…suurella osalla lasisen lapsuuden
seuraukset jatkuvat
		 pitkälle aikuisuuteen.

TAVOITTEET • Lasinen lapsuus

-toiminnan tavoitteena on vanhempien juomisesta aiheutuvien haittojen
vähentäminen. Lasinen lapsuus
tarjoaa haittoja kokeville nuorille
ja jo aikuisille suoria tukimuotoja,
tuottaa tietoa ja välineitä lapsia ja
perheitä kohtaavien työntekijöiden
tueksi, sekä pyrkii vaikuttamaan koko
väestön asenteisiin ja tapakulttuuriin.
Keskeisenä tavoitteena on lapsen
arjen turvallisuuden lisääminen päihteitä liikaa käyttävien vanhempien
perheissä, sekä lasisen lapsuuden
kokeneiden aikuisten elämänlaadun
parantaminen.

NUORILLE • Lasinen lapsuus

ylläpitää nuorille Varjomaailmaverkkopalvelua, jossa nuoria tuetaan
ammattimaisesti ohjattujen nettiryhmien, neuvontapalvelun, sekä
chattien keinoin. Varjomaailma toimii
aktiivisesti myös sosiaalisessa
mediassa. Lasinen lapsuus toimii
nuorten tukemiseksi monimuotoisesti
myös yhteistyöverkostoissaan.

Läheisten alkoholinkäyttö on
määrällisesti kaikkein suurin
haittoja ja ongelmia aiheuttava
päihteidenkäytön muoto.

AIKUISILLE • Lasisen lapsuuden

kokeneet aikuiset ovat keskeinen
kohderyhmä. Aikuisille järjestetään
nettiryhmiä ja ylläpidetään keskustelufoorumia. Lasinen lapsuus -sivustolla tarjotaan tietoa oman lapsuuden
ongelmien kanssa toimeen tulemisesta ja avun hakemisesta.

Kaikkein vakavimmin ongelmasta kärsivät haitallisesti
alkoholia käyttävien aikuisten
kanssa asuvat lapset.

Aikuisten
alkoholinkäyttö
haittaa joka
neljättä lasta…

haitat • Lasinen lapsuus -kysely
tutkimuksen mukaan kielteisiä
seuraamuksia aikuisten alkoholin
käytöstä lapsuudenkodissa on
kokenut 23 prosenttia suomalais
aikuisista.
RIITELYÄ, NIMITTELYÄ — 82
27

55

YÖRAUHAN PUUTETTA — 77
18

59

PERHEEN RUTIINIEN KÄRSIMISTÄ — 75
25
HENKISTÄ PAINOSTUSTA — 63
20

YLLÄPITÄMÄÄN
MYÖNTEISTÄ ILMAPIIRIÄ

KODIN ULKOPUOLELLA
TURVALLISIA

KODISSA OLI AIKUINEN,
JOKA ANTOI AIKAA JA
HUOMIOTA
KYLLÄ

HÄPEÄ — 75
21

54

EPÄLUOTTAMUS TULEVAISUUTTA KOHTAAN — 62
18
44
45

lapsuus työskentelee erilaisten lapsia
ja perheitä työssään kohtaavien
ammattilaisten valmiuksien parantamiseksi ja on kutsuttavissa erilaisiin
ammattilaistilaisuuksiin. Tavoitteena
on lapsisensitiivisyyden lisääntyminen kaikissa perheille suunnatuissa
palveluissa. Lasinen lapsuus on myös
käytettävissä kumppanina toiminnan
suunnittelun tukena, esimerkiksi
nettityöskentelyyn perehdyttämisessä ja teknisenä alustana.
Eri ammattiryhmille on tarjolla
erilaisia työvälineitä. Amaliaoppimisympäristö on suunnattu
sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten
käyttöön, mutta sitä voivat hyödyntää
myös eri ammattiryhmät ja työyhteisöt. Varhaiskasvatuksen sekä
koulujen työn tueksi on tuotettu
paljon materiaalia asiakaskäyttöön.

KAIKILLE • Lasinen lapsuus tuottaa

AIKUISKONTAKTEJA

Lasisella lapsuudella voi olla pitkät
jäljet, koska se vaikuttaa henkilön
minäkäsitykseen ja toimintakykyyn.
Aikuisten alkoholinkäyttö aiheuttaa
valitettavan usein häpeää, huonoa
itsetuntoa ja epäluottamusta
tulevaisuutta kohtaan.

LASINEN LAPSUUS & TALOUSTUTKIMUS 2016

PERHEENJÄSENTEN

JOKA PYSTYI

JOSKUS

HUONO ITSETUNTO — 61
16

KOTONA OLI LÄMPÖÄ

KODISSA OLI AIKUINEN,

43

LASINEN LAPSUUS & TALOUSTUTKIMUS 2016

lasinenlapsuus.fi

Suojaavat tekijät

KESKEN

50

FYYSISTÄ KOVAKOURAISUUTTA — 48
13
35

USEIN

AMMATTILAISILLE • Lasinen

Haittoja kokeneiden merkittävimmät
kielteiset kokemukset olivat kodin
riitely ja nimittely, yörauhan puute ja
perheen rutiinien kärsiminen. Myös
henkinen painostaminen oli yleistä.
Fyysistä kovakouraisuutta koki puolet
haittoja kokeneista.

EI

Vaikeissakin oloissa voi olla hyvää
vanhemmuutta ja hyvää lapsuutta.
Haittoja vanhempien juomisesta
kokeneista huomattavalla osalla
puuttui kasvuympäristöstä keskeisiä
suojaavia tekijöitä.
LASINEN LAPSUUS & TALOUSTUTKIMUS 2016

tietoa lapsuudenkokemuksista. Laajaalaista tietopohjaa tarjotaan median
käyttöön aihepiirin yleisen tietoisuuden lisäämiseksi. Lasinen lapsuus
vaikuttaa aktiivisesti perinteisessä
ja sosiaalisessa mediassa. Lasisen
lapsuuden tuotteet ja materiaalit,
kuten kampanjafilmit ja julisteet,
ovat kaikkien vapaasti käyttävissä.
lasinenlapsuus.fi
lasinenlapsuus@a-klinikka.fi
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