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LIITE 1
Ryhmäkeskusteluiden virikekysymykset
I

HAUSKIN MAHDOLLINEN JUOMISTILANNE

1) Henkilöt: Päähenkilö tai -henkilöt, muut henkilöt
-- Pukeutumis- ym. tyyli, asenne, olemus…
2) 	Juonen ja tapahtumien kulku
-- Kuinka alkaa, kuinka etenee, kuinka päättyy?
-- Missä asiat tapahtuvat? Milloin?
-- Mitä juodaan? Kuinka paljon?
-- Mistä juomat hankitaan?
-- Onko haasteita, ongelmia, erimielisyyksiä…?
3) Tapahtumapaikka, aika ym. puitteet
-- Missä tapahtuu? Mihin aikaan?
-- Mikä on alkoholin merkitys tapahtumissa?
II INHOTTAVIN MAHDOLLINEN JUOMISTILANNE
1) Henkilöt: Päähenkilö tai -henkilöt, muut henkilöt
-- Pukeutumis- ym. tyyli, asenne, olemus…
2) 	Juonen ja tapahtumien kulku
-- Kuinka alkaa, kuinka etenee, kuinka päättyy?
-- Missä asiat tapahtuvat? Milloin?
-- Mitä juodaan? Kuinka paljon?
-- Mistä juomat hankitaan?
-- Onko haasteita, ongelmia, erimielisyyksiä…?
3) Tapahtumapaikka, aika ym. puitteet
-- Missä tapahtuu? Mihin aikaan?
-- Mikä on alkoholin merkitys tapahtumissa?
III MISTÄ HAUSKAN tai INHOTTAVAN JUOMISEN TIETÄÄ TAI TUNTEE?
Milloin itsellä on hauskaa?
Mistä huomaa että toisilla on hauskaa?
Milloin itseä inhottaa, ärsyttää, hävettää tms.?
Mistä huomaa että toisia inhottaa, ärsyttää, hävettää?
IV MISSÄ SEURASSA?
Millaisissa porukoissa juotte?
Tuttujen kesken vai uusiin ihmisiin tutustuen?
Onko useampia eri porukoita, joiden kanssa juotte?
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