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Demokratiakasvatus ja nuorten rohkaisu aktiiviseen 
kansalaisuuteen voi joskus tuntua haastavalta. Aihe-
piirin parissa työskentelevät nuorisotyöntekijät, ohjaa-
jat ja opettajat pohtivat samoja polttavia kysymyksiä: 
miten innostaa nuoria kiinnostumaan aiheesta? Miten 
käsitellä demokratian ja aktiivisen kansalaisuuden 
teemoja mielenkiintoisella tavalla? Miten kannustaa 
ja rohkaista nuoria osallistumaan ja löytämään oma 
paikkansa suomalaisessa yhteiskunnassa? 

Tämä Demokratiakasvatuksen reittiopas on luotu 
Plan International Suomen Muuttajat! -demokratia-
kasvatushankkeessa vuonna 2016. Hankkeessa 
työskennellään 15–29-vuotiaiden oppivelvollisuusiän 
loppupuolella tai sen päätyttyä Suomeen muutta-
neiden nuorten parissa. Reittiopas kokoaa yhteen 
Muuttajat! -hankkeen teemoja ja harjoitteita, jotka on 
todettu toimiviksi ryhmätoiminnassa. Koska faktat, 
normit, käsitteet ja toimintamallit muuttuvat vuosien 
saatossa, materiaali on päivitetty syksyn 2022 aikana. 
Maailma muuttuu myös jatkossa, minkä seurauksena 
oppaan sisältöjen kriittinen tarkastelu ja reflektointi on 
ajankohtaista myös tulevaisuudessa.

Reittiopas on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat 
käsitellä aktiivisen kansalaisuuden, demokratian, 
yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja vapaaehtoistyön 
teemoja nuorten kanssa. Vaikka oppaan sisällöt ja 
harjoitteet on suunniteltu vastaamaan ensisijaisesti 
Suomeen muuttaneiden nuorten tarpeisiin, ne sopivat 
erinomaisesti myös muille kohderyhmille. Oppaassa 
tarjotaan ensin lyhyt katsaus demokratiakasvatuksen 
tarpeeseen ja hankkeessa kehitettyihin toimintamal-
leihin. Tämän jälkeen opas sisältää ohjeita oman 
temaattisen tapaamisen tai kokonaisuuden toteut-
tamiseen. Kehittämämme harjoitteet ja materiaalit 
esitellään teemoittain oppaan aikana. Lisäksi oppaan 
loppuun on koottu muutamia vinkkejä, joiden avulla 
demokratiakasvatuksesta saa tuunattua entistä 
hauskempaa ja kiinnostavampaa.

Toivomme, että saat reittioppaasta uusia ajatuksia 
ja välineitä demokratiakasvatuksen toteuttamiseen. 
Tutustu oppaaseen siis rauhassa ja muokkaa sen 
harjoitteita itsellesi sekä ryhmällesi sopiviksi.



1.1. Onko demokratia
kasvatukselle tarvetta?
Suomessa nuorten yhteiskunnallinen vaikuttaminen 
ja kiinnostus politiikkaan ovat vahvistuneet 1990-lu-
vulta alkaen. Nuoret kokevat kuitenkin oppivansa 
yhteiskunnallisen vaikuttamisen taitoja heikosti niin 
koulussa kuin sen ulkopuolella (Pekkarinen & Myl-
lyniemi 2017). Lisäksi nuorten aktiivisuus kasautuu 
ja osallistuminen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen 
on jakautunutta (Pekkarinen & Myllyniemi 2018). 
Koulujen ja kolmannen sektorin tarjoama demo-
kratiakasvatus ei välttämättä pysty vastaamaan 
yhdenvertaisesti kaikkien kohderyhmien tarpeisiin. 
Huomiota tulisi kiinnittää erilaisista yhteiskun nallisista 
taustoista tulevien nuorten demokratiataitojen sekä 
yhteiskunnallisten osallistumismahdollisuuksien 
tukemiseen. 

Oppivelvollisuuden lopulla tai sen jälkeen Suomeen 
muuttaneet nuoret voivat tarvita erityistä tukea 
suomalaisen poliittisen järjestelmän, oikeuksien 
ja velvollisuuksien sekä aktiivisen kansalaisuuden 
teemojen harjoitteluun. Yhteiskuntaopin varhainen 
aloitus sekä lapsuuden aikana kertyvät hiljaiset tiedot 
kasvattavat eroa Suomessa syntyneiden ja maahan 
muuttaneiden nuorten tietämyksen välillä. Hank-
keen toiminnassa on havaittu, että myös nuorten 
kehittyvä kielitaito, osallistumisen korkeat kieli- ja 
tieto vaatimukset sekä osallistumisrohkeuden ja 
kannustavien verkostojen puute nostavat usein maa-
han muuttaneiden yhteiskunnallisen osallistumisen 
kynnystä. Nuorille on tarjolla hyvin vähän matalan 
kynnyksen osallistumispaikkoja, joissa demokratian 
teemoja on mahdollista oppia ilman pelkoa ulkopuoli-
suudesta ja osaamattomuudesta.

Nuorten inklusiivisen osallisuuden ja suomalaisen 
demokratian tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että 
maahan muuttaneet nuoret saavat tietoa ja rohkeutta 
osallistua aktiivisesti yhteiskunnan toimintaan. Tarve 
kohdennetulle demokratiakasvatukselle on näkyvä 
nyt ja tulevaisuudessa. 

 ”Erityistä tukea tarvitaan siinä, että 
nuoret rohkaistuvat menemään mukaan 
yhteiskunnalliseen toimintaan, vaikka kielitaito 
vasta kehittyy.” 
– Muuttajat! -hankkeen yhteistyökumppani 1.2

1.2. Muuttajat! hanke tukee 
aktiivista kansalaisuutta
Plan International Suomi on toteuttanut erilaisia 
hankkeita maahan muuttaneiden parissa vuodesta 
2010 alkaen. Muuttajat! -demokratiakasvatushanke 
kehitettiin vuonna 2015 tarjoamaan toiminnallista 
demokratiakasvatusta 15–29-vuotiaille Suomeen 
muuttaneille nuorille. Hankkeen toiminnassa pyritään 
luomaan matalan kynnyksen osallistumispaikkoja, 
joissa demokratian aiheet tehdään helpommin ym-
märrettäviksi ja tuodaan lähemmäksi nuorten arkea 
toiminnallisin menetelmin. Samalla hanke vastaa 
tarpeeseen luoda turvallisia toimintaympäristöjä eri 
ikäisille, eri kulttuureista tuleville ja eri sukupuolta 
oleville nuorille.  

Hankkeessa keskitytään teemoihin, jotka nuoret 
kokevat usein vaikeasti lähestyttävinä tai kaukaisina 
arjestaan. Tällaisia aiheita ovat muun muassa mieli-
piteiden ilmaisu, oikeudet ja velvollisuudet, hyvin-
vointivaltio, demokratia, vapaaehtoistyö, sukupuolten 
tasa-arvo ja ilmastonmuutos. Teemojen ympärille on 
rakennettu vuosien aikana toimintamalleja, joissa 
yhdistyvät tietoisuuden lisääminen, keskustelu, 
oman ajattelun herääminen, omien kokemusten 
reflektointi sekä oman paikan ja roolin pohtiminen 
suomalaisessa yhteiskunnassa. Osa toiminnallisten 
harjoitteiden ideoista on poimittu järjestöjen sekä 
oppilaitosten tuottamista materiaaleista ja muokattu 
sopiviksi demokratiakasvatuksen sisältöön. Harjoit-
teet pyrkivät huomioimaan selkokielisyyden, mikä 
tukee nuorten kehittyvää kielitaitoa.

1. DEMOKRATIaKASVATUSTA Suomeen
muuttaneille nuorille

D emokratiakasvatus on toimintaa, jonka tavoitteena on vahvistaa demokratiaan tarvittavia tietoja, 
taitoja ja asenteita. Samalla sen avulla pyritään luomaan tasa-arvoista, yhdenvertaista ja osallistavaa 
toimintakulttuuria. Parhaimmillaan demokratiakasvatus kannustaa aktiiviseen kansalaisuuteen, lisää 

osallisuuden kokemuksia ja innostaa vaikuttamaan yhteiskunnallisiin asioihin. Tässä luvussa esitellään, 
miksi ja mihin kohdennettua demokratiakasvatusta tarvitaan ja miten Muuttajat! -demokratiakasvatushanke 
pyrkii vastaamaan tähän tarpeeseen.

muuttajat hankkeessa
mukana vuonna 2021:
lähes 500 nuorta
34 ryhmää
1200 kohtaamista
ja 9 vapaaehtoista.
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1.3. Jokaiselle sopivaa 
toimintaa
Järjestöillä, oppilaitoksilla ja nuorisotoimella on 
erilaisia tarpeita demokratiakasvatuksen teemojen 
ja menetelmien suhteen. Myös toimintaan mukaan 
tulevilla nuorilla on erilaisia tarpeita ja kiinnos-
tuksenkohteita. Jotta erilaisiin tarpeisiin voidaan 
vastata mahdollisimman hyvin, Muuttajat! -hanke on 
luonut oman toimintansa tueksi aktiviteettimenun. 
Aktiviteetti menusta löytyvät seuraavat toimintamallit:

1. Demokratiakasvatuksen lyhyt 
oppituntikokonaisuus:
1–3 vierailun kokonaisuus, jossa käsittelemme 
valikoituja teemoja osallistavilla harjoitteilla ja 
keskusteluilla.
• Sopii kaikille valmiille ryhmille eikä vaadi pitkää 

sitoutumista.
• Menetelmät ovat osallistavia ja perustuvat 

osallistujien omiin kokemuksiin, mielipiteisiin ja 
keskusteluihin.

• Teemoja: mielipiteiden ilmaisu, oikeudet ja 
velvollisuudet, hyvinvointivaltio ja suomalainen 
yhteiskunta, demokratia ja poliittinen järjestelmä, 
sukupuolten tasa-arvo sekä ilmastonmuutos.

”Vierailut tukivat oikein mainiosti 
opetussuunnitelman tavoitteita ja 
osuivat kivasti juuri aloitettuun vaikuttamisen 
aihealueeseen toimien hienosti aloituksena 
jaksolle!”
– Muuttajat! -hankkeen yhteistyökumppani

2. Demokratiakasvatuksen pitkä 
oppituntikokonaisuus
4–6 vierailun kokonaisuus, jossa käsittelemme 
valikoituja teemoja osallistavilla harjoitteilla ja 
keskusteluilla.
• Sopii kaikille valmiille ryhmille, jotka ovat valmiita 

sitoutumaan useampaan tapaamiskertaan.
• Menetelmät ovat osallistavia ja perustuvat 

osallistujien omiin kokemuksiin, mielipiteisiin ja 
keskusteluihin.

• Kokonaisuus voi sisältää temaattisten 
tapaamisten lisäksi 1–2 vierailua tai vierailijaa 
teemoihin liittyen.

• Teemoja: mielipiteiden ilmaisu, oikeudet ja 
velvollisuudet, hyvinvointivaltio ja suomalainen 
yhteiskunta, demokratia ja poliittinen järjestelmä, 
sukupuolten tasa-arvo, ilmastonmuutos, järjestöt 
ja vapaaehtoistyö sekä vaikuttaminen.

3. Tyttöryhmä
Vapaa-ajalla toteutettava 2,5 kuukauden kokonai-
suus, joka on suunnattu 16–19-vuotiaille tytöiksi 
identifioituville nuorille.
• Ryhmään valitaan 10–15 nuorta, jotka sitoutuvat 

tapaamisiin koko ryhmän ajaksi.
• Ryhmä keskittyy nuorten itsetunnon 

vahvistamiseen, yhteiskunnallisten taitojen 
kehittämiseen, mielipiteiden ilmaisuun ja 
osallistumiskynnyksen madaltamiseen.

• Tapaamiskertoja on noin 10 ja niihin voi osallistua 
myös hankkeen ulkopuolisia vierailijoita tai 
kouluttajia.

• Ryhmän jälkeen nuoret uskaltavat jakaa omia 
ajatuksiaan ja mielipiteitään entistä rohkeammin. 
Heidän tietämyksensä omista oikeuksista, 
velvollisuuksista ja osallistumismahdollisuuksista 
on lisääntynyt.

”Tää antoi ihmisille tilaa kertoa oma 
mielipide tai mitä he tuntevat. Puhuttiin 
oikeuksista ja se on tosi tärkeää, että ihmiset 
tietävät mitkä heidän oikeudet on.”
– Tyttöryhmän osallistuja

4. Nuoret toimijat koulutusohjelma
Vapaa-ajalla toteutettava 4 kuukauden kokonaisuus, 
joka on suunnattu 15–20-vuotiaille yhteiskunnalli-
sesta vaikuttamisesta kiinnostuneille nuorille.
• Koulutusohjelmaan valitaan 15–20 nuorta, jotka 

sitoutuvat tapaamisiin koko ryhmän ajaksi.
• Koulutusohjelma keskittyy nuorten 

osallistumisrohkeuden kasvattamiseen, 
yhteiskunnallisen tietoisuuden vahvistamiseen 
sekä vaikuttamisen perustaitojen kehittämiseen.

• Tapaamiskertoja on noin 15 ja niihin osallistuu 
myös hankkeen ulkopuolisia vierailijoita tai 
kouluttajia. 

• Koulutusohjelma sisältää 2–3 päivän 
vaikuttamisleirin.

• Nuoret suunnittelevat ja toteuttavat pienryhmissä 
vaikuttamisprojektit, joiden tarkoituksena on tarjota 
ensimmäisiä onnistuneita vaikuttamiskokeiluja.

• Koulutusohjelman jälkeen nuorilla on 
itsevarmuutta ja taitoja tuoda esiin omia 
mielipiteitä heitä koskevista asioista. He 
kykenevät nostamaan esille sekä nuorten että 
yhteiskunnan haasteita.

”Opin kertomaan oman mielipiteen ja 
sen, miten se mun sanoma asia voi vaikuttaa. 
Jos pystyn vaikuttamaan yhteen ihmiseen, 
se on jo iso asia. Opin esiintymään ja sen, 
että mun sanominen on tärkeämpää kuin mun 
jännityspelko. Nykyään mä aina mietin, voinko 
vaikuttaa asioihin.”
– Nuoret toimijat -koulutusohjelman osallistuja

Vuonna 2022 Nuoret toimijat 
-koulutusohjelman osallistujat 
antoivat koulutukselle keskimäärin 
arvosanan 4,95/5.

Demokratiakasvatusta6
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2. Mihin käyttöön demokratia kasvatuksen 
reittiopason tarkoitettu?

D emokratiakasvatuksen reittiopas taipuu moniin tavoitteisiin tietoisuuden lisäämisestä nuorten oman 
ajattelun reflektointiin ja vierailutapaamisten suunnitteluun. Tässä osiossa kerrotaan lyhyesti, kenelle ja 
millaiseen käyttöön reittiopas on tarkoitettu.

ryhmiin, joissa on kiinnostusta ja tarvetta käsitellä 
demokratiakasvatuksen teemoja toiminnallisin 
menetelmin.

Opas sopii erityisesti seuraaviin tavoitteisiin:

• Osallistujien yhteiskunnallisen ajattelun 
kehittämiseen ja oivalluksiin.

• Osallistujien itsevarmuuden vahvistamiseen.
• Osallistujien osallisuuden kokemusten 

vahvistamiseen.
• Osallistujien yhteiskunnallisten tietojen ja taitojen 

kehittämiseen.
• Demokratiakasvatuksen teemojen kertaamiseen.
• Osallistujien oman vaikuttamispolun 

suunnitteluun.
• Vierailun tai vierailijatapaamisen suunnitteluun ja 

toteuttamiseen.

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

2.1. Kenelle 
demokratiakasvatuksen 
reittiopas on suunnattu?
Opas on tarkoitettu erityisesti sinulle, jos:
• Haluat käsitellä nuorten kanssa 

demokratiakasvatuksen teemoja toiminnallisin 
menetelmin.

• Toimit ryhmän ohjaajana ja kaipaat vinkkejä 
aktiiviseen kansalaisuuteen liittyvään 
tematiikkaan.

• Vastaat opistojen tai suomen kielen kurssien 
yhteiskunnallisesta opetuksesta.

• Työskentelet vastaanottokeskuksessa tai 
perheryhmäkodissa.

• Opetat valmistavilla luokilla.

2.2. Mihin tarkoitukseen 
demokratiakasvatuksen 
reittiopasta voi käyttää?
Demokratiakasvatuksen reittioppaan sisällöt ja vinkit 
on suunniteltu vastaamaan erityisesti Suomeen 
muuttaneiden nuorten tarpeisiin. Oppaan harjoitteet 
ja sisällöt sopivat kuitenkin erinomaisesti kaikkiin 

3. Miten demokratiakasvatuksen
reittiopasta käytetään?

T ässä osiossa tarjotaan vinkkejä, miten opasta voi hyödyntää oman vierailukokonaisuuden, 
ryhmätapaamisen tai oppituntien suunnitteluun.

3.1. Oman aktiviteettimenun 
rakentaminen
Demokratiakasvatuksen reittiopas tarjoaa välineitä 
niin yksittäisten temaattisten tapaamisten kuin 
laajempien kokonaisuuksien suunnitteluun. Näiden 
kysymysten ja vinkkien avulla saat rakennettua 
sopivan aktiviteettimenun juuri sinun ryhmällesi.

Vinkki: Aktiviteettimenu on ikään kuin demokra-
tiakasvatuksen ruokalista, josta voit valita ryhmäl-
lesi sopivat teemat ja harjoitteet. Eväät on tehty 
jaettavaksi iloisella mielellä.

Tarpeiden kartoittaminen

• Mihin tarpeisiin ja tavoitteisiin toiminnalla pyritään 
vastaamaan?

Harjoitteiden vaativuus
Reittioppaan temaattiset harjoitteet eroavat vaati-
vuudeltaan. Osa harjoitteista sopii osallistujille, 
jotka vasta tutustuvat aiheeseen ja joiden kielitaito 
on alussa. Jotkut harjoitteista sopivat paremmin 
osallistujille, jotka ovat jo tutustuneet aiheeseen ja 
joiden kielitaito on pidemmällä. Jokaista harjoitetta 
voi tuunata vastaamaan paremmin osallistujien 
osaamiseen, kielitaitoon ja tarpeisiin. Muistathan 
lukea harjoitteiden ohjeet huolellisesti aina ennen 
kuin valitset ne omalle ryhmällesi. Harjoitteiden 
valitsemiseen on tärkeä käyttää omaa arviointikykyä 
ja käsitystä ryhmästä. 

Yksittäisten tapaamisten suunnittelu

• Onko tapaamisessa tarve ryhmän tutustumiselle 
tai ryhmäytymiselle? 

• Mikä on tapaamisen tavoite? Esimerkiksi 
tutustuminen, uuden opetteleminen, kertaaminen 
tai yksittäisen demokratiakasvatuksen ilmiön 
havainnollistaminen.

• Millainen tila ja välineet tapaamiseen on 
käytettävissä? Onko tila esteetön ja turvallinen?

• Mitkä temaattiset harjoitteet sopivat ryhmän 
kielitasoon ja osaamiseen? 

• Mitä materiaaleja tulee valmistella harjoitteita 
varten?

• Miten avaat temaattiset käsitteet valittujen 
harjoitteiden yhteydessä? Tarvitseeko käsitteiden 
tueksi valmistella kuvia tai piirroksia?

• Miten tapaamisesta viestitään ryhmän osallistujille?

Yksittäisten tapaamisten järjestäminen

• Mitä välineitä tai materiaaleja tarvitset tapaamista 
varten?

• Tarvitseeko tilaan tehdä muutoksia ennen 
tapaamista?

Tapaamisen jälkeen

• Osallistujien palaute on aina merkityksellistä. 
Voit kerätä palautetta esimerkiksi anonyymilla 
palautelomakkeella, suullisesti tai paperilla. 

• Oman ohjaamisen ja harjoitteiden reflektointi 
auttaa suunnittelemaan seuraavia tapaamisia ja 
miettimään ryhmän dynamiikkaa. Reflektiot jäävät 
paremmin mieleen, kun ne kirjataan ylös heti 
tapaamisen jälkeen.

Tapaamisten määrä, kesto ja teemat

• Kuinka monta tapaamista tai oppituntia 
kokonaisuus sisältää?

• Kuinka pitkiä yksittäiset tapaamiset ovat 
kestoltaan?

• Missä tapaamiset järjestetään?
• Mitä teemoja kokonaisuudessa halutaan käsitellä? 

Käsitelläänkö tapaamisissa eri teemoja vai samaa 
teemaa useamman kerran?

Reittioppaan teemat: omat mielipiteet, oikeudet 
ja velvollisuudet, hyvinvointivaltio ja suomalainen 
yhteiskunta, demokratia ja poliittinen järjestelmä, 
vapaaehtoistyö ja järjestöt, sukupuolten tasa-arvo, 
ilmastonmuutos sekä aktiivisuus ja vaikuttaminen 
suomalaisessa yhteiskunnassa.

Demokratian ABC 9



3.2. Ohjeita tapaamisten 
suunnitteluun
Plan International Suomi edistää yhdenvertaisuuden 
toteutumista kaikessa toiminnassaan. Tähän osioon 
olemme koonneet vinkkejä, jotka tukevat turvallisen, 
moninaisen ja esteettömän toiminnan suunnittelua.

Turvallisemman tilan periaatteet
Yhteiskuntaan ja politiikkaan liittyvät aiheet jakavat 
usein mielipiteitä. Turvallisemman tilan periaatteiden 
tarkoituksena on saada ihmiset miettimään ennakoi-
vasti omaa vastuullista ja kunnioittavaa käytöstään. 
Periaatteet auttavat luomaan ilmapiirin, jossa jokai-
nen osallistuja voi kokea olonsa ja osallistumisensa 
turvalliseksi omana itsenään. Ryhmän vetäjällä on 
merkittävä rooli turvallisen ilmapiirin luomisessa ja 
kannustavan keskustelun fasilitoimisessa. Turval-
linen tila toteutuu vain, kun ryhmässä huomioidaan 
moninaisuus, esteettömyys, kielitietoisuus, erilaiset 
oppimistavat sekä yleiset eettiset ohjeet.

Ryhmän moninaisuus
Ryhmän vetäjän on tärkeä tunnistaa ja tiedostaa 
moninaisuuden eri muotoja, kuten esimerkiksi ikä, 
kansallisuus, ulkonäkö, liikunta- tai toimintarajoitteet 
sekä sairaudet. Moninaisuuden tiedostaminen vaatii 
myös omien stereotypioiden ja ennakkoluulojen 
tunnistamista sekä aktiivista purkamista. 

• Pyri tiedostamaan yhteiskunnan normit ja 
stereotypiat sekä purkamaan niitä.

• Pyri kriittiseen lukutaitoon ja ajatteluun.
• Älä tee oletuksia osallistujien ajatuksista, 

elämäntilanteista, identiteeteistä tai sukupuolesta.
• Varmista, että moninaisuus näkyy käyttämissäsi 

materiaaleissa, kuten teksteissä, kuvissa, 
esimerkeissä ja tehtävissä.

Esteettömyys
Ryhmän toiminnassa on olennaista sitoutua fyysi-
seen, psyykkiseen ja sosiaaliseen esteettömyyteen. 
Huomioi toiminnan suunnittelussa mahdolliset esteet 
ja osallistujien erityistarpeet, jotka voivat vaikuttaa 
mahdollisuuksiin osallistua toimintaan. Mikäli 
toiminnan kaikkiin esteisiin ei voida vaikuttaa, tiedota 
esteettömyydestä ja sen rajoista etukäteen. 

Mahdollisia esteitä:

• Maantieteellinen sijainti
• Tilan esteellisyys (esim. hissit, kynnykset, 

käytävien leveys, wc-tilat, valot)
• Kieli
• Tekstityksen ja havainnollistavien kuvien 

puuttuminen
• Teknologia
• Kiusaaminen, häirintä ja syrjintä.

