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Kysyimme nuorilta, miten he toivoivat aikuisten puhuvan heille 

kannabiksesta. Vastaus yllätti: puhuisivat edes jotain. 

Monien nuorten mielikuvissa kannabiksesta ei oltu puhuttu koulussa, 

kotona eikä nuorisotaloilla. Osalla nuorista oli pelko, että omat vanhemmat 

suuttuisivat, jos hän ottaisi aiheen itse puheeksi kotona. Sama viesti 

nuorilta on toistunut vuosien mittaan eri yhteyksissä. Nuori kannabiksen 

vaikutuksen alaisena mopoautolla ajanut kertoo, että valitsi ajaa, koska 

poliisi pelotti vähemmän kuin omille vanhemmille kiinni jääminen.  

Aikuinen, olit sitten työntekijä, vanhempi, kummi tai muu tärkeä 

aikuinen: puhu nuoren kanssa kannabiksesta. Se, että nuori saa käydä 

keskustelua useamman aikuisen kanssa, on vain rikkaus! 

Puhu mun kanssa kannabiksesta
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Moni aikuinen kertoo, että kannabiskeskustelu tuntuu vaikealta, koska nuorilla 

on jo niin paljon tietoa aiheesta. Päihdekeskusteluihin nuori ei kuitenkaan kaipaa 

pelkkää faktatietoa, vaan ennen kaikkea yhteistä pohdintaa. Miksi joku käyttää? 

Mitä kiinnijäämisestä voi seurata? Mitä meidän kodissa seuraisi kiinnijäämisestä? 

Keskusteluun tarvitaan vuorovaikutusta ja puuttuvat faktat voidaan 

tarvittaessa etsiä yhdessä luotettavista lähteistä keskustelua täydentämään.

Päihdekasvatus on osa yleistä kasvatusta, eikä sitä voi ulkoistaa vain alan 

ammattilaisille. Nuoret haluavat käydä keskustelua juuri niiden aikuisten kanssa, 

joita arjessaan kohtaavat eniten, ja joihin luottavat vankimmin. Tämän oppaan 

tarkoitus on tuoda näkökulmia ja ennen kaikkea rohkeutta nuoren ja aikuisen 

väliseen kannabiskeskusteluun. Kappaleiden alussa olevat lainaukset ovat 

otteita nuorisotaloilla tavattujen nuorten kanssa käydyistä keskusteluista.
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”Vanhemmilla on vanhaa tietoa” 

Kannabis 

-Päihdyttävä hamppukasvi, josta on olemassa monia eri lajikkeita.

-Yleisin Suomessa myytävä kannabistuote on marihuana, 

joka on kuivattua kannabiskasvirouhetta, jossa voi olla 

kasvin pilkottuja lehtiä, varsia ja kukintoja. 

-Lisäksi kannabiksesta voidaan valmistaa ruskeana 

massana/ levynä olevaa hasista, tai kasvista puristettavaa 

kannabisöljyä. Nämä ovat useimmiten tuontituotteita. 

Suomessa käytetään yleisimmin kannabiksen kuivattua 

kukintoa, joka on vihreää kasvirouhetta. Poltettaessa haju on 

pistävä ja pihkainen, humalakasvin hajua muistuttava.

Mitä on kannabis ja miten yleistä sen 
käyttö on?
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Mitä on kannabis ja miten yleistä sen 
käyttö on?

Kannabiksen päihdyttävä vaikutus syntyy kasvin kannabinoideista ja niiden 

välisistä suhteista. Kannabinoideista psykoaktiivisin on THC (delta-9-tetra-

hydrokannabinoli) jota on eniten kasvin kukinnossa. Kannabista käytetään 

Suomessa pääosin polttamalla, toisinaan myös höyryttämällä esimerkiksi 

vaporisaattorin kautta. Myös syöminen tai juominen on mahdollista. 

Käyttötavalla on jonkun verran vaikutusta kannabiksen riskeihin. 

