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Mukana olevat tahot  
Tämä työkalupakki on kehitetty osana Euroopan Unionin Erasmus + -ohjelman rahoittamaa 
nuorisotoimijoiden strategista kumppanuutta. Hankkeeseen on osallistunut nuorisotyön 
asiantuntijaorganisaatio Irlannista, Sloveniasta ja Suomesta. Näissä organisaatioissa 
työskennellään nuorten tai nuorisotyöntekijöiden parissa vihapuheen ehkäisemiseksi. Nämä 
tahot ovat yhdistäneet asiantuntemuksensa tämän käytännön työkalupakin luomiseen. Tämä 
projekti on jatkoa Outside In -hankkeelle, jonka tavoitteena oli tunnistaa, torjua ja muuttaa 
vihapuhetta (www.transformatinghate.eu). Seuraavat kansainväliset kumppanit ovat kehittäneet 
tämän projektin. 
 

   

Ljubljana Pride Parade Association, Slovenia (Johtava partneri) 
Yhdistyksenä Ljubljana Pride Parade edustaa nuoria LGBTIQ+ -henkilöitä, ajaa heidän 
intressejään ja puolustaa heitä syrjintää vastaan slovenialaisessa yhteiskunnassa. Vuotuisen 
Pride-kulkueen järjestäjänä se myös ottaa esille LGBTIQ+ -yhteisön laajemman yhteiskunnallisen 
tilanteen ja tämän vähemmistön oikeudet Sloveniassa. Se on organisaatio, joka torjuu kaikkea 
rasismia, syrjintää, homofobiaa ja muita syrjinnän muotoja. 

www.ljubljanapride.org 

 

 

Rauhankasvatusinstituutti ry (RKI), Suomi 

Rauhankasvatusinstituutti on vuonna 1981 perustettu puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti 
sitoutumaton rauhan- ja globaalikasvatuksen asiantuntijajärjestö. Järjestö edistää lasten ja 
nuorten kasvamista globaalin vastuunsa tunteviksi ja yhdenvertaisuutta sekä väkivallattomuutta 
edistäviksi maailmankansalaisiksi tukemalla kasvattajia. 

www.rauhankasvatus.fi 
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National Youth Council of Ireland, Irlanti 
Irlannin kansallinen nuorisoneuvosto (NYCI) edustaa nuorisojärjestöjä Irlannissa. Se käyttää 
kollektiivista kokemustaan ajaessaan nuorten asioita. 

www.youth.ie 
 

 
Tekijät:  
 

 
 
 
Kirjoittajat haluavat kiittää kaikkia, jotka osallistuivat projektiin läsnäolollaan, ideoillaan, 
kysymyksillään ja pohdinnoillaan. 
 
 
 
 
 
 
 
Vastuuvapauslauseke: 
Tässä oppaassa esitetyt näkemykset eivät välttämättä edusta kaikkien osallistujien ja 
projektipartnerien näkemyksiä Outside In -projektista. 
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Johdanto harjoitusoppaaseen 

Tämä käytännön harjoitusopas on kehitetty auttamaan nuorisotyöntekijöitä muuttamaan 
kommunikaatiota nuorisotiloissa siten, että kaikenlaista vihapuhetta ilmenee vähemmän. Sanoilla, 
käyttäytymisellä ja suhtautumistavoilla ilmaistu viha on väkivallan muoto, jota helposti katsotaan 
sormien läpi tai jätetään huomiotta. Jos vihapuhetta ei kyseenalaisteta, vihan ilmaisut saattavat 
vahvistua tai normalisoitua yhteiskunnan rakenteelliseksi syrjinnäksi. Vihapuheen ja vihamielisen 
käyttäytymisen kyseenalaistaminen nuorten tiloissa antaa selvän viestin siitä, että tällainen 
toiminta otetaan vakavasti ja se myös osoittaa nuorille, että tällaiset sanat ja asenteet ovat 
vahingollisia. Sosiaalisen median nopea kasvu on kasvattanut vihapuheen levittämisen keinot 
monikertaisiksi. Sosiaalinen media sekä vaikuttaa syrjintään että tarjoaa toiminta-alustan, jolla 
pystytään levittämään vihapuhetta. Viestintäkanavien suuri määrä vaikeuttaa vihapuheen 
määrittämistä ja tunnistamista ja aiheuttaa hämmennystä sen suhteen, kuinka vihapuheeseen tulee 
suhtautua. Tarkoitus on, että tämä harjoitusopas vastaa joihinkin nuorisotyöntekijöiden tarpeisiin 
antamalle heille konkreettisia ja sovellettavia työkaluja ja menetelmiä, joiden avulla he voivat 
tunnistaa, haastaa ja vähitellen muuttaa vihapuhekulttuuria nuorten tiloissa. Tämän oppaan 
kontekstissa tarkoitamme vihapuheella kaikkea toimintaa, joka levittää, lietsoo, kannattaa tai 
yrittää oikeuttaa mitä tahansa syrjintää. Kommunikaatiokulttuurin muuttaminen nuorten parissa 
aloittaa prosessin, jossa heitä kannustetaan tulemaan tietoisemmiksi omasta käyttäytymisestään 
sekä nuorisoryhmässään että muualla yhteiskunnassa. Yhteistyö nuorten kanssa ja heidän 
voimaannuttamisensa on ratkaisevassa asemassa, kun halutaan vaikuttaa yhteiskuntaan 
kokonaisuutena.  
 
Yhdellä tasolla haasteena on, miten nuorisotyöntekijä löytää tehokkaimman ja rakentavimman 
tavan puuttua ja reagoida vihapuhetilanteeseen nuorisotilassa. Toisella tasolla haasteena on löytää 
parhaat keinot auttaa nuorta ymmärtämään vihapuheen vaikutukset sekä taustat, asenteet ja syyt 
sen takana. Tavoitteena on, että tämä harjoitusopas auttaa kohtaamaan nämä haasteet, jotta 
turvallisempien ja inklusiivisempien nuorisoympäristöjen luominen olisi mahdollista.  
 
Muutosprosessi koskee nuoria sekä yksilöinä että ryhminä, nuorisotyöntekijöitä, jotka kehittävät 
menetelmiään, sekä nuorisotilaa kokonaisuutena. Jokaisella on oma roolinsa muutoksen 
rakentamisen prosessissa. Tämän oppaan monipuolinen kokoelma harjoituksia kattaa eri teemoja 
oman toiminnan tiedostamisesta, intersektionaalisuudesta, turvallisemmasta tilasta, 
tarveperustaisista lähestymistavoista sekä vihapuheen ymmärtämisestä kokonaisuutena 
laajemmassa kontekstissa.  
 
Termiä nuorisotyöntekijä käytetään tässä oppaassa henkilöstä, joka työskentelee nuorten ja 
nuorisoryhmien kanssa. Haluamme painottaa, että käytämme sanaa yleisterminä ja se kattaa kaikki 
nuorisoryhmien kanssa työskentelevät henkilöt nuoriso-ohjaajista vapaaehtoistyöntekijöihin ja 
nuorten kerhojen sekä harrastusryhmien ohjaajiin. 
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Oppaan käyttäminen 

 
Tässä oppaassa olevat harjoitukset vaihtelevat kestoltaan, menetelmiltään, suositellulta 
ryhmäkooltaan sekä osallistujilta ja ohjaajalta vaadittavalta osaamistasoltaan. Nämä eri osa-alueet 
on mainittu aina jokaisen harjoitteen aluksi. Jokaista harjoitusta voidaan käyttää itsenäisesti omana 
harjoituksenaan tai niitä voidaan käyttää yhdessä muiden harjoitusoppaassa olevien harjoitusten 
kanssa, jolloin voit muodostaa harjoitteista esimerkiksi usean tapaamiskerran kurssin. Jokaista 
harjoitusta voidaan soveltaa eri ryhmien tarpeisiin sopiviksi.  
 
 
Jokaisen harjoituksen kohdalta löydät: 
 

• Teemat, jota harjoitteessa käsitellään sekä aihepiirin avainsanat. 
• Harjoituksen oppimistavoitteet. 
• Jokaisen harjoitteen suosituskesto.  
• Suositellut ryhmäkoot ja ikäryhmän, jolle harjoite on suunnattu.  
• Tarvittavat materiaalit.   
• Opastuksen vaihe vaiheelta, sisältäen keskustelu- ja loppuyhteenveto -osiot oppimisen 

tukemiseksi. 
• Valinnaisia lisäharjoituksia, joissa pohditaan harjoituksen avainteemoja syvemmin. 
• Lisämateriaalia, joka tarjoaa syventävää tietoa harjoituksen teemasta.  
• Joissain harjoitteissa on mukana vinkkejä ohjaamiseen ja/tai henkilökohtainen kokemus 

harjoitteesta nuorisotyöntekijältä, joka on käyttänyt harjoitusta ja joitain käytännön 
ehdotuksia näiden kokemusten pohjalta.  

• Vaikeustaso (helppo/keskitaso/edistynyt). 
• Sisältövaroitukset. 

 

Materiaalit 
Harjoituksissa tarvittavat materiaalit löytyvät oppaan lopusta kaikkien harjoitusten jälkeen. 
Jokaisen materiaalin kohdalla on merkitty, mihin harjoituksiin ne on tarkoitettu. Ne voidaan 
tulostaa ja käyttää suoraan sellaisinaan tai voit käyttää niitä malleina, kun luot omat materiaalisi.  

Hakemisto  
Löydät tämän oppaan lopusta hakemiston, jolla voit hakea tiettyjä teemoja ja niihin liittyvien 
harjoituksia numeroittain. Esimerkiksi identiteetti-teema löytyy harjoituksista 4, 6, 9, 10, 11, 15. 
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Jos tarvitset lisää tietoa syrjinnän muodoista tai tietystä terminologiasta, tutustu tässä oppaassa 
ehdotettuihin lisämateriaaleihin ja Outside In -menetelmäoppaaseen ja siitä löytyvään 
asiasanastoon: 
http://transforminghate.eu/wp-content/uploads/2019/02/outside-in-manual-full.pdf 
 
Joidenkin harjoitusten kohdalla merkintä “edistynyt” tarkoittaa sitä, että nuorisotyöntekijä sekä 
osallistujat tarvitsevat jonkinlaista tietopohjaa syrjinnästä asian käsittelyä varten. Tarvittava 
tietopohja on määritelty jokaisen tehtävän ohjeistuksessa. Jos nuorten tietotaso ei ole tiedossa, on 
järkevämpää käyttää helpompia aktiviteetteja tai soveltaa vaativampie tehtäviä sopimaan ryhmäsi 
tarpeisiin. Harjoituksen vaativuusaste on näkyvissä seuraavien kuvien avulla jokaisen harjoituksen 
kohdalla. Mitä enemmän väritettyjä tähtiä, sitä vaikeampi vaativuustaso.  
 

         
Helppo     Keskitaso    Edistynyt 
 
 
Kaikki harjoitukset on kehitetty niin inklusiivisiksi kuin mahdollista, jotta niitä voitaisiin käyttää 
nuorten kanssa, joilla on moninaisia toimintakykyjä. Joidenkin harjoitusten sisältö voi laukaista 
joissakin osallistujissa vahvan emotionaalisen reaktion. Harjoitteiden ohjaaja arvioi 
ryhmäntuntemuksensa sekä tilannearvion pohjalta, mille ryhmille tällaiset harjoitteet sopivat. 
Nämä harjoitukset on merkitty seuraavalla merkillä ja asia on avattu tarkemmin harjoitusten 
ohjeistuksissa, esimerkiksi toteamuksella, että tässä harjoituksessa käydään läpi väkivaltatilanteita.  
 
 

 
Sisältövaroitus 
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Harjoitukset 
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1. Ryhmäsopimus         
Avainsanat/teemat:  
RYHMÄSOPIMUS, 
TURVALLISEMPI TILA, 
TARPEET, 
VOIMAANTUMINEN 

Kaikille ryhmille – tämä menetelmän voi toimia 
alustuksena mille tahansa ryhmäprosessille. 
Sitä voidaan käyttää aina uuden ryhmän 
ryhmäyttämisessä. 

Tavoite:  
Tämän menetelmän 
tavoitteena on luoda 
ryhmäsopimus, joka 
perustuu jokaisen 
ryhmän jäsenen 
tarpeisiin, jotta 
turvallisemman tilan 
luominen voi alkaa. 
 
Kesto: 
30–40 min 
• 15 min johdanto ja 

itsenäinen työ  
• 10–20 min ideoiden 

luokittelu ja 
ryhmäsopimuksen 
teko 

• 5 min 
loppuyhteenveto 
 

Suositeltu ryhmäkoko:  
5–35 henkilöä 
 
Kenelle?  
Suositeltu ikäryhmä: 
kaikki 
 
Materiaalit:  
Fläppipapereita, kyniä, 
post-it-lappuja 

Vaihe 1 
Selitä miksi ryhmäsopimuksen laatiminen on tärkeää 
ryhmädynamiikan kannalta, turvallisuuden tunteen kannalta sekä 
jokaisen täyden osallistumisen kannalta.  
 

Vaihe 2 
Pyydä nuoria ajattelemaan itsenäisesti ja kirjoittamaan 
ajatuksensa ylös post it -lapuille (yksi vastaus yhdelle lapulle). 

• Mitä tarvitset osallistuaksesi/oppiaksesi hyvin? 
• Milloin tunnet, että sinua kunnioitetaan? 
• Mitä tarvitset tunteaksesi, että voit olla yhdenvertaisesti 

osa ryhmää? 
Vaihe 3 

Nuorisotyöntekijä kerää vastaukset, lukee ne ääneen ja laittaa 
samantyyppiset vastaukset aina yhden teeman alle. Kysy 
jokaisen teeman kohdalla, että Kuinka voimme kaikki yrittää 
täyttää nämä tarpeet? 
 

Vaihe 4 
Laatikaa seuraavaksi koko ryhmän kesken ryhmäsopimus, johon 
kirjoitatte listan kaikista mainituista tarpeista. Jos tarpeen, lisää 
sopimukseen muutama tärkeimmistä periaatteista (katso kohta 
Lisämateriaaleja).  

 
Vaihe 5 

Lukekaa lopuksi ryhmäsopimus yhdessä ääneen ja tarkistakaa, 
haluaako joku lisätä jotain. Jos kaikki hyväksyvät sopimuksen, 
siitä tulee yhteinen lupaus kyseisessä tilassa, jota kaikkien 
odotetaan kunnioittavan. Mainitse myös, että listaan voidaan 
yhteisellä päätöksellä lisätä asioita ja sopimukseen voidaan 
viitata aina tarvittaessa. Jokainen allekirjoittaa sopimuksen ja 
siitä tehdään näin symbolisesti virallinen. 
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Vinkkejä: 

• Ryhmäsopimuksen tulee aina olla näkyvissä ryhmätilassa 
• Aina kun uusi henkilö osallistuu prosessiin, se tarkoittaa, 

että ryhmä muodostuu uudelleen, eli prosessi on 
toistettava ja tehtävä uusi sopimus 

• Sinun tulisi viitata sopimukseen säännöllisesti, jos 
työskentelet jonkin aikaa saman ryhmän kanssa 

• Tämä harjoitus kannattaa aloittaa piirissä istuen, jotta 
kaikki näkevät toisensa 

• On tärkeää tietää, että turvallisemman tilan luominen ja 
ylläpitäminen on prosessi, joka vaatii muutakin kuin 
tämän harjoitteen ohjaamisen. Se vaatii jatkuvaa työtä ja 
sitoutumista. Tämä harjoite voi tukea tätä prosessia. 

 
 
Lisämateriaaleja: 
Turvallisemman tilan luominen: Katso ´Transforming Hate In 
Youth Settings Educational Tool and Practice Manual ´ 
harjoitteluoppaassa 
http://transforminghate.eu/wp-
content/uploads/2019/02/outside-in-manual-full.pdf/ sivut 18 - 
24  
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2. Minun tarpeeni turvallisessa tilassa     
Avainsanat/teemat:  
TURVALLISEMPI TILA, 
TARPEET 

Tämä harjoitus on suunnattu ryhmälle, joka 
tulee työskentelemään yhdessä jonkin aikaa ja 
jonka jäsenet ovat vasta tutustumassa toisiinsa  

Tavoite:  
Tavoitteena on esitellä 
turvallisemman tilan 
käsite omien 
tarpeidemme 
reflektoimisen avulla. 
 
