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Demokratiakasvatuksen ja nuorten rohkaisun aktii-
viseen kansalaisuuteen ei pitäisi olla rakettitiedettä. 
Joskus se saattaa kuitenkin olla yllättävän vaikeaa. 
Aihepiirin parissa työskentelevät pohtivat samoja 
kysymyksiä, oli kyseessä sitten nuorisotoimen, koulun 
tai järjestökentän toiminta. Miten innostaa nuoria 
kiinnostumaan aiheesta? Miten käsitellä demokratian 
ja aktiivisen kansalaisuuden teemoja mielenkiintoi-
sella tavalla? Miten kannustaa ja rohkaista nuoria 
osallistumaan ja ottamaan oma paikkansa yhteiskun-
nassa? Jos demokratiakasvatuksen kohderyhmänä 
on oppivelvollisuusiän loppupuolella tai sen jälkeen 
Suomeen tulleet maahanmuuttajanuoret, toimintojen 
suunnittelu muuttuu entistä haastavammaksi.

Tämä Demokratiakasvatuksen reittiopas on tulos 
Plan International Suomen vuodesta 2015 eteenpäin 
toteuttamasta Muuttajat!-demokratiakasvatushank-
keesta. Hankkeen kohderyhmänä ovat 15–29-vuo-
tiaat, oppivelvollisuusiän loppupuolella tai sen jo 
päätyttyä Suomeen tulleet nuoret. Reittiopas kokoaa 
yhteen Muuttajat!-hankkeen teemat ja harjoitteet, joita 
muut toimijat voivat monistaa omaan käyttöönsä.  

Reittiopas on tarkoitettu kaikille maahanmuuttajanuor-
ten kanssa työskenteleville, jotka haluavat käsitellä 
aktiivisen kansalaisuuden, demokratian, poliittisen 
osallistumisen ja vapaaehtoistyön teemoja. Reittio-
pasta voidaan pienellä hienosäädöllä käyttää myös 
kantasuomalaisten nuorten kanssa työskenneltäessä. 

Toivomme, että saat Reittioppaasta uusia ajatuksia, 
menetelmiä ja konkreettisia raameja demokratiakas-
vatukseen ja että se auttaa demokratia-aktiviteettien 
suunnittelussa. 

Reittiopas on apuväline työskentelyyn. Tutustu siihen 
siis rauhassa ja muokkaa sen malleja ja harjoitteita 
itsellesi sopivaksi. 
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1.1 Onko demokratiakasva-
tustoiminnalle tarvetta?

Tutkimusten mukaan nuorten aktiivisuus kasautuu 
ja osallistuminen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen 
on ikäryhmän sisällä jakautunutta. Eri toimijoiden 
demokratiakasvatus ei myöskään välttämättä vastaa 
yhdenvertaisesti erilaisten kohderyhmien tarpeisiin. 
Huomiota tulisikin kiinnittää eri sosioekonomisista ja 
etnisistä taustoista tulevien nuorten demokratiatai-
tojen kehittämiseen sekä mahdollisuuksiin osallistua 
demokraattisen yhteiskunnan toimintaan ja sen 
kehittämiseen. 

Erityisesti oppivelvollisuuden lopulla tai sen  
jälkeen Suomeen muuttaneet nuoret tarvitsevat 
tukea yhteiskunnan jäseniksi kasvamisessa. 
Heidän ymmärryksensä ja taitotietonsa keskeisistä 
perusopetuksessa käsiteltävistä yhteiskunnallisista 
sisällöistä, kuten yksilön velvollisuuksista ja oikeuk-
sista, demokraattisesta yhteiskunnasta ja aktiivisesta 
kansalaisuudesta, voi jäädä ohueksi tai jopa olemat-
tomaksi. Lisäksi perusopetuksen uudessa opetus-
suunnitelmassa yhteiskuntaopin opinnot aloitetaan 
entistä aikaisemmin, mikä edelleen kasvattaa eroa 
yhteiskunnallisissa tiedoissa ja taidoissa Suomessa 
syntyneiden ja maahan oppivelvollisuusiän loppu-
puolella muuttaneiden nuorten välillä. Maahanmuut-
taneille nuorille avautuva osallisuuden kenttä saattaa 
myös olla rajallinen ja tarvitaan konkreettisia keinoja 
tukea osallistumista harrastusten, vapaa-ajantoimin-
tojen ja vapaaehtoistyön kautta.

Viimeisen parin vuoden aikana Suomen yhteiskun-
nallinen tilanne suhteessa maahanmuuttoon on 
myös muuttunut dramaattisesti. Turvapaikanhaki-
joiden saapuminen syksyllä 2015 ja sitä seurannut 
yhteiskunnallisen ilmapiirin muutos on lisännyt 

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

1.2 Muuttajat!-hanke 
aktiivista kansalaisuutta 
rakentamassa 

Plan International Suomi on toteuttanut maahan-
muuttajahankkeita vuodesta 2010. Muuttajat!- 
demokratiakasvatushanketta olemme toteuttaneet 
vuodesta 2015 alkaen. Toiminnalla lisäämme 
oppivelvollisuusiän loppupuolella Suomeen muutta-
neiden, 15–29-vuotiaiden maahanmuuttajanuorten 
tietoja ja taitoja yhteiskunnallisen osallistumisen 
tavoista sekä rohkaisemme heitä osallistumaan 
omassa arjessaan. Hankkeen pilotin aikana vuo-
sina 2015–2016 kehitimme kohderyhmälle sopivia 
demokratiakasvatusmenetelmiä sekä aktiiviseen 
kansalaisuuteen kannustavia toimintamalleja.   

”Erityistä tukea tarvitaan siinä, että nuo-
ret rohkaistuvat menemään mukaan 
yhteiskunnalliseen toimintaan, vaikka 
kielitaito vasta kehittyy.”

 
– Yhteistyökumppani

1. DEMOKRATIaKASVATUSTA  
OPPIVELVOLLISUUSIÄN LOPUSSA TAI 
SEN JÄLKEEN SUOMEEN MUUTTANEILLE 
MAAHANMUUTTAJANUORILLE

Muuttajissa mukana  
vuosina 2015–2017:

25noin
yhteistyö-
kumppania

lähes  
800  
nuorta
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Hankkeen teemoja ovat mm. politiikka ja demokratia, 
järjestöt ja vapaaehtoistyö, omien mielipiteiden 
ilmaisu sekä oikeudet ja velvollisuudet. Toteutamme 
hanketta yhteistyössä lukuisten kumppaneiden 
kanssa, joiden kautta nuoret tulevat hankkeeseen. 
Osallistaminen on alusta alkaen ollut läpileikkaavana 
periaatteena kaikissa toimintamuodoissa. Hankkeen 
aikana olemme keskittyneet teemoihin, jotka ovat 
nuorista vaikeasti lähestyttäviä, ja olemme muokan-
neet niitä lähemmäs nuorten arkikokemuksia. Tulok-
sena on syntynyt toimintamalleja, joissa yhdistyvät 
tietoisuuden lisääminen, keskustelu, oman ajattelun 
herääminen, omien kokemusten reflektointi sekä 
oman paikan ja roolin pohtiminen suomalaisessa 
yhteiskunnassa.  

Muuttajat!-hankkeen toiminnot, ja tämän Reittiop-
paan menetelmät, on tarkoitettu ensisijaisesti oppi-
velvollisuusiän loppupuolella Suomeen saapuneille 
maahanmuuttajanuorille. Kohderyhmän tietotaso 
mm. Suomen poliittisesta järjestelmästä saattaa olla 
kohtalainen, mutta ymmärrys järjestelmän linkittymi-
sestä omaan elämään ja arkeen jää puutteelliseksi. 
Nuoret eivät välttämättä hahmota aktiivisen kansa-
laisuuden merkitystä omassa elämässään, ja heiltä 
puuttuu hiljainen tieto esimerkiksi harrastuksista tai 
vapaaehtoistyömahdollisuuksista. Lisäksi kohderyh-
män haasteina on usko itseen ja osallistumisrohkeu-
den puute, aktiivisten ja kannustavien verkostojen 
puuttuminen sekä usein vajavainen kielitaito, joka 
nostaa osallistumisen kynnystä. 

