Tuokio 4 Liite 2

SEKSUAALIOIKEUDET ROOLIHARJOITUKSENA
SINUSTA PIDETÄÄN.
USKALLAT PYYTÄÄ IHASTUSTASI TREFFEILLE.
SINULLA ON RIITTÄVÄSTI TIETOA SEKSUAALISUUTEEN LIITTYVISSÄ ASIOISSA.
KOHTELET MUITA IHMISIÄ KUNNIOITTAEN.
OLET TYYTYVÄINEN OMAAN ULKOMUOTOOSI.
SINUA EI KIUSATA, NIMITELLÄ TAI MUUTOIN KALTOIN KOHDELLA.
ET SALAILE ASIOITA LÄHEISILTÄSI.

ET KIUSAA MUITA TAI LOUKKAA JONKUN OIKEUTTA KOSKEMATTOMUUTEEN.
ET PAKOTA TOISIA TEKEMÄÄN MITÄÄN VASTOIN TAHTOAAN.
USKALLAT OLLA ERI MIELTÄ KUIN MUUT. USKALLAT SANOA MIELIPITEESI.
SINUN ON HELPPO KIELTÄYTYÄ ASIOISTA, JOITA ET HALUA .
(Roolikortit seuraavilla sivuilla)
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JOS HARRASTAT SEKSIÄ, HUOLEHDIT EHKÄISYSTÄ, KUMPPANISI NAUTINNOSTA
JA HYVÄSTÄ OLOSTA.

ROOLIHAHMOT ( Tulosta ja leikkaa omiksi lapuikseen )
KARI
hyvä urheilija
paljon kavereita
menestyy koulussa
tulee toimeen vanhempiensa kanssa
ihastunut luokkakaveriinsa, joka on poika
ULLA
pukeutuu omintakeisesti ja huomiota herättävästi
vahvat mielipiteet asioista
harrastaa yhden yön suhteita, ehkäisypillerit käytössä
nauttii seksistä
saattaa olla päällekäyvä etsiessään seuraa

MARIA
joutunut kohtaamaan seksuaalista väkivaltaa lapsuudessaan
kokee terapian auttaneen häntä toipumaan kokemuksistaan
viihtyy ystäviensä ja hevosten seurassa
paljon harrastuksia
tapaillut Heikkiä muutaman kuukauden ajan, suhde tuntuu hyvältä
IRINA
käyttäytyy usein väkivaltaisesti
käyttää runsaasti päihteitä
koulukiusattu
yrittänyt useita kertoja itsemurhaa
yksi hyvä ystävä
ISMO
ujo, syrjäänvetäytyvä
ei ole kertonut kenellekään seksuaalisesta suuntautumisestaan
kokee välillä kieltäytymisen hyvin vaikeana, koska ei halua pahoittaa kumppaninsa mieltä
arvostaa itseään ja kokee olevansa rakkauden arvoinen
on pidetty työntekijä työssään
ERIN
rikkaan perheen lapsi
kaunis
kärsii ajoittaisista ahdistuneisuushäiriöistä
elää alisteisessa suhteessa kumppaninsa kanssa
viiltelee
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NIKKE
kokee olevansa sukupuoleton
seurustellut itseään 15 vuotta vanhemman henkilön kanssa
ikää 16 vuotta
kotona vanhempien välillä on väkivaltaa
masentunut ja yksinäinen

HEIDI
rakastunut chat-palstalla tutustumaansa henkilöön,
mutta ei ole tavannut tätä kahden vuoden aikana
ei ole harrastanut seksiä kenenkään kanssa
jännittää muiden ihmisten kanssa olemista kasvokkain
pyörätuolissa
on luonut itselleen lukuisia internethahmoja
kukaan ei tiedä hänestä paljoakaan
VEIJO
kohtelee naisia huonosti
on manipuloiva
ei siedä sitä, että joku on kanssaan eri mieltä
mokat ja ikävät tapahtumat elämässään on aina jonkun muun syytä
kokee olevansa uhri

YLERMI
pelkää liikkua metrossa, koska olet tullut seksuaalisesti ahdistelluksi siellä
nauttii naiseksi pukeutumisesta
lukee kirjoja ja harrastaa kokkailua
toivoo löytävänsä elämänsä rakkauden
eronnut aiemmasta suhteestaan vuosi aikaisemmin kumppanin väkivaltaisen
käytöksen vuoksi
HILLEVI
työtön
suuttuesaan saattaa tirvaista riitakumppaniaan
ei hyväksy homoseksuaalisuutta, koska hänestä uskonto kieltää asian
on käynyt läpi raskaudenkeskeytyksen
ei hyväksy raskaudenkeskeytystä uskontonsa vuoksi
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PIRJO
seurustelee
suhteessa seksiä harrastetaan Pirjon ehdoilla
useita kumppaneita, mutta Pirjon kumppanilla ei saa olla muita
Pirjolle on kerrottu seksitautiepäilystä, mutta ei ole käynyt tutkimuksissa
ei käytä ehkäisyä, koska se on hänestä turhaa

