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Demokratiakasvatuksen ja nuorten rohkaisun aktiiviseen kansalaisuuteen ei pitäisi olla rakettitiedettä.
Joskus se saattaa kuitenkin olla yllättävän vaikeaa.
Aihepiirin parissa työskentelevät pohtivat samoja
kysymyksiä, oli kyseessä sitten nuorisotoimen, koulun
tai järjestökentän toiminta. Miten innostaa nuoria
kiinnostumaan aiheesta? Miten käsitellä demokratian
ja aktiivisen kansalaisuuden teemoja mielenkiintoisella tavalla? Miten kannustaa ja rohkaista nuoria
osallistumaan ja ottamaan oma paikkansa yhteiskunnassa? Jos demokratiakasvatuksen kohderyhmänä
on oppivelvollisuusiän loppupuolella tai sen jälkeen
Suomeen tulleet maahanmuuttajanuoret, toimintojen
suunnittelu muuttuu entistä haastavammaksi.
Tämä Demokratiakasvatuksen reittiopas on tulos
Plan International Suomen vuosina 2015 ja 2016
toteuttamasta Muuttajat!-demokratiakasvatushankkeesta. Hankkeen kohderyhmänä olivat 15–29-vuotiaat, oppivelvollisuusiän loppupuolella tai sen jo
päätyttyä Suomeen tulleet nuoret. Reittiopas kokoaa
yhteen Muuttajat!-hankkeen teemat ja harjoitteet,
joita muut toimijat voivat monistaa omaan käyttöönsä.
Seuraavan aukeaman Reittiopas helpottaa sopivan
toimintamallin löytämistä ja tukee sen käyttöönotossa.
Reittiopas on tarkoitettu kaikille maahanmuuttajanuorten kanssa työskenteleville, jotka haluavat käsitellä
aktiivisen kansalaisuuden, demokratian, poliittisen
osallistumisen ja vapaaehtoistyön teemoja. Reittiopasta voidaan pienellä hienosäädöllä käyttää myös
kantasuomalaisten nuorten kanssa työskenneltäessä.
Toivomme, että saat Reittioppaasta uusia ajatuksia,
menetelmiä ja konkreettisia raameja demokratiakasvatukseen ja että se auttaa demokratia-aktiviteettien
suunnittelussa.
Reittiopas on apuväline työskentelyyn. Tutustu siihen
siis rauhassa ja muokkaa sen malleja ja harjoitteita
itsellesi sopivaksi.

Kiinnostavia ja innostavia hetkiä
Reittioppaan parissa!
Muuttajat!-tiimi
Anna Peltoniemi (toimitus)
Hanna Nurmi ja Susanna Salmijärvi
(toimituskunta)

Lukijalle
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Löydä oma
toimintamallisi

Seuraa demokratiakasvatuksen
reittiopasta

Kyllä

Tämä opas on ensisijaisesti tarkoitettu
maahanmuuttajanuorten
kanssa tehtävään työhön
mutta menetelmät
soveltuvat myös kantasuomalaisille. Jatka siis
tiekartan seuraamista.

Tämä on opas demokratiakasvatukseen.
Kenties löydät etsimäsi jostain muualta?

Voitko toimia vapaaehtoisten kanssa
tai onko sinulla yhteistyökumppani,
jolla on toiminnassa mukana vapaaehtoisia?

Ei

Sinulle voisi sopia
toimintamuodoksi
Pienryhmämentorointi
yhdessä vapaaehtoisten
tai yhteistyökumppanin
kanssa. Tutustu siihen
oppaan sivulla 38.
4

Kyllä

Etsitkö ideoita ja menetelmiä
toimintaan, joka tukee maahanmuuttajanuorten aktiivista
kansalaisuutta, osallistumista ja
demokratiatietoisuutta?
Haluatko toteuttaa demokratiakasvatusta?

Ei

Kyllä

Tämän teeman käsittelyyn tarvitaan
vapaaehtoisia, jotka voivat tukea
toiminnassa. Palaa siis valitsemaan
uusi teema tai yhdistä voimasi
yhteistyökumppanin kanssa.

Sinulle voisi sopia toimintamuodoksi
Pienryhmämentorointi. Tutustu siihen
oppaan sivulla 38.

Työskenteletkö maahanmuuttajanuorten kanssa?

Ei

Teemat edellyttävät 1–2
tapaamisen järjestämistä

Demokratiakasvatuksen reittiopas

Naisten poliittinen
osallistuminen
Moraali

Ei

Demokratia

Onko sinulla mahdollisuus toimia
yhdessä vapaaehtoisten kanssa?

Kyllä

Suomalainen
yhteiskunta

Työ ja koulutus

Tiedätkö mitä tavoittelet
demokratiakasvatuksella?

Mitä teemaa
haluaisit
käsitellä
kohderyhmän
kanssa?

SUUNNITTELEN VASTA
TOIMINTAA JA
HAEN INSPIRAATIOTA

TIEDÄN TAVOITTEENI

Haluaisin, että kohderyhmä saisi
yksilöllistä tukea teemoissa

Haluaisin innostaa kohderyhmää
aiheen pariin matalan kynnyksen
toiminnalla

Haluaisin, että kohderyhmä pääsee
harjoittelemaan suomen kieltä

Haluaisin rohkaista kohderyhmää
ilmaisemaan mielipiteensä ja
kuuntelemaan toisia

Haluaisin tarjota kohderyhmälle
mahdollisuuden tutustua uusiin ihmisiin
ja saada mielenkiintoista tekemistä

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi
tarvitaan vapaaehtoisia, jotka voivat
tukea toiminnassa. Valitse siis toinen
tavoite tai etsi sopiva yhteistyökumppani

Siirry siis takaisin ja valitse 1–2
tapaamiskerran vaihtoehto

Sinulle voisi sopia toimintamuodoksi Demokratian ABC. Tutustu siihen oppaan sivulla 13.

Haluaisin keskusteluttaa kohderyhmää aiheesta
Haluaisin lisätä kohderyhmän
tietoa aiheesta

Voitko järjestää 6–9 tapaamista?

Kyllä

Ei

Järjestöt ja
vapaaehtoistyö

Politiikka

Mitkä ovat tarpeet toiminnalle?

Voitko järjestää
1–2 tapaamista?

1-5 tapaamista
Harrastukset ja
vapaa-aika
Järjestöt ja
vapaaehtosityö
Politiikka

Kuinka paljon
sinulla on aikaa
teemojen
käsittelyyn?

Haluaisin keskusteluttaa
kohderyhmää aiheesta

Haluaisin innostaa
kohderyhmää aiheen
pariin matalan kynnyksen toiminnalla

Haluaisin rohkaista
kohderyhmää ilmaisemaan mielipiteensä ja
kuuntelemaan toisia

Mielipiteiden
ilmaisu
Oikeudet ja
velvollisuudet

6-9 tapaamista

Mitkä ovat tarpeet toiminnalle?

Haluaisin keskusteluttaa kohderyhmää aiheesta

Oppaassa käsitellään kokonaisia toimintamalleja,
mutta yksittäisiäkin harjoitteita on kuvattu runsaasti.
Voit hakea inspiraatiota sivuilta 13-36.

Kaipaan uusia yksittäisiä menetelmiä

Kyllä

Ei

Sinulle voisi sopia
toimintamuodoksi
Demokratiakasvatuksen uppopaisto.
Tutustu siihen oppaan
sivulla 26.

Haluaisin lisätä
kohderyhmän
tietoa aiheesta

Haluaisin, että kohderyhmä saisi yksilöllistä
tukea teemoissa

Haluaisin tarjota
kohderyhmälle
mahdollisuuden
tutustua uusiin ihmisiin
ja saada mielenkiintoista tekemistä

Voitko toimia vapaaehtoisten
kanssa tai onko sinulla yhteistyökumppani, jolla on toiminnassa
mukana vapaaehtoisia?

Kyllä

Ei

Sinulle voisi sopia
toimintamuodoksi
Pienryhmämentorointi
yhdessä vapaaehtoisten tai yhteistyökumppanin kanssa. Tutustu
siihen oppaan sivulla
38.

Sinulle voisi sopia toimintamuodoksi
Demokratian ABC. Tutustu siihen
oppaan sivulla 13.

Ei

Haluaisin, että kohderyhmä pääsee harjoittelemaan suomen kieltä

Näiden tavoitteiden
saavuttamiseksi
tarvitaan vapaaehtoisia, jotka voivat tukea
toiminnassa.
Valitse siis toinen
tavoite tai etsi sopiva
yhteistyökumppani.

Tavoitteet edellyttävät 1–2
tapaamisen järjestämistä

Voitko järjestää
1–2 tapaamista?
Kyllä

Valitse sopiva teema

Harrastukset

Valitse sopiva teema

Mielipiteiden
ilmaisu

Oikeudet ja
velvollisuudet

Voit valita toimintamuodoksi joko Demokratiakasvatuksen uppopaiston tai Demokratian
ABC:n. Tutustu niihin oppaan sivuilla 26 ja 13.

Naisten
poliittinen
osallistuminen

Suomalainen
yhteiskunta

Moraali

Demokratia

Sinulle voisi sopia toimintamuodoksi
Demokratiakasvatuksen uppopaisto.
Tutustu siihen oppaan sivulla 13.
Demokratiakasvatuksen reittiopas

5

2. DEMOKRATIaKASVATUSTA
OPPIVELVOLLISUUSIÄN LOPUSSA TAI
SEN JÄLKEEN SUOMEEN MUUTTANEILLE
MAAHANMUUTTAJANUORILLE
2.1 Onko demokratiakasvatustoiminnalle tarvetta?
”Erityistä tukea tarvitaan siinä, että nuoret rohkaistuvat menemään mukaan
yhteiskunnalliseen toimintaan, vaikka
kielitaito vasta kehittyy.”
– Yhteistyökumppani

Tutkimusten mukaan nuorten aktiivisuus kasautuu
ja osallistuminen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen
on ikäryhmän sisällä jakautunutta. Eri toimijoiden
demokratiakasvatus ei myöskään välttämättä vastaa
yhdenvertaisesti erilaisten kohderyhmien tarpeisiin.
Huomiota tulisikin kiinnittää eri sosioekonomisista ja
etnisistä taustoista tulevien nuorten demokratiataitojen kehittämiseen sekä mahdollisuuksiin osallistua
demokraattisen yhteiskunnan toimintaan ja sen
kehittämiseen.
Erityisesti oppivelvollisuuden lopulla tai sen
jälkeen Suomeen muuttaneet nuoret tarvitsevat
tukea yhteiskunnan jäseniksi kasvamisessa.
Heidän ymmärryksensä ja taitotietonsa keskeisistä
perusopetuksessa käsiteltävistä yhteiskunnallisista
sisällöistä, kuten yksilön velvollisuuksista ja oikeuksista, demokraattisesta yhteiskunnasta ja aktiivisesta
kansalaisuudesta, voi jäädä ohueksi tai jopa olemattomaksi. Lisäksi perusopetuksen uudessa opetussuunnitelmassa yhteiskuntaopin opinnot aloitetaan
entistä aikaisemmin, mikä edelleen kasvattaa eroa
yhteiskunnallisissa tiedoissa ja taidoissa Suomessa
syntyneiden ja maahan oppivelvollisuusiän loppupuolella muuttaneiden nuorten välillä. Maahanmuuttaneille nuorille avautuva osallisuuden kenttä saattaa
myös olla rajallinen ja tarvitaan konkreettisia keinoja
tukea osallistumista harrastusten, vapaa-ajantoimintojen ja vapaaehtoistyön kautta.
Viimeisen parin vuoden aikana Suomen yhteiskunnallinen tilanne suhteessa maahanmuuttoon on
myös muuttunut dramaattisesti. Turvapaikanhakijoiden saapuminen syksyllä 2015 ja sitä seurannut
yhteiskunnallisen ilmapiirin muutos on lisännyt

tarvetta vahvistaa maahanmuuttajanuorten osallisuutta ja aktiivista kansalaisuutta. Nuorten itsensä
ja suomalaisen yhteiskunnan kannalta on entistäkin
tärkeämpää, että maahanmuuttajanuoret saavat
tietoa ja rohkeutta osallistua aktiivisesti yhteiskunnan
toimintaan ja yhteisten asioiden hoitoon. Osattomuuden kokemukset ja passivoituminen haittaavat sekä
nuorten omaa kotoutumisprosessia että suomalaisen
demokratian toteutumista tulevina vuosina. Tarve
kohdennetulle demokratiakasvatukselle on siis suuri.

2.2 Muuttajat!-hanke
aktiivista kansalaisuutta
rakentamassa
Plan International Suomi on toteuttanut maahanmuuttajahankkeita vuodesta 2010. Muuttajat!demokratiakasvatushanke toteutettiin vuosina 2015
ja 2016. Toiminnalla lisättiin oppivelvollisuusiän
loppupuolella Suomeen muuttaneiden, 15–29-vuotiaiden maahanmuuttajanuorten tietoisuutta yhteiskunnallisen osallistumisen tavoista sekä rohkaistiin
heitä osallistumaan omassa arjessaan. Hanke oli
pilotti, ja sen aikana kehitettiin kohderyhmälle sopivia
demokratiakasvatusmenetelmiä sekä aktiiviseen
kansalaisuuteen kannustavia toimintamalleja.

Muuttajissa mukana:

Yli

400
nuorta

Yli 70

vapaaehtoista

yhteistyö20 kumppania
Yli

Demokratiakasvatusta
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”Demokratiakäsitteen avaaminen sekä
omiin vaikutusmahdollisuuksiin tutustuminen tukee mitä suurimmassa
määrin kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelmaa, jonka keskeisenä tavoitteena on aktiiviseen kansalaisuuteen
ohjaaminen. Myös vapaaehtoistyö
esimerkkinä yhteiskunnalliseen toimintaan osallistumisesta sopii erittäin
hyvin toimintaamme.”
– Opettaja

Teemoina hankkeessa olivat mm. politiikka ja demokratia, järjestöt ja vapaaehtoistyö, omien mielipiteiden ilmaisu sekä oikeudet ja velvollisuudet. Hanke
toteutettiin yhteistyössä lukuisten kumppaneiden
kanssa, joiden kautta nuoret tulivat hankkeeseen.
Osallistaminen oli alusta alkaen läpileikkaavana periaatteena kaikissa toimintamuodoissa. Pilotin aikana
keskityttiin teemoihin, jotka ovat nuorista vaikeasti
lähestyttäviä, ja niitä muokattiin lähemmäs nuorten
arkikokemuksia. Tuloksena syntyi toimintamalleja,
joissa yhdistyy tietoisuuden lisääminen, keskustelu,
oman ajattelun herääminen, omien kokemusten
reflektointi sekä oman paikan ja roolin pohtiminen
suomalaisessa yhteiskunnassa.
Muuttajat!-pilotin toiminnot, ja tämän Reittioppaan
menetelmät, on tarkoitettu ensisijaisesti oppivelvollisuusiän loppupuolella Suomeen saapuneille,
15-29-vuotiaille, maahanmuuttajanuorille. Kohderyhmän tietotaso mm. Suomen poliittisesta järjestelmästä saattaa olla kohtalainen, mutta ymmärrys
järjestelmän linkittymisestä omaan elämään ja
arkeen jää puutteelliseksi. Nuoret eivät välttämättä
hahmota aktiivisen kansalaisuuden merkitystä
omassa elämässään, ja heiltä puuttuu hiljainen tieto
esimerkiksi harrastuksista tai vapaaehtoistyömahdollisuuksista. Lisäksi kohderyhmän haasteina on usko
itseen ja osallistumisrohkeuden puute, aktiivisten ja
kannustavien verkostojen puuttuminen sekä usein
vajavainen kielitaito, joka nostaa osallistumisen
kynnystä.
Näitä haasteita on toki myös kantasuomalaisilla
nuorilla. Koska Muuttajat!-pilotti keskittyi maahanmuuttajataustaisiin nuoriin, tässä Reittioppaassa
esitetyt toimintamuodot on ensisijaisesti suunnattu
tälle kohderyhmälle. Osa harjoitteista on poimittu
eri järjestöjen ja oppilaitosten tuottamasta hyvin
monipuolisesta ja usein käytetystä materiaalista ja
muokattu demokratiakasvatukselliseen sisältöön
sopivaksi. Harjoitteiden nuorille suunnatut osiot on
selkokielistetty.
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Muuttajissa toteutettiin:

9

Demokratian
ABC:tä

Yli 190
tapaamista

37

13

Pienryhmämentorointiryhmää

temaattista
DemokratiakasvatukseN
uppopaisto-kokonaisuutta

2.3 Jokaiselle sopivaa
toimintaa
Järjestöillä, opistoilla, kouluilla ja nuorisotoimella on
erilaiset tarpeet demokratiakasvatuksen teemojen
ja menetelmien osalta. Toimintaan mukaan tulevilla
nuorilla on erilaiset taustat ja kiinnostuksen kohteet.
Jotta erilaisiin tarpeisiin pystyttiin vastaamaan
mahdollisimman hyvin, Muuttajat!-pilotti mallinsi
toiminnan tueksi ns. Aktiviteettimenun. Aktiviteettimenusta löytyvät seuraavat toimintamallit:

1. Demokratian ABC:
6–8 tapaamiskerran opintokokonaisuus, jossa käsitellään teemat Aktiivisuus omassa arjessa, Oikeudet
ja velvollisuudet, Järjestöt ja vapaaehtoistyö sekä
Poliittinen järjestelmä.
• Sopii valmiille ryhmille, jotka ovat sitoutuneet
pitkäkestoiseen työskentelyyn.
• Menetelmät vaihtelevat lyhyistä luento-osuuksista osallistaviin harjoitteisiin, keskusteluihin ja
vierailuihin.
• Keskittyy tiedon lisäämiseen.

2. Aktiivisen kansalaisen työpaja:
5–8 tapaamiskerran, oman äänen löytämiseen tähtäävä työpajatyyppinen toiminta, jossa menetelminä
ovat esim. valokuvaus, videokuvaus ja installaatiotaide.
• Sopii ryhmille, jotka ovat sitoutuneet melko pitkään
kestävään työskentelyyn ja jotka ovat kiinnostuneita kulttuurin tai taiteen menetelmistä.
• Opetusmenetelmät ovat toiminnallisia ja tematiikkaa lähestytään tekemisen kautta.
• Fokus on oman äänen löytämisessä ja oman
viestin muotoilemisessa vaikuttavaksi, ja tässä
käytetään hyväksi kulttuurin ja taiteen menetelmiä.

”Luulen, että nuoret kokevat oman osallisuutensa suhteessa suomalaiseen
yhteiskuntaan eri tavoin. Ensinnäkin
lähtömaat ja kokemukset osallisuudesta siellä ovat erilaisia. Suomalainen yhteiskunta näyttäytyy varmaan
erilaisena, koska jollakin on lapsi
päiväkodissa, suomalainen tyttöystävä, kokemus kesätyöstä Suomessa ja
jollakin taas ei ole juurikaan kosketusta suomalaisiin koulun ulkopuolella.”
– Yhteistyökumppani

3. Demokratiakasvatuksen uppopaisto:
1+2 tunnin harjoitepohjainen kokonaisuus, jossa
käsitellään valikoitua teemaa kokemuksellisilla
harjoitteilla ja keskusteluilla.
• Sopii lyhytkestoisuutensa vuoksi kaikille ryhmille
eikä vaadi pitkää sitoutumista.
• Menetelmät ovat täysin osallistavia ja osallistujien
omiin kokemuksiin, mielipiteisiin ja keskusteluihin
perustuvia.
• Keskittyy osallistujien omaan pohdintaan ja oivaltamiseen sekä sitä kautta syntyvään lisätietoon.
• Vaihtoehtoiset Uppopaisto-teemat:
– Demokratia
– Suomalainen yhteiskunta
– Naisten (poliittinen) osallistuminen
– Oikeudet, velvollisuudet ja moraali
– Omien mielipiteiden ilmaisu ja perusteleminen

4. Temaattinen vierailusarja:
Konkreettisten vierailujen sarja, jonka kautta nuoret
tutustuvat demokratiakasvatukselliseen sisältöön.
• Sopii ryhmille, jotka ovat sitoutuneet melko pitkään
kestävään työskentelyyn ja joille sopii (tuettu)
itsenäinen liikkuminen kaupungissa.
• Perustuu konkreettisten paikkojen näkemiseen ja
kokemiseen sekä ihmisten tapaamiseen.
• Fokus tiedon lisääntymisessä ja demokratiakasvatuksellisten teemojen konkretisoimisessa.
• Vierailusarjojen teemat:
– Järjestöt ja vapaaehtoistyö
– Ammatit ja työpaikat
– Poliittiset toimijat

6. Pienryhmämentorointi:
5 tai 6 hengen pienryhmissä valitun teeman ympäriltä tapahtuvaa toimintaa, jossa kantasuomalaiset ja
maahanmuuttajataustaiset nuoret tapaavat.
• Kantasuomalaiset nuoret toimivat mentoreina,
aiheina koulutus ja työllisyys, vapaa-aika sekä
vapaaehtoisuus.
• Mentoreita yhdessä ryhmässä 2, maahanmuuttajataustaisia nuoria 3 tai 4.
• Perustuu henkilökohtaisen demokratiakasvatuksen ideaan, jossa tehdään yhdessä, tuetaan
nuoria omien kiinnostusten ja mahdollisuuksien
pohdinnassa, päästään harjoittelemaan suomen
kieltä ja verkostoidutaan kantasuomalaisten
kanssa.
• Osallistumisen kynnys on matala, ja ryhmän toiminta suunnitellaan vastaamaan nuorten tarpeita.
Pilotin suosituimmiksi toimintamuodoiksi Aktiviteettimenusta valikoituivat Demokratian ABC,
Demokratiakasvatuksen uppopaisto sekä Pienryhmämentorointi. Siksi ne esitellään tässä oppaassa.
Demokratiakasvatuksen uppopaistosta käsitellään
esimerkkinä kolme teemaa: demokratia; oikeudet,
velvollisuudet ja moraali sekä omien mielipiteiden
ilmaisu ja perusteleleminen. Aktiviteettimenun muut
toiminnot ovat myös vapaasti hyödynnettävissä, jos
haluat muokata niiden pohjalta itsenäisesti toimintakokonaisuuden.
Demokratiakasvatusta
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3. KENELLE

DEMOKRATIAKASVATUKSEN
REITTIOPAS ON TARKOITETTU?
Opas on tarkoitettu erityisesti sinulle, jos:
• Haluat käsitellä nuorten kanssa aktiiviseen
kansalaisuuteen liittyvää tematiikkaa.
• Vastaat opistojen tai suomen kielen kurssien
yhteiskunnallisesta opetuksesta.
• Toimit järjestössä, jonka toiminnassa on
mukana paljon maahanmuuttajataustaisia
nuoria.
• Työskentelet vastaanottokeskuksessa
tai perheryhmäkodissa.
• Opetat valmistavilla luokilla.
• Toimit jollakin muulla tapaa maahanmuuttajanuorten parissa ja haluat käsitellä heidän
kanssaan tämän Reittioppaan teemoja.
• Toimit vapaaehtoisten kanssa, joilla on
kiinnostusta maahanmuuttajatyöhön
(ks. pienryhmämentorointi).
• Toimit kantasuomalaisten nuorten kanssa ja
haluaisit käsitellä aktiiviseen kansalaisuuteen liittyvää tematiikkaa heidän kanssaan.

Oppaan toimintamallit soveltuvat sekä luokkahuoneeseen että vapaisiin nuorten tapaamisiin. Toimintaan käytettävän tilan tulee kuitenkin olla riittävän
rauhallinen keskustelulle, ja siinä pitää pystyä
liikkumaan harjoitteiden aikana. Toimintamalleja on
käytetty 5–20 hengen ryhmille, mutta soveltaen ne
sopivat minkälaiselle ryhmälle tahansa.
On huomattava, että toimintamallit on suunniteltu
15-29-vuotiaille, oppivelvollisuusiän loppupuolella
Suomeen saapuneille nuorille, jotka ovat erityisen
haastavassa asemassa aktiivisen kansalaisuuden
taitojen kehittymisen näkökulmasta.

Kun suunnittelet toimintaa ryhmällesi,
ota huomioon nämä asiat:
• Mikä on ryhmän kielitaito? Valmistaudu purkamaan keskeiset käsitteet ryhmän kanssa
tai valmistele etukäteen sanastot ryhmälle.
Kielitaito ei saisi olla esteenä teemojen
käsittelylle, vaan kaikkien olisi päästävä
osallistumaan kielitaidon tasosta huolimatta.
Näin kannustetaan myös luokkahuoneen/
ryhmätilanteen ulkopuoliseen osallistumiseen kielitaidosta riippumatta. Oppaan
harjoitteiden materiaalit on selkokielistetty ja
erilliset sanastot löytyvät lisämateriaaleina
• Minkälaisia taustoja ryhmän nuorilla on?
Ovatko nuoret olleet Suomessa pitkään
ja minkälainen kouluhistoria heillä on? On
tärkeää saada jonkinlainen yleiskäsitys
siitä, mikä on ryhmän lähtötaso aiheeseen
liittyvissä tiedoissa.
• Mikä on ryhmän suhde politiikkaan ja yhteiskunnalliseen järjestelmään? Kulttuuritaustojen mukaan ryhmässä saattaa olla hyvinkin
erilaisia käsityksiä siitä, mitä politiikka ja
siitä puhuminen on tai miten aktiivisesti
yhteiskuntaan voi tai kannattaa osallistua.
Ennen toiminnan aloittamista onkin tärkeää
pohtia, mikä on nuorten suhde politiikkaan,
ja suhteuttaa toiminta siihen. Politiikkakriittisyys ei kuitenkaan ole este toimintojen
toteuttamiselle. Oikein fasilitoituna kriittisyys
tarjoaa pohjan hedelmälliselle keskustelulle.