Näitä haasteita on toki myös kantasuomalaisilla 
nuorilla. Koska Muuttajat!-hanke keskittyy maahan-
muuttajataustaisiin nuoriin, tässä Reittioppaassa 
esitetyt toimintamuodot on ensisijaisesti suunnattu 
tälle kohderyhmälle. Osa harjoitteista on poimittu 
eri järjestöjen ja oppilaitosten tuottamasta hyvin 
monipuolisesta ja usein käytetystä materiaalista ja 
muokattu demokratiakasvatukselliseen sisältöön 
sopivaksi. Harjoitteiden nuorille suunnatut osiot on 
selkokielistetty.

”Demokratiakäsitteen avaaminen sekä 
omiin vaikutusmahdollisuuksiin tu-
tustuminen tukee mitä suurimmassa 
määrin kotoutumiskoulutuksen opetus-
suunnitelmaa, jonka keskeisenä tavoit-
teena on aktiiviseen kansalaisuuteen 
ohjaaminen. Myös vapaaehtoistyö 
esimerkkinä yhteiskunnalliseen toi-
mintaan osallistumisesta sopii erittäin 
hyvin toimintaamme.”

 
– Opettaja

Muuttajissa mukana  
vuosina 2015–2017:

Yli 260  
tapaamista

12  Demokratian 
ABC:tä

lähes 
DemokratiakasvatukseN
uppopaisto-kokonaisuutta

50
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1.3 Jokaiselle sopivaa 
toimintaa 

Järjestöillä, opistoilla, kouluilla ja nuorisotoimella on 
erilaiset tarpeet demokratiakasvatuksen teemojen 
ja menetelmien osalta. Toimintaan mukaan tulevilla 
nuorilla on erilaiset taustat ja kiinnostuksen kohteet. 
Jotta erilaisiin tarpeisiin pystytään vastaamaan 
mahdollisimman hyvin, Muuttajat!-hanke on luonut 
toiminnan tueksi ns. Aktiviteettimenun. Aktiviteettime-
nusta löytyvät seuraavat toimintamallit: 

1. Demokratian ABC: 

Pitkäkestoinen 8–10 tapaamiskerran opintokoko-
naisuus, jossa yhdistyvät temaattinen oppiminen ja 
konkreettinen tekeminen projektityöskentelyn kautta.
• Käsiteltävät teemat ovat omien mielipiteiden 

ilmaisu, oikeudet ja velvollisuudet, aktiivisuus 
omassa arjessa, järjestöt ja vapaaehtoistyö sekä 
demokratia ja poliittinen järjestelmä.  

• Kokonaisuuden aikana teemat nivoutuvat pienryh-
missä tapahtuvaan projektityöskentelyyn, jonka 
avulla teemat konkretisoituvat. 

• Konsepti sopii valmiille ryhmille, jotka ovat sitoutu-
neet pitkäkestoiseen työskentelyyn.  

• Konseptissa keskitytään tiedon lisäämiseen ja sen 
käyttämiseen oikeissa tilanteissa omassa arjessa.

2. Demokratiakasvatuksen uppopaisto

1+2 tunnin harjoitepohjainen kokonaisuus, jossa 
käsittelemme valikoitua teemaa kokemuksellisilla 
harjoitteilla ja keskusteluilla.
• Sopii lyhytkestoisuutensa vuoksi kaikille ryhmille 

eikä vaadi pitkää sitoutumista.  
• Menetelmät ovat täysin osallistavia ja osallistujien 

omiin kokemuksiin, mielipiteisiin ja keskusteluihin 
perustuvia.  

• Keskittyy osallistujien omaan pohdintaan ja oival-
tamiseen sekä niiden kautta syntyvään lisätietoon.

• Vaihtoehtoiset Uppopaisto-teemat: 
• Demokratia 
• Suomalainen yhteiskunta 
• Naisten (poliittinen) osallistuminen 
• Oikeudet, velvollisuudet ja moraali 
• Omien mielipiteiden ilmaisu ja perusteleminen 

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

 
– Yhteistyökumppani

3. Demokratiakasvatuksen pitkä uppopaisto:  

Yllä esitetyn demokratian uppopaiston pidennetty 
versio, jossa on 4–6 tapaamiskertaa.
• Sopii valmiille ryhmille, jotka ovat valmiita sitoutu-

maan useampaan tapaamiskertaan. 
• Kokonaisuudessa käsittelemme useampaa eri 

Uppopaisto-teemaa.
• Kokonaisuus sisältää lisäksi 1–2 vierailua ja/tai 

vierailijaa valittuihin teemoihin liittyen.

4. Nuoret toimijat -koulutusohjelma:  

noin 5 kuukauden koulutusohjelma, joka on suun-
nattu vaikuttamisesta kiinnostuneille maahanmuutta-
januorille. 
• Koulutusohjelma keskittyy maahanmuuttajanuor-

ten itsetunnon kasvattamiseen, yhteiskunnallisten 
taitojen kehittämiseen, yhteiskunnallisen osal-
listumisen mahdollistamiseen ja vaikuttamistyön 
perusteiden läpikäymiseen.  

• Tapaamiskertoja on 10–12, joiden lisäksi järjes-
tämme kolmipäiväisen viikonloppuleirin 

• Ohjelmassa on mukana ulkopuolisia kouluttajia 
ja yhteistyökumppaneita. Vapaaehtoiset auttavat 
koulutusohjelman toteuttamisessa ja toimivat 
tukena osallistujille. 

• Nuoret hakevat koulutusohjelmaan ja sitoutuvat 
siihen koko sen keston ajaksi. Ohjelmaan valitaan 
20–25 nuorta.

• Koulutusohjelman käytyään nuoret voivat toimia 
esimerkkeinä ja aktiivisen kansalaisuuden sa-
nansaattajina omissa yhteisöissään ja vertaisryh-
missään. Heillä on itsevarmuutta ja taitoja tuoda 
esiin omia ja muiden nuorten mielipiteitä heitä 
koskevista asioista, ja he pystyvät nostamaan 
esiin heikommassa asemassa olevien nuorten 
haasteita.

• Koulutusohjelman päätteeksi nuoret toteuttavat 
pienryhmissä oman vaikuttamisprojektinsa.

Demokratiakasvatusta 7





Oppaan toimintamallit soveltuvat sekä luokkahuo-
neeseen että vapaisiin nuorten tapaamisiin. Toimin-
taan käytettävän tilan tulee kuitenkin olla riittävän 
rauhallinen keskustelulle, ja siinä pitää pystyä 
liikkumaan harjoitteiden aikana. Toimintamalleja on 
käytetty 5–20 hengen ryhmille, mutta soveltaen ne 
sopivat minkälaiselle ryhmälle tahansa. 

On huomattava, että toimintamallit on suunniteltu 
15-29-vuotiaille, oppivelvollisuusiän loppupuolella 
Suomeen saapuneille nuorille, jotka ovat erityisen 
haastavassa asemassa aktiivisen kansalaisuuden 
taitojen kehittymisen näkökulmasta.

”Mielestäni Muuttajat!-kokonaisuus 
tuki sekä tiedon lisääntymistä että 
itsetunnon kasvua. Kokonaisuus oli 
tasapainossa. Opiskelijat saivat monia 
onnistumisen kokemuksia ja monipuo-
lista tietoa osallistumisesta ja vaikutta-
misesta.”

 
– Opettaja

2. KENELLE  
DEMOKRATIAKASVATUKSEN  
REITTIOPAS ON TARKOITETTU? 

Opas on tarkoitettu erityisesti sinulle, jos: 

• Haluat käsitellä nuorten kanssa aktiiviseen 
kansalaisuuteen liittyvää tematiikkaa. 

• Vastaat opistojen tai suomen kielen kurssien 
yhteiskunnallisesta opetuksesta. 

• Toimit järjestössä, jonka toiminnassa on 
mukana paljon maahanmuuttajataustaisia 
nuoria.