Kesto: 
50 min 
• 5 min johdanto  
• 5 min itsenäinen 

reflektointi 
• 5 min parikeskustelu  
• 10 min 

ryhmäkeskustelu  
• 10 min esittely 
• 15 min yhteenveto 

  
Suositeltu ryhmäkoko:  
8–24 henkilöä 
 
Kenelle?  
Suositeltu ikäryhmä: 13+ 
(sovellettavissa 
nuoremmille ryhmille) 
 
Materiaalit:  
Fläppipapereita, kyniä 

Vaihe 1 
Nuorisotyöntekijä selittää lyhyesti, mitä turvallisemmalla tilalla 
tarkoitetaan: se on tila, jossa kaikki tuntevat olonsa mukavaksi, 
turvalliseksi, kunnioitetuksi sekä voivansa osallistua ja tulevansa 
kuulluiksi jne. 
 

Vaihe 2 
Nuoret työskentelevät ensin itsenäisesti, sitten pareittain, sitten 
neljän hengen ryhmissä yhdistettyään parit. Joka kerta he saavat 
uuden kysymyksen, jota pohtia. 

• Itsenäisesti, hiljaa: Mieti, oletko itse ollut osa turvalisempaa 
tilaa? 

• Pareittain, keskustelkaa: Miltä sinusta tuntuu, kun olet osa 
turvallisempaa tilaa? Jos et ole ikinä kokenut sitä, miltä 
kuvittelisit sen tuntuvan? 

• Neljän hengen ryhmissä, keskustelkaa ja kirjoittakaa ylös: 
Miten teidän täytyy ryhmänä toimia, jotta kaikki tuntisivat 
olonsa mukavaksi ja turvalliseksi. Antakaa konkreettisia 
esimerkkejä. 
 

Vaihe 3 
Ryhmät esittelevät kaikki kirjoittamansa asiat ja 
nuorisotyöntekijä laatii listan asioista, joita ryhmä tarvitsee 
tunteakseen olonsa turvalliseksi. Jos näyttää olevan tarpeen, 
nuorisotyöntekijä esittää lisäehdotuksia. 
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Vaihe 4 
Nuorisotyöntekijä johtaa keskustelua käyttäen apunaan seuraavia kysymyksiä:  

• Mikä tämän harjoituksen tarkoitus oli? 
• Miltä tuntui puhua tästä? 
• Mitä opit? 
• Luuletko, että on mahdollista luoda tila, jossa kaikki tuntevat olonsa niin turvalliseksi ja 

mukavaksi kuin mahdollista? 
• Onko sinun mielestäsi tärkeää työstää tätä asiaa ryhmänä? Miten? 

 
Valinnainen harjoituksen jatkaminen edistyneemmille 
 
Tätä harjoitusta voidaan jatkaa ottamalla esiin marginalisoitujen ryhmien erityistarpeet, kun 
luodaan turvallisempaa tilaa: Millaisia tarpeita heillä saattaa olla? Kuinka voisimme täyttää ne? 
 
 

Vinkkejä: 
• Turvallisempi tila on transformatiivinen eli muutosta rakentava toimintamalli, joka voi 

estää vihapuheen ja vihamielisen käyttäytymisen esiintymistä. Se on myös työkalu, jota 
voidaan käyttää apuna, kun vihapuheeseen pitää reagoida. 

• Jotta tätä harjoitusta voidaan käyttää tehokkaasti ja aktiivisesti, nuorisotyöntekijä 
tarvitsee taustatietoa turvallisempien tilojen käsitteestä. 

• On tärkeää tiedostaa, että turvallisempien tilojen luominen on menetelmä, johon 
tarvitaan enemmän kuin yksi harjoitus. Se vaatii jatkuvaa työtä ja sitoutumista. Tämä 
harjoitus voi tukea tätä prosessia. 

 
Lisämateriaaleja: 
 
Outside In -opas: 
http://transforminghate.eu/wp-content/uploads/2019/02/outside-in-manual-full.pdf sivut  
18–24 
 
Lisätietoa turvallisemmista tiloista:  
https://politicsandcare.wordpress.com/2017/03/10/safer-spaces/  (Englannin kielinen) 
 
https://splinternews.com/what-s-a-safe-space-a-look-at-the-phrases-50-year-hi-1793852786 
(Englannin kielinen) 
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Avainsanat/teemat:  
VIHAPUHEEN 
TUNNISTAMINEN, 
VIHAPUHEEN 
VAIKUTUKSET, 
ITSETIETOISUUS, 
TURVALLISEMPI TILA, 
RYHMÄSOPIMUS, 
VOIMAANTUMINEN 

Harjoitus on tarkoitettu ryhmälle, jossa 
nuorisotyöntekijä on tunnistanut tarpeen 
ryhmädynamiikan uudelleen rakentamiselle 
tilanteessa, jossa 
 

• joko yksi tietty välikohtaus ja usea pienempi on 
aiheuttanut jollekin ryhmän jäsenelle ulkopuolisuuden tai 
marginalisoinnin tunteen, jolloin hän ei koe enää 
pystyvänsä osallistumaan ryhmän toimintaan 
täysipainoisesti. 

• Vihapuhetta on kohdistettu myös ihmisryhmiin, jotka eivät 
ole edustettuina nuorisotilassa. 
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Tavoite:  
Tavoitteena on fasilitoida 
ryhmäjohtoinen ja 
ennakoiva tapa reagoida 
ryhmässä oleviin 
ratkaisemattomiin 
ongelmiin.  
Harjoitus keskittyy 
turvallisempien tilojen 
uudelleen 
rakentamiseen. 
 
Tämä harjoitus saattaa 
laukaista jossakin 
osallistujassa vahvoja tai 
vahingollisia tunnetiloja, 
koska ryhmässä on juuri 
nyt tai on ollut 
emotionaalisia 
konflikteja.  
 
Kesto: 

60 min 
• 30 min 

vihapuheen 
tunnistaminen 

• 30 minuuttia 
ryhmäsopimus 
 

Suositeltu ryhmäkoko:  
5–12 henkilöä 
 
Kenelle?  
Suositusikä: 10+ 
 
Materiaalit:  
Fläppipapereita, paperia, 
kyniä 

Vaihe 1 
Nuorisotyöntekijä kutsuu nuoret ryhmätilaansa ja ilmaisee 
huolensa tiettyä välikohtausta/ toistuvia välikohtauksia kohtaan, 
joissa on ilmaantunut vihamielistä käytöstä.  
 

Vaihe 2 
Nuorisoyöntekijä selittää ryhmälle, että tämä välikohtaus on yksi 
vihapuheen muoto ja että he aikovat käydä yhdessä ryhmänä 
läpi prosessin, jonka tarkoituksena on ymmärtää, mitä vihapuhe 
on ja selvittää, kuinka sitä on kehkeytynyt ryhmän sisällä.  
 

Vaihe 3 
Ryhmä jaetaan jälleen pienempiin ryhmiin ja heitä pyydetään 
pohtimaan ja kirjoittamaan esimerkkejä siitä, mitä he tietävät 
vihapuheesta. Ryhmä kokoontuu tämän jälkeen taas yhteen ja 
rymätyön tulokset tuodaan esille nuorisotyöntekijän valitsemalla 
ja ohjaamalla tavalla. Nuorisotyöntekijän tulee fasilitoida tätä 
keskustelua tukeakseen nuoria ymmärtämään, mitä vihapuhe ja 
vihamielinen käyttäytyminen ovat, miten ne vaikuttavat erilaisiin 
ihmisiin ja miten ne liittyvät laajempiin syrjiviin käytäntöihin 
yhteiskunnassa. (Katso pidemmät vihapuheen kuvaukset 
tarvittaessa linkeistä, jotka on annettu lisälukemistossa). 

 
Pyydä ryhmää antamaan muita esimerkkejä vihapuheesta, jota 
he ovat nähneet tai kuulleet. Selitä, että vihapuhe voi ilmetä 
sanoina, asenteina ja käyttäytymisenä. 

 
 
PYSÄHDY JA REFLEKTOI 
Jos nuorisotyöntekijä on varma, että nuoret ymmärtävät, mitä 
vihapuhe on, voitte jatkaa eteenpäin. Jos asia ei ole varma, 
keskustelua todennäköisesti kannattaa jatkaa.   

 
Vaihe 4 

Ryhmää pyydetään miettimään, millä tavoilla vihapuhetta on 
ilmennyt heidän ryhmässään. Heiltä kysytään vain sanoista, 
asenteista sekä käyttäytymisestä ja heille on tehtävä selväksi, 
että harjoituksen tarkoituksena ei ole etsiä syyllisiä. Kysy 
ryhmältä, mikä vaikutus näillä sanoilla ja teoilla saattaa olla 
ihmisiin ja millaisia tunteita ne saattavat heissä herättää? 
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Vaihe 5 
Nuorisotyöntekijä keskustelee ryhmän kanssa näiden sanojen/ 
asenteiden/ käyttäytymismallien vaikutuksista ja kuinka he 
voivat ryhmänä luoda inklusiivisempia nuorisotiloja. Kysy 
ryhmältä miten vihapuhe vaikuttaa meidän 
ennakkokäsityksiimme ja uskomuksiimme ihmisistä ja ryhmistä.  

 
Vaihe 6 

Ryhmä aloittaa nuorisotyöntekijän avustuksella 
ryhmäsopimuksen luomisprosessin, jonka tarkoitus on vähentää 
vihan ilmaisuja ryhmässä. Ryhmä käyttää seuraavia kysymyksiä 
ohjenuorina: 

● Mitä kaikki ihmiset tarvitsevat tunteakseen olonsa 
kunniotetuiksi?  

● Mitä ihmiset tarvitsevat tunteakseen tulevansa 
kuulluiksi? 

● Mitä voimme tehdä varmistaaksemme, että kaikkia 
huoneessa olevia arvostetaan? 
 

Tähän voi kulua aikaa ja tähän voidaan aina palata, siihen 
voidaan lisätä asioita tai sitä voidaan muokata. 

Valinnainen harjoituksen jatkaminen edistyneemmille ryhmille 
 
Muitakin luovia menetelmiä voidaan käyttää vihapuhe-esimerkkien antamiseen. Näitä voivat 
esimerkiksi olla piirustukset, draama-esimerkit, mielipidejanat jne. Nuorisotyöntekijät voivat 
myös esittää roolileikin esimerkkinä vihapuheesta ja keskustella siitä ryhmässä. 
 

Vinkkejä: 
• Mitä enemmän ryhmä on osallisena ryhmäsopimuksen luomisessa, sitä 

todennäköisemmin he ottavat sen tosissaan. Nuorisotyöntekijän tulisi toimia 
fasilitaattorina ja ohjata prosessia, mutta ei antaa valmiita vastauksia. 

 
• Jos vihapuhe on kohdistunut läsnä oleviin henkilöihin, tue heitä aktiivisesti, kuuntele 

heidän kokemuksensa tilanteesta ja auta heitä palaamaan takaisin ryhmään 
 

• Nuorisotyöntekijälle: Varmista, että sinulla on selkeä käsitys syrjinnästä ja 
vihapuheesta. Katso määritelmä alla olevasta linkistä Ei vihapuheelle -liikkeen sivuilta. 
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Lisämateriaaleja: 
 
Vihapuhe:  
https://legaldictionary.net/hate-speech/ 
www.irishtimes.com/news/education/hate-speech-against-immigrants-and-travellers-
widespread-online-1.3713762 
www.youth.ie/no-hate-speech www.youtube.com/watch?v=w7LQY7Qs9wA  
 
Ei vihapuheelle -liike:  
http://transforminghate.eu/wp-content/uploads/2019/02/outside-in-manual-full.pdf/ 
 

Nuorisotyöntekijän kokemus: 
”On todella tärkeää, että nuorisotyöntekijä tekee itsetutkiskelua ennen tätä 
harjoitusta. Harjoituksessa tulee esille useita esimerkkejä vihapuheesta ja kun nuoret 
puhuvat niistä, he saattavat nauraa eivätkä tiedosta reaktioitaan näihin asioihin. Siksi 
on tärkeää, että nuorisotyöntekijä keskustelee näistä asioista nuorten kanssa 
ennemmin kuin rankaisee heitä tai menee puolustuskannalle.” (4. kappale) 
http://transforminghate.eu/wp-content/uploads/2019/02/outside-in-manual-
full.pdf/ 
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4. Satuttavat sanat        

 
Avainsanat/teemat:  
KIELI, VIHAPUHEEN 
TUNNISTAMINEN, 
VIHAPUHEEN 
VAIKUTUKSET, 
SANANVAPAUS, 
IDENTITEETIT 
 
Tavoite:  
Tavoitteena on pohtia 
satuttavan kielenkäytön 
motiiveja ja seurauksia ja 
ymmärtää, miksi eri ihmiset 
reagoivat eri tavoilla sekä 
harjoitella reagoimista 
satuttaviin sanoihin.  
 
Kesto: 
50 min 

• 5 min johdanto 
• 25 min keskustelu 
• 15 min yhteenveto  

 
Suositeltu ryhmäkoko:  
5–20 henkilöä 
 
Kenelle?  
Suositeltu ikäryhmä: 15+ 
 
Materiaalit:  
Post it -laput, fläppipaperit, 
kyniä  

Tämä harjoitus tukee osallistujia vastaamaan 
satuttavaan vihapuheeseen 
 
 
Vaihe 1 

Sano ääneen, että tässä harjoituksessa käytetään kieltä, joka voi 
laukaista ikäviä tunnetiloja. Ryhmän täytyy olla tietoinen, että 
joitakin harjoituksessa esiintyviä sanoja on voitu kohdistaa 
heihin aikaisemmin tai he ovat saattaneet itse käyttää näitä 
sanoja.  
 

Vaihe 2 
Jaa nuorille muutama post it -lappu ja pyydä heitä kirjoittamaan 
niille muutama nimittely, joita he ovat kuulleet ympärillään. 
Kirjoita yksi nimittely yhdelle lapulle. Laita esille kolme 
fläppipaperia seuraavilla otsikoilla: todella loukkaava, melko 
loukkaava, ei loukkaava/vain leikkiä. Pyydä nuoria laittamaan 
post it -lappunsa sille fläppipaperille, jonka otsikko sopii heidän 
mielestään kuhunkin nimittelysanaan parhaiten. Kiinnitä 
huomiota erityisesti jokaiseen lappuun, joka on laitettu ‘todella 
loukkaava’ -otsikon alle. Huomioi, että samoja sanoja löytyy 
luultavasti kaikista kolmesta kategoriasta.  

 

Vaihe 3 
Keskustelkaa yhdessä käyttäen seuraavia tukikysymyksiä:  

● Löydätkö samoja sanoja jokaisesta kolmesta 
kategoriasta?  

● Miksi luulet, että toiset laittoivat tietyt sanat ‘todella 
loukkaavan’ kohtaan kun taas toiset pitivät niitä ’vain 
leikkinä’?  

● Onko sillä merkitystä, kuinka sana on sanottu, kuka 
sanoo sen tai missä se sanotaan?  

● Ovatko satuttavat sanat yksi väkivallan muoto? 
Miksi?  

● Mikä ajaa ihmisen käyttämään näitä sanoja?  
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Vaihe 4 

Pyydä nuoria miettimään, pystyvätkö he löytämään lisää otsikoita ryhmittelemään sanoja 
(esim. ulkonäkö tai erilaiset toimintakyvyt, luonteenpirteet, seksuaalinen suuntautuminen, 
sukupuoli, etninen tausta tai perhetausta). Kun nuoret tunnistavat nämä kategoriat, kirjoita 
ne ylös uusille fläppipapereille ja siirrä post it -laput näiden otsikoiden alle. 
 

Vaihe 5 
Keskustelkaa käyttäen seuraavia tukikysymyksiä:   

● Perustuvatko jotkin sanat sukupuoleen?  
● Mistä luulet näiden sanojen tulevan?  
● Minkä otsikon tai kategorian alla on eniten satuttavia sanoja? 

 
Vaihe 6 

Käytä seuraavia tukikysymyksiä keskusteluun ja yhteenvetoon:  
● Pitäisikö meidän aina saada sanoa, mitä ajattelemme?  
● Pitäisikö meidän asettaa jonkinlaisia rajoja siihen, kuinka voimme ilmaista 

ajatuksiamme ja mielipiteitämme?  
● Millainen kielenkäyttö voi satuttaa toisia ihmisiä? Millaisia tunteita näiden sanojen 

kuuleminen voi herättää? 
● Mitä tunteita tämä harjoitus herätti sinussa?  