Kannabiksen käytön vaikutukset vaihtelevat käyttömäärän, käyttötavan, 

kasvilajikkeen, käyttöympäristön, käyttäjän tunnetilan ja henkilökohtaisten 

ominaisuuksien mukaan. Polttamalla tai höyryttämällä kannabiksen 

vaikutus alkaa välittömästi ja kestää joitakin tunteja. Syötynä tai juotuna 

vaikutus alkaa hitaammin ja kestää pidempään. Kannabiksella voi olla 

sekä piristäviä että rauhoittavia vaikutuksia. Käyttäjä saattaa kokea aistien 

herkistymistä, ajan ja tilan tajun muutoksia ja ruokahalun voimistumista. 

Myös epämiellyttävät vaikutukset, kuten ahdistus tai pelkotilat ovat 

yleisiä. Suurilla annoksilla voi esiintyä myös lieviä hallusinaatioita. 

Kannabis on kaikissa ikäryhmissä yleisimmin käytetty huumausaine 

Suomessa. Vuoden 2017  kouluterveyskyselyissä 7,5% 8.-9. luokkalaisista, 

11,6% lukion 1.-2. luokkalaisista ja 20,6% ammattikoululaisista oli kokeillut 

kannabistuotteita vähintään kerran. On hyvä kuitenkin huomioida, että suuri 

enemmistö nuorista ei ole käyttänyt kannabista eikä tule käyttämään sitä. 
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”Niitten pitäis tajuta, että kannabikseen ei kuole”
Ihmisen aivot kehittyvät noin 24. ikävuoteen asti. Minkä tahansa 

keskushermostoon vaikuttavan aineen – olkoon se alkoholi, huume tai 

päihdekäytössä oleva lääke – käyttäminen aivojen kehityksen ollessa vielä kesken 

saattaa aiheuttaa aivojen kehityshäiriöitä ja niiden myötä pysyviä haittoja. 

Kannabiksenkäytön aloittamisiän on myös todettu vaikuttavan riippuvuuden 

ja ongelmakäytön myöhemmän ilmenemisen todennäköisyyteen 

merkittävästi: teini-iässä aloitetulla käytöllä riski ajautua ongelmakäyttäjäksi 

tai riippuvaiseksi on moninkertainen verrattuna aloittamiseen 20 

vuoden iän saavuttamisen jälkeen. Samaa korrelaatiota on havaittu myös 

alkoholinkäytön aloitusikää tutkittaessa; varhainen käytön aloittaminen 

lisää aikuisiän päihteiden ongelmakäytön todennäköisyyttä. 

Mitkä ovat kannabiksen olennaisimmat 
haitat nuorelle käyttäjälle?

Kannabis ei sovi liikenteeseen. Kannabispäihtymyksen arvioitiin 

kasvattavan onnettomuusriskiä keskimäärin 1,9-kertaiseksi; 

kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien osalta riski arvioitiin 

keskimäärin 2,1 kertaa suuremmaksi kuin selvin päin ajavilla.
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Kannabiksen vaikutukset kohdistuvat oppimisen ja muun kognitiivisen 

toiminnan kannalta tärkeisiin aivotoiminnan osa-alueisiin, etenkin 

työmuistiin. Aikaisessa kehitysvaiheessa aloitetulla, hyvin pitkäaikaisella 

(10–20 vuotta) ja usein toistuvalla kannabiksenkäytöllä on havaittu kognitiivisia 

kykyjä heikentävä vaikutus, jonka suuruuteen vaikuttavat käytön kesto 

ja käyttömäärä. Kuitenkin valtaosalla kaikista kannabiksenkäyttäjistä 

tämä vaikutus on joko liian pieni mitattavaksi tai sitä ei ole lainkaan. 

Tutkijat ovat erimielisiä siitä, onko haitta pysyvä vai poistuuko se käytön 

lopettamisen jälkeen. Tutkimusnäytön perusteella päihtymystila kyllä 

selvästi heikentää työmuistia, mutta heikentävä vaikutus häviää tunneissa, 

kun taas päätöksentekokyvyn ja riskinottoalttiuden suhteen aivotoiminnot 

voivat olla heikentyneitä vielä viikkoja viimeisen käyttökerran jälkeen.

