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Draamakokonaisuuden vetäjälle
Tämä draamatarina tehtävineen on suunniteltu FinFamin ja A-klinikkasäätiön yhteistyönä. 25 %
alaikäisistä lapsista ja nuorista elää perheessä, jossa vanhemmalla on hoitoa vaativa mielenterveystai päihdeongelma. Yleisyydestään huolimatta näihin kodin ongelmiin liittyy stigmaa, joka aiheuttaa yksinäisyyden tunteita ja lisää riskiä syrjäytyä.
Draamatarina kertoo nuoren pojan ajatuksista ja arjen tilanteista äitinsä sairauteen liittyen. Vaikka pojan tilanne on välillä vaikea, on tarinan loppu toiveikas. Työskentelyn aikana ryhmä pääsee
auttamaan poikaa ja oppii taitoja esimerkiksi siitä, miten itse voi erilaisissa tilanteissa toimia. Ne
nuoret, joita pojan kaltainen tilanne koskettaa henkilökohtaisesti, saavat työskentelyn kautta tukea
omaan tilanteeseensa.
Draamakokonaisuuden ohjaamiseen et tarvitse draama-alan osaamista tai kokemusta. Kokonaisuus sisältää selkeät ohjeet. Kursivoidut tekstit ovat ohjeita kokonaisuuden ohjaajalle. Muut tekstit
ovat ohjaajan ohjeita ryhmälle. Jokaisen otsakkeen alle on kirjattu tarinan osan tai tehtävän tavoite
ohjaajalle tiedoksi. Loppuun on koottu taulukko kokonaisuuden eri osista tavoitteineen ja sisältöineen.
Kokonaisuuden kannalta on tärkeää käydä läpi jokainen tehtävä annetussa järjestyksessä. Läpikäymiseen kuluu aikaa arviolta kolme kaksoistuntia. Kokonaisuuden voi käydä läpi myös omassa
aikataulussa. Tärkeää on, että jokainen tarinan osa ja siihen liittyvät tehtävät käydään läpi saman
kerran aikana. Jos tarinan osien välissä on kulunut enemmän aikaa, on hyvä kerrata, mihin edellisellä kerralla jäätiin.
Draamatyöskentely alkaa nuorten kanssa tehtävällä draamasopimuksella. Se on tärkeä aloitus, joka
luo luottamuksellisen ilmapiirin ryhmään.
Antoisia hetkiä draaman parissa.
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Tavoite
Tämä draamamateriaali on tehty avuksi mielenterveys- ja päihdeongelmien käsittelyyn nuorten
kanssa koulussa tai muussa yhteisössä. Materiaalin tavoitteena on vähentää hankalassa perhetilanteessa elävän nuoren häpeän tunnetta sekä auttaa muita ymmärtämään miten vanhempien ongelmat voivat vaikuttaa perheen arkeen.
Materiaalin avulla nuoret ymmärtävät, että hankalia tilanteita voi tulla vastaan kenelle tahansa ja
miten tärkeää on, että ei jää mieltään painavien asioiden kanssa koskaan yksin.
Tavoitteena on lisäksi oppia, miten jokainen voi auttaa kaveria, jos huomaa hänellä olevan huolia.
Materiaalia on mahdollista hyödyntää Ilmiö –päivässä, jolloin käsittelyä voi myös jakaa muutamien
opettajien kesken. Olisi kuitenkin tärkeää, että videoon liittyvät tehtävät tehdään aina saman aikuisen kanssa, jotta turvallinen ryhmä säilyy samana prosessin läpi.
Materiaalista voi tehdä myös lyhyemmän version, mikäli ei halua käyttää draamallisia menetelmiä.
Tähän ohjeet löytyvät lopusta.

Tarvittavat välineet
Tussi, lyijykyniä, maalarinteippiä, printattavat materiaalit ja mahdollisuus katsoa yhdessä videota.

