häiritsevinä tunnereaktioina. 
Kiusaamista kokeneen käytös voi muuttua it-
kuiseksi, ärtyisäksi ja levottomaksi. Oireet 
voivat täyttää jopa post-traumaattisen stres-
sioireyhtymän kriteerit.  
 
 
 
Kiusaamisen vaikutukset ovat usein hyvin pitkäaikaisia. Lapsuudessa koettu paha olo, hei-
kompi elämänlaatu ja vähäisempi tyytyväisyys elämään on todettu olevan aikuisuudessakin 
muita vertaisia heikompi. On hyvä kuitenkin muistaa, että kaikille ei muodostu pidempiaikai-
sia ongelmia kiusaamisen seurauksena. Tutkimusten mukaan lähes puolet kiusatuksi joutu-
neista kokee voivansa yhtä hyvin kuin ennen kiusaamiskokemusta.  
 
Kiusaamisen negatiivisia vaikutuksia voi heikentää vahvistamalla suojaavia tekijöitä. Näitä 
ovat muun muassa hyvät tunne- ja vuorovaikutustaidot, kuten kyky tunnistaa, ilmaista ja kä-
sitellä erilaisia tunteita; kiusatun saama sosiaalinen tuki, kuten hyvät vertais- ja perhesuhteet; 
psyykkinen hyvinvointi kuten hyvä itsetunto ja positiivinen minäkäsitys sekä haitallisten ajat-
telu- ja käytösmallien tunnistaminen sekä positiivisten ratkaisukeinojen käyttäminen, esimer-
kiksi avun hakeminen ja negatiivisten ihmissuhteiden välttely. Selviydytään kiusaamisesta -
projektin mallissa kiusaamista kokeneiden tuki rakentuu näiden kiusaamisen vaikutuksilta 
suojaavien tekijöiden vahvistamisen ympärille.  
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4 Yksilöohjauksen opas 
 
 
Yksilöohjauksen oppaaseen on koottu 
harjoituksia, joita voi hyödyntää kiusaa-
miskokemusten purkamiseen ja käsitte-
lyyn yhdessä nuoren kanssa. Opas koos-
tuu kahdeksasta teemasta, joiden alle 
harjoitukset on koottu. Pitkäkestoi-
sessa ohjauksessa voi edetä teemoittain 
käyden läpi järjestyksessä kaikki op-
paan teemat. Yhtä hyvin oppaasta voi 
valita vain tietyt teemat ja harjoitukset, 
joihin keskittyä.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esimerkkinä viiden tapaamisen runko, joka kattaa kaikki oppaassa esitellyt teemat: 
 
1. Tapaaminen 

•  Tutustuminen ja tavoitteet ohjaukselle 
•  Kiusaamistarinan kertominen 

2. Tapaaminen 
•  Kiusaamisen aiheuttamat tunteet ja ajatukset 
•  Kiusaamisen vaikutukset sosiaaliseen verkostoon ja käyttäytymiseen 

3. Tapaaminen 
•  Sosiaalisten taitojen vahvistaminen 
•  Itsetunto ja minäkuva 

4. Tapaaminen 
•  Kiusaamiskokemuksen hyväksyminen 

5. Tapaaminen 
•  Tulevaisuuteen suuntaaminen 

 
 
Voit kuitenkin vapaasti muokata teemojen etenemisjärjestystä ohjaukseesi sopivaksi. Liit-
teessä 1 on esitetty myös työntekijän muistilista nuoren toiveiden ja tavoitteiden huomioin-
tiin, johon kannattaa tutustua yksilöohjausta suunnitellessa. 

  

Kuva 1 Ohjauksessa käsiteltävät teemat 
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5 Ohjauksen teemat 
 
 

5.1 Tutustuminen ja tavoitteet ohjaukselle 
 
Kiusaamista kokenut nuori voi olla menettänyt luottamuksensa toisiin ihmisiin. Monella kiu-
satulla on kokemuksia siitä, ettei hänen kertomaansa ole otettu todesta tai kokemuksia on vä-
hätelty. Tärkeintä kiusatun nuoren kohtaamisessa onkin aito kuuntelu ja kiinnostus sekä se, 
että nuoren kokemukset ja tunteet otetaan vakavasti ja tosissaan. Rento jutustelu esimerkiksi 
nuoren koulunkäynnistä tai kiinnostusten kohteista voi auttaa keskustelua alulle. Tutustumi-
sessa voi hyödyntää myös erilaisia kuva- tai fiiliskortteja. Tärkeintä on luoda pohjaa turvalli-
selle ja luottamukselliselle ilmapiirille, jossa nuori rohkaistuu jakamaan kipeitä kokemuksiaan. 
 
Tutustumisen lisäksi ensimmäisen ohjauskerran aiheena on asettaa tavoitteet ohjaukselle. 
Alussa voidaan käydä läpi teemoja, joita yksilöohjauksessa on mahdollista käsitellä. On hyvä 
kuulla nuoren omia ajatuksia siitä, mihin hän toivoo ohjauksesta saavansa apua. Tässä apuna 
voi käyttää yksilöohjauksen tavoitteet ja toiveet – harjoitusta. Yksilöohjauksen tarkemmat 
teemat valitaan näiden tavoitteiden pohjalta. Ennen nuoren omiin kokemuksiin menemistä 
kiusaamisteemaa voidaan käsitellä myös yleisellä tasolla ja näin lisätä kiusaamisilmiön ym-
märrystä. 
 
TEEMAN ESIMERKKIHARJOITTEET: 
 
Yksilöohjauksen tavoitteet ja toiveet 
Käydään läpi yksilöohjauksen teemat, jonka jälkeen nuori voi valita ne teemat ja tavoitteet, 
jotka ovat hänelle tärkeitä tai joihin hän haluaisi saada apua.  
Liite 1: Yksilöohjauksen tavoitteet ja toiveet 
 
Mitä on kiusaaminen? 
Tämän harjoituksen avulla voidaan käsitellä kiusaamisteemaa yleisellä tasolla ja johdatella 
ajatuksia teeman äärelle. Harjoituksen tavoitteena on avata kiusaamisilmiötä ja auttaa ym-
märtämään kiusaamisen taustalla olevia syitä. 
Liite 2: Janaharjoitus – Mitä on kiusaaminen?  
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5.2 Kiusaamistarinan kertominen 
 
Oman tarinan kertominen voi olla nuorelle jännittävä kokemus, joka herättää monenlaisia 
tunteita. Voi olla, ettei nuori ole aiemmin kertonut kiusaamiskokemuksistaan kenellekään. 
Monesti oman tarinan kertominen on nuoresta kuitenkin huojentava kokemus. Nuorelle vä-
littyy oman tarinan kautta kokemus siitä, että joku kuuntelee ja välittää hänestä. Tarinan poh-
jalta on luontevaa jatkaa oman kiusaamiskokemuksen syvälliseen pohdiskeluun seuraavilla 
ohjauskerroilla. 
 
Oman tarinan kertomisessa voidaan käyttää esimerkiksi seuraavia apukysymyksiä: 

• Milloin sinua on kiusattu, milloin alkoi, milloin päättyi? 
• Millaista se oli? 
• Kenelle kerroit, miten? 
• Miten siihen puututtiin? Saatiinko loppumaan, jos niin miten? 
• Miten luulet, että se vaikuttaa sinuun nykyään? 

 
Tarinan kertomisen voi ohjeistaa myös ennen yksilöohjauksen aloitusta, jolloin nuori on jo oh-
jaukseen tullessaan ehtinyt miettimään ja jäsentämään ajatuksiaan. Apuna voi käyttää oheista 
elämänjanaharjoitusta. Tarinaa voi halutessaan syventää oheisen mieleenpainunut kiusaa-
miskokemus -harjoituksen avulla.  
 
