
Valintojen stoorin tarina lyhyesti 
 
Valintojen stoori -tunti rakentuu videoidun tarinan ympärille. Tarina kertoo neljän tavallisen nuoren 
illasta. Tarinan päähenkilöt ovat: 
 
Emma (7. luokkalainen)  
Jessica Emman paras kaveri (8. luokkalainen)  
Emil (8. luokkalainen)  
Arttu Emilin kaveri (8. luokkalainen) 
 
Jos olet kiinnostunut katsomaan tarinan videon, se löytyy ohjaajien materiaaleista. Ohjaajan 
oppaasta näet tunnin kysymykset ja keskustelunaiheet.   
 
OSA 1. PERJANTAINA KOULUSSA (tutustuminen) 
 
Päähenkilö Emma on ihastunut Emiliin. Emilillä on kämppä tyhjänä ja hän pyytää Emmaa tulemaan 
sinne illalla. Emma haluaa mennä. Hän ajattelee, että tilaisuus täytyy käyttää. Mutta yksin hän ei 
uskalla mennä. Emma pyytää Jessicaa mukaansa. Jessica on Emman paras kaveri ja ainoa ihminen, 
johon hän luottaa. 
 
Jessicalla olisi muuta menoa illalla, mutta hänen on vaikea sanoa se Emmalle – Emma haluaa niin 
kovasti lähteä Emilille. Emma ehdottaa, että hän voisi valehdella vanhemmilleen viettävänsä iltaa 
Jessican kanssa. Jessica suostuu lopulta.  
 
Emma käy kertomassa Emilille, että hän tulee ystävänsä kanssa. Emilin mielestä ajatus on loistava. 
Hän kertoo pyytävänsä myös ystävänsä Artun. Arttu on kasilla, hänellä on oma kevari. 
 
OSA 2. ILTA EMILIN LUONA (päihteet: nuuska ja alkoholi)  
 
Emil on saanut hankituksi alkoholia ja tarjoaa sitä muillekin. Jessican mielestä on vähän outoa, että 
Emma juo nyt, koska he ovat yhdessä aikaisemmin puhuneet, että juominen ei kiinnosta heitä 
ollenkaan. Jessican mielestä Emma käyttäytyy muutenkin vähän kummallisesti. 
 
OSA 3. ILTA JATKUU (tunteet ja turvataidot: omat rajat) 
 
Emil kehuu Emma tosi ihanaksi. Kukaan ei ole sanonut Emmalle aikaisemmin mitään sellaista. Se 
tuntuu uskomattoman hyvältä, ennen kaikkea vatsassa.  
 
Illan edetessä Emil ja Emma tanssivat hitaita. Samaan aikaan Arttu yrittää lähestyä Jessicaa, mutta 
Jessica ei ole kiinnostunut juttelemaan Artun kanssa. Jessicasta on hauskaa pilailla Artun 
kustannuksella ja hän ottaa Artun pepusta kuvan. Jessica arvelee saavansa todella paljon tykkäyksiä, 
kun laittaa kuvan someen. Jessica naputtelee vielä puhelintaan, nostaa sitten katseensa ja näyttää 
hymyillen ottamaansa kuvaa Artulle. Arttu suuttuu, huutaa jotain ja lähtee ulos. 
 
Emma ja Emil menevät Emilin huoneeseen juttelemaan.  
 

 Emil jäi kiinni alkoholin sekä nuuskan hankkimisesta. 

 Arttu talutti kevarinsa koko matkan kotiin. Arttu antoi Jessicalle anteeksi. 

 Jessica vei Emman kotiin ja pyysi Artulta anteeksi. 

 Emma oksensi kotiin päästyään. Vanhemmat kysyivät Jessicalta illan tapahtumista ja alkoivat 

selvittää mistä Emma oli saanut alkoholia. 