Kielitietoisuus
Kielitaito ei saa olla esteenä teemojen käsittelylle, 
vaan kaikille tulee tarjota mahdollisuus osallistua 
harjoitteisiin kielitaidostaan huolimatta. Samaan 
aikaan on tärkeä huomioida, että kaikki harjoitteet 
ja teemat eivät sovi osallistujille, joiden kielitaito 
on vasta alussa. Oppaan harjoitteet pyrkivät huo-
mioimaan selkokielen, minkä lisäksi löydät aiheita 
tukevat sanastot temaattisten osioiden lopusta. 
Valmistaudu kuitenkin purkamaan keskeiset käsitteet 
ryhmän kanssa.

• Käytä selkokieltä ja avaa käyttämäsi käsitteet.
• Ole konkreettinen ja havainnollista kertomasi 

esimerkiksi kuvien tai toiminnan avulla.
• Varmista, että kieli ja käsitteet tukevat 

yhdenvertaisuutta.

Tietoisuus erilaisista oppimistavoista 
Osallistujien tietotaso demokratiakasvatuksen 
teemoista voi vaihdella paljon. Ennen temaattisia 
harjoitteita on hyvä kartoittaa yleiskäsitys siitä, 
millaisia käsityksiä osallistujilla on aiheesta. Toimin-
nan suunnittelussa on olennaista huomioida, että 
osallistujat hyötyvät usein erilaisista oppimistavoista 
sekä niitä tukevista harjoitteista. 
• Kartoita, millaisista harjoitteista osallistujat 

tykkäävät ja miten he yleensä omaksuvat tietoa.
• Hyödynnä harjoitteita, jotka aktivoivat kaikkia 

aisteja. Samaan harjoitteeseen voi yhdistellä 
esimerkiksi videoita, kuvia ja käytännöllisiä 
tehtäviä.

• Yhdistele harjoitteissa teoriaa ja käytäntöä.
• Korosta, ettei käsiteltäviä teemoja tai aiheita 

tarvitse osata ennakkoon tai heti tapaamisen 
jälkeen. Aiheita harjoitellaan yhdessä.

Eettiset ohjeet
Yleiset eettiset ohjeet tarjoavat tärkeitä suuntaviivoja 
kaikelle ryhmätoiminnalle. 

• Noudata vaitiolovelvollisuutta.
• Kohtaa jokainen osallistuja yksilönä ja kunnioita 

heidän oikeuttansa tehdä erilaisia valintoja.
• Älä syrji tai jätä ketään ulkopuolelle missään 

tilanteessa. Jos huomaat syrjintää, kiusaamista tai 
rasismia, puutu tilanteeseen välittömästi.

• Lupaa vain asioita, joista voit pitää kiinni.
• Jaa vain oikeaa ja ajantasaista tietoa.
• Kuuntele ja anna tilaa erilaisille näkemyksille.

Turvallisemman tilan periaatteet osallistujille
Jotta turvallisemman tilan periaatteet toteutuvat, 
myös osallistujien tulee sitoutua tiettyihin ohjeisiin ja 
sääntöihin. Suosittelemme hyödyntämään turvalli-
semman tilan periaatteita jokaisen ryhmätapaamisen 
yhteydessä. Periaatteet voi kirjoittaa esimerkiksi 
diaesitykseen, taululle tai ryhmän viestintäkanavalle. 
Periaatteisiin voi yhdistää myös ryhmän omia 
pelisääntöjä.

1. Älä syrji – syrjintä on Suomessa lain mukaan 
kielletty. Ryhmässä ketään ei syrjitä tai jätetä 
ulkopuolelle.

2. Ole avoin – kohtaa uudet asiat ja ihmiset ilman 
ennakkoluuloja. Voit aina oppia uutta ja kehittyä.

3. Kunnioita ja kuuntele – jokaisen puheenvuoro 
on tärkeä. Ryhmässä keskitymme kuuntelemaan 
jokaista kunnioittavasti.

4. Älä oleta – emme tee toisistamme oletuksia. 
Ryhmässä kaikki saavat puhua vain omasta 
puolestaan.

5. Kannusta – kaikki saavat osallistua ryhmässä 
omien kykyjensä mukaan. Kannustetaan toi-
siamme juuri sellaisina kuin olemme.
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4. Tutustuminen ja ryhmäytyminen

T utustuminen on tärkeä osa ryhmän toimintaa, sillä se mahdollistaa erilaisten tarpeiden huomioimisen osana 
tapaamisten ja harjoitteiden suunnittelua. Samalla tutustumiseen liittyvät harjoitteet auttavat ryhmäytymisessä 
ja turvallisemman tilan luomisessa. Tutustumisvaiheessa on tärkeä pohtia, millaista tietoa ryhmän ohjaaja 

tarvitsee ryhmästä. Turvallista ilmapiiriä tukee se, että osallistujat saavat kertoa itsestään juuri niitä asioita, joita he 
haluavat jakaa uudelle ryhmälle. Osallistujien taustojen sijaan on olennaista keskittyä esimerkiksi kiinnostuksen-
kohteisiin, harrastuksiin tai vahvuuksiin.

2. TUTUSTUMINEN:
Tavoite: Tutustuminen antaa ohjaajalle käsityksen 
osallistujien kielitaidosta, tietämyksestä ja osallis-
tumisaktiivisuudesta. Voit valita sopivan harjoitteen 
ryhmän tarpeiden ja kielitason mukaan.

1. ESITTÄYTYMINEN:
Tavoite: Jos ohjaaja ei tunne ryhmää entuudestaan, 
on hyvä varata aikaa lyhyeen esittäytymiskier-
rokseen ennen varsinaisia tutustumisharjoitteita. 
Kierroksen tukena voidaan hyödyntää esimerkiksi 
fiilisjanaa tai yksinkertaisia kysymyksiä, jotka 
auttavat kartoittamaan ryhmän tunnelmaa, odotuksia 
tai kiinnostuksenkohteita. 

Kesto: 15 min
Ohjaajan esittäytyminen
Ohjaajan tehtävänä on luoda ryhmään turvallinen 
tila, jossa jokainen nuori pääsee osallistumaan 
omien kykyjensä mukaan. Turvallisen tilan luomi-
seksi ohjaajan on hyvä esittäytyä, kertoa lyhyesti 
itsestään ja työstään sekä käydä läpi turvallisemman 
tilan periaatteet.

Osallistujien esittäytyminen
Yksinkertaisimmillaan osallistujien esittäytyminen 
voi tarkoittaa nimikierrosta, jossa jokainen osallistuja 
kertoo oman nimensä. Esittäytymiskierros tarjoaa 
kuitenkin loistavan mahdollisuuden käyttää luovuutta 
ryhmän aktivoimiseen. Voit esimerkiksi toteuttaa esit-
täytymistä tukevan fiilisjanan eläinkuvien, meemien 
tai emojien avulla.

1. LANKAKERÄ

Kesto: 10 min
Menetelmä: Keskustelu, peli.
Tarvikkeet ja tila: Tila, jossa osallistujat voivat 
asettautua seisomaan piiriin, lankakerä.

Ohjeista osallistujat asettautumaan piiriin. Piirissä 
lankakerää heitetään osallistujalta toiselle. Aina 
kun osallistuja saa lankakerän, hän vastaa valittuun 
kysymykseen ja ottaa lankakerän langasta kiinni. 
Tämän jälkeen osallistuja heittää lankakerän seuraa-
valle osallistujalle pitäen yhä kiinni käteen jääneestä 
langasta. Näin lanka jää roikkumaan osallistujien 
välille, vaikka lankakerä siirtyy osallistujalta toiselle. 
Langoista vähitellen muodostuva verkosto kertoo, 
ketkä osallistujat ovat jo vastanneet kysymykseen. 
Samalla langat alkavat vähitellen kuvastaa yhteistä 
ryhmää, jonka tarkoituksena on toimia turvallisena 
verkkona kaikille osallistujille.

Esimerkkikysymykset:

• Nimi ja asia, jossa olet hyvä
• Nimi ja taito, jonka haluaisit oppia
• Nimi ja lempiruoka
• Nimi ja asia, jota tykkäät tehdä vapaa-ajalla.

Vinkki: Harjoitetta voi yksinkertaistaa käyttämällä 
palloa lankakerän sijaan.

2. PARIHAASTATTELU

Kesto: 15 min
Menetelmä: Parikeskustelu, esittely.
Tarvikkeet ja tila: Tila, jossa on mahdollista jakau-
tua keskustelemaan pareittain.

Jaa osallistujat pareihin, jotka haastattelevat toisiaan 
viiden kysymyksen avulla. Kysymyksiksi voi valita 
asioita, joita on hyödyllistä tietää tulevia tapaamisia 
ajatellen. Mukaan voi lisätä jonkun humoristisen 
kysymyksen, joka auttaa rentouttamaan tunnelmaa. 
Parit esittelevät lopuksi toisensa ryhmälle keskuste-
lussa ilmenneiden vastausten avulla.

Esimerkkikysymykset:

• Mikä on nimesi?
• Mikä on sinun mielestäsi paras kaupunki?
• Mitä haluaisit tehdä tulevaisuudessa?
• Mikä on lempieläimesi ja miksi?
• Millä kolmella sanalla kuvailisit itseäsi? 
• Missä asioissa olet hyvä?
• Minkä taidon haluaisit oppia?
• Mitä haluaisit tehdä tässä ryhmässä?

3. HEDELMÄSALAATTI

Kesto: 15 min
Menetelmä: Leikki.
Tarvikkeet ja tila: Tila, jossa on mahdollista tehdä 
tuoleista suuri ympyrä osallistujien kesken, tuoleja. 

Ohjeista osallistujat rakentamaan piiri tuoleista. Tuo-
leja tulee olla yksi vähemmän kuin osallistujia. Yksi 
osallistujista jää piirin keskelle ja kertoo asian, josta 
hän pitää. Kaikki samaa mieltä olevat osallistujat 
vaihtavat nopeasti paikkaa keskenään. Osallistujat 
eivät saa vaihtaa viereiseen paikkaan, vaan heidän 
tulee etsiä paikkaansa kauempaa. Ilman tuolia jäävä 
osallistuja jää keskelle ja kertoo jälleen uuden asian, 
josta hän pitää. Hedelmäsalaattia voidaan pelata 
esimerkiksi omien vahvuuksien, mielenkiinnon-
kohteiden tai unelmien pohjalta. 

Vinkki: Hedelmäsalaattia voi pelata helposti myös 
ilman tuoleja, jolloin viimeisenä paikkaansa etsivä 
osallistuja jää keskelle.
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3. RYHMÄYTYMINEN:
Tavoite: Ryhmäytyminen tukee ryhmän vuoro-
vaikutusta, luottamusta ja turvallista ilmapiiriä. 
Parhaim millaan ryhmäytyminen johtaa yhteisölli-
syyden ja kannustuksen lisääntymiseen sekä 
osallisuuden kokemuksiin. Samalla ohjaaja voi tehdä 
havaintoja ryhmän dynamiikasta ja osallistujien 
erilaisista vahvuuksista.

1. KIVIPAPERISAKSETLEIKKI

Kesto: 10 min
Menetelmä: Leikkimielinen kisailu.
Tarvikkeet ja tila: Tila, jossa osallistujat mahtuvat 
liikkumaan vapaasti.

Jaa osallistujat pareihin ja kertaa kivi-paperi-sak-
set-leikin säännöt. Kisa alkaa siten, että jokainen 
pari pelaa vastakkain kivi-paperi-sakset-leikin. Leikin 
voittaja siirtyy haastamaan seuraavaa pelaajaa, joka 
on myös voittanut oman parinsa. Parien hävinneet 
osapuolet alkavat muodostaa joukkueita voittajien 
taakse. Aina, kun uusi pelaaja voittaa toisen pelaa-
jan, hänen taaksensa kertynyt kannustusjoukko 
siirtyy voittajan perään. Peliä pelataan niin kauan, 
että jäljellä on kaksi pelaajaa ja heidän kannustus-
joukkoaan. Peli loppuu, kun viimeisen kaksinpelin 
voittajajoukkue selviää.

2. PAPERITORNIT

Kesto: 15 min
Menetelmä: Leikkimielinen kisailu.
Tarvikkeet ja tila: 10 kpl A4-paperiarkkia jokaiselle 
ryhmälle, mittanauha ja iso tila, jossa osallistujat 
voivat jakautua ryhmiin.

Jaa osallistujat 3–4 hengen pienryhmiin. Jokaiselle 
ryhmälle annetaan 10kpl A4-paperiarkkia sekä neljä 
minuuttia aikaa rakentaa niistä mahdollisimman 
korkea torni ilman repimistä tai liimaamista. Pape-
riarkkeja saa ainoastaan taitella ja pinota. Lopuksi 
rakennetut tornit mitataan ja julistetaan voittaja.

3. TYYNYRALLI

Kesto: 10 min
Menetelmä: Leikkimielinen kisailu.
Tarvikkeet ja tila: Tila, jossa osallistujat mahtuvat 
muodostamaan seisaaltaan ympyrän, kaksi eri 
väristä tyynyä.

Ohjeista osallistujia asettautumaan ympyrä-
muodostelmaan. Tee jako kahteen siten, että joka 
toinen ympyrän osallistuja kuuluu joukkueeseen 
yksi ja joka toinen joukkueeseen kaksi. Molemmille 
joukkueille annetaan eri värinen tyyny, jotka asete-
taan ympyrän vastakkaisille osallistujille. Tyynyrallin 
tavoitteena on siirtää oman joukkueen tyynyä myötä-
päivään joukkueen pelaajalta toiselle. Se joukkue 
voittaa, jonka tyyny saavuttaa ensimmäisenä toisen 
joukkueen tyynyn. 

4. TUOLILEIKKI

Kesto: 15 min
Menetelmä: Leikkimielinen kisailu.
Tarvikkeet ja tila: Tila, johon tuolit saadaan ase-
tettua ympyrään siten, että niiden ympärillä mahtuu 
liikkumaan, tuoleja, musiikintoistolaite ja ennalta 
valittu musiikki.

Ohjeista osallistujia rakentamaan tuoleista ympyrä 
siten, että tuolien selkänojat osoittavat ympyrän 
keskiosaan. Tuoleja tulisi olla yksi vähemmän 
kuin osallistujia. Laita musiikki soimaan ja ohjeista 
osallistujia liikkumaan piirissä myötäpäivään tuolien 
ympäri. Kun musiikki lakkaa, osallistujat pyrkivät 
istumaan tuolille mahdollisimman nopeasti. Ilman 
paikkaa jäänyt nuori putoaa pelistä ja yksi tuoleista 
siirretään pois ympyrästä. Pelin ulkopuolelle tippu-
neet osallistujat jatkavat muiden kannustamista. 
Peliä jatketaan niin kauan, että jäljellä on enää yksi 
tuoli. Viimeisellä kierroksella tuolille istuva osallistuja 
voittaa pelin.

5. JONOLEIKKI

Kesto: 20 min
Menetelmä: Leikkimielinen kisailu.
Tarvikkeet ja tila: Suuri tila, jossa osallistujat 
mahtuvat liikkumaan vapaasti.

Jaa osallistujat 4–5 hengen ryhmiin. Osallistujien 
tulee muodostaa mahdollisimman nopeasti jono 
kunkin tehtävänannon mukaan. Kun jono on 
suorittanut tehtävän ja on valmis, kaikki joukkueen 
osallistujat nostavat kätensä ylös. Se joukkue, joka 
on nopein ja oikeassa järjestyksessä, saa yhden 
pisteen. Esitä joukkueelle 5–10 tehtävää, joista 
jokaisesta jaetaan yksi piste. Se ryhmä voittaa, jolla 
on lopussa eniten pisteitä. 

Vinkki: Kisaan voi lisätä haastetta ohjeistamalla 
osallistujia suorittamaan osa tehtävistä ilman 
ääntä. Lisäksi kisaan voi lisätä erilaisia hakuteh-
täviä, joissa joukkueiden tulee tuoda ohjaajalle 
mahdollisimman nopeasti jokin esine tai asia 
ympäristöstä.

Esimerkkitehtävät:

• Muodostakaa jono pituusjärjestyksessä siten, että 
ensimmäisenä on joukkueen lyhin ja viimeisenä 
joukkueen pisin osallistuja.

• Muodostakaa jono kengänkoon mukaan siten, 
että ensimmäisellä osallistujalla on joukkueen 
suurin kenkä ja viimeisellä pienin.

• Muodostakaa jono ikäjärjestyksessä siten, että 
ensimmäisenä on joukkueen vanhin ja viimeisenä 
joukkueen nuorin osallistuja.

• Muodostakaa jono asuinpaikan mukaan siten, 
että jonon ensimmäinen asuu kauimpana ja 
viimeinen lähimpänä pelipaikasta.

• Muodostakaa jono aakkosjärjestyksessä 
siten, että jonon ensimmäinen on aakkosissa 
ensimmäisenä ja viimeinen viimeisenä.
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5. Omat mielipiteet

2. FAKTA VAI MIELIPIDE

Kesto: 10 min
Tavoite: Rohkaista osallistujia pohtimaan, mikä on 
mielipide ja miten se eroaa faktasta.
Menetelmä: Äänestys, keskustelu.
Tarvikkeet ja tila: Diaesitys valmiilla väittämillä, 
projektori.

Esitä osallistujille diaesityksen avulla väittämiä, joista 
osa on faktoja ja osa mielipiteitä. Jokaisen väittämän 
jälkeen osallistujat äänestävät, onko kyseessä hei-
dän mielestään fakta vai mielipide. Osallistujat voivat 
esittää perusteluita valinnoilleen, minkä jälkeen 
käydään läpi, miksi kyseinen väittämä on fakta tai 
mielipide.

Esimerkkejä: 

• Helsinki on Suomen paras kaupunki. – Mielipide.
• Helsinki on Suomen pääkaupunki. – Fakta.
• Suomessa sataa liian usein vettä. – Mielipide.
• Kaikilla on Suomessa oikeus sanoa mielipiteensä. 

– Fakta.
• Ananas kuuluu pizzaan. – Mielipide.
• Toisen tekstiviestejä ei saa lukea. – Fakta.
• Suomessa jokainen voi lähettää oman 

mielipiteensä sanomalehteen. – Fakta.
• Auto on parempi kulkuväline kuin juna.                     

– Mielipide.
• Juna on ympäristöystävällisempi kulkuväline kuin 

auto. – Fakta.

Harjoitteen jälkeen osallistujilta voidaan kysyä, 
oliko mielipiteitä ja faktoja helppo erottaa toisistaan. 
Keskustelu on hyvä purkaa kertaamalla faktojen ja 
mielipiteiden peruspiirteet.

Vinkki: Harjoitteen väittämät on helppo yhdistää 
johonkin teemaan, jota ryhmässä on käsitelty 
edellisten tapaamisten tai oppituntien yhteydessä.

Osion tavoitteet: Tavoitteena on, että osallistujat ymmärtävät paremmin, mitä mielipiteet tarkoittavat ja miten 
niitä voidaan ilmaista. Samalla tieto mielipiteiden perustelun merkityksestä kehittyy ja osallistujat hahmottavat, 
miten mielipiteiden avulla voi vaikuttaa omassa arjessa ja yhteiskunnassa.

Voit rakentaa tapaamisen valikoimalla ryhmälle sopivat harjoitteet. Teeman harjoitteet riittävät kahteen 
erilliseen tapaamiskertaan.

1. MIELIPIDEJANA

Kesto: 20 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.

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 he ovat ohjaa-
jan esittämistä väitteistä. Väittäminä voidaan käyttää 
esimerkiksi alla olevia vaihtoehtoja. Väittämät on 
kuitenkin aina muokattava kohderyhmälle sopiviksi. 
Ohjaajan on tärkeä jättäytyä mielipidejanan ulko-
puolelle ja keskittyä keskustelun fasilitointiin. 

Esimerkkiväittämät:

• Kahvi on hyvää. 
• Koirat ovat parempia kuin kissat.
• Kaikkien ihmisten täytyy äänestää vaaleissa. 
• Vanhempia ihmisiä täytyy kunnioittaa. 
• Kaikilla on oikeus sanoa mielipiteensä.
• Politiikka on ainoa keino, jolla asioihin voi 

vaikuttaa Suomessa.
• Ihmisen täytyy ansaita rahansa omalla työllään.
• Turkistarhaus pitää kieltää. 
• Joskus voi olla oikein rikkoa lakia. 
• Minä voin vaikuttaa tulevaisuuteen.

Kunkin väittämän jälkeen osallistujilta voidaan kysyä, 
miksi he ovat asettautuneet juuri tiettyyn kohtaan ja-
naa. Harjoitteen lopuksi voidaan keskustella yhdessä 
siitä, minkälaisissa tilanteissa osallistujien on helppo 
ilmaista oma mielipiteensä. Entä minkälaisissa tilan-
teissa on vaikea ilmaista oma mielipiteensä? Mistä 
omat mielipiteet tulevat? Mikä tai kuka voi vaikuttaa 
omiin mielipiteisiin? 

3. MIELIPITEELLÄ VOI VAIKUTTAA

Kesto: 25 min
Tavoite: Esitellä, miten mielipiteiden avulla voi 
vaikuttaa suomalaisessa yhteiskunnassa. Tarjota 
osallistujille erilaisia väyliä aktivoitua omassa 
arjessa.
Menetelmä: Diaesitys, keskustelu.
Tarvikkeet ja tila: Valmisteltu diaesitys, projektori.

Valmistele harjoitetta varten diaesitys siten, että 
jokaista kuvallista diaa seuraa faktadia. Esittele 
osallistujille yksi kuvallinen dia kerrallaan. Mitä 
kuvassa tapahtuu? Miten kuva liittyy vaikuttamiseen? 
Ovatko osallistujat itse vaikuttaneet samalla tavalla, 
kuin kuvassa? Entä onko heihin pyritty vaikuttamaan 
kuvassa näkyvällä tavalla? Keskustelu puretaan 
faktoihin perustuvilla dioilla, jotka havainnollistavat 
esiteltyjä vaikuttamiskeinoja.

Dia 1: Kuva keskustelusta kahden ihmisen välillä
a. Mielipiteillä vaikutetaan muiden ihmisten mieli-

piteisiin arkisissa tilanteissa; kun tehdään pää-
töksiä esimerkiksi ruoasta, elokuvasta, harrastuk-
sesta tai aikatauluista.

Dia 2: Kuva mielipidekirjoituksesta
a. Suomessa yksi perusoikeus on sananvapaus. 

Tämä tarkoittaa, että jokaisella on oikeus kirjoittaa 
ja julkaista oma mielipiteensä julkisesti.

b. Jokainen voi lähettää oman mielipiteensä sanoma-
lehteen. Osa lähetetyistä mielipiteistä julkaistaan.

Dia 3: Kuva kantaaottavasta postauksesta sosiaa-
lisessa mediassa
a. Oman mielipiteen voi julkaista sosiaalisessa 

mediassa esimerkiksi kirjoittamalla oman postauk-
sen, tykkäämällä kantaaottavasta postauksesta tai 
jakamalla toisen henkilön postauksen.

Dia 4: Kuva mielenosoituksesta
a. Suomessa yksi perusoikeus on kokoontumis-

vapaus. Tämä tarkoittaa, että jokaisella on oikeus 
kokoontua ilmaisemaan mielipiteensä rauhallisesti.

b. Mielenosoituksesta tulee ilmoittaa poliisille vähin-
tään 24 tuntia ennen sen alkamista.

Dia 5: Kuva kansalaisaloitteesta
a. Jokainen yli 18-vuotias Suomen kansalainen voi 

tehdä kansalaisaloitteen, jolla hän voi ehdottaa 
uutta lakia, lain muuttamista tai lain kumoamista. 

b. Jokainen yli 18-vuotias Suomen kansalainen voi 
allekirjoittaa kansalaisaloitteen. Jos kansalaisaloite 
saa 50 000 ääntä, se käydään läpi eduskunnassa.

c. Jokainen yli 18-vuotias kunnan asukas voi tehdä 
kunnallisaloitteen, jonka avulla hän voi yrittää 
vaikuttaa kunnan asioihin.