”Mielestäni Muuttajat!-kokonaisuus
tuki sekä tiedon lisääntymistä että
itsetunnon kasvua. Kokonaisuus oli
tasapainossa. Opiskelijat saivat monia
onnistumisen kokemuksia ja monipuolista tietoa osallistumisesta ja vaikuttamisesta.”
– Opettaja

Kenelle
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4. MIHIN TARKOITUKSEEN
DEMOKRATIAKASVATUKSEN
REITTIOPASTA VOI KÄYTTÄÄ?
Tästä Demokratiakasvatuksen reittioppaasta löydät
kolme erilaista toimintamallia maahanmuuttajanuorille suunnattuun toimintaan. Mallit vastaavat eri
tavoitteisiin. Voit valita itsellesi sopivan toimintamallin
seuraamalla Reittiopasta (s.4–5) tai tutustumalla eri
malleihin osioissa 4.1, 4.2 ja 4.3.
Reittioppaasta löydät toimintamallit:
• Nuorten tiedon lisäämiseen  Demokratian ABC
• Nuorten oman ajattelun kehittämiseen ja oivallusten antamiseen  Demokratiakasvatuksen
uppopaisto
• Nuorten verkostojen kasvattamiseen kantasuomalaisten kanssa ja kielitaidon kehittämiseen
 Pienryhmämentorointi

4.1 Nuorten tiedon lisääminen
Demokratian ABC
Jos päätavoitteenasi on lisätä kohderyhmän tietoisuutta demokratiakasvatuksen ja aktiivisen kansalaisuuden teemoista, Demokratian ABC on sinulle oikea
toimintamalli.
Demokratian ABC:n tavoitteet: Tavoitteena on
nuorten tiedon lisääminen teemoista poliittinen järjestelmä, järjestöt ja vapaaehtoistyö sekä aktiivisuus
omassa arjessa ja oikeudet ja velvollisuudet. Tiedon
lisäämisen ohessa nuoret pääsevät keskustelemaan
aiheista ja saavat uusia ajatuksia harjoitteiden kautta.
ABC:n rakenne: 6–8 tapaamista.

Tutustuminen

Demokratia ja
Suomalainen
poliittinen
järjestelmä

Demokratia ja
Suomalainen
poliittinen
järjestelmä
– Vierailu tai
vierailija

Järjestöt ja
vapaaehtoistyö

”Oman mielipiteen esittäminen
yhteiskunnallisista asioista sai
opiskelijat keskustelemaan vilkkaasti.”
– Yhteistyökumppani

”Yhdessä tekeminen vahvistaa aina
ryhmähenkeä. Monet harjoituksista
vaativat ymmärtääkseni avointa mieltä
ja kykyä heittäytyä mukaan. Muuttajat!-tapaamisissa esiin saattoi nousta
henkilöitä, jotka päivittäisessä opiskelussamme muuten saattavat helposti
jäädä taka-alalle. Mielestäni on erittäin
positiivista opiskelijoille nähdä kurssikavereistaan uusia ja erilaisia puolia.”
– Opettaja, Demokratian ABC
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Järjestöt ja
vapaaehtoistyö –
Vierailu tai
vierailija

Järjestöt ja
Aktiivisuus
vapaaehtoisomassa
työ –
arjessa
Oman vapaa(Oikeudet ja
ehtoistyön
velvollisuusuunnitelman
det/Omat
tekeminen
mielipiteet)

Kertaus

MIKÄ DEMOKRATIAN ABC?
• Demokratian ABC on 6–8 tapaamiskerran
opintokokonaisuus.
• Sopii ryhmille, jotka ovat sitoutuneet pitkäkestoiseen työskentelyyn.
• Menetelmät vaihtelevat lyhyistä luento-osuuksista osallistaviin harjoitteisiin,
keskusteluihin ja vierailuihin. Voidaan
myös sisällyttää Demokratiakasvatuksen
uppopaisto -harjoitteita (katso osio 4.2)
lisäämään keskustelullisuutta.
• Voidaan myös käyttää alku- ja loppuhaastatteluja, jos osallistujien tiedon kasvua
halutaan mitata.

Teemat:
Aktiivisuus omassa arjessa,
Oikeudet ja velvollisuudet,
Järjestöt ja vapaaehtoistyö
sekä Poliittinen järjestelmä.

Tutustuminen

3. Parihaastattelu

Osion tavoitteet: Tavoitteena on tutustua ryhmään
ja saada käsitys osallistujien taustoista ja tiedoista.
Osion rakenne:

Esittäytyminen
(10 min)

Harjoite:
Maailmankartta
(15 min)

1. Esittäytyminen

Harjoite:
Parihaastattelu
(20 min)

Harjoite:
Paperitornit
(15 min)

10 min

Tavoite: Jos ohjaaja ei tunne ryhmää,
tavoitteena on käydä lyhyt esittäytymiskierros
ennen varsinaisia tutustumisharjoitteita.

2. Maailmankartta

15 min

Tavoite: Antaa ohjaajalle nopeasti käsitys
ryhmän etnisistä taustoista. Tarjota osallistujille
mahdollisuus kertoa jotain omasta maastaan.
Menetelmä: Liikkuminen tilassa, esittäytyminen.
Tarvikkeet ja tila: Iso tila, jossa osallistujat
voivat liikkua vapaasti.
Ohjeista ryhmää, että huone on maailmankartta.
Yhdellä seinällä on pohjoinen, toisella etelä jne.
Jokainen osallistuja asettuu tällä kuvitellulla
maailmankartalla seisomaan sinne, missä on
syntynyt/kasvanut. Vuorollaan jokainen kertoo
itsestään ja kotimaastaan. Osallistujat voivat
esimerkiksi kertoa, mikä on parasta heidän
kotimaassaan.

20 min

Tavoite: Antaa ohjaajalle käsitys osallistujien
kielitaidosta sekä saada lisätietoa heidän
taustoistaan ja osallistumisaktiivisuudestaan.
Menetelmä: Parikeskustelu, esittely.
Tarvikkeet ja tila: Tila, jossa osallistujat voivat
liikkua vapaasti.
Jaa osallistujat pareihin, jotka haastattelevat
toisiaan viiden kysymyksen avulla. Kysymyksiksi
voi valita asioita, joita ohjaaja haluaa tietää
ryhmästä parempaa suunnittelua silmällä pitäen.
Mukaan voi lisätä jonkun humoristisen kysymyksen, jotta tunnelma rentoutuu. Parit esittelevät
lopuksi toisensa kysymysten avulla.
Esimerkkikysymykset:
• Nimi ja kuinka kauan olet asunut Suomessa?
• Kuinka kauan olet opiskellut suomea?
• Mitä teet vapaa-ajallasi?
• Mitä haluaisit tehdä tulevaisuudessa?
• Mikä eläin olisit?

4. Paperitornit

15 min

Tavoite: Antaa ohjaajalle käsitys osallistujien
ryhmätyötaidoista. Rentouttaa ja naurattaa
ryhmää.
Menetelmä: Leikkimielinen kisailu.
Tarvikkeet ja tila: 25 kpl A4-paperiarkkia
jokaiselle ryhmälle, mittanauha, iso tila, jossa
osallistujat voivat jakautua ryhmiin.
Jaa osallistujat 3 tai 4 hengen pienryhmiin.
Jokaiselle ryhmälle annetaan 25 kpl A4-paperiarkkia sekä 3 minuuttia aikaa rakentaa niistä
mahdollisimman korkea torni ilman repimistä tai
liimaamista. Paperiarkkeja saa ainoastaan taitella ja pinota. Lopuksi rakennetut tornit mitataan
ja julistetaan voittaja.

Demokratian ABC
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Demokratia ja suomalainen
poliittinen järjestelmä
Osion tavoitteet: Tavoitteena on, että osallistujien
tieto demokratiasta poliittisena järjestelmänä lisääntyy. Samalla yhteiskunnallinen sanasto ja ymmärrys
politiikasta kaikkia ihmisiä koskettavana asiana
kasvavat. Ymmärrys kansalaisen roolista demokraattisessa järjestelmässä lisääntyy ja oman itsensä
hahmottaminen poliittisena toimijana helpottuu.
Osa-alueet voidaan jakaa esimerkiksi kahteen eri
tapaamiskertaan.
Osion rakenne:

Kuvakeskustelu
(15 min)

Harjoite:
Demokratia
on yhteistyötä
(20 min)

1. Kuvakeskustelu

Harjoite:
Demokratia
on moniäänisyyttä
(10 min)

Harjoite:
Demokratia
on kompromisseja
(5 min)

15 min

Tavoite: Esitellä osion teemat osallistujille
ja virittää osallistujat keskustelutunnelmaan.
Välittää osallistujille viesti siitä, että politiikka on
arkipäiväisiä asioita, jotka koskettavat kaikkia.
Menetelmä: Slide-esitys, ryhmäkeskustelu.
Tarvikkeet ja tila: Slide-esitys kuvista,
projektori.
Aloita tapaaminen kuvakeskustelulla, jossa
käydään läpi kuvia tavallisista arkisista asioista
(esim. koulu, julkinen liikenne, vanhustenhoito,
urheilupaikat), jotka koskettavat osallistujien
elämää. Osallistujilta kysytään keskustelussa,
onko kuvan esittämä asia politiikkaa. Keskustelussa herätetään nuoret ajattelemaan politiikkaa
arkisina asioina. Kuvakeskustelun päätteeksi
osallistujilta voi kysyä, mitä he tietävät demokratiasta, ja vastauksia voi käyttää johdatuksena
seuraaviin harjoitteisiin.
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Demokratian
peruspiirteet
(20 min)

Harjoite:
Minun
mielipiteeni
demokratiassa
(20 min)

Vierailu/
vierailija
(30–60 min)

Esimerkkikysymykset:
• Kuva Suomen poliittisista toimijoista,
esim. ministerit  Politiikka on virallinen
järjestelmä, testataan osallistujien
perustietoa suomalaisesta politiikasta.
• Kuva lumiaurasta  Politiikka on
arkipäiväisiä asioita; kuka on vastuussa
siitä, että tiet aurataan?
• Kuva vanhusten hoidosta  Politiikka on
henkilökohtaisia kysymyksiä; kuka hoitaa
minua, kun olen vanha?
• Kuva osallistujien koulusta  Politiikka on
henkilökohtaisia kysymyksiä; kuka päättää
siitä, missä minä saan käydä koulua?
• Kuva bussiliikenteestä  Politiikka on
henkilökohtaisia kysymyksiä; kuka päättää,
miten julkinen liikenne on järjestetty?
• Kuva tappelusta parlamentissa, esim.
Ukraina  Poliittisten kulttuurien erilaisuus,
minkälainen on suomalainen poliittinen
kulttuuri?
• Kuva verotoimistosta  Politiikassa
on oikeuksia mutta myös vastuita ja
velvollisuuksia.
• Kuva henkilöstä, jonka mielipiteenilmaisua
on rajoitettu  Oikeus omiin mielipiteisiin.

2. Demokratia on yhteistyötä

20 min

Tavoite: Esitellä demokratiaa eri toimijoiden
yhteistyönä, jossa kaikkia osapuolia tarvitaan
yhtäläisesti.
Menetelmä: Leikki, kisailu, ryhmäkeskustelu.
Tarvikkeet ja tila: Demokraattisia toimijoita A5lapuille tulostettuina (esim. puolue, eduskunta,
hallitus, kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus,
media, kansalainen), hakaneuloja tai
maalarinteippiä, 3 sanomalehtiarkkia/ryhmä,
iso tila, jonka reunalta toiselle voi liikkua ilman
suuria esteitä.
Jaa osallistujat 2 tai 3 ryhmään. Jokaisessa
ryhmässä osallistujille jaetaan demokraattisista
toimijoista tulostettuja lappuja, jotka he kiinnittävät rintaansa (esim. hallitus, eduskunta, puolue,
järjestö, media, kansalainen jne.). Osallistujien
kanssa voidaan tässä kohtaa kerrata eri toimijoiden roolit demokraattisessa järjestelmässä tai
asiaan voidaan palata Demokratian peruspiirteet
-osiossa. Varmista, että kaikissa ryhmissä on
useampia ”kansalaisia”.
Ryhmien on ylitettävä huoneen lattia, ns. ”krokotiilinvirta”, koskematta jaloillaan lattiaan. Ryhmille annetaan apuvälineiksi tehtävän suorittamista
varten 2 tai 3 sanomalehtiarkkia, joita ne voivat
käyttää askeleidensa alla. Kaikkien ryhmän
jäsenten on ylitettävä ”krokotiilinvirta”. Tehtävän
suorittaminen ei onnistu ilman yhteistyötä.
Kun ryhmät ovat päässeet ”krokotiilivirran”
toiselle puolelle, harjoite puretaan puhumalla
siitä, miten demokratiassa tarvitaan kaikkia
toimijoita ja eri toimijoiden on tehtävä toistensa
kanssa yhteistyötä. Mitä tapahtuu, jos jokin taho

3. Demokratia on
moniäänisyyttä

10 min

Tavoite: Herättää keskustelua erilaisten
mielipiteiden merkityksestä demokraattisessa
järjestelmässä.
Menetelmä: Musiikin kuuntelu,
ryhmäkeskustelu.
Tarvikkeet ja tila: Osallistujien omat
älypuhelimet, osallistujien henkilökohtaiset
musiikkivalinnat.
Pyydä osallistujia ottamaan esiin puhelimensa
ja valitsemaan sieltä kappale, josta he pitävät tai
jota he ovat viimeksi kuunnelleet. Ohjeista kaikkia käynnistämään musiikin toisto puhelimella.
Syntyy musiikin sekamelska, jota kuunnellaan
jonkin aikaa. Pyydä parin minuutin päästä
kaikkia sulkemaan musiikki. Lopuksi keskustele
osallistujien kanssa siitä, mitä harjoitteessa
tapahtui ja miten se liittyy mielipiteenilmaisuun
demokratiassa.

irtisanoutuu yhteistyöstä? Päästäänkö tavoitteisiin vain yhteistyöllä? Tekevätkö jotkin tahot
enemmän yhteistyötä demokratiassa kuin toiset?
Mihin kansalaista tarvitaan?
Jos nuoret eivät vielä tunne poliittisia toimijoita,
harjoite voidaan vetää myös ilman poliittisia toimijoita. Tällöin muodostuu yleisempi, yhteiskuntaa yleisesti kuvaava harjoite ja siihen voidaan
palata vielä, kun käydään läpi Demokratian
peruspiirteitä.
Harjoitteen toteutuksessa on otettava huomioon
osallistujien kulttuurit/uskonnot sekä esteet esim.
koskea toinen toistaan. Harjoite voidaan käydä
myös kisailuna joukkueiden välillä.
Esimerkkejä purkukysymyksistä:
• Mitä harjoitteessa tapahtui?
• Oliko yhteistyötä helppo tehdä?
• Vaikuttiko yhteistyöhön jotenkin se,
mitä toimijoita kukin esitti?
• Mitkä toimijat tekivät eniten yhteistyötä?
Entä vähiten?
• Kertooko tämä jotain demokratiasta?
Tehdäänkö demokratiassa yhteistyötä?
• Tarvittiinko harjoitteen onnistumiseen
yksi ”johtaja” porukkaan vai
osallistuivatko kaikki tasapuolisesti?
• Osallistuvatko kaikki toimijat
demokratiassa tasapuolisesti?
• Mitkä tahot tekevät demokratiassa
yhteistyötä?
• Onko eroja siinä, miten demokratia (tai
”krokotiilinvirta”) toimii omassa maassa
ja Suomessa?

Esimerkkejä purkukysymyksistä:
• Mitä harjoitteessa tapahtui?
• Oliko harjoite miellyttävä vai
epämiellyttävä?
• Kuvastaako harjoite millään tavalla
demokratiaa?
• Mitä tapahtuu, jos kaikki ”puhuvat” eli siis
soittavat musiikkia demokratiassa samaan
aikaan?
• Voiko musiikin soittamista eli siis
”puhumista” rajoittaa demokratiassa
jotenkin?
• Onko parempi, että demokratiassa on
mielipiteiden ja puheiden sekamelska,
vai olisiko parempi, jos sekamelskaa olisi
jotenkin rajoitettu?
• Kuka saa päättää, onko jokin musiikki/
mielipide parempi kuin jokin toinen?
• Ovatko kaikki mielipiteet demokratiassa
yhtä hyviä?
• Jos kaikki mielipiteet eivät ole yhtä
hyviä, miten vähemmän hyvät mielipiteet
määritellään?

Demokratian ABC
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4. Demokratia on
kompromisseja

5 min

Tavoite: Esitellä osallistujille enemmistön valta,
yksi demokratian pääpiirteistä.
Menetelmä: Äänestys, ryhmäkeskustelu.
Tarvikkeet ja tila: Kaksi erilaista
välipalavaihtoehtoa (esim. omenoita ja keksejä).
Tarjoa ryhmälle kahta erilaista välipalaa aivan
kuin kyseessä olisi normaali tapaamiseen
kuuluva eväshetki. Osallistujien tulisi luulla, että
kyseessä on tapaamisen sisällöstä irrallinen
taukoaktiviteetti. Ohjeista osallistujia äänestämään viittaamalla sen välipalan puolesta, mitä
he haluavat syödä. Enemmistö voittaa ja heidän
valitsemansa välipala annetaan koko ryhmälle.
Vähemmistön valitsema välipala jää syömättä.
Vähemmistö joutuu tyytymään enemmistön
valintaan. Lopuksi keskustellaan siitä, että
demokratiassa joudutaan usein hyväksymään
myös päätöksiä, jotka eivät ole itselle mieleisiä.

5. Demokratian peruspiirteet

20 min

Tavoite: Käydä läpi demokratian
perusperiaatteet ja sen keskeiset toimijat
Suomessa.
Menetelmä: Slide-esitys.
Tarvikkeet ja tila: Slide-esitys, projektori.
Käy demokratian peruspiirteet läpi ryhmän
kanssa slide-esityksen avulla.
Esimerkkislidet:
Slide 1
Mikä on demokratiaa?
a. Ihmisillä on erilaisia mielipiteitä.
b. Maassa on vapaat vaalit.
Ihmiset saavat itse päättää,
ketä he äänestävät vaaleissa.
c. Maassa on avoin päätöksenteko.
Kansalaiset tietävät, kuka tekee päätöksiä.
Kansalaiset tietävät myös,
miten päätökset tehdään.
d. Maassa kunnioitetaan ihmisoikeuksia,
eli kaikilla on samat oikeudet.
e. Maassa on oikeusjärjestelmä,
jossa on samat säännöt kaikille.
f. Ihmiset osallistuvat aktiivisesti
yhteiskunnan toimintaan.
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Slide 2
Mikä ei ole demokratiaa?
a. On olemassa vain yksi sallittu totuus tai
mielipide.
Kaikki muut mielipiteet on kielletty.
b. Maassa on epärehelliset vaalit.
Ihmiset eivät tiedä,
onko vaalien tulos oikea.
c. Maassa on suljettu päätöksenteko.
Kansalaiset eivät tiedä,
kuka tekee päätöksiä yhteisistä asioista
tai missä päätökset tehdään.
d. Ihmisoikeuksia rikotaan,
kaikilla ei ole samanlaisia ja tasa-arvoisia
oikeuksia.
e. Maassa on korruptiota
eli oikeutta voi ostaa rahalla.
f. Maassa on myös epätasa-arvoinen
oikeusjärjestelmä,
kaikki eivät saa oikeutta.
g. Ihmiset seuraavat sivusta passiivisesti,
mitä yhteiskunnassa tapahtuu.
Slide 3
Kuka tai ketkä voivat toimia suomalaisessa
demokratiassa?  Kun toiminta tapahtuu
Suomen valtiossa tai kunnissa
a. kansalaiset
b. puolueet
c. kansanedustajat
d. eduskunta
e. hallitus
f. ministeriöt
g. pääministeri
h. presidentti
i. oikeuslaitos
j. media
k. kansalaisyhteiskunta (yhdistykset, järjestöt)
Slide 4
Kuka tai ketkä voivat toimia suomalaisessa
demokratiassa?  Kun toiminta tapahtuu
kaupungeissa tai kunnissa.
a. kaupunkilainen
a. kaupunginvaltuusto
b. kaupunginhallitus
c. lautakunnat
d. kansalaisyhteiskunta (yhdistykset, järjestöt)

6. Minun mielipiteeni
demokratiassa

20 min

Tavoite: Tarjota osallistujille mahdollisuus
”poliittiseen osallistumiseen” eli omien
mielipiteiden ilmaisuun. Harjoitteen kautta
konkretisoituu se, että politiikka ei ole vain
poliitikkojen asia vaan jokaisella voi olla
mielipide yhteisistä asioista. Osallistujat
myös huomaavat, että yhteisistä asioista
keskusteleminen voi olla mukavaa ja hauskaa.
Ryhmän kielitaidon mukaan ohjaajan tulee tukea
ryhmiä keskustelussa.
Menetelmä: Pienryhmäkeskustelu.
Tarvikkeet ja tila: Jokaiselle ryhmälle
valmistellut väitekortit.
Jaa osallistujat muutaman hengen ryhmiin.
Jaa jokaiselle ryhmälle pino tulostettuja väitteitä
poliittisista ja arkisista asioista. Ohjeista ryhmää
käymään väitteet läpi yksi kerrallaan ja keskustelemaan jokaisen ryhmän jäsenen mielipiteistä
asiaan liittyen. Osallistujat voivat esimerkiksi
lukea vuorotellen väitteen. Kun väite on käsitelty
eikä siitä enää nouse esiin uusia mielipiteitä, sen
voi poistaa pakasta. Ryhmän kielitaidon mukaan
ohjaajan tulee tukea ryhmiä keskustelussa.
Sano mielipiteesi!
Oletko samaa mieltä vai eri mieltä?
• On ärsyttävää, että Suomessa on niin kylmä.
• Ruoka minun kotimaassani oli parempaa kuin
Suomessa.
• Peruskoulussa täytyy olla kaikille pakollisia
liikuntatunteja.
• Kaikkien täytyy opiskella ruotsia koulussa.
• Opiskelun yliopistossa täytyy olla ilmaista
kaikille.
• On oikein, että äiti, lapsi ja vaunut pääsevät
ilmaiseksi bussiin.
• Kauppojen pitäisi olla auki joka päivä.
• On hyvä asia, että Suomessa maksetaan
paljon veroja.
• On hyvä, että rikkaat maksavat enemmän
veroja kuin köyhät.
• Minun asuinalueelleni kulkee tarpeeksi
busseja. Lisää ei tarvita.
• Minun asuinalueellani on tarpeeksi paljon
palveluja ( kauppoja, kirjasto, liikuntakeskus,
ravintoloita). Lisää ei tarvita.
• Terveydenhoidon (= lääkärin) ei tarvitse olla
ilmaista kaikille.
• Lasten täytyy päästä päiväkotiin myös silloin,
kun äiti on kotiäiti tai työtön.

• Tasa-arvoinen avioliittolaki on tärkeä ja
oikeudenmukainen asia.
• Kehitysvammaisten ihmisten pitäisi
pysyä kotona eikä käydä töissä.
• Maahanmuuttajien on helppo saada
Suomesta töitä.
• Kaikkien työntekijöiden pitäisi liittyä
ammattiliittoon.
• Työntekijälle voi maksaa vähemmän
palkkaa, jos hän on nuori.
• Naiselle voi maksaa vähemmän palkkaa
kuin miehelle samasta työstä.
• Rikolliset saavat Suomessa
oikeudenmukaiset rangaistukset.

7. Vierailu/vierailija

30–60 min

Tavoite: Konkretisoida politiikka- ja demokratiateemoja ja antaa politiikalle kasvot sekä
madaltaa kynnystä ottaa yhteyttä poliitikkoihin/
päättäjiin.
Menetelmä: Vierailu tai vierailija.
Tarvikkeet ja tila: Riippuu tapaamisen
lopullisesta sisällöstä.
Järjestä tapaamiskerralle vierailu johonkin
demokratiaa tai poliittista järjestelmää havainnollistavaan kohteeseen. Kohteena voi olla
esim. eduskunta, kaupunginvaltuusto, kaupunkien asukasdemokratiaprojektit, puoluetoimisto,
poliittinen nuorisojärjestö tai kaupunginosatoimijat. Varmista, että vierailun esittelijä ottaa
huomioon osallistujien kielitaidon.
Vierailun jälkeen on hyvä varata aikaa ryhmän
omalle purulle. Mitä vierailusta jäi mieleen? Mikä
jäi mietityttämään?
Vaihtoehtoisesti tapaamiskerralle voi järjestää
vierailijan. Vierailija voi olla esim. kansanedustaja, kaupunginvaltuutettu, puoluepoliittisen
toiminnan aktiivi, asukasyhdistysaktiivi, median
edustaja tai vapaa aktivisti. Tässäkin tulee
kiinnittää huomiota vierailijan kykyyn esittää
asiansa selkokielellä. Osallistujat voivat valmistella vierailijalle kysymyksiä etukäteen, jotta
vierailun lopuksi syntyisi keskustelua.
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Järjestöt ja
vapaaehtoistyö
Osion tavoitteet: Tavoitteena on, että osallistujat
ymmärtävät paremmin, mitä käsitteet järjestö ja
vapaaehtoistyö tarkoittavat, ja samalla lisääntyy tieto
suomalaisen järjestökentän toiminnasta. Vapaaehtoistyön eri mahdollisuudet avautuvat osallistujille ja
he ymmärtävät, että vapaaehtoistoiminnasta voi olla
monia hyötyjä heille, myös työllistymisessä. Osallistujat hahmottavat aikaisempaa paremmin oman
ympäristönsä osallistumismahdollisuuksia. Kontrolli
omasta vapaa-ajasta lisääntyy.
Osa-alueet voidaan jakaa esimerkiksi kolmeen
erilliseen tapaamiskertaan.
Osion rakenne:

Mikä on
järjestö?
(10 min)

Harjoite:
Nimeä
järjestö

Esimerkkivideo
(5 min)

(20 min)

Mitä on
vapaaehtoistyö?
(10 min)

1. Mikä on järjestö?

10 min

Tavoite: Esitellä järjestön käsite osallistujille.
Menetelmä: Slide-esitys.
Tarvikkeet ja tila: Slide-esitys, projektori.
Kysy osallistujilta, tietävätkö he, mikä järjestö
on. Esittele sitten sliden avulla erilaisia suomen kielen sanoja järjestölle. Käy myös läpi
järjestön peruspiirteet.

