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”Olen kova 
tekemään 
duunia”
VAPAAOTTELIJA  
JA AUTONASENTAJA
ABDUL HUSSEIN

Kaveri sääti 
ihastuksesi 
kanssa  
– mitä teet?

0 1 / 1 7  –  T I E T O J A  J A  T I P S E J Ä  H Y V Ä Ä N  O L O O N  –  F R E S S I S . F I

MIKLU:

Tubetan
intohimosta

TOSITARINA
”ARVET OVAT 
MATKAMUISTOJANI”

Helpot  
välipalat

PERNILLA 
BÖCKERMAN

TESTI 

OSAATKO
 RELATA?

3×
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Nukkuminen on ihanaa. Parasta. Ja silti siitä tinkii. 
On muka tärkeämpää tekemistä. Tämä ja tuo asia 
pitää saada valmiiksi. Pitää vielä lähettää pari viestiä 
ja tarkistaa, mitä somessa tapahtuu.

Aikainen herätys aamulla – nyt on pakko mennä 
nukkumaan! Ärsyttävintä ovat pyörivät ajatukset, jot-
ka eivät meinaa pysähtyä. Koska unet jäävät lyhyiksi, 
nyt pitäisi nukkua hyvin. Miksi ei uni jo tule? Onhan 
herätyskello varmasti päällä?

Aamu tulee, kello soi. Torkutan ja torkutan. Pitkitän 
unta lämpimässä peiton alla. Vaikka tiedän, että jokai-
nen torkutus on pois kunnon unesta ja kohta on kiire. 

TORKUTAN JA TORKUTAN...Voita huippu hyvät  kuulokkeet!
mitä pidit lehdestä? anna meille palautet-
ta osoitteessa  fressis.fi/palaute.  arvomme 
31 .12.2017 mennessä vastanneiden kesken 
langattomat jabra move -kuulokkeet,  joi-
den arvo on 100 €.
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3 × reseptini – 4
tubettaja pernilla 
böckerman tekee  
vain helppoja ruokia . 

Abdul Hussein – 6
mun elämää kisoissa , 
treeneissä ja vapaa-
ajalla .

Askin hinnalla – 11
stumppaa ja käytä 
rahasi  johonkin 
paljon hauskempaan.

Ilmiö – 12
suojassa somessa 
–näin vältät suden-
kuopat.

Seksimyytit – 16
"sen jälkeen ei  voi 
enää sanoa ei"  ja 
muita harhaluuloja .

Tositarinat – 18
kevyn,  tiia ja minka 
nauttivat elämästä 
sellaisena kuin se on.

Testi – 21
osaatko relata vai 
onko sinulla aina 
langat käsissäsi?

Mokat – 23
sattuuhan sitä!  
lukijat avautuvat  
noloista tilanteista .

Raati – 24
näin selätän sosiaa-
lisen paineen ja kiu-
salliset tilanteet.

Sportti – 28
peppu ylös penkiltä 
ja muita vinkkejä 
liikkumiseen.

Kysy lääkäriltä – 30
petra vastaa lukijoi-
den suora sukaisiin 
kysymyksiin.

Kansihenkilö – 31
miklu huolehtii 
jaksamisestaan 
nukkumalla hyvin.

”Tuu 
tsekkaan 
mun video!”
MIKLU

Nämä kaikki ja 
paljon muuta 
löydät täältä:  
FRESSIS.FI

SISÄLLYS

KYSY ASIANTUNTIJALTA  
VAIKKA SEKSISTÄ

@Fressis_fi

Fressis.fi

@fressis.fi

Fressis

Pysy mukana

”Menestys tuli 
yllättäen”
TÖÖLÖN KETTERÄ

”Elämä olisi paljon 
helpompaa ilman 

tupakkaa.” 
 

lopettamisen kanssa  
kamppaileva anna ,  24. 

Jospa panostaisin uneen tinkimisen sijasta. 
Kokeilisin viilentää ja pimentää huoneen. Ottaisin 
tavaksi hyvän kirjan tai musiikin ennen valojen 
sammuttamista. Irrottaisin itseni somesta hyvissä 
ajoin.

Hyvien unien jälkeen mieli on kirkas. Laukkaavat 
ajatukset ovat rauhoittuneet, ajattelu on selkeää 
ja mieltä vaivaava asia on löytänyt ratkaisunsa. 
Jaksan olla parempi minä. 

Kauniita unia <3

H E I D I ,  P Ä Ä T O I M I T T A J A
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 HELPPO LOUNAS 

MUNAKAS
1 hengelle

2 kananmunaa
aurinkokuivattua tomaattia
pinaattia
pieni ripaus suolaa
kirsikkatomaatteja

Suikaloi aurinkokuivatut tomaatit. 
Freesaa eli paista tuore pinaatti 
pikaisesti pannulla tai käytä sellai-
senaan.

Riko kananmunat kulhossa ja 
sekoita niin, että rakenne rikkoutuu.

Kuumenna paistinpannu ja lisää 
pannulle juoksevaa rasvaa. Kaada 
munakasseos pannulle ja alenna 
lämpöä. Kaada täytteet seoksen 
päälle ja anna munakkaan kypsyä  
rauhassa.

 AAMUPALA 

JOGURTTI
1 hengelle

2 dl maustamatonta jogurttia
mansikoita
banaani
pähkinöitä 

Kaada jogurtti kulhoon. Siivuta 
päälle mansikoita (tai muita 
tuoreita marjoja tai hieman 
sulatettuja pakastemarjoja)  
sekä banaani.

Viimeistele annos pienellä 
kourallisella pähkinöitä. 

 VÄLIPALA 

TUORE JUUSTO- 
TOMAATTI-
TOAST
1 hengelle

1 iso viipale täysjyväpaahtoleipää 
tuorejuustoa
2–3 tomaattisiivua
basilikanlehtiä

Paahda leipä ja voitele se tuorejuustolla.
Halkaise leipä kahdeksi kolmioksi.
Laita toisen kolmion päälle viipaloitua 
tomaattia sekä basilikanlehtiä.
Käännä toinen kolmio leivän päälle.

3× 
suosikki
reseptini
Tubettaja Pernilla Böckerman 
tekee vain helppoja ruokia. 
Nämä sinäkin osaat tehdä – 
kokeile vaikka!  
T E K S T I  T O I M I T U S 
K U V A  K I R S I  T U U R A

 ”Käytän aina paistaessani  
 oliivi öljyä tai jotain muuta  
 juoksevaa rasvaa. Munakasta  
 paistettaessa täytyy olla  
 tarkkana. Mieto paisto -  
 lämpö tila on hyvä.” 
 – Pernilla 

 ”Lemppareitani ovat  
 cashewpähkinät.” 
 – Pernilla 

 ”Tosi nopea väli pala.  
 Tämän kanssa juon  
 vettä tai tuore puristettua  
 appelsiini mehua.” 
 – Pernilla 

 Pernilla etsii reseptivinkkejä  
 Instasta, Tubesta ja lehdistä  
 ja ostaa ainekset kaupasta  

 itse. Lisää Pernillan reseptejä:    
 fressis.fi. 
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Vilma Alina
”Pieneen nälkään syön kirsikka-

tomaatteja, koska ne ovat 
suurta herkkuani. Hedelmiä 

sesongin mukaan ja tuore hyllystä 
mustikkamuffinseja.”

Handshaking, 
Töölön Ketterä

”Jogurtti on mieluisin,  
 mahdollisimman helppo välipala.”

Matti 8,  
Töölön Ketterä

”Kaurapuuroa, se on helppoa ja 
terveellistä. Ja proteiinisheikkejä.”

Artistin 
välipala?

Keeps you going? Or not...

Myrkytysoireita? Toimi näin  

Nousussa

Laskussa

Virkistää, piristää ja saa sinut keskitty-
mään. Antaa siivet. Näillä lauseilla myy-
dään energiajuomia, mutta sokeroidun 
energiajuoman siivet antavat energia tu-
lee kyllä pääasiassa sokerista kuten nor-
milimuissakin. Pieni energiajuomatölkki 
sisältää 14 palaa sokeria, iso yli 20 palaa. 
Hampaita uhkaavat kiillevauriot ja loh-
keamiset.

Energiajuomat sisältävät myös ko-
feiinia, jonka käytöstä voi aiheutua 
nukkumisvaikeuksia tai jopa myrky-
tysoireita (lisää aiheesta alla!). Lisäk-
si runsas, säännöllinen kofeiinin saanti 
johtaa kofeiiniriippuvuuteen. 

Nuoret jäävät koukkuun aikuista 
herkemmin. Olisitko arvannut, että jos 
painaa 50 kiloa, jo puoli tölkkiä ener-
giajuomaa päivässä säännöllisesti käy-
tettynä saattaa aiheuttaa riippuvuutta?

Kofeiininsaannin yhtäkkinen lo-
pettaminen aiheuttaa vieroitusoirei-
ta: päänsärkyä, vetämättömyyttä, väsy-
mystä ja alakuloista mielialaa. 

Onneksi voit päästä eroon kofeiinia 
sisältävistä juomista muutamassa päi-
vässä ilman vieroitusoireita, kun lope-
tat niiden käytön asteittain eli puoli-
tat joka päivä edellisen päivän juoma-
annoksen.

KOFEIINI-
MYRKYTYS
Mistä tulee:  
Kofeiinijuomista ku-
ten energiajuomista 
ja kahvista. Energia-
juomat ovat huomat-
tava kofeiinimyrkytys-
ten aiheuttaja.

