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Kannabis ja keskustelun kärjekkyys

Suomessa laiton päihde, jota käytetään myös lääkkeenä.

Omat kokemukset vs. tutkimustieto

• Toivotut ja ei-toivotut vaikutukset

• Käyttäjien määrä

Käytön lähes fundamentaalinen puolustaminen (populaarikulttuuri)

Myytit

• Alkoholi on paljon haitallisempaa kuin kannabis

• Itse kasvatettu kannabis on aito luomutuote

• Psykoosi ja skitsofrenia tulee kaikille

• Kannabis on portti kovempiin huumeisiin



Ota puheeksi

• Mieti oma asenteesi kannabikseen liittyen ja hanki tietoa etukäteen

• Kysy! Ja vaikka vastaus kielteinen, pyydä uudelleen ja jatka 
kysymistä

• Arvioi! Kuinka paljon? Kuinka usein? Missä tilanteissa?

• Muista kuunnella ja kysyä myös käytön motiiveista

• Kerro omasta huolestasi, se ei ole keneltäkään pois

• Älä syytä ja syyllistä

• Hyväksy nuori ihmisenä, vaikka et kaikki tekoja hyväksykään



1. Kysy mitä kuuluu?
• Keskity nuoreen ja anna aika, jos/kun nuori hakeutuu keskusteluun.
• Kysy mitä mieltä kannabiksesta. Miten näkyy kaveripiirissä. Tai kysy suoraan käytöstä.

2. Ole kiinnostunut, kysy lisää ja keskity kuuntelemaan nuorta.
• Tarjoa kiireetöntä läsnäoloa nuorelle. Hillitse ”korjaamisrefleksiäsi” ja tarvettasi esiintyä asiantuntijana ja 

auktoriteettina.

3. Keskustelussa on hyvä tuoda esiin näkökulmia ja mielipiteitä.
• Mitä minä ajattelen kannabiksesta? Mitkä ovat riskejä minun mielestä? Mitä säännöt sanovat asiasta?

4. Älä pelottele nuorta.
• Keskustelussa pysyttele faktoissa. Pitäydy väittämästä enemmän kuin tiedät, jos ette tiedä varmasti, 

tarkistakaa faktat luotettavasta lähteestä. (www.paihdelinkki.fi, www.kannabishanke.fi, www.kannabis.eu) 

5. Kiinnostus päihteeseen ei aina tarkoita, että nuori käyttäisi tai haluaisi käyttää päihteitä.
• Kiinnostus voi olla myös halua ymmärtää ilmiötä
• Kiinnostus voi myös liittyä sosiaaliseen piiriin
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6. Ole kiinnostunut myös kaikesta muusta ja kysele niistä.
• Suhteet huoltajiin, koulu/opiskelu, ystävyyssuhteet

7. Päihdekasvatus ei ole erillinen osa kasvatusta,
• vaan osa joka päivästä elämää ja tapahtuu arjen tilanteissa, kun päihteet tulevat esille.
• Turvallisuutta ja läsnäoloa

8. Hyväksy nuori sellaisena kuin hän on.
• Syrjinnän kohteeksi joutuminen tai sen pelkääminen aiheuttavat henkistä kuormitusta ja altistaa 

nuoren päihde- ja mielenterveysongelmille.

9. Ole kiinnostunut nuoren elämästä ja muistuta nuorta, että vaikka tulisi tehtyä virheitä, täällä ollaan!

10. Jos käyttöä, kysy myös miksi käyttää ja onko ilmennyt haittoja.
• Ohjaa eteenpäin, huoltajat mukaan, lastensuojelu, muut tahot.
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KASVI-intervention työkalut:

www.kannabishanke.fi





KIITOS!

kim.kannussaari@ehyt.fi
050 597 7555
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