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Sanalista 
 
Nuorten huumekokeilut huolestuttavat Haaparannalla 
 

huume 
kokeilla 
huolestuttaa 
suvaitsevainen 
suhtautuminen 
huumerikos 
pössytellä 
seuraukset 
merkittävä 
ryhmäpaine 
itsetunto 
kiusaaminen 
ennaltaehkäisevä 
 

drog, knark 
testa, prova 
oroar / bekymrar 
liberal 
inställning / attityd 
narkotikabrott 
röka på 
följder 
betydande 
grupptryck 
självkänsla 
mobbning 
förebyggande 

 
Kruununprinsessapari tutustui kaksikielisyyteen Tornionlaaksossa 

 
maakuntamatka 
mahdollisuus 
haaste 
vierailukohde 
elvyttää (kieltä) 
yrittäjyys 
 

landskapsresa 
möjlighet 
utmaning 
besöksmål 
revitalisera 
entreprenörskap /företagande 

 
Rajalla asuvien nuorten mietteitä lukiovalinnoista 

 
miete 
päätös 
pitkät etäisyydet 
pohtia 
huvittaa 
muuttaa pois kotoa 
lukea 
lentoemäntä 
aikailla 
parhaillaan 
makea 

fundering 
beslut 
långa avstånd 
fundera, tänka 
här: ha lust med 
flytta hemifrån 
plugga / läsa 
flygvärdinna 
dröja / tveka 
just nu 
sött 
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Kysymykset 
Nuorten huumekokeilut huolestuttavat Haaparannalla 
 
 
1. Mistä Haaparannalla ollaan huolissaan? 
 

a) nuorten rantalomista 
b) nuorten suvaitsevaisuudesta 
c)    nuorten huumekokeiluista 
 

2. Kuinka paljon huumerikokset ovat kasvaneet Haaparannalla? 
 
a) 3 % 
b) 30 % 
c) 13% 

 
3. Kenen kanssa poliisi tekee yhteistyötä Suomen ja Ruotsin välisellä rajalla?   
 

a) tullin 
b) tallin 
c) trollin 

 
4. Miksi huumekokeilut ovat kasvaneet nuorten keskuudessa? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

       Pohdi, miten nuorten huumekokeiluja voitaisiin vähentää. 
  
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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Kruununprinsessapari tutustui kaksikielisyyteen Tornionlaaksossa 
 
 
5. Mihin kruununprinsessapari tutustui Tornionlaaksossa? 
 

a) ruotsin kieleen  
b) suomen kieleen 
c) kaksikielisyyteen 

 
6. Minkä niminen palvelutalo toimii Tornionlaaksossa? 
 

a) Tornionjoki 
b) Jokiranta 
c) Jokitornio 

 
7. Mikä seuraavista toimii vanhainkodin kanssa samassa rakennuksessa? 
 

a) sairaala 
b) koulu 
c) esikoulu 

 
8. Mikä oli prinssi Danielin vierailun aiheena lukiossa? 
 

a) yrittäjyys 
b) kuninkaallisuus 
c) urheilullisuus 

 
-5.    Pohdi, mitä hyötyä on siitä, että vanhainkoti ja esikoulu toimii saman katon alla. 
 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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Rajalla asuvien nuorten mietteitä lukiovalinnoista 
 
 
9. Mikä on ysiluokkalaisille iso päätös? 
 

a) lukion valitseminen 
b) lukion suorittaminen 
c) lukion kielivalinnat 

 
10. Mikä vaikeuttaa rajalla asuvien nuorien päätöstä entisestään? 
 

a) pitkät välitunnit 
b) pitkät koulupäivät 
c) pitkät koulumatkat 

 
11. Mikä on Elnan haaveammatti? 
 

a) opettaja 
b) lentoemäntä 
c) hotellin omistaja 

 
12. Miksi Klarissa on hakenut juuri Ouluun opiskelemaan? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

5.    Pohdi, minkälaisia peruskoulun jälkeisiä opiskelusuunnitelmia sinulla on. 
 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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Vastaukset 
 
Nuorten huumekokeilut huolestuttavat Haaparannalla 
 

1) c 
2) b 
3) a  
4) Nuoret ovat kertoneet, että huumeita on helposti saatavissa. He ajattelevat erityisesti 

kannabiksesta, että se ei olisi lainkaan vaarallista. He eivät huomaa, että siitä tulee 
riippuvaiseksi. He eivät osaa ajatella seurauksia ja mihin kaikkeen huumeidenkäyttö 
vaikuttaa; terveyteen ja koulunkäyntiin, sosiaalisiin suhteisiin ja kehitykseen ylipäätänsä.  

 
* [omaa pohdiskelua…]  

 
 
Kruununprinsessapari tutustui kaksikielisyyteen Tornionlaaksossa 
 

5) c 
6) b 
7) c 
8) a 

 
*     [omaa pohdiskelua…] 

 
 
Rajalla asuvien nuorten mietteitä lukiovalinnoista 
 

9) a 
10) c 
11) b 
12) Koska hänen isänsä asuu Oulussa, ja hänen veljensä ja siskonsa ovat opiskelleet siellä. 

Hänellä on myös kavereita siellä.  
 

*     [omaa pohdiskelua…] 

 
 