Esimerkkivideo
(10 min)

Harjoite:
Vapaaehtoistyön hyödyt
(20 min)

Vierailu/
Vierailija
(30–60 min)

Harjoite: Oman
vapaaehtoistyön suunnitelman tekeminen
(60 min)

Slide 3
Mitä tarkoittaa järjestö?
Ihmiset muodostavat ryhmiä,
jotka ovat kiinnostuneet samoista asioista.
Ryhmät ajavat oman asiansa etua.
Ryhmät haluavat, että jokin asia on paremmin.
Ne haluavat parantaa esimerkiksi
lasten hyvinvointia, naisten oikeuksia,
eläinten oikeuksia, urheilua
tai kehitysvammaisten palveluja.

Esimerkkislidet:
Slide 1
Selitä sanat. Mitä tämä sana tarkoittaa?
a. järjestö
b. yhdistys
c. seura
d. ry
e. liitto
Slide 2:
Ihmiset ovat kiinnostuneita monista erilaisista
asioista.

Slide 4
Mikä on järjestön virallinen määritelmä?
a. Järjestössä on vähintään 3 jäsentä.
b. Järjestön toiminta on pysyvää.
c. Järjestöllä on aatteellinen tarkoitus.
Se tarkoittaa, että järjestö toimii
jonkin asian puolesta, puolustaa jotakin.
Järjestö antaa ihmisille myös lisää tietoa
jostakin asiasta tai edistää jotain asiaa.
Slide 5
Suomen järjestöt:
a. Suomessa on lähes 135 000 järjestöä.
b. Maahanmuuttajat ovat perustaneet
c. noin 1000 erilaista järjestöä.
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2. Esimerkkivideo

5 min

Tavoite: Esittää konkreettinen esimerkki yhden
järjestön toiminnasta.
Menetelmä: Video.
Tarvikkeet ja tila: Etukäteen valittu
esimerkkivideo, projektori.
Etsi etukäteen esim. YouTubesta tai Vimeosta
jonkin järjestön lyhyt esittelyvideo, jossa kerrotaan, mitä järjestö tekee.

3. Nimeä järjestö

20 min

Tavoite: Aktivoida osallistujia pohtimaan,
mitä järjestöjä he tietävät joko kotimaastaan,
maailmalta tai Suomesta.
Menetelmä: Ryhmätyöskentely, leikkimielinen
kisailu.
Tarvikkeet ja tila: Paperia, kyniä.
Jaa osallistujat 3 tai 4 hengen pienryhmiin ja
anna ryhmille paperia ja kynä. Ryhmien tulee
viiden minuutin aikana kirjata paperille niin
monta järjestöä Suomesta, omasta maasta tai
maailmalta kuin he keksivät. Lopuksi jokaisen
ryhmän listat käydään läpi ja katsotaan, mikä
ryhmä listasi eniten järjestöjä. Oleellista on
kisailun lisäksi keskittyä siihen, että osallistujat
ymmärtävät järjestö-käsitteen. Vain todellisesta
järjestöstä voi saada pisteen. Kisailun päätyttyä
voidaan keskustelua jatkaa siitä, miksi järjestöjä
tarvitaan yhteiskunnassa. Minkälainen rooli
järjestöillä on ihmisten aktivoimisessa, palveluiden tuottamisessa tai erilaisten ihmisten tai
asioiden etujen ajajana? Entä ovatko osallistujat
toimineet joskus jossakin järjestössä?

4. Mitä on vapaaehtoistyö

10 min

Tavoite: Esitellä vapaaehtoistyön käsite
osallistujille.
Menetelmä: Slide-esitys.
Tarvikkeet ja tila: Slide-esitys, projektori.
Esittele sliden avulla vapaaehtoistyön perusajatus. Esimerkkislidet:
Slide 1
Palkkatyö – Vapaaehtoistyö
Mitä ne tarkoittavat?
a. Palkkatyöstä saa palkkaa.
– Vapaaehtoistyöstä ei saa palkkaa.
b. Ihmiset tekevät palkkatyötä,
koska he tarvitsevat rahaa.
– Ihmiset tekevät vapaaehtoistyötä,
koska he haluavat tehdä sitä.
Slide 2
Vapaaehtoistyö:
a. Ihmiset tekevät vapaaehtoistyötä usein järjestöissä.
b. Vapaaehtoistyöstä on hyötyä itselle ja muille.
c. Vapaaehtoistyö voi olla myös harrastus.
d. Vapaaehtoistyö voi olla myös harrastus

5. Esimerkkivideo

10 min

Tavoite: Konkretisoida erilaisia
vapaaehtoistöitä, joita Suomessa voi tehdä.
Menetelmä: Video.
Tarvikkeet ja tila: Etukäteen valitut
esimerkkivideot erilaisista vapaaehtoistöistä,
projektori.
Etsi etukäteen esim. YouTubesta tai Vimeosta
muutama lyhyt esimerkkivideo vapaaehtoistyöstä. Valitse esimerkit mahdollisimman erityyppisistä töistä.
Esimerkkivideoita:
• Vapaaehtoistyö vanhusten parissa
• Lipaskeräys tai muu varainhankinnallinen
vapaaehtoisuus
• Vapaaehtoisuus urheiluseurassa,
esim. jalkapallon juniorivalmennus
• Asukasyhdistystoiminta,
esim. asuinaluejuhlien järjestäminen
• Nuorisotoiminta, esim. partio
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6. Vapaaehtoistyön hyödyt

20 min

Tavoite: Pohtia, mitä hyötyä vapaaehtoistyöstä
voisi olla osallistujille, ja konkretisoida, mitä
taitoja vapaaehtoistyössä voi oppia.
Menetelmä: Ryhmätyöskentely.
Tarvikkeet ja tila: Paperia, kyniä.
Jaa osallistujat 3 tai 4 hengen pienryhmiin ja
anna ryhmille paperia ja kyniä. Ryhmien tulee
pohtia, mitä hyötyä vapaaehtoistyöstä voi olla
tekijälle itselleen. Miksi jonkun kannattaisi tehdä
vapaaehtoistyötä? Mitä osallistujat itse voisivat
saada vapaaehtoistyöstä, jos he tekisivät sitä?
Asiat listataan paperille. Lopuksi kaikkien
ryhmien listat puretaan. Vapaaehtoistyön kautta
saa esim. kivaa ja kiinnostavaa tekemistä,
vapaaehtoistyössä voi harjoitella suomen
kieltä, vapaaehtoistyössä tapaa uusia ihmisiä
ja saa kavereita, vapaaehtoistyössä oppii
suomalaisesta kulttuurista ja tavoista toimia,
vapaaehtoistyössä luo kontakteja ja verkostoja,
vapaaehtoistyössä oppii taitoja ja tietoja, joista
on hyötyä erilaisissa töissä, ja vapaaehtoistyössä voi tehdä töitä sen asian edistämiseksi, jonka
kokee tärkeäksi.

7. Vierailu/vierailija

30–60 min

Tavoite: Tarjota osallistujille konkreettinen
esimerkki järjestöstä tai vapaaehtoistyöstä
ja antaa tietoa siitä, miten järjestötoimintaan
pääsee mukaan.
Menetelmä: Vierailu tai vierailija.
Tarvikkeet ja tila: Riippuu tapaamisen
lopullisesta sisällöstä.
Järjestä tapaamiskerralle vierailu johonkin järjestöön, jossa järjestön edustaja kertoo järjestön
toiminnasta ja mahdollisuuksista päästä mukaan
vapaaehtoistyöhön. Osallistujilta voi ABC-kokonaisuuden alussa tiedustella heidän kiinnostuksiaan ja valita järjestön sen perusteella.
Varmista, että vierailun esittelijä ottaa huomioon
osallistujien kielitaidon ja selkokielistää esittelyä.
Vierailun jälkeen on hyvä varata aikaa ryhmän
omalle purulle. Mitä vierailusta jäi mieleen? Mikä
jäi mietityttämään? jne. Vaihtoehtoisesti tapaamiskerralle voidaan järjestää vierailija. Vierailija
voi olla jonkin järjestön aktiivi ja kertoa omasta
kokemuksestaan vapaaehtoistyössä. Tässäkin
tulee varmistaa, että vierailija pystyy esittämään
asiansa selkokielellä. Osallistujat voivat valmistella vierailijalle kysymyksiä etukäteen, jotta
vierailun lopuksi syntyisi keskustelua.
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8. Oman vapaaehtoistyön
suunnitelman tekeminen

10 min

Tavoite: Pyrkiä tekemään jokaiselle osallistujalle
oma, henkilökohtainen suunnitelma uuden
harrastuksen tai vapaaehtoistyön löytämiseksi ja
osallistumisrohkeuden lisäämiseksi.
Menetelmä: Pohdinta, omien kiinnostuksen
kohteiden kartoitus, vapaaehtoisten kanssa
työskenteleminen
Tarvikkeet ja tila: Useampi ohjaaja/
vapaaehtoinen, älypuhelimia/tabletteja/
tietokoneita, paperia, kyniä.
Harjoitteen toteutusta varten tarvitaan useampia
ohjaajia/vapaaehtoisia, jotka voivat työskennellä tiiviisti yksittäisten osallistujien kanssa.
Osallistujat voidaan myös jakaa 2 tai 3 hengen
pienryhmiin, jolloin yksi ohjaaja/vapaaehtoinen
vastaa yhdestä ryhmästä.
Anna jokaiselle osallistujalle paperi ja kynä ja
ohjeista heitä piirtämään paperille heidän oman
elämänsä tärkeimmät asiat ja kiinnostuksen
kohteet. Tähän oman elämän karttaan voi piirtää
itsensä keskelle ja sen ympärille ihmisiä, harrastuksia, unelmia, asioita, joita pitää tärkeänä, jne.
Aikaa piirtämiselle voi varata 10–15 min.
Harjoitteen toiseen vaiheeseen siirryttäessä
osallistujat pitävät edellisen harjoitteen kartat
itsellään. Kartan pohjalta osallistujat työstävät
ohjaajien/vapaaehtoisten tuella oman henkilökohtaisen vapaaehtoistyösuunnitelmansa.
Vapaaehtoistyösuunnitelmaa tehdään osallistujien omien kiinnostusten pohjalta. Minkälaisia
kiinnostuksen kohteita kartta paljastaa? Mitä
unelmia osallistujalla ehkä on? Miten vapaaehtoistyö (tai uusi harrastus) voisi vastata näihin
kiinnostuksen kohteisiin tai unelmiin? Ohjaajien/
vapaaehtoisten tehtävänä on kysellä osallistujilta
tarkentavia kysymyksiä kiinnostuksista, kertoa
sopivista vapaaehtoistyön/harrastusten vaihtoehdoista ja etsiä netistä tietoa näistä mahdollisuuksista.
Suunnitelma voidaan kirjata paperille, jotta se
jää osallistujille tunnin jälkeen ja siihen voi palata
tarvittaessa myöhemmin.
Apukysymyksiä vapaaehtoistyön suunnitelmaa
varten:
• Millainen vapaaehtoistyö tai harrastus
sinua kiinnostaa?
• Mitä uutta haluat oppia vapaaehtoistyössä
tai harrastuksessa?
• Millaiset järjestöt järjestävät vapaaehtoistyötä
tai harrastuksia?
• Mikä niistä kiinnostaa sinua?
• Mistä saat näiden järjestöjen yhteystiedot?
• Miten voit ottaa yhteyttä näihin järjestöihin?

Aktiivisuus omassa arjessa
(Oikeudet ja velvollisuudet/
Omat mielipiteet)
Osion tavoitteet: Tavoitteena on, että osallistujat
pohtivat omia mielipiteitään ja niiden ilmaisu helpottuu. Ymmärrys käsitteistä oikeus ja velvollisuus kasvaa ja tieto suomalaisista lakisääteisistä oikeuksista
ja velvollisuuksista lisääntyy. Tunnekokemus siitä,
että osallistuminen ja aktiivisuus omassa arjessa voi
olla hauskaa sekä hyödyllistä, vahvistuu.
Osa-alueet voidaan jakaa esimerkiksi kahteen eri
tapaamiskertaan.
Osion rakenne:

Harjoite: Tuolit

(10 min)

1. Tuolit

Kuvakeskustelu

(15 min)

Harjoite:
Mielipidejana
(20 min)

Harjoite:
Neuvottelu
(15 min)

10 min

Oikeudet ja
velvollisuudet
Suomessa
(10 min)

Harjoite:
Oikeus- ja velvollisuusväittämät
(15 min)

2. Kuvakeskustelu

15 min

Tavoite: Saattaa osallistujat tematiikan äärelle
ja konkretisoida keskustelua aktiivisuudesta.
Menetelmä: Fyysinen tekeminen.
Tarvikkeet ja tila: Tuolit jokaiselle osallistujalle,
tila, jossa tuoleja voi siirtää.

Tavoite: Saattaa osallistujat tematiikan äärelle,
nostaa esiin mielipiteitä aktiivisuudesta ja
passiivisuudesta.
Menetelmä: Slide-esitys, ryhmäkeskustelu.
Tarvikkeet ja tila: Slide-esitys, projektori.

Ohjeista puolta osallistujista siirtämään pöydät
syrjään ja tuolit keskelle huonetta ympyrämuodostelmaan. Puolet osallistujista ohjeistetaan
odottamaan sivussa, että muut saavat järjestelyn valmiiksi. Kun osallistujat ovat istuneet
tuoleille, kysytään, kumpi ryhmä oli aktiivinen
ja kumpi oli passiivinen. Mitä tarkoittaa olla
aktiivinen tai passiivinen?

Johdata osallistujat tuoliharjoitteen jälkeen
keskusteluun aktiivisuudesta käyttämällä apuna
kuvia. Onko kuvassa esiintyvä asia aktiivisuutta? Mitä aktiivisuus tarkoittaa? Milloin ihminen
on aktiivinen? Pitääkö aina olla aktiivinen?
Milloin pitää? Milloin ei pidä? Milloin ja miten
osallistujat ovat itse aktiivisia? Entä passiivisia?
Keskustelun voi päättää pohdintaan siitä, onko
oman mielipiteen ilmaisu aktiivisuutta.
Esimerkkikuvia kuvakeskusteluun:
• Kuva sohvalla laiskottelijasta
• Kuva äänestämisestä
• Kuva oppilaasta pitämässä puhetta koulussa
• Kuva apaattisesta, syrjäytyneestä nuoresta
• Kuva kahvipöydän äärellä käytävästä
keskustelusta
• Kuva juhlimisesta/yökerhosta
• Kuva sanomalehden lukemisesta
• Kuva mielenosoituksesta (rauhallinen tai
aggressiivinen)
• Kuva poliittisesta kampanjoinnista
• Kuva ihmisestä, jonka mielipiteen ilmaisu on
estetty
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3. Mielipidejana

20 min

4. Neuvottelu

15 min

Tavoite: Rohkaista osallistujia pohtimaan omia
mielipiteitään ja ilmaisemaan niitä.
Menetelmä: Mielipiteiden ilmaisu.
Tarvikkeet ja tila: Paperiarkki, johon on
kirjoitettu ”täysin samaa mieltä”, ja paperiarkki,
johon on kirjoitettu ”täysin eri mieltä”; avoin tila,
johon voi muodostaa janan.

Tavoite: Tutustuttaa osallistujat oman
mielipiteen perusteluun mielikuvitustarinan
avulla.
Menetelmä: Tarina, neuvottelu.
Tarvikkeet ja tila: Tarinan roolit tulostettuina
osallistujille, tila, jossa pienet ryhmät voivat
keskustella rauhassa.

Kiinnitä tilan toiseen päähän ”Täysin samaa
mieltä” -lappu ja toiseen päähän ”Täysin eri mieltä” -lappu. Nämä laput muodostavat janan, jolle
osallistujat asettuvat sen perusteella, mitä mieltä
ovat ohjaajan esittämistä väitteistä. Väittäminä
voidaan käyttää esimerkiksi ao. vaihtoehtoja.
Väittämät on kuitenkin aina muokattava kohderyhmän ikä- ja kokemustasoa sekä kulttuuritaustaa vastaaviksi:

Jaa osallistujat 6 hengen ryhmiin ja jaa jokaiselle
ryhmäläiselle oma rooli. Roolit ovat: presidentti,
5-vuotias lapsi, narkomaani, yksinhuoltajaäiti,
murhaaja ja pappi/imaami. Jos ryhmäläisiä
on vähemmän kuin 6, jätä pappi/imaami pois
tarinasta.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kahvi on hyvää.
Koirat ovat kivempia kuin kissat.
Hevoset ovat kivempia kuin lehmät.
Kotimaassani on parempi sää kuin Suomessa.
Kaikkien on pakko äänestää vaaleissa.
Vanhempia ihmisiä täytyy kunnioittaa.
Kaikilla on oikeus sanoa mielipiteensä,
vaikka se olisi millainen tahansa
(esimerkiksi rasistinen tai naisvihainen).
Ihmisen täytyy ansaita elantonsa omalla
työllä.
Ihmisten ei pitäisi elää sosiaalituen varassa.
Uskonto on yksityinen asia.
Turkistarhaus pitää kieltää.
Joskus voi olla oikein rikkoa lakia.
Abortti on oikein ja sallittua.
Kuolemanrangaistus on hyvä asia.

Kunkin väittämän ja janalle asettumisen jälkeen
osallistujilta voidaan kysellä, miksi he ovat
asettautuneet juuri tiettyyn kohtaan janaa. Kysy
sekä samaa mieltä olevilta että eri mieltä olevilta.
Harjoitteen lopuksi voidaan yhdessä keskustella
siitä, minkälaisissa tilanteissa osallistujien on
helppo ilmaista oma mielipiteensä. Entä minkälaisissa tilanteissa on vaikea ilmaista oma
mielipiteensä? Onko Suomessa ja omassa
kotimaassa erilaista kertoa oma mielipiteensä?
Mistä omat mielipiteet tulevat? Kuka niihin
vaikuttaa?

22

Demokratian ABC

Ryhmille kerrotaan, että henkilöt ovat lentokoneessa, joka alkaa pudota, ja hahmojen on
hypättävä koneesta laskuvarjolla. Laskuvarjoja
on kuitenkin yksi vähemmän kuin hahmoja.
Osallistujat joutuvat omassa roolissaan keksimään perusteluja sille, miksi heidän hahmonsa
pitäisi saada laskuvarjo. Kaksi hahmoa ei voi
käyttää samaa laskuvarjoa. Huomio kiinnittyy
neuvottelutaitojen lisäksi myös moraalisiin
valintoihin.
Harjoite puretaan, kun kaikki ryhmät ovat
saaneet neuvottelun päätökseen. Oliko tehtävä
helppo? Kuka teki lopullisen päätöksen vai oliko
päätös yksimielinen? Mikä oli vaikeinta oman
hahmon perusteluissa?

5. Oikeudet ja velvollisuudet
Suomessa

10 min

Tavoite: Tutustuttaa osallistujat oleellisiin
lakisääteisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin
Suomessa.
Menetelmä: Slide-esitys.
Tarvikkeet ja tila: Slide-esitys, projektori.
Esittele slide-esityksen avulla tärkeitä lakisääteisiä oikeuksia ja velvollisuuksia Suomessa.
Slide 1 Oikeudet =
Oikeus on lupa tai mahdollisuus tehdä jotain.
a. Suomen perustuslaki kertoo,
mitä ovat perusoikeudet.
Kaikilla kansalaisilla on perusoikeudet.
Muut lait eivät saa olla ristiriidassa perustuslain kanssa.
b. Jos ulkomaalainen asuu Suomessa
pysyvästi, hänellä on melkein samat oikeudet
kuin suomalaisilla.
Eroja oikeuksissa voi olla esimerkiksi työnteossa ja äänioikeudessa.
Slide 2
Jokaisella ihmisellä on samat oikeudet lain
edessä.
a. Kaikilla on oikeus elää rauhassa ja olla
vapaa, jokaisen omaisuus on turvassa.
b. Kaikilla on sananvapaus.
c. Kaikilla on uskonnonvapaus.
d. Kaikilla on kokoontumisvapaus.
e. Kaikilla on oikeus liikkua vapaasti Suomessa.
f. Kaikilla on kotirauha.
g. Kaikilla on kirje- ja puhelinsalaisuus.

6. Oikeus- ja
velvollisuusväittämät

20 min

Tavoite: Kerrata oikeudet ja velvollisuudet
leikkimielisellä äänestysharjoitteella.
Menetelmä: Äänestys.
Tarvikkeet ja tila: Väittämät joko luettuna
tai slide-esityksessä, punainen ja vihreä
äänestyslappu jokaiselle osallistujalle.
Jaa jokaiselle osallistujalle yksi punainen ja
yksi vihreä äänestyslappu. Lue sitten väittämiä
oikeuksista ja velvollisuuksista Suomessa.
Osallistujat äänestävät vihreillä ja punaisilla
äänestyslapuilla, onko kyseessä todellinen
oikeus/velvollisuus vai keksitty. Vihreä lappu
nostetaan, jos osallistuja uskoo oikeuden/velvollisuuden olevan todellinen; punainen taas silloin,
jos kyseessä on valheellinen väittämä. Kerro
oikea vastaus aina kunkin äänestyksen jälkeen.

h. Kaikilla on oikeus opiskella ilmaiseksi peruskoulussa.
i. Kaikilla on oikeus valita työnsä
ja saada siitä palkkaa.
j. Kaikilla on oikeus perusasioihin.
k. Sellaisia ovat esimerkiksi terveyspalvelut ja
asunto.
l. Kaikilla yli 18-vuotiailla on äänioikeus,
jos he ovat Suomen kansalaisia.
Slide 3 Velvollisuudet =
Velvollisuus tarkoittaa, että ihmisen täytyy tehdä
jotain, hänellä on vastuu tehdä jotain.
a. Kaikilla ihmisillä on velvollisuuksia,
eli asioita, jotka on pakko tehdä.
b. Kaikilla suomalaisilla ja maahanmuuttajilla on
samat velvollisuudet,mutta maahanmuuttajilla
ei ole asevelvollisuutta Suomessa.
Slide 4
Mitä velvollisuuksia on kaikilla ihmisillä?
c. Kaikilla on velvollisuus noudattaa lakia.
d. Kaikilla 7–16-vuotiailla lapsilla on
oppivelvollisuus, eli heidän täytyy käydä
koulua.
e. Kaikilla kansalaisilla on velvollisuus maksaa
veroja (poikkeus: lapset)
f. Kaikilla vanhemmilla on velvollisuus huolehtia omista lapsistaan.
g. Kaikilla on velvollisuus auttaa, jos joku tarvitsee apua esimerkiksi onnettomuudessa.
h. Kaikilla 18–60-vuotiailla suomalaisilla miehillä
on asevelvollisuus.
i. Suomen kansalaisilla on velvollisuus puolustaa omaa maataan, jos tulee sota.
j. Suomen kansalaisilla täytyy olla sukunimi ja
etunimi.