TEEMAN ESIMERKKIHARJOITTEET: 
 
Oman tarinan kertominen elämänjanan avulla 
Liitteestä 3 löydät ohjeita elämänjanan tekemiseen. 

 
Mieleenpainunut kiusaamiskokemus / mielentähystin 
Mieti jokin mieleenpainuva kiusaamiskokemuksesi. Mieti, mitä tilanteessa tapahtui. Mieleen-
painuvaan kiusaamiskokemukseen liittyviä tunteita voidaan pohtia mielentähystiminen 
avulla. Mielentähystin-harjoituksen tavoitteena on jäsentää, mitä ajatuksia ja tunteita, pelkoja 
tai toiveita sekä fyysisiä tuntemuksia tietty tilanne herätti. 
Liite 4: Mielentähystin 
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5.3 Kiusaamisen aiheuttamat tunteet ja ajatukset 
 
Kiusaaminen aiheuttaa monenlaisia negatiivisia tunteita, jotka voivat vaivata mieltä vielä pit-
kään kiusaamisen päätyttyä. Jotta traumaattiset kokemukset ja vaikeat tunteet eivät koteloi-
tuisi nuoren mieleen ja aiheuttaisi pahoinvointia aikuisuudessa, on tärkeää, että kiusaamista 
kokenut nuori saa keinoja tunteiden käsittelyyn sekä tunnistamiseen. Tämän teeman tavoit-
teena on auttaa nuorta tunnistamaan, käsittelemään ja purkamaan kiusaamisen aiheuttamia 
vaikeita tunteita. Kiusaamista kokeneen nuoren on tärkeä ymmärtää, että kaikki tunteet ovat 
luonnollisia ja sallittuja. 
 
TEEMAN ESIMERKKIHARJOITTEET: 

 
Tunteiden tulkintaa 
Ohjaaja levittää tunnekortit pöydälle. Mietitään eri tilanteisiin liittyviä tunteita ja keskustel-
laan niistä. 

o Millainen tunne sinulla on ollut tänään? 
o Millaisia tunteita koet kavereiden kanssa? 
o Millaisia tunteita koet perheen kesken? 
o Millaisia tunteita koulu sinussa herättää? 
o Mitä tunteita uudet sosiaaliset tilanteet herättävät sinussa? 
o Mitä tunteita koet, kun sinua kehutaan? 
o Mitä tunteita kiusaamiskokemuksiesi muistelu sinussa herättää? 
o Mitä tunteita koit viime viikolla / eilen jne? 

 
Lataa Pähkä ja Kamu -tunnekortit ilmaiseksi: https://www.kuopio.fi/kiitos-kaveruudelle 
 
Minä tunteiden käsittelijänä 
Tässä lauseenjatkotehtävässä nuori voi esimerkkitilanteiden kautta pohtia, kuinka toimii ja 
millaisia käytösmalleja hänellä on erilaissa tunnetiloissa.  
Liite 5: Minä tunteiden käsittelijänä 
 
Kiusaamisen herättämät tunteet ja ajatukset 
Nuori voi kirjoittaa kirjeen kiusaajalleen. Kirjettä ei kuitenkaan lähetetä kenellekään. Kirje kir-
joitetaan omien tunteiden tunnistamisen ja purkamisen avuksi. Kirjeeseen voi kertoa esimer-
kiksi omista tunteistaan sekä kiusaamisen aiheuttamista seurauksista. Vaihtoehtoinen teh-
tävä kirjeen kirjoittamiseen on lauseenjatkotehtävä, jossa pohditaan kiusaamisen herättämiä 
tunteita ja ajatuksia. 
Liite 6: Kiusaamisen herättämät tunteet ja ajatukset 
 
Millainen selviytyjä olen? 
Pohditaan omia selviytymiskeinoja ja keinoja purkaa vaikeita tunteita Selviytyjätyyppi-kuva-
korttien avulla.  Selviytyjätyyppikortit voit ladata ja tulostaa osoitteesta: https://bin.yhdistys-
avain.fi/1576808/GNmzdh7zfOWDrdt5DUua0XuC4s/Selviytyj%C3%A4tyyppikortit.pdf.  

https://www.kuopio.fi/kiitos-kaveruudelle
https://bin.yhdistysavain.fi/1576808/GNmzdh7zfOWDrdt5DUua0XuC4s/Selviytyj%C3%A4tyyppikortit.pdf
https://bin.yhdistysavain.fi/1576808/GNmzdh7zfOWDrdt5DUua0XuC4s/Selviytyj%C3%A4tyyppikortit.pdf
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5.4 Kiusaamisen vaikutukset sosiaaliseen verkostoon ja käyttäytymiseen 
 
Kiusaaminen vaikuttaa sosiaalisten tilanteiden kokemiseen. Kiusaamista kokenut voi alkaa pi-
tää ikätovereita pahantahtoisina ja epäluotettavina. Negatiivinen kuva vertaisista ja nuoren 
heikentynyt kyky luottaa kavereihin ja nauttia kaveruudesta tai ryhmässä olemisesta vähen-
tävät nuoren halua olla muiden seurassa ja ystävystyä.  
 
Kiusaamista kokeneiden nuorten tuntosarvet kokea kiusaamista ja epäoikeudenmukaista 
kohtelua on usein herkistyneet. Jokainen katse, naurahdus ja supattelu voidaan tulkita itseen 
kohdistuvaksi. Sosiaaliset tilanteet pelottavat ja kiusattu voi omaksua erilaisia defensiivisiä 
toimintatapoja, jotka heikentävät sosiaalisia suhteita entisestään. Tämän vuoksi on tärkeää, 
että nuori pystyy tunnistamaan ajatustensa ja käyttäytymisensä taustalla vaikuttavia asioita 
ja oman toimintansa esteitä.  
 
TEEMAN ESIMERKKIHARJOITTEET: 
 
Defenssit 
Tehtävää on hyvä alustaa sillä, että traumaattiset ja ikävät kokemukset, kuten kiusaaminen, 
muokkaavat sitä, kuinka reagoimme, kun kohtaamme hankalia tilanteita. Kaikki käyttävät de-
fenssejä silloin tällöin, ja niiden käyttäminen voi olla hyväksikin. Tärkeää on kuitenkin pohtia, 
onko omasta defensiivisestä käyttäytymisestä jotakin haittaa ja voisiko joku olla parempi tapa 
toimia. Käydään yhteisesti läpi defenssikorttien avulla, mitä defenssit tarkoittavat. Nuori voi 
sen jälkeen valita korteista ne defenssit, joita itse käyttää, ja sen jälkeen ne, joista haluaisivat 
luopua.  
 
Defenssikortit voit ladata ja tulostaa osoitteesta: https://bin.yhdistys-
avain.fi/1576808/yjTmeHGvuOJblJvRiRCu0UROJw/Defenssikortit.pdf. 
 