Oireet: pahoin-
vointi, levottomuus, 
sydämentykytys ja 
vapina 

NIKOTIINI-
MYRKYTYS
Mistä tulee:  
Tupakasta, nuus-
kasta, sähkötupa-
kasta tai nikotiini-
korvaustuotteista 
suun, silmien, ihon 
tai hengityksen 
kautta.

Oireet: pahoin-
vointi, oksentelu, 
päänsärky ja vapina

ALKOHOLI-
MYRKYTYS
Mistä tulee: 
Liikaa alkoholia liian 
lyhyes sä ajassa.

Oireet: sekavuus, 
pahoinvointi, 
oksentelu, hidas 
hengitys, sinertä-
vä tai kalpea iho, 
alentunut kehon 
lämpötila, tajutto-
muus

OPASTA JA SUOJELE KARVAKAMUA
Koirat ja erityisesti niiden 

pennut ovat tunnettuja uteliai
suudestaan. Siirrä vaaralliset 

esineet ja arvokkaat huonekalut 
väliaikaisesti pennun ulottumat
tomiin. Vahdi myös, ettei koira 

popsi myrkkyjä, kuten tupakan
tumppeja ja nuuskapusseja.

Huolehdi, että 
koirasi saa joka 

päivä riittä
västi liikuntaa, 
ravintoa, lepoa, 
huolen pitoa ja 

rapsutuksia.

Opeta koiralle peruskäyttäytymis
säännöt. Pääperiaate on yksinkertai
nen: aina kun koira tekee jotain, mitä 
haluat sen tekevän, palkitse sitä. Kun 
koira tekee jotain eitoivottua, älä 
huomioi sitä mitenkään.

Tasa-
paino: 
8+8+8 
= yhtä paljon 

unta, koulua ja 
vapaa-aikaa

Itsensä 
arvostaminen: 
olen hyvä juuri 

tällaisena

Ryhtiliike: 
turhat tavarat 
kiertoon tai 

myyntiin

”Eikö siskon naama  
koskaan kyllästytä?”
RÄPPIDUO HALKO VASTAA KYSYMYKSEEN FRESSIS.FI:SSÄ

PALAT

Energiajuoma on 
hyvin markkinoi-
tua värjättyä ja 
hapotettua vettä.

Hedelmä 
tai vihannes 
aamu-, väli- 
ja iltapalalla

Muista että koira 
on koira, ei ihmi
nen: anna karva
kamulle koiramai
nen elämä <3

EPÄILETKÖ 
 MYRKYTYSTÄ?
Toimi näin: Älä jätä 
kaveria yksin. Kerro 
tilanteesta luotet-
tavalle aikuiselle tai 
terveydenhuollon 
ammattilaiselle.

Hätätilanteessa: 
Soita hätänume-
roon 112 tai Myrky-
tystietokeskukseen 
09 471 977.

Aitous

Kännykän 
tuijottami-
nen vaikka 
kaveri istuu 

vieressä

HUONOT 
YÖUNET

Välitunti 
rööki

paikalla

Teeskentely
LÄHTEET: HANKIKOIRA.FI JA SYÖPÄJÄRJESTÖT.

 Suojaa koiraa tupakansavulta. 
Passiivinen tupakointi aiheuttaa 
lemmikeille samanlaista haittaa 
kuin ihmisillekin: hengitystie ja 

silmäoireita sekä syöpiä.
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”En tarvitse sinua 
enää. Tulen ajatte-
lemaan sinua var-
masti niin kauan 
kuin elän, mutta 
en tule koskaan 
päästämään sinua 
takaisin. Meillä oli 
hauskaa, mutta 
haiset ällöttävältä 
ja satutat ihmisiä”

Abdul Hussein
”Abba”

Ikä: 19
Pituus: 167 cm
Koulutus: Auton asentaja
Seura: Espoon Kehä hait
Vahvuudet: Sinnikkyys ja 
kova harjoittelu
Saavutukset: Amatöörien 
maailmanmestaruus 2016, 
Euroopan mestaruus 2015, 
Suomen mestaruus 2016.

Kehässä

1 Aloitin vapaa-ottelun kolme 
ja puoli vuotta sitten. Näimme 
broidini kanssa sitä tv:stä ja 
innostuin. Olen tehnyt tätä heti 

alusta asti täysillä. 
Siirryin ammattilaiseksi vuosi sitten. 

Tällä hetkellä tähtäimessä on voittaa 
tulevat otteluni Suomessa, päästä sitten 
ulkomaille ja voittaa siellä. Tavoitteena-
ni on päästä ottelemaan yhdysval-
talaisessa UFC-ammattilaissarjassa 
(Ultimate Fighting Championship) joku 
päivä. Teen sen verran kovaa duunia ja 
oikeita juttuja täällä treenisalilla, että 
sille tasolle pääseminen on vain ajan 
kysymys. 

Vapaaottelussa pitää olla fyysinen, 
nopea, taitava ja henkisesti vahva. Ei 
riitä, että on hyvä yhdellä osa-alueella. 
Tällaisessa lajissa on vaikea olla täydel-
linen. Mutta sitä tavoitellaan koko ajan. 

Vapaaajalla

3 Katson koko ajan, mitä syön. Silloin 
tällöin voi vähän herkutella, mutta 
kokonaisuus ei saa karata käsistä. 
Toisaalta syömistä ei saa tehdä liian 

vaikeaksi, muuten mieli kärsii. Kun urheilee 
paljon, normiruokaa voi syödä vapaasti, 
mutta ruokailurytmistä täytyy pitää kiinni. 
Kiinnitän myös tosi paljon huomiota siihen, 
että saan riittävästi unta.

Olen muslimi, eikä meidän uskonnos-
samme alkoholin juominen ole hyvä asia. 
Vanhemmat polttivat ennen tupakkaa, enkä 
ole koskaan digannut siitä hajusta. En ole 
ikinä edes miettinyt polttamista, nuuskaa tai 
juomista. Olen pysynyt poissa noista jutuis-
ta. Ei niistä ole mitään hyötyä urheilemiseen. 

Kavereiden kanssa menen mielelläni vaik-
ka futaamaan. Välillä ei vain ehdi nähdä ka-
vereita. Somekin on minulla täynnä pelkkiä 
treenikuvia. Joskus täytyy kuitenkin unohtaa 
treenaaminen ja ladata akkuja.

Treenisalilla

2 Haluan treenata enemmän ja kovem-
paa kuin muut. Ei voi olla sellaista ti-
lannetta, että vastustaja on treenannut 
minua enemmän. Tämä ei saa jäädä 

siitä kiinni. Monet luonnonlahjakkuudet eivät 
oikein jaksa treenata ja hukkaavat lahjansa. 
Joku toinen aloittaa nollasta, mutta tekee 
kovaa duunia ja pääsee sitten huipulle. Pidän 
itseäni enemmän kovan duunin tyyppinä. 

Normaalina treenipäivänä teen lenkin ja 
puntin aamulla, ja illalla sitten lajitreenin: 
painia ja lyömistä. Nykyään matsien välillä on 
noin kaksi ja puoli kuukautta, joten on paljon 
aikaa tekniikan kehittämiseen. 

Vaikka olen ammattilainen, tämä ei koskaan 
tunnu duunilta. Diggaan tästä lajista, ja tulen 
aina treenisalille iloisena ja hyvällä fiiliksellä. 
Mielestäni jokaisen 12–16-vuotiaan pitäisi ur-
heilla vähintään kaksi kertaa viikossa. Suositte-
len olemaan avoin eri lajeja kohtaan. Tärkeintä 
urheilemisessa on, että nauttii siitä.

Nuuskassa on 

FRESSIS PEUKUTTAA!

NUUSKAAMINEN NÄKYY SUUSTA

3 × MUN ELÄMÄ PALAT

6 × HYÖTYAPPI

Memorado 
M U I S T I A 

K E H I T T Ä V I Ä 
Ä L Y P E L E J Ä

Evernote 
M U I S T I I N -

P A N O T 
Y H D E S S Ä 
P A I K A S S A

Memrise
O P I S K E L E 

U U S I 
K I E L I

Speedtest 
T A K K U A A K O 
V E R K K O  V A I 
T U N T U U K O 

V A I N  S I L T Ä ?

Key 
M U I S T A 
K A I K K I 

S A L A S A N A S I 
J A  P I D Ä  N E 
T U R V A S S A

Bookbeat 
Ä Ä N I K I R J A 

P I R I S T Ä Ä 
L E N K K I Ä 
J A  B U S S I -
M A T K A A

Nuuskan käyttö altistaa 
hampaat reikiintymiselle.

Nuuskanpitokoh-
dassa limakalvo 
muuttuu vaaleaksi, 
ryppyiseksi "norsun-
nahaksi", myöhem-
min punakirjavaksi 
ja haavaiseksi. 
Muutoksiin liittyy 
suusyöpäriski. 

Nuuska värjää 
hampaat ja 
paljastuneet 
hampaan juuri-
alueet pysyvästi 
ruskeiksi. Suun bakteerit viihty-

vät nuuskan aiheutta-
missa suun limakal-
von poimuissa.Vinkit lopettamiseen: fressis.fi 
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Jos nuuskaa pide-
tään usein samassa 
kohdassa, ikenet voivat 
vetäytyä, tulehtua sekä 
hampaiden juurenpin-
nat paljastua. Tällöin 
hampaiden kiinnitys 
heikkenee ja myöhem-
mässä vaiheessa ham-
paat voivat jopa irrota.

syöpää aiheut
tavaa ainetta. 

