
Harjoitus 14.1 

 

 

 

Hei! 

 

Olen seurustellut poikaystäväni kanssa yli puoli vuotta. Meillä on mennyt 

mielestäni hyvin. Emme ole vielä varsinaisesti rakastelleet, koska en ole oikein 

halunnut. Poikaystäväni haluaisi kuitenkin kovasti rakastella, ja olemme 

puhuneet asiasta. Hän on pari kertaa sanonut, että meidän pitäisi mennä 

seksissä jo pidemmälle tai muuten hän etsii itselleen uuden tyttökaverin, joka ei 

ole yhtä nynny kuin minä. Joskus hän haukkuu minua lapselliseksi ja pennuksi, 

jos en suostu kaikkeen, mitä hän haluaa. Tunnen itseni epäonnistuneeksi, enkä 

tiedä, mitä minun pitäisi tehdä.  

 

T: Apua tarvitseva 
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Hei! 

 

Olen seurustellut pari kuukautta tosi mukavan tyypin kanssa. Kaikki on mennyt 

hyvin, mutta viime aikoina minusta on alkanut tuntua, ettei hän välitä minusta 

yhtä paljon kuin ennen. Hän saattaa suutuksissaan haukkua minua tyhmäksi 

lehmäksi ja idiootiksi. Muutenkin on alkanut tuntua, että riitamme ovat jotenkin 

ihmeellisesti aina minun syytäni. Viime viikolla meillä oli paha riita, ja hän 

tönäisi minua. Hän oli heti tosi pahoillaan tönäisystä ja sanoi sen olleen 

ensimmäinen ja viimeinen kerta. Minuun ei sattunut, mutta olen vielä ehkä 

hiukan varuillaan. Olen silti todella ihastunut jätkään, enkä halua, että suhde 

menee poikki. Mitähän minun kannattaisi tehdä?   

 

T: In love  
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Hei, 

 

Olen seurustellut noin kuukauden ajan mukavantuntuisen kaverin kanssa. Viime 

aikoina hän on osoittanut kuitenkin mustasukkaisuuden merkkejä, varsinkin kun 

puhun poikien tai jopa ystävieni kanssa. Häntä ärsyttää tosi paljon, jos haluan 

mennä ulos ystävieni kanssa enkä hänen kanssaan. Olen kertonut hänelle, että 

pidän hänestä ja että minusta on kiva olla hänen kanssaan, mutta hän vain 

suuttuu lisää ja haluaa sanoa mihin ja kenen kanssa saisin mennä. Eilen illalla 

minusta tuntui kuin hän olisi aikonut lyödä minua. Olen rakastunut tähän 

kaveriin, mutta olen alkanut pelkäämään häntä. Mitä minun pitäisi tehdä? 

 

T: Sweet 16:een 
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Moi! 

 

Olen ollu yhden muijan kans viime juhannuksesta eli kolme kuukautta. Meillä 

on menny tosi jees, mutta mua on alkanu ihmetyttää ja mietityttää viime aikoina 

sen käyttäytyminen. Kesällä oli hauska bailata tuttujen kans melko useinki, mut 

nyt syksyllä en ite jaksa kyllä venyä joka viikonloppu johonkin. Muijakaverini 

haluaa lähtee joka viikonloppu johonki bileisiin ja ei se sieltä selvin päin takas 

tuu. Se on hauska ja fiksu tapaus, mutta kännissä siitä tulee tosi rasittava ja 

nolo. Yleensä se suuttuu jo, jos en suostu lähtemään bileisiin mukaan, jonka 

takia tulee sitte lähdettyä. Aina pitäis olla vaan olla yhdessä joka paikassa ja 

vaikka kuinka ollaan yhdessä, niin mikään ei tunnu riittävän. Aika usein bileistä 

tullessa tapellaan, kun muijakaverini on keksinyt jonkun tyhjänpäiväsen aiheen. 

En tiedä miks, mutta se tykkää kännissä nojailla muihin kundeihin ja varsinki 

nykyään tulee sanottua siitä jotain, vaikka että ei tuntunu kauheen kivalta. 

Vaikka en mä sitä niin vakavasti ota. Tyypillistä on kans, että se itkee ja 

valittaa, etten rakasta sitä ja yrittää kännissä välillä huitoa. Ei se sillä 

huitomisella mitään saa aikaan, kun oon fyysisesti paljo isompi, mutta silti aika 

rasittavaa. Mä tykkään tästä muijasta tosi paljon, mutta en tiedä, mikä olis 

järkevä siirto. Mun kaverit pitää sitä tosi siistinä tyyppinä, mutta eipä me olla 

niiden kanssa kauheasti viime aikoina oltu, kun muijan omat kaverit on sen 

mielestä rennompia ja parempia bilettään.  Miten siis eteenpäin? 

 

T: Yks kundi pääkaupunkiseudulta, jolta alkaa happi loppua suhteessa 
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