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Tähän aineistoon on koottu keskustelukysymyksiä, 
joiden avulla voitte keskustella vanhempainilloissa 
alkoholiaiheisista digitarinoista. Alkoholin kohtuukäyttö 
-niminen digitarina tarkastelee alkoholin kohtuukäyttöä 
nuoren näkökulmasta. Kotibileet-digitarina kertoo nuor-
ten kotibileistä ja vanhempien roolista turvallisuudesta 
huolehtijoina.

Kumpaakin aihetta käsitellään vanhempainillassa niin, 
että ensin katsotaan digitarina, sitten siitä keskustellaan. 
Voit jakaa osallistujat pienryhmiin tai voitte keskustella 
johdollasi kaikki yhdessä. Jos keskustellaan pienryhmis-
sä, monista kysymykset valmiiksi jokaiselle ryhmälle tai 
heijasta ne valkokankaalle. Voitte käyttää kaikkia kysy-
myksiä tai valita muutaman.

Huom. Vanhempainiltojen lisäksi digitarinoita voi hyö-
dyntää muissa sellaisissa yhteyksissä, joissa keskustel-
laan alkoholista vanhempien tai ammattilaisten kanssa. 
 

Vanhempainillan ohjaajalle 
Keskustelun ohjaaminen:
• Aloita keskustelu digitarinan tilanteeseen liittyvillä 

kysymyksillä, koska ne toimivat ”jään rikkojina”. Kes-
kusteluun voi näin osallistua digitarinoiden roolihah-
mojen kautta, eikä tarvitse välttämättä kertoa heti 
omia ajatuksiaan.

• Esitä kysymyksiä koko ryhmälle tai jaa osallistujat 
pienryhmiin.

• Jos tarvitset taustatietoja alkoholiin ja vanhemmuu-
teen liittyvistä asioista, tutustu etukäteen Kissa pöy-
dälle – puhu alkoholista nuoren kanssa- tai Alkoholi 
– jokaisen oma asia? -aineistoihin.

 

  Linkit vanhempainillan materiaaleihin 
• www.mll.fi/paihdekasvatusaineistot 

• Digitarina Alkoholin kohtuukäyttö 

• Digitarina Kotibileet 

• Kissä pöydälle. Puhu alkoholista nuoren kanssa 

• Alkoholi – jokaisen oma asia? 
Tehtäviä ja näkökulmia nuorten  
alkoholikasvatukseen. 

www.mll.fi/paihdekasvatusaineistot
www.youtube.com/watch?v=FakSRQCvY2I
www.youtube.com/watch?v=AvvuVsNbXEo
http://www.lastenseurassa.fi/pub/files/kissa_poydalle.pdf
http://mll-fi-bin.directo.fi/@Bin/818bc2d0afc7cc2a8e6c034bb707df42/1383907413/application/pdf/12775025/MLL%20onko%20alkoholi%20jokaisen%20oma%20asia.pdf
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Tarinan kuvaus:  
Poika istuu olohuoneessa katsomassa televisiota. Isä 
tulee kotiin alkoholiaiheisesta vanhempainillasta ja 
alkaa omahyväisesti kertoa siitä, miten meillä asiat on 
hyvin ja muiden pitäisi osata käyttää alkoholia koh-
tuudella. Poika kysyy isältä, tarkoittaako isä nuoria vai 
aikuisia. Seuraa keskustelu siitä, mitä kohtuukäyttö on.

Digitarina 1: Alkoholin kohtuukäyttö  
Tarinaan liittyvät kysymykset:
• Isä on ollut vanhempainillasta, jossa hän oli tullut aja-

telleeksi, että muilla on asiat huonosti ja heillä hyvin, 
koska heillä käytetään alkoholia kohtuullisesti. Kuinka 
tyypillinen ajatus tämä voisi olla?

• Miksi isä ei oikein olisi pysähtynyt keskustelemaan 
alkoholista Kallen kanssa?

• Millaisia kokemuksia isällä saattaa olla alkoholiin liitty-
vistä keskusteluista aiemmin, omassa elämässään?

• Kalle huomauttaa, että roskiskaapissa on pulloja. Mitä 
arvelette, kuinka pitkän ajan kuluessa ne ovat kerty-
neet? Mitä siitä voisi päätellä isän alkoholinkäytöstä?

• Miltä isän alkoholinkäyttö näyttää Kallen silmin?
• Tarvitseeko isän selittää alkoholinkäyttötottumuksiaan 

Kallelle?
• Mitä tarinassa voisi tapahtua seuraavaksi?

