
 

 
Lasten ja nuorten häiriökäyttäytyminen 

ja päihteet 
 

 

 

 

Lasten ja nuorten häiriökäyttäytyminen, vä-

kivalta ja päihteiden käyttö ovat olleet syksyn 

aikana esillä valtakunnallisessa mediassa. 

Nämä ilmiöt eivät ole Askolassakaan vie-

raita, vaikka valtaosa nuorista voi hyvin ja 

asiat ovat kunnossa. 

Nuorten kanssa työskentelevien ammattilais-

ten huoli lasten ja nuorten pahoinvoinnista 

on kasvanut syksyn aikana. Oppilaitoksissa 

häiriökäyttäytymiseen joudutaan puuttu-

maan lähes päivittäin. Myös vapaa-ajalla 

esiintyvän häiriökäyttäytymisen ja päihteiden 

käytön lisääntyminen on ollut nähtävissä. 

Muun muassa urheilukentiltä ja koulujen pi-

hoilta on löytynyt viikoittain päihteiden käyt-

töön viittaavia välineitä. Alueella on järjes-

tetty myös isoja nuorten juhlia, joissa on 

esiintynyt päihteiden käyttöä. Lasten ja nuor-

ten keskuudessa on havaittu lisäksi sähkötu-

pakan (vape) ja nuuskan välitystoimintaa. 

Ammattilaiset kannustavatkin vanhempia 

juttelemaan lapsen kanssa näistä aiheista ja 

olemaan tietoisia millaisista tuotteista on 

kyse.  

Oppilaitoksissa henkilökunta ja oppilas-

huolto puuttuvat oppilaiden koulupäivän ai-

kaiseen häiriökäyttäytymiseen ja ovat huolta-

jiin aina tarvittaessa yhteydessä. Nuoristoimi 

on tämän syksyn aikana lisännyt jalkautuvaa 

nuorisotyötä nuorten saavuttamiseksi. Yh-

teistyötä tehdään myös Itä-Uudenmaan Ank-

kuritiimin ja poliisin kanssa.  

Kunta ja poliisi toivovatkin nyt myös van-

hempia erityisesti; kiinnittämään huomiota 

siihen mitä lapsi/nuori tekee vapaa-ajallaan, 

missä ja kenen kanssa lapsi liikkuu. Pitä-

mään yhteyksiä toisten vanhempien kanssa 

ja lähtemään paikan päälle katsomaan miten 

lapset viettävät aikaansa.  

Jokainen vanhempi on oman lapsensa paras 

tuki ja asiantuntija. 

Välitetään ja pidetään yhdessä nuoristamme 

huolta. Jos havaitsee häiriökäyttäytymistä, 

päihteiden käyttöä tai väkivaltaa nuorten kes-

kuudessa on tärkeää puuttua siihen vähin-

tään soittamalla 112 ja kertoa havainnois-

taan. Kiireettömissä tilanteissa havainnois-

taan voi myös ilmoittaa; ennaltaestava.ita-uu-

simaa@poliisi.fi p.0295 413 852. 

 

 

 

Lasten ja nuorten pahoinvointi voi ilmetä häirökäyttäytymisenä, väkivaltana tai päihteiden käytön 

lisääntymisenä. 

Vanhempi, jos olet huolissasi lapsestasi/nuorestasi, omasta jaksamisestasi tai 

lapsi itse kaipaa apua, voit olla yhteydessä koulu- ja opiskelijaterveydenhuol-

toon, nuorisotyöntekijöihin, etsivään nuorisotyöntekijään tai perhetyöhön.  

 

Työntekijöiden yhteystiedot löydät osoitteesta 

www.askola.fi.  

Sosiaali & Terveys ja Nuoriso & Vapaa-aika-

otsikoiden alta. 

 

Nuorisotyön Junnu Linkkubussi liikkuu ky-

lillä iltaisin (ma, ke ja joka toinen pe), bus-

sissa on mahdollisuus jutella nuoriso-ohjaajan 

ja turvallisten aikuisten kanssa. 

 

Junnu Linkkubussin aikataulut löydät kun-

nan kalenterista ja Junnu Linkku osiosta: 

www.askola.fi/etusivu/vapaa-aika-nuo-

riso/nuoriso/junnu-linkku-askolassa/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apua voi hakea myös nimettömästi netistä; 

nuoret:  https://normaali.fi/ 

vanhemmat: https://enjaksa.fi/ 

 

Ehyt ry: https://ehyt.fi/paihde-peli-

info/paihdeneuvonta/ 

ja maksuton puhelinneuvonta                      

p. 0800 90045 

MLL lasten ja nuorten puhelin ja chat sekä 

vanhempainnetin chat palvelut: 

https://www.mll.fi/vanhemmille/toiminta-

lapsiperheille/lasten-ja-nuorten-puhelin/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuorisotyön Junnu Linkkubussissa voi tavata muita 

nuoria ja nuoriso-ohjaajan. 
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