Minun tukiverkostoni 
Harjoituksen tavoitteena on herättää ajatuksia siitä, keitä omaan tukiverkostoon kuuluu. Yh-
dessä voidaan keskustella siitä, miksi tukiverkosto on tärkeä ja keitä ulkopuolisia henkilöitä 
verkostoon voisi myös kuulua. Tässä yhteydessä on myös hyvä hetki käydä läpi nuorille suun-
nattuja eri tukimuotoja. Harjoituksen voi toteuttaa liitteenä olevan monisteen avulla tai ver-
kostokarttaa piirtämällä.  
Liite 7: Minun tukiverkostoni 
 
 
Ajatusvääristymät 
Ajatusvääristymien avulla voidaan tunnistaa negatiivisia ajatuksia, joita kiusaamista koke-
neella nuorella on omista sosiaalisista taidoistaan. Harjoitteessa käydään ensin nuoren kanssa 
läpi yleisimmät ajatusvääristymät. Lopuksi nuoren kanssa voi pohtia, tunnistaako hän itses-
sään näitä ajatusvääristymiä ja missä tilanteissa niitä esiintyy. 
Liite 8: Ajatusvääristymät 

  

https://bin.yhdistysavain.fi/1576808/yjTmeHGvuOJblJvRiRCu0UROJw/Defenssikortit.pdf
https://bin.yhdistysavain.fi/1576808/yjTmeHGvuOJblJvRiRCu0UROJw/Defenssikortit.pdf
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5.5 Sosiaalisten taitojen vahvistaminen 
 
Hyväksytyksi tuleminen omassa vertaisryhmässä on tärkeää jokaiselle nuorelle. Mikäli nuori 
kokee torjuntaa vertaisten taholta alkaa hän itsekin pitää itseään sosiaalisesti epäonnistu-
neena. Usein kiusaaminen heikentää muutoin sosiaalisen nuoren rohkeutta hakeutua sosiaa-
lisiin tilanteisiin. Myös jämäkkä toimiminen sosiaalisissa tilanteissa voi olla haastavaa. Kiusa-
tulle nuorelle onkin tärkeää harjoitella uusia sosiaalisia taitoja sekä luopua vahingollisista ta-
voista, joita kiusaaminen on saattanut aiheuttaa. Tällä yksilöohjauskerralla tavoitteena on 
harjoitella kompromissien tekemistä, oman paikan ottamista ja jämäkkyyttä. 
 
TEEMAN ESIMERKKIHARJOITTEET: 
 
Tutustumisharjoituksia: 
Uuden ihmisen tapaaminen voi olla helpompaa, kun on pohtinut valmiiksi omia ajatuksiaan 
siihen liittyen. Tehtävässä valmistaudutaan uuteen ihmiseen tutustumiseen kysymysten 
kautta. 
Liite 9: Uuteen ihmiseen tutustuminen 
 
Sosiaaliset vahvuuteni 
Harjoitusten tarkoituksena on tuoda esiin, miten moninaisia vahvuuksia nuorella voi olla liit-
tyen sosiaalisiin taitoihin. Nuori voi valita sosiaaliset taidot-korteista itseään kuvaavat vah-
vuudet, jonka jälkeen keskustellaan, miksi nuori valitsi juuri nämä kortit. Sosiaalisten taitojen 
itsearvioinnin avulla nuori voi itse tarkastella eri sosiaalisten taitojen osa-alueita omassa elä-
mässään. 
Liite 10: Sosiaaliset taidot-kortit 
Liite 11: Sosiaalisten taitojen itsearviointi 
 
Jämäkkyystesti 
Harjoitteen tavoitteena on erilaisten jämäkkyysväittämien kautta arvioida omia jämäkkyys-
taitojaan. Testin jälkeen voidaan käydä keskustellen läpi, mitkä nousevat esiin nuoren vah-
vuuksina ja mitkä kehittämiskohteina. Testin tulosten perusteella voidaan myös asettaa konk-
reettinen tavoite jatkoa ajatellen. 
Liite 12: Jämäkkyystesti - Kuinka jämäkkä sinä olet? 
 
Jämäkkyyttä vaativat tilanteet 
Pinosta nostetaan yksi kerrallaan tilannekortti ja luetaan se ääneen. Pohditaan yhdessä: 

• Mikä tässä tilanteessa olisi jämäkkää toimintaa ja mikä ei? 
• Miten itse reagoisit tässä tilanteessa, miltä se tuntuisi? 

Tehtävän jälkeen voidaan vielä pohtia: 
• Mitä ajatuksia ja tunteita tehtävä herätti? 
• Mitä tunteita itsessä herää silloin kun toimii jämäkästi? Mitä tunteita se he-

rättää toisissa? 
• Mitä tunteita itsessä herää, ellei toimi jämäkästi? Entä mitä tunteita se he-

rättää toisissa? 
Liite 13: Jämäkkyyttä vaativat tilanteet 
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5.6 Itsetunto ja minäkuva 
 
Mitä pidempään kiusaaminen on jatkunut, sitä alhaisempi itsetunto kiusatulla nuorella usein 
on. Jatkuva häpeän ja nöyryytyksen kokeminen vaurioittaa nuoren minäkuvaa. Nuoren on vai-
kea uskoa olevansa tärkeä ja arvokas tai tunnistaa vahvuuksiaan. Itsevarmuuden harjoittelu 
voi tarjota kiusatulle nuorelle monia hyödyllisiä taitoja, kuten vakuuttavaa itseilmaisua, jä-
mäkkyystaitoja tai itsensä puolustamista. 
 
Nuoren minäkäsitys ja itsetunto ovat vahvasti sidoksissa ulkonäköön. Kehopositiivisuudessa 
on kyse oman ulkonäön, kehon ja omien kykyjen hyväksymisestä. Omaan kehoon positiivisesti 
suhtautuvat eivät murehdi ulkonäköään, käyttävät aikansa sellaisten asioiden tekemiseen, 
joista nauttivat ja ovat rennompia sosiaalisissa tilanteissa. Nuorten on tärkeä ymmärtää, että 
kaikki ulkonäöt ja vartalomallit ovat hyviä. Kenenkään ei tarvitse muuttua ollakseen arvokas 
ja hyvä. 
 
TEEMAN ESIMERKKIHARJOITTEET: 
 
Itsetunnon checklist 
Harjoituksen ideana on pohtia omaa itsetuntemuksen ja itsetunnon tasoa. Ohjeistetaan värit-
tämään yhdellä värillä ne ruudut, jotka nuori kokee vahvuuksikseen ja toisella värillä ruudut, 
joissa haluaa kehittyä. Tämän jälkeen pohditaan yhdessä nuoren kanssa, kuinka kiusaamisko-
kemukset ovat vaikuttaneet nuoren itsetuntoon. Lopuksi voidaan asettaa konkreettinen ta-
voite, jonka nuori pitää mielessä ennen seuraavaa tapaamiskertaa. 
Liite 14: Itsetunnon checklist 
 
Positiivinen kehokuva 
Peilin edessä -harjoituksessa nuorta pyydetään pohtimaan sekä ulkoisia näkyviä että näky-
mättömämpiä asioita, joista he pitävät itsessään. Pyydä nuorta menemään peilin eteen ja lis-
taamaan seuraavia asioita: 

• Mistä sellaisista asioista pidän itsessäni, joita ei voi nähdä peilissä? 
• Mistä sellaisista asioista pidän itsessäni, jotka näkyvät peilistä? 

Harjoituksen jälkeen voi pohtia, oliko tehtävä vaikea ja kumpaan kysymykseen oli helpompi 
keksiä asiat. Vaihtoehtoisesti nuori voi ottaa ennen kertaa kuvan itsestään tai vain pienestä 
osasta itseään. Tapaamisessa nuoren kanssa voidaan kuvan kautta pohtia asioita, joista nuori 
itsessään pitää. 
 
Nuoren kehokuvan tasoa voidaan arvioida BAS-2-lomaketta hyödyntäen. Lomake voi toimia 
keskustelun pohjana nuoren kehokuvaa käsiteltäessä. BAS-2-lomakkeen voit ladata ja tulos-
taa esimerkiksi Mielenterveystalon verkkosivuilta osoitteesta https://www.mielenterveys-
talo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/tukea_sukupuoli-identiteetin_jasentami-
seen/Documents/BAS-2.pdf.  
 