Poltetun kannabiksen savu sisältää monia tunnettuja karsinogeenejä, joista osa on 

samoja kuin tupakansavussa, joten kannabissavun sisäänhengittämisen voidaan 

arvioida melko suurella todennäköisyydellä aiheuttavan hengitystieongelmia 

ja -sairauksia. Usein kannabista poltetaan sätkässä tupakan seassa ilman 

filtteriä, jolloin haitat lisääntyvät. Kannabinoidien moninaisuus vaikeuttaa 

kokonaisriskin arviointia, koska kannabiksen käyttö voi samanaikaisesti 

sekä aiheuttaa että ehkäistä syöpäkasvaimien muodostumista. 
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Mikä on vanhemman rooli 
päihdekasvatuksessa?

On hyvä muistaa, että suurin osa kaikesta huumeidenkäytöstä

on kokeilu- ja satunnaiskäyttöä, joka ei johda

hoitoa vaativiin päihdeongelmiin. 

Useimmat kannabiksen terveyshaitoista ovat annosriippuvaisia eli sitä 

suurempia, mitä enemmän ja useammin ainetta käytetään. Tästä tekee 

poikkeuksen psykoosiriski, paniikki- ja pelko-oireet, jotka voivat realisoitua 

jo ensimmäisellä käyttökerralla. Psykoosiriskissä on kyse siitä, että 

kannabiksenkäyttö voi laukaista psykoosien ja psykoottisten sairauksien, 

kuten skitsofrenian, puhkeamisen niillä, joilla on esim. perintötekijöiden 

seurauksena alttiutta ko. sairauksille. Kannabispsykoosin vuoksi toistuvasti 

hoidettavana olleista merkittävä osa sairastuu lopulta skitsofreniaan. Mikäli 

käyttöä jatketaan ensimmäisen psykoosikokemuksen jälkeen, lisääntyy 

psykoosin uusiutumisen riski merkittävästi. Yksilön alttiutta mielenterveyden 

häiriöille on vaikea määrittää etukäteen ja siksi kokeilu on aina riski. 

9

pmkk.indd   10 19.12.2018   21.49



Mikä on vanhemman rooli 
päihdekasvatuksessa?
”Äiti tappais mut jos puhuisin siitä kotona”
Päihdekasvatus on osa yleistä kasvatusta, ja kuuluu kaikkiin koteihin, myös 

niihin, jossa päihteitä ei käytetä. Päihdekasvatus auttaa nuorta ymmärtämään 

miksi päihteitä käytetään, mitä riskejä niihin liittyy, ja millä näitä riskejä 

voi pyrkiä minimoimaan. Myös riippuvuuden tunnistaminen on tärkeä 

päihdekasvatuksen kansalaistaito. Yhtä lailla osana päihdekasvatusta 

tulee käsitellä sitä, että päihteidenkäyttö ei koskaan ole normi tai ainoa 

vaihtoehto, vaan on täysin normaalia ja sallittua valita päihteettömyys, 

joko toisinaan tai elämäntapana. Nuoren pelottelu tai shokeeraaminen ei 

kuulu mihinkään kasvatukseen, ei myöskään päihdekasvatukseen.

Nuoren päihdekiinnostus voi tuntua pelottavalta tai ahdistavalta. On 

kuitenkin hyvä muistaa, että kiinnostus johonkin päihteeseen ei aina tarkoita 

sitä, että nuori käyttäisi tai haluaisi käyttää jotain päihdettä. Kiinnostus voi 

olla myös halua ymmärtää ilmiötä. Ajassa, jossa suuri osa nuorista kulkee 

älypuhelimet taskussa voisi kuvitella, että internet tarjoaa heille kaiken 

tarvittavan tiedon kannabiksesta. On kuitenkin tärkeä muistaa, että nuoret 

kaipaavat aikuisesta ensisijaisesti peiliä ja elämänkokemuksen tuomaa 

näkemystä saatavilla olevan tiedon prosessointiin ja ymmärtämiseen. 