Dia 6: Kuva poliitikosta
a. Jokainen yli 18-vuotias Suomen kansalainen voi 

asettua ehdolle eduskuntavaaleihin (puolueen tai 
valitsijayhdistyksen tuella).

b. Jokainen yli 18-vuotias kunnan pysyvä asukas voi 
asettua ehdolle kunnallisvaaleihin tai aluevaaleihin 
(asuttuaan Suomessa vähintään 2 vuotta tai 
ollessaan EU:n jäsenvaltion kansalainen).

c. Poliitikoille ja päättäjille voi myös kirjoittaa oman 
mielipiteensä, jolla voi pyrkiä vaikuttamaan heidän 
ajatuksiinsa.

”Tämä oli hyödyllistä minulla, koska olen 
oppinut ilmaisemaan minun mielipidettäni 
enemmän.”
– Demokratiakasvatuksen oppituntivierailujen osallistuja
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5. VÄITTELY JA NEUVOTTELUTAITOJEN 
TAITURIKSI

Kesto: 15 min
Tavoite: Tutustuttaa osallistujat väittelytilanteeseen, 
jossa vähintään kaksi eriävää mielipidettä ovat vas-
takkain. Harjoitella perustelemaan omia näkökulmia, 
mutta myös näkökulmia, jotka eivät tue omia ajatuk-
sia. Tarjota keinoja väittelytilanteen purkamiseen. 
Menetelmä: Väittely.
Tarvikkeet ja tila: Tila, jossa osallistujat voivat 
jakautua kahteen vastakkaiseen joukkueeseen, 
kyniä, paperia.

Esittele osallistujille väittelyn peruspiirteet dia-
esityksen avulla tai suullisesti. Jaa esittelyn jälkeen 
osallistujat kahteen joukkueeseen. Väittelyyn valitaan 
aihe, jota toinen joukkue puolustaa ja toinen vastus-
taa. Joukkueet saavat kymmenen minuuttia aikaa 
suunnitella, miten he aikovat perustella kantaansa 
toiselle joukkueelle väittelyn aikana. Suunnittelun 
jälkeen joukkueille annetaan viisi minuuttia aikaa 
toteuttaa väittely. Ohjaaja toimii tilanteen fasilitoijana 
ja joukkueet esittelevät hänelle väittelyn lopullisen 
ratkaisun. Ohjaajan tulee ylläpitää väittelyn hyviä ta-
poja ja huolehtia puheenvuorojen tasaisesta jakautu-
misesta. Samalla ohjaajan on tärkeä korostaa, että 
väittelyssä pyritään keskustelemaan mahdollisimman 
monipuolisesti ja kunnioittavasti.

Väittelyn peruspiirteitä:

• Väittelyssä on vastakkain vähintään kaksi eri 
mielipidettä.

• Osapuolet perustelevat toisilleen sitä, että oma 
mielipide on parempi.

• Väittelyyn kuuluu vastaväitteitä eli perusteluita 
sille, miksi toisen väitteet eivät ole hyviä.

• Väittelyssä pyritään aina yhteiseen ratkaisuun – 
se ei ole riitelyä, kiusaamista tai haukkumista.

Esimerkkejä väittelyaiheista:

• Ananas kuuluu pizzaan. / Ananas ei kuulu 
pizzaan.

• Suomessa pitää olla korkeampi veroaste. / 
Suomessa pitää olla matalampi veroaste.

• Kaikkien on pakko äänestää vaaleissa. / Kaikki 
saavat valita, äänestävätkö vaaleissa.

• Alle 18-vuotiailla tulee olla äänioikeus. / Vain yli 
18-vuotiailla tulee olla äänioikeus. 

• Autoilua pitää vähentää. / Autoilua ei pidä 
vähentää.

Purkukysymyksiä:

• Miltä harjoite tuntui?
• Oliko väitteleminen vaikeaa vai helppoa?
• Millaiseen lopputulokseen väittelyssä päädyttiin? 

Ovatko joukkueet siihen tyytyväisiä?
• Mitkä perustelut olivat parhaimpia? Miksi?
• Miten joukkueet ottivat huomioon toistensa 

perustelut?
• Missä ja kuka voisi jatkaa keskustelua?

4. MINUN MIELIPITEENI DEMOKRATIASSA

Kesto: 20 min
Tavoite: Tarjota osallistujille mahdollisuus poliittiseen 
osallistumiseen eli omien mielipiteiden ilmaisuun. 
Harjoitteen kautta konkretisoituu se, että politiikka 
ja siihen liittyvät mielipiteet koskettavat kaikkia. 
Osallistujat myös huomaavat, että yhteisistä asioista 
keskusteleminen voi olla mukavaa ja hauskaa. 
Menetelmä: Pienryhmäkeskustelu.
Tarvikkeet ja tila: Jokaiselle ryhmälle valmistellut 
väitekortit.

Jaa osallistujat 3–4 hengen ryhmiin. Tarjoa jokaiselle 
ryhmälle pino tulostettuja väitteitä poliittisista ja 
arkisista asioista. Ohjeista ryhmää käymään väitteet 
läpi yksitellen ja keskustelemaan jokaisen ryhmän 
jäsenen mielipiteistä asiaan liittyen. Osallistujat voivat 
lukea väitteen vuorotellen. Kun väite on käsitelty 
eikä siitä enää nouse esiin uusia mielipiteitä, sen 
voi poistaa pakasta. Ohjaajan tulee tukea ryhmiä 
keskustelussa ryhmän kielitaidon mukaan. 

Sano mielipiteesi! Oletko samaa mieltä vai eri 
mieltä? 

• On ärsyttävää, että Suomessa on niin kylmä. 
• Peruskoulussa täytyy olla kaikille pakollisia 

liikuntatunteja. 
• Kaikkien täytyy opiskella ruotsia koulussa. 
• Opiskelun täytyy olla ilmaista kaikille. 
• Vanhemman täytyy päästä ilmaiseksi bussiin 

vauvan kanssa.
• Kauppojen pitää olla auki joka päivä. 
• On hyvä asia, että Suomessa maksetaan paljon 

veroja. 
• On hyvä asia, että hyvätuloiset maksavat 

enemmän veroja kuin pienituloiset.
• Minun asuinalueelleni kulkee tarpeeksi busseja. 
• Minun asuinalueellani on tarpeeksi palveluja 

(kauppoja, kirjasto, liikuntakeskus, ravintoloita). 
• Terveydenhoidon (= lääkärin) ei tarvitse olla 

ilmaista kaikille.
• Työntekijälle voi maksaa vähemmän palkkaa, jos 

hän on nuori.

Vinkki: Mielipiteisiin liittyvät harjoitteet voi yhdistää 
helposti johonkin toiseen käsiteltävään teemaan, 
kuten demokratiaan tai hyvinvointivaltioon. Tällöin 
mielipideväittämät valitaan teeman mukaan ja 
niiden käsittely tukee oppimista teemasta.

6. MIELIPITEEN SÄVYLLÄ ON VÄLIÄ

Kesto: 20 min
Tavoite: Havainnollistaa, millaisia ajatuksia ja 
tunteita erilaiset mielipiteet voivat herättää. Aktivoida 
keskustelua siitä, millaiset mielipiteet ovat rakentavia 
ja millaiset eivät.
Menetelmä: Diaesitys, pienryhmäkeskustelu.
Tarvikkeet ja tila: Valmisteltu diaesitys, projektori.

Jaa osallistujat 4–5 hengen ryhmiin. Esittele ryhmille 
dioja, joissa on eri tavoin ilmaistuja mielipiteitä. Ryh-
mät keskustelevat, millä tavoin kunkin dian mielipide 
on ilmaistu. Millaisia ajatuksia ja tunteita mielipide 
herättää? Millä tavoin mielipiteeseen tekisi mieli vas-
tata? Onko mielipide ystävällinen? Onko mielipide 
rakentava, neutraali tai kärkäs? Saako toista ihmistä 
loukata omilla mielipiteillä? Miten voidaan luoda tila, 
jossa kaikki uskaltavat kertoa oman mielipiteensä? 
Ennen harjoitteen aloittamista on hyvä käydä läpi, 
mitä rakentavat, neutraalit ja kärkkäät mielipiteet 
tarkoittavat.

Esimerkkejä mielipiteistä:

• Olisi kivaa, jos kaikki ihmiset osallistuisivat 
ryhmätöihin.

• Sellaiset ihmiset ovat tyhmiä, jotka eivät äänestä 
vaaleissa.

• En ymmärrä ihmisiä, jotka käyttävät autoa.
• Minun mielestäni kaikki eivät saa sanoa omaa 

mielipidettään.
• Autojen käyttöä olisi tärkeä vähentää, sillä se olisi 

hyvä asia ympäristöllemme.
• Minun mielestäni jokainen voi vaikuttaa omaan 

tulevaisuuteensa.
• Inhoan ihmisiä, jotka syövät pizzaa ananaksella.

Dioilla esitetyt mielipiteet voidaan koota lopussa yh-
teen diaan, joka puretaan keskustelulla koko ryhmän 
kesken. Mikä mielipide oli parhaiten ilmaistu? Mikä 
mielipiteistä oli ikävin? Mitä harjoitteesta voi oppia? 
Miten mielipiteitä voisi muuttaa, jotta niistä tulisi 
rakentavampia?

Vinkki: Harjoitteessa voi halutessaan hyödyntää sosiaalisesta mediasta etsittyjä anonyymeja mielipiteitä. 
Tällöin esimerkit havainnollistavat sosiaalisen median keskustelukulttuuria.
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7. Oikeudet ja velvollisuudet
Osion tavoitteet: Tavoitteena on, että osallistujat ymmärtävät paremmin käsitteet oikeus ja velvollisuus. 
Tieto suomalaisista lakisääteisistä oikeuksista ja velvollisuuksista sekä niiden linkittymisestä omaan elämään 
lisääntyy.
Harjoitteet riittävät yhteen tai kahteen tapaamiskertaan.

1. JOHDATUS OIKEUKSIIN JA VELVOLLISUUKSIIN 

Kesto: 15 min
Tavoite: Johdatella osallistujia oikeuksien ja velvolli-
suuksien tematiikkaan.
Menetelmä: Pariharjoitus, keskustelu.
Tarvikkeet ja tila: Vihreitä ja keltaisia muistilappuja, 
kyniä.

Jaa osallistujat pareihin. Parit pohtivat ja kirjoittavat 
vihreille muistilapuille asioita, joita he voivat ja saavat 
tehdä Suomessa. Keltaisille muistilapuille kirjataan 
puolestaan asioita, joita Suomessa on vastuu tehdä. 
Eriväriset muistilaput kiinnitetään eri puolille tilaa. 
Harjoitteen lopussa tarkastellaan, millaisia asioita 
osallistujat ovat kirjoittaneet lapuille. Vihreät laput 
havainnollistavat arkeen liittyviä oikeuksia ja keltaiset 
laput velvollisuuksia. 

Vinkki: Lappuihin voidaan palata seuraavien 
harjoitteiden jälkeen, kun ryhmän kanssa on 
käsitelty lakisääteiset oikeudet ja velvollisuudet 
Suomessa. Eroavatko osallistujien vastaukset 
lakiin kirjatuista oikeuksista ja velvollisuuksista? 
Toteutuvatko osallistujien kirjoittamat vastaukset 
kaikkien ihmisten kohdalla?

2. OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET SUOMESSA

Kesto: 20 min
Tavoite: Tutustuttaa osallistujat oleellisiin laki-
sääteisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin Suomessa.
Menetelmä: Diaesitys.
Tarvikkeet ja tila: Diaesitys, projektori.

Dia 1: Mitä ovat oikeudet?
a. Oikeus on lupa tai mahdollisuus tehdä jotain. 
b. Suomen perustuslaki kertoo, mitä ovat perus-

oikeudet. Kaikilla kansalaisilla on perusoikeudet. 
Muut lait eivät saa olla ristiriidassa perustuslain 
kanssa. 

c. Jos ulkomaalainen asuu Suomessa pysyvästi, 
hänellä on melkein samat oikeudet kuin suoma-
laisilla. Eroja oikeuksissa voi olla esimerkiksi 
työnteossa ja äänioikeudessa.

Dia 2: Oikeudet Suomessa
a. Jokaisella ihmisellä on samat oikeudet lain 

edessä. 

b. Kaikilla on oikeus elää rauhassa ja olla vapaa, 
jokaisen omaisuus on turvassa.

c. Kaikilla on sananvapaus.
d. Kaikilla on uskonnonvapaus.
e. Kaikilla on kokoontumisvapaus.
f. Kaikilla on oikeus liikkua vapaasti Suomessa. 
g. Kaikilla on kotirauha. 
h. Kaikilla on kirje- ja puhelinsalaisuus.
i. Kaikilla on oikeus opiskella ilmaiseksi peruskou-

lussa.
j. Kaikilla on oikeus valita työnsä ja saada siitä 

palkkaa.
k. Kaikilla on oikeus perusasioihin, kuten terveys-

palveluihin ja asuntoon.
l. Kaikilla yli 18-vuotiailla on äänioikeus, jos he ovat 

Suomen kansalaisia.

Dia 3: Mitä ovat velvollisuudet?
a. Velvollisuus tarkoittaa, että ihmisen täytyy tehdä 

jotain tai hänellä on vastuu tehdä jotain.
b. Kaikilla ihmisillä on velvollisuuksia eli asioita, jotka 

on pakko tehdä.

Dia 4: Mitä velvollisuuksia on kaikilla ihmisillä?
a. Kaikilla on velvollisuus noudattaa lakia.
b. Kaikilla 7–16-vuotiailla lapsilla on oppivelvolli-

suus, eli heidän täytyy käydä koulua. 
c. Kaikilla kansalaisilla lapsia lukuun ottamatta on 

velvollisuus maksaa veroja.
d. Kaikilla vanhemmilla on velvollisuus huolehtia 

omista lapsistaan.
e. Kaikilla on velvollisuus auttaa, jos joku tarvitsee 

apua esimerkiksi onnettomuudessa.
f. Kaikilla 18–60-vuotiailla suomalaisilla miehillä on 

asevelvollisuus.
g. Suomen kansalaisilla on velvollisuus puolustaa 

omaa maataan, jos tulee sota.
h. Suomen kansalaisilla täytyy olla sukunimi ja 

etunimi.

Esimerkkikysymyksiä harjoitteen purkuun:

• Opitko jotain uutta? Olivatko oikeudet ja 
velvollisuudet entuudestaan tuttuja?

• Tulisiko jonkun asian olla oikeuden sijaan 
velvollisuus? Entä velvollisuuden sijaan oikeus?

• Mitkä oikeudet tai velvollisuudet tuntuvat erityisen 
tärkeille?

SANASTO:
Mielipide Ihmisen oma näkemys jostakin asiasta.

Ilmaista Kertoa, esittää ajatus, puhua.

Kanta
Kanta on toinen sana mielipiteelle. Se tarkoittaa jonkun ihmisen omaa näkemystä 

asiasta.

Erimielisyys Olla eri mieltä jostakin asiasta.

Väittely Tilanne, jossa vähintään kaksi ihmistä keskustelee eriävistä mielipiteistä.

Sävy
Tyyli tai tapa, jolla jokin asia ilmaistaan. Esimerkiksi puhua ystävälliseen sävyyn eli 

ystävällisesti.

Rakentava Kehittävä ja myönteinen tapa kertoa oma mielipide.

Kärkäs Hyökkäävä ja puolueellinen tapa kertoa oma mielipide.

Neutraali Puolueeton tapa kertoa oma mielipide.

Neuvottelu Tilanne, jossa erimielisyydelle yritetään löytää ratkaisu.

Perustella Ihminen kertoo syyn, miksi hän ajattelee jostakin asiasta tietyllä tavalla.

Mielenosoitus Toiminta tai teko, jolla esitetään mielipide ja vaatimus jostakin asiasta.

Veroaste Kuinka paljon palkasta maksetaan veroja valtiolle.

Mielipidekirjoitus Teksti, jossa kerrotaan ja perustellaan jokin mielipide.

Kansalaisaloite

Kansalaisen tekemä aloite, jolla hän ehdottaa uutta lakia, muutosta lakiin tai lain 

poistamista. Kansalaisaloite käsitellään eduskunnassa, jos se saa vähintään 50 000 

allekirjoitusta muilta kansalaisilta kuuden kuukauden aikana. 

Kuntalaisaloite
Kunnan asukkaan tekemä aloite, jolla hän ehdottaa uutta toimintaa tai toiminnan 

muuttamista kunnassa. Kunnan päättäjät käsittelevät kaikki aloitteet.

Kunnallinen

kansanäänestys

Kunnan asukkaiden tekemä äänestys uudesta toiminnasta tai toiminnan 

muuttamisesta kunnassa. Äänestys järjestetään, jos vähintään 4 % kunnan 15 vuotta 

täyttäneistä asukkaista tekee aloitteen äänestyksestä.

Keskustelu-

kulttuuri

Tapa, jolla ryhmässä tai sosiaalisessa mediassa ilmaistaan omia mielipiteitä. 

Keskustelukulttuuri voi olla esimerkiksi rakentava, ystävällinen, kärkäs tai neutraali.

Postaus Julkaisu, joka tehdään sosiaaliseen mediaan, kuten Instagramiin tai Facebookiin.
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3. OIKEUS JA VELVOLLISUUSVÄITTÄMÄT

Kesto: 20 min
Tavoite: Kerrata oikeudet ja velvollisuudet leikki-
mielisellä äänestysharjoitteella.
Menetelmä: Äänestys.
Tarvikkeet ja tila: Valmisteltu diaesitys, punainen ja 
vihreä äänestyslappu jokaiselle osallistujalle.

Jaa jokaiselle osallistujalle yksi punainen ja yksi 
vihreä äänestyslappu. Esittele diaesityksen avulla 
väittämiä oikeuksista ja velvollisuuksista Suomessa. 
Osallistujat äänestävät vihreillä ja punaisilla 
äänestys lapuilla, onko kyseessä todellinen oikeus tai 
velvollisuus. Vihreä lappu nostetaan, jos osallistuja 
uskoo oikeuden tai velvollisuuden olevan todellinen; 
punainen taas silloin, jos kyseessä on valheellinen 
väittämä. Oikeat vastaukset käydään läpi aina 
kunkin äänestyksen jälkeen.

SANASTO:
Oikeus Mahdollisuus ja lupa tehdä jotain.

Velvollisuus Vaatimus tehdä jotain.

Perusoikeudet Jokaisen ihmisen oikeudet, jotka on turvattu Suomen perustuslaissa.

Perustuslaki Suomen lait, jotka sisältävät maan säännöt, arvot ja periaatteet.

Ihmisoikeudet
Jokaisen ihmisen oikeudet, jotka on turvattu kansainvälisissä 

ihmisoikeussopimuksissa.

Lupa Hyväksyä, sallia.

Sananvapaus Jokainen ihminen saa sanoa ja kirjoittaa oman mielipiteensä.

Kokoontumisvapaus Jokainen ihminen saa osallistua tai järjestää kokouksia tai mielenosoituksia.

Uskonnonvapaus
Jokainen ihminen saa valita itse oman uskonnon ja harjoittaa sitä julkisesti. 

Ihmisen ei tarvitse kuulua uskontoon, jos hän ei halua.

Harjoittaa uskontoa
Tiettyyn uskontoon, kuten esimerkiksi islamiin, kristinuskoon tai 

buddhalaisuuteen liittyvät tavat ja käytännöt. 

Paikkakunta Kaupunki tai kunta.

Kotirauha Kukaan ihminen ei saa mennä toisen ihmisen kotiin ilman lupaa.

Kirjesalaisuus Kukaan ihminen ei saa lukea toisen ihmisen kirjeitä tai viestejä ilman lupaa.

Asevelvollisuus

Velvollisuus käydä armeija ja osallistua sotaan, jos sellainen alkaa omassa 

maassa. Suomessa miehillä on asevelvollisuus ja naiset voivat mennä 

armeijaan, jos haluavat.

Oppivelvollisuus Velvollisuus opiskella peruskoulun ja toisen asteen opinnot.

Puolustaa maata Mennä sotaan oman maan vuoksi.

Vero
Raha, joka menee valtiolle esimerkiksi palkasta tai tuotteen hinnasta. Verorahoilla 

valtio maksaa muun muassa sairaaloiden ja koulujen toiminnan.

Perusasia Asia, jota ihminen tarvitsee elämässä. Esimerkiksi ruoka ja koti.

Väittämät:
• Suomessa on kiellettyä kirjoittaa oma mielipide 

lehteen. – Väärin.
• Suomessa kaikkien täytyy kuulua 

evankelisluterilaiseen kirkkoon. – Väärin.
• Jokaisen Suomessa asuvan ihmisen täytyy 

noudattaa Suomen lakia. – Oikein. 
• Tuntemattomat ihmiset tulee päästää sisälle 

kotiin. – Väärin.
• Ulkomaalainen saa äänestää kunnallisvaaleissa, 

jos hän asuu Suomessa vakituisesti – Oikein.
• Eläkeläiset (yli 65-vuotiaat) eivät saa enää 

äänestää vaaleissa – Väärin.
• Oman kumppanin kirjeet tai tekstiviestit saa lukea 

– 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.
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8. Hyvinvointivaltio ja suomalainen yhteiskunta

Osion tavoitteet: Tavoitteena on, että osallistujien tieto hyvinvointivaltion rakenteista ja periaatteista lisääntyy. 
Samalla yhteiskunnallinen sanasto ja ymmärrys julkisten palveluiden roolista kasvavat. 
Harjoitteet riittävät yhteen tai kahteen tapaamiskertaan.

1. JOHDATUS HYVINVOINTIVALTIOON

Kesto: 15 min
Tavoite: Johdatella osallistujat hyvinvointivaltion 
tematiikkaan esittelemällä sen perusidea. 
Menetelmä: Peli.
Tarvikkeet ja tila: Paperiarkkeja, joita voi rypistää 
ja heittää roskiin; tila, jossa tuolit voidaan järjestää 
riviin, roskakoreja.

Tee ryhmän tuoleista rivimäinen muodostelma, 
jonka 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 valitse-
maan istumapaikkansa vapaasti. Kun osallistujat 
ovat valinneet paikkansa, aseta avorivistön eteen 
roskakori. Osallistujille jaetaan paperi, jonka voi 
rypistää palloksi. Osallistujia ohjeistetaan heittämään 
omat paperipallonsa edessä olevaan roskakoriin. 
Tuloksena on, että eturivissä istuvien osallistujien on 
helpompaa osua koriin, kuin takarivissä istuvien. Kun 
paperit on heitetty, käydään keskustelu harjoitteesta. 

Harjoitteen avorivistö on kuin yhteiskunta, jossa 
taustamme, taitomme ja varallisuutemme kaltaiset 
tekijät vaikuttavat menestymisen mahdollisuuksiin. 

Yhteiskunnassa jotkut ihmiset ovat etuoikeutettuja ja 
pääsevät istumaan eturiviin, kun taas jotkut joutuvat 
takariviin. Joskus yhteiskunnassa myös ”takarivissä 
istuva” voi osua roskakoriin. 

Harjoitteen toisessa vaiheessa on kaksi vaihtoehtoa: 
voit joko lisätä roskakorien määrää tai siirtää tuoleja 
tasapuolisempaan muodostelmaan suhteessa roska-
koriin. Osallistujat saavat heittää paperipallot reilum-
masta asetelmasta. Lopuksi keskustellaan, mikä 
tilanteessa muuttui. Harjoitteen toinen osa kuvastaa 
hyvinvointivaltion tapaa vaikuttaa yhteiskunnan 
toimintaan ja mahdollisuuksien tasa-arvoistamiseen. 
Keskusteluun voi nostaa esimerkkejä ilmaisesta 
koulutuksesta ja sosiaalietuuksien tarjoamisesta 
niille, jotka kohtaavat muita suurempia haasteita 
yhteiskunnassa.
  