 
  

 
 
 
 
 

 

Tämä harjoitus saattaa laukaista 
jossakin osallistujassa vahvoja tai 

vahingollisia tunnetiloja siinä 
käytettyjen sanojen vuoksi. 
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5. Vihan pyramidi         

 
Avainsanat/teemat:  
YHTEISKUNTA, VALTA, 
SYRJINTÄ, 
ENNAKKOLUULOT  
 
 
 
 
Tavoite:  
Tämä harjoitus auttaa 
nuoria hahmottamaan 
vihapuheen eri tasot ja 
kuinka se voi eskaloitua 
taso yhteiskunnassa. 
Nuoret saavat paremman 
käsityksen vihapuheen 
vaarallisuudesta. 
 
 
Kesto: 
60 min 

• 5 min johdanto 
• 40 min keskustelu 
• 15 min yhteenveto  

 
Suositeltu ryhmäkoko:  
6–20 henkilöä 
 
Kenelle?  
Suositeltu ikäryhmä: 15+ 
Nuorisotyöntekijöille 
itsetutkiskelumenetelmäksi. 
Nuorille. 
 
Materiaalit:  
Fläppipaperit, post it -laput, 
kyniä, läppäri, videotykki 

Tämä harjoitus auttaa nuoria hahmottamaan 
vihapuheen eri vakavuustasot ja kuinka se voi 
eskaloitua vaihe vaiheelta yhteiskunnassa. 
Nuoret saavat paremman käsityksen 
kuulemansa vihapuheen laajemmasta 
kehyksestä 
 
Vaihe 1 

Heijasta vihan pyramidi valkokankaalle. 
Kerro nuorille, että he tulevat tarkastelemaan tekijöitä, jotka 
lisäävät vihaa, epäluottamusta ja väkivaltaa yhteiskunnassa. Tämä 
malli näyttää, mikä lietsoo väkivaltaa ja mihin 
epäoikeudenmukaiset ja väkivaltaiset toimintatavat voivat johtaa. 
 

Vaihe 2 
Jaa osallistujat pienryhmiin. Pyydä heitä keskustelemaan 
jokaisesta pyramidin kuudesta tasosta ja siitä, ovatko nämä 
ajankohtaisia yhteisöissä ja kaupungeissa, joista he ovat lähtöisin 
ja joissa he nyt elävät.  Minkälaisia asenteita tai ennakkoluuloja 
he ovat itse kohdanneet tai nähneet mediassa? 

 
Vaihe 3 

Kokoontukaa koko ryhmän kanssa ja keskustelkaa nuorten 
havainnoista jokaisella kuudesta tasosta alimmaisesta ylimpään. 
Kysymys: Mitä tapahtui heidän havaitsemissaan tapauksissa ja 
keitä osallisina olleet ihmiset olivat? 

 
Vaihe 4 

Jakautukaa taas samoihin pienempiin ryhmiin kuin aikaisemmin ja 
anna jokaiselle ryhmälle tarkastelun kohteeksi yksi pyramidin 
taso. Pyydä jokaista ryhmää miettimään konkreettisia keinoja, 
jotka voisivat vaikuttaa kyseisellä tasolla esiintyviin ongelmiin. 
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Vaihe 5 
Vaihe 5 

Keskustelkaa koko ryhmän kesken näistä vihamielisen toiminnan luokista taso kerrallaan 
ylimmästä alimpaan. Kirjoittakaa jokaisen tason nimi erillisille fläppipapereille. Pyydä nuoria 
kirjoittamaan post it -lapuille, mitkä toimijat pystyvät vaikuttamaan vihamieliseen toimintaa, 
vihapuheeseen tai syrjintään kullakin tasolla ja laittamaan laput oikean portaan kohdalle 
fläpeille. Kun olette valmiita, kiinnittäkää fläppipaperit näkyville seinälle.  
 

Vaihe 6 
Anna jokaiselle nuorelle kolme post it -lappua ja pyydä heitä miettimään esimerkkejä, joilla he 
voivat edistää oikeudenmukaisemman ja väkivallattomamman yhteiskunnan luomista. Nuoret 
kiinnittävät laput seinillä oleville fläppipapereille sen pyramidin tason kohtaan, jonka he 
mieltävät sopivimmaksi. Esimerkkien tulisi olla niin konkreettisia kuin mahdollista.  
 

Vaihe 6 
Yhteenveto: 

● Mitä ajatuksia ja tunteita tämä harjoitus herättää? Nuorisotyöntekijän tulisi 
korostaa, että on useita mahdollisuuksia vaikuttaa asioihin ensimmäisellä tasolla ja 
kuinka tärkeää tällä tasolla vaikuttaminen on. Mitä alempana olemme pyramidin 
portailla, sitä suurempi on yksilön vaikutusmahdollisuus. 

● Millä keinoilla voimme vaikuttaa asioihin yhteisöissämme?  
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Valinnainen harjoituksen jatkaminen edistyneemmille 
 
Harjoituksen vaativammalla tasolla voit antaa ryhmälle tosimaailman esimerkin siitä, kun 
väkivaltaa tapahtuu valtiotasolla (esimerkiksi holokausti, Ruandan kansanmurha, rohingya-
konflikti) ennen kuin heijastat pyramidin taululle. Pyydä sitten ryhmää työskentelemään 
takaperin, eli tunnistamaan tekijät, jotka johtivat väkivaltaan, jonka jälkeen näytät heille 
pyramidin.  
 
Lisämateriaaleja: 
 
Vihapuheeseen puuttuminen: Outside In - Transforming Hate in Youth Settings -opas 
:http://transforminghate.eu/wp-content/uploads/2019/02/outside-in-manual-full.pdf (s. 26) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tämä harjoitus saattaa 
laukaista jossakin osallistujassa 

vahvoja tai vahingollisia 
tunnetiloja siinä käytettyjen 

sanojen vuoksi. 
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6. Sorron järjestelmät      
  

 

Avainsanat/teemat:  
SYRJINTÄ, VALTA, 
ETUOIKEUDET, 
YHTEISKUNTA, 
IDENTITEETIT, NORMIT 
 
 
 
 
Tavoite:  
Nuoret tulevat tietoisiksi 
olemassa olevista 
yhteiskunnallisista 
rakenteista ja syrjinnästä. 
 
Kesto: 
60 min 
 

• 10 min taulukon 
täyttäminen 

• 20 min keskustelu 
• 15 min esimerkit 
• 15 min esittely  

 
Suositeltu ryhmäkoko:  
5–15 henkilöä 
 
Kenelle?  
Suositeltu ikäryhmä: 18+ 
Nuorisotyöntekijöille 
itsetutkiskelumenetelmäksi. 
Nuorille. 
 
Materiaalit:  
Taulukko sorron 
järjestelmistä (taulukossa 
on esimerkki valmiina) 

Tämä harjoitus auttaa nuoria hahmottamaan 
vihapuheen eri tasoja ja kuinka vihapuhe voi 
eskaloitua yhteiskunnassa 
 
Vaihe 1 

Anna nuorille taulukot, joihin on kirjattu erilaisia syrjinnän 
muotoja. Osallistujat voivat täyttää taulukon itsenäisesti, 
pareittain tai pienissä ryhmissä. 
Pyydä heitä täyttämään taulukko huolellisesti ja pysähtyen 
miettimään kutakin kohtaa. Voit alustaa tehtävän sanomalla 
suunnilleen seuraavat sisällöt – “Tässä taulukossa on listattuna 
erilaisia yhteiskunnallisen sorron ja syrjinnän perusteita. 
Jokaiseen näistä luokista kirjataan hallitseva normi, joka määrittää 
kutakin luokkaa. Mutta kaikki eivät mahdu näihin normeihin ja he 
voivat kohdata sen takia syrjintää. Kirjoita ylös oletettu normi ja 
kirjaa, mitkä ryhmät ovat sen ulkopuolella sekä syrjinnän muodon 
nimi.” 
 

Vaihe 2 
Käy osallistjien kanssa läpi taulukossa oleva esimerkki. 

 

Vaihe 3 
Keskustelkaa koko ryhmän kanssa tehtävästä. Käykää ensiksi läpi 
jokainen kategoria (normi, ihmisryhmät, jotka ovat normien 
ulkopuolella, syrjintä), jotta voit tarkistaa, miten nuoret ovat ne 
ymmärtäneet. 

• Miltä taulukon täyttäminen tuntui? Oliko se vaikeaa? 
Oletko koskaan aikaisemmin ajatellut näitä asioita? 
Liittyvätkö jotkut asiat omaan elämääsi? 

• Mikä vaikutus näillä kategorioilla on elämäämme? (Älä 
unohda, että vaikka me kaikki saatamme kohdata syrjintää 
ja vihapuhetta, vähemmistö- ja marginalisoituihin ryhmiin 
kuuluvat henkilöt joutuvat niiden kohteiksi 
todennäköisemmin.) 
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Vaihe 5 
Vaihe 4 

Nuoret jakaantuvat pienempiin ryhmiin. Heitä pyydetään miettimään muutama konkreettinen 
esimerkki siitä, miten syrjintä ilmenee normien ulkopuolella olevia ihmisiä kohtaan.  
 

Vaihe 5 
Esimerkkien esitteleminen koko ryhmälle. 
 
HUOMAA: On todella tärkeää korostaa yhteiskuntanormien ja siihen liittyvän syrjinnän 
intersektionaalisuutta (eli ihmiset voivat kuulua useampaan kuin yhteen kategoriaan). Voit 
myös kertoa, että normit syntyvät ja vahvistuvat ihmisten vuorovaikutuksessa ja että normeja 
välitetään esimerkiksi joukkoviestimien, taiteen sekä koulun esittämissä maailmankuvissa. 
Normit ovat ihmisten rakentamia ja ihmiset voivat myös muuttaa normeja.  
 

Valinnainen harjoituksen jatkaminen edistyneemmille 
 
Tällaista taulukkoa voidaan soveltaa käytettäväksi tietyssä ympäristössä. Voit esimerkiksi pyytää 
ryhmää miettimään omaa yhteisöään/ kouluaan/ naapurustoaan, jotta he voivat pohtia tilannetta 
omissa elinympäristöissään. Voit myös pyytää heitä kirjoittamaan taulukon täyttämisen jälkeen, 
tuntevatko he sopivansa kirjoittamaansa normiin vai ei. Tällöin asia tehdään henkilökohtaiseksi ja 
nuoret miettivät omia etuoikeuksiaan tai niiden puutetta. 
 
Lisäkysymys: Mitä muita yhteiskuntakategorioita on olemassa? Mikä vaikutusta iällä on näihin 
asioihin? 
 
 

Vinkkejä: 

• Tämä toiminta on hyvä nuorisotyöntekijöille itse reflektiolla. 
• Tärkeää: valitse ennen aktiviteettia yksi täytetyn taulukon esimerkeistä [katso 

resurssit-osio sivu 72] ja lisää se tyhjään taulukkoon, jotta osallistujat näkevät 
havainnollisesti, mitä tehtävässä on tarkoitus tehdä.   

• Tämän tehtävän täkeminen voi olla hyvä lämmittelyharjoitus esimerkiksi 
tilanteessa, jossa saadaan teoreettista tietoa sorron järjestelmistä 

• Ohjatakseen tämän harjoitteen nuorisotyöntekijän on oltava kohtuullisen 
hyvin perillä normeista ja niiden muotoutumisestä sekä yhteiskunnallisen 
sorron järjestelmistä.  
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Lisämateriaaleja: 
 
Sorron järjestelmät: 
http://transforminghate.eu/wp-content/uploads/2019/02/outside-in-manual-full.pdf (s. 39) 
 
Intersektionaalisuus: https://www.thoughtco.com/intersectionality-definition-3026353 
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7. Vihapuhetilanne käytännössä     

  
Avainsanat/teemat:  
KIELI, VIHAPUHEEN 
SEURAUKSET, 
KÄYTTÄYTYMINEN, 
ITSETUTKISKELU  
 
Tavoite:  
Nuoret oppivat 
tunnistamaan ja 
reflektoimaan vihapuheen 
seurauksia eri näkökulmista.  
Tämä harjoitus auttaa heitä 
tulemaan tietoisiksi eri 
tavoista reagoida 
vihapuheeseen. 
 
Kesto: 
50 min 

• 5 min johdanto 
• 25 min keskustelu 
• 15 min yhteenveto  

 
Suositeltu ryhmäkoko:  
5–20 henkilöä 
 
Kenelle?  
Suositeltu ikäryhmä: 13+ 
 
Materiaalit:  
Post it -laput, fläppipaperit, 
kyniä  

Tämä harjoitus auttaa osallistujia tulemaan 
tietoisiksi eri tavoista reagoida vihapuheeseen  
 
 
Vaihe 1 
 

Ota esiin tapaus, jossa olet todistanut vihapuhetta. Jos tämä ei 
ole mahdollista, käytä seuraavaa tapausta: 

 
“Selma on muuttanut Suomeen Bosniasta. Koska hänen perheensä 
on muuttanut, Selma on joutunut vaihtamaan koulua. Muutaman 
viikon jälkeen Selma kuuli koulukaveriltaan, että toiset koulukaverit 
olivat luoneet Facebook-ryhmän nimeltä "Selma, mene takaisin 
Bosniaan". Koulukaverit julkaisevat ryhmässä häneen kohdistuvia 
loukkaavia kommentteja, he jakavat hänestä salaa koulussa otettuja 
kuvia ja luovat kuvista loukkaavia meemejä.” 
 

Vaihe 2 
Jakautukaa neljään ryhmään. Anna jokaiselle ryhmälle yksi 
seuraavista näkökulmista, joiden pohjalta keskustella 
vihapuheesta;  

1. Vihapuhetta kokevat  
2. Vihapuhetta todistavat 
3. Vahingon aiheuttajat  
4. Ympäröivä maailma 

 

Vaihe 3 
Nuoret työskentelevät ryhmissä ja vastaavat seuraaviin 
kysymyksiin:  

  
● Vihapuhetta kokevat:  

○ Miltä heistä mahtaa tuntua?  
○ Miten heidän tulisi toimia tilanteessa? Tehkää lista, mistä he voivat saada apua.  
○ Vihapuheen kohtaamisen ei aina välttämättä tarvitse johtaa suoraan toimintaan: 

tehkää tilannearvio ja analysoikaa ensin, kuka on vihapuheen takana ja mitkä ovat sen 
motiiveja.  
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Tämä harjoitus saattaa laukaista 
jossakin osallistujassa vahvoja 

tai vahingollisia tunnetiloja siinä 
käytettyjen sanojen vuoksi. 

 
● Vihapuhetta todistavat  

○ Miltä tuntuu todistaa vihapuhetta?  
○ Kuinka se vaikuttaa todistajan toimintaan? Kuinka hän voi ja kuinka hänen pitäisi 

reagoida? 
○ Tehkään lista tahoista, jotka voivat auttaa. Listatkaa julkisia ja yksityisiä tapoja, joilla 

todistaja voi auttaa vihapuheen kohteita. 
● Vahingon aiheuttajat 

○ Mitkä voisivat olla vihamielisen kielenkäytön syitä?  
○ Miksi toiset ihmiset käyttävät vihamielisiä sanoja avoimesti ja toiset anonyymisti?  
○ Mitä he toivovat saavuttavansa näillä sanoilla?  

● Ympäröivä maailma  
○ Mitkä ovat vihapuheen vaikutukset yhteiskunnassa?  
○ Kuinka se muuttaa keskustelun ilmapiiriä?  
○ Missä kulkevat sanavapauden rajat? 

 
Vaihe 4 

Käykää läpi koko ryhmänä, mistä keskustelitte pienemmissä ryhmissä. Kysy nuorilta, mikä 
näiden neljän ryhmän näkökulmista on heidän mielestään kaikista tärkein. 

