KOHTAAMISEN PERIAATTEET
CHAT-TYÖSSÄ

JOHDANTO
Tässä oppaassa on koottuna keskeisimmät periaatteet, jotka ohjaavat chat-muotoisesti
tehtävää ohjaustyötä ja yhteydenottajien kohtaamista Pelastakaa Lapsilla. Opas on tehty
ensisijaisesti Pelastakaa Lasten verkkonuorisotalo Netarin kahden välisiin auttaviin ja tukeviin palveluihin, mutta se on sovellettavissa kaikkeen kohtaavaan työhön niin verkossa kuin
kasvotustenkin. Periaatteiden tarkoituksena on tukea ohjaajia, niin työntekijöitä kuin vapaaehtoisiakin, erilaisissa ohjaustilanteissa ja edesauttaa sitä, että yhteydenottajat kohdataan
palvelussamme mahdollisimman tasavertaisesti. Omaa persoonaa ei ohjaustyössä kuitenkaan
tarvitse häivyttää, mutta on hyvä reflektoida omaa tapaansa kohdata yhteydenottajia suhteessa näihin periaatteisiin.
Kohtaamisen periaatteet, joita käsittelemme tässä oppaassa ovat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kiireettömyys.
Tilan antaminen ja keskusteluun rohkaiseminen.
Kysyminen, kuunteleminen & välittäminen.
Avoimuus, kiinnostus & kunnioitus yhteydenottajan kokemuksia, näkemyksiä ja
elämäntilannetta kohtaan.
Vaikeiden kokemusten ja tunteiden vastaanottaminen ja kestäminen.
Oikean tiedon antaminen.
Keskustelujen lopettaminen kunnioittavasti ja myönteisesti.
Chatin ulkopuolisten kontaktien hyödyntäminen.

Edellä mainittujen periaatteiden lisäksi käsittelemme lyhyesti myös seksistä puhumista, koska
siihen liittyviä yhteydenottoja tulee Netari-chatissa säännöllisesti.
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1. KIIREETTÖMYYS
Kohtaamme kaikki yhteydenottajat palveluissamme kiireettömästi. Anna nuorelle aikasi ja
läsnäolosi. Usein chat-keskusteluissa on organisaation taholta ennalta määritetty keskustelun
keston maksimipituus. Jotta tämä ei tulisi nuorelle yllätyksenä, kerrothan siitä hänelle jo keskustelun aluksi, tai hyvissä ajoin ennen keskusteluajan päättymistä, sopivan hetken tullen. On myös
hyvä ohjaajana muistaa, että aikasuositus ei ole “kiveen hakattu” ja ohjaaja voi yhdessä vastuuohjaajan kanssa arvioida, onko keskustelua tarpeen jatkaa esim. akuutissa itsetuhoisuudessa
tai muussa aikaa vaativan aiheen käsittelyssä.
”Tervetuloa chattiin! Meillä on seuraavat 45 minuuttia aikaa jutella asioistasi…”
”Kerron tässä välissä, että meillä on vielä 15 minuuttia aikaa keskustella. Voidaan käyttää se aika
täysin asiasi käsittelemiseen”
Koska yhteydenottajien kohtaaminen kiireettömästi ja henkilökohtaisesti ovat palvelun keskeisimpiä periaatteita, on tärkeää, että palveluun yhteyttä ottaville nuorille ei puhuttaisi chatin
asiakasjonon tilanteesta. Ethän siis perustele keskustelun päättämistä nuorelle sillä, että jonossa
odottaa X määrä muitakin nuoria keskustelua. Perusteluksi keskustelun lopettamiselle voi sanoa
pyrkimyksen kohdella kaikkia yhteydenottajia tasavertaisesti ja mahdollistaa mahdollisimman
usealle nuorelle mahdollisuus keskusteluun illan aikana saman ajan raameissa.
On tärkeää, että yhteydenottajalla on kokemus, että ohjaaja on keskustelussa läsnä häntä varten.
Joskus yhteydenottaja on saattanut odottaa jonossa jonkin aikaa ennen kuin pääsee linjoille.
Tällöin voi olla, että hän ei heti huomaa keskustelun alkaneen ja vastauksen saamisessa kestää.
