Ei-toivotut

Pärjää porukassa -kirja on tehty
oppaaksi sosiaalisten taitojen
harjoittelemiseen.
Se on selkeäkielinen, ja siinä on
paljon kuvia ja pohdintatehtäviä.
Aiheita mm.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tervehtiminen
Hyvästely
Keskustelu
Puhelimessa toimiminen
Anteeksi pyytäminen ja antaminen
Jämäkkä kieltäytyminen
Ystävyys
Ihastuminen
Seurustelu
Kun suututtaa

ehdotukset

Jos ei kykene
siitä saatta sanomaan ei,
a seurata pal
jon ongelm
ia.
Omien rajoje
n
tärkeä ja tar puolustaminen on
peellinen tait
o.
Ei on lyhyt,
mutta
erittäin voi
makas sana.
Sen avulla
kerrot,
että et pid
ä siitä,
mitä sinulle
tehdään.
Jos koet olo
si
joku kohtel uhatuksi tai
ee sinua huo
ota ei-sana
nosti,
käyttöön.
Kun sanot
ei,
henkilöä, joll katso suoraan
e puhut.
Pysy rauhal
lisena.
On tärkeää
ilmaista sel
keästi,
että toisen
toiminta ei
ole
mielestäsi
toivottavaa.
Jos toinen
ei lopeta,
vaikka olet
sanonut ei,
hänen toim
int
sanoa häirinn aansa voidaan
äksi.
Sinun ei tar
vitse sietää
minkäänlaista
henkistä tai
fyysistä häi
Kerro häirinn
rint
ästä vanhem ää.
opettajille
millesi,
tai muille
aikuisille.
Voit yhdess
ä heidän kan
onko asia sel
ssaan miettiä
lainen,
,
että teette
ilmoitukse
n poliisille.
Sinun ei tar
vitse hävetä
häirintä on
asiaa,
aina häirits
ijän häpeä.

Pohdintaa
Vieras hen

kilö pyytää

sinua autoon

sa, mitä san

ot?

Vieras hen
kilö pyytää
sinua autoon
sairaalaan.
sa ja kertoo
Hän lupaa
viedä sinut
,
äidin luo. Mit että äitisi on joutun
ut
ä teet?

Pärjää poru
Sosiaaliset

kassa

Kavid
ta
erisot
i tarjoaa sinu
lle

olutta, vaikka
olette molem
mat alaikä
isiä. Mitä san
ot?

Jos olet aik
uinen ja ala
ikäinen lap
tupakkaa,
mitä sanot?
si pyytää sin
ua ostam

aan hänelle

Pärjää poru

kassa
56

57
Pärjää poru

kassa

Hinta 60 €
Lisätiedot ja tilaukset: Anna Airaksinen,
p. 050 543 5570, anna.airaksinen@nuortentalo.fi
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