Kehokiitollisuuspuun tavoitteena on auttaa nuorta oivaltamaan, että keho on hyvin paljon 
muutakin kuin ulkonäkö. Tarkoitus on kiinnittää huomiota kehon toiminnallisuuteen, toimin-
toihin, joista voi tuntea kiitollisuutta. 
Liite 15: Kehokiitollisuuspuu 
 
  

https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/tukea_sukupuoli-identiteetin_jasentamiseen/Documents/BAS-2.pdf
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/tukea_sukupuoli-identiteetin_jasentamiseen/Documents/BAS-2.pdf
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/tukea_sukupuoli-identiteetin_jasentamiseen/Documents/BAS-2.pdf
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Positiivinen minäkuva ja itsemyötätunto 
 
Uudelleenmäärittely-harjoituksen tarkoituksena on auttaa nuorta näkemään itsensä uu-
dessa, lempeämmässä valossa. Nuori valitsee 3-5 piirrettä itsestään, joita hän pitää itsessään 
huonoina tai joista häntä on kiusattu. Tämän jälkeen pohditaan yhdessä mitä positiivista jokai-
sessa valitussa piirteessä on. 
 
Seuraavassa esimerkkejä uudelleenmäärittelystä: 

• ylivilkas, levoton → aktiivinen, energinen, paljon aikaan saava, innokas 
• arka, eristyvä → itsenäinen, hienotunteinen, harkitseva 
• pilkuntarkka, neuroottinen → tunnollinen, järjestelmällinen, huolellinen 
• liian kiltti → mukautuva, joustava, yhteistyökykyinen 

 
Itsemyötätuntoon liittyvien harjoitteiden kautta nuorta ohjataan tarkastelemaan itseään po-
sitiivisemmassa valossa. 
Liite 16: Itsemyötätunnon kirjoitusharjoitus 
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5.7 Kiusaamiskokemuksen hyväksyminen 
 
Jotta kiusaamiskokemus ei jäisi vaivaamaan mieltä, tulisi se hyväksyä osaksi omaa elämänhis-
toriaa sellaiseen lokeroon, ettei se enää saa suhteettoman suurta merkitystä. Kiusaamiskoke-
musta ei tarvitse unohtaa tai vähätellä, mutta sen kanssa voi oppia elämään hyväksyen koke-
muksen osaksi itseään. Hyväksymisen rinnalla nuorelle on tärkeää puhua anteeksiannon mer-
kityksestä omalle hyvinvoinnille. Anteeksianto on selviytymiskeino, joka auttaa traumaattis-
ten asioiden – kuten kiusaamisen – yli. Anteeksianto on tietoinen päätös jättää negatiiviset 
tunteet ja ajatukset taka-alalle. Vaikeiden kokemusten hyväksyminen osaksi menneisyyttä 
sekä anteeksi antaminen vaativat myös negatiivisten tunteiden tunnistamista ja kohtaamista. 
Myös sen ymmärtäminen, että jokainen meistä kokee joskus negatiivisia tunteita ja ne saavat 
näkyä on tärkeää. Anteeksianto on pitkä tie ja täytyy muistaa, ettei nuori välttämättä vielä 
juuri siinä hetkessä osaa ajatella antavansa anteeksi kiusaajilleen. 
 
TEEMAN ESIMERKKIHARJOITTEET: 
 
Kiusaajan tarina 
Harjoitteen tavoitteena on pohtia kiusaamista kiusaajan motiivien kannalta. Korostetaan sitä, 
ettei kiusaaminen koskaan johdu kiusatusta ja että kiusaajalla on usein omia ongelmia, joita 
hän purkaa kiusaamalla. 
 
Luetaan yhdessä kiusaajan tarina tai katsotaan Yksi hetki voi lopettaa kiusaamisen -video, 
jonka jälkeen voidaan mielentähystimen avulla syventyä siihen, miltä kiusaajasta tuntui, mitä 
hän ajatteli ja toivoi tai pelkäsi. Lisäkysymyksinä voidaan miettiä seuraavia: 

• Miksi kiusaajasta oli tullut kiusaaja? 
• Miltä kiusaajasta tuntui kiusaamishetkellä, entä nykyään? 
• Miksi luulet, että sinun kiusaajasi aloitti kiusaamisen? 
• Mitä tunteita sinun kiusaajallasi oli kiusaamisen aikaan, entä nykyään? 

Linkki Yksi hetki voi lopettaa kiusaamisen -videoon 
Liite 17: Kiusaajan tarina 
 
Kiusatun tarina 
Luetaan kiusatun tarina siitä, kuinka hänen toipumisensa alkoi anteeksiannon myötä. Tarinan 
jälkeen voidaan keskustella seuraavista kysymyksistä: 

• Voiko kiusaajalle antaa anteeksi, vaikka he eivät koskaan pyytäisi? 
• Mitä anteeksi antaminen tarkoittaa? Miten se eroaa hyväksynnästä? 
• Mitä hyötyä anteeksi antamisesta voisi olla itselle? 

Liite 18: Kiusatun tarina  
  

https://www.youtube.com/watch?v=IKWvmsZ4tt0
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5.8 Tulevaisuuteen suuntaaminen 
 
Ohjauksen päätteeksi on tärkeää jättää tarpeeksi aikaa myös sille, että yhdessä nuoren kanssa 
kootaan yhteen sitä, mitä ohjauksen aikana on opittu ja miten ohjauksen harjoitteiden antia 
voisi siirtää jokapäiväiseen arkeen. Keskustelu haaveista ja unelmista sekä positiivinen pa-
laute suuntaavat nuoren katsetta tulevaan. Ohjauksen loppuminen voi herättää nuoressa mo-
nenlaisia tunteita, kuten haikeutta tai surua. Ohjaajan tehtävänä on auttaa ja tukea nuorta 
näiden tunteiden käsittelyssä. 
 
TEEMAN ESIMERKKIHARJOITTEET: 
 
Elämänpyörä 
Elämänpyörä-harjoituksen tarkoituksena on tukea nuorta hahmottamaan omaa arkeaan eri 
näkökulmista ja saada nuori tunnistamaan eri elämänalueisiin kuuluvia asioita, joiden kokee 
tuottavan voimia. Harjoituksessa nuori pyrkii kahdeksan valmiiksi nimetyn elämän osa-alueen 
osalta pohtia ja tunnistaa niitä asioita, joihin nuori on tyytyväinen sekä niitä, joihin haluaisi 
muutosta. Nuorta kannustetaan pohtimaan konkreettisia keinoja, joiden avulla voisi muuttaa 
haluamiaan asioita. 
Liite 19: Elämänpyörä 
 
Tuolikortit 
Harjoitteen tavoitteena on pohtia, millaisessa elämäntilanteessa nuori on tällä hetkellä ja mil-
lainen hänen toiveidensa tulevaisuutensa näyttäytyy. Valitse tuolikorteista kaksi tuolia. En-
simmäinen tuoli kuvaa sitä, missä istut juuri tällä hetkellä ja toinen tuoli sitä, missä toivoisit 
istuvasi esimerkiksi viiden tai kymmenen vuoden päästä. 
 
Tuolikortit voit ladata ja tulostaa osoitteesta: https://ryhmarenki.fi/milla-tuolilla-istut/. 
 
Minä 10 vuoden päästä 
Harjoitteen tavoitteena on suunnata nuoren katsetta tulevaisuuteen pohtimalla millaista hä-
nen elämänsä voisi olla esimerkiksi 5 tai 10 vuoden päästä. Harjoitteen voi tehdä kahdella ta-
voin. 

1) Kirjoitetaan lyhyt tarina itsestä 5 tai 10 vuoden päästä.  
2) Lauseenjatkotehtävä, jossa nuori voi täydentää valmiiden lauseiden alkuihin itseään 

koskevat jatkot. 
Sekä tarinassa että lauseenjatkoissa voi kertoa esimerkiksi kuka olet, missä asut, mitä teet ja 
keitä lähipiiriisi kuuluu. Tarinassa keskitytään unelmiin ja vahvuuksiin, mutta siinä voi myös 
miettiä miltä kiusaamiskokemus tuntuu 10 vuoden päästä ja mitkä asiat ovat auttaneet pää-
semään yli siitä. 
Liite 20: Minä 10 vuoden päästä 
 
Ohjaajan tsempit 
On tärkeää antaa nuorelle positiivista palautetta ohjauksen ajalta ja kehua häntä aktiivisesta 
osallistumisesta ohjaukseen. Palautteen voi antaa joko kirjallisesti tai suullisesti vaikkapa ker-
tomalla viisi positiivista havaintoa/vahvuutta, joita on huomannut nuoressa ohjauskerroilla. 
Nuorelle voi askarrella myös tsemppi- /vahvuuskortin, joka jää hänelle muistoksi ohjauksesta. 
 