Ennen kuin aloitat
-

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.
Tulosta tehtäviin tarvittavat paperit (pojan kuva A3-kokoisena, Vahvuuksien puu A3kokoisena, ”Miten jutella kaverin kanssa” –ohje A4-kokoisena, Taikalähde tehtävää varten
nuorille jäävät paperit).
Leikkaa pieniä papereita lohdutuslauseita ja Taikalähdettä varten.
Leikkaa Taikalähteen nuorille jäävät paperit valmiiksi.

TEHTÄVÄT
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 arjen voimia. Joskus mieli kuitenkin sairastuu. Mielenterveysongelmista ei kuitenkaan aina jostain syystä uskalleta kertoa samalla tavalla kuin tädin murtuneesta jalasta. Mistäköhän
se johtuu?
Yksi syy voi olla se, että pitkään lääkäritkään eivät lainkaan ymmärtäneet mielenterveysongelmien
syitä. Pelkäämme usein sellaisia asioita, joita emme oikein ymmärrä. Ja pelottavista asioista on
usein hankala jutella.
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.

Sopimus
Tavoite: Onnistuneen draamatarinan pohjalla on luotettava ja turvallinen ryhmä. Draamasopimuksen tavoitteena on luoda selkeät säännöt yhteiseen tekemiseen ja varmistaa, että kaikki
ymmärtävät, miten tärkeitä yhteiset säännöt ovat.
Tässä draamatarinassa tutustumme poikaan, jonka kotona kaikki ei ole hyvin. Teidän tehtävänne
on yrittää miettiä keinoja pojan tilanteen helpottamiseksi. Katsomme lyhyitä videoita ja teemme
erilaisia tehtäviä.
Draamatarinan aikana toimimme ryhmänä yhdessä sopimiemme sääntöjen mukaan. Ennen kuin
aloitamme, sovimme säännöistä, joita työskentelyn aikana noutamme.
Ehdotan teille, että sovimme yhdessä esimerkiksi, että:
•
•
•
•

ryhmässä jaetut asiat jäävät tämän huoneen seinien sisälle, ei kerrota niitä eteenpäin
esimerkiksi välitunnilla
ketään ei suljeta ryhmän ulkopuolelle
annetaan jokaiselle tilaa olla oma itsensä, ei tuomita tai arvostella
kaikki saavat sanoa omat ajatuksensa ilman pelkoa muiden ikävistä kommenteista

Sovitaanko yhdessä näin? Haluaako joku lisätä listaan jotain?

VIDEO 1
Tavoite: Saada osallistujat kiinnostumaan tarinasta.

Tehtävät osa 1:
Jokaisen videon jälkeen käydään lyhyesti läpi, mitä videolla tapahtui ja vasta tämän jälkeen
siirrytään tehtäviin.

Kuka hän on?
Tavoite: Keksiä pojalle nimi ja taustatarina, tehdä pojasta yhteinen tuttava koko ryhmälle.
Tässä on kuva tarinan pojasta.
[Kiinnitä A3 -kokoinen kuva tilan seinälle, paikkaan, jossa kaikkien on helppo päästä
kuvan lähelle.]
Tähän paperiin voimme panna muistiin asioita, joita tiedämme pojasta ja hänen elämästään. Näin
poika tulee meille vähitellen tutuksi ja meidän on helpompi kuvitella miltä pojasta tuntuu.
Aloitetaan miettimällä pojalle sopiva nimi?
[Kuuntele kaikki ehdotukset ja auta osallistujia yhdessä valitsemaan, vaikka äänestämällä, 		
pojalle sopiva nimi. Käytä jatkossa pojasta tätä nimeä.]
Kuinka vanha [pojan nimi] on?
[Kuuntele taas kaikki ehdotukset ja valitse ikä, joka useimmiten mainitaan ja kirjaa se ylös 		
nimen viereen.]
Keitä kaikkia [pojan nimi] perheeseen kuuluu?
Mistä [pojan nimi] tykkää?
Millainen tilanne [pojan nimi] perheessä on?
Tuleeko teille vielä muuta mieleen?