10

pmkk.indd   11 19.12.2018   21.49



Vanhempi toimii omalle nuorelleen myös oman perheen tapojen ja 

sääntöjen ensisijaisena tietolähteenä. Mitä meidän perheessä ajatellaan 

tästä asiasta? Entä mitä seuraisi, jos perheen nuori jäisi kiinni 

kannabiksen käytöstä? Ensisijainen kysymys nuoren mielessä usein on: 

Olenko rakastettu ja hyväksytty silloinkin. jos mokaan pahasti?

 

Toisinaan nuoruuden ilmiöt herättävät vanhemmassa todella voimakkaita 

tunteita, kuten pelkoa ja jopa vihaa. Näissä tilanteissa on hyvä muistaa, että 

vastuu omista tunteista on aikuisella, ei nuorella. Jos päihteisiin liittyvät 

epävarmuudet saavat sinut tuntemaan pelkoa tai ärtymystä mieti, mitä pitäisi 

tapahtua, että olosi helpottuu, ja pyri vahvistamaan sitä. Esimerkiksi jos 

olet epävarma, kenen kanssa nuoresi viettää aikaa, pyri tutustumaan hänen 

ystäviinsä. Vanhemman ja nuoren väliselle vuorovaikutukselle on tärkeää, 

että nuori ei joudu ottamaan kantaakseen vastuuta vanhemman tunteista. 

11

pmkk.indd   12 19.12.2018   21.49



Päihdekasvatus tapahtuu tavallisissa arjen tilanteissa silloin, kun päihteet tulevat 

tavalla tai toisella puheeksi. Aloite voi olla kumman osapuolen tahansa, ja 

kimmokkeetkin voivat olla hyvin arkisia, kuten päihteisiin liittyvä juonenkäänne 

yhteisessä lempisarjassa tai uutisotsikko sanomalehdessä. Päihdeasiat näkyvät 

lasten ja nuorten arjessa monella tavalla, vaikka kodissa kukaan ei päihteitä 

käyttäisikään. On tärkeää, että lapset ja nuoret saavat prosessoida ilmiötä 

ikätasonsa mukaisesti vanhempiensa kanssa, ja oppia sitä kautta myös 

oman perheen arvoista, asenteista ja näkemyksistä aiheeseen liittyen. 
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Läsnäolo: Lapsi ja nuori kaipaavat vanhemmalta kiireetöntä läsnäoloa. 

Kun yhteinen aika on rauhallista, voi siinä ottaa puheeksi vaikeitakin 

asioita omaan tahtiin. Ottakaa tavoitteeksi yhteiset kävelylenkit, juttuhetket 

saunan lauteilla, rauhallinen iltapalahetki tai joku muu yhteinen rituaali, 

jonka aikana voidaan kerrata kuulumiset ja vain olla yhdessä. 

Näkökulmat: Usein aikuiset pelkäävät, että heillä ei ole riittävästi 

tietoa huumeista voidakseen keskustella niistä nuoren kanssa. 

Nuori kaipaa vanhemmalta kuitenkin eniten juuri mielipiteitä ja 

näkökulmia: Mitä meidän perheessä ajatellaan kannabiksesta? Mitkä 

ovat riskejä oman vanhemman mielestä? Mitä meidän perheessä 

seuraisi siitä, jos nuori jäisi kiinni huumeiden käytöstä?

”Peilinä” toimiminen. Miltä nuoren toiminta aikuisen silmin 

näyttää ja mikä siinä herättää huolta? Aikuinen voi esimerkiksi kertoa 

nuorelle, että on huomannut hänen olleen ärtynyt viime aikoina ja kysyä, 

onko tähän joku syy. Läheskään aina muutokset nuoren arjessa eivät liity 

päihteisiin, mutta on hyvä muistaa, että kaikki nuorten hyvinvointia tukeva 

toiminta on yhtä aikaa myös päihteiden ongelmakäyttöä ehkäisevää. 