 

Vinkkejä: 

• Ryhmien on ehkä löydettävä lisätietoja verkosta: 
- Mistä löytää tukea ihmisille jotka kokevat vihapuhetta? 
- Missä voit ilmoittaa koetusta tai havaitusta vihapuheesta? 
-  Sananvapauden määritelmiä 

 
Lisämateriaaleja: 
 See We CAN! Alternatives www.coe.int/en/web/no-hate-campaign/we-can-alternatives 
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8. Sosiaalinen media, faktaa vai valeuutisia  

 
Avainsanat/teemat:  
SOSIAALINEN MEDIA, 
ITSETIETOISUUS, KRIITTINEN 
AJATTELU 

Tavoitteena on, että nuoret tiedostavat 
aiempaa paremmin, kuinka sosiaalinen 
media vaikuttaa heihin  

Tavoite:  
Tavoitteena on, että nuoret 
suhtautuvat mediaan 
kriittisesti ja ymmärtävät, että 
he itse voivat ,yös vaikuttaa 
siihen, millaisia viestejä mediat 
välittävät.  
 
Kesto: 

90 min 
• 60 min jana 
• 30 minuuttia 

jatkokeskustelu 
 

Suositeltu ryhmäkoko:  
6–15 henkilöä 
 
Kenelle?  
Suositusikä: 10+ 
 
Materiaalit:  
Esimerkkejä faktaperusteisista 
uutisista ja valeuutisista 
(linkeissä on muutamia; 
nuorisotyöntekijän pitäisi lisätä 
muutamia omaan kontekstiinsa 
sopiva esimerkki), kyltit 
  

Vaihe 1 
Laita kaksi kylttiä huoneen kahdelle vastakkaiselle seinälle. 
Toisessa lukee ’fakta’, toisessa ’valeuutiset’. Laita näiden 
kylttien väliin keskelle lattiaa kyltti, jossa lukee ´en ole 
varma’. 
 

Vaihe 2 
Nuorisotyöntekijä selittää nuorille, että heidän 
tehtävänsä on lukea esimerkkejä sosiaalisen median 
uutisista. Harjoitteen ohjaaja kertoo osallistujille, mikä 
uutinen kulloinkin luetaan. Nuorten täytyy itsenäisesti 
päättää, onko uutinen faktaa vai valetta. He osoittavat 
päätöksensä liikkumalla kohti sitä puolta huonetta, joka 
edustaa heidän näkemystään. Yksi vaihtoehto on myös 
seisoa huoneen keskellä, jos he eivät tiedä vastausta.  

 
Vaihe 3 

Kun jokainen on valinnut paikkansa, kysy heiltä, millä 
perusteilla he uskoivat uutisen tai eivät uskoneet. Toista 
kysymys jokaisen esimerkin kohdalla. Voitte käydä läpi 
kymmenestä kahteenkymmeneen esimerkkiä 
käytettävissä olevasta ajasta riippuen.  

 
Vaihe 4 

Nuorisotyöntekijä paljastaa vastauksen jokaisen 
keskustelun jälkeen. On tärkeää samalla keskustella 
sananvapaudesta (meillä kaikilla on oikeus mielipiteeseen, 
mutta ei ole hyväksyttävää satuttaa toisia mielipiteillämme 
eikä levittää vihaa ja syrjintää).  

Vaihe 5 
Kokoa lopussa kaikki keskustelemaan. 

Esimerkkikysymyksiä: 
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● Mitkä kysymykset olivat yllättävimpiä? 
● Mitkä seikat vaikuttivat päätöksentekoosi? 
● Keneen nämä valeuutisjutut vaikuttavat ja miten?  
● Nyt kun tiedät paremmin, keiden elämään valeuutiset voivat vaikuttaa, miten sinä 

muut voisitte toimia eri lailla sosiaalisessa mediassa? 
● Ryhmä voi esimerkiksi yhdessä keksiä positiivisen sosiaalisen median viestin, jonka he 

voivat jakaa voimaannuttaakseen itseään ja muita. Sosiaalisen median viestit voivat 
olla monessa muodossa: esimerkiksi videona, lauluna, meemeinä tai tekstinä. 

 
 

Valinnainen jatkotehtävä edistyneemmille osallistujille 
 
Nuorisotyöntekijä voi tehdä jatkoharjoituskerran nuorten kanssa, jossa tarkastellaan valeuutisia 
siitä näkökulmasta, kuinka ihmiset jakavat mielipiteitään siten, että mielipteet esitetään 
tosiasioina. Voit tehdä saman harjoituksen eri uutisjutuilla, mutta käytä kylttejä, joissa lukee: 
 

- Fakta 
- Mielipide 
 

Tästä on tärkeää keskustella nuoren kanssa, sillä moni vaikuttaja, joita nuoret seuraavat 
sosiaalisessa mediassa eivät välttämättä erottele mielipiteitään selkeästi tosiasioista. On tärkeää 
tiedostaa, että vaikuttajat tuovat sosiaalisessa mediassa oman näkökulmansa asioihin, eikä kaikki 
heidän sanomansa ole välttämättä totta.  
Erityisesti vihapuheeseen liittyen on tärkeää keskustella mielipiteiden ja tosiasioiden erosta sekä 
keskustella siitä, mihin saakka sananvapaus ulottuu ja milloin mielipiteen esittäminen muuttuu 
vihapuheeksi.  
 
 

Vinkkejä: 
• Varmista, että käytät laajalti eri esimerkkejä valeuutisten kohteina olevista ryhmistä ja 

ihmisistä. Kannattaa ottaa mukaan esimerkkejä, jotka liittyvät nuoriin.  
 

• Jos nuorisotyöntekijä kokee, että hänellä ei ole tarpeeksi osaamista faktaperäisen ja 
valeuutisen tunnistamisessa, on tärkeää käyttää jo paljastettuja tunnettuja esimerkkejä 
tai seurata alla olevien linkkien ohjeita.   
 

 
 
 
 
 
Lisämateriaaleja: 
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Valeuutisia:  
https://www.socialmediatoday.com/news/the-top-10-fake-news-articles-on-facebook-in-2018-
infographic/545165/  
 
https://m.youtube.com/watch?v=UQcCIzjz9_s  
 
https://www.freedomforuminstitute.org/first-amendment-center/primers/fake-news-primer/ 
 
https://www.buzzfeednews.com/article/craigsilverman/facebook-fake-news-hits-2018 
 
http://fakenews.openmic.org/  
 
Uutisten ymmärtäminen:  
 
https://secretldn.com/cheese-protects-causes-death-says-
science/?fbclid=IwAR264Wi83xH_qsgXOdx5yUTA-atA-Il0P2G5cM-Ge6Bmht0NU-kRPHaJBUI 
 
https://www.freedomforuminstitute.org/first-amendment-center/primers/fake-news-primer/ 
 
 
 
  

Tämä harjoitus saattaa laukaista 
jossakin osallistujassa vahvoja tai 

vahingollisia tunnetiloja siinä 
käytettyjen sanojen vuoksi. 
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9. Elämän peli       

 
Avainsanat/teemat:  
YHTEISKUNTA, 
ETUOIKEUDET, VALTA, 
IDENTITEETTI, SYRJINTÄ  
 
Tavoite:  
Tavoitteena on nuorten 
oppiminen eri 
identiteettien ja yhteisöjen 
olemassa olosta. He saavat 
tietoa etuoikeuksista ja 
vallasta ja sen 
vaikutuksista.  
 
Kesto: 
75–85 min 

• 5 min valmistelu 
• 5 min ohjeet 
• 45 min 

terminologian 
selittäminen ja 
pelaaminen 

• 20–30 min 
yhteenveto  

 
Suositeltu ryhmäkoko:  
5–10 henkilöä 
 
Kenelle?  
Suositeltu ikäryhmä: kaikki. 
Toimii parhaiten ryhmillä, 
joilla on hieman käsitystä 
aiheesta ja terminologiasta. 
  
Materiaalit:  
Fläppipaperit, post it -laput, 
kyniä, läppäri, videotykki, 

Tämä harjoitus auttaa osallistujia 
suhtautumaan muihin ihmisiin myötätuntoisesti 
 
 
Vaihe 1 

Laita identiteettikortit tekstipuoli alaspäin pelilaudan viereen. 
Pyydä jokaista osallistujaa ottamaan yksi kortti. 
 

Vaihe 2 
Kerro nuorille, että “Jos kortissasi oleva identiteetti on liian lähellä 
omaa kokemustasi, voit aivan vapaasti vaihtaa kortin. Jos huomaat, 
että jollakin muulla on kortti, joka on epämukavalla tavalla lähellä 
henkilökohtaista kokemustasi/identiteettiäsi, voit yhtä lailla pyytää, 
että heille annetaan toinen kortti”. 

 

Vaihe 3 
Jokainen pelaaja saa myös sosiaalinen oikeudenmukaisuus -kortin 
ja nuorisotyökortin, joita he voivat käyttää millä tahansa 
pelivuorollaan antamaan heille tukea ja liikuttamaan heitä 
eteenpäin pelissä. 
 

Vaihe 4 
Nuorisotyöntekijä ja nuoret aloittavat keskustelemalla 
identiteettikorteissa olevasta terminologiasta, jotta varmistetaan, 
että kaikki ymmärtävät vähintään oman korttinsa sanat. 
 

Vaihe 5 
Seuraavaksi nuorisotyöntekijä avaa keskustelun vallasta ja 
etuoikeuksista. Osallistujat päättävät yhdessä, kenen pelaajan 
identiteettikortilla on eniten etuoikeuksia. Alapuolella olevasta 
linkistä nuorisotyöntekijä löytää tarvittaessa lisää tietoa 
etuoikeuksista tukemaan tätä keskustelua nuorten kanssa. 
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materiaalista 
identiteettikortit sekä muut 
tarvittavat kortit, noppa, eri 
suuruisia kolikoita  

Vaihe 5 

 
Vaihe 6 

Seuraavaksi osallistujat asettavat kaikki identiteetit järjestykseen etuoikeuksien mukaan. 
Kolikkoja käytetään laskureina siten, että suurin etuoikeus saa kolikon, jolla on eniten arvoa jne. 
kunnes henkilö, jolla nähdään olevan vähiten etuoikeuksia saa kolikon, jolla on vähiten arvoa. 
(Nämä mielletyt etuoikeuksien asemat usein muuttuvat pelin edetessä, kun tietämys lisääntyy). 
Tavoitteena ei ole saada järjestystä ‘oikein’ vaan keskustella nuorten kanssa yhteiskunnan 
hierarkioista ja erilaisten ihmisryhmien mahdollisuuksista. 

● Henkilö, jolla nähdään olevan ‘eniten etuoikeuksia’ omaava identiteettikortti 
aloittaa. Jokainen heittää vuorollaan noppaa ja liikkuu. 

● Kun joku pysähtyy tai ohittaa risteyskyltin, jokainen vastaa kysymykseen 
tapauspakasta identiteettikorttiinsa perustuen ja liikkuu sen mukaan joko eteen- 
tai taaksepäin.  

● Tapauskortissa on lyhyt esimerkki jostakin elämäntilanteesta. Pelaajien täytyy 
eläytyä identiteettiin, joka heille on jaettu, ja vastata kysymykseen, kuinka tämä 
tilanne vaikuttaa hänen hahmoonsa. (esimerkiksi – pelaaja, jolla on 
työväenluokkaidentiteetti, vastaa kortin kysymykseen siitä, pääseekö hän 
tarvittaessa nopeastikin terveydenhuollon piiriin. Jos hän ei omasta mielestään 
pääse, hänen täytyy liikkua pelilaudalla taaksepäin)  

● Internetin käyttömahdollisuudesta on apua, jos jonkun tarvitsee etsiä enemmän 
tietoa tapauksista ja identiteeteistä.  

 
Vaihe 7 

Kun peli on päättynyt, aloittakaa nuorten kanssa keskustelu pelistä ja mitä he ajattelevat 
henkilöhahmonsa matkasta. Keskustele heidän kanssaan heidän käsityksestään siitä, kuinka 
vallan ja etuoikeuksien järjestelmät vaikuttivat pelin lopputulokseen.  

 
Yhteenvetokysymyksiä:  
 

● Olitko tietoinen, kuinka elämä voi olla erilaista eri ihmisille? 
● Mitä olet oppinut? Muuttaako tämä näkemyksiäsi toisista ihmisistä yhteiskunnassa? 
● Oliko lopputulema erilainen ihmisille, jotka kokevat intersektionaalista syrjintää? – 

selitä intersektionaalisuus niin, että et käytä liian vaikeita termejä.  
 
Kun ajattelet pelin kulkua, niin kuinka sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja nuorisotyö voivat tukea 
ihmisiä heidän elämänpoluillaan? 
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Valinnainen harjoituksen jatkaminen edistyneemmille 
Nuorisotyöntekijä saattaa joutua soveltamaan tapauksia omiin puitteisiinsa ja tietoonsa sopiviksi. 
Kaikkia tapauksia ei tarvitse käyttää ja niitä voi myös lisätä. Nämä ovat vain viitekehyksiä. 
 

Vinkkejä: 
• On todella tärkeää, että nuorisotyöntekijä luo ympäristön, joka tukee nuoria heidän 

oppimismatkallaan. Tätä harjoitusta tehtäessä nuoret ilmaisevat ajatuksiaan ja 
tarvitsevat tukea niiden tarkastelussa ennemmin kuin kritiikkiä. 
 

• On erittäin tärkeää, että nuorisotyöntekijä on käynyt pelin ja tapaukset läpi etukäteen 
ja varmistanut, että hän ymmärtää terminologian ja tapausten vaikutuksen eri 
identiteeteille.  
 

• On myös tärkeää tuoda esiin, että joissakin tapauksissa järjestelmän lupaamat asiat 
eivät ole ihmisten saavutettavissa syrjinnän takia.  

 
• Tähän harjoitukseen voi mennä enemmän aikaa kuin sille on alun perin annettu. On 

tärkeää keskittyä prosessiin sen sijaan, että yrittäisitte saada pelin päätökseen. Jos peli 
jää kesken ja jos sama ryhmä kokoontuu uudelleen, jättäkää peli odottamaan ja 
jatkakaa seuraavalla tapaamiskerralla.  
 

• Jos käytössäsi on vain yksi tapaamiskerta, selitä ryhmälle, että teillä ei ole välttämättä 
aikaa pelata koko peliä loppuun. Varmista, että jätät tarpeeksi aikaa 
loppukeskusteluun. 
 

 
Lisämateriaaleja: 
 
Etuoikeudet  
http://mediasmarts.ca/diversity-media/privilege-media/forms-privilege 
 
Sanastot: http://transforminghate.eu/wp-content/uploads/2019/02/outside-in-manual-full.pdf 
(s. 109) 
 
https://diversityinclusion.wustl.edu/brss/glossary-of-bias-terms/ 
 
http://www.racialequitytools.org/glossary 
  

Tämä harjoitus saattaa 
laukaista jossakin 

osallistujassa vahvoja tai 
vahingollisia tunnetiloja siinä 
käytettyjen sanojen vuoksi. 
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10. Pahin mahdollinen, paras mahdollinen 

 

Avainsanat/teemat:  
VIHAPUHEEN 
VAIKUTUKSET, 
VIHAPUHEESEEN 
REAGOINTI, 
IDENTITEETIT 

 
Tämä harjoitus korostaa vihapuheeseen tai 
vihamieliseen käytökseen reagoimisen 
tärkeyttä 

Tavoite:  
Nuoret saavat 
ymmärrystä väkivallan 
vaikutuksista.  
 
Kesto: 
90 min 
• 15 min 

pienryhmätyöskentely  
• 10 min parhaan 

mahdollisen 
lopputulokseen 
kuvittelu 

• 10 min keskustelu 
• 10 min pahimman 

mahdollisen 
lopputulokseen 
kuvittelu 

• 15 min keskustelu  
• 10 min esittely 

parhaan mahdollisen 
realistisen 
lopputulokseen 
kuvitteluun 

• 20 min keskustelu 
  

Suositeltu ryhmäkoko:  
9–20 henkilöä 
 
Kenelle?  
Suositeltu ikäryhmä: 15+ 
(sovellettavissa 
nuoremmille ryhmille) 

Vaihe 1 
Nuoret jaetaan pieniin ryhmiin ja heille jaetaan 
esimerkkitapaukset [ks. materiaali-liite]. Heitä pyydetään 
miettimään: 

● Kenen identiteetti on kohteena? Kuinka? Miksi? (Onko 
heillä useita identiteettejä?) 

 
Vaihe 2 

Ryhmiä pyydetään esittämään ajatuksensa koko ryhmälle. 
Harjoituksen ohjaaja valitsee tähän ryhmälle sopivan 
menetelmän.  