VIDEO 2
Tavoite: Johdatella kuulijat syvemmälle pojan elämään. Paljastaa äidin orastava alkoholiongelma
ja huomata pojan huoli.

Tehtävät osa 2:
Jokaisen videon jälkeen käydään lyhyesti läpi, mitä videolla tapahtui ja vasta tämän jälkeen
siirrytään tehtäviin.

Esineet kertovat
Tavoite: Syventää pojan tarinaa ja saada ryhmä heittäytymään draamallisten työtapojen maailmaan.
Kuvitellaan nyt, että tämä tila on [pojan nimi] koti. Jokainen teistä saa olla yksin (tai parin kanssa)
joku huonekalu tai esine [pojan nimi] kodissa.
[Jaa tila neljään osaan ja näytä eri alueiden rajat osallistujille.]
Sovitaan, että tämä alue on keittiö, tämä olohuone, tämä äidin makuuhuone ja tämä [pojan nimi]
oma huone. Voit nyt miettiä mikä esine, tavara tai huonekalu haluaisit olla.
Kohta jokainen saa mennä valitsemaansa paikkaan istumaan lattialle ja sitten vuorotellen käymme
läpi mikä kukakin on. Kun kaikki ovat saaneet kertoa mitä olevat, kyselen hieman millaisia asioita
esineet ovat kuulleet ja nähneet [pojan nimi] kodissa.
[Kertaa vielä eri huoneiden sijainnit.]
Nyt jokainen voi rauhallisesti valita itselleen paikan kodista.
[Odota, että jokainen on löytänyt sopivan paikan ja tilanne uudestaan rauhoittunut. Kierrä
sitten haastattelemassa esineitä. Jos osallistujien on vaikea keksiä kerrottavaa, voit olla itse
ensin roolissa ja kertoa olevasi [pojan nimi] sänky ja että usein iltaisin ja joskus päivisinkin
kuulet miten [pojan nimi] itkee itsensä uneen.]
Kuka haluaisi kertoa jotain näkemästään tai kuulemastaan? Kerro ensin mikä esine tai huonekalu
olet. Mitä olet nähnyt elämästä tässä asunnossa?
[Kun kaikki halukkaat ovat saaneet kertoa omat tarinansa palaa julisteen luokse.]
Saimmeko me nyt jotain lisätietoa [pojan nimi]? Voisimmeko lisätä jotain tänne julisteeseen?

VIDEO 3
Tavoite: Auttaa nuoria ymmärtämään miten hankala kotitilanne vaikuttaa mieleen ja omaan
tekemiseen.

Tehtävät osa 3:
Jokaisen videon jälkeen käydään lyhyesti läpi, mitä videolla tapahtui ja vasta tämän jälkeen
siirrytään tehtäviin.

Kollektiivinen rooli
Tavoite: Empatian herättäminen ja ratkaisujen pohtiminen.
Kuvitellaan, että me olisimme [pojan nimi] kanssa äidinkielentunnilla ja voisimme pysäyttää hänet
juuri ennen kuin hän ryntää ulos luokasta. Laitetaan tähän meidän keskelle tuoli ja kuvitellaan, että
[pojan nimi] tulee istumaan tuolille.
[Aseta tuoli keskelle tilaa ja pyydä nuoret istumaan rinkiin tuolin ympärille.]
Tämän tehtävän nimi on Kollektiivinen rooli, jossa me kaikki olemme yhdessä [pojan nimi].
Jokainen voi omalta paikaltaan vastata kysymyksiin, joita kohta [pojan nimi] kysymme. Jokaisen
vastaukset ovat täysin oikeita ja kuten aiemmin sovimme, emme kommentoi tai vähättele kenenkään ajatuksia.
[Pojan nimi], me halusimme pysäyttää sinut hetkeksi ja ottaa tähän meidän luokkaan istumaan,
koska haluaisimme tietää millaisia ajatuksia sinun päässäsi liikkui silloin kun päätit rynnätä ulos
luokasta.
[Rohkaise nuoria vastaamaan ja varmista, että jokainen halukas saa kertoa oman ajatuksensa.]
Mitä olisit halunnut kaverin tekevän?
Mitä olisit halunnut opettajan tekevän?
Mitä olisit halunnut luokkakavereiden tekevän?