 

https://ryhmarenki.fi/milla-tuolilla-istut/
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Tavoitteet ja jatkosuunnitelmat 
Ohjauksessa tulee jättää aikaa myös tavoitteiden ja jatkosuunnitelmien pohtimiselle. Nuo-
relle luo turvaa tietää, mitä ohjauksen jälkeen tapahtuu ja mihin hänet ohjataan. Nuorelle on 
hyvä kertoa millaisia tukimuotoja, kuten vertaisryhmiä, on tarjolla ja ettei hän jää tyhjän päälle 
ohjauksen päätyttyä.  
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6 Materiaaleja yksilöohjauksen tueksi 
 
Liite 1: Yksilöohjauksen toiveet ja tavoitteet 
Liite 2: Janaharjoitus – Mitä on kiusaaminen? 
Liite 3: Elämänjana 
Liite 4: Mielentähystin 
Liite 5: Minä tunteiden käsittelijänä 
Liite 6: Kiusaamisen herättämät tunteet 
Liite 7: Minun tukiverkostoni 
Liite 8: Ajatusvääristymät 
Liite 9: Uuteen ihmiseen tutustuminen 
Liite 10: Sosiaaliset taidot -kortit 
Liite 11: Sosiaalisten taitojen itsearviointi 
Liike 12: Jämäkkyystesti 
Liite 13: Jämäkkyyttä vaativat tilanteet 
Liite 14: Itsetunnon checklist 
Liite 15: Kehokiitollisuuspuu 
Liite 16: Itsemyötätunnon kirjoitusharjoitus 
Liite 17: Kiusaajan tarinan 
Liite 18: Kiusatun tarina 
Liite 19: Elämänpyörä 
Liite 20: Minä 10 vuoden päästä 
 
 
Pähkä ja Kamu -tunnekortit: https://www.kuopio.fi/kiitos-kaveruudelle 
Selviytyjätyyppikortit: https://bin.yhdistys-
avain.fi/1576808/GNmzdh7zfOWDrdt5DUua0XuC4s/Selviytyj%C3%A4tyyppikortit.pdf 
Defenssikortit: https://bin.yhdistys-
avain.fi/1576808/yjTmeHGvuOJblJvRiRCu0UROJw/Defenssikortit.pdf 
BAS-2-lomake: https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/tu-
kea_sukupuoli-identiteetin_jasentamiseen/Documents/BAS-2.pdf 
Tuolikortit: https://ryhmarenki.fi/milla-tuolilla-istut/ 
Yksi hetki voi lopettaa kiusaamisen -video: https://www.youtube.com/watch?v=IK-
WvmsZ4tt0 
 

  

https://www.kuopio.fi/kiitos-kaveruudelle
https://bin.yhdistysavain.fi/1576808/GNmzdh7zfOWDrdt5DUua0XuC4s/Selviytyj%C3%A4tyyppikortit.pdf
https://bin.yhdistysavain.fi/1576808/GNmzdh7zfOWDrdt5DUua0XuC4s/Selviytyj%C3%A4tyyppikortit.pdf
https://bin.yhdistysavain.fi/1576808/yjTmeHGvuOJblJvRiRCu0UROJw/Defenssikortit.pdf
https://bin.yhdistysavain.fi/1576808/yjTmeHGvuOJblJvRiRCu0UROJw/Defenssikortit.pdf
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/tukea_sukupuoli-identiteetin_jasentamiseen/Documents/BAS-2.pdf
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/tukea_sukupuoli-identiteetin_jasentamiseen/Documents/BAS-2.pdf
https://ryhmarenki.fi/milla-tuolilla-istut/
https://www.youtube.com/watch?v=IKWvmsZ4tt0
https://www.youtube.com/watch?v=IKWvmsZ4tt0
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Liite 1: Yksilöohjauksen toiveet ja tavoitteet 
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Työntekijän muistilista nuoren toiveiden ja tavoitteiden huomiointiin: 
 
Jotta yksilöohjaus vastaa nuoren tarpeeseen, on nuoren toiveet ja tavoitteet otettava huo-
mioon ohjauksen suunnittelussa. Teemat 1 (tutustuminen ja tavoitteet ohjaukselle) ja 2 
(oman kiusaamistarinan kertominen) on syytä käydä jokaisen yksilöohjauksen alussa. Oh-
jauksen lopussa on myös hyvä suunnata katseita teeman 8 mukaisesti tulevaisuuteen sekä 
arvioida yhdessä sitä, onko yksilöohjaus vastannut nuoren toiveisiin ja tavoitteisiin, jotka oh-
jauksen alussa on asetettu. Loput ohjauskerroista voi kuitenkin hyvin suunnitella sen mukai-
sesti, millaisia toiveita ja tarpeita nuori itse työskentelylle asettaa. Seuraavassa kuvataan 
kunkin tavoitteen osalta keskeiset käsiteltävät teemat ja niihin liittyvät harjoitukset. 
 
Tunteiden hallinta ja ilmaisu 

• Teema: Kiusaamisen aiheuttamat tunteet ja ajatukset, erityisesti harjoitteet: 
o Minä tunteiden käsittelijänä 
o Kiusaamisen herättämät tunteet ja ajatukset 
o Selviytyjätyyppi-kuvakortit 

 
Sosiaaliset taidot 

• Teema: Kiusaamisen vaikutukset sosiaaliseen verkostoon, erityisesti harjoitteet: 
o Defenssit 
o Ajatusvääristymät 

• Teema: Sosiaalisten taitojen vahvistaminen, erityisesti harjoitteet: 
o Sosiaaliset taidot -kortit 
o Sosiaalisten taitojen itsearviointi 

 
Uusin ihmisiin tutustuminen 

• Teema: Kiusaamisen vaikutukset sosiaaliseen verkostoon, erityisesti harjoitteet: 
o Defenssit 
o Ajatusvääristymät 

• Teema: Sosiaalisten taitojen vahvistaminen, erityisesti harjoitteet: 
o Uuteen ihmiseen tutustuminen 
o Sosiaaliset taidot -kortit 
o Sosiaalisten taitojen itsearviointi 

 
Rohkeus sosiaalisissa tilanteissa 

• Teema: Sosiaalisten taitojen vahvistaminen, erityisesti harjoitteet: 
o Uuteen ihmiseen tutustuminen 
o Jämäkkyystesti 
o Jämäkkyyttä vaativat tilanteet 

 
Jämäkkyystaidot 

• Teema: Sosiaalisten taitojen vahvistaminen, erityisesti harjoitteet: 
o Jämäkkyystesti 
o Jämäkkyyttä vaativat tilanteet 
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Terve itsetunto 
• Teema: Itsetunto ja minäkuva, erityisesti harjoitteet: 

o Itsetunnon checklist 
o Peilin edessä -harjoitus 

 
Rohkeus ja itsevarmuus  

• Teema: Sosiaalisten taitojen vahvistaminen ja teema, erityisesti harjoitteet: 
o Uuteen ihmiseen tutustuminen 
o Sosiaaliset taidot-kortit 
o Sosiaalisten taitojen itsearviointi 

• Teema: Itsetunto ja minäkuva, erityisesti harjoitteet: 
o Uudelleen määrittely 
o Itsemyötätunnon kirjoitusharjoitus 

 
Positiivinen minäkuva 

• Teema: Itsetunto ja minäkuva, erityisesti harjoitteet: 
o Peilin edessä -harjoitus 
o Kehokiitollisuuspuu 

 
Kiusaamiskokemuksen hyväksyminen 

• Teema: Kiusaamiskokemuksen hyväksyminen 
 
Positiivisempi ajatus tulevaisuudesta 

• Teema: Tulevaisuuteen suuntaaminen, erityisesti harjoitteet: 
o Tuolikortit 
o Elämänpyörä 
o Minä 10 vuoden päästä 
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Liite 2: Janaharjoitus – Mitä on kiusaaminen? 
 