LÄHDE: SYÖPÄJÄRJESTÖT 

SAMU HABER KERTOI LOPETTANEENSA 
TUPAKOINNIN INSTA GRAM-PÄIVITYKSESSÄÄN
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Vilma Alina
Kiltteys ja luotettavuus. Ja se,  
että tyypin kanssa viihtyy ja on 

helppo olla oma itsensä.

Handshaking, 
Töölön Ketterä

Fiksuus, miellyttävä ulkonäkö, 
hyvät läpät ja se, että ollaan 

samalla aaltopituudella. 

Matti 8,  
Töölön Ketterä

Kunnianhimo ja samanlaiset mie-
lenkiinnon kohteet kuin minulla.

Mikä hurmaa 
artistin?

PALAT

LAUTASMALLI: NÄIN SE TOIMII

½ kasviksia

¼ 
proteiinia
>Katso lautasmallivideo: 
FRESSIS.FI

+  
hyvää, 

pehmeää 
rasvaa

¼
täysjyvä-
viljaa

Ihmiset nukkuvat, apinat nukkuvat, kärpä-
set nukkuvat ja sinivalaat nukkuvat. Emme 
kuitenkaan tiedä, miksi uni on välttämätön-
tä. Silti on selvää, että nukkuminen kuuluu 
kaikkien eläinten vuorokausirytmiin. 

Kyse on siis tärkeästä biologisesta me-
kanismista.

Riittävä yöuni pitää meidät terveinä ja 
toimintakykyisinä. Vastaavasti univaje vä-
syttää ja heikentää muistia sekä kykyäm-
me ajatella ja keskittyä.

Nukkuminen on tärkeä osa itsestä huo-
lehtimista samaan tapaan kuin terveelli-
nen ruoka ja liikkuminen. Ja se on help-
poa ja halpaa – nukkuakseen ei tarvitse 
muuta kuin aikaa!
› www.fressis.fi/tietopankki/rytmi/

Nuku kuin... vauva!
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Röökiaskin hinnalla
Tupakkatuotteet ovat 

kalliita – samalla rahalla saa 
paljon kivaa ja hyödyllistä!

 Uusia temppuja vai aina 
 se sama vanha pahe?
 Helppo rasti! 15 askin 
 hinnalla saat räyhäkkään  
 skuuttilaudan.

 Viiden askin hinnalla 
 vaihdat röökille 
 haisevat vaatteet  
 superviileään t-paitaan. 

 Roiskeen kestävän 
 kannettavan kaiuttimen 
 saundi saa hymyilemään. 
 Maksaa yhden askin verran.

 Kaksi askia röökiä vai imartelevat 
 selfiekuvat oikealta etäisyydeltä? 
 Sormiin sujahtava selfie-pidike ja 
 -jalusta tarra kiinnityksellä.

 Maistuisiko oma 
 smoothie blenderi 
 paremmalta kuin 
 neljä askia röökiä? 

 Voiko näitä koskaan olla liian  
 montaa? Varavirtalähteen 
 saat yhden askin hinnalla.

 Taittele pahvista omin 
 käsin videoprojektori ja 
 näytä kuvia ja videoita 
 isolta näytöltä. Irtoaa 
 kolmen askin hinnalla!

 Kolmen askin hinnalla 
 saat eväsrasian, jonka 
 pakastimessa jäädytettävä 
 kansi pitää eväät tuoreina 
 koulupäivän loppuun asti..
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”Haluan mieluum
min nauttia 
elämästä kuin 
laihduttaa.” 
MARIIEVERONICA LÄHDE: DEMI.FI
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SAFE 
SOME

W
hatsapp-ryhmässä koodail-
laan kavereiden kesken. 
Hölmöjäkin kuvia vaih-
detaan. Hauskaa on, 
kunnes porukka riitaan-
tuu. Rohkeat kuvat lähtevät 
jakoon koko luokalle. Ensin 

ahdistaa. Sitten hävettää. Miten tässä nyt näin kävi? 
Pelottaa.

Somea ei voi irrottaa muusta elämästä. Siksi myös siel-
lä voi törmätä kiusaamiseen siinä missä 
kasvotustenkin.

”Kun somessa riitaantuu, tulee hel-
posti kirjoitettua toisesta pahasti tai lai-
tettua ikäviä kuvia jakoon. Silloin voi 
syyllistyä myös rikokseen”, sanoo net-
tipoliisi, vanhempi konstaapeli Matti 
Röppänen  Kuopion Ennalta estävän toi-
minnan ryhmästä.

Kiusaamista ei pidä myöskään edes-
auttaa. Esimerkiksi Whatsapp-ryhmässä 
yllyttäminen tai sen ulkopuolelle jättämi-
nen ovat myös kiusaamista. Hyvillä käy-
töstavoilla pötkii somessa pitkälle.

”Älä kirjoita mitään, mitä et voisi sa-
noa myös kasvotusten. Mieti aina kah-
desti, mitä julkaiset”, Matti Röppänen 
vinkkaa.

Laita kuva. Kaveripoika haluaa sellaisen yläosatto-
missa 13-vuotiaalta tytöltä. Ethän levitä? Tyttö luottaa. 
Poika vakuuttaa. Ja kuva leviää.

Alastonkuvan jakaminen luvatta tai valeprofiilin 
tekeminen netissä on aina rikos. Sellainen voi olla 
myös intiimien kuvien levittäminen eron jälkeen eli 
kostoporno. Ennen kuvien jakamista pitäisi miettiä, 
voiko se loukata jotakuta.

”Kuvattavalta pitää aina kysyä lupa”, Röppänen 
sanoo.

Netissä 15-vuotias on rikosoikeudellisesti vas-
tuussa. Nuorempienkin on käytävä 
poliisilaitoksella jututettavana, jos 
heidän toiminnastaan somessa teh-
dään rikosilmoitus.

”Rikosrekisteriin ei kannata ke-
rätä merkintöjä, sillä ne voivat vai-
keuttaa opiskelupaikan tai kesätyön 
saantia tai armeijaan pääsyä.”

Myös nuuskan ostaminen tai 
myyminen somessa on rikos, vaik-
ka se menisikin ajattelemattomuu-
den piikkiin.

Nettipoliisilla on profiili kaikis-
sa sosiaalisen median kanavissa. 
Snapchatissa nettipoliisi saa nuorilta 
jopa kymmeniä yhteydenottoja päi-
vässä. Nettipoliisiin voi ottaa yhteyt-
tä muissakin kuin rikosasioissa.

Somessa on kavereita, kokemuksia –  
ja kiusaajia. Näin vältät sudenkuopat. 

T E K S T I  N I I N A  K E L L I N S A L M I  /  K U V A T  G E T T Y  I M A G E S

Some on tuonut ujohkoille 
nuorille mahdollisuuden 

viestiä aktiivisesti, sillä noin 

29% 
vastaajista kertoo olevansa 
sosiaalisempi somessa kuin 

reaali elämässä.

46% 
kokee, että 

some syventää 
jo olemassa 

olevia kaveri
suhteita.

7% 
ilmoittaa 

tekevänsä itse 
videoita.
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”Nuoret kyselevät nettipoliisilta myös somen ul-
kopuolisista asioista”, Röppänen kertoo.

Vähänkö nätti! Kannustava palaute kavereilta on tär-
keää. Kommentit, tykkäykset ja kasvava seuraajien 
määrä voivat imarrella. Se voi ruokkia ottamaan myös 
yhä rohkeampia selfieitä.

Yllätyksenä voi tulla, että kuvat 
näkyvät laajemmalle yleisölle kuin 
mitä itse oli kuvitellut.

”Yksityisyysasetukset kannattaa 
tsekata säännöllisesti, sillä palve-
lut voivat päivittää niitä kysymät-
tä”, sanoo yhteisömanageri Sonja 
Ahtiai nen Pelastakaa Lapset ry:stä.

Rohkeitakin kuvia saa someen 
laittaa, kunhan tunnistaa niistä 
mahdollisesti seuraavat riskit.

”Nyrkkisääntö on miettiä, oli-
siko kuva äidin mielestä ok tai ha-
luaako kuvan nähdä vielä vuosien 
päästä. Jos näin on, kuvan voi huo-
letta julkaista”, Ahtiainen sanoo.

Älä reagoi, blokkaa henkilö ja poista viesti. Näin kan-
nattaa toimia, jos vieras henkilö laittaa somessa viestiä. 

”Viesteistä on hyvä kertoa myös omille vanhem-
mille erityisesti silloin, jos ne ovat olleet seksuaalis-
sävytteisiä”, nettipoliisi Matti Röppänen sanoo.

Somessa voi törmätä myös vahingossa asioi-
hin, joita ei haluaisi nähdä. Nuoret 
saattavat hakea netistä seksuaalis-
sävytteistä jännitystä, mutta näh-
däkin jotakin liian rajua. Tietoa et-
siessään voi päätyä keskelle järkyt-
tävää tai itsetuhoista keskustelu-
palstaa.

Vaikka kaikki somessa ei ole 
totta, keskustelut ja kuvat voivat 
jäädä päähän pyörimään.

”On aivan normaalia, että some 
ja netti herättävät tunteita. Myös 
niistä tunteista voi ja pitää puhua”, 
Ahtiainen sanoo.