Keskustelu
Tavoite: Antaa nuorille esimerkki siitä miten keskustella kaverin kanssa vaikeasta tilanteesta.
[Pojan nimi] kaveri oli selvästi jo huomannut ettei [pojan nimi] ole kaikki hyvin. Kaveria olisi ehkä
auttanut 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.]

Häpeä-patsaat
Tavoite: Empatian herättäminen.
[Pojan nimi] hävetti kodin tilanne ja hän pelkäsi, että joku saisi selville, ettei heidän kotonaan kaikki
ollut normaalisti. Melkein kaikki häpeävät omia vanhempiaan joissain tilanteissa, vaikka kotona ei
olisikaan mitään sairautta. Millaisia asioita sitä voi hävetä?
Jaan teidät nyt ryhmiin, joissa valitsette yhden hävettävän asian. Sen ei tarvitse olla totta, vaan voitte keksiä jonkun tilanteen, joka olisi äärimmäisen hävettävä teidän mielestänne. Ryhmässä suunnittelette patsaan, joka kuvaa hävettävää tilannetta. Patsaassa voi olla useita henkilöitä. Tärkeintä
on, että jokainen ryhmän jäsen osallistuu patsaaseen jollain tavalla.
[Jaa osallistujat 3-5 hengen ryhmiin ja anna noin 10 minuuttia aikaa valmistella patsas.]
Nyt käymme läpi kaikkien ryhmien patsaat yksi kerrallaan. Muut katsovat ja tulkitsevat patsasta.
Oikeaa vastausta ei ole ja onkin mahdollista, että yleisö tulkitsee patsasta täysin erilailla kuin mitä
patsaan tekijät ovat alun perin ajatelleet. Kun annan patsaalle luvat liikkua, saatte kertoa mikä teidän ajatuksenne patsasta tehdessä oli.
[Haastattele yleisöä heidän katsoessaan ensimmäistä patsasta. Keitä patsaassa on?
Mitä tilannetta patsas kuvaa? Mikä on teidän mielestänne hävettävä asia tässä patsaassa?
Kun patsasta on tutkittu hetken aikaa, anna seuraava ohje.]
Miten ympärillä olevat ihmiset voisivat toimia, jotta häpeä helpottaisi? Mitä me voisimme lisätä
kuvaan, jotta hävettävä tilanne helpottuisi tai häpeä katoaisi kokonaan?
[Kun patsaan tilanne on muutettu paremmaksi, anna patsaan tekijöiden lyhyesti kertoa,
millaista hävettävää tilannetta he ajattelivat. Käykää kaikki patsaat läpi.]

VIDEO 4
Tavoite: Kuvata pojan arjen suistumista raiteiltaan

Tehtävät osa 4:
Jokaisen videon jälkeen käydään lyhyesti läpi, mitä videolla tapahtui ja vasta tämän jälkeen
siirrytään tehtäviin.

Vaihtoehdot
Tavoite: Löytää keinoja, joilla nuoret voivat saada apua.
[Pojan nimi] ryntäsi paniikissa ulos talosta. Millaisia toimintavaihtoehtoja [pojan nimi] on?
Esimerkkejä toimintavaihtoehdoista, mikäli ryhmästä ei synny omia:
-

kertoa kaverille
soittaa johonkin nuorten tukipuhelimista
soittaa jollekin sukulaiselle
mennä takaisin ja yrittää auttaa äitiä
karata
[Kuuntele kaikki ehdotukset läpi. Valitkaa ryhmänä, vaikka äänestämällä, neljä parasta
vaihtoehtoa.]

