
PIDÄ HUOLTA! -VALISTUSKONSERTIN KYSYMYKSET OPPILAILLE 

                                                                                             Valitse oikeat vastaukset (yksi tai useampi)  
 
SEKSUAALINEN ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS  
 

 
1. Seksuaalinen itsemääräämisoikeus tarkoittaa sitä, että.. 

 
             a )  jos seurustelukumppani haluaa seksiä, minun on pakko suostua 
             b )  jos minulla on tiukat farkut, minua saa kosketella pepusta 
             c )  minulla on itse oikeus päättää seksiä koskevista teoista 
             d )  kumppanini on suostuttava seksiin, aina kun minun tekee mieli 
 
 

2. Jos näen seksuaalista ahdistelua tai seksuaalista häirintää koulussa esim. välitunnilla 
minä.. 
 

            a )  nauran mukana, enkä tee mitään estääkseni teon jatkumisen 
            b )  en tee mitään, eihän ketään voi haitata, jos sitä puristelee 
            c )  kerron opettajille, vaikka minua jännittäisi kertoa 
            d )  kuvaan kännykällä tapahtuman ja laitan sen someen 
 
 

3. Suomessa suojaikäraja on 16 vuotta. Se tarkoittaa sitä, että yli 18-vuotias aikuinen.. 
 

           a )  saa ehdottaa seksin harrastamista alle 16-v nuorelle 
           b )  saa lähettää esim. intiimialueen kuvia alle 16-vuotiaalle 
           c )  saa pyytää alle 16-v lähettämään somessa intiimialuekuvan 
           d )  ei saa ryhtyä seksuaaliseen tekoon alle 16-v nuoren kanssa 
 

4. Jos joku pyytää minua lähettämään intiimialueestani kuvan, vaikka ajatus tuntuisi 
inhottavalta.. 
 

           a )  lähetän kuvan pyytäjälle, koska haluan miellyttää häntä 
           b )  lähetän kuvan, koska kuvan voi myöhemmin poistaa netistä 
           c )  en lähetä kuvaa, otan kuvakaappauksen ja kerron aikuiselle 
           d )  lähetän kuvan, koska olen kuullut muidenkin tehneen niin 
 
 
Oikeat vastaukset: 1c, 2c, 3d, 4c  
 
 
 
 
 
 



KIUSAAMINEN JA VÄKIVALTA 
 
 
 

 
1. Saako taskussa pitää jotain teräasetta omana turvanaan 

       
       a )  Ei saa, ei ole Suomessa sallittua 
       b )  Totta kai saa, pakko puolustautua jotenkin 
       c )  Teräasetta saa pitää hallussa, jos se ei ole näkyvissä  
 

 
 

2. Kaveri haukkuu ja pilkkaa minua satunnaisesti välitunnilla 
       
        a ) Kerron opettajalle, että minua on koulukiusattu ja hänen on ryhdyttävä toimiin  
        b ) Huudan takaisin ja varaudun tappeluun 
        c ) En välitä koko asiasta vaan annan mennä toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos 
         
 
 
3. Minua lähestyy epämääräisen näköinen joukko nuoria, jotka huutelevat uhkaavasti 

hakkaavansa minut 
 
a )  Jatkan matkaani heidän suuntaan ja luotan, että mitään ei tapahdu 
b )  Huutelen takaisin ja varaudun tappeluun 
c )  Juoksen toiseen suuntaan ja hälytän tarvittaessa apua 
d )  Pidän puukkoa varmuuden vuoksi taskussa ja puolustaudun sillä  

 
 

4.     Kaveria lyötiin kasvoihin välitunnilla  
 
    a ) Lyöjä kertoi, että tein sen vain läpällä ja ainahan näitä sattuu 
    b ) Kerron näkemästäni teosta heti opettajalle tai muulle aikuiselle 
    c )  Lyöjä ei syyllisty mihinkään, kun kertoi tehneensä teon vain läpällä 
    d ) Lyöjä syyllistyy lievään pahoinpitelyyn tai pahoinpitelyyn teon seurauksista riippuen 

 
 

5.     Miten toimin, jos havaitsen, että jotain kiusataan 
     
      a ) Katselen muualle ja en puutu muiden asioihin, että ei tulisi lisää ongelmia 
      b ) Kerron opettajalle kiusaajista 
      c  ) En uskalla kertoa opettajalle suoraan kiusaajista, mutta kerronkin kiusatusta 
 
 
Oikeat vastaukset: 1a, 2c, 3c, 4b ja 4d, 5b ja 5c 

 



 
 PÄIHTEET  

 
 
1.  Kannabis 

a ) Kannabis poistuu elimistöstä nopeasti 
b ) Voin varmuudella sanoa, että minulle tulee hyvä olo nauttimisen jälkeen 
c ) Kannabis on myrkky, joka varastoituu elimistöön pitkäksi aikaa ja voi aiheuttaa 
riippuvuuden 
d ) Kannabis on turvallinen luonnonkasvituote  

 
          

 
     
 
2.  Kadulta ostetut pillerit ovat käyttäjälle vaarattomia 

a )  Pitää paikkaansa, koska ne ovat lääkkeitä 
b )  Ei pidä paikkaansa, koska ne lamaavat keskushermostoa 
c )  Lääkepakkauksissa olevat lääkkeet ovat vaarattomia 
d )  Ei pidä paikkaansa, koska pillerit saattavat sisältää mitä tahansa aineita 
e )  Pitää paikkansa, koska niillä saa pään sekaisin 
 

 
 

              
3. Opiaatit ja stimulantit  

             Heroiini, morfiini, amfetamiini, metamfetamiini, kokaiini, ekstaasi (mdma), ym. 
a ) Voin luottaa siihen, että aineita kaupittelevat henkilöt ovat luotettavia ja sisältävät sitä 
mitä luvataan 
b ) Jos haluan, niin pääsen aineista helposti eroon 
c ) Vähän käytettynä eivät aiheuta riippuvuuden riskiä 
d ) Aineet aiheuttavat voimakkaan ja nopean fyysisen sekä psyykkisen riippuvuuden 
 
 
 
 

4. Hallusinogeenit  
LSD, tietyt sienet mm. psilosybiinisienet..  
a ) Sienet ovat turvallisia luonnontuotteita  
b ) Hallusinogeenit saattavat aiheuttaa ns. flashbackin eli arvaamattomia psyykkisiä 
jälkitiloja vielä kauan nauttimisen jälkeenkin 
c )  Huumekauppiaat tekevät LSD-lapuista houkuttelevan näköisiä ja värisiä, jolla he 
pyrkivät edistämään huumeiden myyntiä 
 
 

 
Oikeat vastaukset: 1c, 2b ja 2d, 3d, 4b ja 4c 



 
 
 

 