Yhteydenottajalla voi myös olla muita syitä, miksi alkuun pääseminen voi toisinaan olla hidasta.
Mikäli nuori ei vastaa tervehdykseen, yritä vielä uudestaan, esimerkiksi kysymällä, mistä tämä
tahtoisi jutella. Mikäli nuori ei ole ensimmäisen 10 minuutin sisällä kirjoittanut mitään, voit
ilmoittaa tälle, että suljet keskustelun. Tämän voi tehdä esimerkiksi seuraavalla viestillä:
“Hei! Et taida olla nyt paikalla, joten joudun valitettavasti sulkemaan keskustelun. Kiitos yhteydenotosta. Hyvää jatkoa ja tervetuloa uudelleen myöhemmin”.
Odotathan siis n. 10 minuuttia ennen kuin suljet keskustelun, jos vastausta tervehdykseesi ei heti tule.
On tärkeää, että myös illan/vuoron viimeiset kävijät tulevat keskusteluissa kohdatuksi rauhallisesti/kunnioittavasti. Viimeinen keskustelu tulee ottaa viimeistään 15 minuuttia ennen
jonon sulkeutumista. Yhteydenottajalle kerrotaan heti alussa jäljellä oleva aika. Mikäli asia
jää kesken, nuorta voi kannustaa tulemaan takaisin seuraavan kerran, kun chat on auki. Nuoren
kanssa voidaan myös katsoa joku muu sopiva palvelu, johon ohjata.
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2. TILAN ANTAMINEN JA KESKUSTELUUN
ROHKAISEMINEN
Moni nuori kertoo mieltä painavasta asiastaan usein ensimmäistä kertaa kellekään. Luottamuksen rakentaminen ja keskusteluun rohkaistuminen voi viedä aikaa. Annamme nuorelle tilaa pohtia, mistä hän haluaa jutella ja minkä verran kertoa. Usein nuori ei välttämättä itsekään tiedä
tai osaa sanoittaa, mikä mieltä painaa tai mistä paha olo johtuu. Myös tietämättömyydelle ja
”emmä tiiä”-tyylisille vastauksille on tärkeä antaa tilaa, mutta samalla voi ohjaajan roolissa
rohkaista kertomaan lisää. Se, että nuori ei heti rohkaistu kertomaan asiaansa, ei ole peruste
keskustelun päättämiselle.
”Ei haittaa, vaikka et tiedäkään mistä haluat jutella ja mikä sua ahdistaa. Käykö sulle, jos mä vähän
kyselen sulta juttuja?”
”Tosi hienoa, että olet tullut tänne juttelemaan. Voit kertoa just sen verran kuin haluat ja mihinkään ei
ole pakko vastata, mutta tiedäthän, että tämä keskustelu on täysin luottamuksellista ja mä olen täällä
just sua varten”
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3. KYSYMINEN, KUUNTELEMINEN &
VÄLITTÄMINEN
Nuoret, jotka hakeutuvat chat-palveluihin, kaipaavat usein paljon aikuisen tukea ja huomiota.
Netissä tapahtuvassa kohtaamisessa pätevät samat hyvän kohtaamisen periaatteet kuin kasvokkaisessakin kohtaamisessa. Etenkin avoimet kysymykset voivat auttaa nuoren tilanteen
avaamista. Kysymyksiä esittäessä kannattaa keskittyä siihen, mikä vaikuttaa olevan nuoren
kannalta kaikkein oleellisinta. Omien oletusten sijaan kannattaa kysyä suoraan nuorelta, mitä
tälle itselleen on kaikkein tärkeintä käsitellä. Kysymysten määrä on hyvä pitää kohtuullisena liiallinen “kysymystulva” saattaa tuntua nuoresta kuulustelumaiselta ja saada aikaan sen, että
tämä passivoituu ja vastaa kysymyksiin lyhyesti.
Sen lisäksi, että esittää aktiivisesti kysymyksiä saadakseen kokonaiskuvaa ja ymmärrystä nuoren tilanteesta, on vähintään yhtä tärkeää antaa nuorelle empatiaa ja lämpöä läpi keskustelun.