Jaan teidät nyt neljään ryhmään, jokainen ryhmä edustaa yhtä vaihtoehdoista.
[Ohjaa ryhmät seisomaan tilan eri nurkkiin ja mene itse seisomaan nuorten keskelle.]
Minä olen nyt [pojan nimi] roolissa. Kun osoitan teidän ryhmäänne, teidän tehtävänne on
mahdollisimman voimakkaasti perustella, miksi teidän ryhmänne mielipide olisi paras vaihtoehto
minulle. Vaikka et itse olisi täysin samaa mieltä ryhmänne mielipiteen kanssa, yritä keksiä syitä,
miksi ryhmäsi mielipide on paras.
Koska tahansa voin vaihtaa ryhmää ja alkaa kuunnella seuraavan ryhmän perusteluja. Silloin muiden on maltettava olla hiljaa ja kuunneltava, miten toinen ryhmä perustelee omaa mielipidettään.
Käännyn muutamia kertoja jokaisen ryhmän puoleen, joten pääsette myös kommentoimaan
kuultuanne muiden perusteluja. Tässä tehtävässä ei tarvitse antaa yhden ryhmän jäsenen puhua
kerrallaan, vaan oman ryhmänne vuorolla kaikki yrittävät mahdollisimman voimakkaasti vakuuttaa
[pojan nimi].
[Osoita ryhmiä vuorotellen ja tee myös muutamia nopeita käännöksiä, jolloin saat
dynamiikkaa vastausten keksimiseen. Kun olet kuullut tarpeeksi mielipiteitä, jatkakaa
eteenpäin.]

VIDEO 5
Tavoite: Auttaa nuoria ymmärtämään, millaisten pelkojen ja ajatusten kanssa hankalassa
perhetilanteessa elävä nuori saattaa painia.

Tehtävät osa 5:
Jokaisen videon jälkeen käydään lyhyesti läpi, mitä videolla tapahtui ja vasta tämän jälkeen
siirrytään tehtäviin.

Kohtaaminen
Tavoite: Antaa nuorille konkreettisia keinoja vastaavassa tilanteessa toimimiseen.
Miltä luulet [Pojan nimi] nyt tuntuvan?
[Pojan nimi] ei ole halunnut tai uskaltanut kertoa äidin sairaudesta kenellekään. Mitä luulet, miksi
[Pojan nimi] ei halua kertoa kenellekään?
[Pojan nimi] ei ole halunnut kertoa asiasta kenellekään, koska [kertaa tässä osallistujien vastaukset
edelliseen kysymykseen.]
Usein se, että kertoo edes yhdelle luotettavalle kaverille hankalasta tilanteesta, helpottaa omaa oloa.
Saatat yllättyä, että monen muunkin perheessä on välillä hankalia tilanteita ja että useimmiten
kaikki hankalat tilanteet helpottavat jonkin ajan kuluttua. Meidän tehtävänämme on nyt miettiä,
miten [Pojan nimi] voisi kertoa omasta tilanteestaan ystävälleen.
[Jaa osallistujat kahteen ryhmään.]
Te kaikki olette kollektiivisesti [pojan nimi] kaveri ja te taas olette [Pojan nimi]. [Pojan nimi] on juuri
lähettänyt ”totuus” –snäpin kaverilleen ja he ovat päättäneet tavata. Miettikää hetki ryhmässänne,
miten keskustelun voisi aloittaa.
[Anna hetki aikaa miettiä. Aseta sillä aikaa kaksi tuolia vastakkain niin, että molemmilla
ryhmillä on tilaa seistä tuolien takana.]
Nämä tuolit edustavat nyt kaveria ja [Pojan nimi]. Molemmat ryhmät asettuvat nyt oman tuolinsa
taakse. Kuvittelemme, että pojat istuvat nyt vastakkain tuoleissa. Tuolin takana kuka tahansa ryhmästä voi sanoa ehdotuksia siitä, mitä pojat voisivat toisilleen sanoa. Kumpi ryhmä haluaa aloittaa?
[Jos ryhmillä on vaikeaa keksiä sanottavaa tai aloittaa, auta keksimällä itse muutama ehdotus
esimerkiksi.]
Yritetään käydä keskustelu niin, että emme puhu toistemme päälle.