Väittämät
• Suomessa on kiellettyä kirjoittaa oma mielipide esimerkiksi lehteen – Väärin
• Suomessa kaikkien täytyy kuulua evankelisluterilaiseen kirkkoon – Väärin
• Jokaisen Suomessa asuvan ihmisen täytyy
noudattaa Suomen lakia – Oikein
• Sinun täytyy päästää tuntemattomat ihmiset
sisälle kotiisi – Väärin
• Ulkomaalainen saa äänestää kunnallisvaaleissa, jos hän asuu Suomessa vakituisesti
– Oikein
• Eläkeläiset (yli 65-vuotiaat) eivät saa enää
äänestää vaaleissa – Väärin
• Mies tai vaimo saa avata puolisonsa kirjeet
tai lukea hänen tekstiviestinsä – Väärin
• Suomessa lapsen ei tarvitse käydä koulua,
jos hän ei itse halua – Väärin
• Suomessa täytyy auttaa, jos tuntematon
ihminen makaa loukkaantuneena maassa –
Oikein
• Eläkeläisten ei tarvitse enää maksaa veroja
– Väärin
• Ulkomaalaisen miehen on pakko mennä
Suomessa armeijaan – Väärin
Demokratian ABC
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Kertaus
Osion tavoitteet: Tavoitteena on, että osallistujat
muistelevat kokonaisuuden aikana opittua ja keskusteltua ja heille jää hyvä mieli kokonaisuudesta.
Kertaus antaa myös ohjaajalle mahdollisuuden
kerätä palautetta kokonaisuudesta.
Osa-alueet voidaan jakaa esimerkiksi kolmeen
erilliseen tapaamiskertaan.
Osion rakenne:

Harjoite:
Leikkimielinen tietokilpailu
(20 min)

Harjoite:
Ryhmäkeskustelu
tapaamisten aikana
opitusta

(20 min)

Harjoite:
Toivepuu
(10 min)

1. Leikkimielinen tietokilpailu

Osallistumistodistukset
(15 min)

20 min

Tavoite: Kannustaa osallistujia kertaamaan
hauskalla tavalla kokonaisuuden aikana opittua.
Menetelmä: Tietokilpailu.
Tarvikkeet ja tila: Tietokilpailukysymykset,
paperia ja kyniä joukkueille sekä palkinto
voittajajoukkueelle.
Jaa ryhmä esim. kahteen joukkueeseen, joissa
osallistujat kisaavat leikkimielisessä tietokilpailussa. Ohjeista joukkueita keksimään itselleen
nimi. Anna jokaiselle kysymykselle vastausaikaa
muutama minuutti ja varmista, että kaikki joukkueessa osallistuvat vastausten kirjaamiseen.
Lopuksi pisteytä vastaukset haluamallasi tavalla
ja julista voittaja. Huomaa, että vastauksia voi
olla monenlaisia ja pisteitä voi antaa eri periaatteilla. Pistelaskusta ei siis kannata tehdä liian
vakavaa.
Tietokilpailukysymykset
1. Mitä demokratia on? Millainen on demokraattinen yhteiskunta?
2. Ketkä voivat olla mukana suomalaisessa
demokratiassa?
3. Sanokaa mahdollisimman monta järjestöä
Suomessa.
4. Minkä väriset silmät ohjaajalla on?
5. Mitä tarkoittaa vapaaehtoistyö?
6. Kenet tapasitte järjestövierailulla?
Mikä oli hänen nimensä?
7. Millaisen järjestön te haluaisitte perustaa?
8. Mikä oli tärkein uusi sana, jonka opitte
tällä kurssilla?
9. Sanokaa yksi uusi asia, jonka opitte
kurssin aikana.
10. Sanokaa yksi asia, mitä ette tienneet
ennen kurssia.
11. Mikä oli tärkein asia, minkä opitte kurssilla?
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2. Ryhmäkeskustelu tapaamisten
aikana opitusta
20 min
Tavoite: Kannustaa osallistujia pohtimaan
omaa oppimistaan tarkemmin sekä saattaa se
sanalliseen muotoon yhdessä muiden kanssa.
Menetelmä: Ryhmäkeskustelu.
Tarvikkeet ja tila: Paperia ja kyniä ryhmille.
Jaa ryhmä 3 tai 4 osallistujan pienryhmiin.
Ohjeista ryhmiä keskustelemaan siitä, mikä on
ollut parasta kokonaisuuden aikana ja mitä he
ovat oppineet. Lopuksi jokainen ryhmä esittelee
koko ryhmälle muutaman heidän pienryhmässään esiin nousseen asian.

3. Aktiivisen kansalaisen
toivepuu

10 min

Tavoite: Suunnata osallistujien ajatukset
tulevaisuuteen, ABC:n jälkeiseen aikaan.
Kannustaa osallistujia pohtimaan, miten
tapaamisissa opitut asiat siirretään omaan
arkeen.
Menetelmä: Pohdinta, post-it-lappu.
Tarvikkeet ja tila: Post-it-lappuja, seinä, jolle
kiinnittää laput.
Jaa jokaiselle osallistujalle muutama post-itlappu. Ohjeista heitä kirjaamaan ylös ainakin
yksi aktiivisen kansalaisen toive tai unelma
tulevaisuudelle. Täsmennä ohjeistuksessa,
että toiveen tulisi liittyä aktiivisuuteen omassa
elämässä ja osallistumiseen, ABC-kokonaisuuden teemoihin. Lopuksi post-it-laput liimataan
yhdelle seinälle osallistujien valitsemaan
muodostelmaan. Ryhmästä voidaan myös ottaa
kuva tämän toivepuun edessä.

4. Osallistumistodistukset

15 min

Tavoite: Juhlistaa kokonaisuuden päätöstä
ja antaa jokaiselle osallistujalle oma todistus
kokonaisuuden läpikäymisestä.
Menetelmä: Juhlistaminen, todistukset.
Tarvikkeet ja tila: Osallistumistodistukset
kaikille osallistujille.
Valmistele jokaiselle osallistujalle etukäteen
todistus kurssin suorittamisesta. Todistukset
jaetaan juhlallisesti luokan edessä taputuksien
saattelemana.

Lisämateriaali – Sanasto
Sanasto sisältää selitettävän sanaston ja lyhyet,
kielenopiskelijoiden tarpeisiin yksinkertaistetut
selitykset.
Sanasto on laadittu sen mukaan, että opiskelijoiden
kielitaidon taso olisi vähintään A2.1.
mielipide = mitä sinä ajattelet jostakin asiasta

vaalit = Vaaleissa ihmiset äänestävät eli valitsevat oman ehdokkaan
suuresta joukosta ehdokkaita. Presidentinvaaleissa ihmiset valitsevat
presidentin, eduskuntavaaleissa ihmiset valitsevat 200 kansanedustajaa eduskuntaan. Kunnallisvaaleissa ihmiset valitsevat päättäjät valtuustoon. Kunnallisvaaleissa voi äänestää vain saman kunnan sisällä.
avoin päätöksenteko = päättäjät kertovat ihmisille avoimesti niistä
asioista, joista he tekevät päätöksiä, sekä valmiista päätöksistä
kunnioittaa (1) = antaa arvoa, arvostaa jotakin asiaa tai ihmistä

ihmisoikeuksia  ihmisoikeus = jokaisella ihmisellä on samat yleiset
oikeudet, esimerkiksi oikeus elää, oikeus sanoa oma mielipide ja
valita oma uskonto
oikeusjärjestelmä = Yhteiset säännöt ja lait yhteiskunnassa
selittävät, mikä on oikein ja mikä on väärin. Sääntöjä ja lakeja täytyy
noudattaa. Sääntöjä ja lakeja täytyy valvoa oikeudenmukaisesti ja
tasapuolisesti.
yhteiskunta = ihmiset ja ryhmät, jotka asuvat, elävät ja toimivat
samassa maassa
sallittu = saa tehdä (vastakohta: kielletty)
totuus = tosi asia

epärehellinen = kun ihminen ei puhu totta
rikotaan  rikkoa (1) = hajottaa, tuhota

korruptio = Jos virkamies, esimerkiksi poliisi tai tuomari, ottaa maksun ihmisiltä ja tekee sitten työnsä väärin tai huonosti. Jos maassa on
korruptiota, yhteiskunta ei toimi tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti.
seurata sivusta = katsoa kun muut tekevät, ei mennä mukaan, ei
tehdä itse

kansalaiset, kansalainen = ihminen, joka on syntynyt tietyssä
maassa, on sen maan kansalainen. Kansalaisuutta voi myös anoa tai
hakea. Suomessa asuu Suomen kansalaisia eli suomalaisia.

puolue = poliittinen järjestö, joka haluaa, että yhteiskunta kehittyy
tiettyyn suuntaan tai tietyllä tavalla. Eri puolueilla on erilaiset tavoitteet.
Suomalaisia puolueita ovat esimerkiksi Kokoomus, Vasemmistoliitto,
Vihreät, Keskusta ja SDP.
kansanedustaja = ihminen, joka edustaa kansaa eduskunnassa.
Maan kansalaiset valitsevat kansanedustajat vaaleissa. Suomessa
kansanedustajia on 200.
eduskunta = Eduskunta säätää lait ja päättää siitä, miten Suomen
valtio käyttää rahaa
hallitus = Suomen hallituksessa ovat pääministeri ja kaikki muut
ministerit

ministeriö = hallituksen osa. Suomessa on 12 eri ministeriötä,
esimerkiksi oikeusministeriö, sisäministeriö, puolustusministeriö.
Ministeriöillä on erilaiset tehtävät. Oikeusministeriö suunnittelee lait,
sisäministeriö huolehtii turvallisuudesta Suomen sisällä ja puolustusministeriö huolehtii Suomen puolustamisesta muita maita vastaan.

pääministeri = pääministeri johtaa hallitusta. Suomen pääministeri on
nyt Juha Sipilä.
presidentti = maan ylin johtaja. Nyt Suomen presidentti on Sauli
Niinistö.

oikeuslaitos = oikeuslaitos toteuttaa lakeja ja oikeutta. Oikeuslaitos
antaa rangaistuksen, jos ihminen tekee rikoksen.
media = esimerkiksi televisio, radio, sanomalehti, internet

kansalaisyhteiskunta = sellainen toiminta tai työ, joka ei kuulu
valtiolle tai kunnalle. Kansalaisyhteiskuntaan kuuluvat esimerkiksi
yhdistykset ja järjestöt.
kaupunkilainen = ihminen, joka asuu kaupungissa

kunta = alue, jolla on oma nimi ja hallinto. Esimerkiksi Helsingin
kaupunki on kunta.

kaupunginvaltuusto = kaupunginvaltuustossa on ryhmä ihmisiä,
jotka kuuluvat eri puolueisiin. Valtuusto on ylin päättäjä kunnassa.

kaupunginhallitus = kaupunginhallitus on ryhmä ihmisiä, jotka tekevät yhdessä päätöksiä kaupungin taloudesta ja hallinnosta.

lautakunnat, lautakunta = lautakunta toimii kunnan politiikassa. Lautakunnassa on ryhmä ihmisiä, jotka selvittävät ja valmistelevat asioita
kunnan hallitusta varten. Sen jälkeen hallitus päättää asioista.
asuinalue = alue, jossa ihmiset asuvat kaupungin tai kunnan sisällä,
lähiö.

palveluja  palvelu = palvelu on yleensä hyödyllinen työ, jonka voi
ostaa. Kun sinä esimerkiksi ostat hiustenleikkuun kampaajalla, sinä
ostat palvelun. Kun sinä lainaat kirjastosta kirjan, sinä käytät julkista
palvelua.
tasa-arvo = kun asiat toimivat samalla tavalla miehille ja naisille

tasa-arvoinen avioliittolaki = laki, jossa sanotaan, että naimisiin voi
mennä mies+nainen, mies+mies tai nainen+nainen.
liittyä (1) = mennä mukaan

ammattiliitto = ammattiliitto puolustaa työntekijöiden oikeuksia

kehitysvammainen = ihminen jolla on syntymästä tai lapsuudesta
asti ollut vamma tai sairaus, jonka vuoksi asioiden ymmärtäminen ja
oppiminen on vaikeaa
rikollinen = ihminen, joka tekee rikoksia, tekee väärin, ei noudata
lakia
oikeudenmukainen = kaikille oikea asia

ajaa (1) omaa etua = Jos sinä ajat omaa etuasi, silloin sinä pidät
huolta siitä, että sinua kiinnostavat asiat onnistuvat ja toimivat hyvin.
määritelmä = se mitä sana tai asia tarkoittaa. Sanan ’keittiö’ määritelmä voisi olla esimerkiksi ”huone jossa ihmiset laittavat ruokaa ja
syövät”.

aatteellinen tarkoitus = se tavoite tai määränpää, johon yhdistys haluaa päästä. Esimerkiksi eläinsuojeluyhdistys haluaa suojella eläimiä.
Eläinten suojeleminen on sen yhdistyksen aatteellinen tarkoitus.
pysyvä = aina sama, vakituinen

yhteystiedot = koko nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
ottaa (1) yhteyttä = soittaa, kirjoittaa kirje tai lähettää sähköpostia
kivempi  kiva (komparatiivi) = enemmän kiva

äänestää (1) = Kun vaaleissa annat sinun äänesi ehdokkaalle,
äänestät häntä.
rasistinen = sellainen joka vihaa ihmisiä, jotka ovat eri rotua
naisvihainen = sellainen joka vihaa naisia

ansaita (5) = tehdä työtä ja saada työstä rahaa
elanto = raha jolla ihminen elää, asuu ja syö

sosiaalituki = raha jonka sosiaalitoimisto tai Kela maksaa

yksityisasia = oma asia, jota ihmiset eivät halua kertoa muille

turkistarhaus = Eläin kasvatetaan häkissä, sitten lopetetaan ja sen
karvasta tehdään vaatteita.

abortti = Vauva otetaan ulos naisen kohdusta, ennen kuin se kasvaa
isoksi ja voi syntyä.

kuolemanrangaistus = ihmisen täytyy kuolla siksi, että hän on tehnyt
rikoksen. Silloin hän saa kuolemanrangaistuksen. Suomessa ei ole
kuolemanrangaistusta.
ristiriidassa  ristiriita = Kun ollaan eri mieltä tai kun kaksi asiaa ei
toimi yhdessä.
äänioikeus = oikeus äänestää vaaleissa

omaisuus = kaikki se, mitä ihminen omistaa, mitä hänellä on

sananvapaus = kaikilla on oikeus sanoa oma mielipide julkisesti
uskonnonvapaus = kaikilla on oikeus valita oma uskonto

kokoontumisvapaus = kaikilla on oikeus pitää kokous tai järjestää
mielenosoitus
kotirauha = ihmisellä on oikeus olla rauhassa kotona

kirjesalaisuus = kaikilla on kirjesalaisuus, eli ihmiset eivät saa lukea
toisten kirjeitä

puhelinsalaisuus = kaikilla on puhelinsalaisuus, eli ihmiset eivät saa
kuunnella, kun toinen puhuu puhelimessa
perusasia = tavallinen, tärkeä asia, joka kaikilla on. Esimerkiksi
asunto ja ruokaa.
noudattaa (1) lakia = tehdä ne asiat, jotka laki määrää

oppivelvollisuus = lasten on pakko käydä koulussa luokat 1–9 (Suomessa) tai saada sama oppimäärä kuin koulussa
veroja  vero = raha, jota ihmiset maksavat valtiolle. Suomessa
ihmiset maksavat veroja esimerkiksi palkasta ja ruoasta. Verorahoilla
valtio maksaa esimerkiksi sairaaloiden ja koulujen toiminnan.
huolehtia (1) = pitää huolta, hoitaa

asevelvollisuus = pakko käydä armeija ja osallistua sotaan, jos sota
alkaa omassa maassa. Suomessa vain miehillä on asevelvollisuus,
naiset voivat mennä armeijaan, jos he haluavat.
puolustaa (1) maata = mennä sotaan oman maan vuoksi, mennä
sotaan, koska haluaa auttaa omaa maata

evankelisluterilainen kirkko = yleisin uskonto / kirkko Suomessa
luterilainen = ihminen joka kuuluu evankelisluterilaiseen kirkkoon
tuntemattomat  tuntematon = tuntematon ihminen on sellainen
ihminen, jota sinä et tunne tai tiedä
vakituisesti  vakituinen = pysyvä, aina sama, sellainen mikä ei
muutu

puoliso = (yleensä) se ihminen jonka kanssa on naimisissa, vaimo
tai mies
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4.2 Nuorten oman ajattelun
kehittäminen ja oivallusten
antaminen
Demokratiakasvatuksen
uppopaisto
Jos päätavoitteenasi on vahvistaa osallistujien rohkeutta osallistua ja ilmaista mielipiteensä sekä antaa
heille uusia oivalluksia, Demokratiakasvatuksen
uppopaisto on oikea toimintamalli sinulle.
Demokratiakasvatuksen uppopaiston tavoitteet:
Tavoitteena on kohderyhmän innostaminen demokratiakasvatuksellisten teemojen pariin matalan
kynnyksen toiminnalla sekä tarjota heille mahdollisuus ajatusten vaihtoon ja keskusteluun. Rohkeus
ja motivaatio ilmaista omia mielipiteitään kasvavat ja
samalla vahvistuu kyky kuunnella toisten mielipiteitä.
Uppopaiston rakenne: 1 tai 2 tapaamista

Tutustuminen

Kuvakeskustelu

Harjoitteet

Loppukeskustelu

Osallistujien
palaute

Mikä demokratiakasvatuksen
uppopaisto?
• Demokratiakasvatuksen uppopaisto on 1+2
tunnin kokonaisuus, jossa valittua teemaa
käsitellään kokemuksellisten harjoitteiden ja
keskustelujen kautta.
• Uppopaisto ei vaadi ryhmältä pitkää
sitoutumista.
• Ensimmäinen tunti käytetään ryhmädynamiikan rakentamiseen, kaksi seuraavaa itse
temaattisen harjoitteiden käsittelyyn. Kaksi
tapaamista voidaan myös yhdistää yhdeksi
kolmen tunnin kokonaisuudeksi.
• Menetelmät ovat osallistavia ja osallistujien omiin kokemuksiin, mielipiteisiin ja
keskusteluihin perustuvia. Uppopaistossa
keskitytään oman ajattelun rohkaisuun ja
oivaltamiseen sekä muiden mielipiteiden
kuunteluun.

Teemat:
Demokratia; Oikeudet,
velvollisuudet ja moraali;
Omien mielipiteiden ilmaisu
ja perustelu.
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”Polittiks on vaikea teema minulle,
ensimaiseksi oli surullinen ja en tykkaa
tasta oppitunti mutta joka uusi paiva se
tule parempi ja nyt surullinen että se
loppu.”
– Osallistuja, moniosainen
Demokratiakasvatuksen
uppopaisto -kokonaisuus

”Tämä oli hyödyllistä minulla, koska
olen oppinut ilmaisemaan minun mielipidetta enemmän.”
– Osallistuja, yksittäinen
Demokratiakasvatuksen uppopaistotunti

Uppopaistoteema: Demokratia
Teeman tavoitteet: Tavoitteena on lisätä osallistujien ymmärrystä demokratiasta poliittisena järjestelmänä sekä selkiyttää jokaisen omaa roolia demokratiassa. Osallistujat ymmärtävät myös suomalaisen
hyvinvointivaltion perusidean.
Teema voidaan toteuttaa yhdessä tai kahdessa
tapaamisessa.
Teeman rakenne:

Osallistujien
palaute

Loppukeskustelu

(20 min)

(15 min)

1. Esittäytyminen

Esittäytyminen
(10 min)

Harjoite:
Hyvinvointivaltio ja
suomalainen
demokratia
(15 min)

Harjoite:
Demokratia
on kompromisseja 2
(10 min)

10 min

Harjoite:
Demokratia on
kompromisseja 1
(5 min)

Harjoite:
Maailmankartta

Harjoite:
Parihaastattelu

Harjoite:
Paperitornit

(15 min)

(20 min)

(15 min)

Harjoite:
Demokratia
on moniäänisyyttä

Harjoite:
Demokratia
on yhteistyötä

Kuvakeskustelu

(10 min)

(20 min)

(20 min)

3. Parihaastattelu

20 min

Tavoite: Jos vetäjä ei tunne ryhmää, tavoitteena
on käydä lyhyt esittäytymiskierros ennen
varsinaisia tutustumisharjoitteita.

Tavoite: Antaa ohjaajalle käsitys osallistujien
kielitaidosta sekä saada lisätietoa heidän
taustoistaan ja osallistumisaktiivisuudestaan.
Menetelmä: Parikeskustelu, esittely.
Tarvikkeet ja tila: Tila, jossa osallistujat voivat
liikkua vapaasti.

2. Maailmankartta

Jaa osallistujat pareihin, jotka haastattelevat
toisiaan viiden kysymyksen avulla. Kysymyksiksi
voi valita asioita, joita ohjaaja haluaa tietää
ryhmästä parempaa suunnittelua silmällä pitäen.
Mukaan voi lisätä jonkun humoristisen kysymyksen, jotta tunnelma rentoutuu. Parit esittelevät
lopuksi toisensa kysymysten avulla.

15 min

Tavoite: Antaa ohjaajalle nopeasti käsitys
ryhmän etnisestä kokoonpanosta ja taustoista.
Tarjota osallistujille mahdollisuus kertoa jotain
omasta maastaan.
Menetelmä: Liikkuminen tilassa, esittäytyminen.
Tarvikkeet ja tila: Iso tila, jossa osallistujat
voiva liikkua vapaasti.
Ohjeista ryhmää, että huone on maailmankartta.
Yhdellä seinällä on pohjoinen, toisella etelä jne.
Jokainen osallistuja asettuu tällä kuvitellulla
maailmankartalla seisomaan sinne, missä on
syntynyt/kasvanut. Vuorollaan jokainen kertoo
itsestään ja kotimaastaan. Osallistujat voivat
esimerkiksi kertoa, mikä on parasta heidän
kotimaassaan.

Esimerkkikysymykset:
• Nimi ja kuinka kauan olet asunut Suomessa?
• Kuinka kauan olet opiskellut suomea?
• Mitä teet vapaa-ajallasi?
• Mitä haluaisit tehdä tulevaisuudessa?
• Mikä eläin olisit?

4. Paperitornit

15 min

Tavoite: Antaa ohjaajalle käsitys osallistujien
ryhmätyötaidoista. Rentouttaa ja naurattaa
ryhmää.
Menetelmä: Leikkimielinen kisailu.
Tarvikkeet ja tila: 25 kpl A4-paperiarkkia
jokaiselle ryhmälle, mittanauha, iso tila, jossa
osallistujat voivat jakautua ryhmiin.
Jaa osallistujat 3 tai 4 hengen pienryhmiin.
Jokaiselle ryhmälle annetaan 25 kpl A4-paperiarkkia sekä 3 minuuttia aikaa rakentaa niistä
mahdollisimman korkea torni ilman repimistä tai
liimaamista. Paperiarkkeja saa ainoastaan taitella ja pinota. Lopuksi rakennetut tornit mitataan ja
julistetaan voittaja.

Demokratiakasvatuksen uppopaisto
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5. Kuvakeskustelu

20 min

Tavoite: Esitellä teema osallistujille ja virittää
osallistujat keskustelutunnelmaan. Saada
käsitys osallistujien teemaa koskevasta
tietotasosta.
Menetelmä: Slide-esitys, ryhmäkeskustelu.
Tarvikkeet ja tila: Slide-esitys kuvista,
projektori.
Valmistele kuvista slide-esitys, jossa käydään
läpi demokratiaan liittyviä kuvia. Osallistujilta
kysytään keskustelussa esim. se, mitä he
näkevät kuvassa, onko kuvan asia tuttu heille
sekä onko kuvan asia heidän mielestään tärkeä,
hyvä tai huono ja kuuluuko asia demokratiaan.
Keskustelussa tulisi nousta esiin tyypillisimpiä
demokratiaan liittyviä asioita ja osallistujien tulisi
virittäytyä keskustelutunnelmaan.
Kuvaesimerkkejä keskusteluun:
• Kuva demokratian instituutiosta, symbolista
esim. eduskuntatalosta  Miltä demokratia
näyttää?
• Kuva hallituksen neuvottelusta  Demokratia
on keskustelua ja päätöksentekoa.

6. Demokratia on yhteistyötä

20 min

Tavoite: Esitellä demokratiaa eri toimijoiden
yhteistyönä, jossa kaikkia osapuolia tarvitaan
yhtäläisesti.
Menetelmä: Leikki, kisailu, ryhmäkeskustelu.
Tarvikkeet ja tila: Demokraattisia toimijoita A5lapuille tulostettuina (esim. puolue, eduskunta,
hallitus, kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus,
media, kansalainen), hakaneuloja tai
maalarinteippiä, 3 sanomalehtiarkkia/ryhmä,
iso tila, jonka reunalta toiselle voi liikkua ilman
suuria esteitä.
Jaa osallistujat 2 tai 3 ryhmään. Jokaisessa
ryhmässä osallistujille jaetaan demokraattisista
toimijoista tulostettuja lappuja, jotka he kiinnittävät rintaansa (esim. hallitus, eduskunta, puolue,
järjestö, media, kansalainen jne.). Osallistujien
kanssa voidaan tässä kohtaa kerrata eri toimijoiden roolit demokraattisessa järjestelmässä tai
asiaan voidaan palata Demokratian peruspiirteet
-osiossa. Varmista, että kaikissa ryhmissä on
useampia ”kansalaisia”.
Ryhmien on ylitettävä huoneen lattia, ns. ”krokotiilinvirta”, koskematta jaloillaan lattiaan. Ryhmille
annetaan apuvälineiksi tehtävän suorittamista
varten 2 tai 3 sanomalehtiarkkia, joita ne voivat
käyttää askeleidensa alla. Kaikkien ryhmän
jäsenten on ylitettävä ”krokotiilinvirta”. Tehtävän
suorittaminen ei onnistu ilman yhteistyötä.
Kun ryhmät ovat päässeet ”krokotiilivirran”
toiselle puolelle, harjoite puretaan puhumalla
siitä, miten demokratiassa tarvitaan kaikkia
toimijoita ja eri toimijoiden on tehtävä toistensa
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• Kuva puoluekartasta  Demokratia on
monenlaisia mielipiteitä.
• Kuva äänestämisestä  Demokratian
yksi peruspilareista.
• Kuva vaalituloksen jälkeen itkevästä
kannattajasta  Demokratian päätökset
eivät aina ole itselle parhaita mahdollisia.
• Kuva tappelusta parlamentissa, esim.
Ukraina  Poliittisten kulttuurien erilaisuus,
minkälainen on suomalainen demokraattinen
kulttuuri? Voidaanko demokratiassa tapella?
• Kuva oikeussalista  Miten oikeuslaitos
liittyy demokratiaan?
• Kuva rauhallisesta mielenosoituksesta 
Kuuluuko demokratiaan mielenosoitukset?
• Kuva väkivaltaisesta mielenosoituksesta
 Kuuluuko demokratiaan väkivaltaiset
mielenosoitukset?
• Kuva koululuokasta  Mikä merkitys
koulutuksella on demokratialle?
• Kuva henkilöstä, jonka mielipiteenilmaisua
on rajoitettu  Kuuluuko demokratiaan
oikeus omiin mielipiteisiin?
• Kuva lumiaurasta  Demokratia liittyy
arkipäiväisiin asioihin.

kanssa yhteistyötä. Mitä tapahtuu, jos joku taho
irtisanoutuu yhteistyöstä? Päästäänkö tavoitteisiin vain yhteistyöllä? Tekevätkö jotkin tahot
enemmän yhteistyötä demokratiassa kuin toiset?
Mihin kansalaista tarvitaan?
Jos poliittiset toimijat eivät ole vielä tuttuja
nuorille, harjoite voidaan vetää myös ilman
poliittisia toimijoita. Tällöin muodostuu yleisempi,
yhteiskuntaa yleisesti kuvaava harjoite ja siihen
voidaan palata vielä, kun käydään läpi Demokratian peruspiirteitä.
Harjoitteen toteutuksessa on otettava huomioon
osallistujien kulttuurit/uskonnot sekä esteet esim.
koskea toinen toistaan. Harjoite voidaan käydä
myös kisailuna joukkueiden välillä.
Esimerkkejä purkukysymyksistä:
• Mitä harjoitteessa tapahtui?
• Oliko yhteistyötä helppo tehdä?
• Vaikuttiko yhteistyöhön jotenkin se,
mitä toimijoita kukin esitti?
• Mitkä toimijat tekivät eniten yhteistyötä?
Entä vähiten?
• Kertooko tämä jotain demokratiasta?
Tehdäänkö demokratiassa yhteistyötä?
• Tarvittiinko harjoitteen onnistumiseen
yksi ”johtaja” porukkaan vai osallistuivatko
kaikki tasapuolisesti?
• Osallistuvatko kaikki toimijat demokratiassa
tasapuolisesti?
• Mitkä tahot tekevät demokratiassa yhteistyötä?
• Onko eroja siinä, miten demokratia (tai
”krokotiilinvirta”) toimii omassa maassa ja
Suomessa?

