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“Se on heidän tapansa 
osoittaa, että he pitävät 

sinusta.”

PAREMPI: 
Jokaisella on oikeus 

päättää omat rajansa ja 
pitää niistä kiinni.

“Se taitaa tykätä 
susta.”

PAREMPI: 
Kenelläkään ei oikeuta 

kohdella sinua noin. 
Haluaisitko, 

että puhun heille?

“Ne ovat vaan 
kateellisia.” 

PAREMPI:
Toi ei ole OK. Mitä 

voidaan tehdä asialle 
yhdessä?

“Ei se varmaan mitään 
pahaa tarkoittanut.”

PAREMPI:
Olipas tökeröä, 

ei noin voi toimia.

“Mitäs menit 
leikkimään poikien 

kanssa.” 

PAREMPI:
Tuollainen käytös ei ole 
hyväksyttävää. Sä et ole 
tehnyt mitään väärää. 

“Sillä on vaan itellä 
paha olla, yritä 

ymmärtää.” 

PAREMPI:
Ymmärrän, että susta 
tuntuu pahalta. Sillä ei 

ole mitään oikeutta 
käyttäytyä noin. 

“Älä ole tuommoinen 
tosikko!” 

PAREMPI:
No huh, kyllä tuosta saa 

loukkaantua!

“Sä varmaan annoit sen 
ymmärtää.” 

PAREMPI:
Sä et ole tehnyt mitään 

väärää. 

“Se mikä ei tapa, se 
vahvistaa!”

PAREMPI:
Olit tosi rohkea, että 
kerroit mulle. Kiitos.

“Etkö sä nyt huumoria 
ymmärrä.” 

PAREMPI: 
Toi on todella inhot-

tavaa. Ymmärrän, 
että tuntuu 

epämiellyttävältä.

“Kukaan ei tykkää 
kantelijasta.” 

PAREMPI:
Hyvä, että tulit puhu-

maan asiasta. Tällainen 
otetaan vakavasti.

“Et vaan kiinnitä siihen 
huomiota niin se 

loppuu.” 

PAREMPI:
Hienoa kun kerroit. Tälle 

laitetaan nyt stoppi!

“Anna vaan mennä 
toisesta korvasta 

sisään ja toisesta ulos.” 

PAREMPI:
Onpa inhottavaa. 

Ymmärrän, että tilanne 
ahdistaa.

“Sä varmaan ymmärsit 
sen väärin.”

PAREMPI:
Selvitetään asia. 

Kenelläkään ei ole 
oikeutta kohdella sinua 

noin. 

“Ei se mihinkään lopu 
valittamalla.” 

PAREMPI:
Kiitos kun kerroit. 

Lupaan, että asiaan 
puututaan. 

“Hei, se oli vitsi / 
sarkasmia / ironiaa.” 

PAREMPI:
Tota ei ei voi laittaa 

vitsailun piikkiin, sehän 
oli ilmiselvää häirintää!

JOKAISELLA ON OIKEUS OLLA RAUHASSA!
Mietityttääkö jokin seurusteluun, seksuaaliseen kaltoinkohteluun tai 

seksin vaihtamiseen liittyvä tilanne? Saat tukea kotisivulla olevasta chatissa 

nimettömästi ja luottamuksellisesti keskiviikkoisin kello 18-20. 

Löydät meidät somesta nimellä @nuortenexit

Toisinaan käy niin, että homottelua, ahdistelua, koskettelua tai muuta seksuaalista kaltoinkohtelua kohdanneen 
kokemus ohitetaan ja hänelle sanotaan jotain sellaista, mikä satuttaa ja syyllistää enemmän kuin lohduttaa ja 
tukee. Keräsimme sinulle bingokupongin ja toivomme, että ripustat sen jollekin näkyvälle paikalle itsesi ja muiden 
tutkailtavaksi! 

Käytä bingoa näin:  Rastita möläytykset joihin olet kohdannut, pohdi voisitko itse käyttää parempia tapoja? Jaa 
bingoa ja haasta muut aikuiset pohtimaan, kuinka seksuaalisen kaltoinkohtelun kokemuksia vähätellään ja miten 
nuoren kertoessa hänelle tulisi vastata. Löydät bingolapun tulostusta ja somejakoa varten osoitteesta 
http://bit.ly/hupsistabingo. Sosiaalisessa mediassa käytämme tunnusta #hupsistabingo #nuortenexit


