
SEPÄSE RASTI 2, 2019

tarvikkeet: kyniä nippu, teippiä/sinitarraa tai post-it –lappuja, ihmishahmojuliste, kyljelle laitto -
julisteet A4 kokoiset 2kpl, päihdebingo pohjasta monisteita, päihdebingo väitteet häkämittari
Tamkilta + suulakkeet + ohjeet, kondomeja, dildo, käsikirjoitus, kuunnelma tallennettuna

peitot/jumppapatjat 2-3kpl – kouluilta tilattu luokkaan

*Muista iloisuus, avoimuus, luottamuksellisuus ja vapaaehtoisuus läpi rastin!

1. TERVETULOA, itsensä ja rastin esittely 3 min

Tämän rastin tarkoituksena on keskustella päihteistä ja päihteiden vaikutuksesta nuoren terveyteen
ja erityisesti seksuaalisuuteen sekä hedelmällisyyteen.

Jos rasti on ko. ryhmän ensimmäinen rasti aamulla tai iltapäivällä, kerro, että sepäse päivässä:

Tutustutaan ihmisen (ja omaan) seksuaalisuuteen eri näkökulmista. Käsitellään myös
päihteitä. Tavoitteena on saada työkaluja aikuiseksi kasvamisen matkalle. Kaikille
kaikki aiheet eivät ole vielä ajankohtaisia, mutta tärkeää tietää asioista, jotta voi
tehdä (tietoisia) valintoja eikä olla vain virran vietävänä.

Teemoja: Ihastuminen ja seurustelu, omat arvot, toiveet ja tavoitteet. Millä tekijöillä
on merkitystä omaan seksuaaliterveyteen, miten itse voi asioihin vaikuttaa.
Käytännön vinkkejä, eri vaihtoehtojen pohdintaa. Nuoruuteen kuuluvan normaalin
epävarmuuden setvimistä.

Käydään neljällä eri rastilla, joiden teemat ovat

- seksuaaliterveys: raskaus ja ehkäisy
- päihteet
- seksuaalinen suuntautuminen, sukupuoli-identiteetti
- omat rajat, turvataidot

Eri rasteilla käytetään eri menetelmiä asioihin perehtymiseen.

Tampereen kaupungin sivuilta nuorisoneuvolan kohdasta voi etsiä hyvää lisätietoa,
samoin koulujen omat kuraattorit ja terveydenhoitajat ovat teitä varten.

Toivotaan aktiivista mukanaoloa!



PÄIHTEIDEN VAIKUTUS TERVEYTEEN, ERITYISESTI
SEKSUAALISUUTEEN

*päihteet vaikuttavat terveyteen
*häkämittari ja päihdelasit –> kortsun laitto, 1 dildo nuorisoneuvolasta
*päihdepingo
*sammuneen ensiapu ja liiallisen päihtymisen välttäminen

A. Päihteiden vaikutus ihmisen terveyteen, 10 min

Ihmishahmo seinälle /lattialle. Ryhmä neljään osaan. Post-it lappuihin kirjoitetaan päihteiden
vaikutuksia terveyteen ja liitetään kuvaan: jokaisella ryhmällä oma teema, jota miettivät: päihteiden
vaikutus: fyysiseen terveyteen, psyykkiseen terveyteen, sosiaaliseen terveyteen, seksuaaliseen
terveyteen. (jos joku ryhmä ei saa tuotettua paljon, voidaan puolessa välissä vaihtaa teemoja.
Lopuksi katsotaan, miten merkittävästi päihteet vaikuttavat.