7. Demokratia on moniäänisyyttä

10 min

Tavoite: Herättää keskustelua erilaisten
mielipiteiden merkityksestä demokraattisessa
järjestelmässä.
Menetelmä: Musiikin kuuntelu, ryhmäkeskustelu.
Tarvikkeet ja tila: Osallistujien omat
älypuhelimet, osallistujien henkilökohtaiset
musiikkivalinnat.
Pyydä osallistujia ottamaan esiin puhelimensa
ja valitsemaan sieltä kappale, josta he pitävät
tai jota he ovat viimeksi kuunnelleet. Ohjeista
kaikkia käynnistämään musiikin toisto puhelimella. Syntyy musiikin sekamelska, jota kuunnellaan jonkin aikaa. Pyydä parin minuutin päästä
kaikkia sulkemaan musiikki. Lopuksi keskustele
osallistujien kanssa siitä, mitä harjoitteessa
tapahtui ja miten se liittyy mielipiteenilmaisuun
demokratiassa.

8. Demokratia on
kompromisseja 1

5 min

Tavoite: Esitellä enemmistön valta, yksi
demokratian pääpiirteistä osallistujille.
Menetelmä: Äänestys, ryhmäkeskustelu.
Tarvikkeet ja tila: Kaksi erilaista
välipalavaihtoehtoa (esim. omenoita ja keksejä).
Tarjoa ryhmälle kahta erilaista välipalaa aivan
kuin kyseessä olisi normaali tapaamiseen
kuuluva eväshetki. Osallistujien tulisi luulla, että
kyseessä on tapaamisen sisällöstä irrallinen
taukoaktiviteetti. Ohjeista osallistujia äänestämään viittaamalla sen välipalan puolesta, mitä
he haluavat syödä. Enemmistö voittaa ja heidän
valitsemansa välipala annetaan koko ryhmälle.
Vähemmistön valitsema välipala jää syömättä.
Vähemmistö joutuu tyytymään enemmistön
valintaan. Lopuksi keskustellaan siitä, että
demokratiassa joudutaan usein hyväksymään
myös päätöksiä, jotka eivät ole itselle mieleisiä.

9. Demokratia on
kompromisseja 2

20 min

Tavoite: Selkiyttää kompromissien merkitystä
demokraattisessa päätöksenteossa.
Demokratiassa kaikki eivät voi saada
haluamaansa vaan yhteiskunta muodostuu
kompromissipäätöksistä.
Menetelmä: Ryhmätyöskentely, tarina.
Tarvikkeet ja tila: Paperia ja kyniä, tila, jossa
osallistujat voivat muodostaa erilaisia ryhmiä.
Kerro osallistujille tarina, että heidät on valittu
mukaan perustamaan uutta ihmisten siirtokuntaa
kuuhun. Harjoitteen ensimmäisessä vaiheessa

Esimerkkejä purkukysymyksistä:
• Mitä harjoitteessa tapahtui?
• Oliko harjoite miellyttävä vai epämiellyttävä?
• Kuvastaako harjoite millään tavalla
demokratiaa?
• Mitä tapahtuu, jos kaikki ”puhuvat” eli
siis soittavat musiikkia demokratiassa
samaan aikaan?
• Voiko musiikin soittamista eli siis ”puhumista”
rajoittaa demokratiassa jotenkin?
• Onko parempi, että demokratiassa on
mielipiteiden ja puheiden sekamelska,
vai olisiko parempi, jos sekamelskaa olisi
jotenkin rajoitettu?
• Kuka saa päättää, onko jokin musiikki/
mielipide parempi kuin jokin toinen?
• Ovatko kaikki mielipiteet demokratiassa
yhtä hyviä?
• Jos kaikki mielipiteet eivät ole yhtä
hyviä, miten vähemmän hyvät mielipiteet
määritellään?

jokainen osallistuja miettii itsenäisesti 20 itselle
tärkeää asiaa tai esinettä, jotka haluaa ottaa
mukaan siirtokuntaan. Asiat listataan paperille.
Harjoitteen toisessa vaiheessa osallistujat
muodostavat neljän hengen ryhmiä. Ryhmille kerrotaan, että nämä ryhmät saavatkin
ottaa siirtokuntaan mukaansa vain 10 asiaa
yhteensä. Ryhmäläisten on käytävä läpi omat
henkilökohtaiset listansa ja päätettävä sitten,
mitkä 10 asiaa he ryhmänä valitsevat mukaan.
Kolmannessa vaiheessa kaksi 4 hengen ryhmää
yhdistetään. Kerrotaan, että ryhmä voi ottaa
mukaan vain 10 asiaa, koska avaruusaluksessa
on tilaa rajallisesti. Ryhmän on jälleen keskusteltava asiasta ja päädyttävä lopputulokseen.
Harjoitteen viimeisessä vaiheessa kaikki ryhmät
tuodaan yhteen ja heidän on kaikista listoista
päätettävä 5–10 asiaa, jotka voivat yhteisesti
ottaa mukaan. Harjoitteessa voidaan haluttaessa
painottaa joko esineitä tai arvoja. Lopuksi harjoite puretaan keskustelemalla siitä, miltä tuntui
tehdä kompromisseja, miltä neuvottelu tuntui,
olivatko kaikki tyytyväisiä lopputulokseen, kuka
teki lopulliset päätökset jne.
Esimerkkejä purkukysymyksistä:
• Mitä harjoitteessa tapahtui?
• Miltä kompromissien tekeminen tuntui?
• Miltä neuvottelu tuntui? Oliko se helppoa
vai vaikeaa?
• Olivatko kaikki tyytyväisiä neuvottelujen
lopputulokseen?
• Kuka teki lopulliset päätökset?
Tehtiinkö ne täysin yhdessä vai vaikuttiko
joku enemmän päätöksiin kuin toinen?
• Miten harjoite liittyy demokraattiseen
päätöksentekoon?
• Voiko demokratia toimia ilman neuvotteluja
tai kompromisseja?
• Mitä tapahtuu, jos joku päättää kieltäytyä
kompromisseista demokratiassa?
Demokratiakasvatuksen uppopaisto
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10. Hyvinvointivaltio ja
suomalainen demokratia

15 min

Tavoite: Esitellä hyvinvointivaltion ajatus
osallistujille.
Menetelmä: Peli.
Tarvikkeet ja tila: Paperiarkkeja
(n. 10/osallistuja), joita voi rypistää ja heittää
roskiin, 1–6 roskakoria, tila, jossa tuolit voidaan
järjestää avorivistömuodostelmaan.
Tee ryhmän tuoleista avorivistömäinen muodostelma, jossa eturivissä on yksi tuoli, toisessa
rivissä kaksi tuolia, kolmannessa rivissä
kolme tuolia, neljännessä rivissä neljä tuolia
ja lopuissa riveissä useita tuoleja. Ryhmää
pyydetään siirtymään tuoleille ja valitsemaan
istumapaikkansa vapaasti. Kun osallistujat ovat
valinneet paikkansa, aseta avorivistön eteen
roskakori. Osallistujille jaetaan paperia, noin
puolet koko määrästä, jota voi rypistää palloiksi
(esimerkiksi Paperitornit-harjoitteessa käytetyt
paperit voi hyötykäyttää tässä harjoitteessa).
Ryhmää ohjeistetaan, että kaikkien tulee heittää
omat paperipallonsa edessä olevaan roskakoriin. Tuloksena on, että eturivissä istuvat osuvat
helposti koriin, kun taas takarivistä on vaikeampi osua, paitsi jos on todella hyvä heittäjä.
Kun paperit on heitetty, käydään keskustelu
harjoitteesta. Harjoitteen avorivistö on kuin
yhteiskunta. Yhteiskunnassakin on erilaisia
menestymisen mahdollisuuksia sen mukaan,
mikä on taustamme, taitomme, varallisuutemme
jne. Myös yhteiskunnassa jotkut ovat etuoikeutettuja ja pääsevät istumaan eturiviin, kun taas
jotkut joutuvat takariviin. Joskus yhteiskunnassakin joku takarivissä istuva voi hyvällä taidolla
osua roskakoriin.
Tässä vaiheessa harjoitetta voidaan osallistujilta
kysyä, mitä mieltä he ovat tilanteesta. Pitäisikö
eroja jotenkin tasata ja jos, niin miten?
Harjoitteen toisessa vaiheessa on kaksi
vaihtoehtoa: voit joko lisätä roskakorien määrää
(esim. asettamalla niitä avorivistön sivuun
niin, että myös takarivin heittäjät onnistuvat
heitoissaan) tai siirtää tuoleja tasapuolisempaan muodostelmaan suhteessa roskakoriin.
Osallistujat saavat heittää uusia paperipalloja
(loput papereista). Lopuksi keskustellaan,
mikä tilanteessa muuttui. Harjoitteen toinen
osa kuvastaa hyvinvointivaltion puuttumista
yhteiskunnan toimintaan ja mahdollisuuksien
tasa-arvoistamista. Esimerkkeinä voi antaa
vaikka ilmaisen koulutuksen tarjoamisen kaikille
tai sosiaalietuudet niille, joilla on vaikeuksia.
Osallistujien kanssa keskustellaan Suomesta
hyvinvointivaltiona ja sen keskeisimmistä
piirteistä.

Esimerkkejä purkukysymyksistä:
• Mitä harjoitteessa tapahtui?
• Miksi joku onnistui heittämisessä ja joku
toinen ei?
• Miltä paperipallon heittäminen eri paikoista
tuntui?
• Tuntuiko harjoite epäoikeudenmukaiselta?
• Minkälaisia ajatuksia herää, jos avorivistöä
ajatellaan yhteiskuntana ja ihmisillä on erilaisia mahdollisuuksia selvitä heille määrätyistä
tehtävistä?
• Tulisiko eroja jotenkin tasoittaa? Jos, miten?
• Mitä hyötyä siitä on, että eroihin puututaan
(esim. hyvinvointivaltion kautta)?
• Hyötyvätkö kaikki siitä, että hyvinvointivaltio
tasoittaa eri ihmisten välisiä mahdollisuuksia?
• Mitkä ovat hyvinvointivaltion tärkeimmät
tehtävät?

11. Loppukeskustelu

10 min

Tavoite: Vetää tapaamisen teemat ja
keskustelut yhteen ja pohtia osallistujien
oppimaa.
Menetelmä: Ryhmäkeskustelu.
Jäljellä olevan ajan mukaan voit keskusteluttaa
osallistujia heränneistä ajatuksista ja mahdollisista kysymyksistä. Vaihtoehtoisesti voit vetää
yhteen käsitellyt asiat tiiviisti.
Esimerkkikysymyksiä loppukeskusteluun:
• Miltä tapaamisen harjoitteet tuntuivat?
• Tuliko harjoitteissa uusia ajatuksia?
• Tuntuiko jokin oudolta tai epämiellyttävältä?
• Minkä asian osallistujat oppivat tällä kerralla?
• Oliko jokin asia tai ajatus, joka yllätti
osallistujia?
• Jos pitäisi muistaa yksi asia, josta puhuttiin
tällä kerralla, mikä se olisi?
• Onko jotain, mitä osallistujat haluaisivat vielä
sanoa demokratiasta?
• Onko demokratiassa jotain, mistä osallistujat
haluaisivat mahdollisesti lisätietoa?

12. Osallistujien palaute

10 min

Tavoite: Saada tapaamisesta kirjallista
palautetta nuorilta.
Menetelmä: Kirjallinen palautelomake.
Tarvikkeet ja tila: Kirjallinen palautelomake.
Jos haluat saada palautetta tapaamisesta,
valmistele etukäteen erilliset palautelomakkeet
nuorille.
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Uppopaistoteema: Omien
mielipiteiden ilmaisu ja
perusteleminen
Osion tavoitteet: Tavoitteena on, että osallistujat
ovat yhä rohkeampia omien mielipiteidensä ilmaisussa. Halu ilmaista omia mielipiteitään suomen
kielellä kasvaa ja mielipiteitä opitaan perustelemaan.
Kyky kuunnella muiden mielipiteitä paranee.
Teema voidaan toteuttaa yhdessä tai kahdessa
tapaamisessa.
Teeman rakenne:

Esittäytyminen
(10 min)

Harjoite:
Maailmankartta
(15 min)

Harjoite:
Harjoite:
Parihaas- Paperitattelu
tornit
(20 min)

1. Esittäytyminen

(15 min)

Harjoite:
Minä itse
ja mielipiteeni
(20 min)

10 min

Harjoite:
Harjoite:
Mielipide- Neuvotjana
telu
(20 min)

(15 min)

Harjoite:
Väittely
(30 min)

Loppukeskustelu
(10 min)

3. Parihaastattelu

Osallistujien
palaute
(10 min)

20 min

Tavoite: Jos vetäjä ei tunne ryhmää, tavoitteena
on käydä lyhyt esittäytymiskierros ennen
varsinaisia tutustumisharjoitteita.

Tavoite: Antaa ohjaajalle käsitys osallistujien
kielitaidosta sekä saada lisätietoa heidän
taustoistaan ja osallistumisaktiivisuudestaan.
Menetelmä: Parikeskustelu, esittely.
Tarvikkeet ja tila: Tila, jossa osallistujat voivat
liikkua vapaasti.

2. Maailmankartta

Jaa osallistujat pareihin, jotka haastattelevat
toisiaan viiden kysymyksen avulla. Kysymyksiksi
voi valita asioita, joita ohjaaja haluaa tietää
ryhmästä parempaa suunnittelua silmällä pitäen.
Mukaan voi lisätä jonkun humoristisen kysymyksen, jotta tunnelma rentoutuu. Parit esittelevät
lopuksi toisensa kysymysten avulla.

15 min

Tavoite: Antaa ohjaajalle nopeasti käsitys
ryhmän etnisestä kokoonpanosta ja taustoista.
Tarjota osallistujille mahdollisuus kertoa jotain
omasta maastaan.
Menetelmä: Liikkuminen tilassa, esittäytyminen.
Tarvikkeet ja tila: Iso tila, jossa osallistujat
voiva liikkua vapaasti.
Ohjeista ryhmää, että huone on maailmankartta.
Yhdellä seinällä on pohjoinen, toisella etelä jne.
Jokainen osallistuja asettuu tällä kuvitellulla
maailmankartalla seisomaan sinne, missä on
syntynyt/kasvanut. Vuorollaan jokainen kertoo
itsestään ja kotimaastaan. Osallistujat voivat
esimerkiksi kertoa, mikä on parasta heidän
kotimaassaan.

Esimerkkikysymykset:
• Nimi ja kuinka kauan olet asunut Suomessa?
• Kuinka kauan olet opiskellut suomea?
• Mitä teet vapaa-ajallasi?
• Mitä haluaisit tehdä tulevaisuudessa?
• Mikä eläin olisit?

Demokratiakasvatuksen uppopaisto

31

4. Paperitornit

15 min

Tavoite: Antaa ohjaajalle käsitys osallistujien
ryhmätyötaidoista. Rentouttaa ja naurattaa
ryhmää.
Menetelmä: Leikkimielinen kisailu.
Tarvikkeet ja tila: 25 kpl A4-paperiarkkia
jokaiselle ryhmälle, mittanauha, iso tila, jossa
osallistujat voivat jakautua ryhmiin.
Jaa osallistujat 3 tai 4 hengen pienryhmiin.
Jokaiselle ryhmälle annetaan 25 kpl A4-paperiarkkia sekä 3 minuuttia aikaa rakentaa niistä
mahdollisimman korkea torni ilman repimistä tai
liimaamista. Paperiarkkeja saa ainoastaan taitella ja pinota. Lopuksi rakennetut tornit mitataan
ja julistetaan voittaja.

5. Minä itse ja mielipiteeni

20 min

Tavoite: Johdatella osallistujat teemaan, antaa
jokaiselle osallistujalle tila oman mielipiteen
ilmaisuun.
Menetelmä: Pohdinta, mielipiteen ilmaisu.
Tarvikkeet ja tila: Osallistujien omat laukut tai
ohjaajan tunnille tuomia kuvia tai postikortteja.
Voit toteuttaa harjoitteen kahdella eri tavalla.
Ohjeista osallistujia valitsemaan omasta laukustaan jokin esine, joka on heille tärkeä. Jokainen
esittelee oman esineensä ja kertoo, miksi
valitsi laukustaan juuri sen. Vaihtoehtoisesti voit
viedä tunnille vanhoja postikortteja tai lehdistä
leikattuja kuvia. Pyydä osallistujia valitsemaan
korteista/kuvista se, joka tuntuu heistä merkittävimmältä. Jokainen esittelee sitten oman
valintansa ja kertoo, miksi valitsi juuri sen kortin/
kuvan. Lopuksi voidaan yhteisesti keskustella
siitä, miltä valintaprosessi ja valinnan perustelu
tuntuivat osallistujista.
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6. Mielipidejana

20 min

Tavoite: Rohkaista osallistujia pohtimaan omia
mielipiteitään ja ilmaisemaan niitä. Kannustaa
osallistujia kuuntelemaan muiden mielipiteitä.
Menetelmä: Mielipiteiden ilmaisu.
Tarvikkeet ja tila: Paperiarkki, johon on
kirjoitettu ”täysin samaa mieltä”, ja paperiarkki,
johon on kirjoitettu ”täysin eri mieltä”; avoin tila,
johon voi muodostaa janan.
Kiinnitä tilan toiseen päähän ”Täysin samaa
mieltä” -lappu ja toiseen päähän ”Täysin eri mieltä” -lappu. Nämä laput muodostavat janan, jolle
osallistujat asettuvat sen perusteella, mitä mieltä
ovat ohjaajan esittämistä väitteistä. Väittäminä
voidaan käyttää esimerkiksi ao. vaihtoehtoja.
Väittämät on kuitenkin aina muokattava kohderyhmän ikä- ja kokemustasoa sekä kulttuuritaustaa vastaaviksi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kahvi on hyvää.
Koirat ovat kivempia kuin kissat.
Hevoset ovat kivempia kuin lehmät.
Kotimaassani on parempi sää kuin
Suomessa.
Kaikkien on pakko äänestää vaaleissa.
Vanhoja ihmisiä pitää kunnioittaa.
Kaikilla on oikeus sanoa mielipiteensä,
vaikka se olisi mikä tahansa
(esimerkiksi rasistinen, naisvihainen).
Ihmisen täytyy ansaita elantonsa omalla
työllä.
Ihmisten ei pitäisi elää sosiaalituella.
Uskonto on yksityisasia.
Turkistarhaus pitää kieltää.
Joskus voi olla oikein rikkoa lakia.
Abortti on oikein ja sallittua.
Kuolemanrangaistus on hyvä asia.

Kunkin väittämän ja janalla asettumisen jälkeen
osallistujilta voidaan kysellä, miksi he ovat
asettautuneet juuri tiettyyn kohtaan janaa. Kysy
sekä samaa mieltä olevilta että eri mieltä olevilta.
Vaihtoehtoisesti jos ryhmä on asettunut janalla
kutakuinkin tasaisesti, osallistujia pyydetään
ottamaan pari suurin piirtein samalta kohdalta
toiselta puolelta janaa. Jos olet ”Täysin samaa
mieltä”, otat parin, joka on ”Täysin eri mieltä”.
Jos olet keskiviivan paikkeilla, valitset parin,
joka on mahdollisimman lähellä keskiviivaa,
mutta sen toisella puolella, jne. Parit vaihtavat
ajatuksia siitä, miksi he ovat sitä mieltä, mitä
ovat. Lopuksi pyydetään osallistujia kertomaan
kokemuksistaan, muuttuiko oma mielipide
sen jälkeen, kun oli keskustellut vastakkaista
mielipidettä edustavan kanssa. Lopuksi voidaan
yhdessä keskustella siitä, minkälaisissa tilanteissa osallistujien on helppo ilmaista oma mielipiteensä. Entä minkälaisissa tilanteissa on vaikea
ilmaista oma mielipiteensä? Onko Suomessa
ja omassa kotimaassa erilaista kertoa oma
mielipiteensä? Mistä omat mielipiteet tulevat?
Kuka niihin vaikuttaa?

7. Neuvottelu

15 min

Tavoite: Tutustuttaa osallistujat oman
mielipiteen perusteluun mielikuvitustarinan
avulla.
Menetelmä: Tarina, neuvottelu.
Tarvikkeet ja tila: Tarinan roolit tulostettuina
osallistujille, tila, jossa pienet ryhmät voivat
keskustella rauhassa.
Jaa osallistujat 6 hengen ryhmiin ja jaa jokaiselle
ryhmäläiselle oma rooli. Roolit ovat: presidentti,
5-vuotias lapsi, narkomaani, yksinhuoltajaäiti,
murhaaja ja pappi/imaami. Jos ryhmäläisiä
on vähemmän kuin 6, jätä pappi/imaami pois
tarinasta.
Ryhmille kerrotaan, että henkilöt ovat lentokoneessa, joka alkaa pudota ja hahmojen on
hypättävä koneesta laskuvarjolla. Laskuvarjoja
on kuitenkin yksi vähemmän kuin hahmoja.
Osallistujat joutuvat omassa roolissaan keksimään perusteluja sille, miksi heidän hahmonsa
pitäisi saada laskuvarjo. Kaksi hahmoa ei voi
käyttää samaa laskuvarjoa. Huomio kiinnittyy
neuvottelutaitojen lisäksi myös moraalisiin
valintoihin.
Harjoite puretaan, kun kaikki ryhmät ovat
saaneet neuvottelun päätökseen. Oliko tehtävä
helppo? Kuka teki lopullisen päätöksen vai oliko
päätös yksimielinen? Mikä oli vaikeinta oman
hahmon perusteluissa?

8. Väittely

30 min

Tavoite: Kannustaa osallistujia ilmaisemaan
mielipiteensä ja pohtimaan perusteluja
mielipiteille. Tarjota osallistujille mahdollisuus
nähdä toisella tavalla ajattelevien ihmisten
maailma pienen hetken siten, että osallistujat
laitetaan väittelemään itselle vastakkaisesta
mielipiteestä.
Menetelmä: Väittely.
Tarvikkeet ja tila: Tila, jossa kaksi joukkuetta
saadaan istumaan vastakkain.
Väittelyharjoite voidaan toteuttaa sellaisen ryhmän kanssa, jonka kielitaito riittää keskusteluun
ja väittelykonseptin ymmärtämiseen. Oleellista ei
kuitenkaan ole täydellinen kielitaito tai ulosanti vaan ajatusprosessi, joka osallistujien on
käytävä väittelyssä läpi. Jaa osallistujat kahteen
joukkueeseen. Toiset ovat väitteen X puolesta ja
toiset vastaan. Väittelyn logiikka on selvitettävä
osallistujille erityisen tarkasti. On myös painotettava, että omalla henkilökohtaisella mielipiteellä
ei ole merkitystä vaan osallistuja voi joutua
väittelemään myös omaa mielipidettään vastaan.
Ryhmille annetaan aikaa noin 10–15 min omien
perusteluidensa valmisteluun, minkä jälkeen
ryhmä valitsee joukostaan yhden, joka esittää

9. Loppukeskustelu

10 min

Tavoite: Vetää tapaamisen teemat ja
keskustelut yhteen ja pohtia osallistujien
oppimaa.
Menetelmä: Ryhmäkeskustelu.
Jäljellä olevan ajan mukaan voit keskusteluttaa
osallistujia heränneistä ajatuksista ja mahdollisista kysymyksistä. Vaihtoehtoisesti voit vetää
yhteen käsitellyt asiat tiiviisti.
Esimerkkikysymyksiä loppukeskusteluun:
• Miltä tapaamisen harjoitteet tuntuivat?
• Tuliko harjoitteissa uusia ajatuksia?
• Tuntuiko jokin oudolta tai epämiellyttävältä?
• Minkä asian osallistujat oppivat tällä kerralla?
• Oliko jokin asia tai ajatus, joka yllätti osallistujia?
• Jos pitäisi muistaa yksi asia, josta puhuttiin
tällä kerralla, mikä se olisi?
• Onko omien mielipiteiden ilmaisussa jotain,
mistä osallistujat haluaisivat mahdollisesti
lisätietoa?