”Susta on täytynyt tuntua tosi pahalta. Olen tosi pahoillani, että sua on kohdeltu noin”
”Sä olet arvokas ja ansaitset kaiken avun, mitä sulle on mahdollista antaa. Tosi epäreilua, että sua ei
ole toistaiseksi autettu niin kuin olisi pitänyt”
”Mm.. joo ymmärrän. Kerro vaan lisää”
Jotta nuori saa tilaa omille kokemuksille ja ajatuksille, on aktiivisen kyselyn ja ohjaamisen lisäksi
pyrittävä kuulostelemaan myös nuoren omia ajatuksia ohjaajan tavasta ajatella. Kysy nuorelta
mielipiteitä ja varmista, että hän kokee ohjauksen itselle sopivaksi.
”Miltä susta kuulostais, jos soittaisit lääkärille ja kertoisit siellä nämä samat asiat mitä oot tänään
tässä mulle kertonut. Ajattelen, että se olisi sun tilanteessasi tosi tärkeää.”
”Mä oon tässä nyt aika paljon kirjoitellut mun näkemyksiä tuohon sun elämäntilanteeseen. Ois kiva
kuulla, mitä mieltä sä olet näistä mun ehdotuksista”
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4. AVOIMUUS, KIINNOSTUS & KUNNIOITUS
YHTEYDENOTTAJAN KOKEMUKSIA, NÄKEMYKSIÄ
JA ELÄMÄNTILANNETTA KOHTAAN
Chat-palveluihin yhteyttä ottavat nuoret tulevat hyvin erilaisista taustoista ja elämäntilanteista.
Ohjaajan on tärkeä olla avoin ja empaattinen erilaisia elämäntilanteita, persoonia ja mielipiteitä
kohtaan. On myös tärkeää jaksaa osoittaa mielenkiintoa asiaa kuin asiaa kohtaan ja pyrkiä
tukemaan myös nuoren itsetunnon vahvistumista keskusteluiden lomassa. Vaikka ohjaaja ei itse
jakaisi samoja näkemyksiä tai maailmankuvaa kuin nuori, on näitä tärkeää pystyä kunnioittamaan. Ohjaajan tehtävänä ei ole muuttaa nuoren asenteita tai uskomuksia. Mielipiteiden ja
näkökulmien vaihtaminen on tärkeää, kunhan sen tekee aina nuorta kunnioittaen ja tukien.
”Tämä asia onkin minulle hieman vieras. Kiitos, kun jaat siitä minulle. Kerro ihmeessä lisää, jos
haluat”
”Mielenkiintoinen näkökulma. Enpä olekaan ajatellut asiaa itse koskaan noin, sä olet kyllä tosi fiksu ja
ajattelevainen tyyppi! …”
Huom! Ohjaajana on tärkeää antaa tilaa nuoren omille mielipiteille ja päätöksille. Ohjaajan
tehtävä on antaa näkökulmia ja vaihtoehtoja nuoren elämäntilanteeseen, mutta ei koskaan käskeä tai esittää vain yhtä, itse oikeana pitämäänsä vaihtoehtoa tai ratkaisua.
Nuoren omien mielipiteiden ja omaa elämäänsä koskevan asiantuntijan kunnioittamiseen kuuluu
se, että ohjaaja ei pyri suoraan antamaan tälle neuvoja, ellei nuori itse tätä toivo. Neuvojen
antaminen vähentää kohtaamisen tasavertaisuutta. Sen sijaan ohjaajan on tärkeää pyrkiä kuulostelemaan ja kartoittamaan nuoren omia toiveita, näkemyksiä ja kokemuksia. Tällöin ohjaajan
rooli on neuvojen antamisen sijaan kumppani, joka auttaa nuorta miettimään itselleen sopivia
ratkaisuja ja vaihtoehtoja. Toisinaan on kuitenkin tärkeää ehdottaa nuorelle vaihtoehtoja.
Nämä ehdotukset on hyvä tehdä ns. pehmeässä muodossa, nuoren omaa kokemusmaailmaa
huomioivana sekä nuorta osallistavana, kysymysmuodossa esimerkiksi seuraavalla tavalla:
“Mainitsit aiemmin, että harrastit lentopalloa ennen kuin muutitte perheen kanssa uudelle paikkakunnalle. Kiinnostaisiko sinua selvittää, jos sitä voisi harrastaa uudella asuinpaikallasi?”
