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Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan yläasteikäisille suunnattua UR:n ohjelmaa Ajankohtaista 
suomeksi. Minä olen Heidi Liekola ja tässä ohjelmassa vierailemme Tornionlaaksossa 
seuraavien aiheiden parissa: 
 
Nuorten huumekokeilut huolestuttavat Haaparannalla 
Kruununprinsessapari tutustui kaksikielisyyteen Tornionlaaksossa 
Ja kielikoulun nuoret kertovat lukiovalinnoistaan 

 
Nuorten huumekokeilut huolestuttavat Haaparannalla 

 
Rajakaupunki Haaparannalla ollaan huolissaan nuorten suvaitsevaisesta 
suhtautumisesta kannabikseen. Kaupungin nuorisosihteeri Katri Heralan 
mukaan nuorten huumekokeilut ovat lisääntyneet rajan pinnassa ja yhä 
nuoremmat kokeilevat. 
 
Katri Herala 
Poliisi ja tulli täällä rajalla on tehneet yhteistyötä. Meillä on 
huumerikokset lisääntyneet 30 prosenttia nyt ihan lyhyen ajan sisällä ja 
se on hirveän paljon. Nuoret ovat kertoneet, että huumeita on helposti 
saatavissa.  
Nuorilla on hirveän liberaalinen syy, erityisesti kannabikseen, että se ei 
ole vaarallista laisinkaan. He eivät huomaa siinä sitä, että he jäävät 
kiinni siihen huumeeseen vaan ajattelevat, että minä pössyttelen tällä 
viikolla tai sitten vuoden päästä. Ne eivät ossaa ajatella siinä niitä 
seurauksia, että mihin muuhun se vaikuttaa; terveyteen ja 
koulunkäyntiin, sosiaalisiin suhteisiin ja kehitykseen ylipäätänsä.  
 
Heralan mukaan valtakunnan raja on yksi merkittävä tekijä huumeiden 
käyttöön ja kokeiluun liittyen Haaparannalla. Myös ryhmäpaine ja 
psyykkinen pahoinvointi vaikuttavat. 
 
Katri Herala 
Itsetunto-ongelmat on nuorilla, kiusaaminen. Tuntuu, ettei tee tarpeeksi 
eikä pärjää. Ollaan hirveen ressaantuneita koulunkäynnistä ja 
tulevaisuudesta. 
 
Herala painottaa kuitenkin, että apua on aina saatavilla. Rajanpinnassa 
asia on laajasti esillä ja sen parissa tehdään myös ennaltaehkäisevää työtä.  

huume 
drog, knark 
kokeilla 
testa, prova 
huolestuttaa 
oroar / bekymrar 
suvaitsevainen 
liberal 
suhtautuminen 
inställning / 
attityd 
huumerikos 
narkotikabrott 
pössytellä 
röka på 
seuraukset 
följder 
merkittävä 
betydande 
ryhmäpaine 
grupptryck 
itsetunto 
självkänsla 
kiusaaminen 
mobbning 
ennaltaehkäisevä 
förebyggande 

 
 
Kruununprinsessapari tutustui kaksikielisyyteen Tornionlaaksossa 

 
Kruununprinsessaparin maakuntamatka suuntautui maaliskuun alussa 
Tornionlaaksoon. Matkan tarkoituksena oli tuoda esille Suomen ja 

maakuntamatka 
landskapsresa 
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Ruotsin välisen yhteistyön merkitystä sekä raja-alueen mahdollisuuksia 
ja haasteita. Pariskunta tutustui laajasti myös Tornionlaakson 
kaksikielisyyteen. Yksi vierailukohteista oli Jokiranta –palvelutalo, jossa 
saman katon alla toimii vanhainkoti ja esikoulu. Kontaktit vanhempaan 
sukupolveen auttavat meänkielen ja suomen elvyttämisessä. 
Tornionlaakson koulun lukiolaisille prinssi Daniel kävi puhumassa 
yrittäjyydestä.  

 

mahdollisuus 
möjlighet 
haaste 
utmaning 
vierailukohde 
besöksmål 
elvyttää (kieltä) 
revitalisera 
yrittäjyys 
entreprenörskap 
/företagande 

Rajalla asuvien nuorten mietteitä lukiovalinnoista 
 

Lukion valitseminen on monelle ysiluokkalaiselle ison päätöksen 
paikka. Suomen ja Ruotsin rajalla asuville peruskoulunsa päättäjille 
valinnan vaikeutta tuottavat myös pitkät etäisyydet. Jäädäkö lähilukioon 
vai muuttaa yksin monen sadan kilometrin päähän kodista? 
Haaparannan kielikoulua käyvät Klarissa, Venla ja Elna pohtivat näin:  
 
Klarissa 
Mie oon hakenut Ouluun opiskelemaan. Ehkä sinne tai Haaparannalle 
Torneådalsskolan.  
Miksi oot hakenu Ouluun? 
Koska minun isi asuu siellä ja mun sisko ja veli on opiskellut siellä ja 
mulla on kavereita siellä.  
 
Venla 
Mie oon itse asiassa vaan hakenut tänne Haaparannalle, että ei 
huvittanut erityisemmin muuttaa vielä pois kotoa ittestään ja tuntuu 
ihan hyvältä mennä tuohon.  
 
Elna 
Määkin oon kans hakenut sinne Ouluun ja sitten mää on myös hakenut 
Luleåån. Kun mä meinasin lukea hotel ja resor ja siitä mä pääsisin sitten 
lentoemännäksi.  

miete 
fundering 
päätös 
beslut 
pitkät etäisyydet 
långa avstånd 
pohtia 
fundera, tänka 
huvittaa 
här: ha lust med 
muuttaa pois 
kotoa 
flytta hemifrån 
lukea 
plugga / läsa 
lentoemäntä 
flygvärdinna 
 
aikailla 
dröja / tveka 
parhaillaan 
just nu 
makea 
sött 

 
Lopuksi musiikkia Torniossa kasvaneelta artistilta Jukka Poika. 
Kappaleen nimi on Papaija. 
 
Ihan suotta me aikaillaan 
Paras hetki on parhaillaan 
Luonto tarjoo makeintaan 
Ja sillon pitää maistaa papaijaa 
  
 
Uusia aiheita kahden viikon päästä lisää. Kuullaan taas! 

 
 
 