Mitä nuoret toivovat vanhemmilta
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Hyväksyminen. Nuorelle on äärimmäisen tärkeää tulla 

hyväksytyksi ja tunnustetuksi sellaisena kuin on. Esimerkiksi 

seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten kohdalla 

vähemmistöasema ja syrjinnän kohteena oleminen – tai sen 

pelkääminen – aiheuttavat henkistä kuormitusta, joka altistaa päihde- 

ja mielenterveysongelmille. Nuoren hyväksyminen, puolustaminen ja 

rakastaminen omana itsenään vahvistaa nuorta, ja antaa voimavaroja. 

Tieto siitä, mitä seuraa jos ”mokaa”. Toisinaan vanhemmat ajattelevat, 

että jos nuorta vain pelottelee tarpeeksi, niin tämä ei yksinkertaisesti uskalla 

tehdä mitään kiellettyä. Toisinaan lopputulos voi olla kuitenkin ihan toinen. 

Nuoren silmissä omille vanhemmille kiinni jääminen päihteiden käytöstä 

on jopa pelottavampaa, kuin viranomaiselle narahtaminen. Salailu ja kiinni 

jäämisen välttely voi johtaa myös vaaratilanteisiin, jos nuori ei osaa tai uskalla 

pyytää apua silloinkaan, jos päihteiden kanssa tulee ongelmia. Nuorilla voi olla 

myös täysin vääriä käsityksiä siitä, mitä esim. päihtyneenä ajamisesta seuraa. 

Tukea, aikuisuutta ja pysyvyyttä. Vanhemman 

kanssa voi olla hyvä yhteys ja tehdä kivoja asioita yhdessä, mutta 

vanhemman rooli ei silti ole olla kaveri. Aikuisen pitää voida 

ottaa ja kantaa vastuu vaikeissa paikoissa ja olla luotettava. 
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 Keskustele nuoren kanssa mitä kotona tapahtuisi, jos hän jäisi kiinni 

kannabiksen käytöstä. Jutelkaa myös siitä, mikä olisi nuoren mielestä 

kohtuullinen seuraamus. Mitä muita riskejä käyttöön liittyy? 

Päätöksenteon ja vastuullisuuden opettelu. On tärkeää, että 

lapsella ja nuorella on mahdollisuus vaikuttaa omiin asioihin ikätason 

mukaisesti ja opetella vastuullisuutta. Myös päihdeasioissa päätösvalta on 

lopulta nuorella itsellään, viimeistään täysi-ikäistymisen jälkeen. Sen vuoksi 

on tärkeää, että nuori osaa muodostaa itse omat mielipiteensä ja perustella ne, 

ottaa itse vastuuta omista valinnoistaan ja tehdä tiedostavia, oman elämänsä 

kannalta hyviä valintoja. Kaikki tämä vaatii harjoittelua ja toistoja. 

Miten ehkäistä päihteiden 
ongelmakäyttöä?
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Huumeidenkäytön tunnistamiseen on tarjolla monenlaisia listoja ja vinkkejä. 

On kuitenkin hyvä muistaa, että monet sellaiset ilmiöt ja asiat, jotka voivat 

jossain tapauksissa viestiä päihteiden ongelmakäytöstä, saattavat esiintyä 

muutenkin nuoruudessa. Näitä ovat esimerkiksi kaveripiirin muuttuminen, 

harrastusinnon lopahtaminen tai haluttomuus kertoa omista asioista 

vanhemmille. Jos nuorella ei ole selvästi hallussa joko käyttövälineitä tai 

huumausaineita, niin pupillien tuijottelua varmempi keino pysyä kiinni 

nuoren arjessa ja elämässä on keskusteluyhteyden ylläpitäminen ja terve 

uteliaisuus nuoren elämästä ja arjesta. Tärkeä osa nuoren vanhemmuutta 

on pitää tiimi kasassa. On tärkeää, että nuorella on luottamus siihen, että 

vaikka tulisi tehtyä virheitäkin, niin vanhempien tuki ja rakkaus säilyvät.