• Työskentelet vastaanottokeskuksessa  
tai perheryhmäkodissa. 

• Opetat valmistavilla luokilla.
• Toimit jollakin muulla tapaa maahanmuutta-

januorten parissa ja haluat käsitellä heidän 
kanssaan tämän Reittioppaan teemoja.  

• Toimit vapaaehtoisten kanssa, joilla on 
kiinnostusta maahanmuuttajatyöhön.

• Toimit kantasuomalaisten nuorten kanssa ja 
haluaisit käsitellä aktiiviseen kansalaisuu-
teen liittyvää tematiikkaa heidän kanssaan.

Kun suunnittelet toimintaa ryhmällesi,  
ota huomioon nämä asiat:

• Mikä on ryhmän kielitaito? Valmistaudu pur-
kamaan keskeiset käsitteet ryhmän kanssa 
tai valmistele etukäteen sanastot ryhmälle. 
Kielitaito ei saisi olla esteenä teemojen 
käsittelylle, vaan kaikkien olisi päästävä 
osallistumaan kielitaidon tasosta huolimatta. 
Näin kannustetaan myös luokkahuoneen/
ryhmätilanteen ulkopuoliseen osallistu-
miseen kielitaidosta riippumatta. Oppaan 
harjoitteiden materiaalit on selkokielistetty ja 
erilliset sanastot löytyvät lisämateriaaleina

• Minkälaisia taustoja ryhmän nuorilla on? 
Ovatko nuoret olleet Suomessa pitkään 
ja minkälainen kouluhistoria heillä on? On 
tärkeää saada jonkinlainen yleiskäsitys 
siitä, mikä on ryhmän lähtötaso aiheeseen 
liittyvissä tiedoissa. 

• Mikä on ryhmän suhde politiikkaan ja yhteis-
kunnalliseen järjestelmään? Kulttuuritausto-
jen mukaan ryhmässä saattaa olla hyvinkin 
erilaisia käsityksiä siitä, mitä politiikka ja 
siitä puhuminen on tai miten aktiivisesti 
yhteiskuntaan voi tai kannattaa osallistua. 
Ennen toiminnan aloittamista onkin tärkeää 
pohtia, mikä on nuorten suhde politiikkaan, 
ja suhteuttaa toiminta siihen. Politiikkakriit-
tisyys ei kuitenkaan ole este toimintojen 
toteuttamiselle. Oikein fasilitoituna kriittisyys 
tarjoaa pohjan hedelmälliselle keskustelulle.
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3. MIHIN TARKOITUKSEEN   
DEMOKRATIAKASVATUKSEN  
REITTIOPASTA VOI KÄYTTÄÄ?

Tästä Demokratiakasvatuksen reittioppaasta löydät 
neljä erilaista toimintamallia maahanmuuttajanuorille 
suunnattuun toimintaan. Mallit vastaavat eri tavoit-
teisiin.

Reittioppaasta löydät toimintamallit: 
• Nuorten tiedon lisäämiseen – Demokratian ABC
• Nuorten oman ajattelun kehittämiseen ja oival-

lusten antamiseen – Demokratiakasvatuksen 
uppopaisto

• Vierailun tai vierailijatapaamisen suunnitteluun ja 
toteuttamiseen – Demokratiakasvatuksen pitkä 
uppopaisto

• Nuoret toimijat - koulutusohjelmaan

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

 
– Yhteistyökumppani

MIKÄ DEMOKRATIAN ABC?
• Demokratian ABC on 8-10 tapaamiskerran 

opintokokonaisuus.
• Sopii ryhmille, jotka ovat sitoutuneet pitkä-

kestoiseen työskentelyyn. 
• Menetelmät vaihtelevat lyhyistä luen-

to-osuuksista osallistaviin harjoitteisiin, 
keskusteluihin ja vierailuihin. Voidaan myös 
sisällyttää Demokratiakasvatuksen uppo-
paisto -harjoitteita (katso sivu 25) lisäämään 
keskustelullisuutta. 

• Voidaan myös käyttää alku- ja loppuhaas-
tatteluja, jos osallistujien tiedon kasvua 
halutaan mitata.

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

”Yhdessä tekeminen vahvistaa aina 
ryhmähenkeä. Monet harjoituksista 
vaativat ymmärtääkseni avointa mieltä 
ja kykyä heittäytyä mukaan. Muutta-
jat!-tapaamisissa esiin saattoi nousta 
henkilöitä, jotka päivittäisessä opiske-
lussamme muuten saattavat helposti 
jäädä taka-alalle. Mielestäni on erittäin 
positiivista opiskelijoille nähdä kurssi-
kavereistaan uusia ja erilaisia puolia.”

 
– Opettaja, Demokratian ABC

Tutustumi-
nen

Järjestöt ja 
vapaaeh-
toistyö

Demokratia ja 
Suomalainen 
poliittinen 

järjestelmä

Demokratia ja 
Suomalainen 
poliittinen 
järjestelmä 

– Vierailu tai 
vierailija

Aktiivisuus 
omassa 
arjessa  
(Oikeudet ja 
velvollisuu-

det/Omat 
mielipiteet)

Järjestöt ja 
vapaaeh-
toistyö – 
Vierailu tai 

vierailija

Järjestöt ja 
vapaaehtois-
työ –  
Oman vapaa-
ehtoistyön 

suunnitelman 
tekeminen

Kertaus

3.1 Nuorten tiedon lisääminen
Demokratian ABC
Jos päätavoitteenasi on lisätä kohderyhmän tietoi-
suutta demokratiakasvatuksen ja aktiivisen kansalai-
suuden teemoista, Demokratian ABC on sinulle oikea 
toimintamalli. 

Demokratian ABC:n tavoitteet: Tavoitteena on 
nuorten tiedon lisääminen teemoista poliittinen jär-
jestelmä, järjestöt ja vapaaehtoistyö sekä aktiivisuus 
omassa arjessa ja oikeudet ja velvollisuudet. Tiedon 
lisäämisen ohessa nuoret pääsevät keskustelemaan 
aiheista ja saavat uusia ajatuksia harjoitteiden kautta. 

ABC:n rakenne: 8-10 tapaamista.

Demokratian ABC10



1. Esittäytyminen  10 min

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

2. Maailmankartta   15 min

Tavoite: Antaa ohjaajalle nopeasti käsitys 
ryhmän etnisistä taustoista. Tarjota osallistujille 
mahdollisuus kertoa jotain omasta maastaan. 
Menetelmä: Liikkuminen tilassa, esittäytyminen.
Tarvikkeet ja tila: Iso tila, jossa osallistujat 
voivat liikkua vapaasti.

Ohjeista ryhmää, että huone on maailmankartta. 
Yhdellä seinällä on pohjoinen, toisella etelä jne. 
Jokainen osallistuja asettuu tällä kuvitellulla 
maailmankartalla seisomaan sinne, missä on 
syntynyt/kasvanut. Vuorollaan jokainen kertoo 
itsestään ja kotimaastaan. Osallistujat voivat 
esimerkiksi kertoa, mikä on parasta heidän 
kotimaassaan.

3. Parihaastattelu  20 min

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

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

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

4. Paperitornit  15 min

Tavoite: Antaa ohjaajalle käsitys osallistujien 
ryhmätyötaidoista. Rentouttaa ja naurattaa 
ryhmää. 
Menetelmä: Leikkimielinen kisailu.
Tarvikkeet ja tila: 25 kpl A4-paperiarkkia 
jokaiselle ryhmälle, mittanauha, iso tila, jossa 
osallistujat voivat jakautua ryhmiin. 

Jaa osallistujat 3 tai 4 hengen pienryhmiin. 
Jokaiselle ryhmälle annetaan 25 kpl A4-pape-
riarkkia sekä 3 minuuttia aikaa rakentaa niistä 
mahdollisimman korkea torni ilman repimistä tai 
liimaamista. Paperiarkkeja saa ainoastaan taitel-
la ja pinota. Lopuksi rakennetut tornit mitataan 
ja julistetaan voittaja.