Turvalliset aikuiset
Tavoite: Antaa nuorille konkreettisia keinoja vastaavassa tilanteessa toimimiseen
Nyt kun [Pojan nimi] on saanut kerrottua kaverilleen mietimme 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.]

VIDEO 6
Tavoite: Syventää nuorten suhdetta poikaan ja herättää empatiaa.

Tehtävät osa 6:
Jokaisen videon jälkeen käydään lyhyesti läpi, mitä videolla tapahtui ja vasta tämän jälkeen
siirrytään tehtäviin.

Lohdutuslauseet
Jos teidän ystävänne olisi vastaavassa tilanteessa ja voisitte kirjoittaa hänelle lyhyen viestin, mitä
kirjoittaisit. Miten voisit yhdellä lauseella lohduttaa ja luoda turvaa?
Jaan teidät nyt pieniin ryhmiin miettimään sopivia lauseita. Kertokaa toisillenne, millaisia ajatuksia
tai lauseita teille tuli mieleen. Valitkaa ryhmässä teidän mielestänne parhaat lohduttavat sanat.
Jokainen ryhmä saa paperin, johon voitte kirjoittaa oman lauseenne. Kun olette kirjoittaneet oman
lauseenne, käykää kiinnittämässä lappunne [pojan nimi] kuvan viereen.
[Kun ryhmät ovat valmiita, lue vielä kaikki tekstit läpi. Ei haittaa vaikka useampi ryhmä
valitsisi samankaltaisen lauseen, lue silti kaikki läpi.]
Näistä lohdutuslauseista meidän pitäisi nyt valita kolme parasta, jotka lähetämme eteenpäin
Varjoton mieli -nettisivulle. Käy laittamassa pieni viiva mielestäsi parhaan lauseen viereen.
[Lähettäkää sen jälkeen lohdutuslauseet varjotonmieli.fi -sivun kautta.]

VIDEO 7
Tavoite: Lopettaa tarina hyvään tilanteeseen, luoda toivoa.

Tehtävät osa 7:
Jokaisen videon jälkeen käydään lyhyesti läpi, mitä videolla tapahtui ja vasta tämän jälkeen
siirrytään tehtäviin.

Vahvuuksien puu
Tavoite: Auttaa nuoria hahmottamaan omia voimavarojaan, selviytymiskeinojaan ja vahvuuksiaan.
[Pojan nimi] tilanne on nyt paljon parempi. Koulussa tiedetään hänen tilanteestaan ja hän pääsee
purkamaan omia murheitaan puolueettoman aikuisen kanssa. Aikuisten tuen avulla hän on myös
pystynyt jatkamaan harrastuksiaan normaalisti. Kavereiden kanssa suhteet ovat normalisoituneet,
kun kotitilannetta ei tarvitse enää salailla. Myös [pojan nimi] äiti saa apua omien asioidensa käsittelyyn.
[Pojan nimi] on paljon omia vahvuuksia, selviytymiskeinoja ja voimavaroja. Mitä te huomasitte?
[Kuuntele kaikkien halukkaiden vastaukset ja luettele lopuksi vielä kaikki vastaukset yhteen
putkeen. Jos nuoret eivät itse keksi, voit kertoa esimerkiksi ruoanlaittotaito, rohkeus puhua
kaverille, hyvä koulussa, kyky tuntea vihaa tilannetta kohtaan, hyvä harrastus jne.]
Jaan nyt jokaiselle teistä paperin, johon kirjaatte jonkun voimavaran tai vahvuuden, joka teillä on.
Jokaisella teistä on paljon asioita, joissa olette taitavia ja selviytymiskeinoja hankaliin tilanteisiin.
Kun olet keksinyt oman vahvuutesi, tuo paperi minulle.
[Kun olet saanut muutamia vastauksia, ala kirjoittaa vahvuuksia ”Vahvuuksien puun” viereen.
Kun kaikki vahvuudet on kirjattu, lue ne vielä ääneen.]
Nyt kun katsotte näitä vahvuuksia ja voimavaroja, joita tässä porukassa on, huomaatte, että niitä
on todella paljon. Saattaa myös olla, että huomaat muiden vahvuuksissa asioita, joita tiedät sinulla
olevan.