 

   •  Linkki digitarinaan: Alkoholin kohtuukäyttö  

www.youtube.com/watch?v=FakSRQCvY2I
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Mitä on alkoholin kohtuukäyttö?
• Mitä alkoholin kohtuukäyttö mielestänne on? Jos 

nuori kysyisi, miten määrittelisitte alkoholin kohtuu-
käytön?

• Mistä huomaa, jos jonkun alkoholinkäyttö lipsuu yli 
kohtuukäytön? Mistä huomaa, jos jonkun alkoholin-
käyttö alkaa haitata muita?

• Tiedätkö Suomessa käytetyt rajat, jolloin esimerkiksi 
lääkärin pitää huomauttaa potilaan alkoholinkäy-
töstä? (THL:n mukaan miehellä 24 alkoholiannosta 
viikossa tai 7 kerralla, naisella 16 annosta viikossa tai 
5 kerralla ovat riskirajoja. Yksilölliset ominaisuudet 
huomioiden riskiraja voi kulkea paljon vähemmässä-
kin alkoholinkäytössä.)

• Onko alkoholinkäyttö arkipäiväistynyt? Jos ostat 
kaupasta alkoholia, mietitkö sen ostamista eri tavalla 
kuin ruokatuotteiden ostamista? Entä jos käyt Alkossa 
ostamassa – vaikuttaako viikonpäivä ostokseesi?

• Millaisissa tilanteissa alkoholinkäyttöä pidetään 
Suomessa yleisesti hyväksyttävänä? (Esim. juhlissa 
tarjotaan usein boolia tai alkumaljoja. ”Lasi viiniä tai 
saunaolut” on yksi kliseeksi muodostunut kohtuukäy-
tön määritelmä.) Missä tilanteissa alkoholin tarjoami-
nen ei ole sopivaa?

• Voiko alaikäinen käyttää alkoholia kohtuullisesti? 
(Alkoholilla on huomattavia terveyshaittoja nuorille, 
ja lakisääteiset ikärajat on tarkoitettu suojaamaan 
nuorta.) 

Vanhempien kohtuukäyttö  
nuoren näkökulmasta
• Miksi kohtuukäyttöä kannattaisi tarkastella kriitti-

sesti, jos alkoholi liittyy joihinkin tilanteisiin rutiinin-
omaisesti – vaikkakin vain vähän kerralla?

• Oletteko keskustelleet nuoren kanssa aikuisten alko-
holinkäytöstä? Tulisiko keskustella?

• Onko nuorten käsitys vanhempien alkoholinkäytöstä 
erilainen kuin vanhemmilla itsellään? Miksi?

• Tiedätkö, mitä perheesi nuori ajattelee alkoholin 
kohtuukäytöstä?

• Miltä omien vanhempien alkoholinkäyttö näyttää 
nuoren silmin?

• Paljonko nuoren mielipide vaikuttaa vanhempien 
alkoholinkäyttöön?

• Saako aikuinen mielestänne käyttää alkoholia nuoren 
läsnä ollessa? Jos saa, niin millä ehdoilla?

• Mitä nuori oppii vanhempien alkoholinkäyttöä seu-
raamalla?

• Millainen aikuisen alkoholinkäyttö antaa mielestänne 
nuorelle huonon esimerkin?

• Mitä nuori oppii, jos alkoholia tarjotaan kotona usein 
ruokajuomana?

• Mistä nuoret saavat tietoa alkoholin kohtuu- ja riski-
käytöstä?

• Millaista esimerkkiä kohtuukäytöstä arvelette nuoren 
saavan mediasta? Miten siitä kannattaisi keskustella?
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Digitarina 2: Kotibileet
Tarinan kuvaus:  
Ella ja hänen ystävänsä Mia ovat kutsuneet pari luok-
kakaveriaan viettämään iltaa Ellan kotiin. Ella onnistuu 
vakuuttamaan vanhempansa siitä, että kaikki tulee 
sujumaan hyvin. Vanhemmat lähtevät. Ovikello soi. 
Ella avaa oven ja toteaa, että eteisessä on kutsuttujen 
luokkakavereiden lisäksi pari muutakin nuorta, joilla on 
alkoholia mukanaan.

Tarinaan liittyvät kysymykset
• Mitä tarinassa voisi tapahtua seuraavaksi?
• Mitä vanhemmat voivat tehdä tullessaan kotiin, jossa 

on alaikäisiä juomassa alkoholia?
• Oletetaan, että tilanne päättyy onnellisesti. Vanhem-

mat tulevat ajoissa ja saavat joukon hajaannutettua. 
Miten Ella voi selvittää asian vanhempien kanssa?