Esimerkkejä purkukysymyksistä:
• Mitä harjoitteessa tapahtui?
• Miksi joku onnistui heittämisessä ja joku toinen ei?
• Miltä paperipallon heittäminen eri paikoista tuntui?
• Tuntuiko harjoite reilulta?
• Miten harjoite kuvastaa yhteiskuntaa?
• Pitäisikö eroja jotenkin tasata ja jos pitää, niin 

miten?
• Miltä harjoite tuntui sen jälkeen, kun eroja 

tasattiin?
• Mitä hyötyä on siitä, että hyvinvointivaltio tasoittaa 

ihmisten välisiä eroja?
• Mitkä ovat hyvinvointivaltion tärkeimmät tehtävät?

2. JULKINEN VAI YKSITYINEN?

Kesto: 15 min
Tavoite: Havainnollistaa, mitä eroa on julkisilla ja 
yksityisillä palveluilla. Kerrata hyvinvointivaltioon ja 
suomalaiseen yhteiskuntaan liittyvää tematiikkaa.
Menetelmä: Diaesitys, jana, keskustelu.
Tarvikkeet ja tila: Valmisteltu diaesitys, projektori, 
laput ”Julkinen” ja ”Yksityinen”, tila, jossa osallistujat 
mahtuvat liikkumaan janalla.

Kertaa harjoitteen alkuun, mitä tarkoittavat julkiset 
ja yksityiset palvelut. Kiinnitä tilan toiseen päähän 
lappu ”Julkinen” ja toiseen päähän lappu ”Yksityi-
nen” siten, että lappujen välille muodostuu jana. 
Harjoitteessa esitellään kuvia erilaisista toimijoista, 
joista osa kuvastaa julkisia palveluita ja osa yksi-
tyisiä palveluita Suomessa. Osallistujat valitsevat 
paikkansa janalla sen mukaan, onko kuvan palvelu 
heidän mielestään yksityinen vai julkinen. Harjoite 
puretaan keskustelun avulla. Miksi osallistujat 
asettuivat tiettyyn kohtaan janaa? Mistä tietää, 
onko palvelu julkinen vai yksityinen? Miten julkiset 
palvelut liittyvät hyvinvointivaltioon? Esimerkeissä 
tulee huomioida se, että jotkut palvelut voivat olla 
sekä yksityisiä että julkisia. Yksityiset palvelut ovat 
yleensä kalliimpia kuin julkiset palvelut.

Esimerkkejä kuvista:

• Kuva pankista. – Yksityinen. 
• Kuva koulusta. – Julkinen tai yksityinen. 
• Kuva palokunnasta. – Julkinen.
• Kuva nuoristyön palveluista. – Julkinen.
• Kuva ruokakaupasta. – Yksityinen.
• Kuva kirjastosta. – Julkinen.
• Kuva museosta. – Julkinen tai yksityinen.
• Kuva terveyskeskuksesta. – Julkinen tai 

yksityinen.
• Kuva ambulanssista. – Julkinen.
• Kuva ravintolasta. – Yksityinen.

3. TOTTA VAI TARUA?

Kesto: 20 min
Tavoite: Herättää keskustelua hyvinvointivaltion 
peruspiirteistä. 
Menetelmä: Väittämät, keskustelu.
Tarvikkeet ja tila: Diaesitys valmiilla väittämillä, 
projektori, ”Totta” -lappu ja ”Tarua” -lappu jokaiselle 
osallistujalle.

Harjoitteessa esitetään väittämiä, jotka liittyvät suo-
malaiseen hyvinvointivaltioon. Jaa harjoitteen alussa 
jokaiselle osallistujalle vihreä lappu, jossa lukee 
”Totta” ja punainen lappu, jossa lukee ”Tarua”. Oh-
jeista osallistujia nostamaan vihreä lappu ilmaan, jos 
he uskovat väitteen olevan totta ja punainen lappu, 
jos heidän mielestään väite on tarua. Osallistujat 
äänestävät lappujen avulla jokaisesta väittämästä, 
minkä jälkeen väittämä puretaan keskustelun avulla. 
Kuvastaako väittämä suomalaista hyvinvointival-
tiota? Mistä tietää, että väittämä on totta tai tarua?

Esimerkkiväittämiä:

• Suomessa on ilmainen peruskoulu. – Totta. 
Suomessa kaikilla on oppivelvollisuus 
18-vuotiaaksi asti. Oppivelvollisuuden 
suorittaminen on ilmaista.

• Suomessa vain työntekijät saavat rahaa. – 
Tarua. Valtio tukee heikommassa asemassa 
olevia ihmisiä etuuksien muodossa: esimerkiksi 
opintotuki, työttömyystuki ja eläkeläisten tuet.

• Suomessa vain perhe huolehtii vanhuksista. 
– Tarua. Suomessa vanhuksille tarjotaan 
hoitopalveluita. Perhe voi kuitenkin itse päättää 
huolehtia vanhuksista.

• Suomessa vain rikkaat vanhemmat voivat viedä 
lapsensa päivähoitoon. – Tarua. Päivähoidon 
hinta riippuu perheen tuloista, koosta ja hoidon 
määrästä. Päivähoito on edullisempi perheille, 
jotka ovat vähävaraisempia.

• Suomessa rikkaat maksavat enemmän 
veroja kuin vähävaraiset. - Totta. Suomessa 
on progressiivinen verotus, joka tarkoittaa, 
että verojen määrä kasvaa, kun ihminen saa 
enemmän palkkaa.

• Suomessa monet julkiset palvelut, kuten sairaalat, 
koulut ja kirjastot maksetaan verorahoilla. – Totta. 
Veroja kerätään ihmisten palkasta sekä tuotteiden 
ja palveluiden hinnoista.

• Valtion ja kuntien tarjoamien palveluiden 
tarkoituksena on tuottaa mahdollisimman paljon 
rahaa. – Tarua. Valtion ja kuntien tarjoamien 
julkisten palveluiden tarkoituksena on edistää 
tasa-arvoa, hyvinvointia ja terveyttä.

• Julkiset palvelut ovat kalliimpia kuin yksityiset 
palvelut. - Tarua. Yleensä julkiset palvelut ovat 
halvempia kuin yksityiset palvelut.

Vinkki: Ennen harjoitetta on hyvä käydä ryhmän 
kanssa läpi, mitä tarkoittavat julkiset ja yksityiset 
palvelut.
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4. KUVAKESKUSTELU

Kesto: 20 min
Tavoite: Esitellä osion teemat osallistujille ja 
virittää keskustelua. Tukea ymmärrystä siitä, että 
hyvinvointi valtio liittyy arkipäiväisiin asioihin.
Menetelmä: Diaesitys, ryhmäkeskustelu.
Tarvikkeet ja tila: Diaesitys kuvista, projektori.

Harjoitteessa käydään läpi kuvia tavallisista arkisista 
asioista, kuten esimerkiksi koulusta, julkisesta 
liikenteestä, vanhustenhoidosta ja urheilupaikoista. 
Osallistujilta kysytään keskustelussa, miten kuvat 
liittyvät Suomeen. Kuvakeskustelun päätteeksi 
osallistujilta voi kysyä, mitä he tietävät hyvinvointi-
valtiosta. Vastauksia voi puolestaan käyttää johda-
tuksena seuraaviin harjoitteisiin.

Kuvaesimerkkejä keskusteluun:

• Kuva lumiaurasta 3 Kuka on vastuussa siitä, että 
tiet aurataan? Kuka sen maksaa?

• Kuva vanhusten hoidosta 3 Kuka hoitaa minua, 
kun olen vanha? Paljonko se maksaa?

• Kuva osallistujien koulusta 3 Kuka päättää siitä, 
missä minä saan käydä koulua? Paljonko se 
maksaa?

• Kuva läheisestä kirjastosta 3 Kuinka moni on 
käynyt kirjastossa? Kuka maksaa kirjaston 
rakentamisen ja kirjat? 

• Kuva bussiliikenteestä 3 Kuka päättää, miten 
julkinen liikenne toimii? Onko bussilla kulkeminen 
kallista vai halpaa?

• Kuva retkeilypaikasta 3 Kuka rakentaa 
retkeilypaikan ja kerää sen roskat? Miten se 
maksetaan?

• Kuva verotoimistosta 3 Kuka päättää, paljonko 
maksamme veroja? Mihin verot käytetään?

5. HYVINVOINTIVALTION PERUSPIIRTEET

Kesto: 15 min
Tavoite: Käydä läpi suomalaisen hyvinvointivaltion 
perusperiaatteet.
Menetelmä: Diaesitys.
Tarvikkeet ja tila: Diaesitys, projektori.

Harjoitteessa hyvinvointivaltion peruspiirteet käydään 
läpi diaesityksen avulla.
 
Dia 1: Mitkä asiat kuuluvat hyvinvointivaltioon?
a. Ilmainen koulutus
b. Ilmainen julkinen sairaanhoito
c. Lasten päivähoito
d. Vanhusten hoitopalvelut
e. Valtion tarjoamat tuet vähäosaisille: esimerkiksi 

opintotuki, asumistuki, lapsilisä
f. Oikeus perusasioihin eli esimerkiksi ruokaan ja 

asuntoon
g. Liikunta- ja kulttuuripalvelut: museot, erilaiset 

liikuntapaikat, tapahtumat.

Dia 2: Mitkä asiat eivät kuulu hyvinvointivaltioon?
a. Maksullinen koulutus
b. Maksullinen ja kallis sairaanhoito
c. Perhe hoitaa lapset aina itse
d. Perhe huolehtii vanhuksista aina itse
e. Vain työntekijät saavat rahaa
f. Ihmiset joutuvat asumaan kadulla
g. Kalliit liikunta- ja kulttuuripalvelut.

SANASTO:

Hyvinvointivaltio
Valtio, joka pyrkii tukemaan kansalaisten hyvinvointia. Hyvinvointivaltio tarjoaa julkisia 

palveluita, jotka maksetaan veroilla.

Julkiset palvelut Palvelut, jotka valtio tai kunta järjestää. Esimerkiksi sairaalat, koulut ja kirjastot.

Julkinen Kaikille avoin. Esimerkiksi asia, jonka kaikki ihmiset voivat nähdä ja kuulla.

Yksityiset palvelut
Palvelut, jotka yksityiset yritykset tai toimijat järjestävät. Yleensä yksityiset palvelut 

ovat kalliimpia kuin julkiset palvelut.

Yksityinen Suljettu, jonkun oma asia. 

Oikeusjärjestelmä Yhteiset säännöt ja lait, jotka kertovat, mikä on oikein ja väärin. 

Yhteiskunta Ihmiset ja ryhmät, jotka asuvat, elävät ja toimivat samassa maassa.

Kansalainen Ihminen, joka on syntynyt tai hakenut kansalaisuutta tietyssä maassa. 

Päivähoito Lasten hoito päiväkodissa.

Peruskoulu
Koulu, joka kaikkien Suomessa asuvien tulee käydä. Tarkoittaa esikoulua, alakoulua 

ja yläkoulua. 

Oppivelvollisuus Kaikilla Suomessa asuvilla on velvollisuus käydä koulua 18-vuotiaaksi asti. 

Vero
Maksu, jonka valtio käyttää palkasta julkisiin palveluihin ja valtion menoihin. Vero 

sisältyy usein myös tuotteiden ja palveluiden hintaan.

Progressiivinen 

verotus

Suomessa verojen määrä kasvaa sen mukaan, mitä enemmän ihminen saa palkkaa 

työstään. Hyvätuloisilla ihmisillä on korkeampi veroprosentti kuin pienituloisilla.

Hyvätuloinen Ihminen, jolla on hyvä palkka ja tulot.

Vähävarainen Ihminen, jolla on pieni palkka ja tulot.

Veroprosentti Se määrä palkasta, joka maksetaan veroja valtiolle ja kunnalle.

Sosiaalituki Raha, jonka sosiaalitoimisto tai Kela maksaa. Esimerkiksi opintotuki ja työttömyystuki.

Yksityisasia Ihmisen oma asia, jota ei tarvitse kertoa muille.

Epärehellinen Kun ihminen ei puhu totta.

Liikuntapalvelut
Kunnan tai valtion tarjoamat palvelut, joiden avulla tuetaan ihmisten mahdollisuuksia 

harrastaa liikuntaa.

Kulttuuripalvelut
Kunnan tai valtion tarjoamat palvelut, joiden avulla tuetaan ihmisten mahdollisuuksia 

kokea taidetta ja kulttuuria.
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9. Demokratia ja suomalainen poliittinen järjestelmä
Osion tavoitteet: Tavoitteena on, että osallistujien tieto demokraattisesta poliittisesta järjestelmästä lisääntyy. 
Samalla yhteiskunnallinen sanasto ja ymmärrys politiikasta kaikkia ihmisiä koskettavana asiana kasvavat. 
Osio lisää ymmärrystä kansalaisten roolista demokraattisessa järjestelmässä ja tukee samalla oman roolin 
hahmottamista poliittisena toimijana.

Voit rakentaa oman tapaamisen valikoimalla ryhmällesi sopivat harjoitteet. Harjoitteet riittävät kolmeen 
erilliseen tapaamiskertaan.

Vinkki: Tässä harjoitteessa on tärkeä kiinnittää 
huomiota representaation monimuotoisuuteen 
eli siihen, että kansalaisten ja poliitikkojen kuvia 
edustavat erinäköiset ihmiset. Näin tuetaan posi-
tiivista mielikuvaa siitä, että jokainen ihminen voi 
vaikuttaa yhteiskunnassa sukupuolestaan, iästään, 
vammastaan sekä sosioekonomisesta ja etnisestä 
taustastaan riippumatta.

2. TOTTA VAI TARUA?

Kesto: 15 min
Tavoite: Herättää keskustelua demokratian perus-
piirteistä suomalaisessa yhteiskunnassa.
Menetelmä: Väittämät, keskustelu.
Tarvikkeet ja tila: Valmisteltu diaesitys, projektori, 
”Totta” -lappu ja ”Tarua” -lappu jokaiselle opiskelijalle.

Harjoitteessa esitetään dioja väittämistä, jotka liitty-
vät demokratiaan suomalaisessa yhteis kunnassa. 
Jaa harjoitteen alussa jokaiselle osallistujalle vihreä 
lappu, jossa lukee ”Totta” ja punainen lappu, jossa 
lukee ”Tarua”. Ohjeista osallistujia nostamaan vihreä 
lappu ilmaan, jos he uskovat väitteen olevan totta 
ja punainen lappu, jos heidän mielestään väite 
on tarua. Osallistujat äänestävät lappujen avulla 
jokaisesta väittämästä, minkä jälkeen väittämä 
puretaan keskustelun avulla. Kuvastaako väittämä 
suomalaista demokratiaa? Mistä tietää, että väittämä 
on totta tai tarua?

Esimerkkiväittämiä:

• Ihmisillä saa olla erilaisia mielipiteitä. – Totta. 
Demokratian yksi peruspiirre on sananvapaus.

• Hyväosaisia ihmisiä ei rangaista rikoksista. – 
Tarua. Demokratiassa on oikeusjärjestelmä, jossa 
on samat säännöt ja lait kaikille.

• Vaalitulokseen voi luottaa. – Totta. Demokratiassa 
on rehelliset ja vapaat vaalit.

• Mielenosoitukset ovat kiellettyjä. – Tarua. 
Demokratiaan kuuluu sananvapaus ja 
kokoontumisvapaus. Rauhalliset mielenosoitukset 
ovat sallittuja.

• Kansalaiset tietävät, kuka tekee päätökset. – 
Totta. Demokratiaan kuuluu avoin päätöksenteko. 
Kansalaisilla on oikeus tietää, kuka tekee 
päätökset ja miten.

• Jokainen ihminen voi osallistua demokratiaan. – 
Totta. Demokratian yksi peruspiirre on aktiivinen 
kansalaisuus, mikä tarkoittaa, että jokainen voi 
osallistua yhteiskunnan kehittämiseen.

1. DEMOKRATIA ON YHTEISTYÖTÄ

Kesto: 20 min
Tavoite: Esitellä demokratiaa eri toimijoiden yhteis-
työnä, jossa kaikkia osapuolia tarvitaan yhtäläisesti. 
Menetelmä: Leikki, kisailu, ryhmäkeskustelu.
Tarvikkeet ja tila: Demokraattisia toimijoita tulos-
tettuna A5-lapuille: esimerkiksi puolue, eduskunta, 
hallitus, kaupunginvaltuusto, media, useampi 
kansalainen, presidentti, sosiaalinen media. Lisäksi 
hakaneuloja tai maalarinteippiä, 3 sanomalehtiarkkia 
ryhmää kohden ja iso tila.

Esittele tai kertaa ennen harjoitetta demokraattiset 
toimijat osallistujien kanssa. Jaa sitten osallistujat 2 
tai 3 ryhmään. Jokaiselle osallistujalle jaetaan kuva 
demokraattisesta toimijasta. Osallistujat kiinnittävät 
kuvat rintaansa.

Ryhmien on ylitettävä huoneen lattia koskematta 
siihen jaloillaan. Apuvälineeksi ryhmät saavat 2 tai 
3 sanomalehtiarkkia, joita ne voivat käyttää askelei-
densa alla. Tehtävän suorittaminen ei onnistu ilman 
yhteistyötä. Kun ryhmät ovat päässeet krokotiilivirran 
toiselle puolelle, harjoite puretaan puhumalla siitä, 
miten demokratiassa tarvitaan kaikkien toimijoiden 
välistä yhteistyötä. 

Jos nuoret eivät vielä tunne poliittisia toimijoita, 
harjoite voidaan toteuttaa myös ilman kuvia. Tällöin 
muodostuu yleisempi, yhteiskuntaa kuvaava harjoite, 
johon voidaan palata myöhemmissä harjoitteissa. 
Harjoite voidaan myös toteuttaa kisailuna joukkuei-
den välillä. Huomioithan, etteivät kaikki nuoret voi tai 
halua välttämättä osallistua kisailuun. Mikäli osallis-
tuja haluaa jättäytyä pois harjoitteesta, hän voi toimia 
esimerkiksi joukkueen neuvonantajana. 

Esimerkkejä purkukysymyksistä:

• Mitä harjoitteessa tapahtui?
• Oliko yhteistyötä helppo tehdä?
• Vaikuttiko yhteistyöhön se, mitä toimijoita kukin 

esitti?
• Mitkä toimijat tekivät eniten yhteistyötä? Entä 

vähiten?
• Mitä tapahtuu, jos jokin taho ei tee yhteistyötä? 
• Päästäänkö tavoitteisiin ilman yhteistyötä? 
• Mihin kansalaisia tarvitaan?
• Miten harjoite liittyy demokratiaan?

3. DEMOKRATIA ON MONIÄÄNISYYTTÄ

Kesto: 10 min
Tavoite: Herättää keskustelua erilaisten mielipiteiden 
merkityksestä demokraattisessa järjestelmässä. 
Menetelmä: Musiikin kuuntelu, ryhmäkeskustelu.
Tarvikkeet ja tila: Osallistujien omat älypuhelimet ja 
musiikkivalinnat.

Pyydä osallistujia ottamaan esiin puhelimensa ja 
valitsemaan kappale, josta he pitävät tai jota he ovat 
viimeksi kuunnelleet. Ohjeista kaikkia osallistujia 
käynnistämään musiikin toisto puhelimella samaan 
aikaan. Syntyy musiikin sekamelska, jota kuunnel-
laan hetken aikaa. Harjoite puretaan osallistujien 
kanssa keskustelulla siitä, mitä harjoitteessa tapahtui 
ja miten se liittyy mielipiteenilmaisuun demokra-
tiassa. Keskustelussa ohjaajan on tärkeä tukea 
ajatusta siitä, että demokratia perustuu erilaisiin 
mielipiteisiin ja sananvapauteen.

Esimerkkejä purkukysymyksistä:

• Mitä harjoitteessa tapahtui?
• Miltä harjoite tuntui?
• Miten harjoite kuvastaa demokratiaa?
• Mitä tapahtuu, jos kaikki ”puhuvat” eli soittavat 

musiikkia demokratiassa samaan aikaan?
• Mitä harjoitteessa olisi voinut tehdä toisin?
• Onko parempi, että kaikki saavat oman äänensä 

kuuluviin vai ei? 

4. DEMOKRATIA ON KOMPROMISSEJA

Kesto: 5 min
Tavoite: Esitellä osallistujille enemmistön valta, yksi 
demokratian pääpiirteistä.
Menetelmä: Äänestys, ryhmäkeskustelu.
Tarvikkeet ja tila: Kaksi erilaista välipalavaihtoehtoa; 
esimerkiksi 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 
tarjotaan koko ryhmälle. Vähemmistön valitsema vä-
lipala jää syömättä. Lopuksi keskustellaan siitä, että 
demokratiassa joudutaan usein hyväksymään myös 
päätöksiä, jotka eivät ole itselle mieleisiä. Demokra-
tiassa erilaiset mielipiteet johtavat kompromisseihin.

Esimerkkejä purkukysymyksistä:

• Miksi tietty välipala lopulta valittiin?
• Miltä tuntui, kun oma vaihtoehto valittiin?
• Miltä tuntui, kun toinen vaihtoehto valittiin?
• Miten välipalan valinta liittyy demokratiaan?
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5. DEMOKRATIAN PERUSPIIRTEET

Kesto: 20 min
Tavoite: Käydä läpi demokratian perusperiaatteet ja 
keskeiset toimijat Suomessa.
Menetelmä: Diaesitys.
Tarvikkeet ja tila: Diaesitys, projektori.
Harjoitteessa demokratian peruspiirteet käydään läpi 
diaesityksen avulla. Esityksen tukena on hyödyllistä 
käyttää havainnollistavia kuvia.

Dia 1: Mikä on demokratiaa?
a. Ihmisillä on erilaisia mielipiteitä.
b. Maassa on vapaat vaalit ja ihmiset saavat itse 

päättää, kenelle he antavat äänensä.
c. Maassa on avoin päätöksenteko. Kansalaiset 

tietävät, kuka tekee päätöksiä ja miten päätökset 
tehdään.

d. Maassa kunnioitetaan ihmisoikeuksia eli kaikilla 
ihmisillä on samat oikeudet.

e. Maassa on oikeusjärjestelmä, jossa on samat 
säännöt kaikille ihmisille.

f. Ihmiset osallistuvat aktiivisesti yhteiskunnan 
toimintaan.

Dia 2: Mikä ei ole demokratiaa?
a. On olemassa vain yksi sallittu totuus tai mielipide. 

Kaikki muut mielipiteet ovat kiellettyjä.
b. Maassa on epärehelliset vaalit eli ihmiset eivät 

tiedä, onko vaalien tulos oikea.
c. Maassa on suljettu päätöksenteko eli kansalaiset 

eivät tiedä, kuka tekee päätökset yhteisistä 
asioista ja missä.

d. Ihmisoikeuksia rikotaan, kaikilla ei ole samanlaisia 
ja tasa-arvoisia oikeuksia.

e. Maassa on korruptiota eli oikeutta voi ostaa 
rahalla.

f. Maassa on epätasa-arvoinen oikeusjärjestelmä, 
jossa kaikki eivät saa oikeutta.

g. Ihmiset seuraavat sivusta passiivisesti, mitä 
yhteiskunnassa tapahtuu.

Dia 3: Kuka tai ketkä voivat toimia suomalaisessa 
demokratiassa?
a. Kansalaiset
b. Puolueet
c. Kansanedustajat
d. Eduskunta
e. Hallitus
f. Ministeriöt
g. Pääministeri
h. Presidentti
i. Oikeuslaitos
j. Media
k. Kansalaisyhteiskunta – yhdistykset ja järjestöt
l. Kaupunginvaltuusto
m. Kaupunkilainen
n. Kaupunginhallitus
o. Lautakunnat

6. VAALIT SUOMESSA

Kesto: 30 min
Tavoite: Esitellä vaalien peruspiirteet Suomessa. 
Menetelmä: Diaesitys, keskustelu.
Tarvikkeet ja tila: Valmisteltu diaesitys, projektori.