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

Osion rakenne:

Esittäy- 
tyminen 

Harjoite: 
Paperitornit 

Harjoite: 
Maailman-
kartta

Harjoite: 
Parihaas- 
tattelu 

10 min 15 min 20 min 15 min
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1. Kuvakeskustelu  15 min

Tavoite: Esitellä osion teemat osallistujille 
ja virittää osallistujat keskustelutunnelmaan. 
Välittää osallistujille viesti siitä, että politiikka on 
arkipäiväisiä asioita, jotka koskettavat kaikkia.   
Menetelmä: Slide-esitys, ryhmäkeskustelu. 
Tarvikkeet ja tila: Slide-esitys kuvista, 
projektori. 

Aloita tapaaminen kuvakeskustelulla, jossa 
käydään läpi kuvia tavallisista arkisista asioista 
(esim. koulu, julkinen liikenne, vanhustenhoito, 
urheilupaikat), jotka koskettavat osallistujien 
elämää. Osallistujilta kysytään keskustelussa, 
onko kuvan esittämä asia politiikkaa. Keskuste-
lussa herätetään nuoret ajattelemaan politiikkaa 
arkisina asioina. Kuvakeskustelun päätteeksi 
osallistujilta voi kysyä, mitä he tietävät demokra-
tiasta, ja vastauksia voi käyttää johdatuksena 
seuraaviin harjoitteisiin.

Kuvaesimerkkejä keskusteluun:
• Kuva Suomen poliittisista toimijoista, 

esim. ministerit  Politiikka on virallinen 
järjestelmä, testataan osallistujien 
perustietoa suomalaisesta politiikasta. 

• Kuva lumiaurasta  Politiikka on 
arkipäiväisiä asioita; kuka on vastuussa 
siitä, että tiet aurataan?  

• Kuva vanhusten hoidosta  Politiikka on 
henkilökohtaisia kysymyksiä; kuka hoitaa 
minua, kun olen vanha? 

• Kuva osallistujien koulusta  Politiikka on 
henkilökohtaisia kysymyksiä; kuka päättää 
siitä, missä minä saan käydä koulua? 

• Kuva bussiliikenteestä  Politiikka on 
henkilökohtaisia kysymyksiä; kuka päättää, 
miten julkinen liikenne on järjestetty?  

• Kuva tappelusta parlamentissa, esim. 
Ukraina  Poliittisten kulttuurien erilaisuus, 
minkälainen on suomalainen poliittinen 
kulttuuri? 

• Kuva verotoimistosta  Politiikassa 
on oikeuksia mutta myös vastuita ja 
velvollisuuksia.

• Kuva henkilöstä, jonka mielipiteenilmaisua 
on rajoitettu  Oikeus omiin mielipiteisiin.   

Demokratia ja suomalainen 
poliittinen järjestelmä
Osion tavoitteet: Tavoitteena on, että osallistujien 
tieto demokratiasta poliittisena järjestelmänä lisään-
tyy. Samalla yhteiskunnallinen sanasto ja ymmärrys 
politiikasta kaikkia ihmisiä koskettavana asiana 
kasvavat. Ymmärrys kansalaisen roolista demokraat-
tisessa järjestelmässä lisääntyy ja oman itsensä 
hahmottaminen poliittisena toimijana helpottuu.  

Osa-alueet voidaan jakaa esimerkiksi kahteen eri 
tapaamiskertaan.

Osion rakenne:

Kuvakes-
kustelu

Harjoite: 
Demokratia 
on kompro-

misseja 

Harjoite: 
Demokratia 
on yhteistyötä 

Harjoite: 
Demokratia 
on moniääni-

syyttä

Vierailu/ 
vierailija

Demokratian 
peruspiirteet

Harjoite: 
Minun  
mielipiteeni
demokra-

tiassa
15 min 20 min 10 min 20 min5 min 20 min 30–60 min
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2. Demokratia on yhteistyötä  20 min

Tavoite: Esitellä demokratiaa eri toimijoiden 
yhteistyönä, jossa kaikkia osapuolia tarvitaan 
yhtäläisesti.   
Menetelmä: Leikki, kisailu, ryhmäkeskustelu. 
Tarvikkeet ja tila: Demokraattisia toimijoita A5-
lapuille tulostettuina (esim. puolue, eduskunta, 
hallitus, kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, 
media, kansalainen), hakaneuloja tai 
maalarinteippiä, 3 sanomalehtiarkkia/ryhmä, 
iso tila, jonka reunalta toiselle voi liikkua ilman 
suuria esteitä.

Jaa osallistujat 2 tai 3 ryhmään. Jokaisessa 
ryhmässä osallistujille jaetaan demokraattisista 
toimijoista tulostettuja lappuja, jotka he kiinnittä-
vät rintaansa (esim. hallitus, eduskunta, puolue, 
järjestö, media, kansalainen jne.). Osallistujien 
kanssa voidaan tässä kohtaa kerrata eri toimi-
joiden roolit demokraattisessa järjestelmässä tai 
asiaan voidaan palata Demokratian peruspiirteet 
-osiossa. Varmista, että kaikissa ryhmissä on 
useampia ”kansalaisia”. 

Ryhmien on ylitettävä huoneen lattia, ns. ”kroko-
tiilinvirta”, koskematta jaloillaan lattiaan. Ryhmil-
le annetaan apuvälineiksi tehtävän suorittamista 
varten 2 tai 3 sanomalehtiarkkia, joita ne voivat 
käyttää askeleidensa alla. Kaikkien ryhmän 
jäsenten on ylitettävä ”krokotiilinvirta”. Tehtävän 
suorittaminen ei onnistu ilman yhteistyötä. 

Kun ryhmät ovat päässeet ”krokotiilivirran” 
toiselle puolelle, harjoite puretaan puhumalla 
siitä, miten demokratiassa tarvitaan kaikkia 
toimijoita ja eri toimijoiden on tehtävä toistensa 
kanssa yhteistyötä. Mitä tapahtuu, jos jokin taho 

irtisanoutuu yhteistyöstä? Päästäänkö tavoit-
teisiin vain yhteistyöllä? Tekevätkö jotkin tahot 
enemmän yhteistyötä demokratiassa kuin toiset? 
Mihin kansalaista tarvitaan? 

Jos nuoret eivät vielä tunne poliittisia toimijoita, 
harjoite voidaan vetää myös ilman poliittisia toi-
mijoita. Tällöin muodostuu yleisempi, yhteiskun-
taa yleisesti kuvaava harjoite ja siihen voidaan 
palata vielä, kun käydään läpi Demokratian 
peruspiirteitä. 

Harjoitteen toteutuksessa on otettava huomioon 
osallistujien kulttuurit/uskonnot sekä esteet esim. 
koskea toinen toistaan. Harjoite voidaan käydä 
myös kisailuna joukkueiden välillä.

Esimerkkejä purkukysymyksistä: 
• Mitä harjoitteessa tapahtui?  
• Oliko yhteistyötä helppo tehdä? 
• Vaikuttiko yhteistyöhön jotenkin se,  

mitä toimijoita kukin esitti?
• Mitkä toimijat tekivät eniten yhteistyötä?  

Entä vähiten? 
• Kertooko tämä jotain demokratiasta?  

Tehdäänkö demokratiassa yhteistyötä?
• Tarvittiinko harjoitteen onnistumiseen 

yksi ”johtaja” porukkaan vai 
osallistuivatko kaikki tasapuolisesti?

• Osallistuvatko kaikki toimijat 
demokratiassa tasapuolisesti? 

• Mitkä tahot tekevät demokratiassa 
yhteistyötä?

• Onko eroja siinä, miten demokratia (tai 
”krokotiilinvirta”) toimii omassa maassa 
ja Suomessa? 

3. Demokratia on  
moniäänisyyttä  10 min

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

Pyydä osallistujia ottamaan esiin puhelimensa 
ja valitsemaan sieltä kappale, josta he pitävät tai 
jota he ovat viimeksi kuunnelleet. Ohjeista kaik-
kia käynnistämään musiikin toisto puhelimella. 
Syntyy musiikin sekamelska, jota kuunnellaan 
jonkin aikaa. Pyydä parin minuutin päästä 
kaikkia sulkemaan musiikki. Lopuksi keskustele 
osallistujien kanssa siitä, mitä harjoitteessa 
tapahtui ja miten se liittyy mielipiteenilmaisuun 
demokratiassa. 

