
varjoton mieli
Keskustelu ja piirtämis-/ 
kirjoitustehtävä



Tehtävät  
ennen kuin aloitat nuorten kanssa

Katso video läpi ja tutustu tehtäviin. Materiaali saattaa herättää nuorissa tarpeen keskustella  
vaikeistakin aiheista. Varjoton mieli.fi sivulta löytyy linkkejä sivuille, joista voi olla apua  
keskusteluihin.

Ennen videon katsomista (15 minuuttia) 

Tällä tunnilla käsittelemme mielenterveys- ja päihdeongelmia. Millaisia mielenterveysongelmia te 
tiedätte?   

 [Kuuntele kaikki vastaukset ja oikaise väärät luulot. Varjotonmieli.fi sivulta löytyy myös  
 vinkkejä ja apua mielenterveysongelmien käsittelyyn nuorten kanssa.]

Kenen tahansa mieli voi sairastua aivan kuten kenelle tahansa voi tulla joku fyysinen sairaus. Kun 
olemme mieleltämme terveitä, pystymme toimimaan arjessa, tekemään meille kuuluvat tehtävät, 
kohtaamaan arkeen kuuluvat haasteet ja hahmotamme omat kykymme. Jokainen on joskus 
väsynyt ja alakuloinen. Jokainen myös palaa joskus tarkistamaan, jäikö hella päälle. Terve ihminen 
pystyy kuitenkin toimimaan arjessa, eikä väsymys tai hellan levyn tarkistaminen estä tavallisia. 

Joskus mieli kuitenkin sairastuu. Mielenterveysongelmista ei kuitenkaan aina jostain syystä uskal-
leta kertoa samalla tavalla kuin tädin murtuneesta jalasta. Mistäköhän se johtuu?

Yksi syy voi olla se, että pitkään lääkäritkään eivät lainkaan ymmärtäneet mielenterveysongelmien 
syitä. Edelleenkään emme tiedä kaikkia mielenterveysongelmien syitä ja mekanismeja, mutta sillä 
ei oikeastaan ole mitään merkitystä. Olivatpa syyt mitä tahansa, me voimme keskittyä häiriöiden 
sijasta terveyteen ja voimavaroihin. 

Keskustelu

 [Voit käydä läpi kaikki kohdat tai poimia vain haluamasi asiat. Voit myös laittaa nuoret  
 suoraan kirjoittamaan ilman yhteistä keskustelua. Jossain vaiheessa olisi kuitenkin tärkeää  
 myös keskustella näkemästään. Sen voi toteuttaa myös kirjoittamisen tai piirtämisen jälkeen.]

- Aloitetaan miettimällä pojalle sopiva nimi? 

 [Kuuntele kaikki ehdotukset ja auta osallistujia yhdessä valitsemaan, vaikka äänestämällä,   
 pojalle sopiva nimi. Käytä jatkossa pojasta tätä nimeä.] 

- Keitä kaikkia [pojan nimi] perheeseen kuuluu?
- Millainen tilanne [pojan nimi] perheessä on?

VIDEO (kesto 28 minuuttia)



Mietitään sitä kohtausta, jossa poika ryntäsi pois äidinkielen tunnilta. Mitä luulette, että poika  
vastaisi seuraaviin kysymyksiin:

- Mitä olisit halunnut kaverin tekevän?
- Mitä olisit halunnut opettajan tekevän?
- Mitä olisit halunnut luokkakavereiden tekevän?

Pojan kaveri oli selvästi huomannut, ettei kaikki ole kunnossa. Asian puheeksi ottaminen voi  
kuitenkin tuntua vaikealta. Kaveria olisivat ehkä auttaneet nämä ohjeet:

1. Jokainen on joskus huonolla tuulella tai haluaa olla omissa oloissaan, mutta jos tilanne  
 jatkuu, ota asia puheeksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

2. Juttele tavallisesti, katso silmiin ja hymyile. Yritä saada kyseltyä, ovatko omat havaintosi  
 oikeita. Juttele niin, ettei ympärillä ole muita, voit sanoa vaikka: ”Olen viime aikoina  
 huomannut, että et ole oma itsesi ja vaikutat alakuloiselta. Voit myös kysyä, voitko auttaa  
 jotenkin.” Jos hän ei halua kertoa sinulle, ehdota, että hän puhuisi jollekin muulle.

3. Ehdota vaikka, että hän kertoisi koulussa luokanvalvojalle, terkkarille tai kuraattorille tai   
 jollekin erityisen kivalle opettajalle. Kysy onko ok, jos menisit kaverin puolesta tai tulisit  
 mukaan juttelemaan? 

4. Pyri siihen, ettet toimi kaverin selän takana. Mutta jos tuntuu, ettei mikään muu auta, käy  
 itse juttelemassa kuraattorille, terveydenhoitajalle tai jollekin aikuiselle. Pidä huoli siitä, että  
 kaverin asiat otetaan tosissaan ja asia etenee.

 [Kiinnitä ohjeet luokan seinälle, josta jokainen voi tarvittaessa myös myöhemmin kerrata   
 vinkkejä.]

Poika lähetti ”totuus” –snäpin ja sai kerrottua kaverilleen. Mietitään vähän sitä, mitä kaveri voisi 
tilanteessa tehdä. Mitä ajatuksia teille tulee siitä, miten voisitte itse toimia vastaavassa tilanteessa? 

 [Johdattele keskustelu siihen, että jollekin aikuiselle olisi tärkeä kertoa.] 

Ketkä kaikki aikuiset ovat sellaisia, joille ystävän tilanteesta voisi kertoa? 

 [Äiti, isä, opettaja, kuraattori, rehtori, siivooja, erityisopettaja jne.]

Nyt kun olemme keskustelleet tarinasta ja saaneet vähän purettua ajatuksiamme. Mitä teille tulee 
mieleen [pojan nimi] tarinasta? Mikä hetki oli vaikuttavin? Miksi? Miten voisit toimia, jos omaan 
elämääsi tulisi vastaava tilanne? Miten voisit tukea ystävää, joka kokisi jotain samankaltaista kuin 
[pojan nimi]? Mitä opimme tarinasta?

 [Kertaa tässä se, ettei kenenkään kuulu kantaa samanlaista salaisuutta kuin [pojan nimi],   
 ettei kenenkään tarvitse selvitä yksin, että apua on aina saatavilla ja että vaikka tuntuisi, ettei  
 kellään ole samanlaista tilannetta, niin moni nuori käy läpi vastaavia haasteita omassa  
 elämässään. Joka neljäs alaikäinen lapsi asuu perheessä, jossa on mielenterveys- tai  
 päihdeongelmia.]



Kirjoittaminen  
tai piirtäminen (kotona tai tunnilla)

Kirjoita ajatuksiasi draamatarinasta. Voit kirjoittaa prosessista ja siitä, mitä se sinussa herätti.  
Tai pohtia [pojan nimi] tilannetta ja siihen liittyviä tunteita. 

Piirrä kuva Varjoton mieli –draamatarinaan liittyen. Se voi olla pojan mielen maisema jossain 
tietyssä tilanteessa, joku konkreettinen vaikuttava kohtaus, oma tunteesi tai mitä vain, mitä sinulle 
tulee mieleen kokemastasi.

Tavoite: Antaa nuorille mahdollisuus purkaa omia tunteitaan paperille kirjoittaen tai piirtäen? 
Myös molemmat tavat voi hyvin käyttää, mikäli tehtäviä tehdään koulussa ja aineopettajat  
vetävät nämä tehtävät.