Kartoita harjoitteen alussa kevyesti osallistujien 
tietämystä vaaleista. Voit hyödyntää apunasi joitakin 
seuraavista kysymyksistä: Mitä tarkoittavat vaalit? 
Mikä on vaalien tarkoitus? Mihin vaaleja tarvitaan? 
Kuinka monet vaalit Suomessa on? Mitä vaaleja 
Suomessa on? Kuka voi äänestää vaaleissa? 
Alustuksen jälkeen esittele vaalit diaesityksen avulla. 
Diaesitystä on hyvä tukea osallistujia aktivoivilla 
kysymyksillä ja dialogisella keskustelulla vaaleista.

Dia 1: Mitä ovat vaalit?
 » Vaalit tarkoittavat poliittista tapahtumaa, jossa 

ihmiset antavat äänensä valitsemalleen ehdok-
kaalle.

 » Vaalien avulla valitaan poliitikot, jotka päättävät 
yhteisistä asioista esimerkiksi eduskunnassa ja 
kunnassa.

Dia 2: Mihin vaaleja tarvitaan?
 » Vapaat ja avoimet vaalit ovat osa demokratiaa. 
 » Vaalit ovat tärkeä tapa osallistua demokratiaan.
 » Demokratia tarvitsee erilaisia ääniä.

Dia 3: Katsaus vaaleihin
 » Suomessa on viidet tärkeät vaalit: presidentin-

vaalit, eduskuntavaalit, kuntavaalit, europarla-
menttivaalit ja aluevaalit.

Dia 4: Presidentinvaalit
 » Presidentinvaaleissa valitaan Suomen presidentti, 

jonka tehtävänä on esimerkiksi edustaa Suomea 
maailmalla, vahvistaa lakeja ja toimia puolustus-
voimien ylimpänä päällikkönä.

 » Presidenttiehdokkaan tulee olla yli 18-vuotias 
Suomen kansalainen, joka saa tukea puolueelta 
tai valitsijayhdistykseltä.

 » Presidenttiehdokkaan tulee saada vaaleissa 
vähintään puolet kaikista äänistä. Jos ääniä ei tule 
tarpeeksi, järjestetään uusi äänestys.

 » Kaikki yli 18-vuotiaat Suomen kansalaiset voivat 
äänestää vaaleissa.

 » Vaalit järjestetään 6 vuoden välein. 

Dia 5: Eduskuntavaalit
 » Eduskuntavaaleissa valitaan 200 kansanedustajaa 

eduskuntaan eli parlamenttiin. Eduskunta säätää 
lakeja ja päättää talousarviosta.

 » Eduskuntavaalien ehdokkaan tulee olla yli 
18-vuotias Suomen kansalainen, joka saa tukea 
puolueelta tai valitsijayhdistykseltä.

 » Eduskuntaan valitaan ne ehdokkaat, joilla on 
suurimmat vertailuluvut. Vertailulukuun vaikuttavat 

ehdokkaan saamien äänien määrä ja puolueen 
saamien äänien määrä.

 » Kaikki yli 18-vuotiaat Suomen kansalaiset voivat 
äänestää vaaleissa omalla alueellaan.

 » Vaalit järjestetään 4 vuoden välein.

Dia 6: Kuntavaalit
 » Kuntavaaleissa valitaan noin 300 ihmistä kunnan-

valtuustoihin. Kunnanvaltuusto tekee päätöksiä 
kunnan toiminnasta ja taloudesta.

 » Kuntavaalien ehdokkaan tulee olla yli 18-vuotias. 
Hänen täytyy olla asunut Suomessa vähintään 2 
vuotta ja samassa kunnassa vähintään 51 päivää 
ennen vaaleja.

 » Kunnanvaltuustoon valitaan ne ehdokkaat, 
joilla on suurimmat vertailuluvut. Vertailulukuun 
vaikuttavat ehdokkaan saamien äänien määrä ja 
puolueen saamien äänien määrä.

 » Kaikki yli 18-vuotiaat kunnan asukkaat voivat ää-
nestää vaaleissa, jos he ovat asuneet Suomessa 
vähintään 2 vuotta.

 » Vaalit järjestetään 4 vuoden välein.

Dia 7: Europarlamenttivaalit
 » Europarlamenttivaaleissa valitaan 14 edustajaa 

Suomesta Euroopan parlamenttiin. Europarla-
mentti vaikuttaa Euroopan unionin lakeihin ja 
talouteen.

 » Vaalien ehdokkaan tulee olla yli 18-vuotias 
Euroopan unionin kansalainen, joka saa tukea 
puolueelta tai valitsijayhdistykseltä.

 » Europarlamenttiin valitaan ne ehdokkaat, joilla on 
suurimmat vertailuluvut. Vertailulukuun vaikuttavat 
ehdokkaan saamien äänien määrä ja puolueen 
saamien äänien määrä.

 » Äänestäjän tulee olla yli 18-vuotias Suomen tai 
muun Euroopan unionin valtion kansalainen, joka 
asuu Suomessa.

 » Vaalit järjestetään 5 vuoden välein.

Dia 8: Aluevaalit
 » Aluevaaleissa valitaan aluevaltuutetut 21 hyvin-

vointialueelle. Hyvinvointialueet tekevät päätöksiä 
sosiaali- ja terveyshuollosta sekä pelastustoi-
mesta.

 » Aluevaalien ehdokkaan tulee olla yli 18-vuotias. 
Hänen täytyy olla asunut Suomessa vähintään 2 
vuotta ja samassa kunnassa vähintään 51 päivää 
ennen vaaleja.

 » Aluevaltuustoon valitaan ne ehdokkaat, joilla on 
suurimmat vertailuluvut. Vertailulukuun vaikuttavat 
ehdokkaan saamien äänien määrä ja puolueen 
saamien äänien määrä.

 » Kaikki yli 18-vuotiaat kunnan asukkaat voivat ää-
nestää vaaleissa, jos he ovat asuneet Suomessa 
vähintään 2 vuotta.

Vinkki: Vaaleihin liittyy paljon tietoa. Harjoitteessa 
käsiteltävät vaalit voi jakaa hyvin eri tapaamiskerroille.
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SANASTO:
Mielipide Mitä sinä ajattelet jostakin asiasta.

Yhteiskunta Ihmiset ja ryhmät, jotka asuvat, elävät ja toimivat samassa maassa.

Vaalit
Politiikan tapahtuma, jossa ihmiset valitsevat päättäjiä. Jokainen ihminen voi 

valita, kenelle hän haluaa antaa oman äänensä.

Äänioikeus Oikeus vaikuttaa vaaleihin omalla äänellä.

Äänestää Ihminen antaa oman äänensä ehdokkaalle vaaleissa.

Kompromissi
Ratkaisu, jossa yksi tai useampi henkilö myöntyy yhteiseen päätökseen. 

Kompromissi tarkoittaa usein, että kaikki omat toiveet tai ajatukset eivät toteudu.

Ehdokas
Ihminen, joka asettuu ehdolle vaaleihin. Hän on yksi niistä ihmisistä, joita voi 

äänestää vaaleissa.

Vaalilupaus Ehdokkaan antama lupaus siitä, mihin hän vaikuttaa, jos hänet valitaan vaaleissa.

Presidentinvaalit Vaalit, joissa ihmiset valitsevat presidentin. Järjestetään 6 vuoden välein.

Eduskuntavaalit
Vaalit, joissa kansalaiset valitsevat 200 kansanedustajaa eduskuntaan. 

Järjestetään 4 vuoden välein.

Kunnallisvaalit
Vaalit, joissa kunnan asukkaat valitsevat päättäjät kunnanvaltuustoon omassa 

kaupungissa tai kunnassa. Järjestetään 4 vuoden välein.

Kunnanvaltuusto
Kunnan ylin päätöksentekoelin. Tekee päätöksiä esimerkiksi kunnan toiminnasta 

ja taloudesta. 

Valitsijayhdistys Ryhmä ihmisiä, jotka asettavat ehdokkaan vaaleihin.

Vertailuluku
Luku, jonka ehdokas saa vaaleissa. Lukuun vaikuttavat ehdokkaan ja puolueen 

saamat äänimäärät.

Yleinen äänioikeus

Kaikki ihmiset saavat äänestää vaaleissa, kun he ovat vähintään 18-vuotiaita. 

Presidentinvaaleissa, eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa äänestäjän 

täytyy olla myös Suomen kansalainen.

Välittömät vaalit Vaaleissa ääni annetaan suoraan sille henkilölle, jota halutaan äänestää.

Suhteelliset vaalit

Vaaleissa jokainen ehdokas saa vertailuluvun, johon vaikuttavat puolueen 

ja ehdokkaan saamien äänten määrät. Jos puolue saa annetuista äänistä 

20 %, se saa myös 20 % paikoista eduskunnassa, kunnanvaltuustossa tai 

europarlamentissa.

Salaiset vaalit Jokainen äänestäjä saa pitää salaisuutena, kenelle hän antaa oman äänensä.

Europarlamenttivaalit Vaalit, joissa kansalaiset valitsevat suomalaiset päättäjät Euroopan parlamenttiin.

Euroopan parlamentti
Euroopan unionin elin, joka hyväksyy lait ja päättää Euroopan unionin 

talousarviosta.

7. INTOA VAALEIHIN

Kesto: 75 min
Tavoite: Havainnollistaa, miten vaalit toimivat. 
Menetelmä: Pienryhmätyöskentely, äänestäminen.
Tarvikkeet ja tila: Tila, jossa osallistujat voivat 
jakautua pienryhmiin, paperia, kyniä.

Jaa osallistujat 3–4 henkilön pienryhmiin. Pien-
ryhmät saavat 30–40 minuuttia aikaa luoda oman 
ehdokkaan ryhmän vaaleihin. Ehdokas piirretään 
paperille ja hänen ympärilleen kirjoitetaan tärkeitä 
arvoja sekä aiheita. Pienryhmät esittelevät valmiit 
ehdokkaat muulle ryhmälle, minkä jälkeen jokainen 
osallistuja saa antaa äänensä yhdelle ehdokkaalle. 
Äänet lasketaan, minkä jälkeen julistetaan vaalien 
voittaja. Harjoitteen lopuksi vaalit puretaan yhteisellä 
keskustelulla. Lisäksi lopussa voidaan vielä kerrata, 
mitä vaaleja Suomessa on ja miten äänestys toimii 
käytännössä. 

Ehdokkaan suunnittelu:

• Mikä on ehdokkaan nimi?
• Minkä ikäinen ehdokas on?
• Mikä ehdokkaan äänestysnumero on?
• Mitä puoluetta ehdokas edustaa? Puolueen voi 

myös keksiä itse.
• Mitä asioita ehdokas pitää tärkeänä?
• Mitä ehdokas haluaisi muuttaa Suomessa? Mihin 

hän haluaisi vaikuttaa?
• Minkä vaalilupauksen ehdokas tekee?

Esimerkkikysymykset vaalien purkuun:

• Oliko oman ehdokkaan suunnitteleminen vaikeaa 
vai helppoa?

• Mitä samanlaista ja mitä erilaista ehdokkaissa oli?
• Miltä vaalit tuntuivat?
• Oliko äänestys reilu?
• Oletteko tyytyväisiä äänestyksen tulokseen?

Vinkki: Harjoitteessa voi käyttää reippaasti 
mielikuvitusta, kuten esimerkiksi lehtien leikeku-
via, tulostettuja äänestyslippuja ja diaesityksiä. 
Äänestys voidaan toteuttaa joko käsiäänestyksellä, 
sähköisellä äänestysalustalla tai perinteisillä pa-
perilapuilla. Mikäli harjoitteeseen halutaan käyttää 
enemmän aikaa, suunnitteluun voidaan varata 
kokonainen tapaamiskerta ja vaalien toteuttami-
seen voidaan jakaa erilaisia rooleja.  Vaalit on 
mahdollista toteuttaa myös nopeampana versiona 
siten, että ohjaaja luo ennakkoon erilaisia äänes-
tettäviä ehdokkaita, joista toteutetaan äänestys 
ryhmän kesken.

8. TIETOVISA

Kesto: 10 min
Tavoite: Kerrata demokratian ja poliittisen järjestel-
män keskeisiä faktoja.
Menetelmä: Tietovisa.
Tarvikkeet ja tila: Paperia ja kyniä.

Jaa osallistujat 3–4 hengen ryhmiin. Tarjoa ryhmille 
paperit ja kynät. Tietovisan kysymyksiin vastataan 
yksi kerrallaan. Kun vastaukset on kirjattu, paperit 
annetaan toiselle ryhmälle tarkistettavaksi ja oikeat 
vastaukset käydään yhdessä läpi. Vaihtoehtoisesti 
voit hyödyntää verkkoalustaa tietovisan luomiseen. 

Esimerkkikysymykset:
1. Kuinka monet vaalit Suomessa on? – 5 vaalit: 

eduskuntavaalit, presidentinvaalit, europarla-
menttivaalit, kuntavaalit, aluevaalit.

2. Kuinka monta kansanedustajaa Suomessa on? 
– 200. 

3. Ketkä voivat äänestää presidentinvaaleissa? – 
Yli 18-vuotiaat Suomen kansalaiset.

4. Kerro vähintään 2 demokratiaan liittyvää asiaa. 
– Esimerkiksi sananvapaus, avoin päätöksen-
teko, aktiiviset kansalaiset ja vaalit.

5. Mikä elin säätää Suomen lait? – Eduskunta.
6. Kuka on Suomen pääministeri? –Vastauksena 

nykyinen pääministeri.
7. Missä tehdään päätökset alueiden sosiaali- ja 

terveyspalveluista? – Aluevaltuustossa.
8. Kuinka monta edustajaa Suomessa valitaan 

Europarlamenttiin? – 14.
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SANASTO:

Aluevaalit
Vaalit, joissa hyvinvointialueen asukkaat valitsevat päättäjät aluevaltuustoon. 

Järjestetään 4 vuoden välein.

Aluevaltuusto
Hyvinvointialueen ylin päätöksentekoelin. Tekee päätöksiä esimerkiksi sosiaali- ja 

terveyspalveluista sekä pelastustoimesta.

Sosiaali- ja 

terveyspalvelut

Palvelut, joiden tavoitteena on tukea kansan terveyttä, hyvinvointia ja 

turvallisuutta. Esimerkiksi terveydenhuolto.

Pelastustoimi
Toiminta, jolla pyritään ehkäisemään onnettomuuksia. Pelastuslaitokset auttavat 

esimerkiksi tulipaloissa.

Avoin päätöksenteko
Päättäjät kertovat ihmisille asioista, joista he tekevät päätöksiä ja jakavat valmiit 

päätökset. Kaikilla ihmisillä on oikeus saada tietoa päätöksenteosta.

Kunnioittaa Antaa arvoa, arvostaa jotakin asiaa.

Ihmisoikeudet
Jokaisella ihmisellä on samat oikeudet; esimerkiksi oikeus elää, oikeus sanoa 

oma mielipide ja oikeus valita oma uskonto.

Oikeusjärjestelmä
Yhteiskunnassa on tietyt yhteiset säännöt ja lait, jotka kertovat, mikä on oikein ja 

väärin. Sääntöjä ja lakeja täytyy noudattaa.

Sallittu Saa tehdä.

Kielletty Ei saa tehdä.

Korruptio
Ihminen tai joukko ihmisiä käyttää asemaansa väärin hyötyäkseen siitä. 

Esimerkiksi poliitikko ottaa vastaan lahjuksia. 

Kansalaiset Ihminen, joka on syntynyt tai hakenut kansalaisuutta tietyssä maassa.

Puolue

Poliittinen järjestö, joka haluaa, että yhteiskunta kehittyy tiettyyn suuntaan. Eri 

puolueilla on erilaisia tavoitteita. Suomessa puolueita ovat esimerkiksi Kokoomus, 

Vasemmistoliitto, Vihreät, Keskusta, RKP ja SDP.

Kansanedustaja
Ihminen, joka edustaa kansaa eduskunnassa. Maan kansalaiset valitsevat 

kansanedustajat eduskuntavaaleissa. Suomessa on 200 kansanedustajaa.

Eduskunta Poliittinen elin, joka säätää lait ja päättää, miten Suomen valtio käyttää rahaa.

Elin Toimija, päättäjä.

Hallitus Poliittinen elin, johon kuuluvat pääministeri ja muut ministerit.

Ministeriö

Hallituksen osa, joka toteuttaa erilaisia tehtäviä. Suomessa on 12 eri ministeriötä, 

joita ovat esimerkiksi oikeusministeriö, ulkoministeriö, sisäministeriö, 

puolustusministeriö.

Pääministeri Hallituksen puheenjohtaja.

Presidentti Maan ylin johtaja, joka edustaa Suomea kansainvälisesti.

Oikeuslaitos
Elin, joka toteuttaa lakeja ja jakaa oikeutta. Oikeuslaitos antaa rangaistuksen, jos 

ihminen tekee rikoksen.

Media Esimerkiksi televisio, radio ja sanomalehti, joissa jaetaan tietoa ja uutisia.

Kansalaisyhteiskunta
Toiminta tai työ, joka ei kuulu valtiolle tai kunnalle. Kansalaisyhteiskuntaan 

kuuluvat esimerkiksi yhdistykset ja järjestöt.

Kaupunginvaltuusto
Poliittinen elin, joka tekee päätöksiä kunnassa tai kaupungissa. 

Kaupunginvaltuustoon valitaan vaaleilla ryhmä ihmisiä.

Kaupunginhallitus
Ryhmä ihmisiä, jotka tekevät yhdessä päätöksiä kaupungin taloudesta ja 

hallinnosta. 

Hallinto Valtion tai muun yhteisön toimintaa, jossa tehdään päätöksiä yhteisistä asioista.

Kaupunkilainen
Ihminen, joka asuu tietyssä kaupungissa. Esimerkiksi ihminen, joka asuu 

Helsingissä, on helsinkiläinen.

Lautakunnat
Ryhmä ihmisiä, jotka selvittävät ja valmistelevat asioita kunnan hallitusta varten. 

Valmistelun jälkeen kaupunginhallitus tekee päätöksiä.

Asuinalue Alue, jossa ihmiset asuvat kaupungin tai kunnan sisällä.

10. Järjestöt ja vapaaehtoistyö
Osion tavoitteet: Tavoitteena on, että osallistujat ymmärtävät paremmin, mitä käsitteet järjestö ja vapaa-
ehtoistyö tarkoittavat. Samalla tieto suomalaisen järjestökentän toiminnasta lisääntyy. Vapaaehtoistyön eri 
mahdollisuudet avautuvat osallistujille ja he ymmärtävät, että vapaaehtoistoiminnasta voi olla monia hyötyjä 
heille, myös työllistymisessä. Osallistujat hahmottavat paremmin oman ympäristönsä osallistumismahdolli-
suuksia. 

Voit rakentaa oman tapaamisen valikoimalla ryhmälle sopivat harjoitteet. Harjoitteet riittävät kolmeen 
erilliseen tapaamiskertaan.

2. ESIMERKKIVIDEO JÄRJESTÖSTÄ

Kesto: 5 min
Tavoite: Tarjota konkreettinen esimerkki yhden 
järjestön toiminnasta.
Menetelmä: Video.
Tarvikkeet ja tila: Etukäteen valittu esimerkkivideo, 
projektori.

Etsi etukäteen jonkin järjestön lyhyt esittelyvideo. 
Videolla esitellään järjestön toimintaa ja aatetta. Voit 
purkaa videon kysymällä osallistujilta, mitä videolla 
tapahtui ja mihin kyseinen järjestö pyrkii vaikutta-
maan.

3. NIMEÄ JÄRJESTÖ

Kesto: 20 min
Tavoite: Aktivoida osallistujia pohtimaan, mitä 
järjestöjä he tietävät Suomesta tai maailmalta.
Menetelmä: Ryhmätyöskentely, leikkimielinen 
kisailu.
Tarvikkeet ja tila: Paperia, kyniä.

Jaa osallistujat 3–4 hengen pienryhmiin ja anna 
ryhmille paperia ja kynä. Ryhmien tulee viiden 
minuutin aikana kirjata paperille niin monta järjestöä 
Suomesta tai maailmalta kuin he keksivät. Lopuksi 
jokaisen ryhmän listat käydään läpi ja katsotaan, 
mikä ryhmä listasi eniten järjestöjä. Oleellista on ki-
sailun lisäksi keskittyä siihen, että osallistujat ymmär-
tävät järjestön käsitteen. Vain todellisesta järjestöstä 
voi saada pisteen. Kisailun päätyttyä voidaan jatkaa 
keskustelua siitä, miksi järjestöjä tarvitaan yhteis-
kunnassa. Minkälainen rooli järjestöillä on ihmisten 
aktivoimisessa, palveluiden tuottamisessa tai erilais-
ten ihmisten tai asioiden etujen ajajana? Entä ovatko 
osallistujat toimineet joskus jossakin järjestössä?

1. MIKÄ ON JÄRJESTÖ?

Kesto: 10 min
Tavoite: Esitellä järjestön käsite osallistujille.
Menetelmä: Diaesitys.
Tarvikkeet ja tila: Diaesitys, projektori.

Kysy osallistujilta, tietävätkö he, mikä on järjestö. 
Esittele sitten diojen avulla erilaisia suomen kielen 
sanoja ja lyhenteitä järjestölle. Käy myös läpi 
järjestön peruspiirteet.

Dia 1: Mitä tämä sana tarkoittaa?

• Järjestö
• Yhdistys
• Seura
• Ry
• Liitto

Dia 2: Mitä tarkoittaa järjestö?

• Ihmiset muodostavat ryhmiä, jotka ovat 
kiinnostuneita samoista asioista. 

• Ryhmät pyrkivät vaikuttamaan omaan asiaansa, 
kuten esimerkiksi ympäristöön, tyttöjen oikeuksiin, 
urheiluun tai eläinten oikeuksiin.

• Ryhmään kuuluu vähintään 3 jäsentä ja sen 
toiminta on pysyvää.

• Järjestö toimii jonkin asian puolesta, mutta antaa 
myös lisää tietoa siitä.

Dia 3: Järjestöt Suomessa

• Suomessa on lähes 135 000 järjestöä.
• Kuvia erilaisten järjestöjen logoista, esimerkiksi 

Plan International Suomi, Unicef, Greenpeace, 
Pelastakaa lapset ry, Animalia, Vammaisten 
lasten ja nuorten tukisäätiö sr, Seta ry.
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7. OMAN VAPAAEHTOISTYÖN          
SUUNNITELMAN TEKEMINEN

Kesto: 10 min
Tavoite: Tehdä jokaiselle osallistujalle oma, hen-
kilökohtainen suunnitelma uuden harrastuksen tai 
vapaaehtoistyön löytämiseksi sekä osallistumisroh-
keuden lisäämiseksi.
Menetelmä: Pohdinta, omien kiinnostuksenkohteiden 
kartoitus, vapaaehtoisten kanssa työskenteleminen.
Tarvikkeet ja tila: Useampi ohjaaja tai vapaa-
ehtoinen, älypuhelimia, tietokoneita, paperia, kyniä.

Harjoitteen toteutusta varten tarvitaan useampia 
ohjaajia tai vapaaehtoisia, jotka voivat työskennellä 
tiiviisti yksittäisten osallistujien kanssa. Osallistujat 
voidaan myös jakaa 2 tai 3 hengen pienryhmiin, 
jolloin yksi ohjaaja vastaa yhdestä ryhmästä. 
Ohjeista osallistujia piirtämään paperille heidän 
oman elämänsä tärkeimmät asiat sekä kiinnostuk-
senkohteet. Kartan keskelle voi piirtää itsensä ja 
ympärille ihmisiä, harrastuksia, unelmia ja muita 
tärkeitä asioita. Piirtämiselle on hyvä varata noin 
10–15 minuuttia aikaa. 