10. Osallistujien palaute

10 min

Tavoite: Saada tapaamisesta kirjallista
palautetta nuorilta.
Menetelmä: Kirjallinen palautelomake.
Tarvikkeet ja tila: Kirjallinen palautelomake.
Jos haluat saada palautetta tapaamisesta,
valmistele etukäteen erilliset palautelomakkeet
nuorille.

yhteiset perustelut. Väittelijät asetetaan vastakkain niin, että joukkueet ovat heidän takanaan.
Väittelyä voi ohjeistaa niin, että alkupuheenvuoron voi pitää ainoastaan valittu väittelijä, mutta
sen jälkeen perusteluja voivat esittää myös muut
joukkueen jäsenet. Kaikissa puheenvuoroissa on
painotettava kunnioittavaa sävyä sekä perustelutaitoa. Lisäksi jokainen puheenvuoro on pyydettävä erikseen eikä välihuuteluja sallita.
Esimerkkejä väittelyaiheista:
• Kun täyttää 18 vuotta, on pakko muuttaa
omaan kotiin.
Ei voi asua enää vanhempien luona.
• Kaikkien maahanmuuttajien täytyy osata
suomea.
• Yksityisautoilu pitäisi kieltää.
• Suomen pitäisi lakkauttaa pakollinen asevelvollisuus, jotta miesten ei enää olisi pakko
mennä armeijaan. Kaikkien maiden pitäisi
lakkauttaa omat armeijansa.
Demokratiakasvatuksen uppopaisto
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Uppopaistoteema: Oikeudet,
velvollisuudet ja moraali
Teeman tavoitteet: Tavoitteena on tutustuminen
suomalaisiin lakisääteisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin sekä oman ajattelun kehittäminen suhteessa
arvoihin ja moraaliin.
Teema voidaan toteuttaa yhdessä tai kahdessa
tapaamisessa.
Teeman rakenne:

Esittäytyminen
(10 min)

Harjoite:
Maailmankartta
(15 min)

Harjoite:
Parihaastattelu
(20 min)

Harjoite:
Oikeudet ja
Harjoite:
velvolliPaperitornit
suudet
Suomessa
(15 min)

1. Esittäytyminen

(30 min)

10 min

Harjoite:
Moraalijana
(20 min)

Hyvä
ihminen
(20 min)

3. Parihaastattelu

Loppukeskustelu
(10 min)

Osallistujien palaute
(10 min)

20 min

Tavoite: Jos vetäjä ei tunne ryhmää, tavoitteena
on käydä lyhyt esittäytymiskierros ennen
varsinaisia tutustumisharjoitteita.

Tavoite: Antaa ohjaajalle käsitys osallistujien
kielitaidosta sekä saada lisätietoa heidän
taustoistaan ja osallistumisaktiivisuudestaan.
Menetelmä: Parikeskustelu, esittely.
Tarvikkeet ja tila: Tila, jossa osallistujat voivat
liikkua vapaasti.

2. Maailmankartta

Jaa osallistujat pareihin, jotka haastattelevat
toisiaan viiden kysymyksen avulla. Kysymyksiksi
voi valita asioita, joita ohjaaja haluaa tietää
ryhmästä parempaa suunnittelua silmällä pitäen.
Mukaan voi lisätä jonkun humoristisen kysymyksen, jotta tunnelma rentoutuu. Parit esittelevät
lopuksi toisensa kysymysten avulla.

15 min

Tavoite: Antaa ohjaajalle nopeasti käsitys
ryhmän etnisestä kokoonpanosta ja taustoista.
Tarjota osallistujille mahdollisuus kertoa jotain
omasta maastaan.
Menetelmä: Liikkuminen tilassa, esittäytyminen.
Tarvikkeet ja tila: Iso tila, jossa osallistujat
voiva liikkua vapaasti.
Ohjeista ryhmää, että huone on maailmankartta.
Yhdellä seinällä on pohjoinen, toisella etelä jne.
Jokainen osallistuja asettuu tällä kuvitellulla
maailmankartalla seisomaan sinne, missä on
syntynyt/kasvanut. Vuorollaan jokainen kertoo
itsestään ja kotimaastaan. Osallistujat voivat
esimerkiksi kertoa, mikä on parasta heidän
kotimaassaan.

Esimerkkikysymykset:
• Nimi ja kuinka kauan olet asunut Suomessa?
• Kuinka kauan olet opiskellut suomea?
• Mitä teet vapaa-ajallasi?
• Mitä haluaisit tehdä tulevaisuudessa?
• Mikä eläin olisit?

4. Paperitornit

15 min

Tavoite: Antaa ohjaajalle käsitys osallistujien
ryhmätyötaidoista. Rentouttaa ja naurattaa
ryhmää.
Menetelmä: Leikkimielinen kisailu.
Tarvikkeet ja tila: 25 kpl A4-paperiarkkia
jokaiselle ryhmälle, mittanauha, iso tila, jossa
osallistujat voivat jakautua ryhmiin.
Jaa osallistujat 3 tai 4 hengen pienryhmiin.
Jokaiselle ryhmälle annetaan 25 kpl A4-paperiarkkia sekä 3 minuuttia aikaa rakentaa niistä
mahdollisimman korkea torni ilman repimistä tai
liimaamista. Paperiarkkeja saa ainoastaan taitella ja pinota. Lopuksi rakennetut tornit mitataan
ja julistetaan voittaja.
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5. Oikeudet ja
velvollisuudet Suomessa

30 min

Tavoite: Tutustuttaa osallistujat Suomen
lakisääteisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin
rennolla tavalla.
Menetelmä: Pohdinta, ryhmätyöskentely,
kisailu.
Tarvikkeet ja tila: Etukäteen valmistellut
oikeus- ja velvollisuuskortit kaikille ryhmille.
Jaa osallistujat 2–4 pienryhmään. Ryhmät
voidaan laittaa kisailemaan keskenään, jos osallistujat pitävät kilpailusta. Anna ryhmille nippu
tulostettuja ja leikattuja oikeuksia ja velvollisuuksia. Ryhmien tehtävänä on valita 15–20 minuutissa näistä oikeuksista ja velvollisuuksista ne,
jotka ovat todellisia Suomessa. Ajan päättyessä
käydään yhdessä läpi ryhmien tulokset. Tärkeää
on, että oikeat vastaukset käydään kunnolla
läpi. Voi olla hyödyllistä keskustella myös siitä,
miksi jokin ryhmä valitsi väärin. Harjoitteessa on
erityisen tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että
kaikki ryhmän jäsenet osallistuvat keskusteluun
eikä vain yksi tai pari ryhmän jäsenistä tee
tehtävää.
Harjoitteessa käytettäviä oikeuksia ja velvollisuuksia:
Todelliset oikeudet
1. Sananvapaus – Jokainen ihminen
saa sanoa ja kirjoittaa mielipiteensä julkisesti.
2. Jokainen ihminen saa järjestää kokouksia
ja mielenosoituksia ja olla niissä mukana.
3. Uskonnonvapaus – Jokainen saa valita
itse uskonnon ja harjoittaa sitä julkisesti.
Jos ei halua uskontoa, ei tarvitse valita
mitään uskontoa.
4. Jokainen ihminen voi liikkua vapaasti Suomessa.
5. Kaikilla ihmisillä on kotirauha.
– Kukaan ei saa mennä toisen ihmisen
kotiin ilman lupaa.
6. Ilmainen peruskoulutus.
7. Jokaisella on oikeus puhua suomea
tai ruotsia virallisissa asioissa.
8. Laki on sama kaikille ihmisille.
9. Kaikki yli 18-vuotiaat ihmiset saavat äänestää vaaleissa.
10. Jos ulkomaalaisella on oikeus äänestää
kunnallisvaaleissa, hänellä on myös oikeus
asettua ehdolle kunnallisvaaleissa.

Todelliset velvollisuudet:
1. Oppivelvollisuus – Jokaisen alle
17-vuotiaan täytyy käydä koulussa.
2. Ihmisten kirjeitä ei saa lukea ja puheluita
ei saa kuunnella.
3. Jokaisen täytyy maksaa veroja.
4. Kaikilla on velvollisuus todistaa oikeudessa,
jos heidät kutsutaan todistamaan.
5. Kaikilla on velvollisuus auttaa, jos sattuu
onnettomuus.
Väärät oikeudet:
1. Suomessa vain luterilaisilla on oikeus
harjoittaa uskontoaan julkisesti, muilla
uskonnoilla ei ole.
2. Sukulaisen ja perheen kotiin saa mennä
aina, eikä siihen tarvita lupaa.
3. Jokaisella on oikeus puhua suomea,
ruotsia tai englantia virallisissa asioissa.
4. Laki on sama naisille ja miehille,
mutta köyhillä ihmisillä on vähemmän
oikeuksia kuin muilla.
5. Laki on sama kaikille, jotka uskovat
jumalaan.
6. Ihminen saa lukea vaimonsa tai miehensä
kirjeet ja oman lapsensa kirjeet.
7. Yli 55-vuotiaiden ei tarvitse maksaa veroja.
Väärät velvollisuudet:
1. Suomessa kaikkien yli 18-vuotiaiden on
pakko äänestää vaaleissa.
2. Suomessa pitää ilmoittaa poliisille, jos
muuttaa asumaan toiselle paikkakunnalle.
3. Kouluruoasta ja koulukirjoista täytyy maksaa
koululle peruskoulussa.
4. Suomessa on pakko kertoa työnantajalle,
millaisen perheen haluaa.
5. Suomessa presidenttiä tai pääministeriä
ei saa haukkua.
6. Suomessa on pakko pitää ovet auki vieraille.

Demokratiakasvatuksen uppopaisto
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6. Moraalijana

20 min

Tavoite: Rohkaista osallistujia pohtimaan
omia mielipiteitään ja moraalisia asenteitaan.
Kannustaa osallistujia kuuntelemaan muiden
mielipiteitä.
Menetelmä: Pohdinta, mielipiteiden ilmaisu.
Tarvikkeet ja tila: Paperiarkki, johon on
kirjoitettu ”täysin samaa mieltä”, ja paperiarkki,
johon on kirjoitettu ”täysin eri mieltä”; avoin tila,
johon voi muodostaa janan.
Moraalijana on harjoitteena samankaltainen kuin
Mielipidejana, mutta harjoitteessa keskitytään
moraalisiin kysymyksiin. Kiinnitä tilan toiseen
päähän ”Täysin samaa mieltä” -lappu ja toiseen
päähän ”Täysin eri mieltä” -lappu. Nämä laput
muodostavat janan, jolle osallistujat asettuvat
sen perusteella, mitä mieltä ovat ohjaajan
esittämistä moraaliväitteistä. Väittäminä voidaan
käyttää esimerkiksi ao. vaihtoehtoja, mutta väittämät on aina muokattava kohderyhmän ikä- ja
kokemustasoa sekä kulttuuritaustaa vastaaviksi:
• Miehillä ja naisilla on eri tehtävät
yhteiskunnassa.
• Naiset voivat tehdä uskonnollisia töitä
samalla tavalla kuin miehet.
• Nainen voi olla esimerkiksi pappi tai imaami.
• Kaikilla on oikeus sanoa mielipiteensä,
vaikka se olisi millainen tahansa
(esimerkiksi rasistinen, naisvihainen).
• Ihmisen täytyy itse hankkia elantonsa.
• Hän ei saa käyttää valtion antamia
sosiaalitukia.
• Äänestäminen on velvollisuus,
ja siksi kaikkien on pakko äänestää.

7. Hyvä ihminen

20 min

Tavoite: Saada osallistujat pohtimaan omia
arvojaan ja käsityksiään hyvästä tavasta elää.
Pohtia, mitkä asiat vaikuttavat käsitykseemme
hyvästä elämästä ja ihmisyydestä ja miten nämä
asiat mahdollisesti eroavat eri kulttuureissa vai
eroavatko.
Menetelmä: Pohdinta, ryhmäkeskustelu.
Tarvikkeet ja tila: Paperia ja kyniä kaikille
osallistujille.
Jaa jokaiselle osallistujalla paperi ja kynä.
Harjoitteessa pohditaan, mikä on kunkin osallistujan käsitys hyvästä ihmisyydestä. Ohjeista
jokaista osallistujaa kirjoittamaan paperille
muutama asia, joka heidän mielestään kuvaa
hyvää ihmistä (voidaan myös tehdä kuvaamaan
erikseen miestä ja naista, jos halutaan nostaa
esiin sukupuolittuneita käsityksiä). Ohjeistuksessa voi painottaa esimerkiksi sitä, mikä omassa
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• Uskonto on jokaisen yksityisasia,
eikä uskonnosta pitäisi puhua julkisesti.
• Hyvä ihminen ei kiroile.
• Hyvä ihminen ei sano vastaan
vanhemmilleen.
• Kaikkien ihmisten pitää osallistua politiikkaan.
• Se on yhteisten asioiden hoitamista.
• Vanhempien sana on laki.
• Jos ihminen ei harjoita uskontoa,
hän on henkisesti köyhä.
• Abortti on oikein ja sallittua.
• Kuolemanrangaistus on hyvä rangaistus.
• Turkistarhaus pitäisi kieltää.
• Jokaisen pitää tehdä töitä oman onnensa
eteen.
• Joskus on oikein rikkoa lakia.
• Eutanasia eli armomurha pitäisi hyväksyä
Suomessa.
Kunkin väittämän jälkeen osallistujilta voidaan
kysellä, miksi he ovat asettautuneet juuri tiettyyn
kohtaan janaa. Kysy sekä samaa mieltä olevilta
että eri mieltä olevilta. Vaihtoehtoisesti jos ryhmä
on asettunut janalla kutakuinkin tasaisesti,
osallistujia pyydetään ottamaan pari suurin
piirtein samalta kohdalta toiselta puolelta janaa.
Eli jos olet ”Täysin samaa mieltä”, otat parin,
joka on ”Täysin eri mieltä”. Jos olet keskiviivan
paikkeilla, valitset parin, joka on mahdollisimman
lähellä keskiviivaa, mutta sen toisella puolella,
jne. Parit vaihtavat ajatuksia siitä, miksi he ovat
sitä mieltä, mitä ovat. Lopuksi pyydetään osallistujia kertomaan kokemuksistaan, muuttuiko
oma mielipide sen jälkeen, kun oli keskustellut
vastakkaista mielipidettä edustavan kanssa.

kotimaassa koetaan hyväksi ihmiseksi. Pura
tehtävä yhdessä ryhmän kanssa niin, että listat
käydään läpi ja pohditaan eri vastausten välisiä
eroja ja samankaltaisuuksia sekä mahdollisia
eroja suomalaisen käsityksen ja muiden maiden
käsitysten välillä.
Esimerkkejä purkukysymyksistä:
Onko eri ihmisten listoissa paljon samaa?
• Ovatko eri ihmisten listat kovin erilaisia?
• Mitä tarkoittaa, jos listoissa on paljon samaa?
Entä jos on paljon eroja?
• Onko eroilla merkitystä?
• Onko jotain asioita, jotka löytyvät jokaisesta
listasta?
• Kuka määrittelee, mikä on hyvä ihminen?
• Mistä jokaisen käsitykset hyvästä ihmisyydestä syntyvät?
• Vaikuttaako käsitys hyvästä ihmisestä siihen,
minkälaisia oikeuksia ja velvollisuuksia
ihmisellä kussakin maassa on?

Vinkkejä uppopaistoon

Lisämateriaali – Sanasto

• Ensimmäinen tapaaminen kannattaa käyttää
ryhmän sisäisen dynamiikan kartoittamiseen.
Näin toisella tapaamisella voidaan kannustaa
myös varautuneempia ja ujompia osallistujia
osallistumaan.
• Kaikissa uppopaistoissa oleellista on hyvän ja
luottamuksellisen keskusteluyhteyden luominen.
Tähän kannattaa siis panostaa ensimmäisessä
tapaamisessa, jotta ryhmädynamiikka muotoutuu
keskusteluille otolliseksi.
• Ohjaaja on tilanteessa läsnä omana itsenään.
Oma persoona on pantava peliin, jotta
luottamuksellinen keskusteluyhteys osallistujien
kanssa voi syntyä. On kuitenkin muistettava, että
ohjaajan esittämien mielipiteiden on tarkoitus
viedä uppopaiston keskusteluja eteenpäin,
ei korostaa ohjaajan omaa persoonaa tai
maailmankatsomusta.
• Uppopaistojen keskusteluissa on hyvä korostaa,
että vääriä mielipiteitä ei ole. Jos keskusteluissa
esitetään voimakkaita tai äärimmäisiä mielipiteitä,
voidaan muilta ryhmäläisiltä kysyä, mitä mieltä
he ovat asiasta. Selkeästi rasistiset, syrjivät,
naisvihamieliset ym. mielipiteet voidaan kuitenkin
yksiselitteisesti tuomita.
• Ei haittaa, vaikka uppopaiston harjoitteissa
hieman hulluteltaisiin. Parasta on, jos ryhmän
saa nauramaan jo ensimmäisellä kerralla ja myös
ohjaaja uskaltaa nauraa itselleen.
• Vaikka uppopaisto perustuu vapaaseen
keskusteluun, valmistaudu sen fasilitointiin aina
huolellisesti. Hyvin valmistelluilla temaattisilla
keskusteluilla on aina alku ja loppu sekä
varasuunnitelma keskustelun karatessa aiheesta.

Sanasto sisältää selitettävän sanaston ja lyhyet,
kielenopiskelijoiden tarpeisiin yksinkertaistetut
selitykset.
Sanasto on laadittu sen mukaan, että opiskelijoiden
kielitaidon taso olisi vähintään A2.1.
kivempi  kiva (komparatiivi) = enemmän kiva

äänestää (1) = Kun vaaleissa annat sinun äänesi ehdokkaalle,
äänestät häntä.
rasistinen = sellainen joka vihaa ihmisiä, jotka ovat eri rotua
naisvihainen = sellainen joka vihaa naisia

ansaita (5) = tehdä työtä ja saada työstä rahaa

elanto = Raha, jolla ihminen elää, asuu ja syö. Yleensä elanto on
palkka, jonka ihminen ansaitsee työstä.
sosiaalituki = raha, jonka sosiaalitoimisto tai Kela maksaa

yksityisasia = oma asia, jota ihmiset eivät halua kertoa muille

kuolemanrangaistus = ihmisen täytyy kuolla siksi, että hän on tehnyt
rikoksen. Silloin hän saa kuolemanrangaistuksen. Suomessa ei ole
kuolemanrangaistusta.

yksityisautoilu = kun ihmisellä on oma auto ja hän ajaa sillä paikasta
toiseen yksin tai oman perheen kanssa
lakkauttaa (1) = lopettaa

julkisesti  julkinen = Kaikille avoin. Esimerkiksi julkinen asia on
sellainen, jonka kaikki ihmiset saavat nähdä ja kuulla.
peruskoulutus = peruskoulu, Suomessa koulun luokat 1–9.
virallinen = oikea, tärkeä, usein valtion asioihin liittyvä

asettua (1) ehdolle = Jos ihminen asettuu ehdolle vaaleissa, muut
voivat äänestää häntä. Silloin hän on ehdokas.

todistaa (1) oikeudessa = Jos ihminen todistaa oikeudessa, hän menee oikeuteen ja kertoo siellä, mitä on nähnyt esimerkiksi rikoksessa.
luterilaisilla (1) luterilainen = ihminen, joka kuuluu evankelisluterilaiseen kirkkoon
harjoittaa (1) uskontoa = esimerkiksi käydä kirkossa tai rukoilla,
tehdä niin kuin uskonto määrää
ilmoittaa (1) poliisille = kertoa jotakin poliisille, tehdä ilmoitus
poliisille

työnantaja = ihminen tai yritys, joka antaa työtä ja maksaa työstä
palkkaa
paikkakunta = kaupunki tai kunta

haukkua (1) = sanoa pahoja asioita toisesta ihmisestä tai asiasta
imaami = johtaja islamilaisessa uskonnossa

kiroilla (3) = sanoa rumia sanoja, kirosanoja

sanoa (1) vastaan vanhemmille = sanoa äidille tai isälle ei, kieltäytyä
tekemästä asioita
osallistua (1) = tehdä yhdessä muiden kanssa, mennä muiden
mukaan

abortti = Vauva otetaan ulos naisen kohdusta, ennen kuin se kasvaa
isoksi ja voi syntyä.
turkistarhaus = Kun eläin kasvatetaan häkissä, sitten lopetetaan ja
sen karvasta tehdään vaatteita.

eutanasia = armomurha = Lääkäri antaa myrkkyä tai liikaa lääkkeitä
ihmiselle, joka on esimerkiksi pahasti sairas tai loukkaantunut onnettomuudessa. Silloin ihminen kuolee heti eikä sairasta tai tunne kipua
enää.
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4.3 Nuorten verkostojen
kasvattaminen ja
kielitaidon kehittyminen
kantasuomalaisten nuorten
kanssa
Pienryhmämentorointi
Jos päätavoitteenasi on kasvattaa osallistujien
rohkeutta osallistua, vahvistaa heidän suomen
kielen taitoaan sekä tukea verkostojen rakentamista
kantasuomalaisten kanssa, Pienryhmämentorointi on
oikea toimintamalli sinulle.
Pienryhmämentorointi on oikea toimintamalli myös
sinulle, joka työskentelet vapaaehtoisten kanssa,
jotka ovat kiinnostuneita maahanmuuttajatyöstä.
Pienryhmätoiminnan aloittaminen on yhteistyöprojekti vähintään kahden toimijan välillä. Se vaatii
yhteistä tahtotilaa kaikkia osapuolia hyödyttävästä
työstä sekä selkeää vastuunjakoa toiminnan koordinoinnista. Tässä oppaassa esitellään yhteistyökumppaneiden oleellisimmat tehtävät. Sivulta 40 alkaen
kuvataan myös kolmen mentorointiteeman rakenne
ja sisällöt.

”Kaikki sitoutuivat toimintaan alusta
alkaen yhtä tyttöä lukuun ottamatta.
Heitä varmaan motivoi uusi, erilainen
tekeminen sekä suomen kielen oppiminen ja mentoroinnista luvattu todistus suomenkieliseen ryhmään osallistumisesta.”

Mikä pienryhmämentorointi?
• Pienryhmämentoroinnissa luodaan foorumi
maahanmuuttajanuorten ja kantasuomalaisten nuorten kohtaamiselle.
• 5 tai 6 hengen pienryhmissä tapahtuvaa
toimintaa tietyn teeman ympäriltä.
• Pienryhmämentoreita on yhdessä ryhmässä
2, maahanmuuttaajataustaisia nuoria 3 tai
4. Pienryhmä tapaa 4–6 kertaa ja toteuttaa
omaehtoista toimintaa.
• Pienryhmämentoroinnissa ryhmässä
toimiminen ja vertaisohjaajuus yhdistyy
mentorointiin.
• Pienryhmämentorointi edellyttää kahdenlaisia toimijoita:
1. toimijoita, joilla on toiminnassa mukana
maahanmuuttajataustaisia nuoria
2. toimijoita, joilla on aktiivisia, maahanmuuttajatyöstä kiinnostuneita vapaaehtoisia.

