
 

 

 

 

OSAAMISTA VAHVISTAMASSA 

27.11.2019 klo 8:30-16:00 
Paikka: Matara-sali, Matarankatu 6 A1, Jyväskylä 

 

Aamupäivässä keskitytään maahanmuuttajataustaisen nuoren mielenterveyden edistämiseen ja 

iltapäivässä kuullaan ajankohtaista asiaa Nuorten kulttuuri ja päihteet -selvityksen tuloksista, sekä opitaan, 

miten nuuskankäyttöön voidaan puuttua nuorten kanssa yhdessä EHYT ry:n kehittämän Nuuska-

agenttimallin kautta. Saat konkreettisia välineitä, kuulet ajankohtaista tietoa ja pääset jakamaan 

kokemuksia muiden nuorisoalan ammattilaisten kanssa. Osallistujat mukaansa koulutuksesta kattavan 

materiaalipaketin.  

Koulutus on avoin ja maksuton kaikille nuorisotyöntekijöille, etsiville nuorisotyöntekijöille ja nuorten 

työpajoilla työskenteleville. 

 
Ilmoittaudu mukaan tämän linkin kautta 14.11. mennessä. 
 

Koulutuspäivän ohjelma: 

8:30   Ilmoittautuminen ja aamukahvi 

9:00   Vahvistamo alueellasi 

9:15 Maahanmuuttajataustaisten nuorten mielenterveyden edistäminen  

12:15  Lounas (omakustanteinen) 

13:15  Nuorten kulttuuri ja päihteet Keski-Suomessa 

13:45  Kahvit 

14:00  Nuuska-agentittitoiminta 

16:00  Päivä päättyy 

 

Lämpimästi tervetuloa! 
 

Mikäli sinulle tulee äkillinen este tai joudut perumaan osallistumisesi koulutukseen, ilmoitathan siitä 

mahdollisimman pian Nuppu Soanjärvelle (nuppu.soanjarvi@ehyt.fi, p. 050 5498714). 

 

Osaamiskeskus Vahvistamo on kolmen asiantuntijajärjestön yhteenliittymä, johon kuuluvat MIELI Suomen Mielenterveys ry, Ehkäisevä 

päihdetyö EHYT ry ja Nuorten mielenterveysseura Yeesi ry. Osaamiskeskukset ovat opetus- ja kulttuuriministeriön valitsemia toimijoita, 

jotka kehittävät nuorisotoimialaa ministeriön ohjauksessa vuosina 2018-2019. 

https://my.surveypal.com/OSVA-Jkl
mailto:nuppu.soanjarvi@ehyt.fi


 

 

 

 

Tarkemmin koulutuspäivän teemoista 
 

Maahanmuuttajataustaisten nuorten mielenterveyden edistäminen 

Kouluttajana projektisuunnittelija Bashe Ali Vahvistamosta 

Miten nuorisotyöntekijä voi vahvistaa maahanmuuttaja-

taustaisen nuoren hyvinvoinnin taitoja? Miten nuorisotyössä 

voidaan vahvistaa sitä, että maahanmuuttajanuori voi kokea 

kuuluvansa osaksi porukkaa ja kokee voivansa kiinnittyä 

yhteiskuntaan? Koulutuksessa tuodaan erityistietoa myös siitä, 

kuinka tukea kahdesta eri kulttuurista tulevien nuorten 

identiteetin rakentumista.  

Koulutuksessa keskitytään maahanmuuttajataustaisen nuoren 

mielenterveyden edistämisen teemoihin luennon, keskustelujen, 

ideoinnin sekä toiminnallisten harjoitteiden kautta. Osallistujat 

saavat koulutuksesta mielenterveyden edistämisen 

materiaalipaketin itselleen. 

 

Nuuska-agenttitoiminta 

Kouluttajana koulutussuunnittelija Katri Saarela EHYT ry:stä 

Nuuska-agentit lisäävät lasten ja nuorten tietoisuutta nuuskan käytön vaikutuksista. Nuuska-agentit ovat 

vapaaehtoisia 7.-9. -luokkalaisia tai vanhempia nuoria, jotka seuraavat nuuskailmiötä omissa ympäristöissään, 

koulussa ja vapaa-ajalla. Nuuska-agenttien toimintaa ohjaa EHYT ry:n koulutuksen saanut aikuinen, esimerkiksi 

opettaja, nuoriso-ohjaaja tai muu nuorten kanssa toimiva taho. Päivän aikana tutustutaan agenttien työvälineisiin, 

kuten Totta vai tarua -kortteihin, Kahoot-visaan ja nuuskarastiharjoitukseen.   

 

Nuorten kulttuuri ja päihteet Keski-Suomessa 

Kouluttajana verkostokoordinaattori Nuppu Soanjärvi Vahvistamosta 

Vahvistamon tuottama Nuorten kulttuuri ja päihteet -selvitys kertoo, mitä nuorille kuuluu ja mitä he ajattelevat 

päihteistä. Miten sosiaalinen media vaikuttaa nuorten päihdeasenteisiin ja -käytökseen? Mitkä päihteet ovat 

trendikkäitä, mitkä taas eivät? Vuosina 2016 ja 2018 tehdyn selvityksen tuloksia vertaillaan myös muihin 

nuorisotilastoihin ja – mikä tärkeintä – osallistujien kokemuksiin.  

 

 