EI NÄIN:
“sinun pitää nyt kyllä etsiä itsellesi uusi lentopalloseura tai kenttä”
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5. VAIKEIDEN KOKEMUSTEN JA TUNTEIDEN
VASTAANOTTAMINEN JA KESTÄMINEN
Nuorten yhteydenottojen syyt ovat moninaisia ja joskus keskusteluissa käsitellään hyvinkin
haastavia asioita ja tunteita, kuten syvää kuoleman halua ja itsetuhoisuutta tai esimerkiksi nuoren kohtaamaa kaltoinkohtelua. On tärkeää, että osoitamme nuorelle, että kaikista asioista voi
puhua ja aikuiset kestävät kuulla myös ne kipeimmät asiat. Nuori on voinut kerätä paljon rohkeutta vaikeista asioista puhumiselle ja silloin ei ole hyvä ohittaa nuoren käsittelemää aihetta
tai ohjata häntä esimerkiksi muihin palveluihin. Vaikeista asioista on myös tärkeää pystyä puhumaan niiden oikeilla nimillä, se osoittaa nuorelle, että pystyt ja haluat käsitellä asioita kiertelemättä.
”Kiitos, kun kerroit mulle noin suuresta ja vaikeasta asiasta, itsetuhoisista ajatuksista. Olit tosi rohkea
ja nyt voidaan yhdessä lähteä pohtimaan, mikä sun oloa voisi helpottaa.”
Joskus nuoret testaajat käytöksellään palvelun rajoja ja purkavat ohjaajiin myös ikäviä tunteita;
provosoivat esimerkiksi haukkumalla tai haastamalla ohjaajaa. Tällöinkin on tärkeää antaa tilaa
näille tunteille ja pysyä itse rauhallisena – monesti nuoren huomatessa, että aikuinen reagoi
rauhassa ja lämmöllä, nuorikin rauhoittuu ja on valmis keskustelemaan asiallisesti. Epäasialliseen käytökseen tulee kuitenkin puuttua myös jämäkästi. Rajojen asettaminen voi tuoda yhteydenottajalle myös turvallisuuden tunnetta.
”Vaikutat siltä, että sulla on just nyt vähän huono fiilis. Musta olisi tosi hienoa päästä juttelemaan siitä
sun kanssa lisää, mutta se vaatii sitä, että lopetat mun haukkumisen, käviskö sellainen diili sulle?”
Ohjaajaan kohdistuvaa, kauan kestävää häirintää tai haukkumista ei tarvitse sietää. On hyvä
tiedostaa itse, mikä on oma toleranssi ja suojella myös omia rajoja ja hyvinvointia. Jos asiallisesti ja lämpimästi nuorelle vastaaminen ei vie keskustelua eteenpäin, voi ohjaaja lopettaa keskustelun. Tämäkin on kuitenkin tärkeää tehdä asiallisesti, perustellusti ja nuorta kunnioittaen.
“Musta tuntuu, että meidän keskustelumme ei etene tästä mihinkään. Luulen, että sinun on hyvä tulla
juttelemaan toisella kertaa. Kiitos, kun otit yhteyttä ja hyvää illan jatkoa! Päätän keskustelun nyt.”
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6. OIKEAN TIEDON ANTAMINEN
Nuoret kysyvät palvelussamme paljon asioita ja toisinaan heillä on virheellistä tai puutteellista
tietoa monista aiheista. Meidän on tärkeää pyrkiä antamaan nuorille mahdollisimman oikeanlaista tietoa aiheesta kuin aiheesta. Kaikkea ei tarvitse tietää ja senkin voi nuorelle tehdä läpinäkyväksi. On aina parempi kertoa, ettei juuri sillä hetkellä osaa sanoa jotain asiaa, kuin antaa
nuorelle tietoa, jonka todenperäisyydestä ei ole itse varma.
”Tosi hyvä kysymys! Mun on tässä kohtaa myönnettävä, että en tiedä tuosta aiheesta ihan valtavasti,
mutta voin ottaa tässä asioista selvää. Odotatko hetken...”