Vanhempien lisäksi voi jutella 
kavereiden, kouluterveydenhoita-
jan tai koulupsykologin kanssa, jos 

törmää somessa johonkin ikävään. 
Myös netissä on mahdollisuus cha-
tata nimettömänä aikuisen kanssa 
muun muassa Help.some-sovelluk-
sessa. Pelastakaa Lapset ry:n Netari-
verkkonuorisotalossa voi keskustella 
muiden nuorten ja nuorisotyönteki-
jöiden kanssa.

Lasten seksuaalista kaltoinkohte-
lua sisältävästä materiaalista voi il-
moittaa suoraan Pelastakaa Lapset 
ry:n Nettivihje-palveluun ja muus-
ta epäilyttävästä aineistosta poliisin 
Nettivinkkiin. Jos epäilet rikosta, ota 
aina kuvankaappaukset todistusai-
neistoksi.

Joko se näki mun viestin? Some voi myös kasvaa kiin-
ni käteen. Hälytyskellojen pitäisi soida silloin, jos nor-
maalit arkirutiinit, kuten nukkuminen, syöminen, ka-
vereiden tapaaminen ja koulunkäynti, eivät enää suju.

”Silloin auttavat perheen yhteiset pelisäännöt, 
kuten puhelinten kerääminen yöksi yhteiseen paik-

kaan”, Ahtiainen sanoo.
Jokaisella nuorella on myös 

oikeus olla käyttämättä somea. 
Someen voi tutustua myös pik-
kuhiljaa esimerkiksi sisaruksen 
kanssa. Heti ei tarvitse julkaista. 
Aluksi voi vain tarkkailla, miten 
palvelu toimii.

Tärkeää on muistaa, ettei 
anna nettiin henkilökohtaisia 
tietojaan, kuten osoitetietoja, 
salasanoja tai pankkitunnuksia. 
Henkilötunnusta tulee varjella 
joka tilanteessa.

”Suuri osa nuorista käyt-
tää somea hyvin valveutunees-
ti ja varovaisesti. Kyllä somessa 

on sudenkuopista huolimatta enemmän myönteisiä 
kuin kielteisiä asioita”, Röppänen sanoo.

› Nostopalojen lähde SoMe ja nuoret 2016. Kyse
lytutkimus nuorten sosiaalisen median käytöstä: 
www.ebrand.fi/somejanuoret2016/

76% 
nuorista  

ymmärtää, että 
nettisisällöt 

saattavat löytyä 
vielä vuosienkin 

jälkeen esimerkiksi 
Googlesta.

Reilut 

15% 
nuorista on 

kokenut jonkin
asteista kiusaamista 

somessa.

1/3 
Noin joka kolmas 
nuori on löytänyt 

seurustelukumppa
nin somen avulla.

Yli 

80%
ei koe kiusanneensa 

muita somessa
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ONKO LIIKA ITSETYYDY-
TYS HAITALLISTA?
Sooloseksi on hieno ja luonnollinen 
keino tutustua omaan kehoon. Sen 
tarkoituksena on tuottaa itselleen 
nautintoa ja mielihyvää, ja opit myös 
tunnistamaan, mistä kehosi tykkää. 
Itsetyydytyksessä ei ole mitään hä
vettävää.

Jokainen päättää itse kuinka usein 
tyydyttää itseään. Kuitenkin jos run
sas itsetyydytys tuntuu pakonomai
selta tai ahdistaa, keskustele asias
ta luotettavan aikuisen kuten koulu
si terveydenhoita
jan kanssa. Voit 
myös olla yhtey
dessä seksuaa
lineuvojaan tai 
terapeuttiin.

MUUT OVAT 
AINA PALJON 
KOKENEEMPIA 

KUIN MINÄ
Ei pidä paikkaansa (välttämättä). 

Peruskoululaisista  
18 % on ollut yhdynnässä 

54 % suudellut suulle  
39 % hyväillyt vaatteiden päältä  

27 % hyväillyt vaatteiden alta tai alasti
LÄHDE: KOULUTERVEYSKYSELY 2015

Muista, että sinulla on oikeus  
kehittyä omaan tahtiisi, joten 

seurusteluun ja seksiin ei ole kiire.

LUULITKO, ETTÄ KUN 
VAATTEET OVAT POISSA, 
EI VOI SANOA ”EI”?
Ei todellakaan pidä 
paikkaansa, sillä sinulla on 
oikeus sanoa ”ei” missä 
vaiheessa vain! Vaatteiden 
riisuminen ei tarkoita 
suostumista sellaiseen, 
mikä ei tunnu hyvältä. 
Seksin aikana on tärkeää, 
että molemmat osa puolet 
tuntevat olonsa turvalliseksi.

SEKSI TARKOITTAA 
VAIN YHDYNTÄÄ

EHKÄISYÄ TARVITAAN 
AINOASTAAN 
YHDYNNÄSSÄ, NIINKÖ?
Väärin, sillä seksitaudit voivat tarttua ters
kan, emättimen, peräsuolen ja suun lima
kalvoilta. Myös suuseksin aikana on tärkeä 
suojautua kondomilla tai suuseksisuojalla, 
jos ei voi olla varma tartuntariskistä.

Seksitautien tarttuminen kosketuksen 
välityksellä on mahdollista, mikäli sormissa 
on spermaa tai emättimen eritteitä. Muista 
että myös raskauden riski on olemassa, 
jos emättimeen kulkeutuu spermaa vaikka 
sormien välityksellä.

Yhdyntä on vain yksi tapa 
toteuttaa seksiä ja nauttia 
toisen ihmisen läheisyydestä. 

Seksi on myös katseita, 
läheisyyttä, kosketusta tai 
vaikka eroottista viestittelyä. 

Seksiin liittyy toiminnan 
lisäksi paljon tunteita, mieli
kuvia ja fantasioita. 

Seksiin voi kuulua myös 
leikkisyyttä ja jännitystä. 

Seksi on osa elämää, mutta 
myös ilman seksiä voi nauttia 
elämästä tasapainoisesti.

Kumoamme lisää seksiin 
ja seurusteluun liittyviä 
harhaluuloja: fressis.fi

Perus
koululaisista 

27%
 on hyväillyt 

vaatteiden alta 
tai alasti.

2

4
HARHA
LUULO

HARHALUULO 1

HARHALUULO 5

HARHALUULO 3

5×  
harhaluulo 
seksistä
Vaatteiden riisumisen jälkeen ei voi 
muka enää sanoa ”ei”. Väärin: aina 
voi! Kumosimme yleiset seksimyytit. 
T E K S T I  T O I M I T U S
A S I A N T U N T I J A  S E K S U A A L I T E R A P E U T T I  J O N N A  P I E T I K Ä I N E N  
K U V A T  G E T T Y  I M A G E S  J A  I S T O C K

HARHA
LUULO
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Itsensä 
voittajat
Kevyn, Tiia ja Minka oppivat nauttimaan 
elämästään sellaisena kuin se on. 

TOSITARINA
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”Kokeilin tupakkaa ensimmäisen ker-
ran 11-vuotiaana. Kaveri opetti minua, 
ja olin niin cool! Se oli kuitenkin vain 
kokeilu, ja vasta kuudennella luokalla 

aloin polttaa säännöllisemmin yhden kaverin kans-
sa. Otimme mallia kaverin isoveljestä ja tuumasim-
me, että tuo on hauskaa! Tupakkaan meni paljon ra-
haa, mutta siitä ei koitunut muuta harmia, joten jat-
koin polttamista. 

Vain yksi kavereistani piti polttamista tyhmä-
nä, mutta myöhemmin hänkin alkoi polttaa, kos-
ka kaikki muutkin tekivät niin. Tupakointi tarjo-
si jotain tekemistä, kun oli tylsää. Joskus vaan ta-
pasimme pihalla, poltimme savukkeet, ja menim-
me takaisin kotiin.

Yläasteella opettaja puuttui tupakointiini ja äi-
tikin sai tietää, mutta sanoi, että saan päättää itse. 
Tavallaan olisin ehkä toivonut, että äiti olisi kiel-
tänyt. Toisaalta koska hän jätti vastuun minulle, 
minun ei tarvinnut polttaa ainakaan kapinoidak-
seen vanhempiani vastaan.

Kaksi vuotta sitten joulukuussa kurkkuni oli kipeä 
ja tupakointi tuntui inhottavalta. Silloin mieleeni 
juolahti lopettaa, ja tein sen kerralla. Olin 15-vuotias. 

Lopettaminen oli vaikeaa, koska kaikki fren-
dini polttavat. Aloin pitää mukana aina sipsejä tai 

karkkia, eli käsillä oli jotain mielekästä tekemis-
tä, kun muut polttivat. Menin kavereiden mukaan 
röökille, mutta napostelin muiden sauhutellessa. 

Tyttöystäväni polttaa, mutta on vähentänyt 
päivittäisestä askista pariin röökiin viikossa. Olen 
sanonut, etten halua pussailla, jos hän polttaa! Se 
on kannustanut häntä vähentämään, ja on hän pu-
hunut lopettamisestakin.

Pidin jonkin aikaa aina yhden tupakan muka-
na hätätapauksia varten. Lopulta luovuin siitäkin. 
Perustelin lopettamispäätöstä itselleni sillä, että 
tupakointi on aivan turhaa rahanmenoa eikä siitä 
ole mitään hyötyä. 

Lopetettuani huomasin, että hermostuin pienistä-
kin asioista, mutta se tasaantui enkä hermostu enää. 
Kokeilin myös nikotiinipurukumia lievittämään vie-
rotusoireita, mutta se maistui hirveältä. 