Harjoitteen toiseen vaiheeseen siirryttäessä osal-
listujat pitävät edellisen harjoitteen kartat itsellään. 
Kartan pohjalta osallistujat työstävät aikuisen tuella 
oman henkilökohtaisen vapaaehtoistyösuunni-
telmansa. Vapaaehtoistyösuunnitelma tehdään 
osallistujien omien kiinnostusten pohjalta ja ohjaajan 
tehtävänä on kysellä tarkentavia kysymyksiä sekä 
auttaa etsimään tietoa. Minkälaisia kiinnostuksen 
kohteita kartta paljastaa? Mitä unelmia osallistujalla 
ehkä on? Miten vapaaehtoistyö voisi vastata näihin 
kiinnostuksenkohteisiin tai unelmiin? 

Esimerkkikysymyksiä: 

• Millainen vapaaehtoistyö tai harrastus sinua 
kiinnostaa?

• Kuinka usein haluaisit harrastaa tai tehdä 
vapaaehtoistyötä? Miten pitkään?

• 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?

4. MITÄ ON VAPAAEHTOISTYÖ?

Kesto: 10 min
Tavoite: Esitellä vapaaehtoistyön käsite osallistujille.
Menetelmä: Diaesitys.
Tarvikkeet ja tila: Diaesitys, projektori.

Esittele diaesityksen avulla vapaaehtoistyön perus-
ajatus. 

Dia 1: Mitä tarkoittavat palkkatyö ja vapaaehtoistyö?
a. Palkkatyöstä saa palkkaa – vapaaehtoistyöstä ei.
b. Ihmiset tekevät palkkatyötä, koska he tarvitsevat 

rahaa. Ihmiset tekevät vapaaehtoistyötä erilaisista 
syistä. He voivat esimerkiksi haluta vaikuttaa 
itselleen tärkeisiin aiheisiin tai tukea itseään 
kiinnostavia toimijoita.

Dia 2: Perustietoja vapaaehtoistyöstä
a. Ihmiset tekevät vapaaehtoistyötä usein järjes-

töissä.
b. Vapaaehtoistyöstä on hyötyä itselle ja muille.
c. Vapaaehtoistyö voi olla myös harrastus.
d. Vapaaehtoistyö on yksi tapa vaikuttaa.

5. ESIMERKKIVIDEO VAPAAEHTOISTYÖSTÄ

Kesto: 10 min
Tavoite: Konkretisoida erilaisia vapaaehtoistöitä, 
joita Suomessa voi tehdä.
Menetelmä: Video.
Tarvikkeet ja tila: Etukäteen valitut esimerkkivideot 
erilaisista vapaaehtoistöistä, projektori.

Etsi etukäteen muutama lyhyt video vapaaehtois-
työstä. Valitse mahdollisimman erityyppisiä vapaaeh-
toistöitä. 

Esimerkkivideoita: 

• Vapaaehtoistyö vanhusten parissa.
• Lipaskeräys tai muu varainhankinnallinen 

vapaaehtoisuus.
• Vapaaehtoisuus urheiluseurassa, esimerkiksi 

jalkapallon juniorivalmennus.
• Nuorisotoiminta, esimerkiksi partio.

8. OMAN JÄRJESTÖN KEKSIMINEN

Kesto: 60 min
Tavoite: Syventää osallistujien ymmärrystä järjes-
töistä ja tarjota ideoita, millaisiin teemoihin ne voivat 
liittyä.
Menetelmä: Pienryhmätyöskentely.
Tarvikkeet ja tila: Paperia, kyniä, mobiililaitteet.

Jaa osallistujat 3–4 hengen ryhmiin ja kertaa 
järjestön peruspiirteet. Kertauksen jälkeen jokainen 
ryhmä alkaa suunnitella omaa kuvitteellista järjestöä 
valitsemalla ryhmää kiinnostavan teeman. Järjestölle 
suunnitellaan nimi, tavoitteet ja tehtävät. Harjoit-
teessa luovuudesta on hyötyä – erilaiset kuvat, logot, 
piirrokset ja diaesitykset tukevat hyvin harjoitetta. 
Suunnittelun jälkeen ryhmät esittelevät järjestöt 
toisilleen.

Esimerkkejä järjestöjen teemoista:

• Ilmastonmuutos
• Ihmisoikeudet
• Lasten oikeudet
• Eläinten oikeudet
• Ympäristö ja luonto
• Liikunta ja hyvinvointi
• Vanhukset
• Harrastukset.

Esimerkkikysymykset:

• Mihin aiheeseen järjestönne vaikuttaa?
• Toimiiko järjestö Suomessa vai kansainvälisesti?
• Kuinka monta ihmistä järjestöön kuuluu? 

Tekevätkö he töitä vai vapaaehtoistöitä?
• Mikä on järjestön nimi?
• Mitkä ovat järjestön tavoitteet? Keksikää 

vähintään 2–3 tavoitetta.
• Mitä järjestö tekee? Esimerkiksi vapaaehtoistyö, 

tapahtumat, palvelut tai vaikuttaminen politiikkaan.
• Mistä järjestö saa rahaa? Miten se käyttää rahaa?
• Millainen on järjestön logo?
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11. Sukupuolten tasa-arvo
Osion tavoitteet: Tavoitteena on, että osallistujien ymmärrys sukupuolten tasa-arvosta ja siihen vaikutta-
vista sukupuolinormeista lisääntyy. Osallistujat oppivat hahmottamaan erilaisia sukupuolistereotypioita ja 
pohtimaan omia käsityksiään tasa-arvosta.
Voit rakentaa oman tapaamisen valikoimalla ryhmälle sopivat harjoitteet. Harjoitteet riittävät kahteen 
erilliseen tapaamiskertaan.

2. MITÄ ON SUKUPUOLTEN TASAARVO?

Kesto: 15 min
Tavoite: Tutustuttaa osallistujat sukupuolten tasa-ar-
voon liittyviin käsitteisiin. 
Menetelmä: Diaesitys, keskustelu.
Tarvikkeet ja tila: Valmisteltu diaesitys, projektori.

Esittele diaesityksen avulla yhdenvertaisuuteen, 
sukupuolten tasa-arvoon sekä sukupuolten moninai-
suuteen liittyvät keskeiset käsitteet.

Dia 1: Mitä tarkoittaa yhdenvertaisuus?
a. Yhdenvertaisuus tarkoittaa, että kaikki ihmiset 

ovat samanarvoisia riippumatta esimerkiksi hei-
dän iästään, seksuaalisesta suuntautumisestaan, 
kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan, 
vammastaan tai varallisuudestaan.

b. Yhdenvertaisuus tarkoittaa myös, että kaikilla 
ihmisillä on samat oikeudet laissa eikä ketään saa 
syrjiä.

Dia 2: Mitä tarkoittaa sukupuolten tasa-arvo?
a. Kaikilla ihmisillä on samanlainen oikeus toteuttaa 

itseään ja osallistua yhteiskuntaan sukupuoles-
taan riippumatta.

b. Ketään ei saa syrjiä sukupuolen tai sukupuolen 
ilmaisun perusteella.

Dia 3: Mitä tarkoittaa sukupuolen moninaisuus?
a. Sukupuolten tasa-arvon toteutuminen edellyttää 

sukupuolen moninaisuuden ymmärtämistä. 
b. Sukupuolen moninaisuus tarkoittaa, että suku-

puolia on enemmän kuin 2. Jokaisella ihmisellä 
on oikeus määritellä itse, onko hän esimerkiksi 
nainen, mies, muunsukupuolinen tai sukupuole-
ton. 

c. Sukupuolen ilmaisu tarkoittaa sitä, että ihminen 
ilmaisee sukupuoltaan esimerkiksi vaatteilla, 
ulkonäöllä tai puhetyylillä.

Vinkki: Sukupuolten tasa-arvoon liittyy paljon kä-
sitteitä, jotka voivat olla osallistujille entuudestaan 
tuntemattomia. Voit tarkastella aiheeseen liittyvää 
sanastoa osion lopussa. Sanastosta voi luoda 
myös sananselityspelin, joka tukee osallistujien 
oppimista.

1. SUKUPUOLISTEREOTYPIAT 

Kesto: 15 min
Tavoite: Johdattaa osallistujat sukupuolten tasa-ar-
von tematiikkaan havainnollistamalla sukupuoliste-
reotypioita. 
Menetelmä: Piirtämisharjoite, keskustelu.
Tarvikkeet ja tila: Paperi ja kynä jokaiselle osallis-
tujalle.

Harjoitteen ideana on, että osallistujia pyydetään 
kuvittelemaan mielessään jonkin tietyn ammatin 
työntekijää, kuten poliisia, lääkäriä, poliitikkoa tai sai-
raanhoitajaa. Kun mielikuva on syntynyt, osallistujat 
piirtävät sen paperille. Kuvitelmia voidaan tukea ky-
symyksillä siitä, millaiset kasvot, vaatteet ja ulkonäkö 
henkilöllä on. Halutessaan osallistujat voivat myös 
kirjoittaa henkilön ympärille häntä kuvaavia sanoja.

Kun piirrokset ovat valmiita, osallistujat saavat 
halutessaan näyttää tekemänsä piirrokset muulle 
ryhmälle. Harjoite puretaan keskustelulla, jossa 
käydään läpi, miten piirrokset liittyvät sukupuoleen ja 
sukupuolistereotypioihin.

Esimerkkikysymyksiä:

• Onko piirroksessa esiintyvä henkilö nainen, mies 
tai muunsukupuolinen?

• Jos piirros esittää tiettyä sukupuolta, miksi?
• Liittyykö piirrokseen stereotypioita? 
• Sopiiko ammatti osallistujien mielestä paremmin 

jollekin sukupuolelle? Miksi?

Vinkki: Harjoitteen voi toteuttaa myös kahdessa 
osassa. Ensin tehdään piirtämisharjoite, minkä 
jälkeen käsitellään sukupuolistereotypioita ja 
aiheen muuta tematiikkaa. Piirtämisharjoitteeseen 
palataan lopussa, jolloin osallistujat ovat saaneet 
paremman käsityksen sukupuolistereotypioista 
ja voivat pohtia, miten ne näkyvät omassa 
piirroksessa. Harjoitteen ohjaajan on tärkeä olla 
huolellinen, ettei itse vahvista sukupuolistereoty-
pioita. Ohjaajan on hyvä vahvistaa käsitystä, että 
ammateilla ei ole sukupuolta.

SANASTO:

Järjestö
Ryhmä ihmisiä, jotka pyrkivät vastaamaan yhteiseen tavoitteeseen. Esimerkiksi 

Plan International Suomi.

Kansalaisyhteiskunta
Ihmisten toiminta, joka ei kuulu valtiolle tai kunnille. Esimerkiksi järjestöt, seurat ja 

yhteisöt.

Vapaaehtoistyö Työtä, josta ei saa palkkaa ja jota tehdään ihmisten tai yhteisöjen hyväksi.

Aktivismi
Aktiivista poliittista toimintaa, jonka avulla halutaan muuttaa yhteiskuntaa. 

Esimerkiksi mielenosoitukset ja vetoomukset.

Aktivisti Ihminen, joka tekee aktivismia.

Arvot Asiat, jotka ovat tärkeitä ja merkityksellisiä.

Aatteellinen tarkoitus Tavoite tai määränpää, johon ihmiset tai jokin ihmisryhmä haluaa päästä.

Yhdistys

Ihmisten perustama organisaatio, jolla on tietyt tavoitteet. Yhdistys voi olla 

rekisteröity, rekisteröimätön tai laissa määritelty. Esimerkiksi Suomen Punainen 

Risti.

Seura Ryhmä ihmisiä, jotka tekevät yhdessä jotakin. Esimerkiksi urheiluseura.

Ry

Rekisteröity yhdistys eli ihmisten perustama organisaatio, joka on 

oikeuskelpoinen. Tämä tarkoittaa, että yhdistys on vastuussa sen toiminnasta ja 

tavoitteista.

Liitto Ryhmä ihmisiä, joilla on esimerkiksi sama aate tai ammatti. 
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3. KUVAHARJOITE

Kesto: 10 min
Tavoite: Havainnollistaa, millaisiin ilmiöihin suku-
puolten tasa-arvo liittyy Suomessa. 
Menetelmä: Diaesitys, keskustelu.
Tarvikkeet ja tila: Diaesitys, johon on valittu kuvia 
sukupuolten tasa-arvoon liittyvistä aiheista, projektori.

Kuvaharjoitteessa osallistujille esitellään erilaisia 
kuvia sukupuolten tasa-arvoon liittyvistä teemoista. 
Jokaisen kuvan kohdalla osallistujilta kysytään, mitä 
kuvassa tapahtuu ja miten kuvan havainnollistama 
ilmiö liittyy sukupuolten tasa-arvoon. 

Kuvat:
a. Kuva naiseksi identifioituvasta henkilöstä 

äänestys tilanteessa. – Naiset saivat ääni-
oikeuden Suomessa vuonna 1906. Suomi on 
kolmas valtio maailmassa ja ensimmäinen valtio 
Euroopassa, jossa naiset saivat äänioikeuden.

b. Kuva Tarja Halosesta. – Suomen ensimmäinen 
naispresidentti on Tarja Halonen. Hän toimi 
presidenttinä vuosina 2000–2012. Maailman 
ensimmäinen naispresidentti valittiin Argentiinassa 
vuonna 1974.

c. Kuva Pride-lipusta. – Tasa-arvoinen avioliittolaki 
astui Suomessa voimaan 2017. Lain mukaan kaksi 
samaa sukupuolta olevaa ihmistä voivat mennä 
naimisiin.

d. Kuva poliitikosta, joka on nainen. – Naiset 
osallistuvat Suomessa aktiivisesti politiikkaan. 
Noin puolet kansanedustajista on miehiä ja puolet 
naisia.

e. Kuva pinkkiverosta. – Pinkkivero tarkoittaa, että 
sama tuote maksaa enemmän jollekin suku-
puolelle. Esimerkiksi miehille tarkoitettu partahöylä 
on usein halvempi kuin naisille tarkoitettu höylä. 

f. Kuva isästä hoitamassa lasta. – Suomessa 
perheen isä voi jäädä vanhempainvapaalle eli 
hoitamaan perheen lasta valtion tuella.

g. Kuva tasa-arvosuunnitelmasta. – Suomessa laki 
määrää, että työpaikkojen, koulujen ja viran-
omaisten tulee ehkäistä sukupuoleen perustuvaa 
syrjintää. Koulut ja työpaikat tekevät suunnitelman 
tasa-arvon edistämiseksi.

4. TIE PALKKATASAARVOON

Kesto: 30 min
Tavoite: Lisätä ymmärrystä työelämän epätasa-
arvosta ja palkkaeroista. Herättää pohdintaa ammat-
tien arvostuksesta ja sukupuolittuneisuudesta.
Menetelmä: Pienryhmätehtävä, keskustelu.
Tarvikkeet ja tila: Paperia, kyniä.

Jaa osallistujat 4–5 hengen pienryhmiin. Harjoit-
teessa kuvitellaan tilanne, jossa jokainen pienryhmä 
saa käyttöönsä 50 000 € palkkarahaa. Palkkaraha 
tulee jakaa kuukausipalkaksi seuraaville ammatin-
harjoittajille: rehtori, terveyskeskuslääkäri, poliisi, 
lähihoitaja, insinööri, siivooja, formulakuski, linja-
auton kuljettaja, palkanlaskija, varhaiskasvatuksen 
opettaja, kaupunginjohtaja ja keittäjä.

Ryhmä päättää, kuinka paljon kuukausipalkkaa mak-
setaan jokaiselle ammatinharjoittajalle. Maksettuaan 
palkat, ryhmät vertailevat, miten niiden palkanmaksu 
on eronnut toisistaan. Harjoite puretaan yhteisellä 
keskustelulla.

Kysymyksiä keskustelun purkuun:

• Kuka sai eniten palkkaa ja miksi? Entä vähiten?
• Mistä palkkaerot johtuvat?
• Mitä palkkaerot kertovat työn arvostuksesta?
• Riippuuko työn arvostus sukupuolesta?
• Onko eri töiden arvostuksessa eroja? Jos on, 

mistä ne johtuvat?
• Onko reilua maksaa eri palkkaa eri ammateille?
• Muuttaisivatko ryhmät palkanmaksua keskustelun 

jälkeen?

Vinkki: Harjoitteen lopussa osallistujien vastauksia 
voidaan verrata myös todellisiin palkkatietoihin. 
Näin osallistujien tieto alojen välisistä palkkaeroista 
vahvistuu. 

5. SUKUPUOLISTEREOTYPIAT 

Kesto: 30 min
Tavoite: Lisätä ymmärrystä sukupuoliin liittyvistä 
stereotypioista ja niiden haitallisuudesta.
Menetelmä: Diaesitys, pienryhmätehtävä, keskus-
telu.
Tarvikkeet ja tila: Valmisteltu diaesitys, kyniä, 
paperia.

Käy harjoitteen alussa diaesityksen avulla läpi, 
mitä ovat sukupuolistereotypiat. Tämän jälkeen jaa 
osallistujat kahteen ryhmään. Ensimmäinen ryhmä 
saa tehtäväkseen miettiä, mitä stereotypioita liittyy 
naiseen. Toinen ryhmä pohtii, mitä stereotypioita 
liittyy mieheen. Pohdinnan tukena voidaan käyttää 
kysymyksiä siitä, millaisia piirteitä, ominaisuuksia, 
taitoja, tietoja, tunteita, kiinnostuksenkohteita ja 
vahvuuksia kuviteltavalla henkilöllä on. Stereotypiat 
kirjataan ylös paperille. Harjoitteen jälkeen ryhmät 
esittelevät stereotypiat toisilleen ja tilanne puretaan 
keskustelun avulla. Keskustelun tukena voidaan 
käyttää purkukysymyksiä ja toista diaa. Ohjaajan 
tulee olla tarkka, että ei vahvista itse sukupuoli-
stereotypioita.

Dia 1: Mikä on sukupuolistereotypia?
a. Sukupuolistereotypia tarkoittaa odotusta tai 

ajatusta siitä, millainen ihminen on sukupuolensa 
takia. Se voi olla esimerkiksi ajatus, miten ihminen 
käyttäytyy tai mistä hän tykkää.

b. Sukupuolistereotypia ei ole fakta. Naiset, miehet 
ja muunsukupuoliset eivät ole keskenään sa-
manlaisia. Jokainen nainen, mies tai muunsuku-
puolinen ei esimerkiksi tykkää samoista asioista 
tai käyttäydy samalla tavalla.

c. Muunsukupuolisuudella tarkoitetaan sitä, että 
osa ihmisistä ei koe olevansa selkeästi mies tai 
nainen vaan jotain muuta. Jotkut ihmiset eivät koe 
olevansa mitään sukupuolta.

 

Esimerkkejä purkukysymyksistä:

• Millaisia piirteitä, ominaisuuksia, taitoja, tietoja, 
tunteita ja vahvuuksia ryhmät kirjasivat ylös 
naiselle ja miehelle?

• Mitä ajatuksia stereotypiat herättävät?
• Mistä stereotypiat tulevat? Ovatko ne luonnollisia 

vai ihmisen keksimiä?
• Miksi stereotypioita on olemassa?
• Mihin stereotypiat voivat vaikuttaa naisiin ja 

miehiin? Entä miten stereotypiat voivat vaikuttaa 
ihmisiin, jotka ovat muunsukupuolisia?

• Mitä tapahtuisi, jos ei olisi stereotypioita?
• Keskustelun lopuksi käydään läpi, mitä vaikutuksia 

sukupuolistereotypioilla voi olla ihmisiin. 

Dia 2: Miksi sukupuolistereotypiat ovat ongelma?
a. Sukupuolistereotypiat aiheuttavat usein paineita. 

Ne voivat vaikuttaa esimerkiksi siihen, millaisia 
ammatteja, harrastuksia ja vaatteita valitsemme 
sekä miten näytämme tunteitamme. 

b. Sukupuolistereotypiat voivat vaikuttaa siihen, että 
ihmiset eivät hyödynnä omia vahvuuksiaan. 

c. Sukupuolistereotypiat vaikuttavat sukupuolten 
tasa-arvoon, sillä kaikilla sukupuolilla ei nähdä 
samanlaisia mahdollisuuksia osallistua esimerkiksi 
politiikkaan, töihin tai kotitöihin.

Vinkki: Sukupuolistereotypioiden havainnollista-
misen tukena voi hyödyntää videota, joka osoittaa, 
että stereotypiat syntyvät sanoilla: https://www.
youtube.com/watch?v=FCbEB5DEkoU. Video on 
toteutettu englanniksi.
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Yhdenvertaisuus

Kaikki ihmiset ovat samanarvoisia heidän iästään, etnisestä tai kansallisesta 

identiteetistään, kielestään, uskonnostaan, vammastaan ja seksuaalisesta 

suuntautumisestaan riippumatta.

Sukupuolten tasa-arvo
Kaikilla ihmisillä on samat oikeudet ja mahdollisuudet sukupuolestaan 

riippumatta.

Sukupuoli

Ihmisen geeneistä, hormoneista ja erilaisista ominaisuuksista muodostuva 

määritelmä. Laillisesti Suomessa on kaksi sukupuolta: nainen ja mies. 

Sukupuolia on kuitenkin enemmän kuin kaksi.

Sukupuoli-identiteetti Ihmisen oma ymmärrys hänen sukupuolestaan tai sukupuolettomuudestaan.

Sukupuoleton Ihmisen oma ymmärrys siitä, että hänellä ei ole sukupuolta.

Sukupuolen moninaisuus
Sukupuolia on enemmän kuin 2, sillä osa ihmisistä kokee olevansa 

muunsukupuolisia tai sukupuolettomia.

Transsukupuolisuus
Ihmisen sukupuoli-identiteetti ei vastaa hänen syntymässä määriteltyä 

sukupuoltaan.

Sukupuolistereotypia
Odotus tai oletus siitä, miten ihminen käyttäytyy tai mistä hän tykkää 

sukupuolensa perusteella.

Sukupuolisyrjintä Ihminen asetetaan eriarvoiseen asemaan sukupuolensa takia.

Sukupuolen ilmaisu
Ihmisen käyttäytyminen ja toiminta, jolla hän ilmaisee olevansa nainen, mies 

tai jotain muuta.

Sukupuolinormi
Ihmisen sukupuoleen liittyvät odotukset. Esimerkiksi käsitys siitä, että naisen 

tai miehen tulee pukeutua ja käyttäytyä tietyllä tavalla sukupuolensa takia.

Seksuaalivähemmistöt Ihmiset, joiden seksuaalinen suuntautuminen on muuta kuin heterous. 

Heterous
Ihmiset, jotka tuntevat vetoa eri sukupuolen edustajaan kuin mitä itse on. 

Usein nainen mieheen ja mies naiseen.

Ihmisoikeudet Oikeudet, jotka kuuluvat kaikille maailman ihmisille.

Tasa-arvoinen avioliittolaki
Laki, jonka mukaan kaksi samaa sukupuolta olevaa ihmistä voivat mennä 

naimisiin. Tuli voimaan Suomessa vuonna 2017.

Pride

Tapahtumat, ajatukset ja toiminta, joiden mukaan ihmisten tulee olla 

ylpeitä erilaisista sukupuolista, sukupuoli-identiteeteistä ja seksuaalisista 

suuntautumisista.

Pinkkivero

Samalla tuotteella on eri hinta eri sukupuolille. Esimerkiksi miehille tarkoitettu 

partahöylä maksaa vähemmän kuin naisille suunnattu höylä, vaikka tuotteet 

eroavat vain väriltään.

Höylä Väline, jolla leikataan parta tai muita ihon karvoja.

SANASTO: 12. Ilmastonmuutos ja kuluttaminen
Osion tavoitteet: Tavoitteena on, että osallistujat saavat peruskäsityksen ilmastonmuutoksen syistä ja 
seurauksista. Samalla tieto arjen valintojen vaikutuksesta ilmastonmuutokseen kasvaa. Osion temaattiset 
harjoitteet vahvistavat osallistujien valmiuksia tehdä parempia valintoja ilmaston kannalta.
Voit rakentaa oman tapaamisen valikoimalla ryhmälle sopivat harjoitteet. Harjoitteet riittävät kahteen erilliseen 
tapaamiskertaan.

