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Kansallinen Tajua Mut! –toimintamalli kampanjoi 

syyskuussa 2017 nuorten kiusaamista ja 

yksinäisyyttä vastaan #lupapuuttua-kampanjalla. 

Kampanjan aikana keräsimme 100 lausetta 

kiusatuille ja yksinäisille nuorille. 

   

 



1. ”Välitän, siis olen olemassa.” 

- Suomen Pesäpalloliitto 
 

2. ”Älä kuuntele mitä muut sanovat  
sinusta, ole oma itsesi.” 

- ysiluokkalainen, Espoo 

 

3. ”Kaikista kivointa olla kaikkien kaa.”  

Parasta Lapsille ry/palaute perheleiriltä 

 

4. ”Miksi olisi nössöä kertoa jollekin jos on paha olla.  
Älä epäile kiusaamisesta kertomisesta.” 

ysiluokkalainen, Espoo 

 

5. Näe itsestäs hyvät puolet. 
ysiluokkalainen, Espoo 

 

6. ”Kiusaaminen on niinku 
maailman ei-coolein asia!!!!” 

ysiluokkalainen, Espoo 

 

7. ”Se ei koskaan ole sun häpeä.” 

ysiluokkalainen, Espoo 

 

 

8.  Ole rohkea, ystäväsi ei ole vielä löytänyt sinua  

Kauklahden Nuorisotilan nuori 

 

 

9. ”Suojele ja arvosta itseäsi, kun kerrot voimme auttaa.”  

Nuorten talo Kerava 

 

 



10. ”Karma iskee, älä kiusaa!” 

 

11. ”Kiusaaminen on tyhmää.” 

 
12. ” Ur not alone kid” 

 
13. ”Puolusta kaveria!” 
 
14. ”Uskalla kertoa.”  

15. ”Voimia.” 

16. ”Aina on joku joka välittää!” 

 
koottu 8-16-vuotiailta Riihimäen nuorilta 

 

17. ”Ota haaste vastaan, sano tänään kivasti kolmelle 

ihmiselle ja huomenna uudestaan. Kokeillaan, lähtiskö 

hyvä kiertämään. Jaa positiivisuutta, saa 

positiivisuutta!” 

Nuorten mielenterveysseura Yeesi 

 

18. ”Et ole yksin.” 

Keravan perheneuvola 

 

19. ”Toistemme tukena töissä.” 

- Hämeen TE-toimisto 

 

20. ”Loukkaus ei ole sen ongelma, joka saa sen vastaan,  
vaan sen joka sen lähettää.” 

ysiluokkalainen, Espoo 

 



21. ”Älä kuuntele mitä muut sanovat sinusta, ole oma itsesi.” 
 

22. ”Kaikki mukaan leikkiin!” 

23. ” Ole ylpeä itsestäsi.” 

24. ” Puhu jollekin.” 

25. ” Stop! Mobba inte!” 

26. ” Oo cool, älä kiusaa.” 

27. ”Älä anna periksi.” 

ysiluokkalaiset, Espoo 

 

28. ”Musa kuuluu kaikille, yhdessä soiva Kerava! ” 

Keravan musiikkiopisto 
 

 
 

29. ”Olet parempi kuin kiusaaja.” 

30. ”Mieti jos sinua kiusattais?” 
ysiluokkalaiset, Espoo 

 

31.  ” Älä anna muitten lannistaa itseäsi,  

pysy vahvana!” 

 

Pysäkin nuoret, Kerava 

 

32. ”Lopeta dissaaminen.” 



33. ”Ei eläimetkään kiusaa toisiaan.” 

34. ”Anna jokaisen olla oma itsensä.” 

35. ”Älä anna periksi.” 

ysiluokkalaiset, Espoo 

 

36. ”Sivustaseuraaja: Älä sulje silmiä!” 

  Nuorten talo Kerava 

 

 

37. ”Ole rohkea.” 

38. ”Ole oma itsesi.” 

38. ”Olet paras.” 

39. ”Älä välitä hänellä on huono päivä eikä hänellä taida olla kaikki 

kunnossa.” 

40.  ”Kaikki on hyviä jossain!” 

41. ”Ole niin kuin et huomaisi.” 

42.  ”Kaikki puolustavat toisiaan!” 

Kauklahden nuorisotilan nuoret 

  

 

43.  ”Ole rohkea, esiinny varmasti ja puolusta sitä mihin uskot. 

Jokainen kohtaaminen voi muuttaa ihmisen elämän suunnan. Muista, 

olet kypsempi ja vahvempi kuin sinua ahdisteleva ihminen.” 

 Nuorisosäätiö 
 

  

44. ”Pystyt siihen.” 

44. ”Stay strong.” 

45. ” Tule mukaan.” 



46. ”Olet aina jollekin älyttömän tärkeä.” 

47. ”Kerro aikuiselle.” 

48. ”Kannusta muita!” 

Järvenperän nuorisotilan nuoret 

 

 

49. ”Pidä kiinni unelmistasi.  

      Olet arvokas ja osaat.” 

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 

 

 

50. ”Tsemppaa toista.” 

51. ”Olet ihana.” 

52. ”You’re never loser until you quit.” 

53. ”Olet tärkeä.” 

54. ”Älä vaihda omia mielipiteitäsi muiden takia.” 

Järvenperän nuorisotilan nuoret 

 

 

55. ” Älä anna kiusaajien estää sun unelmii.” 

9.-luokkalainen, Espoo 

 

56. ”Loppu kiusaamiselle, VAMOS!” 

Vamos Espoo 

 
 



57. ”Jaksamista. Kyllä se loppuu jossain vaiheessa. ” 
– opiskelija Dabdal 

 

58. ”Älä luovuta. ” 
– sosiaali- ja terveysalan opiskelija Tiina 

 

59. ”Kerro heti, jos sinua kiusataan.”  
– liiketalouden opiskelija Tessa 

 

60. ”You’ll be fine, little buddy, I’m proud of you. “ 
– your friend 

 

61. ”Pysy vahvana ja puhu asiasta. ” 

– liiketalouden opiskelija Jenna.  

 

 

 

62. "Kun yksinäisyys huomataan ajoissa,  

        sitä voidaan ehkäistä ja lievittää.”  

 

63. ”Yksinäisyyden voi tehdä näkyväksi 

puhumalla siitä jollekin. Tarvitaan myös 

joku joka kuulee ja kuuntelee.” 

     Keski-Uusimaan nuorisoasuntoyhdistys 

 

64. ”Ujo ja hiljainen voikin olla se kaikista luotettavin ystävä.  

         Uskalla tutustua ujoon!” 

     Keski-Uusimaan nuorisoasuntoyhdistys 

 

65. "Yksinäisyys vaikuttaa hyvinvointiin ja terveyteen. Ei jätetä ketään ryhmän 
ulkopuolelle.” 

     Keski-Uusimaan nuorisoasuntoyhdistys 



 

66. ”Tasa-arvoisemmassa yhteiskunnassa on vähemmän yksinäisyyttä. 
Pyritään kohtelemaan kaikkia tasavertaisina ihmisinä." 

     Keski-Uusimaan nuorisoasuntoyhdistys 

 

67. ”Erilaisuus johtaa usein yksinäisyyteen. Meidän pitäisi oppia 
hyväksymään erilaisuutta ja omalaatuisuutta paremmin.” 

     Keski-Uusimaan nuorisoasuntoyhdistys 

 

68. ”Älä ole kiusaaja, anna muille iloa.” 

 

69. ”Stop it get some help.” 
70. ”Kaikki kääntyy vielä hyvin.” 
71. ”Sinä riität.” 
72. ”Et ole yhtään huonompi kuin he.” 
73. ”Älä esitä, älä kiusaa!” 
74. ”Puutu kiusaamiseen!” 
75. “Oot mahtava.” 
76. “Ei kiusaamista.” 
 

77. ”Aina on joku joka ei kiusaa.” 
78. ”Kiusaaminen on aina kiusaajan syy.” 
79. ”Muista, että sinä et ansaitse huonoa kohtelua.” 
80. ”Kuuntele musiikkia äläkä välitä toisista!” 
81. ”Kukaan ei ole parempi ku sä.” 
82. ”Kerro opelle.” 
83. ”Kiusaajilla on ongelmia.” 
84. ”Luota itseesi!” 
 
85. ”Hanki apua ja tukea muista äläkä ota itseensä mitään mitä kiusaajat sanoo sulle 
pahaa.” 
 

86. ”Se ei ole sen arvoista.” 
87. ”Älä anna kiusaajien voittaa sinua.” 

ysiluokkalaiset, Espoo 



 
88. ”Kiusaaminen ei ole kivaa.” 

89. ” Ongelma ei ole sinä, vaan kiusaajat, olet upea!” 

90. ”Kiusaaminen on väärin!!” 
91. ”Se ei koskaan ole sun häpeä.” 

92. ”Kiusaaminen ei ole kiusatun vika.” 

93. ”Kiusaajat on epäkohteliaita.” 

94. ”Inte kiusaa.” 

95. ”Kiusaaminen ei tuota hyvää.” 

96. ”Kiusatuksi tuleminen ei oo sun syy.” 

97.”Kaikki tulee olemaan viel okei.” 

98. ”Kiusaaminen ei ole oikein!” 

99. ”Sun ei tarvii kestää kiusaamista!” 

Espoon ysit: 
 
 

100. ”Moikkaamalla saatat 

pelastaa jonkun päivän – pienillä 

teoilla voi olla suuri vaikutus!” 

Riihimäen nuorisopalvelut 

 

 
 
101. ”Kiusaaminen on väärin.” 
102. ”Kiusaaminen on tyhmää!” 
103. ”Kaikilla on oikeus olla oma itsensä ilman kiusaamista.” 

 

104.”Kiusaamisessa ei ole mitään järkeä.” 

 
105. ”Elä ja anna muiden elää rauhassa.” 



 

106.”Älä epäile kertoa opettajalle , se ei ole nössöä.” 
 
107. ”EI kiusaamiselle.” 
108. “Do not send memes to bullies.” 
109. “Herää, älä kiusaa muita!” 

110. ”Kiusaaminen ei tee susta kovaa.” 
 
111.”Oot ihana, pysy vahvana.” 
112. ”Älä ny viiti kiusata.” 
113. “The sun will rize tomorrow.” 
 

114. ”Kiusaajilla on itellä paha olo.” 
115. ”Tu es tres bien!” 
 
116. ”Kiusaus ei oo siistii.” 
117. ”Kiusaajilla on itellä paha olo.” 
118. ”Kiusaaja hanki elämä, älä kiusaa, älä oo luuseri, et älä kiusaa, kaikilla on 
väliä.” 
119. ”Et saavuta mitään kiusaamalla!” 
120. ”Peace and love!” 
 

121. ”Live and let live.” 

 

122. ”Kerro asiasta, sinä et tee mitään väärin.” 
123. ”Älä lopeta toivomista, joskus se loppuu.” 

 

124. ”Puhu tärkeille ihmisille- se loppuu kyllä!” 
 
125. ”Ei ole kivaa jos kiusaa, kellekkään ei tule hyvä mieli jos kiusaa.” 
126. ”Sun arvo ei riipu siitä miten muut sua kohtelee.” 
127. ”Kiusaamiselle pitää sanoa stop!” 
128. ”Älä kiusaa tai satuta, kysy jos tarviit apua.” 

129. ”Älä ole väkivaltainen.” 

130. ”Älä laske omaa itseluottamustasi  

vain sen vuoksi että muut ovat sinua vastaan.” 



 

131. ”Käytä aikas johonkin mikä on hyödyllistä toisin kun kiusaamiseen.” 

 

132. ”Kysy jos tarviit apua, kiusaamista 

vastaan kapina!” 
 
133. ”Bro älä kiusaa.” 

134. ”Usko itseesi ja jumalaan.” 

135. ”Ei niitten sanat sua pysäytä.” 

136. ”Dab on them haters.” 

137. ”Stop the bulling!” 

 

138. ”Sivullinen: Ole rohkea!  
         Ja sano EI kiusaamiselle!” 
 

Espoon ysiluokkalaiset 
 

 