Aloin pian käydä ahkerammin salilla, koska 
korvasin tupakkaa herkuilla enkä halunnut lihoa. 
Nykyään treenaan joka toinen päivä, enkä tarvitse 
enää herkkuja pysyäkseni tupakasta erossa.

Nyt voin olla helposti ihmisten kanssa, jot-
ka polttavat, eikä minun tee enää mieli. Opiskelen 
ajoneuvoasentajaksi, ja koulussa minulla on savut-
tomia kavereita, joten ei ole edes pakko enää men-
nä tupakkapaikalle.” susanna cygnel

LOPETIN SAUHUTTELUN KERRALLA

”Aion pysyä 
savuttomana, 
vaikka suurin 
osa kavereista 

polttaa.”

Kevyn Kariste, 
17
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”Olin juuri palannut Kaliforniasta puo-
len vuoden au pair -pestistä, kun sai-
raanhoitajaäitini huomasi sääressäni 
olevan ruman luomen ja kehotti pois-

tattamaan sen. Luomi leikattiin ja tutkittiin.  
Kun lääkäri kertoi, että minulla on melanooma, 

maailmani romahti. Olin vihainen nuori nainen 
ja kiukuttelin äidille. En ollut koskaan ollut au-
ringonpalvoja enkä ymmärtänyt, miksi sairastuin 
ihosyöpään ja vielä niin nuorena. 

Syöpä oli levinnyt luomen lähimpiin imusolmukkei-
siin, ja minut leikattiin 20-vuotissyntymäpäivänäni. 
Leikkauksen jälkeen äiti hoiti kotona minun lisäk-
seni myös jo aiemmin vakavaan aivokasvaimeen sai-
rastunutta isääni. Sen on täytynyt olla äidille todella 
raskasta, mutta hän oli tukeni ja turvani. 

Äidin vastusteluista huolimatta päätin mennä 
firman pikkujouluihin. Hankin ison mekon, joka 
peitti dreenini. Juhlista löysin pikkujouluheilan, 
josta myöhemmin tuli aviomieheni. Hän on ollut 
ihana ja ymmärtäväinen silloinkin, kun sain lääk-
keistä pahoja sivuvaikutuksia ja voin huonosti.

Mieheni tavattuani pelkäsin, että hän lähtee, 
jos en voi saada lapsia. Moni syöpää sairastanut 
kärsii tahattomasta lapsettomuudesta. Meillä on 
ollut onnea. Poikamme syntyi puoli vuotta sitten.

Auringon ultraviolettisäteily on ihosyövän tärkein 
aiheuttaja. Ihoni on vaalea ja palan herkästi. Siksi en 
ole koskaan tykännyt maata auringossa. Koska olin 
niin nuori, sairastumiseni oli monen asian summa.

En pelkää aurinkoa, vaan ulkoilen ja nautin ke-
sästä. Kotonani on aina aurinkorasvaa. Suojaan it-
seäni myös vaatteilla suurilla lierihatuilla. Aurin-
gon sijaan rusketan itseäni aurinkopuuterilla ja it-
seruskettavilla voiteilla.

En koe, että olisin sairauden vuoksi jäänyt mis-
tään paitsi, mutta olisin voinut olla itselleni ar-
mollisempi. Kuljin kesälläkin pitkissä collegehou-
suissa, jotta muut eivät joudu näkemään rumuut-
tani. Tänä päivänä olen yhtä arpea. Arvet ovat 
matkamuistojani, joista en pääse eroon. Mutta 
enää minulla ei ole tarvetta peittää niitä. 

Olen oppinut ainakin sen, että itsestään on pi-
dettävä huolta. Moniin asioihin, kuten tupakan-
polttoon ja auringonottoon, voi itse vaikuttaa. 

Sain terveen paperit helmikuussa, mutta tiedän, 
että melanooman uusiutumisriski on suuri. En kui-
tenkaan pelkää sairastumista. Olen jo kerran selättä-
nyt taudin, ja minulla olisi ihan eri aseet lähteä tais-
telemaan uudestaan. Enemmän pelkään sitä, että 
joku läheisistäni sairastuu. Etenkin pientä lastani 
haluan suojella kaikelta.” anu välilä

ARVET OVAT MATKAMUISTOJANI

”Pidän 
entistä 
paremmin 
huolta 

itsestäni.”
Tiia Niemi, 25
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”Selviytymis-
keinoni on 
hyvä valmis-
tautuminen.”  

Minka 
 Salmi rinne, 25

”Jännitin kovasti jo lapsena. Tilannet-
ta pahensi se, että muutimme usein. 
Kaverisuhteet jäivät, ja ujona lapsena 
minun oli vaikea saada uusia ystäviä.

Koulussa ja etenkin teini-iässä ujous ja jännitys 
vain pahenivat. Kun menin luokan eteen pitämään 
esitelmää, käteni tärisivät ja sydän pamppaili. Se 
on ihan tavallista monelle, mutta minun jännityk-
seni oli paljon syvempää. Sain joskus poikkeuslu-
van olla pitämättä puhetta tai esitelmää.

Uusia ihmisiä kohdatessani minun oli vaikea 
saada suutani auki. Kun joku huomasi jännitykse-
ni ja sanoi, ettei minun tarvitse jännittää, minulle 
tuli vielä kamalampi olo.

Kahdeksannella luokalla minulla meni sukset pa-
hasti ristiin parhaan kaverini kanssa. Jäin ihan yk-
sin. En kyennyt syömään kouluruokalassa, kun siel-
lä oli niin yksinäistä. Aikuiset tarjoutuivat istumaan 
kanssani, mutta se olisi ollut vielä nolompaa kuin 
yksin istuminen.

Lopulta hain ulkopuolista apua nuorten psy-
kiatriselta poliklinikalta. Sain keskusteluapua, lää-
kityksen ja neuvon alkaa kirjoittaa päiväkirjaa. Jä-
sennän asioita itselleni edelleen kirjoittamalla.

Jossain vaiheessa tajusin, että minun on vain 
pakko mennä ruokalaan istumaan. Oloani helpot-
ti, että jotkut oppilaat tulivat juttelemaan minulle. 

Hiljalleen aloin mennä mukaan tilanteisiin, 

otin riskejä ja viittasin luokassa, mikä olisi ollut 
aiemmin täysin mahdotonta. Yhden ystävän kans-
sa menin isoskoulutukseen, ja vedin lastenleirejä. 
Kävin myös prometheus-leirin ja apuohjaajakou-
lutuksen. Vapaaehtoisena apuohjaajana sain ihmi-
siltä lämpöä ja löysin uusia ystäviä.

Ujous lievittyy usein iän myötä, niin minullakin, 
mutta sen kanssa saa tehdä jatkuvasti töitä. Nykyään 
jännitys ilmenee etenkin uusissa ja yllättävissä tilan-
teissa, kuten työhaastatteluissa. Selviytymiskeinoni 
on valmistautuminen. Mietin mitä laitan päälle, mi-
ten varmistan, että olen paikalla ajoissa, mitä minul-
ta voidaan kysyä ja miten vastaan.

Lähipiirissäni on ujoja ihmisiä, minkä vuok-
si kotona on ollut aina luonteva olla. Perheessäni 
on ymmärretty ujoutta ja osattu kannustaa oikeal-
la tavalla. Olen hyväksynyt sen, että ujous ja jän-
nitys ovat lähtemättömiä piirteitäni. Joskus olisin 
halunnut niistä eroon, mutta en enää. Niissä ei ole 
mitään väärää eikä pahaa. 

Ujouden myötä olen oppinut tarkkailemaan ti-
lanteita ulkopuolelta ja tekemään tarkkoja havain-
toja. Ujous on myös opettanut minua antamaan ti-
laa muille ja hyväksymään muut sellaisena kuin 
he ovat. Nykyään osaan myös hassutella ja nauraa 
itselleni. Sillä mennään, mitä on.

Enkä ole todellakaan ainoa, meitä ujoja on pal-
jon.” anu välilä 

EN ENÄÄ HALUA EROON UJOUDESTANI
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ENITEN A-VASTAUKSIA
Wau, sinä se vasta saat 
aikaan! Koska sinulla 
on ohjakset käsissäsi, 
stressaat ja suunnit
telet asioita – joskus 
vähän liikaakin. Kokeile 
aina silloin tällöin 
antaa elämän viedä. 
Saatat yllättyä iloisesti!

ENITEN B-VASTAUKSIA
Onneksi olkoon! Elä
mäsi on hienosti tasa
painossa: osaat relata 
mutta huolehdit silti 
vastuistasi mallikelpoi
sesti. Respect! Jatka 
samaa rataa!

ENITEN C-VASTAUKSIA
Oho, sinä olet todella 
rela! Stressi ja suoritus
paineet eivät kosketa 
sinua. Muista kuitenkin 
pitää kiinni sovituista 
asioista äläkä nuku 
liikaa. Tiedäthän, 
että kivojen asioiden 
tekeminen yksin tai 
yhdessä muiden kanssa 
tuo mukavaa vaihtelua 
päivään?

1. Mitä teet lauantaiaamuna?
a. Herään varhain ja ryhdyn miettimään 
päivän ohjelmaa.
b. Valun aamupalalle kun herään ja mie
tin, mitä tekisin sen jälkeen.
c. Lekottelen huoneessani iltapäivään.

2. Kun lähdet käymään kaupassa…
a. olet aina täydessä tällingissä. Koskaan 
ei tiedä, kuka tulee vastaan.
b. menet sellaisena kuin olet.
c. päälläsi saattaa olla yöpaita ja reinot.