Teemat:
koulutus ja työllisyys,
vapaa-aika tai vapaaehtoisuus
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– Pienryhmämentori

”Kaikki oli mukavaa ja kiva kun tutustuin uusiin ihmisiin.”
– Pienryhmämentorointiin osallistunut nuori

Pienryhmämentoroinnin tavoitteet: Tavoitteena
on, että mentorointi kannustaa yksilöllisesti aktiiviseen kansalaisuuteen, lisää tietoisuutta erilaisista
osallistumisen mahdollisuuksista ja mentorointiteemoista, tukee osallistujien rohkeutta ottaa osallistumisen kanavat arkikäyttöön, tarjoaa mahdollisuuden
aitoon suomen kielen harjoittamiseen sekä kasvattaa
osallistujien itsetuntemusta ja -luottamusta.
Pienryhmämentoroinnin rakenne: 4–6 tapaamista

Tutustuminen

Mentoroinnin idean
esittely ja
tapaamiskertojen
suunnittelu

Vierailut

Rento
yhdessä
tekeminen

Päätöskerta

Miten käynnistät Pienryhmämentorointitoiminnan?
Valitse tarjolla olevista poluista sinulle sopiva.
Vapaaehtoistoimija:

Maahanmuuttajatoimija:

1. Muodosta ryhmä maahanmuuttajatyöstä/
mentoroinnista kiinnostuneita vapaaehtoisia.
2. Ota yhteys tahoon, jonka toiminnassa on mukana maahanmuuttajanuoria (järjestöt, luokat,
vastaanottokeskukset, perheryhmäkodit).
3. Neuvottele kiinnostuksesta aloittaa molempia
hyödyttävä yhteistyö pienryhmämentoroinnin
tiimoilta, ja käy läpi mentoronnin konsepti
tarkasti kumppanin kanssa sekä vastuunjaot
toimintaa pyöritettäessä.
4. Vapaaehtoiset mukaan tuovan yhteistyökumppanin vastuisiin kuuluu:
• Vapaaehtoisten mentoreiden valinta ja sitouttaminen
• Mentoreiden koulutus (ks. tarkemmat koulutusohjeet lisämateriaalista)
• Yhteydenpito mentoreihin
• Tuki mentoreille tarvittaessa
• Toiminnan kokonaiskoordinaatio, jos niin
sovitaan
• Taloudellinen tuki toiminnalle, jos niin sovitaan
5. Tue yhteistyökumppania nuorten ryhmän löytämisessä mentoreille.
6. Kouluta vapaaehtoiset (ks. tarkemmat koulutusohjeet lisämateriaalista).
7. Tue ensimmäisen tapaamisen suunnittelua.
• Mentoreiden tulee valmistautua hyvin
ensimmäiseen tapaamiseen. Uusi tilanne ja
jännitys tekevät ensimmäisestä tapaamisesta usein haastavan. Tue tapaamisten etenemistä ja niiden suunnittelua – Huomaa,
että päävastuu ryhmän pyörittämisestä on
sitoutuneilla vapaaehtoisilla.
• Tapaamisrungot (ks. s. 40) antavat hyvän
pohjan tapaamisten suunnittelulle.
• Mentorointisarjassa tulisi olla vähintään
5 tapaamiskertaa. Nuoria tulee kannustaa
sitoutumaan kaikkiin tapaamisiin.
• Vapaaehtoisia tulee kannustaa ryhmäkohtaisen ”toimintasuunnitelman” tekemiseen.
• Mentoreita tulisi tukea nuorten mielipiteiden
kysymiseen toimintaa suunniteltaessa. On
kuitenkin huomattava, että nuorilta saattaa
olla vaikea saada mielipidettä ehdotettuihin
aktiviteetteihin. Tässä tapauksessa on parempi, että mentorit suunnittelevat toimintaa
ja tarjoavat nuorille esimerkiksi kahta vaihtoehtoa, joista valita.
• Mentoreiden tulisi olla valmistautuneita kohtaamaan myös ongelmatilanteita. Riittävä
suunnittelu auttaa tässäkin.
8. Kannusta vapaaehtoisia olemaan yhteydessä
koordinoivaan tahoon ja raportoimaan ryhmän
toiminnasta säännöllisin väliajoin.
9. Kun viimeinen tapaaminen nuorten kanssa
on sovittu, mentoreiden tulee ilmoittaa asiasta
molemmille toimijoille.

1. Tiedustele, kiinnostaako nuoriasi mentorointiin
osallistuminen.
• Nuoret valitsevat teeman, josta he ovat
kiinnostuneita saamaan mentorointia.
2. Ota yhteys tahoon, jolla on toiminnassa mukana vapaaehtoisia (järjestöt, korkeakoulujen
oppilaskunnat ja ainejärjestöt, lukiot, nuorisotoimet ym.).
3. Neuvottele kiinnostuksesta aloittaa molempia
hyödyttävä yhteistyö pienryhmämentoroinnin
tiimoilta ja varmista, että sitoutuneita nuoria on
tarpeeksi sekä myös kiinnostuneita vapaaehtoisia.
4. Käy yhdessä kumppanin kanssa läpi pienryhmämentoroinnin konsepti ja toteutuksen
vastuunjaot.
5. Maahanmuuttajanuoret toimintaan tuovan
kumppanin vastuisiin kuuluu:
• Nuorten kannustaminen mukaan ja jatkuva
sitouttaminen
• Ryhmän ensimmäisen tapaamisen organisointi ja aikataulutus – kontaktipintana
toimiminen vapaaehtoisiin päin
• Tilojen tarjoaminen ryhmälle tarvittaessa
• Työskentelyrauhan takaaminen mentoreille
• Mahdollisista ongelmista kertominen/niihin
puuttuminen
• Toiminnan kokonaiskoordinaatio, jos niin
sovitaan
• Taloudellinen tuki toiminnalle, jos niin sovitaan
• Palautteen anto ryhmätoiminnan lopussa
6. Käy mentoroitavien nuorten kanssa kunnolla
läpi, mistä on kyse, mihin nuoret sitoutuvat ja
mitä heiltä vaaditaan.
7. Sovi ensimmäinen tapaaminen yhdessä yhteistyökumppanin mentoreiden kanssa.
• Seuraavista tapaamisista mentorit ja nuoret
voivat sopia keskenään
• Suositus on, että ryhmä tapaisi aina
samaan aikaan, jotta aikataulujen yhteen
sovittaminen helpottuisi
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Mentorointiteema:
Koulutus ja työ
Temaattiset tavoitteet: Lisääntynyt tieto omista
koulutusmahdollisuuksista ja -poluista sekä työllistymiskäytännöistä Suomessa. Lisääntynyt rohkeus
pohtia omia koulutus- ja työllistymisvalintoja sekä
tarttua toimeen asioiden saavuttamiseksi.
Runkoa voi pidentää ryhmän niin halutessa ja lisätä
esimerkiksi vierailuja.
Esimerkkirakenne:

Suunnittelutapaaminen
(mentorit)

Tutustuminen

Mentoroinnin
idean esittely
ja tapaamiskertojen
suunnittelu

Toiminnallinen
tapaaminen

1. Suunnittelutapaaminen (mentorit)
Tavoite: Tutustuminen mentoreiden kesken.
Tapaamisten alustavan rungon suunnittelu sekä
työnjaosta sopiminen.
Menetelmä: Keskustelu, ideointi.
Tarvikkeet ja tila: Muistiinpanovälineet.
Mentorit tapaavat kerran ennen varsinaisen
mentoroinnin alkua. Tapaamisessa tutustutaan
mentoreiden kesken ja suunnitellaan alustava
runko ja aikataulu tapaamisille. Runkoon tulee
kuitenkin jättää tarpeeksi liikkumavaraa nuorten
omille toiveille ja aikatauluille. Mentoreiden
tulee sopia tapaamisten työnjaosta. Kuka hoitaa
yhteydenpitoa nuoriin? Kuka on yhteydessä
yhteistyökumppaneihin? Kuka järjestää eri
tapaamiset ja vierailut? Kuka kerää palautteen?
ym.

2. Tutustuminen
Tavoite: Ryhmän keskinäinen tutustuminen ja
luottamuksen rakentaminen.
Menetelmä: Keskustelu, esittäytyminen,
ryhmäytyminen.
Tarvikkeet ja tila: Riippuu suunnitellusta
toiminnasta.
Tutustumiseen kannattaa panostaa ja siksi on
hyvä varata sille riittävästi aikaa. Apuna voi
käyttää tutustumisleikkejä mutta rento yhdessäolo ja omasta elämästä kertominen toimivat yhtä
hyvin.
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Vierailu

Toiminnallinen
tapaaminen

Rento
yhdessä
tekeminen/
päätöskerta

3. Mentoroinnin idean esittely ja
tapaamiskertojen suunnittelu
Tavoite: Esitellä pienryhmämentoroinnin
konsepti nuorille ja kartoittaa nuorten
kiinnostuksia ja tarpeita. Suunnitella alustavasti
tulevat tapaamiskerrat.
Menetelmä: Ryhmätyöskentely, ideointi, netti.
Tarvikkeet ja tila: Mentoroinnin idea paperille
kirjoitettuna nuorille annettavaksi, mentoreiden
yhteystiedot nuorille annettavaksi, läppärit/
padit, ammatinvalintatesti netissä, tila, jossa
ryhmä voi kokoontua rauhassa ja keskustella
luottamuksellisesti.
Mentorit kertovat nuorille, mihin mentoroinnilla
pyritään ja mitä nuoret voivat saada mentoroinnista. Mentorit esittelevät myös mentoroinnin
reunaehdot eli tapaamiskertojen määrän,
mahdollisuudet tehdä erilaisia asioita ym.
Samalla sovitaan ryhmän yhteydenpidon tavat
ja tapaamisten sykli. Käydään läpi nuorten
tämänhetkiset koulutus- ja/tai työtilanteet ja
kartoitetaan heidän kiinnostuksensa ja toiveensa mentoroinnilta. Lopuksi jokainen nuori tekee
yhden netistä löytyvistä ammatinvalintatesteistä
(esim. Avo, Duunikone, Opiskelupaikka.fi)
mentoreiden tukemana. Seuraavaan tapaamiskertaan orientoidutaan tutkimalla ammatinvalintatestin tuloksia.

4. Toiminnallinen tapaaminen

6. Toiminnallinen tapaaminen

Tavoite: Tutustuttaa nuoret ammatinvalinta-/
koulutusvalintakäytäntöihin ja työnhaun
perusteisiin. Pohtia nuorten omia toiveita
työelämästä ja kouluttautumisesta.
Menetelmä: Keskustelu, netti, video.
Tarvikkeet ja tila: Netti, esimerkkejä cv- ja
hakemuspohjista, verokorttiesimerkki, paperia,
kyniä, tila, jossa voidaan käydä luottamuksellista
keskustelua (esim. yhteistyökumppanit tilat,
kirjaston ryhmätyötilat).

Tavoite: Simuloida haastattelutilannetta
työpaikka- tai koulutuspaikkahaussa. Kasvattaa
nuorten rohkeutta hakea opiskelu- tai
työpaikkaa.
Menetelmä: Simulaatio.
Tarvikkeet ja tila: Muistiinpanovälineet, tila,
jossa voidaan käydä haastettelusimulaatiot
rauhassa.

Sen mukaan, mitkä ovat nuorten kiinnostukset
ja ammatinvalintatestien tulokset, mentorit
näyttävät pari koulutussivustoa netistä tai pari
työelämä-/alaesittelyvideota. Keskustellaan
yleisellä tasolla opiskelemisen hakukäytännöistä
ja väylistä päästä eri ammatteihin. Käydään läpi
koulutusjärjestelmä ja eri vaihtoehdot päästä
koulutukseen (hakulomakkeiden täyttäminen,
hakemisen ajankohdat, pääsykokeet ym.).
Tutustutaan työnhaun perusteisiin ja annetaan
vinkkejä työnhakulomakkeiden täyttämiseen,
työhakemuksen ja CV:n tekemiseen ja työhaastatteluun valmistautumiseen. Käydään
läpi verokortti ja työsopimus teknisinä asioina.
On myös hyvä keskustella nuorten kanssa
vapaaehtoistyöstä sekä työharjoittelusta väylinä
työpaikkaan. Lopuksi nuoret tekevät oman
suunnitelman/unelmakartan omista koulutus-/
työllisyystoiveistansa.
Tapaaminen voidaan myös jakaa kahteen eri
kertaan.

5. Vierailu
Tavoite: Tarjota yksilöllistä apua koulutuspaikkatai työnhakuun. Kasvattaa nuorten rohkeutta
toimia omien unelmiensa saavuttamiseksi.
Menetelmä: Vierailu ja/tai nettityöskentely.
Tarvikkeet ja tila: Muistiinpanovälineet, netti,
jos tapaamisella ei tehdä vierailua, tarvitaan
tila, jossa voidaan käydä luottamuksellista
keskustelua (esim. yhteistyökumppanit tilat,
kirjaston ryhmätyötilat).

Mentorit järjestävät haastattelusimulaation,
jossa mentorit toimivat työpaikka-/opiskelupaikkahaastattelijoina ja nuoret ovat haastateltavina.
Nuorille annetaan palautetta haastattelujen
jälkeen. Lopuksi palataan nuorten toisella
kerralla tekemiin unelmakarttoihin ja puhutaan,
ovatko ajatukset niiden suhteen muuttuneet tai
pysyneet samoina ja miten karttojen pohjalta
pitäisi toimia.

7. Rento yhdessä tekeminen/päätöskerta
Tavoite: Päättää mentorointikokonaisuus
mukavalla ja kaikkia yhteentuovalla tavalla.
”Palkita” nuoret osallistumisesta.
Menetelmä: Rento yhdessä tekeminen.
Tarvikkeet ja tila: Tarvikkeet ja tila riippuvat
yhdessä tekemisen tavasta.
Mentorit järjestävät haastattelusimulaation,
jossa mentorit toimivat työpaikka-/opiskelupaikkahaastattelijoina ja nuoret ovat haastateltavina.
Nuorille annetaan palautetta haastattelujen
jälkeen. Lopuksi palataan nuorten toisella
kerralla tekemiin unelmakarttoihin ja puhutaan,
ovatko ajatukset niiden suhteen muuttuneet tai
pysyneet samoina ja miten karttojen pohjalta
pitäisi toimia.

Tapaamiskerralla voidaan järjestää vierailu esimerkiksi Ohjaamon tulevaisuustiskille tai TE-toimiston CV- ja työhakemuspajaan tai esimerkiksi
vuokratyöfirmaan. Mentoreiden tulee kartoittaa
paras vierailupaikka omalla paikkakunnalla. Ellei
paikkakunnalta löydy sopivaa vierailukohdetta,
voidaan tapaamiskerralla keskittyä yksilölliseen
koulutus-/työpaikkahakuun netistä.
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Mentorointiteema:
Vapaa-aika
Temaattiset tavoitteet: Lisääntynyt tieto vapaa-ajanviettomahdollisuuksista ja harrastuksista
tietyllä alueella/Suomessa. Molempien sukupuolten
madaltunut kynnys lähteä mukaan erilaisiin harrastustoimintoihin.
Teemaa voi pidentää ryhmän niin halutessa.
Esimerkkirakenne 1 – Vapaa-aika/Yleinen:

Suunnittelutapaaminen
(mentorit)

Mentoroinnin idean
Tutustu- esittely ja
minen
tapaamiskertojen
suunnittelu

Vierailut

Rento
yhdessä
tekeminen/
päätöskerta

1. Suunnittelutapaaminen (mentorit)
Tavoite: Tutustuminen mentoreiden kesken.
Tapaamisten alustavan rungon suunnittelu sekä
työnjaosta sopiminen.
Menetelmä: Keskustelu, ideointi.
Tarvikkeet ja tila: Muistiinpanovälineet.
Mentorit tapaavat kerran ennen varsinaisen
mentoroinnin alkua. Tapaamisessa tutustutaan
mentoreiden kesken ja suunnitellaan alustava
runko ja aikataulu tapaamisille. Runkoon tulee
kuitenkin jättää tarpeeksi liikkumavaraa nuorten
omille toiveille ja aikatauluille. Mentoreiden
tulee sopia tapaamisia koskevasta työnjaosta.
Kuka hoitaa yhteydenpitoa nuoriin? Kuka on
yhteydessä yhteistyökumppaneihin? Kuka
järjestää eri tapaamiset ja vierailut? Kuka kerää
palautteen? ym.

2. Tutustuminen
Tavoite: Ryhmän keskinäinen tutustuminen ja
luottamuksen rakentaminen.
Menetelmä: Keskustelu, esittäytyminen,
ryhmäytyminen.
Tarvikkeet ja tila: Riippuu suunnitellusta
toiminnasta.
Tutustumiseen kannattaa panostaa ja siksi on
hyvä varata sille riittävästi aikaa. Apuna voi
käyttää tutustumisleikkejä mutta rento yhdessäolo ja omasta elämästä kertominen toimivat yhtä
hyvin.
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3. Mentoroinnin idean esittely ja
tapaamiskertojen suunnittelu
Tavoite: Esitellä pienryhmämentoroinnin
konsepti nuorille ja kartoittaa nuorten
kiinnostuksia ja tarpeita. Suunnitella alustavasti
tulevat tapaamiskerrat.
Menetelmä: Ryhmätyöskentely, ideointi, netti.
Tarvikkeet ja tila: Mentoroinnin idea paperille
kirjoitettuna nuorille annettavaksi, mentoreiden
yhteystiedot nuorille annettavaksi, läppäri/pad,
tila, jossa ryhmä voi kokoontua rauhassa ja
keskustella luottamuksellisesti.
Mentorit kertovat nuorille, mihin mentoroinnilla
pyritään ja mitä he voivat saada mentoroinnista.
Mentorit esittelevät myös mentoroinnin reunaehdot eli tapaamiskertojen määrän, mahdollisuudet
tehdä erilaisia asioita ym. Samalla sovitaan ryhmän yhteydenpidon tavat ja tapaamisten sykli.
Käydään läpi erilaisia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia (esim. liikunta, musiikki, kulttuuri, taide,
käsityö, opiskelu) ja -paikkoja (liikuntapaikat,
kulttuurikeskukset, työväenopistot, nuorisotalot,
kirjastot, kielikahvilat, jos on paikkakunnalla,
tapahtumat) ja kartoitetaan nuorten vapaa-ajan
suuntautumista. Mikä nuoria kiinnostaa? Tärkeää on selvittää, mitä nuoret toivovat mentoroinnilta. Vapaa-ajanviettotoiveita kartoittaessa
on hyvä huomioida sukupuolten erilaiset tarpeet
ja rajoitteet toiminnalle. Lopuksi nuoret tekevät
ns. unelmakartan omista toiveistaan vapaa-ajan
vieton suhteen.

4. Vierailu 1

6. Vierailu 3

Tavoite: Esitellä yksi tapa aktivoitua vapaaajalla. Kannustaa ja rohkaista nuoria löytämään
oma toimintansa.
Menetelmä: Vierailu.

Tavoite: Esitellä yksi tapa aktivoitua vapaaajalla. Kannustaa ja rohkaista nuoria löytämään
oma toimintansa.
Menetelmä: Vierailu.

Vierailu voidaan järjestää joko kirjastoon yleisesti tai esim. kirjaston järjestämään kielikahvilaan,
jos sellainen löytyy paikkakunnalta. Samassa
yhteydessä voidaan juoda vaikka kahvit/mehut
yhdessä esim. kirjaston kahvilassa tai jossain
muualla.

Vierailu voidaan järjestää johonkin paikalliseen
tapahtumaan. Tapahtuma voi olla joko jonkin
virallisen tahon järjestämä (esim. markkinat,
kaupungin juhlat) tai jonkin vapaaehtoisjoukon
järjestämä (esim. kaupunginosajuhlat, järjestöjen seminaarit).

5. Vierailu 2
Tavoite: Esitellä yksi tapa aktivoitua vapaaajalla. Kannustaa ja rohkaista nuoria löytämään
oma toimintansa.
Menetelmä: Vierailu.
Vierailu voidaan järjestää joko kirjastoon yleisesti tai esim. kirjaston järjestämään kielikahvilaan,
jos sellainen löytyy paikkakunnalta. Samassa
yhteydessä voidaan juoda vaikka kahvit/mehut
yhdessä esim. kirjaston kahvilassa tai jossain
muualla.

7. Rento yhdessä tekeminen/päätöskerta
Tavoite: Palata nuorten tekemään
unelmakarttaan. Päättää
mentorointikokonaisuus mukavalla ja kaikkia
yhteentuovalla tavalla. ”Palkita” nuoret
osallistumisesta.
Menetelmä: Rento yhdessä tekeminen.
Tarvikkeet ja tila: Tarvikkeet yhdessä
tekemisen tavan mukaan.
Tapaamiskerralle järjestetään jokin kaikkia
innostava yhteinen ja rento aktiviteetti. Vaihtoehtoina voi olla esim. minigolf, biljardi, keilaaminen, taidenäyttely, piknik kivassa paikassa,
taide-/kulttuuritapahtumaan osallistuminen tai
(suomenkielisen) elokuvan katsominen yhdessä.
Yhteisen tekemisen ei tarvitse olla maksullista
vaan ryhmä voi hyödyntää paikkakunnan ilmaisia, nuorille suunnattuja palveluja. Tärkeintä on
luoda mukava ilmapiiri ja tehdä asioita yhdessä.
Tapaamisessa palataan myös nuorten tekemiin
unelmakarttoihin ja rohkaistaan nuoria toteuttamaan niissä ilmeneviä asioita. Haluttaessa
nuorille voidaan jakaa todistukset mentorointiin
osallistumisesta.
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Mentorointiteema:
Vapaa-aika
Temaattiset tavoitteet: Lisääntynyt tieto vapaa-ajanviettomahdollisuuksista ja harrastuksista
tietyllä alueella/Suomessa. Molempien sukupuolten
madaltunut kynnys lähteä mukaan erilaisiin harrastustoimintoihin.
Teemaa voi pidentää ryhmän niin halutessa.
Esimerkkirakenne 2 – Vapaa-aika/Liikunta:

Suunnittelutapaaminen
(mentorit)

Mentoroinnin idean
Tutustu- esittely ja
minen
tapaamiskertojen
suunnittelu

Vierailut

Rento
yhdessä
tekeminen/
päätöskerta

1. Suunnittelutapaaminen (mentorit)
Tavoite: Tutustuminen mentoreiden kesken.
Tapaamisten alustavan rungon suunnittelu sekä
työnjaosta sopiminen.
Menetelmä: Keskustelu, ideointi.
Tarvikkeet ja tila: Muistiinpanovälineet.
Mentorit tapaavat kerran ennen varsinaisen
mentoroinnin alkua. Tapaamisessa tutustutaan
mentoreiden kesken ja suunnitellaan alustava
runko ja aikataulu tapaamisille. Runkoon tulee
kuitenkin jättää tarpeeksi liikkumavaraa nuorten
omille toiveille ja aikatauluille. Mentoreiden
tulee sopia tapaamisia koskevasta työnjaosta.
Kuka hoitaa yhteydenpitoa nuoriin? Kuka on
yhteydessä yhteistyökumppaneihin? Kuka
järjestää eri tapaamiset ja vierailut? Kuka kerää
palautteen? ym.

2. Tutustuminen
Tavoite: Ryhmän keskinäinen tutustuminen ja
luottamuksen rakentaminen.
Menetelmä: Keskustelu, esittäytyminen,
ryhmäytyminen.
Tarvikkeet ja tila: Riippuu suunnitellusta
toiminnasta.
Tutustumiseen kannattaa panostaa ja siksi on
hyvä varata sille riittävästi aikaa. Apuna voi
käyttää tutustumisleikkejä mutta rento yhdessäolo ja omasta elämästä kertominen toimivat yhtä
hyvin.
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3. Mentoroinnin idean esittely ja
tapaamiskertojen suunnittelu
Tavoite: Esitellä pienryhmämentoroinnin
konsepti nuorille ja kartoittaa nuorten
kiinnostuksia ja tarpeita. Suunnitella alustavasti
tulevat tapaamiskerrat.
Menetelmä: Ryhmätyöskentely, ideointi, netti.
Tarvikkeet ja tila: Mentoroinnin idea paperille
kirjoitettuna nuorille annettavaksi, mentoreiden
yhteystiedot nuorille annettavaksi, läppäri/pad,
tila, jossa ryhmä voi kokoontua rauhassa ja
keskustella luottamuksellisesti.
Mentorit kertovat nuorille, mihin mentoroinnilla
pyritään ja mitä he voivat saada mentoroinnista.
Mentorit esittelevät myös mentoroinnin reunaehdot eli tapaamiskertojen määrän, mahdollisuudet
tehdä erilaisia asioita ym. Samalla sovitaan
ryhmän yhteydenpidon tavat ja tapaamisten
sykli. Käydään läpi erilaisia liikuntaharrastuksia
ja kartoitetaan nuorten liikuntamieltymyksiä.
Tärkeää on selvittää, mitä nuoret toivovat mentoroinnilta, sekä asettaa odotukset toiminnalle
realistiseksi. Vapaa-ajanviettotoiveita kartoittaessa on hyvä huomioida sukupuolten erilaiset
tarpeet ja rajoitteet toiminnalle.
Lopuksi nuoret tekevät ns. unelmakartan omista
toiveistaan liikuntaharrastusten suhteen. Jos
aikaa jää, voidaan käydä myös läpi kaupungin
tarjoamia mahdollisuuksia harrastusvälineiden
kierrätykseen. Mistä saa edullisesti käytettyjä
liikuntavarusteita? Esim. kierrätyskeskukset,
sporttidivarit, vanhan tavaran kaupat ym.

4. Vierailu 1

6. Vierailu 3

Tavoite: Esitellä yksi tapa aktivoitua
liikuntaharrastuksessa. Kannustaa ja rohkaista
nuoria löytämään oma toimintansa.
Menetelmä: Vierailu.
Tarvikkeet ja tila: Liikuntavarusteet,
kuntasaliohjelmat aloittelijoille.

Tavoite: Esitellä yksi tapa aktivoitua
liikuntaharrastuksessa. Kannustaa ja rohkaista
nuoria löytämään oma toimintansa.
Menetelmä: Vierailu.
Tarvikkeet ja tila: Liikuntavarusteet.

Vierailu voidaan järjestää johonkin kaupungin
tai kunnan ylläpitämään kuntosaliin. Vierailulla
tutustutaan paikkaan, sisäänpääsymaksukäytäntöihin ja kuukausisopimuskäytäntöihin ja
harjoitellaan vapaasti laitteiden kanssa. Kaikille
osallistujille voi tulostaa oman aloittelijan ohjelman netistä. Vierailun päätteeksi voidaan palata
nuorten omiin unelmakarttoihin ja rohkaistaan
nuoria tekemään kartassa esiin tulleita asioita.

Jos kaupungilla/paikkakunnalla on nuorille
suunnattuja ilmaisia liikuntapalveluja, vierailu
voidaan järjestää näihin paikkoihin. Esimerkiksi
Helsingissä NYT-liikunta järjestää ilmaisia
urheilukokeiluja alle 29-vuotiaille nuorille.
Vaihtoehtoina mm. joogaa, kiipeilyä, skeittausta,
sulkapalloa, jousiammuntaa, keilausta ja kuntonyrkkeilyä. Mentoreiden tulee kartoittaa oman
paikkakuntansa tarjonta. Vierailun päätteeksi
voidaan palata nuorten omiin unelmakarttoihin ja
rohkaistaan nuoria tekemään kartassa näkyviä
asioita.