Tutkimuksesta voidaan kuitenkin nostaa tiettyjä asioita, jotka näyttävät 

joko suojaavan päihteiden ongelmakäytöltä tai vastaavasti altistavan 

sille. Huomaathan, että vaikka kaikki altistavat tekijät toteutuisivat, ei 

nuorelle välttämättä silti kehity koskaan päihdeongelmaa. Ja toisaalta, 

vaikka kaikki suojaavat tekijät olisivat kohdillaan, voi nuori silti 

joutua ongelmiin jonkun muun tekijän myötävaikutuksesta. 

Miten ehkäistä päihteiden 
ongelmakäyttöä?

16

pmkk.indd   17 19.12.2018   21.49



ALTISTAVIA TEKIJÖITÄ

SUOJAAVIA ASIOITA
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◆ Turvattomuus ja kriisit kasvuiässä

◆ Yksinänsä turottaminen ja valvomaton vapaa-aika

◆ Ongelmat koulunkäynnissä ja oppimisessa

◆ Impulsiivisuus, kouhkaaminen ja päätä pahkaa asioihin loikkiminen

◆ Luotettavien aikuisten puute

◆ Biologinen ja sosiaalinen perimä

◆ Runsas päihteiden käyttö lähiympäristössä ja päihteiden helppo saatavuus

◆ Varhain aloitetut päihdekokeilut

◆ Toistuva altistus päihteiden vaikutuksille

◆ Turvallinen, huolehtiva ja rakastava perhe ja kasvuympäristö

◆ Hyvät sosiaaliset taidot ja verkostot

◆ Pärjääminen jossain asiassa ja onnistumiset

◆ Terveellä tavalla hyvä itsetunto ja positiivishenkinen minäkuva

◆ Keinot löytää ihan päihteetöntäkin mielihyvää

◆ Lähiyhteisön vastuullinen suhtautuminen päihteisiin

◆ Tupakoimattomuus & raittius / vain vähäiset päihdekokeilut

◆ Kiinnittyminen yhteisöihin (perhe, koulu, työpaikka, harrastusryhmä jne.)

ALTISTAVIA TEKIJÖITÄ

SUOJAAVIA ASIOITA
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Vanhempi toimii omalla käytöksellään lapsen ja nuoren roolimallina. 

Kysymys ei ole pelkästään päihteidenkäytöstä ja sen näkymisestä lapselle, 

vaan myös muusta toiminnasta. Millaiset ovat vanhemman tunnekäsittelyn 

taidot? Osataanko kotona näyttää ja jakaa ilot ja surut, vai saavatko 

negatiiviset tunteet vanhemman käpertymään aina sykkyrälle? Onko 

pettymystä tai kiukkua lupa ilmaista kotona? Onko päihde tunnekäsittelyn 

väline, rentoutumisen mahdollistaja tai juhlan rakentaja?

Entä miten tulisi vanhemman omiin päihdekokeiluihin ja kokemuksiin 

suhtautua? Onko vanhemmalla varaa kieltää lapseltaan päihdekokeiluja, 

jos omassa nuoruudessa on tullut toilailtua? Tai toisaalta, pitääkö omia 

kokemuksia peitellä tai salailla, ettei nuori saa niistä vääränlaisia virikkeitä? 

Omien päihdekokeilujen jakamiseen ei ole yhtä oikeaa ohjetta tai tapaa. Jollekin 

tuntuu luontevalta kertoa päihdekokemuksistaan lapsille, jollekin taas hyvin 

vieraalta. Keskeistä on, että riippumatta siitä millaisia omat kokemukset 

päihdyttävien aineiden kanssa ovat, voidaan lasta ja nuorta kuitenkin 

perustellusti suojata päihteiden riskeiltä tällä hetkellä käytössä olevan tiedon 

perusteella.  Lapsen tai nuoren ikätason mukainen keskustelu murtaa turhia 

tabuja, korjaa väärinkäsityksiä ja antaa näkökulmia vastuulliseen aikuisuuteen.