”Ilmastonmuutos käsiteltiin selkeästi 
ja ymmärrettävästi. Opiskelijat ymmärsivät 
kehittyvästä kielitaidosta huolimatta asiaa niin 
hyvin, että osasivat myöhemminkin kertoa 
tunnin teemasta.”
– Muuttajat! -hankkeen yhteistyökumppani

1. JOHDATUS ILMASTONMUUTOKSEEN

Kesto: 15 min
Tavoite: Johdatella osallistujat ilmastonmuutoksen 
tematiikkaan ja käydä läpi ilmastonmuutoksen 
peruspiirteet.
Menetelmä: Diaesitys, keskustelu.
Tarvikkeet ja tila: Valmisteltu diaesitys, projektori.

Johdattele osallistujat ilmastonmuutoksen aiheeseen 
diaesityksen avulla. Ilmastonmuutoksen havainnol-
listamiseen voi käyttää kuvaa tai piirrosta kasvihuo-
neesta sekä siihen liittyvästä kasvihuoneilmiöstä. 
Myös ilmastonmuutoksen syitä ja seurauksia on 
hyvä havainnollistaa kuvilla.

Dia 1: Mikä on ilmastonmuutos?
 » Ilmastonmuutos tarkoittaa, että maapallon 

ilmaston lämpötila nousee. Ilmaston lämpenemi-
nen johtuu kasvihuonekaasupäästöjen määrän 
lisääntymisestä ilmakehässä ihmisten toiminnan 
seurauksena.

Dia 2: Mistä ilmastonmuutos johtuu?
 » Maapallo on kuin lasinen kasvihuone. Kun 

aurinko lämmittää kasvihuonetta, osa lämmöstä 
jää kasvihuoneeseen ja osa lähtee pois. Sopivan 
lämpötilan takia ihmiset voivat asua maapallolla. 

 » Ihmisten toiminta, kuten tehtaat, liikenne, metsien 
kaataminen, ruoantuotanto ja energiantuotanto 
lisäävät hiilidioksidin ja muiden kasvihuonekaasu-
jen määrää maapallolla. 

 » Kun hiilidioksidin ja muiden kasvihuonekaasujen 
määrä kasvaa, lämpöä lähtee vähemmän pois 
maapallolta ja maapallon ilmasto lämpenee.

Dia 3: Miksi ilmastonmuutos on ongelma?
Kun ilmasto lämpenee:
 » Kuivat ja kuumat säät lisääntyvät.
 » Ruoantuotannosta tulee vaikeampaa. 
 » Jäätiköt sulavat ja merenpinta nousee. 
 » Eläinten ja ihmisten ympäristöt muuttuvat.
 » Sään ääri-ilmiöt, kuten myrskyt ja tulvat lisääntyvät.
 » Eriarvoisuus eli esimerkiksi köyhyys lisääntyy.
 » Terveysriskit lisääntyvät.

2. ILMASTONMUUTOS – TOTTA VAI TARUA?

Kesto: 15 min
Tavoite: Havainnollistaa ilmastonmuutoksen syitä ja 
seurauksia.
Menetelmä: Pienryhmäkeskustelu.
Tarvikkeet ja tila: Jokaiselle ryhmälle valmistellut 
väitekortit.

Harjoitetta varten tulostetaan tai valmistellaan väite-
kortit, joissa on erilaisia ilmastonmuutokseen liittyviä 
väittämiä. Jaa osallistujat 3–4 hengen ryhmiin, jotka 
pohtivat yhdessä, ovatko väittämät totta vai tarua. 
Harjoitteen jälkeen oikeat vastaukset käydään läpi 
ryhmän kanssa. Keskustelussa osallistujat voivat 
kertoa perusteluita vastauksilleen.

Väittämät:
a. Ilmastonmuutos tarkoittaa, että sää vaihtuu. – 

Tarua. Ilmastonmuutos tarkoittaa, että maapallon 
ilmasto lämpenee pysyvästi.

b. Metsät ja kasvit hidastavat maapallon lämpene-
mistä. – Totta. Metsät ja kasvit tarvitsevat hiili-
dioksidia, jolloin sitä jää vähemmän ilmakehään. 
Metsiä kutsutaan usein hiilinieluiksi, koska ne 
”nielevät” hiilidioksidia.

c. Ilmastonmuutoksen seurauksena merenpinta nou-
see. – Totta. Kun jäätiköt sulavat, merenpinta nousee.

d. Ilmastonmuutoksen seurauksena jäätiköiden 
määrä lisääntyy. - Tarua. Jäätiköiden määrä 
vähenee, kun ilmasto lämpenee.

e. Ilmastonmuutos vaikuttaa eniten rikkaisiin 
ihmisiin. – Tarua. Ilmastonmuutos vaikuttaa eniten 
vähävaraisiin ihmisiin.

f. Ihmiset voivat vaikuttaa ilmastonmuutokseen. 
– Totta. Ihmiset voivat vaikuttaa ilmastonmuu-
tokseen monella tavalla; esimerkiksi valinnoilla, 
joita tehdään liikenteestä, ruoasta, tavaroista 
ja energiasta. Ihmiset voivat myös osallistua 
poliittiseen vaikuttamiseen ja hankkia lisää tietoa 
ilmastonmuutoksesta.

g. Ilmastonmuutos aiheuttaa ongelmia ruoan 
tuottamiselle. – Totta. Sään ääri-ilmiöt, kuten 
esimerkiksi myrskyt ja kuivuus, tekevät ruoan 
tuottamisesta vaikeampaa. Myös lisääntyvät 
tuholaiset ja taudit vaikuttavat ruoan tuottamiseen.

h. Monet eläimet voivat kuolla sukupuuttoon 
ilmastonmuutoksen seurauksena. – Totta. Ilmas-
tonmuutoksen takia monet eläimet eivät voi enää 
elää omilla alueillaan.

i. Ilmastonmuutoksen riskit ovat sitä suuremmat, 
mitä enemmän ilmasto lämpenee. – Totta. Ympä-
ristön isot muutokset tapahtuvat nopeammin, kun 
ilmasto lämpenee enemmän.
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3. KUMPI ON PAREMPI?

Kesto: 15 min
Tavoite: Havainnollistaa, miten ilmastonmuutos liittyy 
kuluttamiseen ja arjen valintoihin. Vahvistaa käsitystä 
osallistujien toimijuudesta.
Menetelmä: Diaesitys, äänestäminen, keskustelu.
Tarvikkeet ja tila: Valmisteltu diaesitys, projektori.

Valmistele harjoitetta varten diaesitys, jossa on kuva-
pareja erilaisista kuluttamisen muodoista. Esittele 
osallistujille yksi dia kerrallaan ja avaa osallistujille 
kuviin liittyvät käsitteet. Osallistujat äänestävät, 
kumpi vaihtoehto on heidän mielestään parempi 
ilmastolle. Äänestyksen jälkeen keskustellaan, miksi 
osallistujat valitsivat toisen vaihtoehdoista. Tämän 
jälkeen käydään läpi, kumpi vaihtoehto on todelli-
suudessa parempi ilmastolle. Harjoitteen tukena voi 
hyödyntää purkukysymyksiä.

Esimerkit vaihtoehdoista:

• Juna vai lentokone? -  Juna on parempi valinta 
ilmastolle. Juna on kävelyn ja pyöräilyn jälkeen 
ympäristölle ystävällisin liikennemuoto.

• Sähköpotkulauta vai kävely? – Kävely 
on parempi valinta ilmastolle. Potkulaudan 
valmistaminen ja sen käyttöön tarvittavan sähkön 
tuottaminen aiheuttavat päästöjä. Kävely ei tuota 
päästöjä.

• Pikamuoti vai kirpputori? – Kirpputori 
on parempi valinta ilmastolle. Pikamuodin 
valmistaminen aiheuttaa paljon päästöjä ja 
kuluttaa luonnon raaka-aineita. Esimerkiksi yksien 
farkkujen valmistamiseen tarvitaan noin 10 000 
litraa vettä. 

• Kasvisruoka vai liharuoka? – Kasvisruoka on 
parempi valinta ilmastolle. Esimerkiksi naudan liha 
aiheuttaa noin neljä kertaa enemmän päästöjä 
kuin kasvisruoka. 

• Asuminen kerrostalossa vai omakotitalossa? 
– Asuminen kerrostalossa on parempi valinta 
ilmastolle. Mitä suurempi koti on, sitä enemmän se 
kuluttaa energiaa. Energiankulutukseen voidaan 
kuitenkin vaikuttaa esimerkiksi valitsemalla 
uusiutuvia energianlähteitä.

Esimerkkikysymykset:

• Kumman vaihtoehdon sinä yleensä valitset? 
Voisitko valita toisen vaihtoehdon?

• Onko omien valintojen tekeminen helppoa vai 
vaikeaa? Miksi on? Miksi ei?

• Oletko miettinyt, missä käyttämäsi elektroniikka, 
vaatteet ja ruoka valmistetaan? Jos tuotteet 
valmistetaan muualla kuin Suomessa, miten ne 
tuodaan Suomeen?

Tiesitkö, että:
• Yhden puuvillapaidan valmistaminen kuluttaa 

noin 493 litraa vettä.
• Suomessa yksi ihminen kuluttaa noin 120 litraa 

vettä vuorokaudessa.
• Suomessa yksi ihminen tuottaa noin 600 

kilogrammaa jätettä vuodessa.
• Suomessa yksi ihminen syö noin 80 kilogram-

maa lihaa vuodessa.
• Jos kaikki maailman ihmiset kuluttaisivat yhtä 

paljon kuin suomalaiset, tarvitsisimme 3,8 
maapalloa.

Lähteet: Eettisen kaupan puolesta ry, Motiva, 
Tilastokeskus, Luonnonvarakeskus, WWF

4. SANAPELI ILMASTONMUUTOKSESTA JA 
KULUTTAMISESTA

Kesto: 20 min
Tavoite: Kerrata ilmastonmuutoksen keskeisimmät 
käsitteet. 
Menetelmä: Sanapeli, paritehtävä.
Tarvikkeet ja tila: Valmistellut käsitekortit.

Ilmastonmuutokseen liittyy paljon käsitteitä, jotka 
voivat olla osallistujille entuudestaan tuntemattomia 
ja joiden kertaaminen on tärkeää. Valmistele harjoi-
tetta varten käsitekortteja, joissa on ilmastonmuu-
tokseen liittyviä sanoja. Korttien toiselle puolelle voi 
lisätä käsit teen selityksen, jolloin osallistujat voivat 
tarkistaa vastauksen heti tehtävän aikana. Käsitteet 
voidaan vaihtoehtoisesti käydä läpi myös yhdessä 
harjoitteen lopussa. Jaa harjoitetta varten osallistujat 
pareihin, jotka pyrkivät vuorotellen selittämään sanan 
parilleen siten, että pari arvaa sanan. 

Esimerkkejä käsitteistä: ilmasto, ilmastonmuutos, 
julkinen liikenne, kuluttaminen, pikamuoti, energia, 
kasvihuoneilmiö, hiilinielu, kierrättäminen, fossiilinen 
polttoaine, sään ääri-ilmiö, merenpinnan nousu, 
ruokahävikki, kasvisruoka, massatuotanto, eko-
tehokkuus, kirpputori, uusiutuva energia, hiilijalan-
jälki.

5. MITEN MINÄ VAIKUTAN 
ILMASTONMUUTOKSEEN?

Kesto: 30 min
Tavoite: Havainnollistaa, miten ilmastonmuutos 
liittyy kuluttamiseen ja arjen valintoihin.  Vahvistaa 
osallistujien käsitystä kuluttamiseen liittyvästä 
toimijuudesta. Kuluttajat voivat esimerkiksi jakaa 
omia mielipiteitään, etsiä tietoa ja toimia aktiivisesti 
sen puolesta, että kuluttaminen muuttuu.
Menetelmä: Pienryhmätyöskentely, keskustelu.
Tarvikkeet ja tila: Paperia, kyniä, mobiililaitteet.

Jaa osallistujat 3–4 henkilön ryhmiin. Jokainen 
ryhmä valitsee yhden seuraavista aiheista: liikenne, 
ruoka, vaatteet tai energia. Ryhmissä keskustellaan 
kysymysten avulla, miten oma aihe liittyy ilmaston-
muutokseen. Osallistujat voivat etsiä pohdinnan 
tueksi mielenkiintoisia faktoja, jotka tukevat aiheen 
hahmottamista. Lisäksi ryhmät pohtivat yhdessä eri-
laisia vinkkejä, miten jokainen ihminen voi vaikuttaa 
aiheen kautta ilmastonmuutokseen. Vastaukset ja 
pohdinnat kirjataan ylös papereille, jotka kerätään lo-
puksi taululle tai seinälle. Harjoitteen lopussa ryhmät 
esittelevät omat aiheensa muille osallistujille.

Esimerkkikysymykset:

• Miten oma aihe liittyy ilmastonmuutokseen? 
• Millaisia faktoja löydätte omaan aiheeseen ja 

ilmastonmuutokseen liittyen?

Liikenne:

• Millainen liikenne on huono asia 
ilmastonmuutokselle? Miksi?

• Millainen liikenne on parempi valinta 
ilmastonmuutokselle? Miksi?

• Kuinka ison osan liikenne aiheuttaa maailman 
päästöistä?

• Onko auto vai pyöräily parempi valinta ilmastolle?
• Miten omilla liikenteeseen liittyvillä valinnoilla voi 

vaikuttaa ilmastonmuutokseen? Kerätkää 5–10 
vinkkiä muille osallistujille.

Ruoka:

• Millainen ruoka on huono asia 
ilmastonmuutokselle? Miksi?

• Millainen ruoka on parempi valinta 
ilmastonmuutokselle? Miksi?

• Onko kasvisruoka vai liharuoka parempi valinta 
ilmastolle?

• Kuinka ison osan ruoantuotanto aiheuttaa 
maailman päästöistä?

• Miten ruokahävikki vaikuttaa 
ilmastonmuutokseen?

• Miten omilla ruokaan liittyvillä valinnoilla voi 
vaikuttaa ilmastonmuutokseen? Kerätkää 5–10 
vinkkiä muille osallistujille.

Vaatteet:

• Mitä tarkoittaa pikamuoti?
• Millaiset vaatteet ovat huono asia 

ilmastonmuutokselle? Miksi?
• Millaiset vaatteet ovat parempi valinta 

ilmastonmuutokselle? Miksi?
• Kuinka ison osan vaatetuotanto aiheuttaa 

maailman päästöistä?
• Miten vaatteiden ostamista voi vähentää?
• Miten omilla vaatteisiin liittyvillä valinnoilla voi 

vaikuttaa ilmastonmuutokseen? Kerätkää 5–10 
vinkkiä muille osallistujille.

Energia:

• Mitä tarkoittaa energia?
• Millainen energia on huono valinta 

ilmastonmuutokselle? Miksi?
• Millainen energia on parempi valinta 

ilmastonmuutokselle? Miksi?
• Kuinka ison osan energiatuotanto aiheuttaa 

maailman päästöistä?
• Miten omilla energiaan liittyvillä valinnoilla voi 

vaikuttaa ilmastonmuutokseen? Kerätkää 5–10 
vinkkiä muille osallistujille.

Vinkki: Harjoitteeseen voi valita myös muita 
aiheita, kuten veden, asumisen, elektroniikan ja 
tavarat. 

Tiedätkö, mitä on pikamuoti?
• Vaatteita hankitaan paljon edulliseen hintaan.
• Yksittäisiä vaatteita käytetään vähän.
• Vaatteisiin liittyvät trendit vaihtuvat usein.
• Vaatteiden halpa hinta johtuu usein siitä, että 

työntekijöitä on paljon ja heille maksetaan pientä 
palkkaa. Vaatteita ei valmisteta kestämään 
pitkäaikaista käyttöä.

• Pikamuodilla on iso negatiivinen vaikutus 
ilmastoon ja ympäristöön. Lisäksi pikamuodin 
tuottamiseen liittyy tilanteita, joissa ihmis-
oikeudet eivät toteudu.

Lähteet: Finnwatch, Greenpeace Suomi
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SANASTO:
Ilmasto Maapallon lämpötila, sademäärä ja tuuli pitkällä aikavälillä.

Ilmastonmuutos Maapallon ilmasto lämpenee ihmisen toiminnan takia.

Kuluttaminen Tavaroiden ja palveluiden ostaminen.

Massatuotanto
 avaroita tuotetaan paljon ja nopeasti, enemmän kuin ihmiset tarvitsevat. 

Esimerkiksi pikamuoti.

Pikamuoti Vaatteet, joita ostetaan paljon halvalla hinnalla.

Uusiutuva energia
Energia, jota saadaan uusiutuvista lähteistä, kuten esimerkiksi auringosta, 

tuulesta ja vedestä.

Kasvihuoneilmiö
Erilaiset kaasut estävät, että kaikki auringon säteily ja lämpö eivät poistu 

maapallolta.

Hiilijalanjälki
Henkilön, toiminnan, tuotteen tai palvelun aiheuttama negatiivinen vaikutus 

ilmastolle.

Yksityisautoilu Ihmisellä on oma auto, jolla hän ajaa paikasta toiseen.

Hiilinielu
Metsät ja kasvit käyttävät hiilidioksidia, jolloin sitä jää vähemmän 

ilmakehään.

Luonnon monimuotoisuus Luonnon eläinlajien ja kasvilajien monipuolisuus sekä määrä maailmassa.

Eläinlaji Erilaiset eläimet.

Kasvilaji Erilaiset kasvit.

Kierrättäminen Tavaroiden ja materiaalin käyttämistä uudelleen.

Ruokahävikki Ruoka, joka on syötävää, mutta päätyy roskiin.

Kasvisruokavalio Ihminen ei syö lihaa, vaan kasviperäisiä ruokia.

Julkinen liikenne
Kaupungin tai valtion järjestämä liikenne, kuten linja-autot, metro ja juna. 

Kaikki ihmiset voivat käyttää julkista liikennettä.

Kirpputori Kauppa, jossa myydään käytettyjä vaatteita.

Fossiiliset polttoaineet
Polttoaineita, joita ei synny enempää. Yleisiä fossiilisia polttoaineita ovat 

kivihiili, maakaasu ja öljy.

Ilmastopakolainen

Henkilö, joka joutuu muuttamaan pois kotoaan ympäristön muuttumisen 

takia. Esimerkiksi luonnonkatastrofit, kuten tulva tai kuivuus muuttavat 

ympäristöä. 

Sukupuutto Jokin eläinlaji katoaa lopullisesti maapallolta ympäristön muuttumisen takia.

Sään ääri-ilmiöt
Poikkeuksellisen voimakas sää, kuten hirmumyrsky, tornado, tulva ja 

lämpöaalto. 

Jäätikkö Alue, joka koostuu jäästä.

Merenpinnan nousu
Kun ilmasto lämpenee, jäätiköt sulavat ja merenpinta nousee. Toisin sanoen 

merten pinta siirtyy korkeammalle.

Ilmakehä
Maapalloa ympäröivä kehä, joka mahdollistaa maapallon lämmön ja suojaa 

ihmisiä auringon säteilyltä.

Hiilidioksidi Hiilestä ja hapesta koostuva kaasu.

Eriarvoisuus
Ihmiset eivät ole yhtä arvokkaita, sillä heillä ei ole samat oikeudet ja 

mahdollisuudet.

Elinolosuhteet
Asiat, jotka vaikuttavat ihmisten elämään. Esimerkiksi ympäristö, puhdas 

vesi ja ruoka.

Ekotehokkuus Luonnonvaroja käytetään mahdollisimman tehokkaasti.

13. Aktiivisuus ja vaikuttaminen suomalaisessa 
yhteiskunnassa
Osion tavoitteet: Tavoitteena on, että osallistujat ymmärtävät omia mahdollisuuksiaan vaikuttaa suomalai-
sessa yhteiskunnassa. Tieto osallistumisen keinoista ja merkityksestä lisääntyy samalla, kun vaikuttamisen 
teemat tulevat lähemmäksi arjen valintoja. Osallistujat oppivat tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja voimava-
rojaan vaikuttajana.

1. AKTIIVISUUS JA PASSIIVISUUS

Kesto: 15 min
Tavoite: Tuoda osallistujat tematiikan äärelle, nostaa 
esiin aktiivisuuden ja passiivisuuden käsitteet.
Menetelmä: Fyysinen tekeminen.
Tarvikkeet ja tila: Valmisteltu diaesitys.

Valmistele diaesitys, jossa on erilaisia aktiivisuuteen 
ja passiivisuuteen liittyviä kuvia. Johdata osallistujat 
keskusteluun aktiivisuudesta ja passiivisuudesta 
diaesityksen avulla. Onko kuvassa esiintyvä asia 
aktiivisuutta? Mitä aktiivisuus tarkoittaa? Milloin 
ihminen on aktiivinen? Milloin voi olla aktiivinen ja 
toisaalta passiivinen? Milloin ja miten osallistujat ovat 
itse aktiivisia tai passiivisia? Voiko ihmisillä olla eri-
laisia ajatuksia aktiivisuudesta ja passiivisuudesta? 
Keskustelun voi päättää pohdintaan siitä, mihin 
aktiivisuutta tarvitaan yhteiskunnassa.

Esimerkkikuvia kuvakeskusteluun:

• Kuva ihmisestä, joka lepää sohvalla
• Kuva äänestämisestä
• Kuva oppilaasta pitämässä puhetta koulussa
• Kuva kahvipöydän äärellä käytävästä 

keskustelusta
• Kuva juhlimisesta
• Kuva sanomalehden lukemisesta
• Kuva mielenosoituksesta
• Kuva ihmisestä, joka selaa puhelintaan
• Kuva poliittisesta kampanjoinnista.

2. MINUN VAHVUUTENI VAIKUTTAJANA

Kesto: 20 min
Tavoite: Havainnollistaa, että jokaisella ihmisellä 
on taitoja ja kiinnostuksenkohteita, jotka sopivat 
vaikuttamiseen. Tukea osallistujia tunnistamaan 
omia taitojaan.
Menetelmä: Jana, keskustelu.
Tarvikkeet ja tila: Tila, jossa osallistujat mahtuvat 
muodostamaan janan, laput ”Samaa mieltä” ja ”Eri 
mieltä”.

Harjoitteessa tilan toiseen päähän asetetaan lappu 
”Samaa mieltä” ja toiseen ”Eri mieltä”. Osallistujille 
esitetään väitteitä ja he asettautuvat janalle sen 
mukaan, ovatko he samaa vai eri mieltä väitteen 
kanssa. Osallistujien liikkuminen havainnollistaa, 
että jokaisella ihmisellä on erilaisia taitoja ja kiinnos-
tuksenkohteita, joista on hyötyä vaikuttamisessa. 
Harjoite on hyvä purkaa keskustelun kautta. Mihin 
erilaisia taitoja tarvitaan? Miten tietyt taidot ovat 
hyödyllisiä vaikuttamisessa? Mitä muita taitoja 
vaikuttamiseen voi tarvita? Miksi on hyvä asia, että 
meillä on erilaisia taitoja?

Esimerkkiväittämät:

• Osaan kertoa ja perustella omia mielipiteitäni.
• Minuun voi luottaa.
• Olen luova.
• Tykkään ottaa valokuvia.
• Osaan kirjoittaa erilaisia tekstejä.
• Olen kiinnostunut ilmastonmuutoksesta.
• Osaan tehdä postauksia sosiaalisessa mediassa.
• Olen kiinnostunut ihmisoikeuksista.
• Osaan esiintyä ihmisten edessä.
• Tykkään keskustella erilaisista aiheista.
• Olen kiinnostunut vaikuttamaan kouluni asioihin.
• Autan mielelläni toisia.
• Haluan vaikuttaa sukupuolten tasa-arvoon.
• Haluan muuttaa maailmaa.