Esimerkkejä purkukysymyksistä:
• Mitä harjoitteessa tapahtui? 
• Oliko harjoite miellyttävä vai 

epämiellyttävä? 
• Kuvastaako harjoite millään tavalla 

demokratiaa? 
• Mitä tapahtuu, jos kaikki ”puhuvat” eli siis 

soittavat musiikkia demokratiassa samaan 
aikaan? 

• Voiko musiikin soittamista eli siis 
”puhumista” rajoittaa demokratiassa 
jotenkin?

• Onko parempi, että demokratiassa on 
mielipiteiden ja puheiden sekamelska, 
vai olisiko parempi, jos sekamelskaa olisi 
jotenkin rajoitettu?

• Kuka saa päättää, onko jokin musiikki/
mielipide parempi kuin jokin toinen?

• Ovatko kaikki mielipiteet demokratiassa 
yhtä hyviä? 

• Jos kaikki mielipiteet eivät ole yhtä 
hyviä, miten vähemmän hyvät mielipiteet 
määritellään?

Demokratian ABC 13



4. Demokratia on  
kompromisseja  5 min

Tavoite: Esitellä osallistujille enemmistön valta, 
yksi demokratian pääpiirteistä.  
Menetelmä: Äänestys, ryhmäkeskustelu.
Tarvikkeet ja tila: Kaksi erilaista 
välipalavaihtoehtoa (esim. omenoita ja keksejä). 

Tarjoa ryhmälle kahta erilaista välipalaa aivan 
kuin kyseessä olisi normaali tapaamiseen 
kuuluva eväshetki. Osallistujien tulisi luulla, että 
kyseessä on tapaamisen sisällöstä irrallinen 
taukoaktiviteetti. Ohjeista osallistujia äänestä-
mään viittaamalla sen välipalan puolesta, mitä 
he haluavat syödä. Enemmistö voittaa ja heidän 
valitsemansa välipala annetaan koko ryhmälle. 
Vähemmistön valitsema välipala jää syömättä. 
Vähemmistö joutuu tyytymään enemmistön 
valintaan. Lopuksi keskustellaan siitä, että 
demokratiassa joudutaan usein hyväksymään 
myös päätöksiä, jotka eivät ole itselle mieleisiä.

5. Demokratian peruspiirteet   20 min

Tavoite: Käydä läpi demokratian 
perusperiaatteet ja sen keskeiset toimijat 
Suomessa.  
Menetelmä: Slide-esitys.
Tarvikkeet ja tila: Slide-esitys, projektori.

Käy demokratian peruspiirteet läpi ryhmän 
kanssa slide-esityksen avulla. 

Esimerkkislidet:

Slide 1
Mikä on demokratiaa?
a. Ihmisillä on erilaisia mielipiteitä.
b. Maassa on vapaat vaalit. 

Ihmiset saavat itse päättää, 
ketä he äänestävät vaaleissa.

c. Maassa on avoin päätöksenteko. 
Kansalaiset tietävät, kuka tekee päätöksiä. 
Kansalaiset tietävät myös,  
miten päätökset tehdään.

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

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

f. Ihmiset osallistuvat aktiivisesti  
yhteiskunnan toimintaan.

Slide 2 
Mikä ei ole demokratiaa?
a. On olemassa vain yksi sallittu totuus tai 

mielipide. 
Kaikki muut mielipiteet on kielletty.

b. Maassa on epärehelliset vaalit. 
Ihmiset eivät tiedä, 
onko vaalien tulos oikea.

c. Maassa on suljettu päätöksenteko. 
Kansalaiset eivät tiedä, 
kuka tekee päätöksiä yhteisistä asioista 
tai missä päätökset tehdään.

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

e. Maassa on korruptiota 
eli oikeutta voi ostaa rahalla.

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

g. Ihmiset seuraavat sivusta passiivisesti, 
mitä yhteiskunnassa tapahtuu.

Slide 3
Kuka tai ketkä voivat toimia suomalaisessa 
demokratiassa?  Kun toiminta tapahtuu 
Suomen valtiossa tai kunnissa
a. kansalaiset
b. puolueet
c. kansanedustajat
d. eduskunta
e. hallitus
f. ministeriöt 
g. pääministeri
h. presidentti
i. oikeuslaitos
j. media
k. kansalaisyhteiskunta (yhdistykset, järjestöt) 

Slide 4
Kuka tai ketkä voivat toimia suomalaisessa 
demokratiassa?  Kun toiminta tapahtuu 
kaupungeissa tai kunnissa.
a. kaupunkilainen
a. kaupunginvaltuusto
b. kaupunginhallitus
c. lautakunnat
d. kansalaisyhteiskunta (yhdistykset, järjestöt)
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6. Minun mielipiteeni 
demokratiassa  20 min

Tavoite: Tarjota osallistujille mahdollisuus 
”poliittiseen osallistumiseen” eli omien 
mielipiteiden ilmaisuun. Harjoitteen kautta 
konkretisoituu se, että politiikka ei ole vain 
poliitikkojen asia vaan jokaisella voi olla 
mielipide yhteisistä asioista. Osallistujat 
myös huomaavat, että yhteisistä asioista 
keskusteleminen voi olla mukavaa ja hauskaa. 
Ryhmän kielitaidon mukaan ohjaajan tulee tukea 
ryhmiä keskustelussa. 
Menetelmä: Pienryhmäkeskustelu. 
Tarvikkeet ja tila: Jokaiselle ryhmälle 
valmistellut väitekortit.

Jaa osallistujat muutaman hengen ryhmiin.  
Jaa jokaiselle ryhmälle pino tulostettuja väitteitä 
poliittisista ja arkisista asioista. Ohjeista ryhmää 
käymään väitteet läpi yksi kerrallaan ja keskus-
telemaan jokaisen ryhmän jäsenen mielipiteistä 
asiaan liittyen. Osallistujat voivat esimerkiksi 
lukea vuorotellen väitteen. Kun väite on käsitelty 
eikä siitä enää nouse esiin uusia mielipiteitä, sen 
voi poistaa pakasta. Ryhmän kielitaidon mukaan 
ohjaajan tulee tukea ryhmiä keskustelussa. 

Sano mielipiteesi!
Oletko samaa mieltä vai eri mieltä?
• On ärsyttävää, että Suomessa on niin kylmä. 
• Ruoka minun kotimaassani oli parempaa kuin 

Suomessa. 
• Peruskoulussa täytyy olla kaikille pakollisia 

liikuntatunteja.
• Kaikkien täytyy opiskella ruotsia koulussa.
• Opiskelun yliopistossa täytyy olla ilmaista 

kaikille.
• On oikein, että äiti, lapsi ja vaunut pääsevät 

ilmaiseksi bussiin.
• Kauppojen pitäisi olla auki joka päivä.
• On hyvä asia, että Suomessa maksetaan 

paljon veroja.
• On hyvä, että rikkaat maksavat enemmän 

veroja kuin köyhät. 
• Minun asuinalueelleni kulkee tarpeeksi 

busseja. Lisää ei tarvita.
• Minun asuinalueellani on tarpeeksi paljon 

palveluja ( kauppoja, kirjasto, liikuntakeskus, 
ravintoloita). Lisää ei tarvita.

• Terveydenhoidon (= lääkärin) ei tarvitse olla 
ilmaista kaikille.

• Lasten täytyy päästä päiväkotiin myös silloin, 
kun äiti on kotiäiti tai työtön.

• Tasa-arvoinen avioliittolaki on tärkeä ja 
oikeudenmukainen asia.

• Kehitysvammaisten ihmisten pitäisi  
pysyä kotona eikä käydä töissä.

• Maahanmuuttajien on helppo saada 
Suomesta töitä.

• Kaikkien työntekijöiden pitäisi liittyä 
ammattiliittoon.