 
Vaihe 3 

Nuoret palaavat samoihin pienryhmiin työskentelemään 
samojen esimerkkien parissa, ja heiltä kysytään: 

● Kuvittele paras mahdollinen loppu. Mikä olisi paras 
mahdollinen lopputulos ideaalissa maailmassa? 

● Kuinka se tapahtuisi? Kuvitelkaa, että käytössä olisi 
rajattomat resurssit.  

● Mihin toimiin osallisien tulisi teidän mielestänne 
ryhtyä? Kuka reagoisi ja miten? 
 

Vaihe 4 
Ryhmät esittelevät johtopäätöksensä ja keskustelunsa koko 
ryhmälle. Ohjaaja valitsee jakamiseen ryhmälle sopivan 
menetelmän, joka edistää mahdollisimman monen ryhmän 
jäsenen osallistumista. 
Kysy osallistujilta, mitkä olivat heidän ratkaisujensa realistiset 
sekä epärealistiset osa-alueet. 

 
Vaihe 5 

Nuoret palaavat pieniin ryhmiin ja heiltä kysytään: 
● Kuvitelkaa erilainen loppu samaan tapaukseen. Mikä 

olisi pahin mahdollinen lopputulos? 
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Materiaalit:  
Esimerkkitapaukset 
(Materiaalit-liite), 
paperia, kyniä 

● Mitä täytyisi tapahtua? 
● Mihin toimiin, jos mihinkään, osallisien tulisi teidän 

mielestänne ryhtyä? 
 
 
 
Vaihe 6 

Ryhmät esittelevät lopetuksensa ja keskustelunsa. 
Nuorisotyöntekijä fasilitoi keskustelun, jonka keskeinen 
tarkoitus on korostaa, että jos kukaan ei reagoi väkivaltaan, se 
voi johtaa pahimpiin mahdollisiin lopputuloksiin. Puhukaa siitä, 
miksi on niin vaikeaa toimia ja kuinka tähän voitaisiin saada 
muutos. 

 
Vaihe 7 

Nuoret palaavat pienryhmiin ja heiltä kysytään: 
● Kuvittele paras mahdollinen realistinen lopetus.  
● Mitä voisitte tehdä ottaen huomioon oikean maailman 

resurssit ja esteet?  
● Miten?  
● Mihin toimia osallisten tulisi teidän mielestänne 

ryhtyä? Kuka reagoisi ja miten? 
 
Vaihe 8 

Nuorisotyöntekijä fasilitoi keskustelun, jossa keskitytään 
vastuuseen – kenen vastuulla on reagoida väkivaltaan? Pyydä 
nuoria nimeämään konkreettisia seuraavia askelia, jotka he 
voisivat ottaa saavuttaakseen parhaan mahdollisen 
lopputuleman. He voivat miettiä mahdollisia reagointitapoja, 
joita he eivät ole koskaan aikaisemmin kokeilleet. 
Nuorisotyöntekijä kokoaa listan kaikista mahdollisista tavoista 
reagoida. 
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Vinkkejä: 
• Tässä harjoituksessa käytettävät esimerkkitapaukset ovat samoja kuin harjoituksessa 

‘Kuinka väkivalta vaikuttaa tunteisiin’. Harjoitukset toimivat hyvin peräkkäin tehtynä 
aloittaen ensin ’Kuinka väkivalta vaikuttaa tunteisiin’ -harjoituksesta ja jatkaen sitten 
tähän harjoitukseen. 
 

• Transformaation perustana on nuorisotyöntekijän ymmärrys väkivaltaan reagoimisen 
välttämättömyydestä, hänen ymmärryksensä siitä, millä tavalla reagoida siihen sekä se, 
että hän tuntee, että hänellä on valtuudet ja uskallusta puuttua tilanteeseen. 
 

• Pidä huoli, että puhut henkilökohtaisen turvallisuuden tärkeydestä väkivaltaan 
reagoimisessa. Selitä, että reagoiminen ei välttämättä tarkoita suoraa väliin menemistä 
vaan myös esimerkiksi väkivallasta ilmoittamista jollekin, väkivallan kohteiden voinnin 
tarkistamista tai apuvoimien järjestämistä paikalle. Yritä esitellä mahdollisimman monta 
eri tapaa reagoida ja painota, että ne kaikki kelpaavat ja auttavat. 
 

 
 

Nuorisotyöntekijän kokemus: 
Kun keskustellaan parhaista mahdollisista lopputulemista, nuoret saattavat laittaa 
vastuun väkivallan lopettamisesta väkivallan kohteelle, esim. “Henkilö vaihtaa toiseen 
kouluun, jossa kukaan ei kiusaa häntä”. Nuorisotyöntekijän on äärimmäisen tärkeää 
selittää, että vastuu väkivallan lopettamisesta ei ole väkivallan kohteella, vaan sen 
sijaan sivustaseuraajilla, kuten opettajilla ja koulukavereilla. 
 

 
 
Lisäämaterialeja:  
See Transforming Hate In Youth Settings Educational Tool and Practice Manual 
http://transforminghate.eu/wp-content/uploads/2019/02/outside-in-manual-full.pdf/ Pgs.  50-
82 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tämä harjoitus saattaa laukaista 
jossakin osallistujassa vahvoja tai 

vahingollisia tunnetiloja siinä 
käytettyjen sanojen vuoksi. 
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11. Kuinka päädymme uskomaan,  
mitä uskomme?   

Avainsanat/teemat:  
ITSETIETOISUUS, 
USKOMUKSET, 
VAIKUTTEET, 
YHTEISKUNTA 

Nuoret ymmärtävät, kuinka ihmiset, jotka eivät 
täytä sosiaalisia normeja, suljetaan ulos 

Tavoite:  
Tavoitteena on, että 
nuoret reflektoivat omia 
uskomuksiaan ja eri 
tahojen vaikutuksia 
näihin uskomuksiin.  
 
Kesto: 
60 min 
• 30 min ympyrän 

laatiminen 
• 30 min keskustelu 

 
Suositeltu ryhmäkoko:  
5–20 henkilöä 
 
Kenelle?  
Suositeltu ikäryhmä: 
kaikki 
 
On tärkeää, että ryhmä 
rakentaa suhteen 
nuorisotyöntekijän ja 
muiden ryhmän jäsenten 
kanssa, koska he jakavat 
henkilökohtaisia tietoja. 
 
Materiaalit:  
Fläppitaulu, paperia, 
kyniä 

Vaihe 1 
Nuorisotyöntekijä aloittaa laatimalla nuorille esimerkin 
prosessista. Hän piirtää pienen ympyrän fläppipaperin keskelle 
ja kirjoittaa sanan ’minä’ sen sisälle.  
 

Vaihe 2 
Nuorisotyöntekijä piirtää toisen ympyrän ensimmäisen ympärille 
ja selittää, että näiden kahden ympyrän välissä ovat heille 
kaikista läheisimmät henkilöt, esim. ystävät/ perhe/ 
nuorisotyöntekijä jne.  
 

Vaihe 3 
Piirrä jälleen isompi ympyrä edellisten ympärille ja kirjoita siihen 
’yhteisö’. Selitä, että tämä ympyrä esittää heitä/ niitä, jotka ovat 
osa heidän yhteisöään, mutta joita ei ole vielä mainittu, esim. 
koulua/ harrastusta/työpaikkaa/ seurakuntaa/ terveydenhoidon 
ammattilaisia jne. 
 

Vaihe 4 
Piirrä sitten viimeinen ympyrä edellisten ympärille kuvastamaan 
yhteiskuntaa kokonaisuutena. 

 
Vaihe 5 

Käykää läpi, miten kuviossa näkyvät tahot ovat vaikuttaneet 
asioihin, mihin kukakin nykyisin sukoo. Pyydä heitä antamaan 
muutama esimerkki tästä. Esimerkiksi: vanhempani opettivat 
minulle, että koulutuksen hankkiminen on tärkein asia nuoren 
elämässä. 

 
Vaihe 6 

Alapuolelta löydät muutaman linkin, joista löydät videoita 
normeista ja kuinka ne vaikuttavat meihin. Voit näyttää näitä 
videoita nuorille tukeaksesi heidän oppimistaan ja 
normitietoisuuttaan.  
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Vaihe 7 

Anna osallistujille kynä ja paperi ja pyydä heitä piirtämään ympyrä, johon merkitään heihin 
vaikuttanet tahot sekä kirjataan, millaisia uskomuksia he ovat miltäkin taholta mielestään 
omaksuneet.  

 
Vaihe 8 

Kun osallistujat ovat valmiita, jaa nuoret pienryhmiin ja pyydä heitä jakamaan ympyränsä 
muiden kanssa. Pyydä heitä huomioimaan, että meillä kaikilla on eri ihmisiä elämässämme, 
jotka saatamme laittaa eri kohtiin ympyrässä. 

 
Vaihe 9 

Kun tämä on valmis, keskustelkaa nuorten kanssa seuraavista asioista:  
● Millä ympyröillä on eniten vaikutusta meihin ja kuinka ne muokkaavat 

uskomuksiamme? 
● Edustavatko nämä vaikutteet/uskomukset yhteiskunnan normeja ja jos edustavat, niin 

voivatko ne sulkea ulos muita? 
● Kuinka tulemme enemmän tietoisiksi omista uskomuksistamme? Entä kuinka voimme 

oppia uusia asioita heiltä, joilla eri vaikutteet/uskomukset kuin meillä? 
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Valinnainen jatkoharjoite edistyneemmille 
 
Uskomukset liittyvät normeihin. Normien esiin tullessa osalllistujat voivat pohtia yksilöinä ja 
ryhmiä, kuinka he voivat haastaa normeja, jos he katsovat sellaisen olevan tarpeellista jonkin 
normin kohdalla. 
 

 

Vinkkejä: 
• On tärkeää antaa nuorille esimerkkejä tehtävistä koko harjoituksen ajan, jotta he 

pysyvät mukana prosessin kulussa ja ymmärtävät, mitä harjoitteessa tehdään. 
• Jos aikaa on niukasti, voit jättää linkit tai videot näyttämättä. 

 
 
 
Lisämateriaaleja: 
 
Sosiaaliset normit and sosialisaatio: 
 
https://examples.yourdictionary.com/social-norm-examples.html  
 
https://courses.lumenlearning.com/sociology/chapter/agents-of-socialization/ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=32GPv32hkHE 
 
https://www.youtube.com/watch?v=G3Aweo-74kY 
 
https://www.youtube.com/watch?v=nWu44AqF0iI 
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12. Puistokävely   
Avainsanat/teemat:  
ITSETUNTEMUS, 
ENNAKKOLUULOT, 
YHTEISKUNTA, NORMIT 

Tämä harjoitus auttaa osallistujia huomaamaan, 
millaisia odotuksia ja olettamuksia heillä on 
ympäröivästä maailmasta  

Tavoite:  
Tämän harjoituksen 
tavoitteena on kehittää 
nuorten tietoisuutta 
omista tavoistaan 
heijastaa 
yhteiskunnallisia normeja 
oletuksiinsa, 
odotuksiinsa ja 
uskomuksiinsa 
maailmasta.  
 
Kesto: 
45 min 
• 10 min 

mielikuvaharjoittelu 
• 35 min keskustelu 

 
Suositeltu ryhmäkoko:  
5–15 henkilöä 
 
Kenelle?  
Suositeltu ikäryhmä: 
kaikki 
 
Materiaalit:  
Käsikirjoitus, paperia, 
kyniä, tuoleja, 
taustamusiikkia 
(valinnainen) 

Vaihe 1 
Nuorisotyöntekijä järjestää tuolit ympyrään ja kutsuu nuoret 
istumaan alas. 
 

Vaihe 2 
Nuorisotyöntekijä selittää, että ryhmä tekee 
mielikuvaharjoitusmatkan puistoon, jossa he eivät ole olleet 
aikaisemmin ja että he tapaavat matkansa aikana eri ihmisiä. 
Mielikuvaharjoituksen aikana nuorisotyöntekijä kysyy ryhmältä 
erilaisia kysymyksiä. Ryhmän tulee tässä vaiheessa vastata 
näihin kysymyksiin hiljaa itsekseen ja jatkokeskustelu tehdään 
jälkeenpäin.   
 

Vaihe 3 
Pyydä nuoria sulkemaan silmänsä, jos se tuntuu heistä hyvältä. 
Jos ei, pyydä heitä valitsemaan kohta lattiasta, johon kiinnittää 
katseensa. 
 

Vaihe 4 
Nuorisotyöntekijä lukee seuraavan käsikirjoituksen nuorille, kun 
he ovat rauhoittuneet kuuntelemaan. 

● Kuvittele, että olet puiston sisäänkäynnin edessä. 
Pysähdyt hetkeksi ja hengität rauhallisesti. Mitä haistat? 
Mitä kuulet? 

● Kävelet sisälle puistoon ja ensimmäinen näkemäsi 
henkilö on puistonhoitaja. Vilkaiset häntä ja tervehdit. 
Miltä hän näyttää? 

● Jatkat kävelyäsi ja ohitat pariskunnan istumassa 
penkillä. Mitä he tekevät? 

● Jatkat matkaasi ja edessäsi näet ryhmän nuoria. Kuulet 
heidät. Mitä he näyttävät tekevän? Miltä sinusta tuntuu, 
kun kuljet heidän ohitseen? 

● Juuri kun olet poistumassa puistosta, joku kulkee ohitsesi 
ja tönäisee sinua kevyesti. Hän pyytää anteeksi ja sanoo 
hänellä olevan kiire töihin. Miltä tämä ihminen näyttää? 

● Kävelet puiston loppupäähän, katselet hetken 
ympärillesi ja lähdet sitten kohti puiston porttia.  

● Kun olet valmis, avaa silmäsi ja palaa nuorisotilaan. 
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Vaihe 6 

Aloita keskustelu ryhmän kanssa heidän mielikuvistaan puistossa. Palaa kysymyksiin, joita 
kysyttiin harjoituksen aikana ja lisää seuraavia kysymyksiä: 

● Mikä oli puistonhoitajan ikä ja sukupuoli? 
● Mikä vaikutti olevan pariskunnan seksuaalinen suuntautuminen? 
● Mitä nuoret olivat tekemässä? 
● Millainen oli töihin menossa oleva henkilö? 
● Oliko kukaan tapaamistasi ihmisistä henkilö, jolla on erilaisia toimintakykyjä? 

 
Vaihe 7 

Kun nuoret vastaavat kysymyksiin, keskustelkaa siitä, kuinka elämänkokemuksemme 
vaikuttavat mielikuviimme ja kuinka yhteiskunnan normit vaikuttavat ajattelumalleihimme.  
 

Vaihe 8 
Kysy ryhmältä, millaisia havaintoja he ovat tehneet olettamuksistaan. Tuo esiin, ettei 
kenenkään tarvitse syyllistyä siitä, jos kaikki ihmiset mielikuvissa olivat täysin vallitsevien 
normien mukaisia. Tällainen on oletettavaa, sillä näemme tällaisia normaaliutta toistavia kuvia 
jatkuvasti esimerkiksi televisiossa ja mainoksissa. Pohtikaa, kuinka ihmiset voivat olla avoimia 
sellaisia ihmisiä kohtaan, joilla on erilainen identiteetti kuin heillä itsellään. 
 

Vaihe 9 
Näiden oppimisvaiheiden jälkeen voit pyytää nuoria kuvittelemaan inklusiivisemman puiston. 
Keitä he näkisivät ja tapaisivat tässä puistossa?   
 
 

Vinkkejä: 
v Voit muuntaa harjoitusta sopimaan omalle ryhmällesi ja omaan työkontekstiisi. Jos 

jokin tietty kysymys herättää keskustelua, avaa sitä tarkemmin. 
 

v Nuorisotyöntekijän kannattaa reagoida myötätuntoisesti ja inklusiivisesti, eli kertoa 
nuorille esimerkiksi, että “meillä kaikilla on oletuksia ja ennakkoluuloja”. Tämä luo 
avoimemman tilan keskustelulle ja kokemusten jakamiselle. 
 

v Jotkut osallistujat saattavat haluta tehdä taustaääniä puistoon, esimerkiksi lintujen 
ääniä. Harjoitteen ohjaaja voi myös ehdottaa tätä nuorten ryhmälle. Taustaääniä voi 
tehdä harjoitteen alussa ja lopussa, mutta aktiivisen mielikuvaharjoittelun aikana äänet 
sekä ääntely todennäköisesti häiritsevät keskittymistä.   
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13. Forum-teatteri      

 
Avainsanat/teemat:  
SORTO, VIHAPUHEEN 
VAIKUTUKSET, 
VOIMAANTUMINEN, 
ROOLILEIKKI 
 
Tavoite:  
Tavoitteena on, että 
nuori tunnistaa 
vihamielisen 
käyttäytymisen sitä 
kohdatessaan.  
Tämä harjoitus antaa 
nuorille mahdollisuuden 
tarkastella ja kokeilla 
erilaisia tapoja 
kyseenalaistaa vallan 
väärinkäyttöä.  
 