Jos nuoren tilanne on sellainen, että keskustelun aikana annettu apu ja tuki ei ole riittävää, on
tärkeää löytää keskustelun lopuksi joku taho, johon kannustaa ja motivoida nuorta keskustelemaan tilanteestaan jatkossa.
”Meidän keskusteluaika alkaa pikkuhiljaa loppua. Kiitos, kun olet jakanut tilannetta kanssani. Pohdin,
että sun olisi hyvä kertoa tästä tilanteesta jollekin luotettavalle ammattilaiselle. Tiedätkö, mikä on
kuraattori ja onkohan sulla koulussa mahdollisuus mennä tapaamaan häntä?”
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7. KESKUSTELUJEN LOPETTAMINEN
KUNNIOITTAVASTI JA MYÖNTEISESTI
Parhaimmillaan chat-keskustelut päättyvät siihen, että yhteydenottaja ilmaisee saaneen itselleen tarvittavan tuen tai tiedon. Tämän olo on ehkä hieman helpottanut ja rauhoittunut tai
tämä ilmaisee tietävänsä, mitä aikoo tehdä seuraavaksi.
“kiitos paljon ajastasi, nyt olo on jo helpottanut kun pääsin vähän jakamaan näitä asioita”
“kiitos sinulle, otan huomenna yhteyttä siihen nuorisotyöntekijään, josta puhuttiin”
Välillä tulee kuitenkin tilanteita, joissa ohjaajan täytyy itse alkaa lopetella keskustelua. Tällaisia
ovat muun muassa tilanteet, joissa suhteellisen pitkään jatkunut keskustelu ei tunnu etenevän,
nuori ei ole sillä hetkellä kykenevä/halukas avaamaan tilannettaan tai nuorella on yksinkertaisesti niin paljon käsiteltävää, että kaikkea ei ehditä käydä läpi yksittäisen keskustelun sisällä.
Tämän vuoksi ohjaajalta vaaditaan kykyä viedä keskustelua lopetukseen jämäkästi mutta rauhallisesti ja nuorta kunnioittavalla tavalla.
Netarin chatissa ei ole myöskään tarkoituksena luoda hoitosuhteita, pitkäkestoisia suhteita
tai aiheuttaa nuorelle riippuvuutta Netarista. Rajaaminen on täten vastuullista toimintaa, joka
yhtäältä voi tuoda nuorelle turvaa rajojen asettamisen kautta ja toisaalta mahdollistaa sen,
että mahdollisimman moni nuori pääsee juttelemaan.
Keskustelua ei tule lopettaa siten, että se tulee nuorelle yllätyksenä. Nuorta voi valmistella keskustelun lähestyvään loppuun kertomalla jäljellä olevasta ajasta:
“meillä on vielä 10 minuuttia aikaa keskustella rauhassa, mistä tahdot jutella?”.
Keskustelun lopettamista voi valmistella käymällä läpi aiemmin käsiteltyjä aiheita ja mahdollisesti yhdessä suunniteltuja toimenpiteitä tai ehdotuksia.
On tärkeää, että keskustelun lopussa nuorella tiedossa, mitä ratkaisumahdollisuuksia tai toimintamalleja hänellä on olemassa. Nuorelta voi myös kysyä, onko hänellä itsellään vielä mielessä
jotain, mistä hän tahtoisi jutella. Lopettaminen tulee tehdä aina ystävällisesti ja kunnioittavasti,
vaikka nuori olisikin tahtonut itse jatkaa keskustelua. Yhteydenottajaa on hyvä kiittää siitä, että
tämä tuli juttelemaan. Nuorelle voi myös kertoa, että tämä voi tulla uudelleen takaisin juttelemaan seuraavan kerran, kun chat on taas auki.