• Työntekijälle voi maksaa vähemmän  
palkkaa, jos hän on nuori.

• Naiselle voi maksaa vähemmän palkkaa  
kuin miehelle samasta työstä.

• Rikolliset saavat Suomessa 
oikeudenmukaiset rangaistukset.

7. Vierailu/vierailija  30–60 min

Tavoite: Konkretisoida politiikka- ja demokratia-
teemoja ja antaa politiikalle kasvot sekä 
madaltaa kynnystä ottaa yhteyttä poliitikkoihin/
päättäjiin. 
Menetelmä: Vierailu tai vierailija.
Tarvikkeet ja tila: Riippuu tapaamisen 
lopullisesta sisällöstä.

Järjestä tapaamiskerralle vierailu johonkin 
demokratiaa tai poliittista järjestelmää havain-
nollistavaan kohteeseen. Kohteena voi olla 
esim. eduskunta, kaupunginvaltuusto, kaupun-
kien asukasdemokratiaprojektit, puoluetoimisto, 
poliittinen nuorisojärjestö tai kaupunginosatoi-
mijat. Varmista, että vierailun esittelijä ottaa 
huomioon osallistujien kielitaidon.

Vierailun jälkeen on hyvä varata aikaa ryhmän 
omalle purulle. Mitä vierailusta jäi mieleen? Mikä 
jäi mietityttämään? 

Vaihtoehtoisesti tapaamiskerralle voi järjestää 
vierailijan. Vierailija voi olla esim. kansanedus-
taja, kaupunginvaltuutettu, puoluepoliittisen 
toiminnan aktiivi, asukasyhdistysaktiivi, median 
edustaja tai vapaa aktivisti. Tässäkin tulee 
kiinnittää huomiota vierailijan kykyyn esittää 
asiansa selkokielellä. Osallistujat voivat val-
mistella vierailijalle kysymyksiä etukäteen, jotta 
vierailun lopuksi syntyisi keskustelua.
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Järjestöt ja  
vapaaehtoistyö
Osion tavoitteet: Tavoitteena on, että osallistujat 
ymmärtävät paremmin, mitä käsitteet järjestö ja 
vapaaehtoistyö tarkoittavat, ja samalla lisääntyy tieto 
suomalaisen järjestökentän toiminnasta. Vapaaeh-
toistyön eri mahdollisuudet avautuvat osallistujille ja 
he ymmärtävät, että vapaaehtoistoiminnasta voi olla 
monia hyötyjä heille, myös työllistymisessä. Osal-
listujat hahmottavat aikaisempaa paremmin oman 
ympäristönsä osallistumismahdollisuuksia. Kontrolli 
omasta vapaa-ajasta lisääntyy.   

Osa-alueet voidaan jakaa esimerkiksi kolmeen 
erilliseen tapaamiskertaan.

Osion rakenne:

Mikä on 
järjestö?

Mitä on 
vapaaehtois-
työ?

Esimerkki- 
video

Harjoite: 
Nimeä  
järjestö

Vierailu/ 
Vierailija

Esimerkki- 
video

Harjoite: 
Vapaaehtois-
työn hyödyt

10 min 5 min 20 min 10 min10 min 20 min 30–60 min

Harjoite: Oman  
vapaaehtois-
työn suunni- 
telman teke-

minen
60 min

1. Mikä on järjestö?  10 min

Tavoite: Esitellä järjestön käsite osallistujille. 
Menetelmä: Slide-esitys.
Tarvikkeet ja tila: Slide-esitys, projektori.

Kysy osallistujilta, tietävätkö he, mikä järjestö 
on. Esittele sitten sliden avulla erilaisia suo-
men kielen sanoja järjestölle. Käy myös läpi 
järjestön peruspiirteet.

Esimerkkislidet:

Slide 1
Selitä sanat. Mitä tämä sana tarkoittaa?
a. järjestö 
b. yhdistys 
c. seura 
d. ry 
e. liitto

Slide 2: 
Ihmiset ovat kiinnostuneita monista erilaisista 
asioista.

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

Slide 4
Mikä on järjestön virallinen määritelmä?
a. Järjestössä on vähintään 3 jäsentä.
b. Järjestön toiminta on pysyvää.
c. Järjestöllä on aatteellinen tarkoitus.

Se tarkoittaa, että järjestö toimii 
jonkin asian puolesta, puolustaa jotakin.
Järjestö antaa ihmisille myös lisää tietoa 
jostakin asiasta tai edistää jotain asiaa.

Slide 5
Suomen järjestöt:
a. Suomessa on lähes 135 000 järjestöä.
b. Maahanmuuttajat ovat perustaneet noin 1000 

erilaista järjestöä.
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3. Nimeä järjestö  20 min

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

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

4. Mitä on vapaaehtoistyö  10 min

Tavoite: Esitellä vapaaehtoistyön käsite 
osallistujille.  
Menetelmä: Slide-esitys.
Tarvikkeet ja tila: Slide-esitys, projektori. 

Esittele sliden avulla vapaaehtoistyön 
perusajatus. Esimerkkislidet:

Slide 1
Palkkatyö – Vapaaehtoistyö
Mitä ne tarkoittavat?
a. Palkkatyöstä saa palkkaa.  

– Vapaaehtoistyöstä ei saa palkkaa.
b. Ihmiset tekevät palkkatyötä, 

koska he tarvitsevat rahaa.  
– Ihmiset tekevät vapaaehtoistyötä, 
koska he haluavat tehdä sitä. 

Slide 2
Vapaaehtoistyö: 
a. Ihmiset tekevät vapaaehtoistyötä usein 

järjestöissä.
b. Vapaaehtoistyöstä on hyötyä itselle ja muille.
c. Vapaaehtoistyö voi olla myös harrastus.
d. Vapaaehtoistyö voi olla myös harrastus

5. Esimerkkivideo  10 min

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

Etsi etukäteen esim. YouTubesta tai Vimeosta 
muutama lyhyt esimerkkivideo vapaaehtoistyös-
tä. Valitse esimerkit mahdollisimman erityyppi-
sistä töistä.

Esimerkkivideoita:
• Vapaaehtoistyö vanhusten parissa
• Lipaskeräys tai muu varainhankinnallinen 

vapaaehtoisuus
• Vapaaehtoisuus urheiluseurassa,  

esim. jalkapallon juniorivalmennus 
• Asukasyhdistystoiminta,  

esim. asuinaluejuhlien järjestäminen
• Nuorisotoiminta, esim. partio

2. Esimerkkivideo  5 min

Tavoite: Esittää konkreettinen esimerkki yhden 
järjestön toiminnasta.
Menetelmä: Video.
Tarvikkeet ja tila: Etukäteen valittu 
esimerkkivideo, projektori.

Etsi etukäteen esim. YouTubesta tai Vimeosta 
jonkin järjestön lyhyt esittelyvideo, jossa kerro-
taan, mitä järjestö tekee.
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6. Vapaaehtoistyön hyödyt  20 min

Tavoite: Pohtia, mitä hyötyä vapaaehtoistyöstä 
voisi olla osallistujille, ja konkretisoida, mitä 
taitoja vapaaehtoistyössä voi oppia. 
Menetelmä: Ryhmätyöskentely.
Tarvikkeet ja tila: Paperia, kyniä. 

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

7. Vierailu/vierailija  30–60 min

Tavoite: Tarjota osallistujille konkreettinen 
esimerkki järjestöstä tai vapaaehtoistyöstä 
ja antaa tietoa siitä, miten järjestötoimintaan 
pääsee mukaan.  
Menetelmä: Vierailu tai vierailija. 
Tarvikkeet ja tila: Riippuu tapaamisen 
lopullisesta sisällöstä. 