- negatiiviset vs positiiviset vaikutukset? (ovatko huomanneet miettiä molempia, onko
positiivisia vaikutuksia terveyteen)

- mihin terveyden osaan on helpommin keksitty vaikutuksia?
- onko kaikista vaikutuksista puhuttu koulussa, kirjoissa, somessa jne.
- tuo keskusteluun vielä uusia vaikutuksia, joita nuoret eivät nostaneet esiin

B. häkämittari ja päihdelasit, 5min

Häkämittariin puhallusta tarjotaan tupakoiville nuorille. Nuori otetaan sivuun ryhmästä – ei
tulosta julkiseksi, muutaman minuutin lyhytintervention mahdollisuus tällöin

Päihdelasien läpi halukkaat voivat kokeilla kondomin laittoa dildoon – (oikein asetettu kondomi
näytetty rastilla 1) – keskustelua päihtymisen vaikutuksesta raskaudelta ja taudeilta
suojautumiseen, yhdyntähalukkuuteen, kieltäytymiseen, väkivaltaisuuteen, morkkikseen

C. Päihdebingo, 10-15 min

Pareittain päihdebingo. Jaa bingolaput ja ohjeista oppilaat vastaamaan paperiin ja
huutamaan bingo, kun 4 oikein suorassa tai vinossa rivissä. Tarkista voittokuponki. Siinä on
hyvä käydä vastauksien teoriaa läpi. Jos kierros oli nopea, jatkakaa bingoa.

Jos oppilaille nousi kysymyksiä näistä teemoista, niistä keskustellaan.

D. Sammuneen ensiapu/tajuttoman kyljelle laitto ja miten ehkäistä liiallinen
päihtyminen?, 15 min

1. TARINA: Tallenna esim. whats upiin lyhyt kuunnelma. Pyydä nuoria laittamaan silmänsä
kiinni ja kerro, että on tärkeätä kuunnella heti alusta alkaen – kuunnelma on hyvin lyhyt. Älä
häiritse toisten kuuntelua.



(TARINA: ”Bileet ovat menneet hienosti. Lähes koko luokka on mukana. Paikkoja ei ole mennyt
rikki kuin yksi lasi, jonka Noona pudotti kivilattialle. Lähes jokaisella on ollut omia juomia
mukana, ja on toki maisteltu kaikkien tuomia drinksuja. Kello on jo yli puolenyön. Ruusa tulee
sanomaan, että Noona on sammunut makkarin lattialle selälleen. Se joikin aika lailla kaikkee,
mitä käsiinsä sai ja polttikin jotain. Muutama kaveri lähtee katsomaan. Voi hitsi se on
oksentanut siihen viereensä ja päälleen eikä se reagoi herättelyyn. Mitäs nyt tehdään?”   )

Miten toimitaan?

è Soita apua, kylkiasento
è On tärkeää, että ”kaveria ei jätetä yksin” – oli kysymys sitten alkoholista

tai huumeista ja oli uhri meille tuttu tai tuntematon. Apua pitää kutsua,
vaikka jäisi itse kiinni päihteiden käytöstä tai kaverin vanhemmat saisi
tietää hänen tilanteestaan!

2. KYSYMYKSIÄ LUOKALLE:

Mitä oli tapahtunut juuri ennen kuunnelman kuvaamaa tilannetta?
Mitä tarinan henkilöille mahtoi tapahtua sen jälkeen?
Päihteillä lienee ollut vaikutusta tapahtuneeseen. Miksi tarinan päähenkilö kokeili päihteitä?
Kuinka helppoa on olla kotibileissä selvin päin, jos muut käyttävät alkoholia? Voisiko
tarinan tilanne tapahtua oikeasti?

Miten ehkäistä tarinassa tapahtunutta liiallista päihtymistä?

esim.

· älä juo tuntemattomista pulloista
· älä jätä juomaasi vartioimatta. Siihen saatetaan lisätä huumaavia
aineita.
· kokeile alkoholia vain selvien ihmisten seurassa
· mieti, kenelle voit soittaa, jos tarvitset apua
· älä käytä päihteitä
· vain maisteluannoksia alkoholia
· kokeile vasta aikuisena
· mieti etukäteen paljonko juot ja vähennä se puoleen
· juo hitaasti
· juo välillä vettä
· bileissä on kivaa ilman päihteitäkin
· lupaudu kuskiksi (ja pidä lupaus!! eli ei päihteitä)
· syö hyvin ennen humalaa
· älä juo kavereilta, jos itselläsi juomaa
· juo mielummin liian vähän kuin liian paljon

3. HARJOITUS: Ryhmä harjoittelee kyljelle laittoa kolmella matolla. 4 oppilasta /matto

(Jos aika ei riitä, tai nuorilla ollut juuri ea-harjoituksia, demonstroi tai pyydä yhden nuoren
näyttämään kääntäminen.)



