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Täydennä oppikirjan tekstin mukaiseksi.

Onkohan se sallittua vai ei?
Muista, että 
– kunnioitetaan toisten mielipiteitä
– käytetään soveliasta kieltä
– kirjoitetaan 
–  jotka voivat olla loukkaavia, aihepiireinään 
esim. uskonto, sukupuoli, rotu, politiikka tai .

Vihreitä ratkaisuja

Liian kaunis takki (Pablocartagenero)
Moi. Mitä te tekisitte?  nahkatakin.  
tosi kauniilta, mutta  enkä 

 eläinperäisistä kankaista tehtyjä vaatteita. Syynä on se, että 
 kotimaassani 

Kolumbiassa ja kaikkialla maailmassa . En hyväksy sitä. 
Mutta oikeasti , että ehkä sitä voi . 
Vai voiko? Toisaalta tämän tyyliset takit myyvät tosi hyvin.

(BarceMaria)
Hei Pablo. En ole vegaani, vaikka olenkin kasvissyöjä.  
materiaaleihin, mutta ostan kaiken käytettynä. Kotikaupungistani Barcelonasta 

. Pablo,  
 välttääkseen niiden eläinten kuoleman, joita käytettiin takkien teossa. 

Joku päivä  ja  
kaunista vegaanista takkia käytettynä, ostat uuden. Silloin  

 mikä on .

(Jeron)
Pablo, sanot, että , mutta . 

. Sitä paitsi, jos myyt takin, myös sinä teet kauppaa 
. Annatko sen minulle? Nimestäsi näen, että  

 Cartagenassa. Milloin ?

(Carol)
Olen vegaani, Pablo, enkä  ikimaailmassa sitä takkia.  

 ja käyttää jotakin nahkaista.
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En matkusta lentokoneella (Juanlu) 
Moi. Haluaisin tietää . Kaveriporukkani, johon kuuluu poikaystäväni,

 matkaa Eurooppaan ja menoa isoille festivaaleille. 
Kaikki  koko kesän  

. Mutta ongelma on se, että Chilestä  
 päästäkseen Eurooppaan.

, koska ne saastuttavat paljon. 
Ystäväni sanovat minulle, että . 
Luulen, että  iso kriisi ystävieni ja poikaystäväni kanssa, 
jos  heidän kanssaan. Mikä neuvoksi? 
Moikka.

(Calzonazos)
Juanlu, jos poikaystäväsi sanoo, että  Eurooppaan, niin mennään 
Eurooppaan, ja sillä selvä. Minulle se toimii hyvin näin tyttöystäväni kanssa. 

, ystävä, niin se vain on.

(Teresa)
Hah, hah, hyvä neuvo ‘Calzonazos’.  ystäviesi kanssa matkalle. 
Lentokone  kuitenkin joko sinun kanssasi tai ilman sinua. 
Se on tosiasia, . Ehkä ystäväsi 

 siinä, että ei voi olla kaikkea vastaan. Muuten, jos tulette Eurooppaan, 

 Mallorcalle. Tulette ihastumaan.
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Onkohan se sallittua vai ei?

Muista, että tällä keskustelupalstalla

–  kunnioitetaan toisten mielipiteitä

–  käytetään soveliasta kieltä

–  kirjoitetaan selkeästi ja ytimekkäästi

–  vältetään ilmauksia, jotka voivat olla loukkaavia, aihepiireinään esim. uskonto, sukupuoli, rotu,  
  politiikka tai seksuaalinen suuntautuminen.

Vihreitä ratkaisuja

Liian kaunis takki (Pablocartagenero)

Moi. Mitä te tekisitte? Sain lahjaksi nahkatakin. Se näyttää tosi kauniilta, mutta olen vuoden ajan 
ollut vegaani enkä enää käytä eläinperäisistä kankaista tehtyjä vaatteita. Syynä on se, että joka vuosi 
miljoonia eläimiä kuolee kotimaassani Kolumbiassa ja kaikkialla maailmassa tekstiiliteollisuuden 
takia. En hyväksy sitä. Mutta oikeasti takki on niin siisti, että ehkä sitä voi tehdä poikkeuksen. Vai 
voiko? Toisaalta tämän tyyliset takit myyvät tosi hyvin.

(BarceMaria)

Hei Pablo. En ole vegaani, vaikka olenkin kasvissyöjä. En kiinnitä huomiota materiaaleihin, mutta 
ostan kaiken käytettynä. Kotikaupungistani Barcelonasta löytyy paljon tavaroita käytettynä. Pablo, 
enää ei voi tehdä mitään välttääkseen niiden eläinten kuoleman, joita käytettiin takkien teossa. 
Joku päivä tarvitset takkia ja jos et löydä kaunista vegaanista takkia käytettynä, ostat uuden. Silloin 
käytetään enemmän luonnonvaroja, mikä on pahempaa ympäristölle.

(Jeron)

Pablo, sanot, että takin voi myydä, mutta sen voi myös lahjoittaa. Sitä paitsi, jos myyt takin, myös 
sinä teet kauppaa eläinten nahoilla. Annatko sen minulle? Nimestäsi näen, että asumme molemmat 
Cartagenassa. Milloin voin tulla hakemaan sen?

(Carol)

Olen vegaani, Pablo, enkä laittaisi ylleni ikimaailmassa sitä takkia. Ei voi olla vegaani ja käyttää 
jotakin nahkaista.
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En matkusta lentokoneella (Juanlu)

Moi. Haluaisin tietää mielipiteenne. Kaveriporukkani, johon kuuluu poikaystäväni, on suunnittelemassa 
matkaa Eurooppaan ja menoa isoille festivaaleille. Kaikki teemme kovasti töitä koko kesän 
säästääksemme rahaa. Mutta ongelma on se, että Chilestä täytyy mennä lentokoneella päästäkseen 
Eurooppaan. En ole tämän kannalla, koska ne saastuttavat paljon. Ystäväni sanovat minulle, että ei 
sitä voi vastustaa kaikkea. Luulen, että tästä voi tulla iso kriisi ystävieni ja poikaystäväni kanssa, jos 
en suostu menemään heidän kanssaan. Mikä neuvoksi? Moikka.

(Calzonazos)

Juanlu, jos poikaystäväsi sanoo, että täytyy mennä Eurooppaan, niin mennään Eurooppaan, ja sillä 
selvä. Minulle se toimii hyvin näin tyttöystäväni kanssa. Olen pahoillani, ystävä, niin se vain on.

(Teresa)

Hah, hah, hyvä neuvo ‘Calzonazos’. Sinuna menisin ystäviesi kanssa matkalle. Lentokone lähtee 
kuitenkin joko sinun kanssasi tai ilman sinua. Se on tosiasia, joka täytyy hyväksyä. Ehkä ystäväsi 
ovat oikeassa siinä, että ei voi vastustaa kaikkea. Muuten, jos tulette Eurooppaan, teidän täytyy 
tulla Mallorcalle. Tulette ihastumaan.
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