 
Kesto: 
70 min 

• 5 min ohjeet 
• 10 min esitysten 

valmisteleminen 
• 40 min esitysten 

toistaminen 
• 15 min keskustelu 

 
 
Suositeltu ryhmäkoko:  

Tämä harjoitus mahdollistaa sortavissa 
tilantiessa toimimisen tarkatselun turvallisessa 
ympäritössä. Tämä harjoite on sovellettu 
Augusto Boalin kehittämistä 
työskentelymenetelmistä  
 
 
Vaihe 1 

Jaa ryhmä kahteen pienempään ryhmään. 
 

Vaihe 2 
Kummallekin ryhmälle jaetaan esimerkkitapaus. Ryhmä voi käyttää 
annettua esimerkkitapausta tai he voivat valita esimerkkejä vihan 
esiintymisestä omassa elinympäristössään tai valita mediassa 
esitellyn tapauksen. Jos nuoret valitsevat esimerkkejä omasta 
elämästään, ohjaajan työ muuttuu huomattavasti vaativammaksi, 
sillä hän joutuu luotsaamaan nuoret turvallisesti läpi mahdollisesti 
traumaattisenkin tapahtuman käsittelyssä. Tällaiseen ei voi 
suositella ryhdyttävän ilman tarvittavaa ammattitaitoa.  

 
Vaihe 3 

Ryhmille annetaan kymmenen minuuttia aikaa kehittää 
esimerkkitapaukset noin viisi minuuttia kestäviksi näytelmiksi. 
 

Vaihe 4 
Ensimmäinen ryhmä esittää näytelmänsä ja toinen ryhmä toimii 
yleisönä. Esitysvuorossa oleva ryhmä esittää näytelmänsä ensin 
loppuun asti ilman keskeytyksiä. Ensimmäisen esityksen jälkeen 
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6–15 henkilöä 
 
Kenelle?  
Suositeltu ikäryhmä: 10+ 
 
 
On hyvä, jos harjoitteen 
ohjaaja tuntee ryhmän ja 
että osallistujajoukko on 
jo ryhmäytynyt. 
Esimerkkitapaukset 
näyttävät vihatilanteita ja 
näiden kohtaaminen voi 
olla vaikeaa. 
Tuttu ryhmä ja ohjaaja 
ovat eduksi myös siksi, 
että nuoret saattavat olla 
aluksi arkoja näytelmän 
teossa.  
 
Nuorisotyöntekijän 
kannattaa ohjata tämä 
harjoite vasta, kun 
ryhmän ihmissuhteet 
ovat riittävän vakaita, 
jotta olosuhteet ovat 
turvalliset nuorten 
osallistumiselle. 
  
Materiaalit:  
Esimerkkitapaukset, jotka 
sisältävät vihapuhetta, 
suuri tila, tuoleja, 
rekvisiittaa, paperia ja 
kyniä 

esityksen katsoneelle annetaan viisi minuuttia aikaa pohtia 
itsenäisesti, mitä esityksessä tapahtui ja kuinka he saattaisivat itse 
reagoida, jos olisivat mukana vastaavanlaisessa tilanteessa.  

 
Vaihe 5 

Ensimmäinen ryhmä esittää näytelmänsä toisen kerran.  
 
Vaihe 6 

Toisen esityskerran aikana joku yleisöstä voi keskeyttää esityksen, 
kun he näkevät vihapuhetta, sortoa tai vallan väärinkäyttöä. Hän 
voi sitten tulla mukaan kohtaukseen ja korvata yhden niistä 
hahmoista, joka ei ole vahingon aiheuttaja. Roolihahmon 
korvaamisesta voi ilmoittaa kevyellä kosketuksella olkapäähän. 
Roolihahmon paikan ottavalla osallistujalla on tavoitteenaan 
haastaa roolihahmonsa kautta sorron aiheuttaja ja reagoida hänen 
käytökseensä ilman, että hän itse käyttää toista sorron tai vallan 
väärinkäytön muotoa.  
 

Vaihe 7 
Kohtaus näytellään uudelleen useaan kertaan, jotta kaikilla 
katsojaryhmän jäsenillä on tilaisuus puuttua tilanteeseen 
roolihahmojen toiminnan kautta. Samalla yleisö ja esitysvuorossa 
olevat näkevät useita erilaisia tapoja puuttua vihapuheeseen.   
 

Vaihe 8 
Tämän jälkeen ryhmät vaihtavat paikkoja ja prosessi toistetaan. On 
tärkeää, että kumpikin ryhmä on vuorollaan esittäjänä ja yleisönä. 
Jos aika loppuu kesken, toiseen esityskierrokseen voidaan tarvita 
toinen tapaaminen. 
 

Vaihe 9 
Lopuksi keskustellaan koko ryhmän kesken.  

Esimerkkikysymyksiä: 
● Mitä heistä tuntui nähdä vihan esiintymistä? 
● Miltä heistä tuntui reagoida siihen? 
● Käykää läpi, kuinka heidän roolihahmonsa pystyivät 

aikaansaamaan muutosta näytelmien esittämissä 
tilanteissa. 

● Mitä tämä harjoitus antoi sinulle?  
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Vinkkejä: 
v Lue, mitä forumteatteri on, ennen kuin aloitat harjoituksen ohjaamisen. Kun tunnet 

menetelmän paremmin, tunnet olosi varmemmaksi sen ohjaamisessa.  
 

v Nuorisotyöntekijän tule varmistaa, että ryhmän jäsenillä on turvallinen olo 
osallistuessaan forumteatterin tekemiseen ryhmässä.  
 

v On tärkeää puhua nuorten kanssa ennen näytelmien valmistamista ja esittämistä, 
miten vihatilanteisiin voidaan puuttua käyttämättä itse vihapuhetta.  
 

v Keskustele osallistujien kanssaan siitä, että tulee varoa käyttämästä kiusaamista tai 
vihapuhetta, kun tarkoituksena on vihapuheeseen puuttuminen.  
 

v Harjoitteen ohjaamisen voi jakaa kahteen tapaamiskertaan.  
 

 
Lisämateriaaleja: 
 
Forum-teatteri: 
http://www.youththeatre.ie/content/files/Theatre-Forum-Resource-web.pdf 
 
  

 
Tämä harjoitus saattaa laukaista 
jossakin osallistujassa vahvoja tai 

vahingollisia tunnetiloja, koska 
viha on vahvasti läsnä 

esimerkkitapauksissa ja täten 
roolileikeissä. 
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14. Kuinka väkivalta vaikuttaa tunteisiin 

 

Avainsanat/teemat:  
TUNTEET, MYÖTÄTUNTO, 
VIHAPUHEEN 
VAIKUTUKSET, SYRJINTÄ, 
IDENTITEETTI 

 

Tämä harjoitus keskittyy vihapuheen ja 
vihamielisen käytöksen kanssa tekemisissä 
olleiden tunteisiin 

Tavoite:  
Nuoret oppivat 
ymmärtämään kontekstin, 
jossa syrjintää tapahtuu 
sekä tunnistamaan 
vihapuheen vaikutuksia.  
 
Kesto: 
45 min 
• 15 min 

pienryhmätyöskentely  
• 10 min tunteiden 

ylöskirjoittaminen 
• 20 min yhteenveto 

  
Suositeltu ryhmäkoko:  
10–25 henkilöä 
 
Kenelle?  
Suositeltu ikäryhmä: 13+ 
 
Materiaalit:  
Esimerkkitapaukset 
materiaalista, post it -
lappuja, kyniä, fläppitaulu, 
lista tunteista ja tarpeista 
materiaalista  

Vaihe 1 
Nuoret jaetaan pienempiin ryhmiin ja heille annetaan 
esimerkkitapaukset.  
 
Heiltä kysytään: Kenen identiteetti on kohteena? Miten? Miksi? 
Onko heillä useita identiteettejä? 
 

Vaihe 2 
Ryhmiä pyydetään esittämään ajatuksensa koko ryhmälle. 

 
Vaihe 3 

Nuoria pyydetään palaamaan pienempiin ryhmiin. Näissä 
ryhmistä harjoitteen ohjaaja kysyy osallistujilta:  

● Mitä tunteita tilanne herättää kaikissa osallisissa eli 
vihapuheen esittäjässä, vihapuheen kohteissa, sivusta 
seuraajissa, auktoriteeteissa, kuten opettajassa, 
vanhemmassa, nuorisotyöntekijässä? 
 

Vaihe 4 
Kirjoita yksi tunne yhdelle post it -lapulle. Nuorisotyöntekijä 
lajittelee samanlaiset tunteet omiin ryhmiinsä fläppipaperille. 
Hän näyttää ryhmälle, että suurin osa tunteista on 
epämiellyttäviä.  
 

Vaihe 5 
Yhteenveto: 

● Mikä oli sinusta yllättävää? Mitä odotit?Miten tulokset 
poikkesivat odotuksistasi? Oletko yllättynyt 
epämiellyttävien tunteiden määrästä? 

● Oletko ikinä pohtinut väkivallan vaikutuksia 
tunnetasolla?  

● Oletko koskaan ajatellut vihapuheen kohteena olleiden 
henkilöiden tunteita?  

● Oletko tullut ajatelleeksi, millaisia tunteita vihapuheen 
puhujat kokevat? 

● Miltä sinusta tuntuu nähdä tällainen lista 
epämiellyttäviä tunteita? Mitä voimme oppia tästä? 
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Valinnainen jatkoharjoitus edistyneemmille 
 
Tätä harjoitusta voidaan jatkaa keskustelemalla, kuinka vihapuheen puhujan käyttäytyminen on 
usein saanut alkunsa täyttymättömistä tarpeista. Vaikka vihapuheen synnyn mekanismi olisikin 
selitettävissä täyttömillä tarpeilla, ne eivät kuitenkaan oikeuta puhumaan vihapuhetta. Älä 
oikeuta vihapuhetta täyttämättömien tarpeiden perusteella. 
 
 

Vinkkejä: 
 

• Muista, että tämä harjoitus saattaa laukaista jossakin osallistujassa vahvoja tai 
vahingollisia tunnetiloja joidenkin esimerkkitapauksissa olevien sanojen vuoksi. 

• Kun harjoitteen ohjaaja erottelee toisistaan myönteiset ja kielteiset tunteet, on 
visuaalisesti tehokasta piirtää paperille viiva erottelemaan tunteet toisistaan. Kuvassa 
tulee selkeästi näkyviin, miten paljon enemmän kielteisiä tunteita on myönteisiin 
verrattuna. 
 

 
Lisämateriaaleja: 
 
Katso Transforming Hate In Youth Settings Educational Tool and Practice opasta 
http://transforminghate.eu/wp-content/uploads/2019/02/outside-in-manual-full.pdf/ Sivut: 90-
92 
 
 
 
  

 
Tämä harjoitus saattaa laukaista 
jossakin osallistujassa vahvoja tai 
vahingollisia tunnetiloja, jos hän 

kuuluu harjoituksessa mainittuihin 
ryhmiin. 

 
 



Sivu 46 

46 
Transforming Hate 

15. Väritä tunteeni        
Avainsanat/teemat:  
ITSETUNTEMUS, TUNTEET 

Kun työskennellään jonkin ryhmän kanssa 
pidempään, jokaisen tapaamisen voi aloittaa 
tällä harjoitteella, jotta ryhmän jäsenet 
tulevat tietoisemmiksi tunteistaan 

Tavoite:  
Tavoitteena on, että 
nuoret ymmärtävät ja 
pystyvät tunnistamaan 
tunteitaan.  
 
Kesto: 
50–60 min 
• 45 min aktiviteetti 
• 30 min loppukeskustelu 

 
Suositeltu ryhmäkoko:  
6–12 henkilöä 
 
Kenelle?  
Suositeltu ikäryhmä: kaikki 
 
Tämä toimii parhaiten 
ryhmillä, joiden jäsenet 
tuntevat toisensa. 
Harjoitteen onnistumisen 
kannalta on hyvä, jos 
ryhmään on jo luotu 
turvallisempi tila. Harjoite 
voidaan toteuttaa myös 
pareittain.   
 
Materiaalit:  
Suuria paperi- tai 
pahviarkkeja, tusseja, 
kyniä, maaleja, maalisuteja 
ja muita maalaamiseen tai 
piirtämiseen sopivia 
tarvikkeita 

Vaihe 1 
Nuoria pyydetään jakautumaan kolmen hengen ryhmiin.  
 

Vaihe 2 
Heitä pyydetään valitsemaan yhdessä ryhmästä yksi ihminen, 
joka käy makaamaan suurelle paperi- tai pahviarkille ja toiset 
kaksi nuorta piirtävät hänen kehonsa ääriviivat. Paperilla 
makaavan kehoon ei tarvitse koskea, ääriviivat voi piirtää 
hieman kauempaakin.  
 

Vaihe 3 
Ensimmäiseksi nuorisotyöntekijä pyytää nuoria nimeämään 
tietämiään erilaisia tunteita. Tunteet kirjataan näkyville. Kun 
tunnelista on valmis, osallistujat päättävät pienryhmissään, 
mikä väri kuvastaa mitäkin tunnetta. Ryhmät keskustelevat, 
missä kohtaa kehoa kyseinen tunne osallistujien mielestä 
tuntuu.  
 

Vaihe 4 
Seuraavaksi ryhmät maalavat paperiin piirrettyyn kehoon 
jokaisen tunteen sille valitulla värillä siihen kehon osaan, jossa 
tunne ryhmän mielestä tuntuu. Tähän voi kulua jonkin verran 
aikaa, koska värien päättäminen voi vaatia neuvotteluja 
ryhmäläisten kesken. Lisäksi ryhmä tarvitsee aikaa 
päättääkseen, mihin kehon osaan tunne sijoitetaan. Jos ryhmä 
ei pääse yksimielisyyteen, sama tunne voi ilmetä usena eri 
värisävynä ja se esiintyä ilmetä useassa osassa kehoa. 
Esimerkiksi surullisuus voi olla ryhmän mielestä sekä sininen 
että musta ja sitä voidaan tuntea sekä vatsassa että 
sydämessä.     

 
Vaihe 5 

Nuorisotyöntekijä lisää tunnelistaan uusia tunteita ja nuoret 
sopivat myös niille värin ja merkitsevät kehokuvaan, missä 
kohtaa kehoa tunne tuntuu. antaa heille lisää tunteita, joille 
heidän täytyy toistaa sama prosessi. Nuorisotyöntekijä pyytää 
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pienryhmiä kirjoittamaan joko paperin sivuun tai toiselle 
paperille värien ja tunteiden yhdistelmät, jotta he muistavat ne 
koko prosessin ajan. 
 

Vaihe 6 
Lopuksi harjoitteen ohjaaja pyytää jokaista ryhmää 
näyttämään muille hahmotelmansa ja kuvailemaan sitä muille. 

 
Vaihe 7 

Seuraavaksi nuorisotyöntekijä ohjaa ryhmäkeskustelun 
nähdyistä tunnekaavioista. Käykää yhdessä läpi, millaisia 
tunteita ryhmän jäsenet tuntevat jokapäiväisessä elämässään.  

 
Vaihe 8 

Nuorisotyöntekijä keskustelee nuorten kanssa, kuinka tunteet 
voivat nousta esiin tietynlaisen käyttäytymisen muodossa. 
Käykää läpi muutama esimerkki tilanteesta, jossa tunnetila 
tulee esiin käyttäytymisen kautta. 
 

Vaihe 9 
Ennen harjoitteen päättämistä pyydä ryhmää tarkastelemaan 
seuraavan viikon ajan, pystyvätkö he tunnistamaan omat 
tunteensa sekä tunnistamaan ne väreinä niiden noustessa 
pintaan. Seuraavalla tapaamiskerralla voitte keskustella 
tunteiden tunnistamisesta. Tämä prosessi auttaa ryhmän 
jäseniä tulemaan tietoisemmiksi kokemistaan tunteista.  

