Moraalipeli. Opiskelija lukee kortista tilanteen ja kysymyksen. Kaikki nostavat yhtä aikaa kyllä tai ei-lapun
vastaukseksi kysymykseen. Kannat perustellaan.

1. Ystäväsi aviomies (/vaimo) on
ihastunut sinuun. Mies soittelee sinulle
joskus keskellä yötä kapakasta ja pyytää
tulemaan luokseen. Sinä et ole
kiinnostunut miehestä. Ystäväsi ei tiedä
asiasta mitään, hän rakastaa miestä ja
on onnellinen tämän kanssa.

2. Avaat vahingossa vessan oven, kun
opiskelukaverisi on vessassa. Näet, että
hän pistää huumetta suoneen. Kaveri
tunnustaa sinulle, että hän on heroinisti
ja pyytää, että et kertoisi kenellekään.

KYSYMYS: Kerrotko ystävälle, millainen
hänen miehensä oikeasti on?

KYSYMYS: Soitatko poliisille?

3. Olit pari kuukautta töissä Mc Donald
´silla, mutta sitten sanoit itsesi irti. Mc
Donald´sin palkanlaskija ei kuitenkaan
ilmeisesti saanut tietoa lopettamisestasi:
saat joka kuukausi rahaa pankkitilillesi
Mc Donald´silta.

4. Tiedät, että eräs ystäväsi on lesbo
(/homo). Hän on ihastunut sinuun,
mutta olet sanonut hänelle, että pidät
vain miehistä. Nyt lesbo on ihastunut
yhteen yhteiseen naisystäväänne, joka ei
tiedä, että hän on lesbo. He ovat
päättäneet matkustaa yhdessä lomalle
Kanarian saarille.

KYSYMYS: Pyydätkö lopettamaan palkan
maksamisen ja palautat liikaa maksetut
rahat.

KYSYMYS: Varoitatko ystävääsi ennen
matkaa siitä, että toinen on lesbo?

5. Lopetit seurustelun erään pojan
(/tytön) kanssa, kun sait tietää, että hän
on hiv-positiivinen. Nyt poika on alkanut
seurustella naapurin tytön kanssa. Et
erityisemmin pidä naapurin tytöstä. Hän
on joskus ollut sinulle epäystävällinen.

6. Näet, mikä on pomosi salasana, kun
hän avaa sähköpostinsa. Salasanan
avulla voit lukea pomosi sähköpostin.

KYSYMYS: Luetko pomosi sähköpostin?
KYSYMYS: Varoitatko tyttöä siitä, että
poika on hiv-positiivinen?

7. Sinulla on uusi poikaystävä
(/tyttöystävä), joka ostaa sinulle kalliita
lahjoja ja vie sinut ulkomaanmatkoille.
Hän on pankissa töissä. Kerran
humalassa hän tunnustaa, että hän ottaa
rahaa kuolleiden ihmisten tileiltä, joista
sukulaiset eivät tiedä mitään.
KYSYMYS: Ilmoitatko poikaystäväsi
rikoksesta pankkiin tai poliisille?

8. Olet toimistoapulaisena eräässä
firmassa. Kerran johtaja pyytää sinua
lähtemään sihteerikseen USA:n matkalle.
Hän sanoo, että jos kaikki menee hyvin
matkalla, voit saada työpaikan hänen
yksityissihteerinään. Palkka olisi paljon
parempi kuin mitä sinulla nyt on.
Toimiston naiset varoittavat sinua, että
matkalla pomo varmasti haluaa seksiä
kanssasi.
KYSYMYS: Lähdetkö USA:n matkalle
pomosi kanssa?

9. Tyylikkäästi pukeutunut, rikkaan
näköinen mies unohtaa kännykkänsä
katukahvilan pöydälle, kun menee
ostamaan lisää olutta baaritiskiltä. Näet,
että kerjäläinen sieppaa kännykän.

10. Syötte ystäväsi kanssa hienossa ja
kalliissa ravintolassa. Mielestäsi palvelu
ei ole kuitenkaan kovin hyvä. Kun saatte
laskun, siihen on merkitty vain yksi
samppanjapullo, vaikka joitte kaksi
pulloa.

KYSYMYS: Annatko kerjäläisen ilmi?

KYSYMYS: Sanotteko tarjoilijalle, että
laskussa on virhe?

11. Olet järjestänyt kotonasi
uudenvuodenbileet, mutta unohtanut
kutsua mukaan erään naisen, joka on
pari kertaa kutsunut sinut omiin
juhliinsa. Nainen on verisesti
loukkaantunut ja puhuu sinusta pahaa
ystävillesi. Hänen mielestään sinun
pitäisi pyytää häneltä anteeksi. Omasta
mielestäsi et ole syyllinen.

12. Kesämökkisi naapurissa asuu
pariskunta, joka valittaa usein sinun
koirasi haukkumisesta. He sanovat, ettet
osaa kasvattaa koiraa. Eräänä päivänä
huomaat, että koira tulee naapurin
pihasta ja tuo suussaan kirjan, jonka se
on jo pureskellut pilalle.

KYSYMYS: Pyydätkö naiselta anteeksi,
että hän rauhoittuisi?

KYSYMYS: Ilmoitatko naapurille
vahingosta ja maksat hänelle kirjan?

13. Lottositte yhdessä ystäväsi kanssa.
Lottokuponki jäi sinulle. Siinä on kuusi
oikein ja voititte sillä 15 000 euroa. Olet
varma, että ystäväsi ei muista, mitä
numeroita panitte lottoon. Hän ei tietäisi
mitään, jos et kertoisi hänelle voitosta ja
pitäisit koko rahan itse.