Järjestä tapaamiskerralle vierailu johonkin jär-
jestöön, jossa järjestön edustaja kertoo järjestön 
toiminnasta ja mahdollisuuksista päästä mukaan 
vapaaehtoistyöhön. Osallistujilta voi ABC-ko-
konaisuuden alussa tiedustella heidän kiin-
nostuksiaan ja valita järjestön sen perusteella. 
Varmista, että vierailun esittelijä ottaa huomioon 
osallistujien kielitaidon ja selkokielistää esittelyä. 
Vierailun jälkeen on hyvä varata aikaa ryhmän 
omalle purulle. Mitä vierailusta jäi mieleen? Mikä 
jäi mietityttämään? jne. Vaihtoehtoisesti tapaa-
miskerralle voidaan järjestää vierailija. Vierailija 
voi olla jonkin järjestön aktiivi ja kertoa omasta 
kokemuksestaan vapaaehtoistyössä. Tässäkin 
tulee varmistaa, että vierailija pystyy esittämään 
asiansa selkokielellä. Osallistujat voivat val-
mistella vierailijalle kysymyksiä etukäteen, jotta 
vierailun lopuksi syntyisi keskustelua. 

8. Oman vapaaehtoistyön  
suunnitelman tekeminen  10 min

Tavoite: Pyrkiä tekemään jokaiselle osallistujalle 
oma, henkilökohtainen suunnitelma uuden 
harrastuksen tai vapaaehtoistyön löytämiseksi ja 
osallistumisrohkeuden lisäämiseksi. 
Menetelmä: Pohdinta, omien kiinnostuksen 
kohteiden kartoitus, vapaaehtoisten kanssa 
työskenteleminen
Tarvikkeet ja tila: Useampi ohjaaja/
vapaaehtoinen, älypuhelimia/tabletteja/
tietokoneita, paperia, kyniä.

Harjoitteen toteutusta varten tarvitaan useampia 
ohjaajia/vapaaehtoisia, jotka voivat työsken-
nellä tiiviisti yksittäisten osallistujien kanssa. 
Osallistujat voidaan myös jakaa 2 tai 3 hengen 
pienryhmiin, jolloin yksi ohjaaja/vapaaehtoinen 
vastaa yhdestä ryhmästä. 

Anna jokaiselle osallistujalle paperi ja kynä ja 
ohjeista heitä piirtämään paperille heidän oman 
elämänsä tärkeimmät asiat ja kiinnostuksen 
kohteet. Tähän oman elämän karttaan voi piirtää 
itsensä keskelle ja sen ympärille ihmisiä, harras-
tuksia, unelmia, asioita, joita pitää tärkeänä, jne. 
Aikaa piirtämiselle voi varata 10–15 min. 

Harjoitteen toiseen vaiheeseen siirryttäessä 
osallistujat pitävät edellisen harjoitteen kartat 
itsellään. Kartan pohjalta osallistujat työstävät 
ohjaajien/vapaaehtoisten tuella oman henki-
lökohtaisen vapaaehtoistyösuunnitelmansa. 
Vapaaehtoistyösuunnitelmaa tehdään osallis-
tujien omien kiinnostusten pohjalta. Minkälaisia 
kiinnostuksen kohteita kartta paljastaa? Mitä 
unelmia osallistujalla ehkä on? Miten vapaaeh-
toistyö (tai uusi harrastus) voisi vastata näihin 
kiinnostuksen kohteisiin tai unelmiin? Ohjaajien/
vapaaehtoisten tehtävänä on kysellä osallistujilta 
tarkentavia kysymyksiä kiinnostuksista, kertoa 
sopivista vapaaehtoistyön/harrastusten vaihto-
ehdoista ja etsiä netistä tietoa näistä mahdolli-
suuksista. 

Suunnitelma voidaan kirjata paperille, jotta se 
jää osallistujille tunnin jälkeen ja siihen voi palata 
tarvittaessa myöhemmin.

Apukysymyksiä vapaaehtoistyön suunnitelmaa 
varten: 
• Millainen vapaaehtoistyö tai harrastus  

sinua kiinnostaa?
• Mitä uutta haluat oppia vapaaehtoistyössä  

tai harrastuksessa? 
• Millaiset järjestöt järjestävät vapaaehtoistyötä 

tai harrastuksia?
• Mikä niistä kiinnostaa sinua? 
• Mistä saat näiden järjestöjen yhteystiedot? 
• Miten voit ottaa yhteyttä näihin järjestöihin? 
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Aktiivisuus omassa arjessa  
(Oikeudet ja velvollisuudet/
Omat mielipiteet)
Osion tavoitteet: Tavoitteena on, että osallistujat 
pohtivat omia mielipiteitään ja niiden ilmaisu helpot-
tuu. Ymmärrys käsitteistä oikeus ja velvollisuus kas-
vaa ja tieto suomalaisista lakisääteisistä oikeuksista 
ja velvollisuuksista lisääntyy. Tunnekokemus siitä, 
että osallistuminen ja aktiivisuus omassa arjessa voi 
olla hauskaa sekä hyödyllistä, vahvistuu.  

Osa-alueet voidaan jakaa esimerkiksi kahteen eri 
tapaamiskertaan.

Osion rakenne:

2. Kuvakeskustelu  15 min

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

Johdata osallistujat tuoliharjoitteen jälkeen 
keskusteluun aktiivisuudesta käyttämällä apuna 
kuvia. Onko kuvassa esiintyvä asia aktiivisuut-
ta? Mitä aktiivisuus tarkoittaa? Milloin ihminen 
on aktiivinen? Pitääkö aina olla aktiivinen? 
Milloin pitää? Milloin ei pidä? Milloin ja miten 
osallistujat ovat itse aktiivisia? Entä passiivisia? 
Keskustelun voi päättää pohdintaan siitä, onko 
oman mielipiteen ilmaisu aktiivisuutta.

Esimerkkikuvia kuvakeskusteluun: 
• Kuva sohvalla laiskottelijasta
• Kuva äänestämisestä
• Kuva oppilaasta pitämässä puhetta koulussa
• Kuva apaattisesta, syrjäytyneestä nuoresta
• Kuva kahvipöydän äärellä käytävästä 

keskustelusta
• Kuva juhlimisesta/yökerhosta
• Kuva sanomalehden lukemisesta 
• Kuva mielenosoituksesta (rauhallinen tai 

aggressiivinen)  
• Kuva poliittisesta kampanjoinnista
• Kuva ihmisestä, jonka mielipiteen ilmaisu on 

estetty

1. Tuolit  10 min

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

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

Harjoite: 
Oikeus- ja velvol-
lisuusväittämät

Harjoite: Tuolit Harjoite: 
NeuvotteluKuvakeskustelu Harjoite:  

Mielipidejana

Oikeudet ja 
velvollisuudet 
Suomessa

10 min 15 min 20 min 10 min15 min 15 min
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3. Mielipidejana  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 miel-
tä” -lappu. Nämä laput muodostavat janan, jolle 
osallistujat asettuvat sen perusteella, mitä mieltä 
ovat ohjaajan esittämistä väitteistä. Väittäminä 
voidaan käyttää esimerkiksi ao. vaihtoehtoja. 
Väittämät on kuitenkin aina muokattava kohde-
ryhmän ikä- ja kokemustasoa sekä kulttuuritaus-
taa vastaaviksi:

• Kahvi on hyvää.
• Koirat ovat kivempia kuin kissat.
• Hevoset ovat kivempia kuin lehmät.
• Kotimaassani on parempi sää kuin Suo-

messa.
• Kaikkien on pakko äänestää vaaleissa.
• Vanhempia ihmisiä täytyy kunnioittaa.
• Kaikilla on oikeus sanoa mielipiteensä, 

vaikka se olisi millainen tahansa 
(esimerkiksi rasistinen tai naisvihainen).

• Ihmisen täytyy ansaita elantonsa omalla 
työllä. 
Ihmisten ei pitäisi elää sosiaalituen varassa.

• Uskonto on yksityinen asia.
• Turkistarhaus pitää kieltää.
• Joskus voi olla oikein rikkoa lakia.
• Abortti on oikein ja sallittua.
• Kuolemanrangaistus on hyvä asia. 
 