 
Vaihe 10 

Ryhmän jäsenten tunnetiloja voidaan käydä läpi aloituspiirissä 
jokaisen ryhmätapaamisen alussa. Tällä tavalla ohjaajalle ja 
ryhmäläisille tulee näkyväksi, millaisissa tunnetiloissa nuoret 
tulevat ryhmään.  
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Vinkkejä: 
v Yritä pitää nimetyt tunnetilat yksinkertaisina. Jos näyttää olevan tarpeen, selitä 

ymmärrettävällä tavalla, mitä tunteet tarkoittavat. 
 

v Esimerkkejä väreistä siltä varalta, että ryhmä tarvitsee apua tunnetilojen ja värien 
yhdistämiseen: http://saoviet.me/color-feelings-chart/beautiful-color-feelings-chart-
dolphin-mood-necklace-color-chart/ 
 

v Tämä harjoitus voidaan tehdä luovasti myös tietokoneella tai pädillä luomalla 
henkilöhahmo piirustusohjelmaan tai visuaalisen suunnittelun ohjelmaan. Eri alustoja, 
kuten Flingaa (https://flinga.fi/) voidaan myös käyttää.  
 

v Seuraavalla tapaamisella voidaan tarkastella, millä tavoilla tarpeet liittyvät tunteisiin. 
 

 
 
Lisämateriaaleja: 
 
 
Katso Transforming Hate In Youth Settings Educational Tool and Practice opasta 
http://transforminghate.eu/wp-content/uploads/2019/02/outside-in-manual-full.pdf/ Sivu: 90-
92  
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16. Tunteidemme yhdistäminen tarpeisiin  
 

Avainsanat/teemat:  
TARPEET, TUNTEET, 
ITSETUNTEMUS, 
YHTEISKUNTA 

Tavoitteena on, että nuoret ymmärtävät 
omat tarpeensa ja kuinka ne ovat 
yhteydessä tunteisiin  

Tavoite:  
Tämä harjoitus auttaa nuoria 
ymmärtämään omat 
tunteensa ja tarpeensa ja 
suhteuttamaan niitä 
suhteessa toisten ihmisten 
tunteisiin ja tarpeisiin. 
Nuoret voimaantuvat ja 
heidän itseymmärryksensä ja 
empatiakykynsä kasvavat.  
 
Kesto: 
75 min 
• 30 min ryhmätehtävä 
• 30 min keskustelu 
• 15 min loppukeskustelu 

 
Suositeltu ryhmäkoko:  
6–20 henkilöä 
 
Kenelle?  
Suositeltu ikäryhmä: kaikki 
 
On tärkeää, että ryhmä on 
rakentanut suhteen toistensa 
ja nuorisotyöntekijän kanssa, 
koska harjoituksen aikana 
keskustellaan 
henkilökohtaisista tunteista ja 
tarpeista.  
 
Materiaalit: 

Vaihe 1 
Kutsu nuoret tilaan. Näytä heille ensimmäiseksi jokainen 
emoji ja kysy heiltä, mitä tunteita ne heidän mielestään 
esittävät. Ryhmällä saattaa olla erimielisyyksiä emojien 
merkityksestä. Ryhmä voi neuvotella ja päätyä joko 
konseksukseen emojien merkityksestä tai sopia, että 
joillakin emojeille on useampia merkityksiä.  

● Kirjoita tunne emojin taakse. 
● Tämän jälkeen käy läpi tarvelista nuorten kanssa ja 

pyydä heitä selittämään, mitä tarpeilla tarkoitetaan. 
Nuorisotyöntekijä tukee tätä prosessia ja varmistaa, 
että osallistujat ymmärtävät, mitä tarpeet ovat. 

● Kun ryhmällä on yhteisymmärrys sekä tunteista että 
tarpeista, pyydä heitä jakautumaan pienempiin 
ryhmiin. 

● Jaa jokaiselle ryhmälle muutama emoji ja tarve. 
Pyydä heitä yhdistämään emoji ja tarve. Yksi tai 
kaksi emojia yhdistetään tarpeeseen sen ollessa 
täytetty ja yksi tai kaksi emojia tarpeen ollessa 
täyttämätön. Täytetty ja täyttämätön tarve 
yhdistyvät siis erilaisiin tunteisiin. 

● Kun ryhmät ovat valmiita, kutsu ne takaisin yhteen 
ja aloittakaa keskustelu tehtävästä.  

 
Vaihe 2 

Avaa keskustelu kysymällä, miten tarpeemme vaikuttavat 
tunteisiimme osallistujien mielestä. Pyydä ryhmää antamaan 
muutama esimerkki tarpeiden täyttämisestä. Käykää läpi 
esimerkkejä siitä, kuinka voimme itse täyttyy joitakin 
tarpeitamme ja miten toiset ihmiset voivat osallistua 
meidän tarpeidemme täyttämiseen. Keskustelkaa myös 
siitä, ketkä voivat osallistua tarpeidemme täyttämiseen.  
 

Vaihe 3 
Seuraavaksi valitse osa tarpeista ja pyydä ryhmää 
keskustelemaan, keihin yhteiskunnassa tarpeen täyttämättä 
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Tulostettu emoji-lista, 
tunnelista ja tarvelista 
materiaalista, kyniä  
  

jättäminen vaikuttaa eniten. Tärkeitä tarkasteltavia tarpeita 
ovat esimerkiksi 
 

● Hyväksynnän tarve 
● Kuuluvuuden tarve – tätä tarvetta voitaisiin kutsua 

myös osallisuuden tarpeeksi 
● Turvallisuuden tarve 
● Suojan tarve 
● Valinta ja vapaus  

Vaihe 4 
Kysy osallistujilta seuraavaksi, mitä tunteita näiden tarpeiden täyttämättä jättäminen 
aiheuttaa ihmisissä ja kuinka tällaisten tunteiden kokeminen saatta vaikuttaa heihin.   

 
Vaihe 5 

Yhteenveto 
Seuraavaksi käytä alla kuvattua menetelmää yhteisen työskentelyn yhteenvetoon: 

● Fakta- Mitä kuulit keskustelun aikana? 
● Tunteet- Miltä sinusta tuntui tapaamisen aikana? 
● Löydökset- Mitä opit? 
● Tulevaisuus- Kuinka aiot käyttää oppimaasi? 

(Alla olevasta linkistä löydät lisätietoa tästä yhteenvetomenetelmästä)  
 

 
  

Tunteet
Miltä	sinusta	tuntui	
session	aikana?

Oivallukset
Mitä	opit?

Mitä	voidaan	vielä	
parantaa?

Tulevaisuus
Miten	tulet	

käyttämään	mitä	olet	
oppinut?	

Faktat
Mitä	tapahtui?

Mitä	näit	tai	kuulit?
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Vinkkejä: 
v On tärkeää, että ryhmä on rakentanut luottamuksellisen suhteen nuorisotyöntekijään ja 

ryhmän muihin jäseniin, ennen kun he keskustelevat henkilökohtaisista tunteista ja 
tarpeista. 
 

v Kun tämä harjoite on tehty huolellisesti, sitä voi jatkossa soveltaa ryhmän tunteiden ja 
tarpeiden kartoittamiseen.  

 
v Lopussa esiteltyä yhteenvetomenetelmää voi käyttää muissakin yhteyksissä, 

esimerkiksi jonkin kurssikerran loppupiirissä. 
 

v Keskustellessaan ryhmän kanssa tarpeista, joita ei ole täytetty, nuorisotyöntekijä antaa 
näistä esimerkkejä auttaakseen nuoria prosessissa. 
 

v Nuorisotyöntekijä tarvitsee valmisteluaikaa ennen kuin ryhmä aloittaa harjoitteen teon. 
Materiaalit-liitteestä löydät emoji- ja tarvelistan. Ne täytyy tulostaa ja leikata valmiiksi. 
 

v On tärkeää käyttää alussa aikaa sen varmistamiseen, että nuoret osaavat nimetä ja 
ymmärtävät erilaisia tunteita ja tarpeita.  

 
 
Lisämateriaaleja: 
 
Aktiivisen oppimisen loppuyhteenveto 
https://clt.vtc.edu.hk/newsletterweblinecontent.php?id=103 
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4.  Tarpeiden puu       
Avainsanat/teemat:  
TARPEET, TUNTEET, 
KÄYTTÄYTYMINEN, 
MYÖTÄTUNTO, 
ITSETUNTEMUS 

Tavoitteena on ymmärtää käyttäytymisen 
takana olevia kokemuksia sekä tarpeita  

Tavoite:  
Tavoitteena on, että 
nuoret ymmärtävät, että 
heidän tunteensa 
vaikuttavat heidän 
käyttäytymiseensä ja että 
nämä tunteet ovat 
seurausta siitä, ovatko 
heidän tarpeensa 
täytettyjä vai ei. 
 
Kesto: 
80 min 
• 20 min ohjeet  
• 30 min puun luominen 
• 30 min palaute ja 

keskustelu  
 

Suositeltu ryhmäkoko:  
1–35 henkilöä 
 
Kenelle?  
Suositeltu ikäryhmä: 13+ 
 
Materiaalit:  
Fläppipapereita, paperia, 
kyniä. Tunteiden ja 
tarpeiden listat 
materiaalista. 

Vaihe 1 
Piirrä puu, jossa näkyvät juuret, runko ja oksat. Piirrä raja puun 
keskelle pystysuuntaan, niin että puussa on kaksi puolta, yksi 
kummallekin tarinan puolelle. Nämä puun puolet edustavat 
tarinassa esiintyviä kahta ryhmää tai ihmistä. Toinen puoli puusta 
kuvastaa vihapuhetta tai vihamielistä käyttäytymistä kokenutta 
henkilöä. Toinen puoli kuvastaa henkilöä, joka käyttäytyi 
vihamielisesti. 
 

Vaihe 2 
Valitse tehtävään sopiva kuvaus vihatapauksesta, joka on 
tapahtunut yhteisössä tai josta on kerrottu uutisissa. Varmista, 
että tarina on merkityksellinen nuorille, joiden kanssa 
työskentelet.  

 
Vaihe 3 

Käytä seuraavia kysymyksiä, jotta voitte nuorten kanssa 
tarkastella, mitä tapahtui: 

● Ensimmäiseksi pyydä ryhmää kuvailemaan sanallisesti 
vahingon aiheuttajien toimintaa. Nuorisotyöntekijä 
kirjoittaa tämän ylös puun oksille fläppipaperin toiselle 
puolikkaalle. On tärkeää, että kirjataan ylös vain tarinaan 
liittyviä tapahtumia, ei esimerkiksi tulkintoja 
tapahtuneesta. 

● Kysy seuraavaksi nuorilta vahingon kohteena olevien 
käyttäytymisestä. Kirjoita nämä tapahtumat ylös oksille 
fläppipaperin toiselle puolikkaalle. 
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● Seuraavaksi kysy nuorilta, millaisia tunteita sekä vahingon aiheuttajilla että 

vahingon kokijoilla on voinut olla. Nuorisotyöntekijä voi ottaa esiin materiaalista 
löytyvän tunnelistan laittaa joitakin tunteita esille auttaakseen osallistujia 
tunteiden tunnistamisessa. 

Vaihe 4 
Aseta valitut tunteet puun molemmille puolikkaille asiaankuuluviin kohtiin. 
 

Vaihe 5 
Keskustele seuraavaksi ryhmän kanssa tarpeista ja selitä, että tarpeet ovat yleisinhimillisiä ja 
että meillä kaikilla on niitä. Selitä, että elämämme eri vaiheissa nämä tarpeet voivat tulla 
täytetyiksi tai ne voivat jäädä täyttämättä ja että monet tekijät vaikuttavat asiaan. 

 
Vaihe 6 

Kysy nuorilta, mitkä täyttämättömät tarpeet voisivat olla tarinassa esiintyneiden tunnetilojen 
takana. Tarkastelkaa ensin vahingon kohteen puolikasta ja pohtikaa, mitkä heidän tarpeistaan 
jäävät täyttymättä. Käykää seuraavaksi keskustelu vahingon aiheuttajien puolelta, eli 
keskustelkaa millaisia tarpeita vahingon aiheuttajilla mahdollisesti on ollut ja mitkä tarpeet ovat 
jääneet täyttymättä.  

 
Vaihe 7 

Kun puu on valmis, aloita ryhmäkeskustelu tästä prosessista ja nuorten ajatuksista tarpeista 
sekä niiden yhteydestä tunteisiin ja käyttäytymiseen. On erittäin tärkeää, että 
nuorisotyöntekijä selittää, että tämä ei ole tapa oikeuttaa vahingon aiheuttajien toimintaa, 
vaan keino rakentaa myötätuntoista lähestymistapaa vihatilanteisiin. Myötätuntoinen 
lähestymistapa vihatilanteisiin johtaa usein kestävämpiin ratkaisuihin, kun puututaan 
vihatilanteeseen. Harjoituksen tavoitteena on myös muuttaa vahingollisia käyttäytymismalleja, 
kun ymmärretään syitä vihamielisen käytöksen takana. 

 
Vaihe 8 

Tämän prosessin jälkeen voit käydä vielä keskustelun alkuperäisestä tarinasta. Jaa ryhmä 
pienempiin keskusteluryhmiin. Pyydä heitä vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 

● Tarkastele jälleen, mitä tapahtui? 
● Keneen tapahtuneella on ollut vaikutuksia ja miten? Mitkä ovat heidän tunteensa ja 

tarpeensa? 
● Mitä ajatuksia sinulla on herännyt harjoituksen jälkeen? 
● Mitä tekisit eri tavoin, jos olisit osallisena tilanteessa? 
● Pystytkö ehdottamaan keinoja, jolla vahingon voisi korjata? 

 
Kun ryhmät ovat valmiita, pyydä heitä kerääntymään yhteen ja jakamaan vastauksensa. 
 
 
 

●  
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Lisätehtävä: 
Kun ryhmä on valmis, voit pyytää heitä piirtämään omat henkilökohtaiset puunsa ja 
tarkastelemaan käyttäytymistään jossakin tilanteessa. 

 

Vinkkejä: 
v On tärkeää, että jos laitat esille materiaalista löytyvän tunnelistan tunteita, laita esille 

vain kohtuullinen määrä tunteita. Kaikkien tunteiden näkeminen yhdellä kertaa voi 
tuntua ahdistavalta ja lisäksi saattaa viedä huomion sivuun tehtävänannosta.  
 

v Saatatte joutua toistamaan harjoituksen ryhmän kanssa muutaman tapaamiskerran 
aikana, jotta tunteiden, tarpeiden ja käyttäytymisen välinen yhteys alkaa kirkastua 
osallistujille.   
 

v Tämä harjoite toimii, kun nuorille on annettu tarpeeksi aikaa ja tukea harjoitteen ja sen 
osien ymmärtämiseen. Varsinkin tarpeiden tunnistamiseen kannattaa käyttää aikaa, 
sillä ne ovat harvalle nuorelle tuttuja asioita tällaisessa muodossa.  
 

 

 
Lisämateriaaleja: 
 
Marshall Rosenbergin video itseen kohdistuvasta empatiasta: A founder of Non- violent 
communication  
https://www.youtube.com/watch?v=_WmJHBHJLIQ 
 
Tarveperustainen lähestymistapa (Outside In -opas): http://transforminghate.eu/wp-
content/uploads/2019/02/outside-in-manual-full.pdf (s. 101) 
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Materiaalit 
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Tästä osiosta nuorisotyöntekijä löytää tarvittavat materiaalit harjoituksia varten. 
Materiaalit voi joko tulostaa sellaisenaan tai käyttää niitä ohjenuorana valmistettassa omaa 
materiaalia. Joitakin materiaaleja on mahdollista käyttää useissa eri harjoituksissa. 
Materiaalien yläpuolelle on merkitty, missä harjoituksissa niitä voi käyttää. Joihinkin 
harjoituksiin saatetaan tarvita useita eri materiaaleja.  
 