Tämän harjoituksen avulla voidaan käsitellä kiusaamisteemaa yleisellä tasolla ja johdatella 
ajatuksia teeman äärelle. Kahden kesken janaharjoituksen voi tehdä esimerkiksi pyytämällä 
nostamaan tai laskemaan peukkua sen mukaan, onko väittämän kanssa samaa vai eri mieltä. 
Vaihtoehtoisesti voidaan liikkua lattialla kuvitteellisella janalla. Harjoituksen tavoitteena on 
avata kiusaamisilmiötä ja auttaa ymmärtämään kiusaamisen taustalla olevia syitä. Erityisen 
tärkeää on korostaa, ettei kiusaaminen koskaan johdu kiusatusta itsestään. Syyt kiusaamisen 
taustalla ovat aina tuotettuja ja kiusaamisen kohteeksi voi joutua kuka tahansa. 
 
Esimerkkiväittämiä: 

• Kiusata voi vahingossa 
• Kiusaaminen ja riitely ovat sama asia 
• Yksin jättäminen on kiusaamista 
• Kiusaaminen voi olla myös kiusatun oma syy 
• Kiusaaminen on vallankäyttöä 
• Kiusaamisen aiheuttama paha olo ei katoa, vaikka kiusaaminen loppuisi 
• Kiusaamisesta on helppo kertoa aikuiselle 
• Kouluissa puututaan tehokkaasti kiusaamiseen 
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Liite 3: Elämänjana 
 
Ohjeita elämänjanan tekemiseen: 

• Piirrä paperille jana kuvaamaan elämääsi: alkaa vasemmalta syntymästä ja päättyy oi-
kealle tähän hetkeen. 

• Merkitse janalle elämäsi pääkohtia, niin positiivisia kuin negatiivisia 
• Kuvaa millaista kiusaamista olet kokenut ja milloin. 
• Voit merkitä vuosia, hetkiä, käännekohtia: esim. yläkoulu alkoi, sain ystävän, kiusaami-

nen alkoi, mieleenpainuneita kiusaamistapahtumia, ajatuksia ja tunteita jne. 
• Alla esimerkkikuva elämänjanasta, mutta voit toteuttaa sen ihan omalla tyylillä ja ta-

valla. 
• Elämänjana toimii apuna tarinan kertomiselle, sitä ei tarvitse näyttää kenellekään, jos 

ei halua. 
• Omasta tarinasta saa kertoa juuri sen verran kuin itse haluaa ja hyvältä tuntuu. 
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Liite 4: Mielentähystin 
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Liite 5: Minä tunteiden käsittelijänä 

 
Jatka lauseita: 
 
 
Jos olen iloinen minä ______________________________________________________________________________ 

Jos olen surullinen minä ___________________________________________________________________________ 

Jos olen vihainen minä ____________________________________________________________________________ 

Jos olen loukkaantunut minä _____________________________________________________________________ 

Jos olen pettynyt minä ____________________________________________________________________________ 

Jos olen peloissani minä ___________________________________________________________________________ 

Jos olen innostunut minä _________________________________________________________________________ 

Jos olen huolestunut minä ________________________________________________________________________ 

Jos olen tyytyväinen minä ________________________________________________________________________ 
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Liite 6: Kiusaamisen herättämät tunteet 
 
Jatka lauseita: 

Kun näin kiusaajani, minusta tuntui, että_________________________________________________________ 

Kiusaamistilanteessa tunsin, että _________________________________________________________________ 

Kun kiusasitte minua, toivoin, että _______________________________________________________________ 

Pahinta kiusaamisessa oli _________________________________________________________________________ 

Kun minua kiusattiin, pelkäsin ____________________________________________________________________ 

Kun minua kiusattiin, olisin toivonut, että ________________________________________________________ 

Kiusaamisen vuoksi en voinut tehdä _____________________________________________________________ 

Kiusaaminen sai aikaan ___________________________________________________________________________ 

Kiusaaminen vaikutti perheeseeni _______________________________________________________________ 

Toivon kiusaajilleni ________________________________________________________________________________ 

Haluan sanoa kiusaajalleni, että __________________________________________________________________ 

Kiusaamisen jälkeen oivalsin, että ________________________________________________________________ 

Ymmärrän nyt, että _______________________________________________________________________________ 

Kiusaamiskokemus tuntuu tällä hetkellä _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 
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Liite 7: Minun tukiverkostoni 
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Liite 8: Ajatusvääristymät 
 
Pohdi ajatusvääristymien kohdalla 

- Tunnistatko itsessäsi samanlaista ajattelua? Keksi omia esimerkkejä, millaisissa tilan-

teissa ajatukset heräävät 

- Voit haastaa ajatuksesi ja kysyä itseltäsi esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: 

o Onko ajatus totta? Oletko varma sen totuudenmukaisuudesta? 

o Mitä sanoisit ystävällesi, joka ajattelisi näin? 

o Miten voisit ajatella toisin? 
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Liite 9: Uuteen ihmiseen tutustuminen 
 
Pohdi ja kirjaa vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

• Mistä asioista sinun on helppo puhua muiden kanssa? 

• Mistä asioista et puhu mielelläsi? 

Kuvittele seuraavaksi tilanne, jossa voisit tutustua uuteen ihmiseen. Tilanne voi olla esimer-
kiksi harrastuksessa tai koulussa uuden ihmisen kanssa keskustelun aloittaminen. Pohdi ja 
kirjaa vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 
 

• Mitä haluaisit tietää, kun tutustut uuteen ihmiseen? Kirjaa esimerkkikysymyksiä, joilla 

voisit lähestyä toista ihmistä. 

• Mikä uuden ihmisen kohtaamisessa pelottaa eniten? Onko pelko kuinka realistinen? 

Muista, että ajatukset ovat vain ajatuksia, eli eivät totuuksia. Vain kokeilemalla sel-

viää mikä totuus oikeasti on. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tehtävä on osa Suomen Punaisen Ristin Kaveritaitoja-ohjelmaa. Lisää materiaalia ja tehtäviä 
kaveritaitojen harjoitteluun löydät verkkosivulta: https://sproppimateriaalit.fi/web/site-
186223/state-jurdcmzrgercytzr/front-page.  

https://sproppimateriaalit.fi/web/site-186223/state-jurdcmzrgercytzr/front-page
https://sproppimateriaalit.fi/web/site-186223/state-jurdcmzrgercytzr/front-page
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Liite 10: Sosiaaliset taidot -kortit 

 

 
OSAAN 

KUUNNELLA 

 
KESTÄN 

YKSINOLOA 

 
OSAAN KERTOA, 

MITÄ HALUAN 

 
OLEN 

REHELLINEN 

 
OSAAN  

SANOA EI 

 
OLEN 

LUOTETTAVA 

 
KEKSIN 

HAUSKOJA 
JUTTUJA 

 
OSAAN ANTAA 
MYÖNTEISTÄ 
PALAUTETTA 
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HUOMAAN, 

MILLOIN APUANI 
TARVITAAN 

 
OSAAN 
SOPIA 

RIITANI 

 
OSAAN 

PYYTÄÄ APUA 
TARVITTAESSA 

 
OSAAN SOVI-

TELLA TOISTEN 
RISTIRIITOJA 

 
OSAAN 

ROHKAISTA 

 
 

EN MYÖHÄSTELE 

 
MALTAN 

ODOTTAA 
VUOROANI 

 
MUISTAN 
PYYTÄÄ 

ANTEEKSI 
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OSAAN 

LOHDUTTAA 

 
MUISTAN 

SANOA KIITOS 

 
OSAAN 

KÄYTTÄYTYÄ 
HYVIN 

TERVEHDIN 
OPETTAJIA 

KOULUN 
KÄYTÄVILLÄ 

 
ANNAN TOISILLE 

SUUNVUORON 

 
OTAN MUUT 
HUOMIOON 

 



 

33 

Liite 11: Sosiaalisten taitojen itsearviointi 

 
 
Usein kuulee sanottavan, että jollain on heikot sosiaaliset taidot. Tämä harvoin kuitenkaan 
pitää paikkaansa, jos tarkastellaan sosiaalisia taitoja hieman tarkemmin. Sosiaaliset taidot 
voidaan nimittäin jakaa moneen osaan ja usein jokaisella jokin näistä osista onkin yllättävän 
vahva. Seuraavassa tehtävässä pääset arvioimaan omia taitojasi. 
 