Vanhemman oma esimerkki Aito keskustelu vaatii avoimuutta
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Toisinaan päihdekeskusteluihin liittyy voimakkaita tunteita, ja keskustelu 

meinaakin kääntyä riidaksi, kun osapuolet eivät kykene hyväksymään toistensa 

näkökulmia. Meille kaikille on helpointa omaksua sellaista tietoa, joka vahvistaa 

entuudestaan meidän ajatuksiamme ja kokemuksiamme jostain tietystä 

aiheesta. Jos joku esittää näkökulman, joka on vahvasti ristiriidassa aiemman 

tietopohjamme kanssa, oletamme usein automaattisesti, että kyseessä on valhe 

tai muuten vain väärä tieto. Omia mielikuvia ja tietoja kuitenkin kannattaa 

aina välillä tuulettaa, ja keskustelu eri näkökulmasta aihetta lähestyvän 

henkilön kanssa on hyvä tilaisuus siihen! Hyvän keskustelun ei tarvitse 

johtaa yhdenmielisyyteen tai edes kompromissiin – riittää että molemmat 

osapuolet ovat saaneet ilmaista mielipiteensä ja tulla kuulluiksi. Samalla 

tarjoutuu puolin ja toisin mahdollisuus tarkistaa omat tiedot ja asenteet. 

Aito keskustelu vaatii avoimuutta
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Vinkkejä nuoren kanssa käytävään
päihdekeskusteluun: 
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◆ Kysy, mitä nuorelle kuuluu. Kuuntele vastaus. 
◆ Keskeytä se, mitä olit tekemässä, jos nuori hakeutuu keskusteluun 
kanssasi. Hetki voi olla ohitsekiitävä, eikä toista välttämättä tule.
◆ Ole kiinnostunut, kysy lisää, kuuntele. Älä tuomitse.
◆ Suurin osa nuorista ei ole kokeillut eikä tule koskaan kokeilemaan 
huumeita. Kiinnostus aiheeseen ei tarkoita aina suoraa sitä, 
että nuori käyttäisi tai haluaisi käyttää huumausaineita

Pidättäydy väittämästä enemmän kuin tiedät. Jos jostain 

asiasta ei ole kummallakaan osapuolella varmaa tietoa, 

tarkastakaa faktat luotettavasta lähteestä.

Vinkkejä nuoren kanssa käytävään
päihdekeskusteluun: 

22
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Mistä tukea ja apua?

Tarvitseeko nuori rangaistusta vai 
tukea? 

Johdonmukaisuus ja kohtuullisuus
Jos nuori tai nuori aikuinen jää kiinni kannabiksen käytöstä:

◆ Yritä ymmärtää, miksi nuori käyttää. Älä keskity ainoastaan hait-
toihin ja kysy niistä vasta myöhemmin. Kuuntele, jos nuori tuo itse 
haitat esiin. 
◆ Voit hyväksyä nuoren ihmisenä vaikka et hyväksyisi kaikkia 
hänen tekojaan. Kaikki tekevät virheitä, ja eikä se tarkoita sitä, 
että yksilö olisi kokonaan epäonnistunut. Kerro se nuorelle. 
◆ Älä häpeä itseäsi tai nuortasi. Turha häpeä estää hakemasta ja 
vastaanottamasta tukea ja apua. Osa nuorista kokeilee kannabista 
jossain kohtaa elämäänsä, ja tällä kertaa se oli sinun nuoresi. 
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◆ Muista, että nuori on edelleen kokonaisvaltainen yksilö, 
ei vain huumeiden käyttäjä tai kokeilija. Yhtälailla muut 
elämän ja nuoruuden osa-alueet tulee huomioida arjessa.
◆ Jos kyse ei ole vain kertakokeilusta tai sinulla tai nuorellasi 
on muuten huolta nuoren päihteiden käytöstä, voitte saada 
apua esimerkiksi sosiaalitoimesta tai nuorisoasemalta.

