Tarinat Lyylistä ja Perasta
1. Lyylin ja Peran vauhdikas viikonloppu
Lyyli oli innoissaan. Vanhemmat olivat lähteneet mökille viikonlopuksi ja isovelikin oli
etelänmatkalla. Nyt hän saisi olla poikakaverinsa Peran kanssa kahdestaan ihan koko
viikonlopun. Lyyli oli ostanut viikonloppua varten kondomipaketin, joka oli piilossa yöpöydän
laatikossa. Pera saapui ja nuorten suutelu johti seksiin. Yhtäkkiä Pera huomasi, että kondomi oli
hajonnut. Lyylille ja Peralle iski hirvittävä paniikki.

Mitä nyt pitäisi tehdä? Miten voisi estää, että Lyylistä ei tulisi vielä 16-vuotiaana äitiä?
2. Apteekista apua
Lyylin ja Peran kondomi hajosi seksin aikana. Nuoret olivat hetken ajan aivan paniikissa. Sitten
Pera päätti soittaa kaverilleen Uunolle, joka tiesi aina kaikesta kaiken. Uuno käski Peran ja Lyylin
lähteä heti apteekkiin ostamaan jälkiehkäisytabletin.

Mitä apteekissa tapahtui?
3. Varman varmat neuvot ja Uunon vinkki
Lyylin ja Peran kondomi hajosi seksin aikana. Nuoret olivat hetken ajan aivan paniikissa. Sitten
Pera päätti soittaa kaverilleen Uunolle, joka tiesi aina kaikesta kaiken. Uuno käski Peran ja Lyylin
lähteä heti apteekkiin ostamaan jälkiehkäisytabletin. Pera ja Lyyli pyöräilivät apteekkiin, jossa
oli töissä farmaseutti Varma. Varma kysyi Lyyliltä, kuinka vanha Lyyli on. Lyyli kertoi olevansa
16-vuotias. Sitten Varma kysyi, oliko Lyylillä sairauksia tai lääkkeitä käytössä. Lyyli pudisti päätään.
Varma haki jälkiehkäisytablettipaketin ja sanoi Lyylille, että tämän pitäisi ottaa lääke heti, jotta se
tehoaisi parhaiten. Varma kertoi myös, että Lyylin päätä voisi särkeä ja hänelle voisi tulla huono
olo. Kaikki tämä menisi kuitenkin nopeasti ohi, eikä lääke haittaisi vauvaa, jos Lyyli kaikesta
huolimatta tulisikin raskaaksi. Jos kuukautiset olisivat yli 5 päivää myöhässä tai ne olisivat
kovin niukat, Lyylin kannattaisi tehdä raskaustesti. Pera kaivoi lompakostaan rahat ja maksoi
lääkepaketin. Varma toi Lyylille vesilasin ja Lyyli otti paketin sisältämän tabletin.
Tämän jälkeen Lyyli ja Pera pyöräilivät helpottuneina Lyylin kotiin. Sitten Pera soitti taas
Uunolle ja kertoi apteekkireissusta. Uuno ehdotti Peralle, että Lyylin kannattaisi ehkä hankkia
e-pillerit, koska heillä on seksiä joka viikko. Kondomia voi kuitenkin käyttää, koska se suojaa
sukupuolitaudeilta. Lyyli ja Pera kiittivät Uunoa hyvästä neuvosta.
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