Tarkastele seuraavaa listaa ja pohdi tilanteita, joissa olet käyttänyt kutakin taitoa. 
 

• Yhteistyötaidot (toisten huomioiminen, kannustaminen, kiittäminen, keskustelemi-

nen, kritiikin antaminen ja vastaanottaminen) 

• Neuvottelutaidot (erilaisten näkökulmien hyväksyminen ja kunnioittaminen, mielipi-

teen ilmaisu rakentavasti) 

• Empatiataidot (kuuntelemisen taito, kyky olla läsnä, kohdata ja ymmärtää toisen ko-

kemusta) 

• Ristiriitojen ratkaisutaidot (kyky pyytää ja antaa anteeksi, rakentava vuorovaikutus 

toisten kanssa, kuuntelemisen taito) 

• Jämäkkyys (vastuun ottaminen omista tarpeista ja oman tahdon ilmaisemisesta, osaa 

sanoa EI, uskaltaa tuoda esiin mielipiteensä) 

• Taito pyytää apua (taitoa hakea apua, osaa tukea kaveria) 

• Lojaalius toisia kohtaan (ei kerrota salaisuuksia, luottamus) 

 
Arvioi sen jälkeen omat taitosi näissä ominaisuuksissa niin, että laitat ominaisuuden perään 
numeron välillä 1-5 sen mukaan, miten koet ominaisuuden täyttyvän kohdallasi tällä het-
kellä. Muista, että kaikkia taitoja voi opetella! 
Asteikko: 
1 = haluan kehittyä paljon, 
2 = haluan kehittyä hieman, 
3 = ihan ok, 
4 = tässä olen aika hyvä, 
5 = tässä olen erinomainen 
Jos olet kirjannut numeron 1-2 johonkin, kirjaa siihen kohtaan missä ja miten voisit taitoa 
harjoittaa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tehtävä on mukailtu Suomen Punaisen Ristin Kaveritaitoja-ohjelman tehtävästä. Lisää mate-
riaalia ja tehtäviä kaveritaitojen harjoitteluun löydät verkkosivulta: https://sproppimateriaa-
lit.fi/web/site-186223/state-jurdcmzrgercytzr/front-page.   

https://sproppimateriaalit.fi/web/site-186223/state-jurdcmzrgercytzr/front-page
https://sproppimateriaalit.fi/web/site-186223/state-jurdcmzrgercytzr/front-page
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Liite 12: Jämäkkyystesti 
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Liite 13: Jämäkkyyttä vaativat tilanteet 
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Mukailtu lähteestä: Erkko, A. & Hannukkala, M. Mielenterveys voimavaraksi. 2013, 116-117.  
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Liite 14: Itsetunnon checklist 

 
Väritä yhdellä värillä ne ruudut, jotka koet vahvuuksiksesi ja toisella värillä ruudut, joissa ha-
luat kehittyä. 
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Liite 15: Kehokiitollisuuspuu 
 

Harjoituksen tavoite: Tavoitteena on auttaa oivaltamaan, että keho on hyvin paljon muutakin 

kuin ulkonäkö. Tarkoitus on kiinnittää huomiota kehon toiminnallisuuteen, toimintoihin, 

joista voi tuntea kiitollisuutta. 

Ennakkovalmistelut: Muutama puun oksa, värikkäitä papereita, sakset, piipunrasseja tai na-

rua ja rei’ittäjä sekä kyniä. 

Harjoitus: Tehtävän voi tehdä kertaluonteisesti yhden ryhmätapaamisen aikana tai pidem-

män ajan kuluessa puuta vähitellen kasvattaen. Tehtävänä on keskittyä kiinnittämään huo-

miota kehon toiminnallisuuteen ja havaita sieltä toimintoja, joista tuntee kiitollisuutta. 

Jokainen askartelee itselleen omannäköiset lehdet, joihin kuhunkin lehteen kirjoitetaan yksi 

kehon toiminta, josta juuri nyt/tänään kokee kiitollisuutta. Lehdet kiinnitetään oksiin esimer-

kiksi värikkäiden piippurassien avulla. Näin syntyy yhteinen kehokiitollisuuspuu. 

Tehtävän tukena voidaan käyttää valmiita kehon toiminnallisuutta kuvaavia teemoja ja niistä 

annettuja esimerkkejä. Niiden avulla on ehkä helpompi oivaltaa, miten monenlaista toiminnal-

lisuutta kehossa oikeastaan onkaan. Jokainen voi silti keksiä kiitollisuuden aiheita myös an-

nettujen esimerkkien ulkopuolelta. 

Jokaisen tavoitteena on myös pysähtyä hetkeksi miettimään, mitä kiitollisuutta herättävät 

toiminnat merkitsevät itselle. Miksi ne ovat itselle tärkeitä? Lopuksi vielä yhteistä keskustelua 

aiheesta, jolloin jokainen saa jakaa omia ajatuksiaan ja toiminnallisia ominaisuuksiaan juuri 

sen verran kuin kokee hyväksi. 

Harjoituksen modifiointi: Yksilötyössä voi käyttää samaa harjoitusta esimerkiksi siten, että 

puu on pysyvä, mutta jokaisella tapaamisella sinne askarrellaan yksi kehokiitollisuuden aihe 

(lehti) lisää. Puun voi myös halutessaan tehdä paperista seinälle tai vaikkapa omaan vihkoon. 

Harjoituksen tueksi: Toiminnalliset kehoteemat 

• Aisteihin ja aistimuksiin liittyvä kehon toiminta (näkeminen, maistaminen, tunteminen, 
kuuleminen, haistaminen, mielihyvän tunteminen, tunteiden tunteminen, seksuaaliset 
aistimukset). Esimerkkinä: Olin kiitollinen tuoksuaististani samoillessa raikkaan tuok-
suisessa metsässä.  

• Fyysiseen aktiivisuuteen ja liikkeeseen liittyvä kehon toiminta (juokseminen, kävely, 
hyppääminen, uiminen, venyttely, liikkuvuus, koordinaatio, ketteryys, tasapaino, 
voima, kestävyys, energisyys, refleksit ja erilaisten liikuntamuotojen ja lajien toteutta-
minen). Esimerkkinä: Olin kiitollinen liikkeeseen liittyvästä kehon toiminnasta, kun tein 
kävelylenkin, joka tuotti hyvän olon. 

