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Käsiteltävissä tapauksissa henkilöt ajautuvat vaikeuksiin.
Tehtävänne on päättää, mikä olisi paras keino selviytyä ongelmatilanteesta.
Jokaisen tarinan yhteydessä on annettu joitain valmiita vastausvaihtoehtoja. Jokainen ryhmä valitsee,
mikä on heidän mielestään paras vaihtoehto, ja perustelee valintansa. Ryhmä voi myös keksiä oman,
vielä paremman ratkaisuvaihtoehdon. Muistakaa, ettei oikeita tai vääriä vastauksia ole.

Teemu ja Panu
Kaverukset Teemu ja Panu ovat menossa elokuviin, kun he näkevät kolme koulukaveriaan hengaamassa
bussipysäkillä. Heidän seurassaan on muutaman vuoden vanhempi Kalle. Teemu arvaa, että tiedossa on
vaikeuksia. Kalle juo viinipullosta ja tarjoaa muillekin. Kun Teemu ja Panu tulevat kohdalle, Kalle alkaa saman tien huudella: ”Lyön vetoa, että Teemu ei suostu ottamaan mitään!”, ”Teemun pää ei kestä viinaa!”
Teemu on kerran kokeillut juomista, mutta tuli huonovointiseksi ja oksensi. Kallen kanssa olevat kaverit
eivät vaikuta olevan kovin innossaan viinistä, mutta jatkavat kuitenkin ollakseen mukana jengissä.
Mitä Teemun pitäisi mielestäsi tehdä?
–
Ei pitäisi sanoa mitään, jatkaa vain matkaa Panun kanssa.
–
Sanoa: ”Kalle, voitat vetosi, en tosiaan aio juoda mitään. Olet mielestäni idiootti ja sinun pitäisi
alkaa hengata omanikäistesi kanssa.”
–
Kääntää tilanne vitsiksi: ”Join jo kolme pulloa ennen kuin tulin tänne, joten ei kiitos, ei tee enää
mieli”, ja jatkaa matkaa Panun kanssa.
–
Ottaa pullo, laittaa se huulilleen ja teeskennellä ottavansa ison huikan, antaa sitten pullo takaisin
ja jatkaa Panun kanssa matkaa.
–
Sanoa: ”Kiitos, mutta me ollaan menossa leffaan ja ollaan nyt jo myöhässä - ehkä nähdään
myöhemmin.”
Syntymäpäiväjuhlat
Emma on syntymäpäivänsä kunniaksi syönyt päivällistä siskonsa, vanhempiensa ja muutaman kaverin
kanssa. Ennen ruokailua nostettiin kuohuviinimaljat. Illalla Emman vanhemmat ja sisko menivät nukkumaan. Emma ja ystävät jäivät vielä keskenään valvomaan hetkeksi ja pitivät hauskaa. Sara ehdotti, että
he maistaisivat vähän alkoholia huoneen kaapissa olevista pulloista. Emma sanoi, että hän ei halua,
mutta muut tytöt yrittivät ylipuhua hänet kokeilemaan. Eivät Emman vanhemmat huomaisi mitään.
Mitä Emman pitäisi mielestäsi tehdä?
–
Sanoa: ”Jos joku menee lähellekään pulloja, kerron ihan varmasti isälle.”
–
Sanoa: ”Eiköhän teidän ole aika lähteä kotiin. Takit päälle ja menoksi!”
–
Sanoa: ”Isä tietää ihan tasan tarkkaan kuinka paljon pulloissa on. Voin luvata, ettei ole mitään
mahdollisuutta ottaa huikkaakaan ilman, että se huomataan.”
–
Esittää, ettei kuullutkaan kysymystä ja yrittää kääntää puhe muualle.
–
Sanoa: ”Jos olette oikeasti ystäviäni, älkää tehkö mitään, josta voin joutua vaikeuksiin vanhempieni kanssa.”
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Pojat, jotka haluavat olutta
Tanja ja Jasmin ovat matkalla kotiin. He kävelevät kaupan ohi juuri, kun sieltä tulee ulos pari samaa koulua käyvää poikaa. Pojat tulevat juttelemaan heille, vaikka tytöt eivät oikeastaan edes pidä heistä. Tanja
ja Jasmin yllättyvät, kuinka mukavia pojat ovat heille, koska yleensä he eivät koskaan puhu tytöille. Yksi
pojista, Daniel, sanoo ”Kaupan äijä ei suostu myymään meille kaljaa. Te näytätte siltä, että voisitte hyvin
olla 18. Käykää ostamassa meille olutta, jooko? Jos ette käy, kerromme koulussa kaikille, että näimme
teidän suutelevan toisianne!”
Mitä Tanja ja Jasmin voivat tehdä?
–
Sanoa: ”Se on lainvastaista, emmekä halua joutua vaikeuksiin teidän takianne.”
–
Sanoa: ”Me ollaan yritetty ostaa tuolta aikaisemmin, eikä se suostunut myymään meillekään,
joten ei kannata.”
–
Soittaa poliisille.
–
Sanoa: ”Jos ette tuon parempaa juorua keksi, olette tosiaan aivan liian lapsellisia juomaan olutta!”
–
Sanoa: ”Kävelimme juuri poliisiauton ohi tuolla kadulla, eli ei todellakaan suostuta!”
–
Ottaa poikien rahat. Mennä sisään kauppaan, tulla takaisin ulos ja sanoa, ettei heillekään myyty.
Jussi ja uusi auto
Miikka on ollut elokuvissa tyttöystävänsä Riinan kanssa. Matkalla bussipysäkille he kävelevät baarin ohi,
kun sieltä tulee ulos Jussi, Miikan isoveljen paras kaveri. Miikka tietää, että Jussi pitää Riinasta. Jussi
kysyy, haluavatko he tulla mukaan sisään ja ottaa jotain juotavaa. Miikka ja Riina juovat limua, mutta
Jussi ja kaikki hänen kaverinsa juovat olutta. Hän on selvästi juonut jo aika paljon. Baari menee kiinni ja
kaikki lähtevät ulos. Jussi kysyy Riinalta ja Miikalta, haluavatko he kyydin kotiin hänen uudella autollaan.
Riinan mielestä idea kuulostaa hyvältä, mutta Miikka tietää, ettei Jussi ole ajokunnossa.
Mitä Miikan pitäisi sanoa?
–
Olla hiljaa ja ottaa riski. Olisi noloa vaikuttaa pelkurilta.
–
Sanoa: ”Jussi, olet hullu, jos kuvittelet voivasi ajaa tuossa kunnossa. Tiedät, että poliisi on
tehostanut rattijuoppojen valvontaa tällä alueella, enkä todellakaan halua sekaantua sellaiseen.”
–
Vetää Riina sivuun ja sanoa hänelle, ettei todellakaan halua mennä Jussin kyytiin ja toivoo, ettei
Riinakaan menisi. Ehdottaa Riinalle, että tämä sanoisi heidän haluavan olla hetken kahdestaan.
Jussi ymmärtää kyllä varmasti vihjeen.
–
Sanoa: ”Jos istut autoon ja käynnistät sen, soitan poliisille.”
–
Sanoa: ”Jussi, en halua kuulostaa tylyltä, mutta en halua tulla kyytiisi, koska sinun ei pitäisi ajaa.
Jätä auto tähän ja lähde meidän mukaamme.”
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