
Avittaja
Hei nuori, et ole yksin. Avittaja auttaa, kun 
sosiaaliset tilanteet jännittää.



Kuka pääsee mukaan? 
Voit päästä Avittajaan mukaan, mikäli olet alle 30-vuotias 
nuori ja koet sosiaalisen arkuuden rajoittavan elämänsuun-
nitelmiesi etenemistä. Sosiaalinen arkuus voi johtua esimer-
kiksi kiusaamiskokemuksista, masennuksesta, ahdistuneisuus-
häiriöstä, työttömyyden tai sairauden pitkittymisestä tai 
hiljaisesta ja ujosta luonteesta. Tärkeintä on oma motivaatiosi 
vastaanottaa apua ja ohjausta jännittämisen vähentämiseksi. 

Mitä Avittaja tarjoaa Sinulle? 
Avittajassa Sinulla on mahdollisuus oppia hallitsemaan jänni-
tystäsi ja suunnitella tulevaisuuttasi ohjaajan tuella. Yksilöoh-
jauksessa autamme Sinua löytämään omat vahvuutesi, voima-

varasi, kiinnostuksenkohteesi ja haaveesi sekä käymme läpi 
eri mahdollisuuksia toteuttaa henkilökohtaisia tavoitteitasi. 
Lisäksi Sinulla on mahdollisuus tutustua uusiin ihmisiin kolme 
kertaa viikossa kokoontuvassa Avittaja-ryhmässä. Ryhmään 
osallistuminen ei ole pakollista, mutta suotavaa sosiaalisen 
arkuuden vähentämiseksi.

Mitä ryhmässä tehdään?
• opimme, mikä ylläpitää jännittämistä ja mitä keinoja sen hel-
pottamiseen on olemassa
• harjoittelemme jännittävien tilanteiden kohtaamista
• pohdimme omia keinoja lisätä mielen hyvinvointia
• laitamme yhdessä ruokaa ja liikumme

Merkitse yksi numero kunkin ongelman kohdalle ja vastaa kaikkiin kysymyksiin. Sen jälkeen laske pisteet yhteen.

0 = ei yhtään, 1 = vähän, 2 = kohtalaisesti, 3 = hyvin paljon, 4 = äärimmäisen paljon

0–18 pistettä = Jännittämisesi on normaalia/vähäistä.
19–29 pistettä = Jännittämisesi on koholla/voimakasta.
Yli 29 pistettä = Jännittämisesi on hyvin voimakasta ja haittaa arkipäiväistä selviytymistäsi. Sinun kannattaa keskustella tilanteestasi ammat-
tihenkilön kanssa. Tässä joukossa on paljon sosiaalisten tilanteiden pelosta kärsiviä.

Avittajasta apua jännitykseen

Kuinka paljon seuraavat ongelmat ovat vaivanneet sinua viimeisen viikon aikana?
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Tavoite
Tavoitteena on, että sosiaalisiin tilanteisiin liittyvät pelkosi 
eivät kohtuuttomasti rajoittaisi elämääsi vaan pystyisit etene-
mään kohti sinulle mieluisaa päämäärää. 

Miten Avittajaan pääsee mukaan? 
Mikäli kiinnostuit, voit olla yhteydessä Avittajan henkilöstöön
(tiedot alla). Palvelu on maksuton.

Yhteistyössä:

Juho Kirvesniemi
puh. 044 777 0436
juho.kirvesniemi@sotek.fi

Minna Labbas
puh. 044 777 0366
minna.labbas@sotek.fi

Ota yhteyttä:


