TA S O 2

ALKOHOLINKÄYTÖN ALOITUS s.48
TOSIYSTÄVÄ? s.54
ELIMISTÖN KUIVUMISTA KUVASTAVA KOE s.56
RYHMÄPAINE JA DRAAMAHARJOITUS s.60
JUHLAPÄIVÄT JA ALKOHOLI s.63
TOTTA VAI TARUA? s.66
SOSIAALISIA JA KULTTUURISIA NÄKÖKOHTIA s.70
MITÄ SINÄ SANOISIT? s.72
VALINTA - TOIMINTA - SEURAUKSET s.76

47

ALKOHOLINKÄYTÖN ALOITUS
Harjoituksen kesto: 40 - 80 minuuttia (riippuen lähestymistavasta ja osallistujien valmiuksista)
Aineisto ja valmistelu: Kopioi Oppilaan aineisto 1 ja 2 joko kaikille osallistujille tai pareille.
Tavoite: Harjoituksen tavoitteena on saada oppilaat ottamaan kantaa erilaisiin alkoholia koskeviin
väittämiin ja pohtimaan, miksi jotkut nuoret aloittavat alkoholinkäytön, toiset taas eivät. Harjoituksen
aikana oppilaat saavat mahdollisuuden pohtia omia kulutustottumuksiaan ja suhtautumistaan alkoholiin
sekä keskustella vastuullisen käytöksen tunnusmerkeistä.
Työskentelytapa:
itsenäinen pohdinta ja tehtävät
ryhmäharjoitus
kirjoitusharjoitus
keskustelu koko luokan kanssa
väittely/rooliharjoitus

JOHDANTO

Harjoitus on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa oppilaat ottavat itsenäisesti kantaa alkoholiin
liittyviin väittämiin. Toisessa pohditaan nuorten suhtautumista alkoholinkäyttötottumuksiin. Väittämät
löytyvät Oppilaan aineisto 1:n taulukosta.
Nuorten suhtautuminen alkoholinkäyttöön vaihtelee ja monet syyt vaikuttavat nuorten päätökseen aloittaa alkoholinkäyttö tai pidättyä siitä. Harjoituksessa oppilaat pääsevät pohtimaan seuraavia kysymyksiä:
–
Mitkä syyt vaikuttavat mielestäsi siihen, että nuoret aloittavat alkoholinkäytön?
–
Miksi jotkut nuoret eivät aloita alkoholinkäyttöä?
–
Jos alkoholia päättää käyttää, miten sen voisi tehdä järkevällä tavalla?
–
Mitä seurauksia alkoholinkäytöllä voi olla, jos siihen ei suhtaudu varovaisesti?
Opettajan tukiaineistossa on tutkimustietoa nuorten alkoholinkäyttöön liittyvistä asenteista. Tietoja kannattaa käyttää keskustelun pohjana.
HARJOITUKSEN KULKU

Vaihe 1
a)

Aloita harjoitus keskustelemalla alkoholista yleisellä tasolla.

Ehdotuksia kysymyksiksi:
–
Miten suhtaudut alkoholiin yleisellä tasolla? (Esimerkiksi: riskit, terveys, kulutus, vastuu jne.)
–
Oletko ollut tekemisissä alkoholin kanssa?
–
Onko tavallista, että ystäväsi juovat?
–
Missä yhteyksissä he juovat? (Esimerkiksi: juhlat, paikat jne.)
b)

Jaa Oppilaan aineisto 1 ja pyydä oppilaita miettimään itsenäisesti tehtävän väittämiä ja
täyttämään vastauksensa taulukkoon. Painota, että kaikki vastaukset annetaan nimettöminä.
Taulukkoa voidaan vaihtoehtoisesti käyttää myös kuuma tuoli -harjoituksen pohjana.

c)

Kerää lomakkeet ja keskustele väittämistä koko luokan kanssa. Anna kaikkien halukkaiden
kertoa mielipiteensä. Jos osa oppilaista ei halua ilmaista kantaansa, heidän ei tarvitse vastata.
Pohtikaa lopuksi suhtautumista alkoholiin koko luokan kanssa vapaamuotoisesti. Lähtökohtana
voidaan käyttää esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:
–
Ketä kuuntelet alkoholiin liittyvissä asioissa? (Esimerkiksi: vanhemmat, sisarukset, kaverit,
aikuiset, samanikäiset tms.)
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–
–

Mitä tekisit, jos kaverisi joisi itsensä liian humalaan? (Esimerkiksi: auttaisin, kertoisin
aikuiselle, lähtisin pois tms.)
Mitä pitäisi mielestäsi ottaa huomioon ja millaisia rajoja asettaa alkoholinkäyttöön
liittyen? (Esimerkiksi: ei juoda lainkaan, juoda vain mausta nauttiakseen, välttää juomasta
itseään humalaan tms.)

Vaihe 2
a)

Jatka oppituntia kertomalla, että seuraavaksi oppilaat pohtivat itsenäisesti tai ryhmäkeskusteluiden avulla nuorten alkoholinkäytön syitä ja mahdollisia vastuullisia toimintatapoja.

b)

Jaa Oppilaan aineisto 2 ja pyydä oppilaita vastaamaan kysymyksiin pareittain. Muistuta, että
yhteen kysymykseen voi antaa useita vastauksia.

c)

Keskustelkaa kysymyksistä ja oppilaiden mielipiteistä koko luokan kanssa. Oppilaille tulisi antaa
tilaisuus kommentoida toistensa vastauksia.

d)

Seuraavaksi toteutetaan väittely/rooliharjoitus, jossa muodostetaan kaksi erilaisia
alkoholinkäyttötapoja edustavaa ryhmää. Toinen ryhmä esittää niitä, jotka käyttävät alkoholia,
toinen taas niitä, jotka eivät käytä. Väittelyn puheenjohtajana voi toimia joko opettaja tai oppilas.
Väittelyn argumentteina voidaan käyttää vastauksia Oppilaan aineisto 2:n kysymyksiin, joista
luokka keskusteli edellisessä vaiheessa.

e)

Keskustelkaa harjoituksen lopuksi seuraavista kysymyksistä koko luokan kanssa:
–
Miten nuoret saataisiin välttämään alkoholin käyttöä alle 18-vuotiaana?
–
Mitkä voisivat mielestäsi olla keinoja, jotka edistäisivät kohtuullisia ja vastuullisia
juomatottumuksia nuorten keskuudessa?

OPETTAJAN TUKIAINEISTO

Vaihe 1
Alkoholi on yhteiskunnassamme sallittu päihde. Se ei kuitenkaan tarkoita, että alkoholi olisi vaaratonta.
Alkoholin, aivan kuten muidenkin päihteiden, väärinkäyttö aiheuttaa fyysisiä ja psyykkisiä vaurioita. Jos
runsas alkoholinkäyttö jatkuu pitkään, riippuvuuden riski kasvaa. Silloin juomistaan ei voi enää hallita.
Noin 3 000 - 3 500 suomalaista kuolee vuosittain alkoholinkäyttöön liittyviin sairauksiin tai vammoihin.
Alkoholin väärinkäyttö aiheuttaa suurta kärsimystä sekä käyttäjälle itselleen että hänen läheisilleen.
(THL, Tilastokeskus 2008.)
Vaihe 2
Alla on lisätietoja ja tukiaineistoa Oppilaan aineisto 2:n kysymysten käsittelyyn. Tiedot perustuvat
ruotsalaistutkimuksiin (CAN, Alkoholkommittèn ja Folkhälsoinstitut).
Syitä nuorten juomiseen:
–
he etsivät identiteettiään
–
he hakevat jännitystä ja seikkailuja
–
he haluavat ottaa riskejä
–
he kokeilevat rajojaan
–
he haluavat olla cool
–
he haluavat vaikuttaa aikuiselta
–
kaverit juovat, ei halua jäädä ulkopuoliseksi
–
yhteishengen luominen
–
alkoholi on hyvää
–
uteliaisuus
–
hauskanpito
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Muita näkökohtia nuorten alkoholinkäyttöön:
–
Nuoret käyttävät alkoholia, vaikka ovat tietoisia riskeistä.
–
Teini-ikään kuuluu etsiä jännitystä, ottaa riskejä ja kokeilla rajojaan.
–
Nuorille alkoholilla on vahva symboliarvo, ja se on aikuisuuden merkki.
–
Yhteinen toiminta osoittaa kuulumista tiettyyn ryhmään, mikä taas usein edustaa
vapautta ja itsenäisyyttä: alkoholi voidaan nähdä yhdistävänä tekijänä.
–
Alkoholilla on sekä sosiaalisia että kulttuurisia merkityksiä:
•
Kansallinen identiteetti (”suomalaiset ovat kovia juomaan”)
•
Sukupuoli (”juon kuin tosimies” - ”juon naisellisesti, vähän vähemmän”)
Alkoholinkulutus ja ikä:
–
Nuorimmat, 14–15-vuotiaat, juovat uteliaisuudesta ja kokeakseen miltä tuntuu olla
humalassa. He etsivät jännitystä miettimällä tapoja, joilla alkoholia voi hankkia, kuinka
piilottaa juomat epäluuloisilta vanhemmilta ja juoda ne salaa. Myöhemmin puhutaan ja
muistellaan, mitä kaikkea tapahtui.
–
17–18-vuotiailla kyseessä on enemmän sosiaalinen toiminta, esimerkiksi baarissa
käyminen ja kokoontuminen juhlimaan yhdessä ennen sitä.
–
Alkoholi nähdään keinona lievittää hermostuneisuutta: humalassa on helpompi
tutustua uusiin ihmisiin.
–
Jos tekee juotuaan jotain tyhmää, voi aina syyttää alkoholia.
HARJOITUKSEN SYVENTÄMINEN

Oppilaat voivat dramatisoida Oppilaan aineisto 2:n kysymysten vastauksia:
–
Mitkä syyt vaikuttavat mielestäsi siihen, että nuoret aloittavat alkoholinkäytön?
–
Miksi jotkut nuoret eivät aloita alkoholinkäyttöä?
–
Jos valitsee alkoholinkäytön, millä tavoin voi toimia vastuullisesti ja osoittaa ymmärtävänsä
alkoholinkäytön riskit?
–
Mitkä voivat olla seuraukset, jos alkoholia juo liikaa ja käyttäytyy vastuuttomasti? Jokaisen
dramatisoinnin jälkeen tapahtumien kulusta voidaan keskustella käsitteiden
“valinta - toiminta - seuraukset” valossa.
–
Miksi tällaisia valintoja tehdään (ks. listat)?
–
Mitä tapahtuu?
–
Mitä seurauksia voi olla?
–
Oliko tämä sen arvoista?
Kysymyksiä lopuksi:
–
Miksi aikuiset juovat alkoholia?
–
Miksi osa nuorista käyttää alkoholia?
–
Miksi osa aikuisista valitsee alkoholittoman elämäntyylin?
–
Miksi osa nuorista valitsee alkoholittoman elämäntyylin?
–
Kuinka kunnioitusta voi mielestäsi saada?
–
Kirjoita muistiin kaikki mielessäsi olevat kysymykset ja pohdinnat, jotka koskevat alkoholia.
Tehkää koulussa tutkimus, jonka tarkoituksena on selvittää oppilaiden suhtautumista alkoholiin ja heidän
näkemyksiään siitä, kuinka nuoret saataisiin välttämään alkoholinkäyttöä alle 18-vuotiaana.
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ALKOHOLINKÄYTÖN ALOITUS
Valitse vaihtoehto, joka parhaiten kuvastaa omaa suhtautumistasi väittämään.
Jokaisen väittämän kohdalla saa valita vain yhden vaihtoehdon.

OPPILAAN
AINEISTO

Mitä mieltä olet?
Täysin samaa
mieltä

Samaa
mieltä

1. Alkoholinkäyttö
aloitetaan, koska
se on siistiä.
2. Alkoholin juominen
on tyhmää.
3. Hauskanpitoon
tarvitaan alkoholia.
4. 14-vuotias on liian nuori
juomaan alkoholia.
5. On OK, että tyttö
on humalassa.
6. On OK, että poika
on humalassa.
7. Jos ei käytä alkoholia,
jää jostain paitsi.
8. Kohtuullinen päivittäinen
alkoholinkäyttö voi olla osa
terveellistä elämäntapaa.
9. Alkoholista
kieltäytyminen
on kiusallista.
10. Kun juodaan, tavoitteena
on tulla humalaan.
11. Alkoholi pitäisi
kieltää.
12. Alkoholi tekee
minusta coolin.
13. Nuorilla pitäisi olla
oikeus käydä baareissa
ja pubeissa.
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Ei osaa
sanoa

Eri
mieltä

Täysin eri
mieltä

ALKOHOLINKÄYTÖN
ALOITUS
Minkä syiden uskot vaikuttavan siihen, että osa nuorista aloittaa alkoholinkäytön?
1.

2.

3.

4.

Miksi jotkut nuoret eivät aloita alkoholinkäyttöä?
1.

2.

3.

4.
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OPPILAAN
AINEISTO

Jos aloittaa alkoholinkäytön, millä tavoin voi toimia vastuullisesti ja osoittaa ymmärtävänsä alkoholinkäytön riskit?
1.

2.

3.

4.

Mitä seurauksia voi olla, jos alkoholia juo liikaa eikä ota vastuuta käytöksestään?
1.

2.

3.

4.
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TOSIYSTÄVÄ?
Harjoituksen kesto: 40 - 80 minuuttia (riippuen osallistujien valmiuksista)
Aineisto ja valmistelu: Kopioi Oppilaan aineisto 1 koko luokalle.
Tavoite: Harjoituksen tavoitteena on antaa osallistujille mahdollisuus pohtia, mitä he tekisivät erilaisissa tilanteissa, ja antaa tämän avulla valmiuksia tulevaan. Lisäksi oppitunnin tarkoitus on korostaa, että
nuoret ovat vastuussa käytöksestään myös muille.
Työskentelytapa:
luetun ymmärtäminen
ryhmäharjoitus
esitys

JOHDANTO

Harjoitus perustuu kuvauksiin erilaisista tilanteista. Oppilaat muodostavat pienryhmiä ja analysoivat
tilanteita aina yhden henkilön näkökulmasta. Ryhmien päätelmien avulla voidaan pohtia henkilöiden
toiminnan syitä ja parasta ratkaisutapaa kussakin tilanteessa.
HARJOITUKSEN KULKU

a)

Kerro, että työskentelette aluksi ryhmissä ja keskustelette erilaisista tosielämän tilanteista,
joissa alkoholi on mukana kuvassa.

b)

Muodosta osallistujista pienryhmiä ja jaa heille Oppilaan aineisto 1. Jokainen ryhmä
työskentelee yhden tilanteen ja siihen liittyvien kysymysten parissa. Samaa tilannetta saattaa
käsitellä useampikin ryhmä, luokan koosta riippuen. Tämä ei haittaa, vaan on pikemminkin hyvä,
että ryhmät voivat laajentaa toistensa näkökulmia ja kommentoida toistensa vastauksia.

c)

Kysymyksiä kannattaa ensin työstää ryhmissä, minkä jälkeen ryhmät esittävät vastauksensa
koko luokalle. Kaikki ryhmät voivat esittää omia mielipiteitään muiden vastauksia koskien.

d)

Harjoituksen lopuksi oppilaat kirjoittavat yksin tai ryhmissä jatkoa tai loppuratkaisun yhteen
Oppilaan aineisto 1:n tilanteista.

OPETTAJAN TUKIAINEISTO

Pohdintaharjoituksissa ei ole oikeita tai vääriä vastauksia. Jokaisella on oikeus omaan mielipiteeseensä
ja arvoihinsa. Harjoitusten tarkoituksena on saada osallistujat tiedostamaan omat arvonsa ja mielipiteensä käsiteltävän kysymyksen suhteen. Pohdintaharjoitukset tukevat omien asenteiden, ajatusten ja
arvojen muotoutumista ja jäsentämistä ennen syvällisempää keskustelua.
Moniin esimerkiksi moraalia, uskontoa, eettisiä kysymyksiä, ideologioita, ennakkoluuloja ja seksuaalisuutta koskeviin kysymyksiin ei ole selviä tai yksinkertaisia vastauksia. Siksi tarkoituksena onkin saada
oppilaat ajattelemaan itse ja ottamaan aktiivisesti kantaa käsiteltäviin kysymyksiin. Joskus riittää, kun yksi
osallistuja uskaltaa sanoa mielipiteensä. Se on jo ensimmäinen askel. Mielipiteiden ja ajatusten vaihto
on kuitenkin tärkeä taito, jota tarvitaan kaikessa yhteiskunnallisessa kanssakäymisessä, ja sitä kannattaa
harjoitella. Myös muiden kuunteleminen on tärkeä ja hyödyllinen taito, jota on syytä harjoitella.
HARJOITUKSEN SYVENTÄMINEN

Harjoituksen syventämiseksi osallistujat voivat valita kertomuksista toisen henkilöhahmon näkökulman
ja keskustelevat tapauksesta sen perusteella.
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TOSIYSTÄVÄ?

OPPILAAN
AINEISTO

Alla on kuvattu kolme erilaista tilannetta. Lukekaa ja käykää ryhmässä
läpi yksi tilanne ja vastatkaa yhdessä sitä koskeviin kysymyksiin.

Yökylässä
Olet kolmen kaverisi kanssa ystävänne luona yötä. Yhdellä kaverilla on mukanaan olutta. Tiedät, että
yhden kaverisi mielestä oluen juominen on huono idea, mutta muut joisivat varmaan mielellään vähän.
Ystäväsi joutuu varmasti pilkan kohteeksi, jos ei halua osallistua.
1.
2.
3.
4.
5.

Keksikää yksi tai useampi mahdollinen vaihtoehto, kuinka tapahtumat etenevät.
Mitä riskejä seuraa, jos kaverukset päättävät juoda olutta? Perustele!
Mikä on mielestäsi oluen hankkijan vastuu?
Mitä pitäisi tehdä, että jokainen voisi tehdä päätöksensä itse?
Mitä olisit itse tehnyt samassa tilanteessa?

Syntymäpäivät
Isälläsi on 50-vuotissyntymäpäivät. Juhlissa on tarjolla paljon ruokaa ja runsaasti olutta, viiniä ja muita
alkoholijuomia. Olet saanut kutsua juhliin yhden ystäväsi, jonka huomaat seisovan nurkassa joidenkin
vanhempien poikien kanssa. Hän vaikuttaa hermostuneelta ja ahdistuneelta. Kun menet lähemmäs,
huomaat, että pojat yrittävät saada hänet juomaan alkoholia.
1.
2.
3.
4.

Mitä voisit tehdä auttaaksesi ystävääsi?
Mitä ystäväsi toivoisi sinun tekevän?
Jos päätät olla auttamatta ystävääsi, miten luulet sen vaikuttavan teidän väliseenne
suhteeseen?
Mitä haluaisit ystäväsi tekevän, jos itse joutuisit samaan tilanteeseen?

Juhlat
Olet juhlissa, joissa suurin osa juhlijoista on samanikäisiä kuin sinä itse. Jotkut parhaista ystävistäsi tulevat luoksesi ja kertovat kaataneensa juomiinsa viinaa. Huomaat selvästi, että he ovat alkaneet humaltua. Kukaan muu paikalla olija ei vaikuta aluksi huomaavan mitään. Ystäväsi muuttuvat kuitenkin koko
ajan kovaäänisemmiksi ja alkavat käyttäytyä huonosti. Tiedät, että tilanne ei tule muuttumaan ainakaan
parempaan suuntaan.
1.
2.
3.
4.

Mikä on mielestäsi tällaisessa tilanteessa sinun vastuusi ystävänä?
Olisiko ystäviesi mielestäsi syytä pitää vain huoli itsestään?
Mitä voisit tehdä auttaaksesi ystäviäsi?
Tiedät, että he saattavat nolata itsensä täysin tai jopa joutua vakaviin vaikeuksiin.
Mitä luulet, että he toivoisivat sinun tekevän?
Mitä haluaisit ystäviesi tekevän, jos olisit itse samassa tilanteessa?
Pitäisikö sinun tehdä niin kuin toivoisit sinulle tehtävän?
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ELIMISTÖN KUIVUMISTA
KUVASTAVA KOE
Harjoituksen kesto: Noin 40 minuuttia (voi kestää kauemminkin, riippuen kuinka tarkasti
suoritatte kokeen).
Aineisto ja valmistelu: Kopioi koko luokalle tai pienryhmille Oppilaan aineisto 1. Harjoituksiin sisältyy
koe, jonka toteutus ja esivalmistelut selitetään tarkemmin Oppilaan aineisto 1:ssä.
Tavoite: Harjoituksen tavoitteena on antaa oppilaille tietoja alkoholin fyysisistä vaikutuksista.
Esimerkkinä käytetään elimistön kuivumisen vaikutuksia.
Työskentelytapa:
ryhmätyö
käytännön koe

JOHDANTO

Harjoituksessa kokeillaan ja tutkitaan alkoholin (etanolin) eläviin soluihin kohdistuvaa dehydraatiovaikutusta (kuivattava vaikutus). Harjoituksessa tehdään siis koe, jossa havainnollistetaan alkoholin vaikutuksia elimistöön. Tulosten esittelyn myötä oppilaat pääsevät näkemään, kuinka alkoholi kuivattaa elimistöä, ja millaisia terveydellisiä sivuvaikutuksia sillä on.
HARJOITUKSEN KULKU

a)

Kerro alustuksena, että suoritatte kokeen, jossa tutkitaan alkoholin vaikutuksia elimistölle.

b)

Harjoitus tehdään koko luokan kanssa tai pienryhmissä. Aloittakaa kokeen teko
Oppilaan aineisto 1:n ohjeiden mukaan.

c)

Jos Oppilaan aineisto 1:n ohjeita seurataan tarkasti, saatte opetuksen kannalta mielenkiintoisia
tuloksia. Keskustelkaa tuloksista seuraavien kysymysten avulla (kysymykset myös Oppilaan
aineisto 1:ssä):
–
Kuinka alkoholi vaikuttaa eläviin soluihin?
–
Kuinka eri alkoholipitoisuudet vaikuttavat?
–
Miksi alkoholia käytetään biologisten näytteiden säilyttämiseen?
–
Miksi alkoholin juomisen jälkeen alkaa janottaa?
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OPETTAJAN TUKIAINEISTO

Ihmisestä on vettä noin 60 %. Tarvitsemme riittävästi vettä, jotta soluissamme jatkuvasti käynnissä
olevat elintärkeät kemialliset prosessit voivat toimia asianmukaisesti. Elimistön kokonaisvesipitoisuus
pysyy suhteellisen tasaisena riippumatta siitä, kuinka paljon vettä juomme päivässä. Tämä johtuu tavasta, jolla elimistön monimutkainen järjestelmä toimii. Yksi tärkeimmistä tekijöistä on hormonitoiminnan
vaikutus munuaisiin, verenkiertoon ja verisuonistoon.
ADH (antidiureettinen hormoni) on nestetasapainon kannalta tärkein hormoni. Sitä erittyy aivolisäkkeessä, ja se viestii munuaisille, jotka alkavat ärsykkeen seurauksena imeä itseensä nestettä. Kun ADH:ta
erittyy, elimistö varastoi enemmän vettä. Tämän seurauksena virtsa väkevöityy.
Alkoholi haittaa ADH:n erittymistä, joten munuaiset tuottavat liikaa virtsaa, ja elimistöstä poistuu liikaa
nestettä. Tämä dehydraatio eli kuivuminen selittää oireet, jotka tunnetaan puhekielessä krapulana: väsymys, jano ja päänsärky. Alkoholia (etanolia) voidaan käyttää myös biologisten näytteiden konservointiin sen kuivattavien ominaisuuksien ansiosta. Alkoholin kuivattavat ja bakteereja tappavat vaikutukset
mahdollistavat biologisen solukon säilymisen.
HARJOITUKSEN SYVENTÄMINEN

Tutkikaa tarkemmin alkoholin välittömiä ja pitkäkestoisia vaikutuksia elimistölle. Selvittäkää, mihin vaikutukset kohdistuvat elimistössä ja kuinka vaikutuksia sekä käyttäytymistä voitaisiin muuttaa. Sopivia
harjoituksia ovat esimerkiksi ”Alkoholin vaikutukset” (Taso 1).
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Elimistön kuivumista
KUVASTAVA KOE

OPPILAAN
AINEISTO

Turvallisuusohje
Alkoholi on tulenarkaa, joten koe tulee suorittaa aikuisen valvonnassa. Huoneessa ei saa kokeen aikana
olla avotulta, esimerkiksi palavia kynttilöitä. Kokeen aikana ei saa myöskään syödä tai juoda mitään.
Kokeessa tarvittavat välineet
•
•
•
•
•
•
•
•
•

neljä 250 ml:n astiaa
100 ml 10 %, 20 %, 30 % ja 40 % etanolia
iso, raaka peruna
valkoinen kaakelilaatta
pinsetit tai haarukka
terävä veitsi
muovikelmua
käsipaperia
viivoitin

Kokeen suorittaminen
Seuratkaa kuvien ohjeita ja merkitkää tulokset taulukkoon. Koe tehdään jokaisella eri etanolisekoituksella. Tarvitset neljä astiaa, joista jokaiseen tulee kolme perunanpalaa.
1.

Varmista, että kaikki tarvittavat välineet ovat saatavilla. Leikkaa perunan keskiosasta siivu.

Perunan siivu
Veitsi

Kaakelilaatta

2.

Leikkaa siivusta kolme samankokoista
palaa (paksuudeltaan noin 1 - 2 cm).

3.

Mittaa jokaisen perunanpalan paksuus ja läpimitta ja merkitse ne ylös.

Perunanpala
Viivoitin
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4.

Aseta perunanpalat etanolisekoitusta sisältäviin astioihin.
Alkoholi
3 palaa

5.

Varmista, että etanoli peittää perunanpalat
kokonaan ja peitä sen jälkeen astia muovikelmulla.
Muovikelmu

6.

24 tunnin kuluttua perunanpalat nostetaan pois astiasta.

7.

Aseta perunanpalat paperiliinan päälle.
Paperiliina
Perunanpalat

8.

Mittaa perunanpalat uudelleen ja merkitse tulokset taulukkoon.

Tulokset
Merkitse tulokset taulukkoon eri alkoholipitoisuuksien kohdalle.
Kokeen alussa
Alkoholipitoisuus
prosentteina
(%)

=

Yksittäisten
perunanpalojen
pituus.

=

Kokeen lopussa
Perunanpalojen keskipituuden muutos
Keskipituus on
kolmen palan
kokonaispituus jaettuna
kolmella.

Yksittäisten
perunanpalojen pituus.
Keskipituus
(mm)

=

=

Tulokset
Keskipituus
(mm)

=

Perunapalojen
keskipituuden
muutos

=

Lopuksi
Raaka, tuore peruna koostuu pääasiallisesti elävistä soluista, minkä vuoksi alkoholin kuivattavat ominaisuudet vaikuttavat siihen.
Kysymyksiä:
–
Kuinka alkoholi vaikuttaa eläviin soluihin?
–
Kuinka sekoituksen alkoholipitoisuus vaikuttaa muutoksiin?
–
Miksi alkoholia käytetään biologisten näytteiden säilyttämiseen?
–
Miksi alkoholin juomisen jälkeen alkaa janottaa?
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RYHMÄPAINE JA DRAAMAHARJOITUS
Harjoituksen kesto: 40–80 minuuttia
Aineisto ja valmistelu: Kopioi Oppilaan aineisto 1:tä riittävästi pienryhmille jaettavaksi.
Tavoite: Harjoituksen tavoitteena on saada oppilaat ajattelemaan, kuinka ryhmäpaine vaikuttaa heidän
alkoholiin liittyviin valintoihinsa. Oppilaat pohtivat, kuinka erilaiset valinnat vaikuttavat heihin itseensä ja
muihin. Ajatuksena on saada oppilaat oivaltamaan, että yhteen tilanteeseen on useita erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja.
Työskentelytapa:
ryhmätyö
luova kirjoitusharjoitus
dramatisointi

JOHDANTO

Harjoituksessa ryhmät esittävät tilanteen, joka päättyy ratkaisemattomaan konfliktiin tai mahdolliseen
ongelmatilanteeseen. Kun kohtaukset on esitetty, oppilaat saavat itse ehdottaa, mitä tapahtuu seuraavaksi ja mitä seurauksia tilanteista voi osallisille olla. Ajatuksena on, että oppilaat keskustelevat erilaisista valintamahdollisuuksista ja omasta toiminnastaan samankaltaisessa tilanteessa. Jokaisessa kohtauksessa on tarkoitus kohdistaa pohdinta näkökulmiin valinta, toiminta ja seuraukset.
HARJOITUKSEN KULKU

a)

Aloita kertomalla oppilaille, että työskentelytapana käytetään draamaharjoitusta, joka
muistuttaa lyhyttä näytelmää.

b)

Jaa oppilaat 4-7 hengen pienryhmiin ja pyydä heitä kirjoittamaan lyhyt käsikirjoitus/kohtaus,
jonka loppu on ratkaisematon, tai jossa on ratkaisua vaativa konflikti. (Kun oppilaat kirjoittavat
kohtaukset itse, he valitsevat käsiteltäviksi todenmukaisia ja ajankohtaisia ongelmia.)
Työn helpottamiseksi on mahdollista toimia Oppilaan aineisto 1:ssä olevien kohtausten
perusteella.

c)

Jaa Oppilaan aineisto 1, joka sisältää toimintaohjeet ja ehdotuksia käytettäviksi kohtauksiksi.

d)

Oppilaiden tulee tietää, että he esittävät käsikirjoitukset/kohtaukset koko luokalle. Kenenkään ei
ole pakko osallistua esitykseen. Kaikkien tulee kuitenkin osallistua käsikirjoituksen
tekemiseen ja kertoa omat mielipiteensä.

e)

Kun ryhmä on esittänyt kohtauksen, keskustelkaa koko luokan kanssa kaikista esiin tulleista
vaihtoehdoista.
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f)

Kysy jokaisen kohtauksen jälkeen seuraavat kysymykset:
–
Mitä seurauksia tilanteesta voi osallisille olla?
–
Millä muilla tavoin osallistujat olisivat voineet toimia, ja mitkä olisivat silloin saattaneet
olla seuraukset? Keksikää omia esimerkkejä!
–
Onko ryhmäpainetta vaikea vastustaa ja tehdä niin kuin itse haluaa?
–
Kuinka oikea ystävä toimisi?
–
Käyttäytyivätkö jotkut tilanteessa mukana olleista hyvin tai huonosti?

Kysy harjoituksen lopuksi seuraavat kysymykset:
–
Miltä harjoitus tuntui?
–
Huomasitko jotain uutta itsestäsi tai muista?
–
Olisiko mahdollista omaksua joitain uusia toimintatapoja ja muuttaa näin tilanteiden kulkua?
OPETTAJAN TUKIAINEISTO

Tosiystävät eivät painosta toisiaan juomaan alkoholia. Alkoholiton elämä on jokaisen oma valinta, jota
ympäristön tulisi kunnioittaa, kuten kaikkia muitakin yksilön omia valintoja.
Oikeat ystävät välittävät toisistaan, haluavat toistensa parasta ja kunnioittavat toistensa valintoja ja mielipiteitä. Jos ystäväsi eivät kunnioita valintojasi ja mielipiteitäsi, kannattaa sinun kysyä itseltäsi, ovatko
he todellakin ystäviäsi ja onko ystävyys jatkamisen arvoista. Kun alkoholi astuu mukaan kuvaan, voi olla,
että omaamasi taustatiedot ovat hyödyksi perustellessasi, miksi et halua juoda alkoholia. Näitä tietoja
ovat esimerkiksi alkoholin haittavaikutuksia ja riskejä koskevat faktat. Niiden avulla voit selittää muille
selkeästi, miksi olet päättänyt, ettet juo alkoholia.
HARJOITUKSEN SYVENTÄMINEN

Työskentelyä aiheen parissa voi jatkaa työstämällä ja dramatisoimalla samoja kohtauksia toisen henkilön näkökulmasta. Ratkaisut voivat olla aivan erilaisia ja synnyttää näin vielä lisää keskustelua. Puhutaan
alkoholista sisältää myös muita harjoituksia, jotka käsittelevät samaa teemaa. Tällaisia harjoituksia ovat
esimerkiksi ”Ystävyys” (Taso 1), “Sinä päätät itse” (Taso 3), “Nuoret ja päätöksenteko” (Taso 1).
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RYHMÄPAINE JA
DRAAMAHARJOITUS

OPPILAAN
AINEISTO

Tehtävänne:
–
–
–
–

Kirjoittakaa lyhyt käsikirjoitus/kohtaus, jossa ei ole selkeää loppuratkaisua tai jonka aikana
syntyy ratkaisua vaativa ristiriitatilanne.
Käyttäkää kohtauksen lähtökohtana mielikuvitustanne ja omia kokemuksianne.
Jokainen ryhmä esittää kohtauksen muulle luokalle.
Kun kaikkien ryhmien kohtaukset on esitetty, aiheesta keskustellaan yhdessä.

Kaksi esimerkkikohtausta:
Juhlat
Saralla on juhlat. Muita ei ole kotona, ja hän on pyytänyt kylään muutaman kaverin. Sara on luvannut
vanhemmilleen, että he viettävät iltaa elokuvaa katsellen. Kun Saran kaverit ilmestyvät paikalle, heillä on
kuitenkin mukanaan alkoholia, mistä Sara ei tiennyt etukäteen. He ovat ottaneet mukaan myös kavereita, joita Sara ei tunne. Ystävät onnistuvat kuitenkin ylipuhumaan Saran pitämään juhlat.
Myöhemmin illalla ovikello soi ja ovella on lisää vanhempia nuoria, jotka ryntäävät saman tien sisään.
Heillä on mukanaan lisää alkoholia, ja koska Saran kaverit ovat jo humalassa, he tietysti innostuvat…

Luokkaretki
9B-luokka on luokkaretkellä Tallinnassa kaksi opettajaa mukanaan. Illalla jotkut oppilaista ovat käyneet
ostamassa olutta ja viiniä ruokakaupasta. Yhteensä noin kymmenen poikaa ja tyttöä on päättänyt ryhtyä
juomaan. He aikovat mennä retkeilymajan lähellä sijaitsevaan puistoon. Antti ja Jesse eivät kuitenkaan
haluaisi lähteä luokkakavereiden mukaan. Muut vain jatkavat inttämistä. Oikeasti pojat haluaisivat mennä kertomaan opettajille, mutta tietävät, että se suututtaisi koko luokan. Lopulta he lähtevätkin muiden
mukaan juomaan…
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JUHLAPÄIVÄT JA ALKOHOLI
Harjoituksen kesto: 40 - 60 minuuttia (riippuen osallistujien valmiuksista)
Aineisto ja valmistelu: Kopioi Oppilaan aineisto 1 kaikille oppilaille tai pareille.
Tavoite: Harjoituksen tavoitteena on, että oppilaat pohtivat, miksi nuoret ja aikuiset käyttävät alkoholia
usein tiettyjen juhlien tai juhlapyhien yhteydessä. Oppilaat saavat tilaisuuden arvioida omia ja muiden
kokemuksia juhlapyhistä.
Työskentelytapa:
keskustelu koko luokan kanssa
ryhmäkeskustelu ja/tai yksilöharjoitus

JOHDANTO

Harjoitus perustuu ensisijaisesti pohdintaan ja keskusteluun, joiden aiheena on, miksi alkoholinkäyttö
tuntuu liittyvän vahvasti tiettyihin juhlapäiviin ja -tilaisuuksiin. Uusi vuosi, vappu ja koulujen päättyminen
ovat tilanteita, joissa monet nuoret käyttävät alkoholia. Tarkoituksena on laittaa oppilaat pohtimaan syitä
tähän sekä tekijöitä, jotka vaikuttavat heidän omaan alkoholinkäyttöönsä. Harjoituksen aikana oppilaat
kertovat juhlapäiviin liittyvistä kokemuksistaan ja keskustelevat sekä onnistuneista että epäonnistuneista kokemuksista.
HARJOITUKSEN KULKU

a)

Alusta harjoitusta kertomalla, että keskustelette eri juhlapyhistä ja siitä, miksi niihin usein
liittyy alkoholinkäyttö. Keskustelkaa seuraavista kysymyksistä koko luokan kanssa:
–
Mitkä ovat sellaisia juhlapäiviä tai -tilaisuuksia, joiden aikana aikuiset käyttävät erityisen
usein alkoholia?
–
Miksi uskotte heidän juovan erityisen paljon juuri silloin?
–
Mitkä ovat juhlapäiviä tai -tilaisuuksia, joiden aikana nuoret juovat tavallista enemmän?
–
Miksi nuoret juovat paljon juuri näinä juhlapäivinä?

b)

Seuraavaksi oppilaat tutustuvat Oppilaan aineisto 1:een neljän hengen ryhmissä. Kun aineiston
tehtävät on tehty, tulokset esitetään koko luokalle ja niistä keskustellaan.

c)

Keskustelkaa harjoituksen lopuksi seuraavista kysymyksistä ja näkökohdista koko luokan kanssa:
–
Miksi uskot monien valitsevan alkoholinkäytön näissä tilanteissa? Mikä tai mitkä ovat
tavallisimmat syyt?
–
Miten sinä vietät seuraavan vapun, uuden vuoden tai vastaavan juhlapäivän?
Mikä näissä juhlissa on hauskinta?
–
Kuinka olisi mahdollista vähentää nuorten alkoholinkäyttöä yleisten juhlien aikaan?

OPETTAJAN TUKIAINEISTO

Ihmiset suhtautuvat alkoholiin eri tavoin. Toiset eivät juo lainkaan, toiset taas saattavat ottaa lasillisen
silloin tällöin, usein juhlatilaisuuksissa, kuten häissä, jouluna tai uutena vuotena. Monet nauttivat hyvästä viinistä tai huurteisesta oluesta ystävien seurassa joka juhlissa.
Jotkut ovat varsinaisia viini- tai olutasiantuntijoita ja kiinnostuneita myös juomiin liittyvästä kulttuurista.
Valitettavasti monien kohdalla alkoholinkäyttö johtaa myös sen väärinkäyttöön, väkivaltaan, sairauksiin ja
jopa ennenaikaiseen kuolemaan.
Yksi suuntaus on kuitenkin selkeä: suurin osa suomalaisista juo alkoholia lähes kaikkien juhlapyhien ja
tärkeiden tapahtumien yhteydessä. Tämän vuoksi uuden vuoden, vapun, juhannuksen ja joulun kaltaiset
juhlapyhät on tärkeä huomioida myös nuorten ennaltaehkäisevässä alkoholikasvatuksessa.
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Miksi esimerkiksi vappua juhlitaan?
Vapun vietto periytyy jo esikristilliseltä ajalta, jolloin sitä juhlittiin pakanallisena kevään juhlana lähes
kaikkialla Euroopassa. Kuolleiden uskottiin olevan vappuyönä elävien joukossa, ja henkien karkottamiseksi poltettiin kokkoja.
Nimensä vappu on saanut alun perin englantilaisen pyhimyksen Walburgan (ruotsiksi Valborg, suomeksi
Valpuri tai Vappu) mukaan. 700-luvulla Baijerissa elänyt Walburga oli omana aikanaan yksi kristillisen
Euroopan vaikutusvaltaisimmista naisista, joka myöhemmin julistettiin pyhimykseksi. Walburgan ihmetekoihin kerrotaan kuuluneen mm. lapsen pelastaminen nälästä kolmella tähkällä ja raivotautisen koiran
rauhoittaminen. Walburga suojelee sairauksia, raivotautia, nälänhätää ja katoa vastaan sekä on sairaiden, vastasynnyttäneiden ja maanviljelijöiden suojelupyhimys. Lisäksi hän on merimiesten suojelija ja
suojelupyhimys myrskyä vastaan. Walburgan pyhimykseksi julistamisen päivä, 1. toukokuuta, vakiintui
keskiajalla juhlapäiväksi, johon esikristilliset perinteet yhdistyivät.
Vanhoihin suomalaisiin vappuperinteisiin on liittynyt monenlaisia tulevaa kesää ennustavia uskomuksia.
Vapun lämmin sää ja etelätuuli ennustivat hyvää maitovuotta, luminen vappu puolestaan lumetonta
talvea. Kirkolliseen perinteeseen liittyivät työkiellot: vappuna kalastus uhkasi kalaonnea ja kylvö tarkoitti, ettei vilja kasvaisi. Kansan keskuudessa vappua pidettiin nimenomaan kylvön aloitusajankohtana.
Samoin uskottiin, että karja tulisi päästää ulos juuri vappuna.
Nykyisin vappu ei Suomessa ole kirkollinen juhlapäivä. Sitä juhlitaan ensisijaisesti kevään, opiskelijoiden
ja työläisten juhlana. Ylioppilaiden juhlan perinne on tullut Suomeen Ruotsista jo 1700-luvulla. Työväenliikkeen mielenosoitukset ja marssit ovat kuuluneet vappuun 1800-luvulta alkaen. Suomalaisessa
kalenterissa vappu on ollut liputuspäivä vuodesta 1979. Menneinä vuosina työväenjuhlan merkitys
oli korostuneempi, ja nykyään sen ovat pitkälti korvanneet yleinen karnevaalihumu, eri paikkakuntien
opiskelijariehat, vappupäivän lounaat ja piknikit. (Lähteet: Kotus, YLE)

HARJOITUKSEN SYVENTÄMINEN

Jatkakaa keskustelua aiheesta tekemällä Puhutaan alkoholista -aineiston harjoitus ”Valinta - toiminta seuraukset” (Taso 2). Oppilaat voivat kirjoittaa mielipide- tai uutisjutun tai pidemmän reportaasin, jossa
käsitellään nuorten alkoholinkäytön yleisyyttä tiettyinä juhlapyhinä. Muita sopivia harjoituksia voisivat
olla ”Yksilö ja yhteiskunta” (Taso 3) ja ”Tiedostusvälineet ja alkoholi” (Taso 3).
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JUHLAPÄIVÄT JA ALKOHOLI

OPPILAAN
AINEISTO

Vastaa seuraaviin kysymyksiin:

1.

Miksi vappua vietetään? Jos et tiedä vastausta, voit keksiä oman ehdotuksen.

2.

Kuuluuko alkoholi mielestäsi juhlapäiviin ja -tilaisuuksiin? Perustele!

3.

Mainitse esimerkkejä syistä, jotka saavat nuoret juomaan erityisen paljon juhlapäivien aikaan.

4.

Mistä koulussa puhutaan ennen vappua, uutta vuotta tai koulujen päättymistä?
Mainitse esimerkkejä oppilaiden välisistä keskusteluista.

5.

Oletko sinä itse juonut tai tunnetko jonkun, joka olisi juonut tällaisissa juhlissa?
Mitkä olivat seuraukset? Kerro ja kuvaile!

6.

Mitä keinoja voitaisiin käyttää, että nuoret eivät joisi juhlapäivien yhteydessä,
tai että juominen pysyisi kohtuudessa?

7.

Ehdota ainakin kolmea vaihtoehtoa, jotka voisivat korvata juomisen.
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TOTTA VAI TARUA?
Harjoituksen kesto: 40–60 minuuttia
Aineisto ja valmistelu: Valitse luetaanko Oppilaan aineisto 1:n ääneen luokassa vai kopioitko materiaalin koko luokalle.
Tavoite: Harjoituksen tavoitteena on, että oppilaat pääsevät pohtimaan tavanomaisia alkoholiin liittyviä
myyttejä ja keskustelemaan niistä sekä alkoholin vaikutuksesta elimistöön ja tunteisiin. Harjoitus antaa
myös tositietoa aiheesta.
Työskentelytapa:
suullinen käsittely koko luokan kanssa tai ryhmissä

JOHDANTO

Harjoituksessa käydään läpi alkoholia ja sen riskejä koskevia väittämiä koko luokan kanssa tai ryhmissä. Väittämät ovat joko totta tai tarua. Oppilaat saavat ilmaista mielipiteensä siitä, pitävätkö väittämät
paikkansa. Sen jälkeen oppilaiden mielipiteistä voidaan keskustella suhteessa opettajan tukiaineistosta
löytyviin oikeisiin vastauksiin.
HARJOITUKSEN KULKU

a)

Kerro oppilaille, että keskustelette alkoholiin liittyvistä oikeista ja vääristä uskomuksista.
Valitse, tehdäänkö harjoitus ryhmissä vai koko luokan kanssa.

b)

Jaa sen jälkeen Oppilaan aineisto 1:ssä olevat väittämät oppilaille tai lue ne ääneen.
Väittämien oikeat vastaukset löytyvät opettajan tukiaineistosta.

c)

Keskustelkaa harjoituksen lopuksi seuraavista kysymyksistä:
–
Tiedätkö muita alkoholiin liittyviä uskomuksia? Ovatko ne mielestäsi totta vai tarua?
–
Kuinka ja miksi tällaisia alkoholiin liittyviä uskomuksia syntyy?
–
Uskomuksia käytetään toisinaan myös alkoholiin liittyvissä valistuskampanjoissa.
Mitkä harjoituksen aikana käsittelemistämme uskomuksista soveltuisivat tällaiseen
kampanjaan? Perustele mielipiteesi!

OPETTAJAN TUKIAINEISTO

Väite:
Alkoholi vaikuttaa ihmisiin yksilöllisesti.
Vastaus:
Totta! Alkoholi siirtyy juomisen jälkeen nopeasti elimistöön verenkierron välityksellä. Se vaikuttaa
aivojen niihin osiin, jotka säätelevät ajatustoimintaa ja arvostelukykyä. Alkoholi saa olon rentoutumaan
ja vapautumaan. Se vaikuttaa myös keskushermoston puhetta, koordinaatiota ja näkökykyä sääteleviin osiin. Tästä johtuu, että liiallisen alkoholinkäytön seurauksena päässä saattaa alkaa pyöriä, askel on
hutera ja keskittyminen vaikeaa. Alkoholin yksilölliset vaikutukset riippuvat alkoholin määrästä, henkilön
koosta ja hänen nauttimastaan ravinnosta. Jos vatsassa on ruokaa, se hidastaa alkoholin imeytymistä
verenkiertoon. Alkoholin vaikutus riippuu myös siitä, mitä henkilö on juonut ja kuinka nopeasti alkoholia
on nautittu.
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Alkoholin vaikutukset riippuvat myös sukupuolesta. Tämä johtuu siitä, että alkoholi kulkee elimistössä
nesteiden välityksellä. Naisten elimistössä rasvan määrä on yleensä suurempi ja nesteen osuus pienempi kuin miehillä. Sama määrä alkoholia nostaa siis alkoholipitoisuuden korkeammaksi naisen elimistössä, ja tämän vuoksi naiset myös tulevat humalaan miehiä nopeammin.
Kaikille ei tule krapulaa!
Vastaus:
Tarua! Jos juo liikaa, seurauksena on aina krapula. Krapulan oireita ovat jano, huonovointisuus, väsymys
ja päänsärky sekä kohonnut ääni- ja valoherkkyys. Tämä johtuu elimistön kuivumisesta sen menetettyä
runsaasti vettä. Alkoholi ärsyttää myös vatsaa, mikä saattaa johtaa ruoansulatusongelmiin, pahoinvointiin ja oksentamiseen.
Jotkut voivat juoda kärsimättä pahaa krapulaa, mutta KAIKKIEN elimistö reagoi alkoholin liialliseen
käyttöön. Maksa ei esimerkiksi pysty käsittelemään liian suurta alkoholimäärää lyhyessä ajassa, minkä
vuoksi elimistö tarvitsee pidemmän ajan palautuakseen.
Joskus väitetään, että vahva kahvi, kylmä suihku, sauna tai hiilihappopitoiset juomat auttavat krapulaan.
Totuus kuitenkin on, että ainoastaan aika parantaa.
Nuorten mielestä vanhempien pitäisi suhtautua
tiukemmin nuorten alkoholinkäyttöön.
Vastaus:
Totta! Nuorten mielestä vanhempien pitäisi suhtautua tiukemmin nuorten alkoholinkäyttöön ja heistä
on väärin, että vanhemmat ostavat alkoholia alaikäisille. Saattaa kuulostaa yllättävältä, mutta tutkimukset osoittavat tämän. Todennäköisesti taustalla on, että nuoret toivovat vanhempien asettavan rajat. He
haluavat, että joku on valmis asettamaan selkeät säännöt ja keskustelemaan heidän kanssaan oikeasta
ja väärästä. Nuoret toivovat myös, että aikuiset puuttuisivat tiukemmin nuorten alkoholinkäyttöön.
(Lähteet: THL, Lapsiasiavaltuutetun toimisto)
Humala ei vahingoita ketään!
Vastaus:
Tarua! Liian suuri alkoholin kertakäyttö voi olla vahingollista, sillä elimistö ei pysty käsittelemään suuria
alkoholimääriä. Vaikutukset ovat kasvaville nuorille vakavampia kuin aikuisille. Ei ole olemassa mitään
määritettyä ikärajaa, jolloin vaikutusten vahingollisuus pienenisi. Kasvavien nuorten suojelemiseksi laissa on säädetty alkoholin ostamista ja käyttöä säätelevät ikärajat.
Päihtymykseen kuuluu fyysisiä oireita. Juotuaan saattaa voida pahoin, nähdä kaiken kahtena, koordinaatiokyky tai tasapainoaisti saattaa heikentyä. Alkoholinkäyttö vaikuttaa myös arvostelukykyyn. Alkoholin
nauttimisen jälkeen saattaa muuttua tunteellisemmaksi, tehdä huonoja päätöksiä tai sanoa asioita, joita
myöhemmin katuu. Alkoholin yliannostus saattaa johtaa tajunnan menettämiseen ja jopa kuolemaan.
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Jos nuorille tarjotaan alkoholia kotona, he oppivat käyttämään sitä oikein.
Vastaus:
Tarua! Tutkimukset osoittavat, että nuoret, joille tarjotaan alkoholia kotona, juovat kavereitaan enemmän. Yhdeksäsluokkalaisten poikien ja tyttöjen keskuudessa ne, joille kotona tarjotaan alkoholia omasta
lasista, juovat itsensä humalaan kuusi kertaa todennäköisemmin ollessaan kavereidensa kanssa ulkona.
(Lähde: Knut Sundell, psykologian dosentti)
Ihmiset ottavat humalassa enemmän riskejä.
Vastaus:
Totta! Alkoholi vaikuttaa arvostelukykyyn, ja alkoholin vaikutuksen alaisena estot saattavat unohtua ja
käytös muuttua riskialttiimmaksi.

Jatkokysymys: nimeä joitain humalaan liittyviä riskejä.

Alkoholia usein, liikaa tai säännöllisesti käyttävälle saattaa kehittyä päihdeongelma.
Vastaus:
Totta! Alkoholia paljon ja säännöllisesti käyttävien täytyy juoda yhä enemmän ja enemmän saavuttaakseen saman vaikutuksen. Tämä on yksi riippuvuuden ja päihdeongelmien riskiä lisäävä tekijä.

HARJOITUKSEN SYVENTÄMINEN

Oppilaat voivat viedä väittämät ja vastaukset kotiin ja keskustella niistä vanhempiensa kanssa. Harjoituksen aikana käsiteltyjen kysymysten syventämiseksi oppilaat voivat etsiä lisätietoa tai -näkökohtia
väittämissä esitettyihin asioihin.
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TOTTA VAI TARUA?

OPPILAAN
AINEISTO

Väitteet:
Ovatko seuraavat väitteet TOTTA VAI TARUA?

Alkoholi vaikuttaa ihmisiin yksilöllisesti.

Kaikille ei tule krapulaa!

Useimpien nuorten mielestä vanhemmat tekevät väärin ostaessaan alkoholia alaikäisille.

Humala ei vahingoita ketään!

Jos nuorille tarjotaan alkoholia kotona, he oppivat käyttämään sitä oikein.

Ihmiset ottavat humalassa enemmän riskejä!

Alkoholia usein, liikaa tai säännöllisesti käyttävälle saattaa kehittyä päihdeongelma.
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SOSIAALISIA JA KULTTUURISIA
NÄKÖKOHTIA
Harjoituksen kesto: 40–60 minuuttia (Vaihe 1: lämmittelyharjoitus, Vaihe 2: pohdintaharjoitus)
Aineisto ja valmistelu: Järjestä tuolit ympyrään ja kirjoita muistiin esimerkkejä opettajan tukiaineistosta.
Tavoite: Harjoituksen tavoitteena on saada oppilaat keskustelemaan, pohtimaan ja ottamaan kantaa
alkoholin kulttuurisiin ja sosiaalisiin ulottuvuuksiin.
Työskentelytapa:
lämmittelyleikki
keskustelu koko luokan kanssa

JOHDANTO

Harjoituksen tarkoituksena on, että oppilaat saavat mahdollisuuden ottaa kantaa erilaisiin alkoholiin liittyviin kysymyksiin ja saavat samalla tietoa siitä, mitä luokkakaverit ajattelevat. Uteliaisuus ja mahdolliset
alkoholia koskevat ennakkokäsitykset hälvenevät. Hyvän tunnelman luomiseksi ryhmän kanssa kannattaa ennen harjoitusta tehdä lämmittelyleikki, joka auttaa avoimen keskustelun luomisessa.
HARJOITUKSEN KULKU

Vaihe 1, Lämmittely: ”Kaikki, jotka” -harjoitus
a)

Oppilaat istuvat tuoleilla ympyrässä.

b)

Yksi oppilas seisoo keskellä (opettajan kannattaa aluksi näyttää kuinka toimitaan).
Oppilas antaa muille käskyn, esimerkiksi ”Kaikki, jotka pitävät jalkapallon pelaamisesta vaihtavat
paikkaa”. Paikkojen vaihtamista seuraavan sekasorron aikana keskellä seissyt oppilas valtaa
yhden tyhjäksi jääneistä tuoleista. Keskelle jää näin uusi oppilas, joka keksii uuden käskyn, vie
jonkun toisen paikan jne.

c)

Huom.! Vieressä olevalle tyhjälle paikalle ei saa mennä (ellei se ole ainut vapaa paikka).

d)

Käskyt voivat käsitellä melkein mitä vain, kunhan ne eivät ole ilkeitä. Esimerkiksi tunteita
käsittelevät käskyt ovat kiellettyjä: ”Kaikki jotka ovat ihastuneita…”, “Kaikki jotka ovat
olleet vihaisia jollekin...” Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää ainoastaan väittämiä, jotka käsittelevät
osallistujien päällä olevia vaatteita: ”Kaikki, joilla on farkut…”

e)

Jatkakaa leikkiä niin kauan, kun se tuntuu hauskalta ja antoisalta. Seuraavalle
pohdintaharjoitukselle pitäisi jäädä kuitenkin ainakin 30 minuuttia oppitunnista.
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Vaihe 2, Pohdintaharjoitus: ”Kyllä, ei, ehkä” -harjoitus
a)

Oppilaat istuvat tuoleilla ympyrässä. Opettaja istuu yhdellä tuoleista.

b)

Opettaja sanoo kerrallaan yhden alkoholinkäyttöön liittyvän väittämän (ks. opettajan tukiaineisto).

c)

Oppilaat ottavat kantaa väittämään näyttämällä kehonkielellä, mitä mieltä he ovat:
”kyllä” = kädet polvilla, ”ei” = käsivarret ristissä, ”ehkä” = kädet niskan takana.

d)

Jokaisen väittämän jälkeen oppilaat pysyvät valitsemassaan asennossa, jotta kaikki pääsevät
näkemään toistensa kannan. Opettaja voi myös pyytää oppilaita perustelemaan, miksi he ovat
valinneet juuri kyseisen vaihtoehdon. Pyydä yhtä tai useampaa ”kyllä”-vaihtoehdon valinnutta
perustelemaan mielipiteensä ja sen jälkeen jonkun/jotkut perustelemaan “ei”- tai ”ehkä”-kantansa.
Näin jokaisen väittämän pohjalta saadaan aikaan keskustelua.

e)

Tiivistä harjoituksen lopuksi, mitä keskustelujen aikana on sanottu, ja nosta esiin olennaiselta
tuntuvat asiat.

OPETTAJAN TUKIAINEISTO

Ehdotuksia väittämiksi ”kyllä, ei, ehkä” -harjoitukseen:
–
Juhlat ilman alkoholia ovat tylsät!
–
On vaikea sanoa kavereille, ettei halua juoda!
–
Humalassa on kivaa!
–
On hyvä, että voi juoda yhdessä vanhempien kanssa.
–
Ulkomailla tiedetään, että suomalaiset ovat kovia juomaan.
–
Suomen musliminuoret juovat vähemmän alkoholia kuin muut.
–
Alkoholi kuuluu suomalaisiin perinteisiin!
–
Humalassa on helpompi tulla toimeen muiden kanssa.
–
Kun juo alkoholia, tulee aikuinen olo.
–
Ystävien kanssa yhdessä juominen luo yhteishenkeä.
–
On miehekästä pystyä juomaan paljon!
–
On naisellista pystyä juomaan paljon!
–
On tyhmää yrittää vastustaa ryhmäpainetta, kun kaikki muut juovat.
–
On hauska nähdä omat vanhemmat humalassa.
–
Humalassa on rohkeampi olo!
–
Alkoholi näyttää todellisen luonteen.
–
Alkoholi tekee aggressiiviseksi!
–
Alkoholi tekee tunteellisemmaksi!
–
Krapula on onnistuneen illan merkki!
–
Jos juo paljon, on cool ja suosittu.

HARJOITUKSEN SYVENTÄMINEN

Harjoituksen parissa voi jatkaa pyytämällä oppilaita dramatisoimaan väittämiä. Sen voi tehdä muuntamalla väittämät tilanteiksi, joissa nuorilla on mahdollisuuksia vaikuttaa valintoihin tai päätöksiin. Tällaisen
harjoituksen tarkoitus on vähentää ryhmäpaineen vaikutusta ja korostaa yksilön omia valintoja. Esimerkkejä tilanteista, jotka on johdettu edellisistä väittämistä: ”Joonasta kiusataan, koska hän ei juo…”, ”Liisa
muuttuu rohkeammaksi humalassa…”, ”Ystävykset lähtevät kielikurssille ja ovat tosi humalassa…”
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MITÄ SINÄ SANOISIT?
Harjoituksen kesto: 40–60 minuuttia
Aineisto ja valmistelu: Kopioi Oppilaan aineisto 1 koko ryhmälle.
Tavoite: Harjoituksen tavoitteena on, että oppilaat saavat mahdollisuuden pohtia tilanteita, joissa alkoholi on mukana kuvassa, ja keskustella niistä. Harjoitukset auttavat oppilaita valmistautumaan tosielämän tilanteisiin, ja muodostamaan käsityksen tavoista, joilla he suhtautuisivat hankaliin tilanteisiin ja
selviäisivät niistä.
Työskentelytapa:
ryhmätyö
esitys

JOHDANTO

Harjoitus perustuu ryhmätyöskentelylle. Oppilaat saavat mahdollisuuden tarkastella mielipiteitään pienryhmissä, joissa kaikkien näkökohdat pääsevät paremmin esiin. Sen jälkeen ryhmät voivat muotoilla
yhteisen mielipiteensä. Harjoitus perustuu tilanteille, joissa joku joutuu jatkuvasti ongelmiin. Keskustelun lähtökohtana ovat valinnat. Voit jakaa tilanteet ryhmien kesken ja pyytää heitä sitten esittämään koko
luokalle omat näkemyksensä.
HARJOITUKSEN KULKU

a)

Kerro alustuksena, että käytte ryhmissä läpi neljä erilaista tilannetta. Niistä keskustellaan ja
päätetään, millaisia valintoja vaikeuksiin joutuneen henkilön tulisi tehdä.

b)

Jaa luokka pienryhmiin ja pyydä ryhmiä tarkastelemaan yhtä (tai useampaa) tapausta. Kerro
myös, että jokaisen ryhmän on valittava yksi annetuista vastausvaihtoehdoista. Ryhmät voivat
vapaasti keksiä myös omia ehdotuksiaan vaihtoehdoiksi. Muistuta, että valinnat pitää perustella,
eikä oikeita tai vääriä vastauksia ole.

c)

Ryhmät esittelevät tilanteet ja perustelevat valintansa tilanteen ratkaisuksi. Pyydä ryhmiä
kommentoimaan toisten valintoja ja keksimään vaihtoehtoisia vastauksia, jotta saatte aikaan
keskustelua.

d)

Keskustelkaa harjoituksen lopuksi seuraavista kysymyksistä koko luokan kanssa:
–
Minkälaisia ongelmia voi syntyä, kun nuoret juovat alkoholia? Merkitse vastaukset
muistiin. (Esimerkiksi: ahdistus, vahingot, ilkivalta, tappelut, rattijuoppous jne.)
–
Millaisia seuraamuksia voi tulla osallisille ja heidän läheisilleen?
(Esimerkiksi: vahingot, ilkivalta, vahingonkorvaukset, poliisikuulustelut jne.)
–
Millaisia eroja uskot nuorten ja aikuisten alkoholinkäytöllä olevan?
Katso Oppilaan aineisto 1:n tapauksia ja vertaile.
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OPETTAJAN TUKIAINEISTO

Alla perusteluita ja näkökulmia, jotka saattavat olla avuksi harjoitusta tehdessä. Tiedot perustuvat ruotsalaistutkimuksiin (CAN, Alkoholkommittè ja Folkhälsoinstitut).
Syitä nuorten juomiseen:
–
he etsivät identiteettiään
–
he hakevat jännitystä ja seikkailuja
–
he haluavat ottaa riskejä
–
he kokeilevat rajojaan
–
he haluavat olla cool
–
he haluavat vaikuttaa aikuiselta
–
kaverit juovat, ei halua jäädä ulkopuoliseksi
–
yhteishengen luominen
–
alkoholi on hyvää
–
uteliaisuus
–
hauskanpito
Muita näkökohtia nuorten alkoholinkäyttöön:
–
Nuoret käyttävät alkoholia, vaikka ovat tietoisia riskeistä.
–
Teini-iässä etsitään jännitystä, otetaan riskejä ja kokeillaan rajoja.
–
Nuoruudessa alkoholilla on vahva symboliarvo, ja se on aikuisuuden merkki.
–
Yhteinen toiminta osoittaa kuulumista tiettyyn ryhmään, mikä puolestaan edustaa usein
vapautta ja itsenäisyyttä: alkoholi voidaan nähdä yhdistävänä tekijänä.
–
Alkoholilla on sekä sosiaalisia että kulttuurisia merkityksiä:
•
Kansallinen identiteetti (”suomalaiset ovat kovia juomaan”)
•
Sukupuoli (”juon kuin tosimies” - ”juon naisellisesti, vähän vähemmän”)
Alkoholinkulutus ja ikä:
–
Nuorimmat, 14–15-vuotiaat, juovat uteliaisuudesta ja kokeakseen miltä tuntuu olla humalassa.
He etsivät jännitystä miettimällä tapoja, joilla alkoholia voi hankkia, kuinka piilottaa juomat epä
luuloisilta vanhemmilta ja juoda salaa. Myöhemmin puhutaan ja muistellaan, mitä kaikkea tapahtui.
–
17–18-vuotiailla kyseessä on enemmän sosiaalinen toiminta, esimerkiksi baarissa käyminen ja
kokoontuminen juhlimaan yhdessä ennen sitä.
–
Alkoholi nähdään keinona lievittää hermostuneisuutta: humalassa on helpompi tutustua uusiin
ihmisiin.
–
Jos tekee juotuaan jotain tyhmää, voi aina syyttää alkoholia.

HARJOITUKSEN SYVENTÄMINEN

Harjoitusta voidaan jatkaa niin, että oppilaat dramatisoivat tilanteita ja kehittävät kysymyksenasettelua.
Oppilaat voivat kirjoittaa joko yksin tai ryhmissä kertomuksen, jonka päähenkilö joutuu vaikeuksiin, ja
hänen täytyy selvitä tilanteesta. Sen jälkeen keksitte yhdessä koko luokan kanssa eri menettelytapoja
parhaiksi tavoiksi selvitä tilanteesta.
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Käsiteltävissä tapauksissa henkilöt ajautuvat vaikeuksiin.
Tehtävänne on päättää, mikä olisi paras keino selviytyä ongelmatilanteesta.
Jokaisen tarinan yhteydessä on annettu joitain valmiita vastausvaihtoehtoja. Jokainen ryhmä valitsee,
mikä on heidän mielestään paras vaihtoehto, ja perustelee valintansa. Ryhmä voi myös keksiä oman,
vielä paremman ratkaisuvaihtoehdon. Muistakaa, ettei oikeita tai vääriä vastauksia ole.

Teemu ja Panu
Kaverukset Teemu ja Panu ovat menossa elokuviin, kun he näkevät kolme koulukaveriaan hengaamassa
bussipysäkillä. Heidän seurassaan on muutaman vuoden vanhempi Kalle. Teemu arvaa, että tiedossa on
vaikeuksia. Kalle juo viinipullosta ja tarjoaa muillekin. Kun Teemu ja Panu tulevat kohdalle, Kalle alkaa saman tien huudella: ”Lyön vetoa, että Teemu ei suostu ottamaan mitään!”, ”Teemun pää ei kestä viinaa!”
Teemu on kerran kokeillut juomista, mutta tuli huonovointiseksi ja oksensi. Kallen kanssa olevat kaverit
eivät vaikuta olevan kovin innossaan viinistä, mutta jatkavat kuitenkin ollakseen mukana jengissä.
Mitä Teemun pitäisi mielestäsi tehdä?
–
Ei pitäisi sanoa mitään, jatkaa vain matkaa Panun kanssa.
–
Sanoa: ”Kalle, voitat vetosi, en tosiaan aio juoda mitään. Olet mielestäni idiootti ja sinun pitäisi
alkaa hengata omanikäistesi kanssa.”
–
Kääntää tilanne vitsiksi: ”Join jo kolme pulloa ennen kuin tulin tänne, joten ei kiitos, ei tee enää
mieli”, ja jatkaa matkaa Panun kanssa.
–
Ottaa pullo, laittaa se huulilleen ja teeskennellä ottavansa ison huikan, antaa sitten pullo takaisin
ja jatkaa Panun kanssa matkaa.
–
Sanoa: ”Kiitos, mutta me ollaan menossa leffaan ja ollaan nyt jo myöhässä - ehkä nähdään
myöhemmin.”
Syntymäpäiväjuhlat
Emma on syntymäpäivänsä kunniaksi syönyt päivällistä siskonsa, vanhempiensa ja muutaman kaverin
kanssa. Ennen ruokailua nostettiin kuohuviinimaljat. Illalla Emman vanhemmat ja sisko menivät nukkumaan. Emma ja ystävät jäivät vielä keskenään valvomaan hetkeksi ja pitivät hauskaa. Sara ehdotti, että
he maistaisivat vähän alkoholia huoneen kaapissa olevista pulloista. Emma sanoi, että hän ei halua,
mutta muut tytöt yrittivät ylipuhua hänet kokeilemaan. Eivät Emman vanhemmat huomaisi mitään.
Mitä Emman pitäisi mielestäsi tehdä?
–
Sanoa: ”Jos joku menee lähellekään pulloja, kerron ihan varmasti isälle.”
–
Sanoa: ”Eiköhän teidän ole aika lähteä kotiin. Takit päälle ja menoksi!”
–
Sanoa: ”Isä tietää ihan tasan tarkkaan kuinka paljon pulloissa on. Voin luvata, ettei ole mitään
mahdollisuutta ottaa huikkaakaan ilman, että se huomataan.”
–
Esittää, ettei kuullutkaan kysymystä ja yrittää kääntää puhe muualle.
–
Sanoa: ”Jos olette oikeasti ystäviäni, älkää tehkö mitään, josta voin joutua vaikeuksiin vanhempieni kanssa.”
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Pojat, jotka haluavat olutta
Tanja ja Jasmin ovat matkalla kotiin. He kävelevät kaupan ohi juuri, kun sieltä tulee ulos pari samaa koulua käyvää poikaa. Pojat tulevat juttelemaan heille, vaikka tytöt eivät oikeastaan edes pidä heistä. Tanja
ja Jasmin yllättyvät, kuinka mukavia pojat ovat heille, koska yleensä he eivät koskaan puhu tytöille. Yksi
pojista, Daniel, sanoo ”Kaupan äijä ei suostu myymään meille kaljaa. Te näytätte siltä, että voisitte hyvin
olla 18. Käykää ostamassa meille olutta, jooko? Jos ette käy, kerromme koulussa kaikille, että näimme
teidän suutelevan toisianne!”
Mitä Tanja ja Jasmin voivat tehdä?
–
Sanoa: ”Se on lainvastaista, emmekä halua joutua vaikeuksiin teidän takianne.”
–
Sanoa: ”Me ollaan yritetty ostaa tuolta aikaisemmin, eikä se suostunut myymään meillekään,
joten ei kannata.”
–
Soittaa poliisille.
–
Sanoa: ”Jos ette tuon parempaa juorua keksi, olette tosiaan aivan liian lapsellisia juomaan olutta!”
–
Sanoa: ”Kävelimme juuri poliisiauton ohi tuolla kadulla, eli ei todellakaan suostuta!”
–
Ottaa poikien rahat. Mennä sisään kauppaan, tulla takaisin ulos ja sanoa, ettei heillekään myyty.
Jussi ja uusi auto
Miikka on ollut elokuvissa tyttöystävänsä Riinan kanssa. Matkalla bussipysäkille he kävelevät baarin ohi,
kun sieltä tulee ulos Jussi, Miikan isoveljen paras kaveri. Miikka tietää, että Jussi pitää Riinasta. Jussi
kysyy, haluavatko he tulla mukaan sisään ja ottaa jotain juotavaa. Miikka ja Riina juovat limua, mutta
Jussi ja kaikki hänen kaverinsa juovat olutta. Hän on selvästi juonut jo aika paljon. Baari menee kiinni ja
kaikki lähtevät ulos. Jussi kysyy Riinalta ja Miikalta, haluavatko he kyydin kotiin hänen uudella autollaan.
Riinan mielestä idea kuulostaa hyvältä, mutta Miikka tietää, ettei Jussi ole ajokunnossa.
Mitä Miikan pitäisi sanoa?
–
Olla hiljaa ja ottaa riski. Olisi noloa vaikuttaa pelkurilta.
–
Sanoa: ”Jussi, olet hullu, jos kuvittelet voivasi ajaa tuossa kunnossa. Tiedät, että poliisi on
tehostanut rattijuoppojen valvontaa tällä alueella, enkä todellakaan halua sekaantua sellaiseen.”
–
Vetää Riina sivuun ja sanoa hänelle, ettei todellakaan halua mennä Jussin kyytiin ja toivoo, ettei
Riinakaan menisi. Ehdottaa Riinalle, että tämä sanoisi heidän haluavan olla hetken kahdestaan.
Jussi ymmärtää kyllä varmasti vihjeen.
–
Sanoa: ”Jos istut autoon ja käynnistät sen, soitan poliisille.”
–
Sanoa: ”Jussi, en halua kuulostaa tylyltä, mutta en halua tulla kyytiisi, koska sinun ei pitäisi ajaa.
Jätä auto tähän ja lähde meidän mukaamme.”
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VALINTA - TOIMINTA - SEURAUKSET
Harjoituksen kesto: 60 minuuttia
Aineisto ja valmistelu: Kopioi riittävästi Oppilaan aineisto 1:tä pienryhmille jaettavaksi. Varmista, että
saatavilla on tarpeeksi paperia ja kyniä.
Tavoite: Harjoituksen tavoitteena on saada oppilaat tiedostamaan, että kriittisesti ajattelevat ihmiset
huomioivat päätöksenteossaan aina riskit ja seuraukset. Keskustelun viitekehyksenä ovat käsitteet
”valinta - toiminta - seuraukset”.
Työskentelytapa:
yksilöllinen pohdinta
ryhmäharjoitus

JOHDANTO

Harjoitus perustuu siihen, että oppilaat pohtivat aineiston tapausta yhdessä pienryhmissä. Käsiteltävänä
on tositapaus, jossa nuori menetti humalassa itsekontrollinsa. Tapauksen perusteella oppilaat pohtivat,
mitä valintoja on tehty sekä mitä tapahtumia ja seurauksia ne aiheuttivat.
HARJOITUKSEN KULKU

Vaihe 1
a)

Alusta harjoitusta kertomalla, että työstätte alkoholiin liittyviä valintoja, toimintaa ja seurauksia.

b)

Oppilaat haastattelevat toisiaan pareittain kartoittaakseen omia sekä perheen ja ystävien
asenteita alkoholiin.
–
Esimerkkejä kysymyksistä:
Juotko alkoholia? Miksi/miksi et? Onko alkoholin juominen mielestäsi vaarallista?
Miksi/miksi ei? Aiotko joskus juoda alkoholia? Miksi/miksi et?

c)

Oppilaat käyvät pienryhmissä läpi tilanteen ”Vappuaatto” ja vastaavat siihen liittyviin
kysymyksiin (ks. Oppilaan aineisto 1).

d)

Keskustelkaa sen jälkeen seuraavista, ”Vappuaatto”-tilanteeseen liittyvistä kysymyksistä:
–
Mitä valintoja Pete teki? (Esimerkiksi: koviksen esittäminen, statuksen tärkeys jne.)
–
Miten hän toimi? (Esimerkiksi: joi, huusi, kaatui jne.)
–
Miettikää, mitä seuraavaksi tapahtuu. (Esimerkiksi: ”Isoveli vie Peten kotiin…”,
”Pete joutuu tappeluun...”, “Pete ryöstetään..”, “Poliisi hakee Peten pois”,
“Sosiaaliviranomaiset käyvät hakemassa Peten...”, “Pete meinaa tukehtua
oksennukseensa..”, “Pete kompastuu ja tippuu veteen...” jne.)
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Vaihe 2
e)

Jatkakaa tapauksen käsittelyä pienryhmissä, mutta vaihtakaa kertomuksen
Pete Janika-nimiseksi tytöksi:
–
Mitä Janika teki tullakseen niin humalaan?
–
Luuletko, että tapahtumien kulku olisi erilainen, koska Janika on tyttö? Millaisia erot olisivat?
–
Mitä tapahtuu seuraavaksi?
–
Voisiko jokin muuttua kertomuksen kulussa, jos kyseessä olisi samaan tilanteeseen
joutuva tyttö? Kuvaile!

f)

Pyydä oppilaita pohdiskelemaan itsenäisesti lukemansa ja keskustelunne perusteella ja
kirjoittamaan ylös tärkeimmät näkökohdat.

g)

Keskustelkaa sitten koko luokan kanssa, mitä tapahtuu, kun Pete tai Janika menee takaisin
kouluun vapaapäivän jälkeen. Miltä hänestä tuntuu? (Esimerkiksi: cool, häpeä, kovis, surullinen jne.)

h)

Keskustelkaa lopuksi kysymyksistä ja pohdinnoista, jotka oppilaat ovat kirjoittaneet ylös.
–
Mitä olet oppinut?
–
Mitä ajattelet ja miten toimit, jos joudut tulevaisuudessa vastaavaan tilanteeseen?

OPETTAJAN TUKIAINEISTO

Toiset eivät juo lainkaan, toiset taas saattavat ottaa lasillisen silloin tällöin, usein juhlatilaisuuksissa,
kuten häissä, jouluna tai uutena vuotena. Monet nauttivat hyvästä viinistä tai huurteisesta oluesta ystävien seurassa juhlissa. Jotkut ovat varsinaisia viini- tai olutasiantuntijoita, ja kiinnostuneita myös juomiin
liittyvästä kulttuurista. Valitettavasti monien kohdalla alkoholinkäyttö johtaa myös sen väärinkäyttöön,
väkivaltaan, sairauksiin ja jopa ennenaikaiseen kuolemaan. Yksi suuntaus on kuitenkin selkeä - suurin
osa suomalaisista juo alkoholia lähes kaikkien juhlapyhien ja tärkeiden tapahtumien yhteydessä. Tämän
vuoksi uuden vuoden, vapun, juhannuksen ja joulun kaltaiset juhlapyhät ovat tärkeä huomioida myös
nuorten ennaltaehkäisevässä alkoholikasvatuksessa.
HARJOITUKSEN SYVENTÄMINEN

Oppilaat voivat kirjoittaa jatkon Petestä tai Janikasta kertovaan tarinaan. Pohdinnan syventämiseksi
juhlapyhän tilalle voidaan vaihtaa jokin muu juhla. Jatkakaa kysymysten työstämistä valitsemalla joitain
oppilaiden keksimistä kysymyksistä ja dramatisoikaa ne. Puhutaan alkoholista sisältää myös muita teemaan sopivia harjoituksia. Samankaltaista aihetta käsitellään muun muassa harjoituksessa ”Juhlapäivät
ja alkoholi” (Taso 2).
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VALINTA - KÄSITTELY
- SEURAUKSET

OPPILAAN
AINEISTO

Vappuaatto
Pete on kuudennella luokalla ja menee kesäloman jälkeen seitsemännelle. Pete vaihtaa koulua ja menee samaan kouluun isoveljensä kanssa. Isoveli on ottanut Peten mukaansa vappubileisiin, jotta Pete
saisi hyvän alun uudessa koulussa. Juhlissa on paljon oppilaita Peten uudesta koulusta. Pete seisoo
juttelemassa veljen muutaman kaverin kanssa. He kysyvät, haluaako Pete olutta. Pete haluaa näyttää,
ettei ole nynny, ja ottaa. Muutaman oluen jälkeen Pete on todella humalassa, eikä pysty hallitsemaan
itseään. Hän alkaa sammaltaa, kompuroida ja kaatuilla.

Mitä valintoja Pete teki?

Mitä hän on tehnyt tullakseen niin humalaan?

Miettikää, mitä seuraavaksi tapahtuu.
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