Nuoren päihdeongelmaa voi ehkäistä: 

◆ Riittävä ja oikea-aikainen apu psyykkiseen pahoinvointiin
◆ Hyvä ja kunnioittava keskusteluyhteys perheenjäsenten välillä
◆ Riittävät ja asianmukaiset tiedot eri päihteiden riskeistä
◆ Mielekäs päihteetön tekeminen
◆ Kokemus siitä, että on hyväksytty ja rakastettu omana itsenään
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Lue lisää:
419 – kampanja / YAD ry

Virikkeitä ja näkökulmia kannabiskeskusteluun ja kannabisspesifiin 

ehkäisevään päihdetyöhön. Työtä tehdään ympäri vuoden, 

mutta teemoja nostetaan esiin uudella kärjellä erityisesti 19.4., 

jolloin vietämme 419 – mieti vielä! – kannabistietoisuuspäivää.

Kannabishanke- kannabisinterventio nuorille kannabiksen käyttäjille 

2018-2020/ YAD ry ja EHYT ry. ESR- rahoitteisessa hankkeessa tuotetaan 

materiaaleja nuorten ja nuorten aikuisten kannabiksen käytön kartoittamisen, 

vähentämisen ja lopettamisen tueksi. Osa materiaalista on suunnattu 

nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten työn tueksi, osa taas nuorten 

omaan käyttöön. Hankkeen sisältöjä tuotetaan yhteistyössä kohderyhmän ja 

ammattilaisten verkoston kanssa. Lisätietoja hankkeesta saa hankesivustolta 

www.kannabishanke.fi ja oma-apusivustolta www.kannabis.eu.

Kannabis Mythbusters

YAD ry:n esite, johon on koottu yleisimpiä kannabisväittämiä 

ja otetaan niihin kantaa. Esitettä voi tilata YADin toimistoilta 

tai verkkokaupasta www.yad.fi/yadstore

Kiinnostaako kannabis? Jäsenyys ja tukeminen
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Henkilöjäseneksi
Yhdistyksen jäsenmaksu on 6 euroa vuodessa. Vaihtoehtoisesti 

voit lunastaa itsellesi ainaisjäsenyyden hintaan 60 euroa.

Jäseneksi voi liittyä minkä ikäinen tahansa, mutta toimintaa tarjoamme 

pääasiassa nuorille ja nuorille aikuisille, 13-35-vuotiaille. 

Tukijäseneksi
Yksityiset henkilöt, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa ja olla 

jäseninä, mutta eivät välttämättä osallistua itse toimintaan voivat maksaa 

henkilötukijäsenmaksun 20 euroa vuodessa yhdistyksen tilille.

 
Yritys- tai yhteisötukijäseneksi
Yritykset, kunnat, yhdistykset, koulut, nuorisotalot jne. voivat tukea YADin työtä 

tukijäsenmaksulla. Yritys- tai yhteisötukijäsenmaksu on 100 euroa vuodessa. 

Valitsemansa jäsenmaksun voi maksaa YAD Youth Against Drugs ry:n 

tilille FI28 8000 1401 4735 26. Kirjoita viestiin nimesi ja osoitteesi.

Lisätietoja jäsenyydestä ja jäseneduista saat www.yad.fi

Jäsenyys ja tukeminen
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Moni aikuinen kertoo, että 
kannabiskeskustelu tuntuu vaikealta, 
koska nuorilla on jo niin paljon tietoa 

aiheesta. Päihdekeskusteluihin nuori ei 
kuitenkaan kaipaa pelkkää faktatietoa, 
vaan ennen kaikkea yhteistä pohdintaa. 

Miksi joku käyttää? Mitä kiinnijäämisestä 
voi seurata? Mitä meidän kodissa seuraisi 
kiinnijäämisestä? Keskusteluun tarvitaan 

vuorovaikutusta ja puuttuvat faktat voidaan 
tarvittaessa etsiä yhdessä luotettavista 
lähteistä keskustelua täydentämään.

Päihdekasvatus on osa yleistä kasvatusta, 
eikä sitä voi ulkoistaa vain alan 

ammattilaisille. Nuoret haluavat käydä 
keskustelua juuri niiden aikuisten kanssa, 
joita arjessaan kohtaavat eniten, ja joihin 

luottavat vankimmin. Tämän oppaan 
tarkoitus on tuoda näkökulmia ja ennen 

kaikkea rohkeutta nuoren ja aikuisen 
väliseen kannabiskeskusteluun.
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