Taikalähde
Tavoite: Luoda toivoa paremmasta ja uskoa tulevaan.
Jokaisella meillä on elämässämme asioita, joita emme välttämättä haluaisi kohdata tai joiden
haluaisimme loppuvan. Ne voivat olla isoja tai pieniä ja ne vaihtelevat eri elämäntilanteissa. Ne
voivat olla tilanteita, jotka tuntuvat nyt pysyviltä, yksittäisiä pieniä hetkiä, noloja muistoja, kipeitä
kokemuksia, mitä vain.
[Ota tyhjä pahvilaatikko tai roskis ja laita se keskelle pöytää.]
Tässä on taikalähde. Annan teille nyt paperit, joihin jokainen kirjoittaa jonkun sellaisen asian, josta
haluaa luopua. Kun olet kirjoittanut asian, ruttaa paperi niin pieneksi kuin voit ja tuo se tänne
taikalähteeseen. Tämän tunnin jälkeen tuhoan paperit silppurissa, ehkä voit ajatella, että ainakin
osa valitsemastasi asiasta tuhoutuu silppuriin paperin mukana.

Tuodessasi paperin Taikalähteeseen, saat tyhjän paperin, johon voit kirjoittaa jotain, mitä haluat
itsellesi. Se voi olla jokin ominaisuus, tilanne tai vaikka esine. Ihan mitä vain sellaista, josta olisi
sinulle iloa. Tämän paperin saat itsellesi mukaan.
[Kun kaikki ovat saaneet paperinsa valmiiksi. Lopeta draamatarina.]
Olipa hienoa saada käsitellä juuri teidän kanssanne tätä vaikeaa aihetta. Olitte rohkeita ja olen
iloinen siitä, että sain kuulla teidän ajatuksianne. Teissä on paljon viisautta ja vahvuuksia. Nyt
meidän pitäisi vielä miettiä joku toinen koulu, jonka haastaisimme tekemään tämän draamakokonaisuuden. Sivulle Varjotonmieli.fi tulee myös meidän lohdutuslauseemme sekä haaste seuraavalle
porukalle.
Jos haluat lukea käsittelemistämme aiheista itse lisää, voit käydä varjotonmieli.fi -sivulla kohdassa
Mistä apua ja tukea?

Draamatarinan jälkeen:
Nämä tehtävät voi teettää myös joku toinen aikuinen.

Keskustelu:
Tavoite: Antaa nuorille mahdollisuus tuoda esiin mieltä painavia asioita.
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. Kerro, että lisätietoa voi halutessaan löytää esimerkiksi varjotonmieli.fi
sivulta kohdasta Mistä tukea ja apua?]

Kirjoittaminen/ piirtäminen:
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.
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.

Ohjeet opettajalle kokonaisuuden jälkeen:
Lähetä palautelomake, lohdutuslauseet ja haaste varjotonmieli.fi -sivujen kautta.
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Osa 7: Vahvuuksien puu

Auttaa nuoria hahmottamaan omia voimavarojaan, selviytymiskeinojaan ja vahvuuksiaan
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Antaa toivoa, poistaa
kurjuutta

Kirjoittaminen

Hyvän löytämisessä

Pojan kuva

Vahvuuksien puu

Miten jutella kaverille?
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.

Taikalähde
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