3. Perhe syö yhdessä, mitä mietit?
a. En kyllä ehtisi, löytyyköhän pöydästä 
edes mitään mistä tykkään?
b. Ok, emme olekaan kokoontuneet 
aikoihin saman pöydän ääreen.
c. Osallistun, jos ehdin pelaamiselta ja 
somettamiselta.

4. Iik, yksin kotona. Mitä teet?
a. Poljen kuntopyörää, jumppaan, siivoan 
ja järjestän vaatekaapin. 
b. Lenkitän koiran ja katselen Netflixiä.
c. Koko päivä kännykällä ihan rauhassa!

5. Unohteletko asioita?
a. En koskaan.
b. Joskus harvoin.
c. Juu ei pysy asiat mielessä, haittaakse?

6. Nukahdatko helposti iltaisin?
a. En, aika usein tekemättömät työt ja 
seuraava päivä pyörivät ajatuksissani.

b. Useimmiten. Jos seuraavana päivänä 
on koe, saatan miettiä lukemiani asioita.
c. En oikeastaan, unirytmi on vähän 
sekaisin...

7. Frendi peruu treffit, sinä...
a. loukkaannut. Mä siis niin arvasin, että 
tässä käy just näin!
b. harmistut, mutta minkäs teet. Ehkä 
keksin jotain muuta tekemistä.
c. hämmästyt  olinko sopinut jonkun 
kanssa jotain?

8. Liikunta merkitsee sinulle
a. tapaa kohentaa kuntoa säännöllisesti.
b. chillailua hyvässä seurassa.
c. hyvin vähän. En liiku juuri ollenkaan. 

9. Olet frendin kanssa eri mieltä. 
Sinä 
a. tiedät, että olet oikeassa etkä todella
kaan ymmärrä toisen näkökulmaa.
b. juttelet asiasta rauhassa frendin kanssa. 
Ehkä vielä löydätte yhteisymmärryksen.
c. vaihdat heti kaverin mielipiteeseen.

10. Et löydä lempitennareitasi mis
tään, ja on kiire kouluun.  
a. Argh, päivä on niin totaalisen pilalla! 
Mutta pakko juosta lenkkareilla kouluun, 
etten myöhästy.
b. Etsit tennareita vartin ja rähjäät kaikille 
perheenjäsenille. Sitten alistut ja otat 
toiset tennarit käyttöön. 
c. Hällä väliä – otan jotkut muut kengät.

OSAATKO RELATA?
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NYKYNEN 
TUKIOPPILAS 
MUISTELEE

Ensimmäisenä koulupäivänä seiska
luokalla meillä oli oman luokan kanssa 

leikkejä koulun tekonurmikentällä 
tukioppilaiden kanssa. Kentälle johtavat 

portaat olivat täynnä porukkaa, joten 
ajattelimme kavereideni kanssa oikaista 

ja juosta kentälle portaiden vierestä. 
Jyrkkä rinne oli kuitenkin märkä ja liukas. 
Juostessani liukastuin mudasta ja lensin 

suoraan mahalleni tekonurmikentälle 
ysin tukioppilaiden ja muiden seiska
luokkalaisten jalkojen juureen. En ole 
sen jälkeen käyttänyt sitä oikoreittiä.

KOHTA SATAA
Minun oli tarkoitus 

ravistaa piimä ennen 
lasiin kaatamista. En 

tarkistanut, onko 
korkki kiinni, ja 

siinä sitten yleisessä 
ruokasalissa pistelin 

vatkaten niin että 
piimää oli kaikkialla.

TODELLAKIN SOOLONA!
olin esiin tymässä bän-

din kanssa .  oli  tarkoitus,  
että kun tulee soolo,  niin 
sitä ennen huudetaan täy-

sillä ”soolo!”  sitten mä 
luulin,  että soolo tulis, 

ja huusin hiljaisessa sel -
losalissa täysillä mikkiin 
SOOLO! Aloin nauramaan 

ja häpesin itteeni samaan 
aikaan ihan sikana XDD

NOLOTTI, HÄVETTI, 
ITKETTI JA NAURATTI

Kerran kesken 
hiirenhiljaisen 
syvävenyttelyn 

pieraisin 
Pilates-salissa 

niin, että 
kaikki kuulivat.

SÄIKYTTELIJÄN 
PALJASTUS

Menin kaverin 
taakse uima-
hallissa ja 

huusin ”VARO!!!”. 
Se olikin joku 

vanhempi nainen, 
jolla oli saman-
laiset hiukset 

kun kaverillani... 
kyllä nolotti. 
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BUSSI-
JAMMAILIJA

Yhtenä.päivänä olin menossa kouluun 
bussilla ja laitoin luupit korville samalla 
tavalla kuin joka aamu. Olin kuunnellu 

musaa täydessä bussissa ehkä noin 
5 minuuttia, kunnes huomasin, että 

kuulokkeitten piuha ei ollukkaan 
puhelimessa kiinni vaan jääny johonkiin 
kiinni ja lähteny irti XD. Olin kuunnellu 
lähes täysillä Antti Tuiskun rahan takia 

biisiä. Jäin pois seuraavalla pysäkillä ja 
kävelin loppumatkan. 

Oho.
Sattuuhan sitä! Lukijat avautuvat 
noloista tilanteista.
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Fressiksen raati pohtii, 
miten selviytyä haastavista 

tilanteista – ja sanoa ei.
T E K S T I  T I T T A  V I L P A

K U V A T  J O E L  K A R P P A N E N
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Näin selätät 
sosiaalisen 

paineen

Kaisla 
Törmälä, 15

Harrastaa 
street 
dancea  
ja nyky
tanssia

Roosa Hirvas
koski, 15

Harrastaa 
balettia

Hilla 
Abebe, 15

Harrastaa 
commercial 
dancea

Juho 
Malinen, 15 

Harrastaa 
kalastusta 
ja eräilyä
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Kaisla: Ensin saattaa tulla tunne, että pitää puolustaa ys-
tävää haukkumalla haukkujia takaisin, mutta sitten ta-
juaa, että tilanne voi eskaloitua aivan muuksi, jos lähtee 
haukkumiseen mukaan.

Sinulle tarjotaan tupakkaa. Kuinka kieltäydyt?
Juho: Sanon ”kiitos ei”. Jos kieltäytyminen ei riitä, läh-
den pois tilanteesta.
Roosa: Minulle ei ole tarjottu tupakkaa. Jos tarjottaisiin, 
minun olisi helppo sanoa ei, koska en halua polttaa.

Olet ihastunut luokkakaveriisi, muttet tiedä, mitä hän 
ajattelee sinusta. Miten etenet?
Juho: Yritän jutella ja tutustua, Snapissa tai muuten.
Hilla: Juttelen hänen kanssaan Snapissa ja katson, vastaa-
ko hän minulle ja mitä hän vastaa. On helpompi lähestyä 
ihastusta ensin netissä kuin kasvotusten.
Roosa: Aloin jutella poikaystäväni kanssa ensin koulussa 
ja sitten koulumatkoilla. Kun hän pyysi puhelinnumeroa, 
ymmärsin, että hän on kiinnostunut minusta.

Saat tuntemattomalta tyypiltä asiattomia viestejä 
somessa. Miten toimit?
Hilla: Kysyn, kuka olet ja miksi lähetät minulle tällaisia 
viestejä. Jos menee tosi hankalaksi, laitan eston.
Juho: Kerron asiasta vanhemmilleni. He seuraavat joka 
tapauksessa silloin tällöin sometilejäni.
Kaisla: Aluksi en ota viesteihin mitään kantaa. Jos ne jat-
kuvat, kysyn isosiskoltani neuvoa. Viimeisenä keinona lai-
tan eston päälle.

Joudut nolatuksi muun luokan edessä. Miten hoidat 
tilanteen tyylikkäästi?
Hilla: Yritän olla nolostumatta ja ajattelematta, mitä muut 
minusta ajattelevat.
Kaisla: Yritän osata nauraa itselleni. Jos kaverit muistut-
tavat myöhemmin tilanteesta, sanon ettei se ollut muka-
va juttu.
Roosa: Otan tuollaiset tilanteet tosi vakavasti. Pahoitan 
mieleni ja saatan miettiä asiaa vielä illalla kotonakin, jol-
loin asiasta tulee isompi kuin se todellisuudessa onkaan. 
Juho: Tuollaisia juttuja tulee aina, joten lohdutan itseäni, 
että ne unohtuvat ajan kanssa.

Perhettäsi haukutaan vanhempien työttömyyden, 
uskonnon tai sairauden takia. Miten toimit? 
Kaisla: Jos haukkuminen on pientä, lähden pois tilantees-
ta. Jos se on vakavaa, kerron opettajalla asiasta ja juttelen 
myös isosiskoni ja vanhempieni kanssa.
Roosa: Pystyn puhumaan kaikista asioista vanhempieni 
kanssa, joten kerron heille ja ratkaisemme ongelman yh-
dessä.

M
oni törmää jossain vaiheessa tilantee-
seen, että bileissä tarjotaan tupakkaa, 
viinaa tai huumeita, seurustelukump-
pani painostaa sänkyyn tai kaveria 
haukutaan huoraksi. Oululaisen Pöl-
lönkankaan koulun 8. luokkalaiset 

Hilla Abebe, Roosa Hirvakoski, Juho Malinen ja Kaisla 
Törmälä kertovat, miten itse toimivat hankalissa tilan-
teissa.

