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Yksinäisyys
tilastoissa
• Koko väestöstä keskimäärin joka kymmenes kokee
jatkuvaa yksinäisyyttä. Tämä luku on melko sama
joka puolella maailmaa.
• Yksinäisyyden kokemus on kuitenkin paljon
yleisempää nuorten ja nuorten aikuisten sekä
ikäihmisten keskuudessa.
• Tilastot yksinäisyyden yleisyydestä vaihtelevat
osittain sen vuoksi, että yksinäisyyden mittaaminen
haastavaa ja yksinäisyys on aina hyvin yksilöllinen
kokemus.

• Suomessa n. joka viides nuori/nuori aikuinen kokee
toistuvaa yksinäisyyttä, mutta koronan myötä luvut
ovat kasvaneet.
• Punaisen Ristin teettämän haastattelututkimuksen
mukaan 15-24 –vuotiaista lähes puolet koki koronan
lisänneen yksinäisyyttä ainakin jonkin verran. 15-24
–vuotiaista vastaajista vähintään viikoittaista
yksinäisyyttä ilmoitti kokevansa 24 %.

Kaveritaitoja-ohjelman
kehittämistyö
Taustalla Punaisen Ristin ystävätoiminnassa tehdyt havainnot
• Nuorilla asiakasystävillä usein sosiaalisiin tilanteiisin liittyviä pelkoja tai
ahdistusta.
• Nuoret asiakasystävät tarvitsevat tukea sosiaalisten taitojen vahvistamiseen
ja sosiaaliseen rohkaisuun.
• Nuorten ystävinä toimivat vapaaehtoiset kaipaavat lisää tukea
asiakasystävän tukemiseen ja rohkaisemiseen.
Kaveritaitoja-ohjelman kehitysprosessi
• Kaveritaitoja nuorille -STEA-hanke käynnistyi keväällä 2020.
• Toukokuussa 2020 toteutettu kysely yksinäisyyttä kokeville nuorille, minkä
pohjalta valittiin ohjelman teemat. Ohjelman sisällöt tuotettiin syksyllä
2020 yhteistyössä Mieli ry:n kanssa.
• Ohjelma julkaistiin helmikuussa 2021 ja sitä pilotoidaan vuoden 2021
aikana mm. itseopiskeluna, ystäväpari- ja ryhmätoiminnassa sekä
oppilaitoksissa.
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Mistä luulet erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
kohtaamiesi haasteiden johtuvan?
• Ujous; epävarmuus; itsetunto-ongelmat; ajatus siitä, ettei ole
kiinnostava
• ”Olen todella ujo, ja pelkään sanovani jotain typerää tai väärää. Tai sitten en keksi
mitään puheenaiheita taikka mitään vastattavaa. ”
• ”En usko olevani mielenkiintoinen tai toisia kiinnostavan. Siksi en ehkä kerro ja
avaudu tarpeeksi.”

• Ahdistuneisuus, asperger, ADHD ym. kehitys- tai mielenterveyden
häiriöt tai ongelmat
• ”Kärsin paniikkihäiriöstä ja olen todella huono tutustumaan uusii ihmisiin koska
pelkään niissä aina sitä paniikkikohtausta.”
• ”Kärsin sosiaalisesta ahdistuneisuudesta, jonka vuoksi ihmisten lähestyminen voi olla
todella vaikeaa ja epämukavaa.”
• ”Aspergerin takia olen sosiaalisesti todella kömpelö.”

Mistä luulet erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
kohtaamiesi haasteiden johtuvan?
• Kiusaaminen ja muut ikävät kokemukset,
luottamusongelmat
• ”Menneisyydessä kokemani kiusaamisen johdosta saatan ajatella
jo valmiiksi ettei minua hyväksytä ja muut pitävät outona, ja
yleensä niin tapahtuu koska olen jo valmiiksi asennoitunut siihen.”
• ”Lapsuuden ja nuoruuden traumat.”
• ”Olen tullut useinkin petetyksi ystävyyssuhteissa, jonka vuoksi
pelkään tutustua ja luottaa uusiin ihmisiin.”

• Sosiaalisten tilanteiden jännittäminen
• ”Jännitän liikaa enkä osaa olla oma itseni.”

• Sosiaalisten taitojen puute
• ”En vain osaa puhua muille. En tiedä miksi mutta tapan aiheen tai
puhun liikaa itsestäni ja olen hukassa että mitä pitää sanoa ja
milloin.”