• Terveyteen ja elämän ylläpitoon liittyvät kehon toiminnat (parantuminen sairaudesta, 
haavan parantuminen, ruoansulatus ja –imeytyminen, aineenvaihdunta, hengitys, kas-
vaminen (koko, kynnet, hiukset, uusi iho jne.)), lämmönsäätely, nälän ja kylläisyyden 
säätely, nestetasapainon ylläpito ja yleinen palautuminen (esim. unen aikana). Esimerk-
kinä: Olin kiitollinen siitä, että tänään hengittäminen oli helppoa, eikä mahaan sattunut 
syödessä. 
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• Luovaan toimintaan liittyvä kehon toiminta (maalaaminen, piirtäminen, rakentaminen, 
kuvanveisto, kirjoittaminen, laulaminen, soittaminen, lukeminen, valokuvaus, kutomi-
nen, puutarhan hoito ja näytteleminen). Esimerkkinä: Olin kiitollinen kehoni luovasta 
toiminnasta tehdessäni käsitöitä. 

• Kehon toiminta, joka liittyy itsestä huolehtimiseen ja päivittäisiin rutiineihin (nukkumi-
nen, päiväunet lepääminen, syöminen, juominen, ruoan laittaminen, peseytyminen, ke-
hosta huolehtiminen (esim. rasvaamalla, ehostamalla jne.). Esimerkkinä: Olin kiitollinen 
päivittäisiin rutiineihin liittyvästä kehoni toiminnasta, kun olin nukkunut hyvin ja levol-
lisesti. 

• Kehon toiminta, joka liittyy ihmissuhteisiin ja kommunikointiin (puhuminen, kehon-
kieli, kasvonilmeet kuten hymyileminen, halaaminen, suuteleminen, itkeminen, kättely, 
katsekontaktin muodostaminen, olkapäänä oleminen itkevälle, hierominen tai hierot-
tavana oleminen). Esimerkkinä: Olin kiitollinen kommunikointiin liittyvästä kehoni toi-
minnasta, kun tuntematon hymyili minulle tänään metrossa ja minusta tuntui hyvältä 
hymyillä takaisin. 

 

Tekijä: Mukaeltu Expand your horizon –harjoituksesta, lainattu KEHUVA-verkkokoulutuk-

sen materiaaleista hieman muokaten.  
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Liite 16: Itsemyötätunnon kirjoitusharjoitus  
 
Osa 1: Mitkä asiat saavat sinut tuntemaan olosi riittämättömäksi? 
Kirjoita asiasta/ongelmasta, joka saa sinut tuntemaan itsesi riittämättömäksi tai huonoksi 
(esim. fyysinen ulkonäkö, opiskelu- tai ihmissuhdeongelmat). Mitä tunteita sinulla herää, kun 
ajattelet tätä itseäsi koskettavaa asiaa/ongelmaa? Yritä tuntea tunteesi juuri sellaisina kuin ne 
ovat ja kirjoita niistä. 
 
Osa 2: Kirjoita itsellesi kirje kuvitteellisen ehdoitta rakastavan ystävän näkökulmasta 
Ajattele nyt kuvitteellista ystävää, joka on ehdoitta rakastava, hyväksyvä, ystävällinen ja myö-
tätuntoinen. Kuvittele, että tämä ystävä näkee kaikki vahvuutesi ja heikkoutesi, mukaan lu-
kien sen puolen itsestäsi, josta olet edellä kirjoittanut. Mieti, mitä tämä ystävä tuntee sinua 
kohtaan ja kuinka sinua rakastetaan, ja sinut hyväksytään juuri sellaisena kuin olet, kaikilla in-
himillisillä puutteillasi. Tämä ystävä tunnistaa ihmisluonnon rajat ja on ystävällinen ja anteek-
siantava sinua kohtaan. Suuressa viisaudessaan tämä ystävä ymmärtää elämäsi historiaa ja 
miljoonia asioita, joita elämässäsi on tapahtunut luodakseen sinut sellaisena kuin olet tässä 
hetkessä. Erityinen riittämättömyytesi liittyy niin moniin asioihin, joita et välttämättä ole va-
linnut: geeneihisi, perhehistoriaasi, elämänolosuhteisiisi – asioihin, jotka eivät olleet sinun hal-
linnassasi. 
 
Kirjoita itsellesi kirje tämän kuvitteellisen ystävän näkökulmasta – keskittyen havaittuun riit-
tämättömyyteen, jonka vuoksi sinulla on tapana tuomita itseäsi. 

• Mitä tämä ystävä sanoisi sinulle "virheestäsi" rajattoman myötätunnon näkökulmasta? 
• Kuinka tämä ystävä ilmaisi syvän myötätunnon, jota hän tuntee sinua kohtaan, erityi-

sesti tuskasta, jota tunnet, kun tuomitset itsesi niin ankarasti? 

• Mitä tämä ystävä kirjoittaisi muistuttaakseen sinua siitä, että olet vain ihminen, että 

kaikilla ihmisillä on sekä vahvuuksia että heikkouksia? 

• Ja jos luulet tämän ystävän ehdottavan mahdollisia muutoksia, joita sinun pitäisi tehdä, 

kuinka nämä ehdotukset ilmentäisivät ehdotonta ymmärrystä ja myötätuntoa? 

Kun kirjoitat itsellesi tämän kuvitteellisen ystävän näkökulmasta, yritä valaista kirjeeseen 
vahva tunne hänen hyväksynnästään, ystävällisyydestään, välittämisestä ja halusta terveytesi 
ja onnellisuutesi suhteen. 
 
Osa 3: Tunne myötätunto sen rauhoittaessa ja lohduttaessa sinua 
Kirjoitettuasi kirjeen, laita se alas hetkeksi. Palaa sitten takaisin ja lue se uudelleen. Tunne 
myötätunto, kun se virtaa sinuun rauhoittaen ja lohduttaen sinua kuin viileä tuulta kuumana 
päivänä. Rakkaus, yhteys ja hyväksyminen ovat synnynnäisoikeutesi. Niiden vaatimiseksi si-
nun tarvitsee vain katsoa itseesi. 
 
 
 
 
 
 
Suomennettu ja muokattu Kristin Neffin itsemyötätuntoharjoitteista: https://self-compas-
sion.org/exercise-3-exploring-self-compassion-writing/. 

https://self-compassion.org/exercise-3-exploring-self-compassion-writing/
https://self-compassion.org/exercise-3-exploring-self-compassion-writing/
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Liite 17: Kiusaajan tarina 
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Liite 18: Kiusatun tarina 
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Liite 19: Elämänpyörä 
 
Merkitse jokaiselle elämänpyörän sektorille eri väreillä asiat, joiden 

• koet tällä elämänalueella aiheuttavan stressiä tai paineita tai vievän voimia 
• koet tuottavan voimia 
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Liite 20: Minä 10 vuoden päästä 
 
Jatka lauseita: 
 
 

Asun________________________________________________________________________________________________ 

Perheeseeni kuuluu________________________________________________________________________________ 

Vapaa-ajalla________________________________________________________________________________________ 

Teen työkseni/opiskelen__________________________________________________________________________ 

Tulen iloiseksi______________________________________________________________________________________ 

Unelmoin___________________________________________________________________________________________ 

Omistan____________________________________________________________________________________________ 

Olen hyvä__________________________________________________________________________________________ 

Olen ylpeä__________________________________________________________________________________________ 

Se, mikä auttoi minua selviytymään kiusaamiskokemuksistani, on 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________  
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Ota meihin yhteyttä! 
 
 
Selviydytään kiusaamisesta -projekti 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri ry 
 
Projektivastaava 
Jenny Saksola (Jyväskylä) 
050 341 6945 
jenny.saksola@mll.fi 
 
Projektikoordinaattori 
Sanni Vaskinen (Kuopio) 
050 352 8980 
sanni.vaskinen@mll.fi 
 
Projektikoordinaattori 
Janika Hyvönen (Joensuu) 
050 561 3201 
janika.hyvonen@mll.fi 
 
 
  

mailto:jenny.saksola@mll.fi
mailto:sanni.vaskinen@mll.fi
mailto:janika.hyvonen@mll.fi
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