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• Yhteisöpedagogi
• Vapaa-ajan ohjaaja
• Uimaopettaja 
• Nuoriso-ohjaaja
• Yksilövalmentaja
• Erityisnuoriso-ohjaaja
• Nuorisopalveluiden 

esimies

• Tukeva- hanke
• Lastensuojelun 

ohjaaja
• Etsivä nuorisotyö
• Aseman Lapset RY 

Löytävä nuorisotyö-
hanke

• Päihde-ensikoti 
Orvokki Oulun ensi-
ja turvakoti

• 1,5x isä

Simo Kivari



Oppisopimuksella
lastenlääkäriksi



Kokemuksia 
ammattilaisena ja isänä

• Meidän koulussa 
ei kiusata

• Jonnekin 
startti-pajalle 
sen tytön 
pitäisi päästä

• Positiivinen 
palaute 2/20

• Poikani on 
vuoden ilkein 



http://www.youtube.com/watch?v=_XfCwJowN1U


kokemuksia kurkistuksista päihdemaailmaan
- kokemuksia asiakkaista, keitä he ovat?

Tunteettomia, kovia ja 

rakkaudettomia

Herkkiä, tunteikkaita ja 

rakastettavia

Laiminlyötyjä, vaillinaisia, 

surullisia

Ydinperheen hyvin kasvatettuja, 

itsetuntosia, iloisia 



Mikä  on auttanut ?

Ajan käyttäminen 
ymmärtämään 
nykytilanne ja 
ymmärrä ratkaisut

Luomuverkostot

konkreettinen työkalu 
nykytilanteen hahmottamiseen
Nelikenttä

Millainen on nykyisyys

Millainen on tulevaisuus jos 
jatkaa tai
muuttuu

1. Mitä hyviä puolia 
nykyisessä menossa on

2. Mitä huonoja

3. Mitä hankaluuksia 
muutoksessa on

4. Mitä hyvää muutos tuo



Ajatuksia asenteesta
“Mietin mitä ajattelen, tunnen

Pohdin miten kokemukseni vaikuttaa 

siihen miten

toimin” 

Omasta päästä toisen ihmisen 

pään sisään:

“Mietin mitä sinä ajattelet, 

tunnet”

“Pohdin miten minun kokemukseni 

tästä tilanteesta voi vaikuttaa 

siihen miten sinä sen

koet”

“Pohdin miten oma mielialani voi 

vaikuttaa siihen miten tulkitsen 

sinun käyttäytymistäsi”



Tutkimustuloksia
(Monialainen verkostotyö ja koulukiusaaminen, Hästbacka 2018)

Tietoa on kentällä paljon

- miksi menetelmiä ei käytetä?

Opettajien ja oppilaiden 
sosiaalisen ja tunneperäisen 
etäisyyden vähentäminen

Kodin ja kasvattajien yhteistyö 
kuraattorit & psykologit 
kauppakeskuksen käytävillä

Ilmapiiri ja toimintaympäristö vs. 
konkretia.

https://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/2018_hastbacka_monialainen_verkostotyo_pdf.pdf


Tunnetaidot ja 
vuorovaikutus 
motivoinnin 

kivijalka
Kaikki tunteet ovat 

sallittuja.

KAIKKI

Käytännön juttuja:

Sinkkosen kommentti 
sisarkateudesta

Kätilön kommentti 
opettajista

Paskiainen piilossa

Missä asiakkaista puhutaan 
kaikista rumimmin?

Kiintymyssuhdeteoriasta 
Sinkkosen vastaus

Kävelypalaverit



Päihdemaailmassa kannuksensa 
hankkineen ihmisen riitelyn, 
huutamisen, väkivallalla 
uhkailun taustalla on... 



Voisiko vanhemmuutta tukea osana 
nuorten kanssa tehtävää työtä?

• Milloin ja keneltä saa palautetta 
vanhemmuudesta?
– Positiivista?

• Keskustelu samalla tavalla leimaavaa kuin 
nuoruuskin?

• ” Älä kerro, että minä olen soittanut?”

• Nuorten kanssa työkseen touhuavilla aika kova 
arvostus vanhempien keskuudessa

• Mä olen kotitöissä hyvä!



Oppisopimuksella
lastenlääkäriksi



http://www.youtube.com/watch?v=HG6A08mjwYY
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