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NUORI2017 / Kriisivalmius ja tuki selviytymiseen
Kriisin keskellä nuori tarvitsee meitä kaikkia; ammattilaisia kunnissa, seurakunnissa ja järjestöissä. Suomen
Nuorisoyhteistyö – Allianssin ja Suomen Mielenterveysseuran kokoamassa seminaarissa tutustutaan
nuorisotyön valmiussuunnitteluun sekä eri toimijoiden tarjoamiin tuki- ja kriisipalveluihin nuoria koskevissa
kriiseissä. Allianssin ja Mielenterveysseuran yhteinen, Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama
Nuorisotyön kriisivalmiuden kehittämishanke tuo yhteen nuorten kanssa toimivat ammattilaiset eri
sektoreilta ja rakentaa alueellisesti kattavaa kriisivalmiusosaamista. Tässä seminaarissa eri toimijat tekevät
näkyväksi arjen työtapoja ja yhteistyön mahdollisuuksia.
Suomen Punainen Risti SPR tekee moniammatillista kriisityötä yhteistyössä nuorten, perheiden,
verkostojen ja vapaaehtoisten kanssa. SPR:n varapuheenjohtaja Henri Backman sekä kriisi- ja
perhetyöntekijä Petri Laiho tutustuttavat tilaisuuden osallistujat Punaisen Ristin henkisen tuen
periaatteisiin, nuoriso-, ystävä- ja verkkotukitoiminnan mahdollisuuksiin sekä Nuorten turvatalojen
toimintaan.
Projektipäällikkö Tiina Pouta ja projektisuunnittelija Elina Marjamäki tuovat puheenvuorossaan tietoa
Suomen Mielenterveysseuran matalan kynnyksen kriisiavusta ja kriisivalmiutta vahvistavista koulutuksista.
Mielenterveysseuran tarjoamat koulutukset nuoren mielenterveyteen ja kriisien kohtaamiseen liittyen
lisäävät työntekijöiden ammattitaitoa ja työkaluja kohdata nuoria eri elämäntilanteissa. Matalan kynnyksen
kriisiavun monet eri muodot auttavat nuoria paikallisista palveluista riippumatta.
Kirkkohallituksen suuronnettomuuksien ja kriisivalmiuden asiantuntija Seppo Lusikka kertoo esityksessään
Suomen ev.lut. kirkon valmiussuunnittelun periaatteista ja lainsäädännöstä, sekä suuronnettomuus- ja
kriisivalmiustoiminnasta osana valtakunnallista sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen kokonaisuutta.
Esityksessä tarkastellaan myös kriisityön Henkisen Huollon periaatteita, nuorisovalmiussuunnitelmaa ja
hälytysjärjestelmän toimintaa.
Nuorisotyön keinoin voidaan vahvistaa nuorten mielenterveyttä tukevia voimavaroja, ennakoida hankalien
tilanteiden ja kriisien kohtaamista sekä kasvattaa kykyä toimia, sopeutua ja toipua häiriötilanteessa ja sen
jälkeen. Kun nuorisotyön ammattilaiset ovat läsnä nuoren elämässä, nuorella on hyvä mahdollisuus tulla
nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi. Erityisen tärkeää tämä on kriisitilanteen koskettaessa nuorta. Lahden
nuorisopalveluiden psykososiaalisen tuen yksikön Dominon johtava ohjaaja Anu Siiteri & palveluohjaaja
Taija Tamminen esittelevät tilaisuudessa Lahden kaupungin nuorisopalveluiden tehostetun työn mallin,
joka tarjoaa tietoa nuorten kriisitilanteista ja tehostetun työn työmuodosta.
Tilaisuuden moderoivat Nuorisotyön kriisivalmiuden kehittämishankkeen projektipäällikkö Tiina Pouta
Mielenterveysseurasta ja projektikoordinaattori Maiju Haltia-Nurmi Allianssista.
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