Mistä luulet erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
kohtaamiesi haasteiden johtuvan?
•

Ulkopuolisuuden tunne; pelko tai tunne siitä, ettei kelpaa vaan tulee torjutuksi
•

•
•

•

”Koulussa tuntuu siltä ettei ketään kiinnosta jutella kanssani tai tutustua minuun. Tällöin en
itsekään ole innokas tutustumaan toisiin.”
”Pelkään, ettei minusta pidetä.”
”Jännittää tavata uusia ihmisiä kun tuntuu, että ei ne kumminkaan minusta pidä tai tahdo että
olen tilanteessa läsnä.”

Ajatus siitä, että on erilainen kuin muut eikä ole löytänyt kaltaistaan seuraa
•
•
•

”Kun olen niin ’erilainen’, että muiden on vaikea samaistua minuun. Tämä ja se, että minulla on
paljon vahvoja mielipiteitä asioista, mitkä eivät muita edes kiinnosta.”
”En ole kiinnostunut samanlaisista asioista, ole tarpeeksi menevä ja sanon asioita, jotka ovat
typeriä. Olen outo.”
”En ole löytänyt kaltaistani seuraa.”

Tutustutaan ohjelmaan yhdessä!

Kaveritaitoja-ohjelman tavoite ja teemat
• Tavoite
Vahvistaa itsetuntemusta ja itsetuntoa
Harjoittaa vuorovaikutustaitoja
Tarjota rohkaisua sosiaalisiin tilanteisiin
Lievittää yksinäisyyttä
• Teemat
Uuteen ihmiseen tutustuminen
Itsetuntemus
Itsemyötätunto
Kaveritaidot
Yksinäisyys
Vastoinkäymisten kohtaaminen

• Linkit
Sivusto: www.punainenristi.fi/kaveritaitoja
Ohjelman mainosvideo:
https://www.youtube.com/watch?v=-WM2YgP8HrM

Kaveritaitoja-ohjelman rakenne

Kaveritaitoja-ohjelmaa voidaan
hyödyntää monin eri tavoin
Itsenäinen työskentely
• Voidaan mainostaa ihan kaikille asiasta kiinnostuneille
• Sivulta linkkaus Punaisen Ristin ystävätoimintaan ja ajatuksena onkin, että ohjelmaan
tutustuttuaan nuori voisi rohkaistua hakemaan ystävää, jonka kanssa käydä läpi samoja
teemoja (vuorovaikutustaitojen harjoittelu käytännössä!)
Ystäväparitoiminta
• Ystäväpari käy materiaalia läpi sekä itsenäisesti että yhdessä. Voidaan käydä läpi kaikki teemat
tai vain osa niistä.
• Mahdollista käydä läpi sekä kasvokkain että verkkokeskusteluina
Ryhmätoiminta
• Kasvokkain tai verkossa
• Esim. Viikoittain kokoontuva ryhmä, yhteensä 6-8 tapaamiskertaa.
Oppilaitoksissa
• Opettajan/luokanvalvojan/kuraattorin ohjaama kurssi tai yksittäisiä tunteja
• Vapaa-ajalla tarjottava ryhmätoiminta esim. Vapaaehtoisten ohjaamana

Ajankohtaista
hankkeessa
• Vapaaehtoisten ohjaamat verkkoryhmät alle ja yli 18vuotiaille käynnistyvät huhtikuussa. Ilmoittautuminen
käynnissä parhaillaan:
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10802
• Seuraava koulutus Kaveritaitoja-ohjelman
hyödyntämisestä Teamsin välityksellä To 6.5. klo 17-19.30:
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10459
• Ohjelmaa voi käydä läpi myös esimerkiksi verkkoystävän
kanssa, pilotointiin pääsee mukaan ottamalla yhteyttä
ohjelman sivuilta löytyvän lomakkeen kautta tai
lähettämällä viestiä suoraan työntekijälle (yhteystiedot
lopussa).

Kiitos osallistumisestasi !
Yhteystiedot:
Anja Saksola
Länsi-Suomen piiri
Kaveritaitoja nuorille -hanke
Anja.saksola@redcross.fi
p. 040 702 9706
Esityksessä käytetyt kuvat:
Vilma Sappinen / SPR
Simo Heikkinen / SPR, Kaveritaitoja-ohjelma

