Murkkutesti
Kymmenen kysymystä murrosikäisen vanhemmalle
Oletko valmis, jos murkkusi alkaa esittää sinulle päihteisiin ja niiden saatavuuteen liittyviä kysymyksiä? Mitä tehdä, kun
hän alkaa kokeilla rajojaan? Murkkutestin avulla voit miettiä tilanteita etukäteen, miten toimia kiperissä tilanteissa. Testin
voi tehdä myös yhdessä lapsen kanssa tai katsoa, miten paljon vanhemmilla on yhteisiä periaatteita. Testistä saa myös
palautteen.
Klikkaa kussakin kysymyksessä omaa valintaasi lähinnä vastaava vaihtoehto. Täytä jokainen kohta.
Istutte päivällispöydässä ja avaat pullon punaviiniä. 13-vuotiaasi pyytää saada maistaa viiniä. Miten toimit tilanteessa?
Et anna, koska alkoholin tarjoaminen alle 18-vuotiaalle on kielletty
Annat yhden kulauksen omasta lasistasi
Kaadat hänelle tilkan viiniä omaan lasiin
14-vuotiaasi haluaa yöpyä teltassa festareilla. Mitä vastaat?
Mene vain, mutta ole varovainen. Luotan, että et hölmöile
Annat luvan, mutta järjestät majapaikan sukulaisiin tai menet itse mukaan läheiseen hotelliin
Herra paratkoon, vain kuolleen ruumiini yli!
15-vuotiaasi pyytää sinua ostamaan hänelle kaksi siideriä. Alat punnita haittoja ja hyötyjä.
Jos ostat, tiedät ainakin, mitä oma nuoresi juo
Kilautat muutamalle hänen kaverilleen ja kysyt heidän vanhempiensa linjauksista
Et osta missään tapauksessa, koska se olisi haitallista ja lainvastaista
16-vuotiaasi häviää kaikki rahansa hedelmäpelissä. Miten reagoit?
Olet salaa hyvilläsi - oppiipahan nyt kantapään kautta, miten rahapeleissä lopulta käy
Keskustelet sopivassa tilanteessa nuoren kanssa siitä, että pelaamisesta voi tulla joillekin ongelma
Säälit häntä ja annat vähän ylimääristä rahaa
14-vuotiaasi on muuttunut sulkeutuneeksi ja ärsytät häntä selvästi. Miten reagoit?
Annat hänellä omaa tilaa ja yrität vältellä konflikteja
Kerrot, miten tilanne sinua rasittaa ja etsit syitä hänen käytökselleen
Alat etsiä apua ulkopuolisilta asiantuntijoilta
15-vuotiaan lapsesi hyvällä koulukaverilla menee selvästi huonosti eivätkä hänen vanhempansa näytä välittävän. Miten
toimit?
Toivot mielessäsi, että lapsesi saa muuta seuraa
Soitat opettajalle ja kerrot huolestuneisuutesi
Etsit tilanteen, jolloin olette kaverin kanssa kahdestaan ilmaistaksesi suoraan huolesi
Olet lomamatkalla ja juot itsesi siellä humalaan. 12-vuotiaasi kertoo seuraavana päivänä, että olit oksettava humalassa.
Mitä vastaat?
Kiellät olleesi humalassa, koska 12-vuotias ei kuitenkaan ymmärrä, mitä humala merkitsee
Suutut, koska asia ei kuulu noin nuorelle ollenkaan
Myönnät olleesi humalassa
12-vuotiaasi kysyy, mitä tarkoittaa, kun polttaa pilveä? Miten reagoit?
Kerrot, mitä tiedät aiheesta
Kysyt, miksi 12-vuotiaasi tiedustelee moista asiaa
Toteat, että 12-vuotiaan on parempi olla tietämättä mitään huumeista
Jääkaapissasi olevasta viinipullostasi on hävinnyt neljäsosa. Miten reagoit?
Kysyt kaikilta mahdollisilta jääkaapille päässeiltä, miten katoaminen on voinut tapahtua

Painat asian villaisella
Huolestut ja alat ottaa yhteyttä kavereiden vanhempiin kyselläksesi, varastetaanko heidänkin perheessään
13-vuotiaasi tulee eka kertaa kotiin humalassa. Miten reagoit?
Panet hänet petiin ja päätät ottaa asian puheeksi aamulla
Päätät reagoida heti ja otat lapsesi puhutteluun
Mietit, mitä olet tehnyt väärin ja päätät hakea ammattiapua
Anna palaute
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