Vinkki: Harjoitteen alussa on tärkeä kerrata, mitä 
vaikuttaminen tarkoittaa.
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3. VAIKUTTAJAN VOIMAVARAT

Kesto: 15 min
Tavoite: Harjoitella omien voimavarojen tunnista-
mista.
Menetelmä: Pienryhmäkeskustelu.
Tarvikkeet ja tila: Kaksi eri väristä paperia tai 
muistilappua jokaista ryhmää kohden, kyniä.

Jaa osallistujat 3–4 hengen pienryhmiin. Ohjeista 
osallistujia pohtimaan ryhmissä, mitkä asiat tuovat 
heille energiaa ja toisaalta mitkä asiat vievät heiltä 
energiaa. Asiat voivat liittyä osallistujien arkeen, 
mutta myös tarkemmin vaikuttamiseen. Energiaa 
tuovat voimavarat ja energiaa kuluttavat kuormittavat 
tekijät kirjataan eri värisille papereille tai muistila-
puille. Harjoituksen lopussa paperit voidaan kiinnittää 
esimerkiksi taululle tai seinälle, minkä jälkeen vas-
tauksista keskustellaan yhdessä. Mitä voima varoja 
ryhmissä tunnistettiin? Mitä kuormittavia tekijöitä 
ryhmissä havaittiin? Miksi on tärkeää puhua omista 
voimavaroista? Mihin voimavaroja tarvitaan vaikutta-
misessa? Mitkä asiat voivat väsyttää tai viedä voimia 
vaikuttamisessa?

Esimerkkikysymykset:

• Mistä asioista saat energiaa?
• Mitkä asiat tekevät sinut iloiseksi?
• Mitä teet silloin, kun haluat saada paremman 

mielen?
• Mitkä asiat innostavat sinua arjessasi?
• Mitkä asiat vievät sinulta energiaa?
• Minkä asioiden jälkeen tunnet itsesi usein 

väsyneeksi?
• Antaako vai viekö vaikuttaminen enemmän 

energiaa? Miksi?

4. VAIKUTTAMISEN MONINAISET KEINOT

Kesto: 20 min
Tavoite: Käydä läpi, miten on mahdollista vaikuttaa 
niin koulussa, lähiympäristössä, Suomessa kuin 
maailmalla.
Menetelmä: Diaesitys, keskustelu.
Tarvikkeet ja tila: Valmisteltu diaesitys, projektori.

Vaikuttamisen keinoja löytyy jokaiseen makuun. 
Harjoitteen ideana on käydä läpi, miten osallistujat 
voivat vaikuttaa erilaisissa ympäristöissä. Dioja on 
hyvä täydentää havainnollistavilla kuvilla, faktoilla ja 
osallistujille suunnatuilla kysymyksillä. Keskustelussa 
voidaan pohtia, millaisia ajatuksia erilaiset vaikutta-
misen keinot aiheuttavat.

Dia 1: Miten voi vaikuttaa koulussa?
 » Oppilaskunta
 » Tukioppilastoiminta.

Dia 2: Miten voi vaikuttaa lähiympäristössä?
 » Kierrättäminen
 » Kuluttaminen
 » Boikotointi
 » Vapaaehtoistyö
 » Tapahtumat.

Dia 3: Miten voi vaikuttaa kotikaupungissa?
Kunnallisaloite
Kunnallisvaalit
Aluevaalit.

Dia 4: Miten voi vaikuttaa Suomessa?
 » Mielipidekirjoitus
 » Mielenosoitus
 » Lakko
 » Eduskuntavaalit
 » Lobbaaminen
 » Järjestöjen vaikuttajaryhmät
 » Sosiaalinen media.

Esimerkkikysymykset:

• Mitkä vaikuttamisen keinot olivat tuttuja? Mitkä 
uusia?

• Oletko vaikuttanut jollakin tavalla elämässäsi?
• Haluaisitko vaikuttaa johonkin asiaan? Miten?
• Keksitkö muita keinoja vaikuttaa?

5. VAIKUTTAMISEN TIMANTTI

Kesto: 15 min
Tavoite: Herättää pohdintaa, millaiset vaikuttamisen 
tavat tuntuvat mielekkäille ja kiinnostaville.
Menetelmä: Diaesitys, itsenäinen työskentely, 
keskustelu.
Tarvikkeet ja tila: Valmisteltu diaesitys, paperia, 
kyniä.

Valmistele diaa varten ruudukko, jossa on erilaisia 
vaikuttamisen keinoja. Harjoitteen ideana on, että 
jokainen osallistuja luo oman aktiivisen vaikuttajan 
timantin ruudukon vaihtoehdoista. Timantin pohjalle 
valitaan vaikuttamisen keino, joka tuntuu kaikista 
parhaimmalle vaihtoehdolle. Toiselle riville valitaan 
seuraavaksi parhaimmat vaihtoehdot ja kuvion 
täyttämistä jatketaan samalla tavalla viimeiseen 
tyhjään ruutuun saakka. Kun vaikuttamisen timantit 
ovat valmiita, harjoite puretaan yhteisellä keskus-
telulla. Vaikuttamisen timantit toimivat loistavana 
pohjana esimerkiksi oman vaikuttamissuunnitelman 
toteuttamiseen.

Esimerkkikysymykset:

• Mihin aiheeseen haluaisit vaikuttaa?
• Mikä olisi kiinnostavin tapa vaikuttaa ja miksi?
• Millaista vaikuttamista et haluaisi tehdä ja miksi?
• Olivatko vaikuttamisen tavat tuttuja?

 
A. Lobbaaminen B. Vapaaehtoistyö C. Tapahtumien järjestäminen

Lobata tärkeässä asemassa 
olevaa henkilöä aiheesta. 
Esimerkiksi tapaaminen tai 
sähköpostin lähettäminen.

Etsiä järjestö tai muu toimija, 
joka tekee aiheeseen liittyvää 
työtä. Lähteä mukaan toimintaan 
vapaaehtoisena.

Järjestää aiheeseen liittyvä 
tapahtuma, esimerkiksi 
paneelikeskustelu.

D. Sosiaalinen media E. Tiedon jakaminen F. Oman elämän valinnat

Kertoa asiasta sosiaalisessa 
mediassa. Kannustaa muita 
ihmisiä vaikuttamaan asiaan.

Jakaa tietoa aiheesta 
esimerkiksi esitteiden avulla tai 
aamunavauksessa koulussa.

Tehdä omassa elämässä 
valintoja, jotka vaikuttavat 
aiheeseen. Esimerkiksi, miten 
syöt, pukeudut tai käytät rahaa.

G. Taide H. Rahankeräys I. Media

Käydä keskustelua tai ilmaista 
mielipide aiheesta taiteen avulla. 
Esimerkiksi musiikki, videot, 
valokuvat tai maalaukset.

Kerätä rahaa ja lahjoittaa se 
aiheeseen vaikuttavalle järjestölle 
tai toimijalle.

Kirjoittaa mielipidekirjoitus tai 
kutsua toimittajia aiheeseen 
liittyvään tapahtumaan.
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SANASTO:
Aktiivinen Ihminen, joka osallistuu paljon.
Passiivinen Ihminen, joka osallistuu vain vähän tai ei ollenkaan.
Voimavara Asia, joka antaa energiaa ja iloa.
Kuormittava 
tekijä

Asia, joka vie energiaa ja väsyttää.

Vaikuttaminen Toimintaa, jolla yritetään muuttaa jotakin asiaa esimerkiksi omassa elämässä, 
kaupungissa tai valtiossa.

Oppilaskunta Koulun oppilaista koostuva ryhmä, joka vaikuttaa koulun asioihin.
Kierrättäminen Tavaroiden tai materiaalien käyttämistä uudelleen.
Kuluttaminen Tavaroiden, palveluiden, energian ja materiaalien käyttöä.
Tapahtumat Tilaisuus, jossa on erilaista tekemistä.
Lobata Vaikuttaa päättäjiin jonkin asian puolesta tai sitä vastaan.
Vaikuttajaryhmä Ryhmä ihmisiä, jotka haluavat vaikuttaa johonkin asiaan. Vaikuttajaryhmiä on 

esimerkiksi erilaisilla järjestöillä.
Postaus Julkaisu eli esimerkiksi kuva tai teksti sosiaalisessa mediassa.

7. OMA MIELENOSOITUS

Kesto: 30 min
Tavoite: Suunnitella ja toteuttaa oma kuvitteellinen 
mielenosoitus. 
Menetelmä: Pienryhmätyöskentely.
Tarvikkeet ja tila: Muovailuvahaa, hammastikkuja, 
kartonkia, sakset, tusseja.

Kertaa harjoitteen alkuun, mitä mielenosoitus 
tarkoittaa. Jaa osallistujat 3–4 hengen pienryhmiin. 
Jokainen pienryhmä suunnittelee ja rakentaa 
muovailuvahasta oman mielenosoituksen. Ryhmä 
valitsee itseään kiinnostavan aiheen, minkä jälkeen 
aletaan rakentamaan henkilöitä, iskulauseita ja 
kylttejä. Mielenosoituksen rakentamisen tukena 
voidaan hyödyntää esimerkkikysymyksiä. Harjoitteen 
lopuksi jokainen ryhmä saa esitellä oman mielen-
osoituksensa. 

Esimerkkikysymykset:

• Mistä aiheesta haluatte tehdä oman 
mielenosoituksen? Mihin haluatte vaikuttaa?

• Ketä mielenosoitukseen osallistuu?
• Mitä haluatte sanoa omassa mielenosoituksessa? 

Millaisia kylttejä tai iskulauseita henkilöillä voi olla?
• Missä mielenosoitus tapahtuu?

Kysymyksiä harjoitteen purkuun:

• Miltä harjoite tuntui? Oliko helppoa vai vaikeaa 
suunnitella oma mielenosoitus?

• Mitä eri ryhmien mielenosoituksista jäi mieleen?
• Voisitteko osallistua mielenosoitukseen? Mistä 

aiheesta?
• Voiko mielenosoituksella vaikuttaa Suomessa?
• Vinkki: Harjoitteessa voidaan hyödyntää loistavasti 

esimerkiksi legoja, näyttelemistä tai piirtämistä.

6. MINUN VAIKUTTAMISSUUNNITELMANI

Kesto: 30 min
Tavoite: Pohtia mielekkäitä tapoja vaikuttaa omassa 
elämässä. Luoda suunnitelma tapojen toteuttami-
seksi.
Menetelmä: Projektityöskentely.
Tarvikkeet ja tila: Paperia, kyniä, mobiililaitteita, 
useampi ohjaaja tai vapaaehtoinen ryhmän koon 
mukaan.

Harjoitteen ideana on pohtia mielekkäitä vaikut-
tamistapoja ja luoda oma vaikuttamissuunnitelma 
jokaiselle osallistujalle. Näin ollen harjoite sopii 
parhaiten ryhmälle, jonka kanssa on käsitelty erilaisia 
vaikuttamisen keinoja. Harjoitteen toteutusta varten 
tarvitaan useampia ohjaajia tai vapaaehtoisia, jotka 
voivat työskennellä tiiviisti yksittäisten osallistujien 
kanssa. Osallistujat voidaan myös jakaa 2 tai 3 
hengen pienryhmiin, jolloin jokainen ohjaaja vastaa 
yhdestä ryhmästä. 

Ohjeista osallistujia piirtämään ja kirjoittamaan 
paperille asioita, joihin he haluavat vaikuttaa omassa 
elämässään, lähiympäristössään tai maailmassa. 
Piirroksen pohjalta osallistujat työstävät aikuisen 
tuella oman henkilökohtaisen vaikuttamissuunnitel-
mansa. Suunnitelma tehdään osallistujan tarpeiden, 
kiinnostuksenkohteiden ja resurssien mukaan.  
Ohjaajan tehtävänä on kysellä tarkentavia kysymyk-
siä sekä auttaa etsimään ajankohtaista tietoa.
 
Esimerkkikysymykset:

• Mihin aiheeseen tai aiheisiin haluaisit vaikuttaa 
elämässäsi?

• Mitä tietoja tai taitoja haluaisit oppia?
• Toimitko mieluummin yksin vai yhdessä?
• Millaisista vaikuttamisen keinoista olet 

kiinnostunut?
• Kuinka usein haluaisit tai voisit vaikuttaa?
• Miten voisit aloittaa vaikuttamisen omassa 

elämässäsi?

Vinkki: Tässä harjoitteessa luovuudesta on hyö-
tyä! Maalaus, piirtäminen, leikekuvat, unelmakartat 
ja tulostetut kuvitukset voivat tukea harjoitetta 
loistavasti.
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14. Vierailutapaamisen suunnitteleminen
Demokratiakasvatuksen teemat jalkautuvat loistavasti käytäntöön, kun osallistujat pääsevät tutustumaan 
erilaisiin yhteiskunnallisiin toimijoihin ja paikkoihin. Temaattiset vierailutapaamiset ja vierailijat voivat tarjota 
inspiraatiota, erilaisia ideoita, roolimalleja ja arvokkaita vinkkejä osallistujille. 

13.1. Inspiraatiota vierailuista
Demokratiakasvatusta voidaan tukea erilaisilla 
vierailuilla järjestöihin, poliittisiin elimiin tai muihin 
kiinnostaviin yhteiskunnallisiin kohteisiin. Vierailut 
voivat toimia inspiraation lähteenä, mutta myös 
havainnollistaa politiikan ilmiöitä käytännön tasolla. 

Minne vierailemaan?
Vierailupaikan on hyvä liittyä jollain tavalla käsitel-
tyihin teemoihin. Samalla on tärkeää, että osallistujat 
ovat itse kiinnostuneita paikasta.

Esimerkkejä vierailukohteista:

• Eduskunta, puoluetoimisto
• Nuorisojärjestö, nuorisovaltuusto
• Kaupunginvaltuusto, kunnanvaltuusto
• Ympäristöjärjestö, eläinoikeusjärjestö 

(Luonnonsuojeluliitto, WWF, Greenpeace)
• Mediatalo, toimitus (Helsingin Sanomat, YLE, 

MTV, STT)
• Maahanmuuttoon keskittyvä järjestö (Suomen 

Pakolaisapu, Moniheli)
• Kansalaisjärjestö (Punainen Risti, Amnesty, 

Unicef, Plan International Suomi).

Mitä on hyvä huomioida ennen vierailua?

• Sovi ajankohta, paikka ja järjestelyt vierailun 
esittelijän kanssa.

• Kerro esittelijälle ryhmän erityistarpeista, 
kuten esimerkiksi selkokielisyydestä, 
kulttuurisensitiivisyydestä sekä esteettömyyden 
vaatimuksista. Pyydä esittelijää tarvittaessa 
valmistautumaan vaikeiden ammattisanojen 
avaamiseen.

• Keskustele osallistujien kanssa ennen vierailua, 
minne vierailu kohdistuu ja mitä siellä tehdään.

• Suunnittele osallistujien kanssa ennakkoon 
kysymyksiä tai tehtäviä, joita he voivat toteuttaa 
vierailun aikana. Varaudu myös itse esittämään 
lisäkysymyksiä ja selventämään asioita 
tarvittaessa. 

Mitä on hyvä huomioida vierailun jälkeen?

• Varaa aikaa vierailun purulle ryhmän kanssa. Mitä 
vierailusta jäi mieleen? Mikä jäi mietityttämään? 
Tarjosiko tapaaminen uusia ideoita tai vinkkejä?

• Kiitä vierailun esittelijää vierailusta ja välitä 
mahdollinen palaute eteenpäin.

13.2. Ideoita ja vinkkejä 
vierailijalta
Vierailija voi tukea monipuolisesti demokratia-
kasvatuksen teemoja aihekeskeisistä vierailuista 
ura esittelyihin. Vierailut antavat parhaimmillaan 
uudenlaisia näkökulmia, ideoita ja motivaatiota oman 
tulevaisuuden suunnitteluun sekä erilaisten yhteis-
kunnallisten ilmiöiden tarkasteluun.

Kuka vieraaksi?
Vierailijan on hyvä liittyä jollain tavalla käsiteltyihin 
teemoihin. Hän voi olla jonkun teeman asiantuntija 
tai roolimalli osallistujille. Vierailijan valinnassa 
kannattaa pohtia, millaisia näkökulmia tai oppeja hän 
voi tarjota. Toimiiko hän hyvänä roolimallina?

Esimerkkejä vierailijoista:

• Kansanedustaja, kaupunginvaltuutettu
• Puoluepoliittisen toiminnan aktiivi
• Nuorisoparlamentin jäsen
• Järjestötyöntekijä 
• Median edustaja
• Poliisi
• Vapaaehtoistyöntekijä
• Järjestöaktiivi
• Someaktivisti
• Yritysvieras.

Mitä on hyvä huomioida ennen vierailua?

• Sovi ajankohta, paikka, teema ja järjestelyt 
vierailijan kanssa.

• Kerro vieraalle ryhmän erityistarpeista, 
kuten esimerkiksi selkokielisyydestä, 
kulttuurisensitiivisyydestä sekä esteettömyyden 
vaatimuksista. Pyydä valmistautumaan 
tarvittaessa vaikeiden ammattisanojen 
avaamiseen.

• Pyydä vierasta tutustumaan turvallisemman 
tilan periaatteisiin tai muihin toimintaa ohjaaviin 
pelisääntöihin.

• Selitä vierailun alussa selkeästi ryhmälle, miksi 
vierailijatapaaminen toteutetaan. 

• Jätä vierailun lopuksi aikaa osallistujien 
kysymyksille ja varaudu myös itse esittämään 
kysymyksiä.

Mitä on hyvä huomioida vierailun jälkeen?

• Varaa aikaa vierailijatapaamisen purulle ryhmän 
kanssa. Mitä vierailusta jäi mieleen? Mikä jäi 
mietityttämään? Tarjosiko tapaaminen uusia 
ideoita tai vinkkejä?

• Kiitä vierailun esittelijää vierailusta ja välitä 
mahdollinen palaute eteenpäin.

15. Vinkit demokratiakasvatuksen toteutukseen

14.1. Kiinnostavuutta ja 
hauskuutta materiaaleihin
Osa reittioppaan materiaaleista edellyttää diojen, 
väittämäkorttien tai muiden materiaalien valmiste-
lua. Materiaaleista saa tehtyä pienellä lisävaivalla 
entistä kiinnostavampia ja hauskempia. Visuaaliset 
ja hauskat yksityiskohdat tukevat samalla erilaisia 
oppimistyylejä sekä tiedon saavutettavuutta. Ohessa 
on muutamia vinkkejä materiaalien elävöittämiseen:

1.	Kuvat:	Kuvat	ja	kuvitukset	tukevat	loistavasti	
selkokielisyyttä	ja	havainnollistavat	käsiteltäviä	
ilmiöitä	visuaalisesti.	Samalla	ne	lisäävät	aiheen	
kiinnostavuutta.	Hauskoja	kuvia	ja	videoita	voi	
hyödyntää	myös	tunnelman	keventämiseen.

2.	Faktat: Mielenkiintoiset	faktat	ja	nippelitiedot	
jäävät	usein	osallistujien	mieleen.	Materiaaleja	voi	
täydentää	tematiikkaan	sopivilla	faktoilla,	jotka	
tarjoavat	samalla	loistavan	pohjan	tietovisoille.	

3. Meemit:	Tematiikkaan	liittyvät	meemit	tuovat	ai-
heen	käsittelyyn	huumoria	ja	jäävät	hyvin	mieleen.	
Meemejä	voidaan	luoda	myös	yhdessä	oppaan	
teemoista.	Demokratiakasvatuksen	ei	tarvitse	olla	
liian	vakavaa!

4. Sosiaalisen median julkaisut:	Demokratiakas-
vatuksen	teemoja	käsitellään	usein	erilaisilla	
sosiaalisen	median	alustoilla.	Aihepiirien	käsit-
telyä	voidaan	elävöittää	esimerkiksi	videoilla	tai	
poliitikkojen	ja	järjestöjen	postauksilla.

5.	Vaihtelua ympäristöön:	Vaihtelu	virkistää.	Demo-
kratiakasvatuksen	teemoja	voi	tuunata	esimerkik-
si	ulkona	toteutettaviksi	rasteiksi	tai	aktiviteeteiksi	
luontoretkille.	Näin	teemojen	käsittely	voidaan	
yhdistää	mukavaan	ajanviettoon	uudessa	ympä-
ristössä.

Reittiopas on tarjonnut työkaluja oman aktiviteettimenun kokoamiseen ja erilaisten harjoitteiden valikoimi-
seen. Miten demokratiakasvatuksen teemat voidaan tuoda entistä konkreettisemmin osaksi nuorten arkea? 
Kuinka tapaamisiin saadaan lisää mukaan naurua ja hauskuutta? Tässä osiossa jaetaan hyväksi havaittuja 
vinkkejä demokratiakasvatuksen toteuttamiseen.

14.2. Vinkit fasilitointiin
Fasilitaattorilla tarkoitetaan ryhmän vetäjää, joka 
mahdollistaa tapaamisen luottamuksellisen ja 
turvallisen ympäristön. Hyvä fasilitaattori välttää 
hierarkkisia asetelmia ja ohjaa keskustelua siten, 
että kaikki pääsevät osallistumaan tasavertaisesti 
ryhmän toimintaan ja keskusteluun. Fasilitoinnin tu-
lee perustua turvallisemman tilan periaatteisiin, jotka 
esiteltiin reittioppaan kolmannessa luvussa. Olemme 
keränneet tähän lukuun muutamia fasilitointia tukevia 
vinkkejä, joita on hyvä pohtia prosessin aikana.

1.	Valmistaudu.	Suunnittele	ja	valmistele	materiaalit	
ajoissa	ennen	tapaamista.	Perehdy	tapaamisen	
tai	oppitunnin	aiheeseen.	Muista	kuitenkin,	että	
kaikkea	ei	tarvitse	osata	ennakkoon.	Jos	tapaa-
misessa	ilmenee	kysymyksiä,	joihin	et	osaa	vas-
tata,	voitte	yhdessä	etsiä	vastauksen	tai	palata	
siihen	seuraavan	tapaamisen	yhteydessä.

2.	Ole läsnä. Pysähdy	ja	kohtaa	jokainen	osallistuja	
yksilönä.	

3.	Kuuntele, kysy ja kannusta.	Osallisuuden	
kokemukset	kasvavat,	kun	heidän	mielipiteillään	
on	merkitystä.	Dialoginen	keskustelu,	osallis-
tujien	ajatusten	kuunteleminen,	kysymykset	ja	
kannustaminen	auttavat	luomaan	turvallisen	sekä	
innostavan	ilmapiirin.

4.	Ole valmiina joustamaan.	Joskus	ryhmän	
dynamiikka,	vireystila	tai	aikataulu	eivät	vastaa	
odotuksia.	Ryhmätoiminnassa	on	hyvä	varautua	
nopeisiin	muutoksiin,	joustamiseen	ja	varasuun-
nitelmiin.	Toisinaan	osa	harjoitteista	voi	olla	hyvä	
jättää	tekemättä,	jos	ryhmä	kaipaa	erilaista	akti-
vointia	tai	keskustelua.

5.	Rentoudu.	Rento	ja	mukava	ilmapiiri	on	lopulta	
tärkein	asia	tapaamisen	onnistumisen	kannalta.	
Muista	siis	myös	itse	rentoutua	ja	keskittyä	nuor-
ten	kohtaamiseen.	

Antoisia hetkiä demokratiakasvatuksen parissa! 
Toivomme, että harjoitteista ja ohjeistuksista 
on teille apua. Kysymyksissä, palautteissa ja 
kehitys ehdotuksissa voit olla yhteyksissä Plan 
International Suomen hankkeisiin. Hankkeiden 
ajankohtaiset yhteys tiedot löytyvät osoitteesta                            
plan.fi/yhteystiedot.

https://plan.fi/yhteystiedot/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=joulu&utm_content=08122022
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