Luokkakaverisi seuraavat Net
flixistä American horror storya ja  
13 reasons why:ta, mutta sinusta 
sarjat ovat pelottavia. Teeskente
letkö silti seuraavasi niitä?
Roosa: Jos en ole itse katsonut 
sarjaa ja kaverit juttelevat siitä, 
olen porukassa hiljaa. Jos en tyk-
kää sarjasta, ei ole mitään ideaa 
katsoa sitä.
Kaisla: Katson itse 13 reasons why -sarjaa. Jos porukassa 
jutellaan sarjasta, jota en halua katsoa, saatan kommen-
toida keskustelua vitsailemalla.

Kaveri tarjoaa bileissä viinaa, muttet halua juoda. Miten 
pystyt sanomaan ”ei” ja säilyttämään silti kasvosi?
Hilla: Sanon suoraan: ”Ei kiitos, en halua juoda.” En me-
netä kasvojani kieltäytymällä asiasta, jota en halua tehdä.
Kaisla: Jos kaveri on tuttu, hän ymmärtää kyllä. Kun ka-
veriporukka on oikea, törmää harvemmin tilanteeseen, 
että sinulle yritetään tyrkyttää mitään.

Paras ystäväsi on säätänyt ihastuksesi kanssa. Mitä teet?
Kaisla: Juttelen molempien kanssa erikseen, koska haluan  
kuulla molempien kannan. Oliko se vakavaa vai hetken 
mielijohde? Mietin, miksi paras ystäväni riskeeraa ystä-
vyytemme. Onko hän enää luottamuksen arvoinen? Pidän 
hetken etäisyyttä molempiin ja mietin asiaa.
Juho: Juttelen kummankin kanssa ja yritän selvittää 
asian , mutta riippuu ihmisestä, voinko antaa anteeksi.

Miten sanot tyttö tai poika
kaverillesi, ettet ole valmis etene
mään suhteessa niin nopeasti?
Hilla: Sanon hänelle suoraan, mitä 
haluan ja mitä en.
Roosa: Olen seurustellut kohta vuo-
den, ja olemme selvinneet poikaystä-
vän kanssa kaikista eriävistä mielipi-
teistä puhumalla. 
Kaisla: Seurustellessa asioiden pi-
tää olla luonnollisia. Jos on kovin eri-

laiset ajatukset siitä, mitä haluaa, suhde ei ehkä ole paras 
mahdollinen.
Juho: Sanon hänelle, etten ole valmis etenemään niin no-
peasti.

Miten puolustat ystävääsi, jota haukutaan huoraksi  
tai homoksi?
Hilla: En tee asiasta numeroa, koska huutelijat kerjäävät 
yleensä vaan huomiota. Jos haukkuminen jatkuu, kysyn 
mitä järkeä haukkumisessa on. Jos haukkuminen ei lopu, 
lähden ystäväni kanssa tilanteesta pois.

Kaisla kuuntelee kaksi vuotta 
vanhemman isosiskonsa 
kokemuksia ja neuvoja. 

”En menetä 
kasvojani 

kieltäytymällä 
asiasta, jota en 
halua tehdä.”

”Ihastusta 
on helpompi 
lähestyä ensin 
netissä.”

Juho luottaa 
siihen, että hyvät 
kaverit ymmärtävät 
ja eivät painosta.

Roosa uskoo, että 
puhuminen auttaa 
lähes tilanteessa 
kuin tilanteessa.

Hilla osaa 
sanoa 
hankalissa 
tilanteissa 
tiukasti ”ei”.
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Aina rähmällään?
X, hiihto ja luistelu
hyppy sekä muut 
erilaiset hyppy variaatiot 
kehittävät koordinaatiota, 
motoriikkaa ja kestä
vyyttä. Mitä parempi 
kehon hallinta kyky on, 
sitä toden näköisemmin 
pysyt pystyssäkin.

Koulureppu  
painaa liikaa...
Kuntosalilla on helppo pa
rantaa lihas voimaa oman 
lähtö tason ja tavoitteiden 
mukaan. Aloittelijana et 
voi tehdä samoja juttuja 
kuin vuosia salilla käynyt. 
Tärkeintä on keskittyä 
omaan tekemiseen.

Puuskutatko  
aina perässä?
Kasvata kestävyyttä 
kävellen ja hölkkäillen, 
Mitä paremmin sydän, 
keuhkot ja veri suonet 
kuljettavat happea 
lihaksille, sitä parem
min jaksat myös arjen 
askareita.

Tiesitkö tämän?
Liikunta on erinomainen tapa 

purkaa pahaa oloa ja surua. Jo 
pari kertaa viikossa harrastettu 
liikunta lievittää tehokkaasti 
alakuloa. Ilmiötä on selitetty 
muun muassa sillä, että 
liikunta lisää mieli hyvä
hormonien, kuten endorfii
nien, tuotantoa ja pitoisuut
ta. Lisäksi liikunta kasvattaa 
uusia yhteyksiä hermo solujen 

välille, jolloin negatiivisesta 
ajattelun kierteestä on hel

pompi päästä pois.

Liikkumisen pitää tuntua hyvältä 
koko kehossa ja mielessä. Rasitus

vammat viestivät, ettei liikunta ole 
sopivassa suhteessa oman kehon 
jaksamiseen. Liikunnaksi riittää vaikka 
koiran kanssa lenkkeily ja metsä polulla 
tehty lihas kunto harjoittelu, kunhan 
syke kohoaa ja vähän hikeä nousee 
pintaan. Tärkeintä on löytää itselleen 
mieluisia liikunta tapoja.

Miten sinä voit?

Kuuntele  
omaa kehoa!
Joogassa ja pilatek
sessa liikkeet tehdään 
hitaasti ja huolella 
sekä keskitytään myös 
hengityksen kuuntele
miseen. Kokeile vaikka 
kotona, harjoitteita 
löytyy googlaamalla!

SPORTTI

Media vääristää 
kuvaa siitä, miltä 

meidän pitäisi 
näyttää. Liikunnan 
avulla voit oppia 

arvostamaan kehoasi 
juuri sellaisena kuin 

se on: kuinka moneen 
sillä pystyykään!

Unohda ulko näkö paineet ja ota 
liikunnan tavoitteeksi hyvä olo.
T E K S T I  L I L L I  O L L I K A I N E N  /  K U V A T  I S T O C K

Max, 14
”Kuljen pyörällä fudis

treeneihin ja kavereiden 
kanssa lähi alueella. Jos pitää 
kulkea jalkaisin, mieluummin 

juoksen kuin kävelen.”

Arttu, 16
”Tykkään vauhdista! Liikun 

mopolla talvisinkin ja joskus 
pitkiäkin matkoja. Viime 
huhti kuussa ajoin 60 km 

kaverin mökille ja takaisin. 
Silloin tuli kylmä.” 

Eevi, 18 
”Aina pyörällä! Koulu ja  
treeni matkoista kertyy 

päivittäin 15 km. Runsaan 
tavara määrän takia turvaudun 

joskus auto kyytiin. Vähä
lumisina talvina pyöräilen 

ympäri vuoden.”

Suosikki-
menopelisi?

SPORTTI

Peppu pois penkiltä!
Ethän kuluta penkkiä yli kahta tuntia ker-
rallaan? Yhtämittainen istuminen on haital-
lista – jopa vaikka muuten harrastaisit lii-
kuntaa säännöllisesti. Istuminen heikentää 
erityisesti selkä- ja vatsalihaksia. Esimer-
kiksi etukumarassa istuminen aiheuttaa sel-
käkipuja ja tietokoneella työskentely niska- 
ja hartiakipuja. Kummastakin seuraa myös 
päänsärkyä, väsymystä ja unihäiriöitä. 

Nosta siis peppu pois penkiltä ja ko-
hota sykettä pitkin päivää: pidä taukoja ja 
tee asiat välillä vähän eri tavalla. Kävele 
ja pyöräile vauhdikkaasti sekä valitse por-

taat hissin sijaan. Kotitehtäviä voi tehdä 
välillä mahallaan lattialla ja läksyjä lukea 
selällään sängyllä. Jo pelkkä tuolilta nou-
seminen ja selän ojentaminen on hyvää 
hoitoa koko selkärangalle. 

Voima ja notkeus kehittyvät hyvin eri-
laisilla urheilulajeilla. Tanssia, kuntosalia 
ja monia palloilulajeja voi harjoitella oma-
toimisestikin. Toisaalta jos motivaatio uh-
kaa horjua, valmentajat, ohjaajat ja jouk-
kueet auttavat pitämään kiinni säännölli-
syydestä ja taitojen kehittymisestä.
LÄHDE: TERVEKOULULAINEN.FI

Hengästyminen on 
hyväksi joka päivä. 
Mitähän opettaja tuu
maisi pikku taukojum
pasta tunnin keskellä? 

3 × tosi helppo treeni
YKSIN Lataa soittolistallesi 
20 ystäviesi suosittelemaa 
biisiä ja kuuntele ne kaikki 
yhden päivän aikana – 
samalla kun kävelet. Tun
nustele, millainen vaikutus 
musiikilla on liikkumiseen 
ja mielialaan.

KAKSIN Juoskaa pitkiä 
rappusia tai ylämäkeä ylös 
ja kävelkää ne alas niin 
monta kertaa kuin jaksat
te. Kun toistatte saman 
kerran viikossa, on pal
kitsevaa huomata, kuinka 
kertamäärät lisääntyvät.