5. Vierailu 2
Tavoite: Esitellä yksi tapa aktivoitua
liikuntaharrastuksessa. Kannustaa ja rohkaista
nuoria löytämään oma toimintansa.
Menetelmä: Vierailu.
Tarvikkeet ja tila: Liikuntavarusteet.
Vierailu voidaan järjestää jonkin järjestön/
yhdistyksen järjestämälle ryhmäliikuntatunnille.
Eri paikkakunnilla erilaiset yhdistykset, urheiluseurat ja maahanmuuttajajärjestöt järjestävät
ryhmäliikuntaa naisille ja miehille. Lajeja löytyy
laidasta laitaan jalkapallosta uintiin ja tanssitunteihin. Vierailun päätteeksi voidaan palata
nuorten omiin unelmakarttoihin ja rohkaistaan
nuoria tekemään kartassa näkyviä asioita.

7. Rento yhdessä tekeminen/päätöskerta
Tavoite: Palata nuorten tekemään unelmakarttaan. Päättää mentorointikokonaisuus mukavalla
ja kaikkia yhteentuovalla tavalla. ”Palkita” nuoret
osallistumisesta.
Menetelmä: Rento hengailu.
Tarvikkeet ja tila: Tarvikkeet yhdessä
tekemisen tavan mukaan.
Tapaamiskerralle järjestetään jokin kaikkia
innostava yhteinen ja rento aktiviteetti. Vaihtoehtoina voi olla esim. minigolf, biljardi, keilaaminen, taidenäyttely, piknik kivassa paikassa,
taide-/kulttuuritapahtumaan osallistuminen tai
(suomenkielisen) elokuvan katsominen yhdessä.
Yhteisen tekemisen ei tarvitse olla maksullista
vaan ryhmä voi hyödyntää paikkakunnan ilmaisia, nuorille suunnattuja palveluja. Tärkeintä on
luoda mukava ilmapiiri ja tehdä asioita yhdessä.
Tapaamisessa palataan myös nuorten tekemiin
unelmakarttoihin ja rohkaistaan nuoria toteuttamaan niissä ilmeneviä asioita. Haluttaessa
nuorille voidaan jakaa todistukset mentorointiin
osallistumisesta.
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Mentorointiteema:
Vapaaehtoisuus
Temaattiset tavoitteet: Lisääntynyt tieto vapaaehtoistyöstä/vapaaehtoismahdollisuuksista ja
niiden merkityksestä esimerkiksi verkostojen ja
työpaikkojen luomisessa. Kasvanut motivaatio ja
rohkeus lähteä mukaan vapaaehtoistoimintaan itselle
sopivassa järjestössä.
Teemaa voi pidentää ryhmän niin halutessa.
Esimerkkirakenne:

Suunnittelutapaaminen
(mentorit)

Mentoroinnin idean
Tutustu- esittely ja
minen
tapaamiskertojen
suunnittelu

Vierailut

Rento
yhdessä
tekeminen/
päätöskerta

1. Suunnittelutapaaminen (mentorit)
Tavoite: Tutustuminen mentoreiden kesken.
Tapaamisten alustavan rungon suunnittelu sekä
työnjaosta sopiminen.
Menetelmä: Keskustelu, ideointi.
Tarvikkeet ja tila: Muistiinpanovälineet.
Mentorit tapaavat kerran ennen varsinaisen
mentoroinnin alkua. Tapaamisessa tutustutaan
mentoreiden kesken ja suunnitellaan alustava
runko ja aikataulu tuleville tapaamisille. Runkoon tulee kuitenkin jättää tarpeeksi liikkumavaraa nuorten omille toiveille ja aikatauluille.
Mentoreiden tulee sopia tapaamisia koskevasta
työnjaosta. Kuka hoitaa yhteydenpitoa nuoriin?
Kuka on yhteydessä yhteistyökumppaneihin?
Kuka järjestää eri tapaamiset ja vierailut? Kuka
kerää palautteen? ym.

2. Tutustuminen
Tavoite: Ryhmän keskinäinen tutustuminen ja
luottamuksen rakentaminen.
Menetelmä: Keskustelu, esittäytyminen,
ryhmäytyminen.
Tarvikkeet ja tila: Riippuu suunnitellusta
toiminnasta.
Tutustumiseen kannattaa panostaa ja siksi on
hyvä varata sille riittävästi aikaa. Apuna voi
käyttää tutustumisleikkejä mutta rento yhdessäolo ja omasta elämästä kertominen toimivat yhtä
hyvin.
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3. Mentoroinnin idean esittely ja
tapaamiskertojen suunnittelu
Tavoite: Esitellä pienryhmämentoroinnin
konsepti nuorille ja kartoittaa nuorten
kiinnostuksia ja tarpeita. Suunnitella alustavasti
tulevat tapaamiskerrat.
Menetelmä: Ryhmätyöskentely, ideointi, netti.
Tarvikkeet ja tila: Mentoroinnin idea paperille
kirjoitettuna nuorille annettavaksi, mentoreiden
yhteystiedot nuorille annettavaksi, läppäri/pad,
tila, jossa ryhmä voi kokoontua rauhassa ja
keskustella luottamuksellisesti.
Mentorit kertovat nuorille, mihin mentoroinnilla
pyritään ja mitä he voivat saada mentoroinnista. Mentorit esittelevät myös mentoroinnin
reunaehdot eli tapaamiskertojen määrän,
mahdollisuudet tehdä erilaisia asioita ym.
Samalla sovitaan ryhmän yhteydenpidon tavat ja
tapaamisten sykli. Tutustutaan vapaaehtoistyön
käsitteeseen ja käydään läpi erilaisia tapoja
tehdä vapaaehtoistyötä. Puhutaan siitä, miksi
vapaaehtoistyötä tehdään, missä sitä tehdään ja
kuka sitä voi tehdä. Kartoitetaan myös nuorten
kiinnostuksen kohteita ja ajatuksia mahdollisesta
vapaaehtoistyöstä. Lopuksi nuoret tekevät oman
vapaaehtoistyönsuunnitelman mentorien tuella.
Suunnitelmaan kirjataan nuoren kiinnostukset
(mikä kohderyhmä nuorta kiinnostaa, millaisessa
ympäristössä haluaisi tehdä vapaaehtoistyötä,
paljonko aikaa tai jaksamista nuorella on vapaaehtoistyöhön, mitä haluaa vapaaehtoistyössä
oppia jne.) sekä konkreettisia ideoita paikoista
tai tahoista, joihin nuori voi olla yhteydessä.
Vapaaehtoistyönsuunnitelman tekemiseen on
hyvä varata aikaa ja taata jokaiselle nuorelle
yksilöllinen mahdollisuus syventyä asiaan
mentorin kanssa. Vapaaehtoistyösuunnitelma auttaa nuoria suuntaamaan ajatuksiaan
mentoroinnin aikana sekä antaa konkreettisia
esimerkkejä siitä, miten voi päästä mukaan
vapaaehtoistyöhön.

4. Vierailu 1
Tavoite: Esitellä nuorille yksi järjestö/toimija ja
yksi tapa tehdä vapaaehtoistyötä.
Menetelmä: Vierailu, keskustelu.
Vierailun voi järjestää pienryhmämentorointia
koordinoivan tahon toimistolle. Koordinoiva taho
kertoo, minkälaista toimintaa heillä on, ja lisäksi
pienryhmämentorit voivat kertoa, miksi he ovat
mukana vapaaehtoistoiminnassa ja mitä he siitä
saavat.

7. Vierailu 4 (tai vaihtoehtoinen
jollekin aikaisemmalle)
Tavoite: Esitellä nuorille yksi järjestö/toimija ja
yksi tapa tehdä vapaaehtoistyötä.
Menetelmä: Vierailu, keskustelu.
Vierailu voidaan järjestää oman paikkakunnan vapaaehtoistoiminnan infoon. Mentorit
selvittävät, miten kaupungin vapaaehtoistyö
on organisoitunut paikkakunnalla, ja valitsevat
sopivan infon. Vapaaehtoistoimintaa järjestetään
mm. ikääntyvien kanssa ja infoiltoja on säännöllisin väliajoin.

5. Vierailu 2
Tavoite: Esitellä nuorille yksi järjestö/toimija ja
yksi tapa tehdä vapaaehtoistyötä.
Menetelmä: Vierailu.
Vierailu voidaan järjestää esimerkiksi Punaisen
Ristin paikalliseen Vapaaehtoistoiminta tutuksi
-tilaisuuteen tai muuhun paikallisen toimijan
vapaaehtoisiltaan tai -tapahtumaan. Samalla
tutustutaan siihen, miten vapaaehtoiseksi voi
konkreettisesti ilmoittautua esim. nettilomakkeella tai lähettämällä sähköpostia.

6. Vierailu 3
Tavoite: Esitellä nuorille yksi järjestö/toimija ja
yksi tapa tehdä vapaaehtoistyötä.
Menetelmä: Vierailu, keskustelu.
Vierailu voidaan järjestää paikalliseen kierrätyskeskukseen, ympäristöseuraan tai voidaan
tutustua esim. paikallisen koulun Vihreä lippu
-toimintaan. Oleellista on tutustua arkipäiväiseen, jokaisen ympäristöön liittyvään vapaaehtoistyöhön. Lopuksi palataan nuorten tekemiin
vapaaehtoistyön suunnitelmiin ja pohditaan,
haluavatko nuoret päivittää niitä tai tarvitsevatko
he tukea esim. oman suunnitelmansa tahojen
kontaktoinnissa.

8. Rento yhdessä tekeminen/päätöskerta
Tavoite: Palata nuorten tekemään unelmakarttaan. Päättää mentorointikokonaisuus mukavalla
ja kaikkia yhteentuovalla tavalla. ”Palkita” nuoret
osallistumisesta.
Menetelmä: Rento yhdessä tekeminen.
Tarvikkeet ja tila: Tarvikkeet yhdessä
tekemisen tavan mukaan.
Tapaamiskerralle järjestetään jokin kaikkia
innostava yhteinen ja rento aktiviteetti. Vaihtoehtoina voi olla esim. minigolf, biljardi, keilaaminen, taidenäyttely, piknik kivassa paikassa,
taide-/kulttuuritapahtumaan osallistuminen tai
(suomenkielisen) elokuvan katsominen yhdessä.
Yhteisen tekemisen ei tarvitse olla maksullista
vaan ryhmä voi hyödyntää paikkakunnan ilmaisia, nuorille suunnattuja palveluja. Tärkeintä on
luoda mukava ilmapiiri ja tehdä asioita yhdessä.
Tapaamisessa palataan myös nuorten tekemiin
vapaaehtoistyönsuunnitelmiin ja rohkaistaan
nuoria toteuttamaan niissä ilmeneviä asioita.
Haluttaessa nuorille voidaan jakaa todistukset
mentorointiin osallistumisesta.
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Lisämateriaali: pienryhmämentoreiden koulutus
Kun käynnistät pienryhmämentorointitoiminnan,
vapaaehtoisten mentoreiden koulutukseen tulee
varata kunnolla aikaa. Koulutuksessa on hyvä hyödyntää kaikkien yhteistyökumppaneiden osaamista
ja asiantuntemusta. Mieti siis, kuka olisi paras taho
tarjoamaan perehdytyksen kuhunkin osa-alueeseen.
Mentoreiden koulutuksen tulisi sisältää ainakin
seuraavat osa-alueet:

1. Pienryhmämentoroinnin
tavoitteet ja toimintaperiaatteet
Mentoroinnin tavoitteet ovat:
• Kannustaa yksilöllisesti aktiiviseen
kansalaisuuteen
• Tarjoaa alustan maahanmuuttajanuorten ja
kantasuomalaisten nuorten kohtaamiselle
• Lisää tietoisuutta erilaisista osallistumisen
mahdollisuuksista
• Tukee osallistujien rohkeutta ottaa osallistumisen
kanavat arkikäyttöön
• Tarjoaa mahdollisuuden suomen kielen
harjoittamiseen
• Kasvattaa osallistujien itsetuntemusta ja itsetuntoa
Mentoroinnin toimintaperiaatteet ovat:
• Toiminta perustuu molempien osapuolten
vapaaehtoisuuteen
• Toiminta perustuu molempien osapuolten tasaarvoisuuteen
• Toiminta perustuu vastavuoroisuuteen
• Toimintaa tehdään nuorten eli aktorien ehdoilla
• Toiminnassa erilaisuuden kohtaaminen on
keskiössä
• Toiminta perustuu luotettavuuteen
• Toiminta perustuu molemminpuoliseen
sitoutumiseen
• Toiminnassa tärkeää on vaitiolovelvollisuus

2. Vaatimukset mentorille

• Mentorin tulee pystyä toimimaan pienryhmässä
hyvin erilaisten ihmisten kanssa
• Mentorilla pitää olla vuorovaikutuskykyjä
• Mentorin pitää pystyä organisoimaan toimintaa ja
ottamaan vastuuta
• Mentorin pitää pystyä käsittelemään negatiivisiakin
tunteita rakentavasti
• Mentorilta vaaditaan sitkeyttä ja sitoutuneisuutta,
vaikka asiat olisivat hankalia
• Mentorin tulee mennä oman mukavuusalueensa
ulkopuolelle ja kyetä nauramaan myös itselleen.

Odotusten kartoittaminen
Mentoreiden tulee varmistaa, että osallistujien ja
mentoreiden odotukset toiminnalle ovat realistiset.
Kuunteleminen ja kysyminen
Pienryhmän toiminnassa ei kannata olettaa asioita.
Mentoreiden tulee kuunnella nuoria ja kysyä, jos
jokin asia jää epäselväksi.
Tasapuolisuus
Henkilökemiat saattavat ryhmässä mennä paremmin
yhteen joidenkin nuorten kanssa. On kuitenkin
ensiarvoisen tärkeää, että kaikki nuoret otetaan aina
tasapuolisesti huomioon.
Rohkaisu
Mentoroinnin kohderyhmä on haastava ja nuoret
voivat tarvita erityistä tukea. Mentoreiden tulisi
muistaa jatkuva rohkaisu toiminnassa. Pienetkin
asiat saattavat tuntua nuorista vaikeilta tai jopa
mahdottomilta ja reilua kannustusta tarvitaan.
Yhteydenpito
Mentorit ovat vastuussa ryhmän yhteydenpidosta.
Heidän tulee siis rohkeasti ja aktiivisesti ottaa yhteyttä alussa ja pitää yllä sopivaa kommunikointirytmiä. Yhteydenpidon tulee olla tasapuolista ja erilaiset
lastensuojeluohjeet huomioon ottavaa.
Sitoutuminen
Sitoutuneet mentorit saavat myös nuoret sitoutumaan toimintaan. Tärkeää on saada nuoret tuntemaan, että mentorit antavat aikaansa toiminnalle ja
toiminta on heille tärkeää.
Joustavuus
Alustavat suunnitelmat mentoroinnin sisällöstä saattavat muuttua matkan varrella. Mentoreiden tulee
suhtautua joustavasti suunnitelmien muutokseen
sekä nuorten kiinnostusten heräämiseen.
Rentous
Mentoroinnissa on pohjimmiltaan kyse mukavasta
ja kivasta asiasta sekä rennosta yhdessäolosta
nuorten kanssa. Mentoreiden ei siis tulisi välittää
nuorille stressaantunutta tai kireää ilmapiiriä. Mukava
ilmapiiri on tärkeämpää kuin suunnitelmien tarkka
toteutuminen.
Suomalaisuus
Nuoret tulevat eri kulttuuritaustoista ja mentoreiden
suomalaiset tavat saattavat tuntua heistä oudoilta
ja vierailta. Mentoreiden tulisi siis tiedostaa mm.
oma suomalainen tapansa kommunikoida ja toimia
sosiaalisissa tilanteissa.

3. Pienryhmän fasilitointitaidon perusteet

4. Mentorin itsereﬂektio

Tutustuminen
Tutustumiseen ja ryhmädynamiikan rakentamiseen
kannattaa panostaa ja siihen kannattaa käyttää
aikaa. Se maksaa itsensä takaisin myöhemmin.

Koska mentorointia tehdään omalla persoonalla,
on mentoreiden hyvä kartoittaa omia ajatuksiaan
ja osaamistaan suhteessa toimintaan. Minkälaisia
taitoja ja tietoja tuo toimintaan? Minkälaisia epävarmuuksia tai ennakkoluuloja tuo mukanaan? Mitkä
ovat omat vahvuudet? Entä heikkoudet? Minkälaista
tukea kaipaisi toiselta mentorilta? jne.
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5. Tyypillisimmät ongelmatilanteet
mentoroinnissa ja niihin reagoiminen
Erilaiset ongelmatilanteet vaikuttavat nuorten
sitoutumiseen mentorointitoimintaan ja siten koko
mentorointijakson toteutumiseen. Useimmin esiin
tulevat ongelmatilanteet ovat seuraavat:
• Yhteydenpito nuoriin on vaikeaa, kontaktoinnista
huolimatta nuoret eivät vastaa viesteihin/soittoihin
– Mentoreilta vaaditaan kärsivällisyyttä yhteydenpidossa, joka voi olla hyvin yksipuolista. Ryhmän
kanssa tulee sopia pelisäännöistä, että viestit
kuitataan ja soittoihin vastataan. Jos yhteydenpito
muodostuu hyvin vaikeaksi, mentoreiden kannattaa olla yhteydessä yhteistyökumppaniin, joka
tuntee nuoret.
• Epäselvät tavoitteet toiminnalle tai nuoret eivät ole
ymmärtäneet, mihin ovat tulossa mukaan – Mentorointijakson alussa tulee käydä toiminnan tavoitteet selkeästi ja yksinkertaisesti läpi. Osallistujien
vastuista ja velvollisuuksista on hyvä keskustella
avoimesti. Esim. mitä sitoutuminen toimintaan
tarkoittaa, mitä mentorit edellyttävät nuorilta.
Lisäksi odotusten realistisuuteen tulee kiinnittää
huomiota. Jos nuoret odottavat pääsevänsä
laskuvarjohyppäämään mutta pääsevätkin vain
kaupungin kuntosalille, odotukset eivät kohtaa.
• Ryhmän henkilökemiat eivät sovi yhteen – Henkilökemiat saattavat mennä ristiin sekä mentoreiden, nuorten että mentoreiden ja nuorten välillä.
Koska kyseessä on ryhmätoiminta, on normaalia,
että kaikilla ei välttämättä ”synkkaa” yhtä hyvin.
Mentoreiden vastuulla on kuitenkin tehdä tilanteista sellaisia, että kaikki otetaan huomioon
tasapuolisesti henkilökemioista huolimatta eivätkä
ihmisten väliset suhteet vaikuta toiminnan laatuun.
Jos henkilösuhteet kärjistyvät, asiasta on hyvä
käydä luottamuksellinen keskustelu asianomaisten
kanssa.
• Epäonnistuminen luottamuksellisen suhteen
luomisessa nuoriin – Luottamussuhde on mentoroinnissa kaiken a ja o. Sen syntymiseen mentorit
voivat vaikuttaa puhtaasti omalla käyttäytymisellään. Kuuntelemalla, kysymällä sekä olemalla
läsnä, rehellinen ja aidosti kiinnostunut pääsee jo
pitkälle.
• Liiallinen varovaisuus esim. kulttuurisensitiivisissä
asioissa – Koska kyseessä on monikulttuurinen
toiminta, kulttuuritaustat on tietenkin otettava
huomioon toiminnassa. Liiallista varovaisuutta
kannattaa kuitenkin välttää. Jos ei tiedä jotain
toisen kulttuuritaustasta, aina on parempi kysyä
suoraan kuin olettaa asioita. Luottamuksellinen
ilmapiiri johtaa myös siihen, että nuoret itse
pystyvät kertomaan oleellisista asioista kulttuuritaustoistaan.
• Aikataulujen yhteensovittaminen ja nuorten
mahdollisuus liikkua yksin tapaamisiin – Mentoreiden tulee sopia ennen kokonaisuuden alkua
heille sopivista päivistä/ajankohdista, joita voidaan
ehdottaa nuorille. Yksi hyvä tapa on järjestää
mentorointi aina samana ajankohtana esim.
viikolla, jolloin myös nuoret varaavat tämän ajan
mentoroinnille. Jos mahdollista, mentorointiajat
tulisi lyödä lukkoon koko kokonaisuuden ajaksi.
Mitä vähemmän tapaamisia sovitaan yksitellen

eri aikoihin, sen parempi. Mentoreiden tulee ottaa
huomioon, että kaikki nuoret eivät välttämättä saa
tai uskalla liikkua yksin tapaamisiin. Näissä tapauksissa on mentoreiden vastuulla tukea nuorta.
• Suomalainen varautuneisuus – Usein suomalaiset
eivät ole tietoisia omasta tavastaan olla sosiaalisissa tilanteissa. Joskus suomalaiselle tyypillinen
tapa olla sosiaalisissa tilanteissa saatetaan tulkita
varautuneeksi, epäystävälliseksi, epäkohteliaaksi
tai vain oudoksi. Mentoreiden tulee olla tietoisia
omasta käyttäytymisestään ja olla valmiita myös
menemään oman mukavuusalueensa ulkopuolelle. Mentoreiden on oltava sosiaalisia ja ulospäin
suuntautuneita, keskustelua vetäviä ja aktiivisia,
vaikka se ei välttämättä tuntuisikaan itselle luontevalta tavalta toimia.

6. Toiminta maahanmuuttajanuorten
kanssa
Maahanmuuttajanuoret ovat kohderyhmänä erityinen ja siksi mentoreille tulisi tarjota vähintään
perustason perehdytys kohderyhmän erityispiirteistä.
Mitä erityistä tulee ottaa huomioon nuorten kanssa
työskenneltäessä? Mitä haasteita maahanmuuttajanuorilla saattaa olla? Mitä kulttuurienvälisessä
kommunikoinnissa tulisi huomioida? jne.

7. Lastensuojelukysymykset
Jos mentorointitoimintaa järjestetään alle 18-vuotiaiden kanssa, tulee toiminnassa ottaa huomioon
lastensuojelukysymykset. Mentorointia järjestävien
tahojen tulee ottaa vastuu näiden kysymysten käsittelemisestä mentoreiden kanssa. Useilla toimijoilla
on valmiita lastensuojeluohjeistuksia. Tärkeää on,
että yksikään mentorointiryhmä ei käynnisty ennen
kuin yhteiset pelisäännöt lastensuojelun osalta on
sovittu.

8. Teemat ja tapaamisten
sisältöjen suunnittelu
Mentorointi jakautuu kolmeen mahdolliseen teemaan: koulutus ja työ, vapaa-aika ja vapaaehtoisuus.
Jokaisessa teemassa on erilliset tavoitteet ja sisällöt.
Mentoreiden tulee suunnitella toimintaa, joka vastaa
eri teemojen tavoitteisiin.
Teemojen tavoitteet ovat:
Koulutus ja työ
Tavoite:
1. Lisääntynyt tieto omista koulutusmahdollisuuksista ja -poluista sekä työllistymiskäytännöistä
Suomessa
2. Lisääntynyt rohkeus pohtia omia koulutus- ja
työllistymisvalintoja sekä tarttua toimeen asioiden saavuttamiseksi.
Vapaa-aika
Tavoite:
1. Lisääntynyt tieto vapaa-ajanviettomahdollisuuksista ja harrastuksista tietyllä alueella/
Suomessa
2. Madaltunut kynnys lähteä mukaan erilaisiin
harrastustoimintoihin.
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Vapaaehtoisuus
Tavoite:
1. Lisääntynyt tieto vapaaehtoistyöstä/vapaaehtoismahdollisuuksista ja niiden merkityksestä
esimerkiksi verkostojen ja työpaikkojen luomisessa
2. Kasvanut motivaatio ja rohkeus lähteä mukaan vapaaehtoistoimintaan itselle sopivassa
järjestössä.
Koulutuksessa tulee käydä tavoitteet sekä tässä
Reittioppaassa esitellyt esimerkkikokonaisuudet (s. 40–47) läpi, jotta mentoreilla on selkeä
ymmärrys, mihin kokonaisuuksilla pyritään. Tärkeää
on myös mentoreiden keskinäinen keskustelu siitä,
mitä mentoroinnissa erityisesti halutaan painottaa.
Reittioppaassa esitellyt esimerkkikokonaisuudet
ovat joko käytettävissä sellaisenaan tai pohjana
ideoinnille.
Mentorit järjestävät ennen kokonaisuuden alkua
suunnittelutapaamisen, jossa rakentavat alustavan
rungon tapaamisille. Suunnittelussa kannattaa
valmistella useampia vaihtoehtoja, joita voi tarjota
nuorille. Näin vältytään tilanteelta, jossa yksi mentoreiden valmistelema ehdotus ei kiinnosta nuoria
eikä toista ole tarjolla. Mentoreiden tulee myös olla
valmiita muuttamaan omaa suunnitelmaansa sen
perusteella, mitä nuoret itse toivovat. Ensimmäisen
varsinaisen tapaamiskerran jälkeen toiminta pitää
siis suhteuttaa nuorten toiveisiin ja realistisiin
tavoitteisiin.
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www.plan.fi/maahanmuuttajatyö
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Muuttajat-hankkeen rahoittaa Raha-automaattiyhdistys.