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8. CHATIN ULKOPUOLISTEN KONTAKTIEN
HYÖDYNTÄMINEN
Chat-keskustelut tarjoavat nuorelle luottamuksellisen matalan kynnyksen paikan, jossa käydä
läpi ajatuksia, saada tietoa sekä jakamatonta huomiota ja pohtia erilaisia toimintamahdollisuuksia. Kaikkea ei ole kuitenkaan mahdollista käsitellä tai ratkaista pelkästään chatissa keskustelemalla. Toisinaan nuori hyötyisi kasvokkaisesta tuesta, tutuille henkilöille juttelemisesta
tai eri alojen ammattilaisten palveluista. Keskustelun aikana on hyvä pyrkiä kartoittamaan,
missä määrin nuoren omissa verkostoissa on olemassa luotettavia aikuisia, joille jutella. Tällaisia
voivat olla esimerkiksi huoltajat, muut läheiset, koulun työntekijä, nuorisotyöntekijä tai sosiaalityöntekijä.
Mikäli nuorella on jo olemassa tällaisia kontakteja, on nuorta hyvä kannustaa käsittelemään
asioitaan myös heidän kanssaan. Joskus nuorella on jo mielessä, kenen kanssa asioista voisi
jutella, mutta nuoren kokema jännitys tai häpeä toimii puhumisen esteenä. Tällöin chatissa voidaan yhdessä miettiä kertomisen tapoja; esimerkiksi harjoitella, kenelle puhua, miten valmistautua, mitä sanoa ja mitä seurauksia kertomisella voi olla.
Toisinaan nuorella ei ole ketään, kenelle tämä voi tai haluaa puhua. Tällöin hänen kanssaan on
hyvä käydä läpi erilaisia vaihtoehtoja, riippuen tämän tilanteesta, toiveista ja tarpeista.
Kun ehdotat nuorelle jotain palvelua (esim. kunnan etsivä nuorisotyöntekijä) tai verkkosivua,
valmistaudu kertomaan nuorelle enemmän kyseisestä palvelusta. Voit esimerkiksi ehdottaa,
että tutustuisitte yhdessä kyseiseen palveluun. Tämä voi tapahtua ehdottamalla nuorelle, että
palvelua katsotaan yhdessä. Nuorelta kannattaa myös tiedustella, onko annettu linkki ollut tälle
hyödyllinen tai tahtoisiko nuori saada enemmän tietoa linkin kohteesta.
Nuori saattaa kokea muiden palvelujen tai sivustojen ehdottamisen merkkinä siitä, että ohjaaja
ei ole halukas jatkamaan keskustelua hänen kanssa. Sen vuoksi palvelujen ehdottaminen on
mahdollisuuksien mukaan hyvä ajoittaa keskustelun loppuun, ellei nuori ole varta vasten itse
pyytänyt tietoa hänelle sopivista palveluista. Mikäli ehdotat nuorelle jotain palvelua, on
tätä hyvä muistuttaa hienovaraisesti siitä, että palvelun ehdottaminen ei tarkoita,
että nuorta oltaisiin “ajamassa pois”. Nuoret voivat olla herkkiä kokemaan, että heistä
ei olla kiinnostuneita tai että heille ei löydy aikaa. Tällöin muiden palveluiden ehdottaminen voi
luoda nuorelle tunnetta, että hänet tahdotaan käännyttää muualle. Tämä voi olla vahingollista
nuorelle, etenkin jos juuri palvelun anonymiteetti on saanut tämän jakamaan hyvin henkilökohtaisia asioita. Tällaisessa tilanteessa ohjaajan on hyvä pysyä herkkänä sille, että nuori kokisi
tulevansa kohdatuksi tässä ja nyt ja välttää etenkin sellaista tilannetta, jossa keskustelu kääntyy
ohjaajan aloitteesta eteenpäin ohjaamisen ”tuputtamiseksi”, jos nuori ei siihen ole sillä hetkellä
valmis.
“Oletko muuten kuullut tällaisesta palvelusta? Kertomasi pohjalta voi olla, että saattaisi olla
sinulle hyötyä. Jos tahdot, voidaan tutustua siihen yhdessä tai voit käydä katsomassa sen tämän
keskustelun jälkeen. Voidaan totta kai jatkaa juttelemista myös tässä chatissa :)”.
Keskustelussa käsitellään toisinaan paljon eri asioita ja niissä voi tulla nuoren kannalta paljon
uutta tietoa. Nuorelta ei voida odottaa, että tämä muistaisi keskustelun jälkeen kaikki käsitellyt
asiat. Mikäli olet ehdottanut nuorelle jotain palveluja tai tietoa, on keskustelun lopussa hyvä
muistuttaa nuorta siitä, että tämä voi halutessaan tallentaa keskustelun tai osan keskustelusta
itselleen.