PORUKALLA Fudista, 
korista, polttopalloa… 
Hypyt, pyrähdykset ja 
nopeat suunnanmuutok
set vahvistavat luustoa. 
Pihapeleissä kivointa 
on yhdessäolo ja rento 
tunnelma!
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Mieli maassa?
Liikunta kohentaa 
mieli alaa 
välittömästi. 
Pirteän tanssi
tunnin tai reippaan 
metsä lenkin 
jälkeen olo voi 
olla kuin uudesti 
syntyneellä.
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KYSY LÄÄKÄRILTÄ

Petra Makkonen
O N  K O U L U L Ä Ä K Ä R I , 

J O N K A  M I E L E S T Ä  T Y H M Ä Ä 
K Y S Y M Y S T Ä  E I  O L E K A A N . 

L I S Ä Ä  P E T R A N  J A  M U I D E N 
A S I A N T U N T I J O I D E N 

V A S T A U K S I A  L Ö Y D Ä T 
F R E S S I S . F I : S T Ä .

Mistä saisin ilmaisia kondomeja? En 
kehtais ostaa vielä, ku ne tulisivat 
vaan testikäyttöön.
Kondomin käyttöä kannattaa ehdottomasti 
treenata etukäteen itsekseen, jotta taito 
on hallussa sitten, kun sitä tarvitaan. Tämä 
koskee sekä poikia että tyttöjä. 

Ilmaisia kondomeja voit käydä pyytä
mässä kouluterveydenhoitajalta, ja joskus 
niitä saa maksutta nuorten tapahtumissa. 
Esimerkiksi Yle X:n yhteistyöfestareilla 
Kesäkumikampanjan yhteydessä jaetaan 
kondomeja joka vuosi. Lisäksi ilmaisia 
kondomeja voi kysyä kaupungin ehkäisy
neuvonnasta tai SPR:n pluspisteeltä.

Onko nikotiiniton vape vaarallinen?
Sähkötupakasta on tosiaan myös nikotiinit
tomia versioita, mutta valitettavasti nikotiini 
ei ole kuitenkaan ainoa asia, joka tekee 
sähkötupakasta terveydelle haitallista.

Sähkötupakan höyrystä on löydetty syö
pävaarallisia aineita, kuten formaldehydiä ja 
asetaldehydiä. Nesteistä on löydetty myös 
kasvimyrkkyjen ja lääkeaineiden jäämiä 
sekä metallihiukkasia. Sähkösavukkeiden 
nesteen on todettu aiheuttavan myrkyllisiä 
vaikutuksia soluille ja nestehöyry voi ärsyt
tää ja vaurioittaa hengitysteiden limakal
voja. Lisäksi nestehöyryä hengitettäessä 
haitallisia aineita pääsee keuhkojen kautta 
verenkiertoon. Myös sähkösavukelaitteet 
itsessään voivat olla vaarallisia käyttää, 
koska ne eivät välttämättä vastaa sähkötur
vallisuudelle asetettuja vaatimuksia.

Jotkut saattavat ottaa toisen ”rotan” 
eli huulessa olleen nuuskan. Suku
puolitaudithan tarttuvat limakalvojen 
kautta – voiko tauti tarttua näinkin?
Kyllä, taudinaiheuttajat eli virukset ja 
bakteerit voivat siirtyä yhteisesti käytetyn 
esineen, kuten ruokailuvälineen, kautta 
suusta suuhun. En osaa nyt sanoa, kuinka 
suuri riski sukupuolitaudin tarttumiselle on 
tilanteessa, jossa toinen henkilö käyttää 
toisen henkilön suussa ollutta nuuskapus
sia. Se lienee kuitenkin mahdollista. 

Lisäksi käytetty nuuska voi levittää myös 
muita tauteja kuin sukupuolitauteja. Toisen 
suussa olleen nuuskan käyttäminen ei 
kuulu hyvään suuhygieniaan – eihän 
tapana ole käyttää toisen hammasharjaa

kaan. Nuuskaaminen on muutenkin todella 
epäterveellistä. Lue lisää nuuskan terveys
haitoista Fressis.fistä.

Penikseni on kasvanut pituutta, ja 
erektiossa se kääntyy vasemmalle. Esi
nahka ei pysy terskan päällä lepotilas
sakaan. Onko tästä jotain haittaa?
Erilaisia peniksiä on maailmassa yhtä 
monta kuin on miehiäkin. Toisilla penis on 
vähän lyhyempi, toisilla pidempi, toisilla 
se kaartuu enemmän oikealle ja toisil
la vasemmalle. Toisilla esinahka peittää 
terskan kokonaan, toisilla vain osittain ja 
toisilla terska taas näkyy kokonaan. Se, että 
penis erektiossa ja lepotilassakin kaartuu 
johonkin suuntaan, on ihan normaalia. Si
nua huolestuttaa se, ettei esinahka ei ulotu 
kokonaan terskan yli. Joillakin miehillä näin 
on, ja se on ihan normaalia. Tärkeintä on, 
ettei esinahka kiristä. 

Jos peniksesi koko tai toiminta kovasti 
huolestuttaa sinua, voit myös käydä juttele
massa lääkärin tai kouluterveydenhoitajan 
kanssa.

Olen perso makealle: juon päivittäin 
Pepsi Maxia ja syön karkkia monta ker
taa viikossa. Miten makean vähentämi
nen onnistuisi helposti?
Makean himon yli voi päästä, sillä tunne 
on hetkellinen. Ehkä sinulle on apua näistä 
vinkeistä: 

1. Syö säännöllisesti ja riittävästi normaa
lia ruokaa. Tasainen ruokailurytmi pitää kyl
läisenä eikä makeanhimo pääse iskemään.

2. Pidä varalla terveellisiä välipala ja 
naposteluvaihtoehtoja ja turvaudu niihin 
makean himon iskiessä. 

3. Kokeile karkin sijaan ksylitolipurkkaa tai 
pastillia. Säilytät samalla kauniin hymysi, 
sillä reikiä ja hammasmätää aiheuttaville 
bakteereille sokeri on herkkua

4. Juo vettä janoon. Sokerittomat limp
paritkaan eivät ole hampaille hyväksi, sillä 
niiden happo syövyttää hampaan kiillettä. 

5. Salli itsesi herkutella karkilla ja limp
parilla kerran viikossa. Makeiden herkkujen 
suhteen ei tarvitse olla liian ehdoton, kun
han ne eivät kuulu jokaiseen päivään.

6. Voisitko valita jonkin itsellesi mieluisan 
asian tai unelman, johon ryhdyt säästä
mään? Saisiko se sinut pitämään karkkirahat 
lompakossa kaupassa ollessasi?

Kun jaksat tsempata pari viikkoa, makeaa 
ei enää edes tee mieli!

KYSY LÄÄKÄRILTÄ

”Annan kaikkeni 
tubettamiselle”

Miklu
”katuisin  

myöhemmin ihan 
varmasti,  jos  

en nyt antaisi  
kaikkeani  

 tubettamiselle. 
joskus tule -
vaisuudessa  

aion opiskella  
vaikkapa kauppa-

tieteitä .”

Supersuosittu Miklu eli Mike Bäck, 18, aloit-
ti tubettamisen puolitoista vuotta sitten. Koko 
homma sai alkunsa siitä, että Miklu esiintyi 
ensin isoveljensä Roni Bäckin Youtube-vide-
oilla, ja seuraajat alkoivat ehdotella Miklulle 
omaa Youtube-kanavaa. 

”Roni kannusti minua lisää, joten aloitin 
tubettamisen omalla kanavalla”.

Tubettaja-veljekset tukevat toisiaan ja 
esiintyvät toistensa videoilla, mutta myös 
pieni kisa kuuluu asiaan.

”Jos jokin videoni saa enemmän näyttö-
kertoja kuin Ronin, mitä käy todella harvoin, 
mainitsen siitä kyllä Ronille. Ja tietysti haa-
veilen, että joskus minulla on yhtä paljon ti-
laajia kuin veljelläni!”

Satatuhatta tilaajaa oli Miklun ensimmäinen 
tavoite, mutta se ylittyi nopeasti. Tavoitteita 
riittää silti.

”Yritän joka päivä oppia ainakin yh-
den uuden asian videoiden tekemisestä tai 
kuvien  ottamisesta.

Vaikka Miklu saa tubettamisesta rahaa 
sponsoreilta, mainoksista ja tapahtumista, 
hän ei tubeta rahan takia vaan intohimosta.

”Jos minun tarvitsisi mennä vähän epä-
mieluisampiin töihin voidakseni tehdä 
videoita , menisin.”

Lukion kolmasluokkalainen Miklu käy salil-
la, huolehtii riittävistä yöunista ja terveellises-
tä syömisestä, jotta jaksaisi tehdä kaikkea ha-
luamaansa.

”Jos olen nukkunut liian vähän, minulla 
ei riitä tahdonvoimaa kaikkeen. Seitsemän–
yhdeksän tunnin yöunien jälkeen olen tyyty-
väinen. Herään aina iloisena, onnellisena ja 
valmiina uuteen päivään. Lisäksi salilla har-
joittelu vaikuttaa todella myönteisesti mie-
lentilaani. Aina treeniä seuraavana päivä-
nä minun tekee mieli työskennellä ahkerasti 
koulussa ja videoiden parissa.”

Tupakka ja nuuska kuuluvat Miklun in-
hokkilistaan.

”Olen aina vihannut tupakan hajua, enkä 
ole ikinä ymmärtänyt sen tai nuuskan käy-
tön tarkoitusta.”  susanna cygnel
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Myös 
nuuska”rotat” 
voivat levittää 

tauteja!

”Tuu 
tsekkaan 

mun video!”
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