• Millainen vastuu Ellan vanhemmilla on, jos joku nuo-
rista on juonut paljon? Miten vanhemmat huolehtivat 
siitä, että vieraana ollut nuori pääsee turvallisesti 
kotiin?

• Mitä arvelette, miten muiden nuorten vanhemmat 
suhtautuisivat siihen, kun kuulevat Ellan kotona ol-
leen juhlat, joissa alaikäisillä oli alkoholia?

• Miten arvelette Ellan vanhempien selvittävän, mistä 
alkoholi on peräisin?

• Millaisessa tilanteessa olisi syytä kutsua poliisi tai 
ottaa yhteyttä lastensuojeluun?

• Ella joutuu jälkikäteen keskustelemaan muiden nuor-
ten kanssa siitä, että vanhemmat keskeyttivät bileet. 
Miten vanhemmat voisivat neuvoa Ellaa perustele-
maan tapahtunutta? 

• Jos jonkun kotona järjestetään yllättäen juhlat, joissa 
on päihtyneitä alaikäisiä, millaisista asioista kodin van-
hemmilla on mielestänne vastuu? (Esimerkiksi nuorten 
pääseminen turvallisesti kotiin, nuorten humalatilan 
tarkistaminen / pitääkö viedä hoitoon, vanhempien 
vastuu, jos joku nuori on kokenut väkivaltaa juhlissa, 
korvausvelvollisten selvittäminen, jos jotakin on men-
nyt rikki/ entä jos rikkojia ei voida selvittää?)

 

   •   Linkki digitarinaan: Kotibileet 

www.youtube.com/watch?v=AvvuVsNbXEo
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Luottamus ja valvonta
•	 Kuinka	pitkiä	aikoja	nuori	voi	olla	yksin	kotona?
•	 Miten	nuoren	tekemisiä	voi	valvoa?	Millaisissa	tilan-

teissa	vanhemman	on	pakko	luottaa	nuoren	sanaan?
•	 Miten	varmistetaan	turvallisuus,	jos	vanhemmat	ovat	

poissa?
•	 Mitä	olette	puhuneet	nuoren	kanssa	sosiaalisen		

median	kautta	lähetetyistä	kutsuista?

Alkoholin saatavuus
•	 Jos	kotona	on	alkoholia,	miten	vanhemmat	voivat	

säilyttää	sitä	turvallisesti?
•	 Miten	nuoren	saaman	taskurahan	määrä	voi	vaikuttaa	

juomien	hankkimiseen?
•	 Jos	vanhempi	ajattelee	ostavansa	nuorelle	pari	olutta,	

koska	”sitten	ainakin	tietää,	mitä	hän	juo”,	voiko	hän	
luottaa	tähän	oletukseen?

•	 Mitä	arvelette,	mistä	nuoret	yleisimmin	saavat	
alkoholia?

Nuorten yhteinen ajanvietto on 
tärkeää
•	 Millaisilla	säännöillä	nuoret	saavat	järjestää	juhlia	

kotonanne?
•	 Miten	nuoret	voivat	luontevasti	viettää	iltaa,	vaikka	

vanhemmat	ovatkin	kotona?	
•	 Millaista	ohjelmaa	voisi	olla	nuorten	illanvietoissa?
•	 Millaisiin	bileisiin	päästäisit	itse	nuoresi?	Mitä	haluat	

tietää	etu-	ja	jälkikäteen	bileistä,	joihin	hän	on	menossa?
•	 Miten	huolehditte	tavoitettavuudesta	ja	turvallisuu-

desta,	jos	nuori	menee	bileisiin?

Julkaisija
Mannerheimin	Lastensuojeluliitto
 
Digitarinoiden ja tehtävien käsikirjoitus  
Jenni	Helenius,	erityissuunnittelija,	MLL.
 
Digitarinoiden tuotanto  
Lemeon	Oy
 
Materiaalin ulkoasu  
Hahmo
 
Materiaalin taitto  
Anna	Räikkönen
 
Materiaalin kuvat  
Antti	Heikkilä	/	Lemeon

Digitarinat	ja	niiden	purkukysymykset	on	
toteuttanut	Mannerheimin	Lastensuojeluliitto	
osana	ALKO	Oy:n	Lasten	seurassa	-ohjelmaa.	



Mitä on alkoholin kohtuukäyttö nuoren näkökulmasta? 
Millainen rooli vanhemmilla on silloin, kun nuori järjestää kotibileet? 

Tämä aineisto on tarkoitettu vanhempainillan ohjaajalle keskustelun 
herättäjäksi vanhempainiltaan. Aiheisiin liittyvät digitarinat on ladatta-
vissa YouTubesta.