E. Yhteenveto: mitä jäi rastista mieleen?

*päihteet vaikuttavat seksuaaliterveyteesi hyvin pitkällä ajalla

*älä jätä kaveria sammuneena!

kiitos!

Lisämateriaalia: Toiminta akuuteissa myrkytystilanteissa /Sammuneen ensiapu

· Jokaisella ihmisellä on velvollisuus auttaa ja jokaisella on oikeus saada apua.
Auttamisvelvollisuus on lakisääteinen ja auttamatta jättämisestä voidaan rangaista. Jos
ystäväsi sammuu, älä jätä häntä heitteille. Sammuneen hoidon avulla voidaan ehkäistä
aivovaurioita ja estää jopa kuoleman. Päihdekuolemista suurin osa tapahtuu henkilön ollessa
yksin. Mitä nopeammin päihteitä käyttänyt henkilö saadaan jatkohoitoon, sitä paremmin
voidaan estää aineen imeytyminen ja auttaa häntä. Vastaavasti mitä nopeammin käyttöön
voidaan puuttua, sitä paremmat mahdollisuudet henkilön on päästä aineesta eroon.
Muistakaa, että tajuttomuuden syy voi olla muukin kuin päihtymys. Kyse voi olla
onnettomuudesta, kaatumisesta, sairaskohtauksesta, väkivallasta jne.

· Suomessa kuolee vuosittain yli 400 ihmistä alkoholimyrkytykseen. Lisäksi muutama sata
menehtyy alkoholin ja jonkin lääkeaineen yhdessä aiheuttamaan myrkytykseen.
Myrkytyskuolemien määrä Suomessa on maailman kärkipäässä, ja moninkertainen
verrattuna esimerkiksi muihin Pohjoismaihin.

· Alkoholimyrkytys aiheutuu runsaan alkoholimäärän nopeasta nauttimisesta. Veren
alkoholipitoisuuden kohoaminen yli kolmen promillen aiheuttaa jo myrkytyskuoleman uhan
suurelle osalle ihmisiä. Varmin tapa välttyä myrkytykseltä on juoda vain vähän tai ei
lainkaan. Yksi ravintola-annos tai keskiolutpullo nostaa veren alkoholia 0,2 promillesta
alkaen ihmisen painosta riippuen. (Pullo Koskenkorvaa nopeasti juotuna voi siis kohottaa
veren alkoholipitoisuutta vaarallisen paljon.) Runsas juominen voi lisäksi viedä muistin, ja
kyky tarkkailla juomista pettää. Valtaosa myrkytyskuolemista onkin tapaturmia.

· Ketkä sitten ovat vaaravyöhykkeessä? Ensi kertoja alkoholia nauttivat lapset ovat
todellisessa hengenvaarassa. Suurin osa myrkytyskuolemista tapahtuu kuitenkin runsaasti
juoville keski-ikäisille miehille. Toistuvat humalatilat eivät siis suojele myrkytyskuoleman
vaaralta, vaikka alkoholin sietokyky olisikin kohonnut poikkeuksellisen suureksi.

· Oireita alkavasta tajuttomuudesta:
- sekavuus ja asioiden tiedostamattomuus
- oksentelu
- kohtaukset
- hidas hengitys (alle kahdeksan hengityskertaa minuutissa) tai epäsäännöllinen hengitys
- sinertävä tai kalpea iho
- alentunut kehon lämpötila
- tajuttomuus.

Toimi oikein:
-jos et saa henkilöä hereille, aseta hänet kylkiasentoon oksennukseen tukehtumisen
välttämiseksi ja soita ambulanssi
-jos saat hänet hetkeksi hereille, aseta hänet kylkiasentoon oksennukseen tukehtumisen
välttämiseksi ja soita ambulanssi
- jos henkilöllä on epäilyttäviä oireita, kuten hengitysvaikeuksia, soita ambulanssi
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