14. Mummosi asuu yksin ja tuntee
itsensä usein hyvin yksinäiseksi. Olet
luvannut mennä hänen luokseen
perjantai-iltana. Perjantaina eräs mies (/
nainen), josta olet jo kauan ollut
kiinnostunut, pyytää sinua lähtemään
illalla kanssaan elokuviin.

KYSYMYS: Kerrotko ystävällesi voitosta ja KYSYMYS: Menetkö kuitenkin mummon
annat hänelle hänen osuutensa?
luo, niin kuin olet luvannut?

15. Vastaat erään miehen (/naisen)
deitti-ilmoitukseen netissä. Alatte
kirjoitella toisillenne ja kiinnostutte
toisistanne. Päätätte tavata. Kun näet
miehen, huomaat, että hän on erään
opiskelukaverisi poikaystävä. Mies ei
kuitenkaan tunne sinua. Olette kumpikin
aika ihastuneita toisiinne, mutta tiedät,
että hän asuu yhdessä opiskelukaverisi
kanssa.

16. Ystävystyt uudella työpaikallasi
sympaattisen naisen kanssa, jolla on
kolme lasta, kissa ja koira. Käyt usein
kahvilla hänen luonaan töitten jälkeen ja
sinulla on hauskaa hänen ja hänen
perheensä kanssa. Kerran näet naisen
pöydällä salaisia papereita, joista
ymmärrät, että hän on vieraan valtion
vakooja.

KYSYMYS: Tapaatko miestä uudestaan?

KYSYMYS: Annatko naisen ilmi?

17. Olette diskossa poikaystäväsi
(/tyttöystäväsi) kanssa. Paikka on kallis
eikä poikaystävälläsi ole paljon rahaa,
mutta hän haluaisi kuitenkin juoda lisää.
Kun naapuripöydän pariskunta menee
tanssimaan, poikaystäväsi juo heidän
laseistaan, vaikka sinä yrität kieltää. Kun
tanssijat palaavat takaisin, he
huomaavat, että heidän laseistaan on
juotu. He alkavat syyttää poikaystävääsi.
KYSYMYS: Puolustatko poikaystävääsi ja
sanot, ettei hän ole juonut
pöytänaapurien laseista?

18. Olet äitisi kanssa mökillä. Äiti on
pahalla tuulella ja moittii sinua koko
ajan. Sinä olet kyllästynyt häneen ja
haluaisit olla rauhassa. Äidillä särkee
päätä ja hän päättää ottaa särkylääkettä.
Hän pyytää sinua hakemaan
särkylääkkeen makuuhuoneen pöydältä.
Makuuhuoneen pöydällä on kuitenkin
vain unilääkettä.
KYSYMYS: Vietkö äidille unilääkkeen
särkylääkkeen asemasta, että hän
nukahtaisi eikä haukkuisi sinua enää?

19. Olet väsynyt, kun tulet töistä kotiin
bussilla, ja olet iloinen, kun saat
istumapaikan. Pian bussiin nousee noin
80-vuotias mies kävelykepin kanssa.
Ympärilläsi istuu nuoria poikia, mutta
kukaan heistä ei anna paikkaansa
vanhukselle. Yrität katsoa poikia
vihaisesti, mutta se ei auta.

20. Ystäväsi on lähdössä lomalle
Kreikkaan ja hän kertoo sinulle
salaisuuden: hän aikoo Kreikassa mennä
salaa naimisiin kreikkalaisen miehen
kanssa. Hän aikoo kertoa
vanhemmilleenkin vasta sitten, kun on jo
naimisissa. Sinun tekisi kuitenkin mieli
kertoa salaisuus edes parhaalle
ystävällesi.

KYSYMYS: Annatko oman paikkasi
vanhukselle?

KYSYMYS: Kerrotko ystäväsi salaisuutta
kenellekään?

21. Sinulla on kiire tenttiin. Lähdet kotoa
liian myöhään ja pelkäät, että
myöhästyt. Kotipihallasi nälkäinen
kulkukissa juoksee luoksesi. Olet joskus
antanut sille ruokaa, ja se tuntee sinut ja
tulee pyytämään ruokaa sinulta. Se
vaikuttaa kauhean nälkäiseltä.

22. Mummollasi on talon vintillä paljon
vanhoja lehtiä ja kirjoja. Hän sanoo, että
saat ottaa itsellesi niin paljon kuin
haluat. Otat joitakin lehtiä ja kirjoja, ja
kun olet vähän lueskellut niitä, päätät
viedä ne divariin. Yksi kirjoista onkin
todella arvokas ja saat kirjoista ja
lehdistä yhteensä melkein 100 euroa.

KYSYMYS: Palaatko kotiin hakemaan
kissalle ruokaa?

KYSYMYS: Kerrotko mummolle, että myit
kirjat?

23. Ystävälläsi on kaksisuuntainen
mielialahäiriö. Kun hän on
depressiivinen, hän vain makaa kotona,
mutta kun hän on maaninen, hän käy
joka ilta diskossa ja tutustuu kymmeniin
uusiin ihmisiin. Maanisena hän on
energinen ja karismaattinen ja miehet
rakastuvat häneen helposti. Hän alkaa
maanisella kaudellaan seurustella pojan
kanssa, johon olet itse ihastunut.

24. Noin 10-vuotias somalityttö tulee
yksin bussiin. Eräs humalainen mies
alkaa huudella hänelle rasistisia herjoja.
Hän kutsuu tyttöä apinaksi ja käskee
tämän mennä takaisin Afrikkaan.

KYSYMYS: Kerrotko pojalle, että ystäväsi
on psyykkisesti sairas?

KYSYMYS: Sanotko miehelle, että hänen
pitää lopettaa?