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9. SEKSISTÄ PUHUMINEN NETARI-CHATISSA
Seksistä ja seksuaalisuudesta puhuminen tuo omat erityispiirteensä oikean tiedon jakamiseen
ja rajanvetoihin. Lähtökohtaisesti tärkeintä on jakaa oikeaa ja neutraalia tietoa aiheesta kuin
aiheesta. Hyvänä ohjenuorana on, että ohjaaja jakaa tietoa yleisellä tasolla, menemättä yksityiskohtiin. Tämä tarkoittaa konkreettisesti sitä, että ohjaajan tehtävä ei ole antaa
yksityiskohtaisia vinkkejä yhdyntään, masturbointiin yms. vaan ohjata yhteydenottajaa tutustumaan itse omaan tapaansa toteuttaa omaa seksuaalisuuttaan.
Seksistä ja seksuaalisuudesta puhuttaessa on myös tärkeä huomioida yhteydenottajan ikä ja
pyrkiä keskustelemaan ja jakamaan tietoa ikätasoisesti. On eri asia puhua seksistä 12-vuotiaan
ja 18-vuotiaan kanssa. Ikätasoisuus ei aina ole aina helppoa ja lasten ja nuorten joukossa on
hyvin erilaisilla ja eri tasoisella tiedolla varustettuja yhteydenottajia. Jos sopivan “tason” löytäminen tuntuu haastavalta, voi palloa heittää hieman myös takaisin yhteydenottajalle “Onko teillä
koulussa opetettu näistä asioista?” “Mitä sä itse tiedät seksistä?” ja näin tunnustella ja hakea sopivaa
tapaa puhua erityisesti nuorempien yhteydenottajien kanssa.
Suurin osa palvelun yhteydenottajista on oikeita, tietoa hakevia nuoria, mutta niin valtakunnallisesti kuin globaalistikin tunnetaan erilaisissa auttavissa puhelin- ja chat-palveluissa ilmiö, jossa
kohderyhmään kuulumattomat, tavallisesti aikuiset ihmiset, käyttävät näitä palveluita omien
seksuaalisten tarpeiden ja fantasioiden toteuttamiseen.
Tyypillistä näille palveluita seksuaalisen tyydytyksen saamiseksi käyttäville yhteydenottajille
on, että he pyytävät yksityiskohtaista kuvailua aktista, masturboinnista, sukupuolielimistä
tms. eivätkä juuri itse tuota mitään. Lisäksi he saattavat jäädä herkästi “jumiin” saman aiheen
ympärille ja pysyttelevät sen käsittelyssä yksityiskohdissa ja konkretiassa ilman, että ovat kiinnostuneita keskustelemaan esimerkiksi seksin tai seksuaalisuuden herättämistä ajatuksista tai
tunteista.
Jos kohtaat tai epäilet kohtaavasi tällaisen yhteydenottajan chatissa, toimii ohjenuorana keskustelussa samat periaatteet kuin muutenkin seksi-aiheisissa keskusteluissa: ei yksityiskohtien
jakamista vaan yhteydenottajan ohjaamista tutustumaan itse omaan tapaansa toteuttaa seksuaalisuuttaan sekä keskustelun viemistä myös tunne- ja ajatuspuolen kysymyksiin. Jos tilanteet
tuntuvat haastavilta tai epämiellyttäviltä, voit aina kääntyä myös Pelastakaa Lasten työntekijän
puoleen ja pohtia yhdessä, miten keskustelua jatketaan tai miten sen voisi lopettaa yhteydenottajaa kunnioittaen, mutta perustellusti.

Haluatko tietää lisää, kysyä tai keskustella? Voit olla yhteydessä
Pelastakaa Lasten Reconnect-hankkeen hankesuunnittelijoihin:
Pauliina Turunen, hankesuunnittelija
pauliina.turunen@pelastakaalapset.fi
p. +358 50 4306558
Lauri Sundberg, hankesuunnittelija,
lauri.sundberg@pelastakaalapset.fi
p. +358 50 4421041
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