 
 

Materiaalia harjoitukseen 5: Vihan pyramidi 
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Materiaalit harjoitukseen 6: Sorron järjestelmät 
(taulukko, jonka nuoret täyttävät) 

 
Sorron 

järjestelmä 
tai muoto 

‘Rodullista
va’ sorto 

Suku-
puolee

n 
kohdis-

tuva 
sorto 

Yhteiskuntaluokkaer
oihin perustuva sorto  

Seksuaalisuut
een 

kohdistuva 
sorto  

Nativismi/Et
no-sentrismi/ 

Toimintaky-
kyyn liittyvä 

sorto 

Uskontoon 
kohdistuva 

syrjintä 
(eurooppalaise

ssa 
kontekstissa)    

Oletettu 
normi 

Valkoi-
suus 

 Ylempi keskiluokka Heterosek-
suaali 

Suomea 
äidinkielenää
n puhuva ja 

henkilö, 
jonka 

koetaan 
olevan 

suomalainen 

‘vammaton’k
eho 

kristitty 

Kuka/ketä 
pidetään 
normin 

ulkopuo-
lisena tai 

marginalisoit
una  

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Syrjinnän 

nimi  

Rasismi Seksis
mi tai 
cis-

seksis
mi 

Luokka-syrjintä Heterosek-
sismi tai 

homofobia, 
bifobia, 

panfobia ja 
transfobia 

Ksenofobia Ableismi, 
ulkonäkö-

normittamine
n 

Islamofobia 
Antisemitismi 

Uskontoon 
kohdistuva 

syrjintä  
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Nuorisotyöntekijälle 
 

Syrjinnän 
muoto tai 

järjestelmä 

‘Rodullis-
tava’ sorto 

Sukupuo-
leen 

kohdis-
tuva sorto 

Yhteiskunta
luokkaeroihi
n perustuva 

sorto 

Seksuaaliseen 
suuntautumisee

n kohdistuva 
sorto  

Nativismi/Etnosentris
mi  

Toimintaky-
kyyn 

kohdistuva 
sorto 

Uskontoon/us-koon 
kohdistuva syrjintä 
(eurooppalaisessa 

kontekstissa)    
Oletettu 

normi 
Valkoi-nen ‘Mieske-

ho’ 
Ylempi 

keskiluokka 
Heteroseksuaali Suomea 

äidinkielenään puhuva 
ja henkilö, jonka 
koetaan olevan 

suomalainen  

‘vammaton’keh
o 

kristitty 

Kuka/ketä 
pidetään 
normin 

ulkopuoli-
sena tai 

marginali-
soituna 

rodullistetu
t henkilöt, 

alkupe-
räisväestöt(
saamelaiset
), romani-
yhteisö 

’Naiske-
ho’, 

transsu-
kupuoli-

set, 
muunsu 
kupuoli 
set ja 

intersu- 
kupuoli-

set ihmiset 

köyhät, 
työttö-mät 

ja/tai 
työväen-

luokka  

Bi/Pan-
seksuaali, 

transsukupuolin
en, ei-

normatiivi-nen, 
lesbo, homo, 

queeriksi 
itsensä 

määrittele-vät.  

He, joiden äidinkieli ei 
ole suomi, Suomeen 
muualta muuttaneet, 

ihmiset, henkilöt, 
jotka nähdään 

’ulkomaalaisina’, 
koska heidän nähdään 

kuuluvan etniseen 
vähemmistöön, 

romanit.  

henkilöt, joilla 
on erilaisia 
toimintaky-

kyjä, henkilöt, 
joilla on 

mielenter-
veysongelmia, 

kroonisia 
terveyson-
gelmia, ei-

normatiivi-nen 
kehonkuva 

ei-kristitty  
 

esim. ateisti, 
muslimi, 

juutalainen, hindu, 
ortodoksi,  pakana  

 
Syrjinnän 

nimi  

Rasismi Seksismi 
tai 

cisseksismi  

Luokka-
syrjintä 

Heteroseksismi 
tai homofobia, 

bifobia ja 
transfobia 

Ksenofobia Ableismi,ul-
konäkönor-mit 

Islamofobia 
Antisemitismi 

uskontoon 
kohdistuva syrjintä  
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Tarvikkeet harjoitukseen 10: Elämän peli 
 

- Nuolet ovat kortteja ja jokaisen pelaajan tulee nostaa yksi aina, kun hän saapuu ruutuun. 
- Identiteettikortit jokaiselle pelaajalle 
- Pelilauta 
- Nuorisotyö ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus -kortit 

 
Skenaariokortit 

(kopioi ja leikkaa yhdet kortit ryhmää kohden) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jotkut yhteisöt ovat korkealla työttömyystilastoissa ja heillä on pääsy 
vain alemman koulutustason työpaikkoihin, alempaan palkkatasoon ja 
huonoihin työolosuhteisiin. Liiku yksi askel taaksepäin jokaisen sinuun 
pätevän kohdan perusteella. Liiku kaksi askelta eteenpäin, jos sinulla 
on lukuisia eri työllistymismahdollisuuksia.  

Historialliset tekijät on tärkeää ottaa huomioon. Lukeeko koulun 
historian kirjoissasi mitään oman yhteisösi historiasta? Jos lukee, 

liiku kolme askelta eteenpäin. Jos historiankirjoissasi ei lue mitään 
sinuun ja identiteettiisi tai kulttuuriisi liittyvää, liiku kaksi askelta 

taaksepäin. 

Koulutuksella on suuri vaikutus köyhyyteen. Onko yhteisössäsi 
olevilla ihmisillä mahdollisuus koulutukseen? Jos suurin osa käy 

peruskoulun, liiku kaksi askelta. Jos toisen asteen, liiku kolme askelta. 
Jos kolmannen asteen, liiku viisi askelta. 
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Terveydenhuolto: Pääsetkö tarvittaessa nopeasti terveydenhoidon 
vastaanotolle? Onko sinulla varaa siihen? Pääsetkö terveydenhuollon 

piiriin, joka vastaa tarpeitasi? Jos kyllä, liiku kaksi askelta eteenpäin. Jos 
ei, liiku yksi askel taaksepäin. 

Seksuaalikasvatus: Kattoivatko koulun seksuaalikasvatustunnit oman 
seksuaalisen suuntautumisesi tarpeet? Jos kyllä, liiku kaksi askelta 

eteenpäin. Jos ei, liiku yksi askel taaksepäin.  

Asuminen: Minkä tyyppiseen asumiseen sinulla on varaa ja täyttääkö 
se tarpeesi? Jos kyllä, liiku kaksi askelta eteenpäin. Jos ei, liiku kaksi 
askelta taaksepäin. 

Urheilu: Huomaat, että olet todella hyvä tietyssä urheilulajissa. Kuinka 
mahdollista sinun on liittyä kansalliseen urheiluseuraan ja saada siellä 
tunnustusta? Liiku kaksi askelta eteenpäin, jos se on mahdollista. Liiku 

kaksi askelta taaksepäin, jos se ei ole mahdollista. 

Onko sinulla mahdollisuus lähteä joka vuosi lomamatkalle, joka vaatii 
lentomatkoja tai laivamatkoja? Liiku yksi askel eteenpäin, jos sinulla on 

tämä mahdollisuus ja yksi taaksepäin, jos ei ole. 
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Onko sinulla kotona ruokailuhuone, jossa on pöytä ja tuolit, jonka äärelle 
perheesi voi kokoontua yhdessä syömään päivällistä? Jos kyllä, liiku yksi 

askel eteenpäin. Jos ei, liiku yksi askel taaksepäin. 

 

Voitko luottaa siihen, että sinulla tai perheelläsi on tarpeeksi rahaa 
ruokkia sinut ja perheesi ensi viikolla. Jos vastaat kyllä, liiku kolmeaskelta 

eteenpäin. Jos ei, liiku kaksi askelta taaksepäin. 

Jos voit osoittaa romanttista kiintymystä kumppaniasi kohtaan julkisesti 
ilman, että sinua pilkataan tai häiriköidään, liiku yksi askel eteenpäin. Jos 

et, liiku yksi askel taaksepäin. 

Tuleeko sinulle mieleen vitsejä, joita olet kuullut käytettävän 
identiteetistäsi? Joka identiteettisi osasta, josta olet kuullut vitsejä, liiku 

kaksi askelta taaksepäin.  

Jos olet ikinä hävennyt kotiasi, vaatteitasi, autoasi jne., astu yksi askel 
taaksepäin. 
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Jos olet tuntenut olosi epämukavaksi/uhatuksi tai jos myymälävartija on 
seurannut sinua ympäri kauppaa identiteettisi takia, liiku yksi askel 

taaksepäin. 

 

Onko sinulla ollut koskaan vaikeuksia päästä sisään julkiseen 
rakennukseen. Jos on, liiku takaisin kaksi askelta. 

Oletko tuntenut olosi epämukavaksi/uhatuksi käyttäessäsi julkista vessaa 
tai kokenut, ettei sinulla ole esteetöntä pääsyä julkiseen vessaan?  
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Identiteettikortit 
(kopioi ja leikkaa yhdet kortit ryhmää kohden) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Heteronormatiivinen 

romanimies, joka lopetti koulun 
13-vuotiaana ja työskentelee 

isänsä kanssa puhdistaen 
asuntojen likakaivoja. 

 

Hetero cisnainen, joka etsii 
turvapaikkaa Lähi-idän maassa. 

Hän on muslimi ja työtön.  

Heteronainen, joka on 
saamelainen ja jolla on 

näkövamma. 

Valkoinen homomies, jolla 
kaksisuuntainen mielialahäiriö ja 

sosiaalisten tilanteiden pelko.  
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Henkilö, joka on 
intersukupuolinen ja määrittelee 

identiteetikseen 
muunsukupuolisuuden ja on juuri 

viimeistelemässä opintojaan 
taideyliopistossa  

Rodullistettu nainen, joka on 
lesbo ja joka muutti Suomeen 
22-vuotiaana ja työskentelee 

hoitoalalla. 

Yksinhuoltajaäiti, joka kuuluu 
työväenluokkaan ja työskentelee 

perhepäivähoitajana ja toivoo 
voivansa aloittaa opiskelun 

avoimessa yliopistossa. 

Henkilö, joka on 
transsukupuolinen ja lopetti 

koulun 16-vuotiaana ja 
työskentelee baarissa iltaisin, 

jotta hän pystyy keskittyä 
vapaaehtoistyöhön sosiaalisen 
oikeudenmukaisuuden parissa 

päivisin.  

Panseksuaali mies, joka asuu 
varakkaalla alueella, joka on abi 

lukiossa ja pohtii parhaillaan, 
mihin yliopistoon hakisi.  

Cissukupuolinen heteromies, 
joka kulkee pyörätuolilla. Hän 

asuu tällä hetkellä vanhempiensa 
luona ja opiskelee paikallisessa 

työväenopistossa 
tietotekniikkaa. 
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Nuorisotyö- ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus -kortit  
 
 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus -
kortti 

 
Voit käyttää tämän kortin millä 

tahansa vuorollasi ja kertoa ryhmällesi, 
minkälainen identiteettiäsi tukeva 

yhteiskunnallinen muutos on 
tapahtunut. Esimerkiksi 

lainsäädännöllinen, linjaukset, muutos 
kulttuurissa, yhteiskunnallinen 

kansanlaisliikehdintä jne. 
 

Liiku viisi ruutua eteenpäin 

Nuorisotyökortti 
 

Voit käyttää tämän kortin millä 
tahansa vuorolla ja kertoa ryhmälle, 

kuinka nuorisotyö voi auttaa/ on 
auttanut sinua matkallasi. Esimerkiksi 

asioiden ajaminen, tuki, 
henkilökohtainen/ sosiaalinen 

kehittyminen yms. 
 
 

Liiku viisi ruutua eteenpäin 
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Materiaaleja seuraaviin aktiviteetteihin 
10: Pahin mahdollinen -paras mahdollinen 
13: Forum-teatteri  
14: Kuinka väkivalta vaikuttaa tunteisiin 
 
 Esimerkkitapauksia:  
 

1. Diana tulee muslimiperheestä. Hän ei syö porsasta lounaalla. Jotkut ajattelevat, että 
hän yrittää olla jotenkin erityinen. Eräänä päivänä lounaalla hän istuu yksin, kuten 
tavallista, kun Eemi kaataa vesilasin hänen päälleen. 

2. Niki viettää paljon aikaa Danielin kanssa, joten heistä alkaa liikkua huhuja, että he ovat 
pari. Eräänä aamuna Nikin kävellessä kouluun ryhmä hänen luokkatovereitaan hyökkää 
hänen kimppuunsa, kutsuvat häntä “hintiksi” ja tönäisevät hänet kumoon. 

3. Selma on muuttanut Suomeen Bosniasta. Koska hänen perheensä on muuttanut, Selma 
on joutunut vaihtamaan koulua. Muutaman viikon jälkeen Selma kuuli koulukaveriltaan, 
että toiset koulukaverit olivat luoneet Facebook-ryhmän nimeltä "Selma, mene takaisin 
Bosniaan". Koulukaverit julkaisevat ryhmässä häneen kohdistuvia loukkaavia 
kommentteja, he jakavat hänestä salaa koulussa otettuja kuvia ja luovat kuvista 
loukkaavia meemejä 

4. Valo on 15-vuotias ja vakavasti ylipainoinen terveydentilansa takia. Hänet jätetään ulos 
monista aktiviteeteista painonsa ja ulkonäkönsä takia; kukaan tyttö ei halua tanssia 
hänen kanssaan koulun diskossa eivätkä hänen luokkatoverinsa uudessa koulussa kutsu 
häntä minnekään. Kun hän kävelee koulun käytävillä, hän kuulee hihitystä ja näkee 
ihmisten osoittelevan häntä. Kuukausi sitten hänestä tuntui niin pahalta, että hän viilteli 
käsiään. 
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Materiaaleja seuraaviin harjoituksiin 
14: Kuinka väkivalta vaikuttaa tunteisiimme  
15: Väritä tunteeni 
16: Tunteidemme yhdistäminen tarpeisiimme 
17: Tarpeiden puu  
 
Tunteet/tunnetilat 
 
Tämä lista on laadittu monien henkilöiden yhteistyönä ja se on sovellettu Marshall Rosenbergin 
alkuperäisestä englanninkielisestä listasta. 
Listassa on tunteita sekä tunnetilojen ja fyysisten tuntemusten yhdistelmiä. Tämä lista ei ole 
kaiken kattava. Se on tarkoitettu tehtävien tueksi ja listaan voi lisätä tai poistaa tunnetiloja 
ryhmän tarpeiden mukaan.  
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Tarvelista  
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Materiaaleja seuraaviin harjoituksiin 
 
15: Tunteiden yhdistäminen tarpeisiimme 
17: Tarpeiden puu 
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iloinen 

 
ilahtunut 

 
hilpeä 

 
hyväntuuline

n 

 
ikionnellinen autuas 

 
haltioitunut 

 
tyytyväi-

nen 

 
arvostava 

 
kiitollinen 

 
kiitollinen 

 
ylpeä 

 
mielissään 

 
riemastunu

t 

 
mukava 

 
rauhallinen 

 
tallessa 

 
kylläinen 

 
Rento 

 
rauhallinen 

 
kiinnostunut 

 
utelias 

 
ihmettelevä 

 
yllättynyt 

 
hämmästy-

nyt 

 
ällikällä 
lyöty 

 
hämmästy-

nyt 

 
toivekas 

 
optimistinen 

 
varma 

 
tohkeissaan 

 
innoissaan 

 
kummastun

ut 

 
häkeltynyt 

 
herkkä 

 
liikuttunut 

 
lämmin 

 
rakastava 
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surullinen 

 
onneton 

 
järkyttynyt 

 
murheelli-

nen 

 
pettynyt 

 
epätoivonen 

 
lannistunut 

 
surullinen 

 
turhautunut 

 
turhautunu

t 

 
ärtynyt 

 
tylsistynyt 

 
harmistunut 

 
vihainen 

 
katkera pahoinvoiv

a 
raivokas 

 
huolestunut 

 
jännittynyt hermostunut huolissaan 

 
peloissaan 

 
kauhuissaan 

 
peloissaan 

 
epämukava ahdistunut epävarma 

 
hämillään 

 
yllättynyt 

 
ymmällään 

murskaantu-
nut 

 
yksinäinen 

 
tunnoton 

 
tylsistynyt 

 
väsynyt 

 
kylmissään 

sulkeutunut 
 

välinpitämä-
tön 

 
lannistunut 

 
levoton 

 
närkästynyt 

 
vahingoniloine

n 


