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Decibelin trendiraportit ovat lyhyitä koosteita ilmiöistä tai ongelma-alueista, jotka Decibelin 

nuorisotiedottajat ovat huomanneet olleen ajankohtaisia Kysy Pois! -neuvontapalvelussa kuluneen 

kuukauden/ajanjakson aikana. Trendiraportit voidaan jakaa Decibelin 11 jäsenkunnassa kaikille niille, jotka 

tiedon tarvitsevat, esimerkiksi koulukuraattoreille, terveydenhoitajille, sosiaalityöntekijöille ja nuoriso-

ohjaajille. Ne jaetaan nuorisotoiminnassa mukana olevien viranhaltijoiden kautta kaikkiin Decibelin 

johtoryhmässä istuviin kuntiin.  

 

Huhtikuu – Kesäkuu 2020 
 
Kysymyksiä yhteensä  620  
 
Trendit, Kysy pois  
Kysymyksiä vartalosta on tullut, kuten aiemminkin – kysymykset käsittelevät muun muassa vartalon 

kehittymistä, kuukautisia, ehkäisyä, raskautta, seksiä sekä muuten sukupuolielimiä. Myös porno on ollut 

ajankohtainen aihe. 

Mielenterveyttä käsittelevissä kysymyksissä aiheina ovat olleet ahdistus, yliajattelu sekä huolestuneisuus. 

Osassa kysymyksiä ei haluta kertoa omasta voinnista – osassa kerrotaan jotain siitä, mutta ei koko totuuttaa. 

Rakkausongelmat tai tunteita käsittelevät pohdinnat – nuoret haluavat konkreettisia vinkkejä siitä, mitä he 

voivat tehdä, mutta pelkäävät tunteidensa paljastamista. Se on usein havaittavissa mielenterveyttä ja suhteita 

käsittelevissä kysymyksissä, joissa kysyjällä on huono itsetunto. 

Koronaa käsitteleviä kysymyksiä on tullut – esim. ulkomailla vierailusta sekä matkustamisen sallimisesta. 

Huhti-maaliskuun aikana kysymyksien kokonaismäärä on ollut suurempi kuin edellisellä ajanjaksolla. 

Kuten edellisessä trendiraportissa mainittiin, olemme huomanneet, että kysymyksiä on tullut eri 

vuorokauden aikoihin. Suurin osa kysymyksistä on tullut päiväsaikaan – verraten siihen, että aiemmin niitä 

tuli lähinnä ilta-aikaan. Tämä on jatkunut huhti- ja toukokuun aikana. Kesäkuun aikana kysymysten määrä 

on hieman vähentynyt ja kysymyksiä on tullut jälleen enemmän iltaisin ja viikonloppuisin. 

Suomenkielisten kysymysten määrä on lisääntynyt koko ajan. 

Ajanjakson perusteella meidän mielestämme nuorille pitäisi tiedottaa enemmän  

 Seksuaaliterveydestä – mm. ehkäisystä, raskaudesta, seksistä, sukupuolitaudeista, pornosta 

 Siitä, mitä tulisi tehdä, jos ei voi hyvin, miten voi saada apua ja kenen puoleen voi kääntyä 

sekä kuinka tärkeää on puhua jollekkin omasta voinnista - erityisesti loma-aikana, kun moni 

toiminto on suljettu. 

 Itsetunnosta ja yksinäisyyden tunteesta 

Aiemmat trendiraportit voi lukea verkkosivulla https://www.decibel.fi/meista/decibelin-trendiraportit.  

 

Kiinnostusta teemapakettien KIKSI ja NETISTI sähköisiin aineistoihin? Otathan yhteyttä ja kysyt lisää: 

decibel@mustasaari.fi! 

Ystävällisin terveisin  

Decibel-tiimi 
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