Kunkin väittämän ja janalle asettumisen jälkeen 
osallistujilta voidaan kysellä, miksi he ovat 
asettautuneet juuri tiettyyn kohtaan janaa. Kysy 
sekä samaa mieltä olevilta että eri mieltä olevilta. 
Harjoitteen lopuksi voidaan yhdessä keskustella 
siitä, minkälaisissa tilanteissa osallistujien on 
helppo ilmaista oma mielipiteensä. Entä min-
kälaisissa tilanteissa on vaikea ilmaista oma 
mielipiteensä? Onko Suomessa ja omassa 
kotimaassa erilaista kertoa oma mielipiteensä? 
Mistä omat mielipiteet tulevat? Kuka niihin 
vaikuttaa?

4. Neuvottelu  15 min

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

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

Ryhmille kerrotaan, että henkilöt ovat lento-
koneessa, joka alkaa pudota, ja hahmojen on 
hypättävä koneesta laskuvarjolla. Laskuvarjoja 
on kuitenkin yksi vähemmän kuin hahmoja. 
Osallistujat joutuvat omassa roolissaan keksi-
mään perusteluja sille, miksi heidän hahmonsa 
pitäisi saada laskuvarjo. Kaksi hahmoa ei voi 
käyttää samaa laskuvarjoa. Huomio kiinnittyy 
neuvottelutaitojen lisäksi myös moraalisiin 
valintoihin. 

Harjoite puretaan, kun kaikki ryhmät ovat 
saaneet neuvottelun päätökseen. Oliko tehtävä 
helppo? Kuka teki lopullisen päätöksen vai oliko 
päätös yksimielinen? Mikä oli vaikeinta oman 
hahmon perusteluissa? 
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5. Oikeudet ja velvollisuudet 
Suomessa  10 min

Tavoite: Tutustuttaa osallistujat oleellisiin 
lakisääteisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin 
Suomessa. 
Menetelmä: Slide-esitys.
Tarvikkeet ja tila: Slide-esitys, projektori.

Esittele slide-esityksen avulla tärkeitä lakisäätei-
siä oikeuksia ja velvollisuuksia Suomessa.

Slide 1 Oikeudet =
Oikeus on lupa tai mahdollisuus tehdä jotain.
a. Suomen perustuslaki kertoo, 

mitä ovat perusoikeudet. 
Kaikilla kansalaisilla on perusoikeudet. 
Muut lait eivät saa olla ristiriidassa perustus-
lain kanssa.

b. Jos ulkomaalainen asuu Suomessa  
pysyvästi, hänellä on melkein samat oikeudet 
kuin suomalaisilla. 
Eroja oikeuksissa voi olla esimerkiksi työnte-
ossa ja äänioikeudessa.

Slide 2
Jokaisella ihmisellä on samat oikeudet lain 
edessä.
a. Kaikilla on oikeus elää rauhassa ja olla 

vapaa, jokaisen omaisuus on turvassa.
b. Kaikilla on sananvapaus.
c. Kaikilla on uskonnonvapaus.
d. Kaikilla on kokoontumisvapaus.
e. Kaikilla on oikeus liikkua vapaasti Suomessa.
f. Kaikilla on kotirauha.
g. Kaikilla on kirje- ja puhelinsalaisuus.

h. Kaikilla on oikeus opiskella ilmaiseksi pe-
ruskoulussa.

i. Kaikilla on oikeus valita työnsä 
ja saada siitä palkkaa.

j. Kaikilla on oikeus perusasioihin.
k. Sellaisia ovat esimerkiksi terveyspalvelut ja 

asunto.
l. Kaikilla yli 18-vuotiailla on äänioikeus, 

jos he ovat Suomen kansalaisia.

Slide 3 Velvollisuudet = 
Velvollisuus tarkoittaa, että ihmisen täytyy tehdä 
jotain, hänellä on vastuu tehdä jotain.
a. Kaikilla ihmisillä on velvollisuuksia, 

eli asioita, jotka on pakko tehdä.
b. Kaikilla suomalaisilla ja maahanmuuttajilla on 

samat velvollisuudet,mutta maahanmuuttajilla 
ei ole asevelvollisuutta Suomessa.

Slide 4
Mitä velvollisuuksia on kaikilla ihmisillä?
c. Kaikilla on velvollisuus noudattaa lakia.
d. Kaikilla 7–16-vuotiailla lapsilla on 

oppivelvollisuus, eli heidän täytyy käydä 
koulua.

e. Kaikilla kansalaisilla on velvollisuus maksaa 
veroja (poikkeus: lapset)

f. Kaikilla vanhemmilla on velvollisuus huoleh-
tia omista lapsistaan.

g. Kaikilla on velvollisuus auttaa, jos joku tar-
vitsee apua esimerkiksi onnettomuudessa.

h. Kaikilla 18–60-vuotiailla suomalaisilla miehillä 
on asevelvollisuus.

i. Suomen kansalaisilla on velvollisuus puolus-
taa omaa maataan, jos tulee sota.

j. Suomen kansalaisilla täytyy olla sukunimi ja 
etunimi.

6. Oikeus- ja  
velvollisuusväittämät  20 min

Tavoite: Kerrata oikeudet ja velvollisuudet 
leikkimielisellä äänestysharjoitteella. 
Menetelmä: Äänestys.
Tarvikkeet ja tila: Väittämät joko luettuna 
tai slide-esityksessä, punainen ja vihreä 
äänestyslappu jokaiselle osallistujalle.

Jaa jokaiselle osallistujalle yksi punainen ja 
yksi vihreä äänestyslappu. Lue sitten väittämiä 
oikeuksista ja velvollisuuksista Suomessa. 
Osallistujat äänestävät vihreillä ja punaisilla 
äänestyslapuilla, onko kyseessä todellinen 
oikeus/velvollisuus vai keksitty. Vihreä lappu 
nostetaan, jos osallistuja uskoo oikeuden/velvol-
lisuuden olevan todellinen; punainen taas silloin, 
jos kyseessä on valheellinen väittämä. Kerro 
oikea vastaus aina kunkin äänestyksen jälkeen.   

Väittämät
• Suomessa on kiellettyä kirjoittaa oma mieli-

pide esimerkiksi lehteen – Väärin
• Suomessa kaikkien täytyy kuulua evankelis-

luterilaiseen kirkkoon – Väärin
• Jokaisen Suomessa asuvan ihmisen täytyy 

noudattaa Suomen lakia – Oikein 
• Sinun täytyy päästää tuntemattomat ihmiset 

sisälle kotiisi – Väärin
• Ulkomaalainen saa äänestää kunnallisvaa-

leissa, jos hän asuu Suomessa vakituisesti 
– Oikein 

• Eläkeläiset (yli 65-vuotiaat) eivät saa enää 
äänestää vaaleissa – Väärin

• Mies tai vaimo saa avata puolisonsa kirjeet 
tai lukea hänen tekstiviestinsä – Väärin  

• Suomessa lapsen ei tarvitse käydä koulua, 
jos hän ei itse halua – Väärin

• Suomessa täytyy auttaa, jos tuntematon 
ihminen makaa loukkaantuneena maassa – 
Oikein 

• Eläkeläisten ei tarvitse enää maksaa veroja 
– Väärin

• Ulkomaalaisen miehen on pakko mennä 
Suomessa armeijaan – Väärin
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Kertaus
Osion tavoitteet: Tavoitteena on, että osallistujat 
muistelevat kokonaisuuden aikana opittua ja kes-
kusteltua ja heille jää hyvä mieli kokonaisuudesta. 
Kertaus antaa myös ohjaajalle mahdollisuuden 
kerätä palautetta kokonaisuudesta.

Osa-alueet voidaan jakaa esimerkiksi kolmeen 
erilliseen tapaamiskertaan. 

Osion rakenne: 

1. Leikkimielinen tietokilpailu  20 min

Tavoite: Kannustaa osallistujia kertaamaan 
hauskalla tavalla kokonaisuuden aikana opittua.
Menetelmä: Tietokilpailu.
Tarvikkeet ja tila: Tietokilpailukysymykset, 
paperia ja kyniä joukkueille sekä palkinto 
voittajajoukkueelle.

Jaa ryhmä esim. kahteen joukkueeseen, joissa 
osallistujat kisaavat leikkimielisessä tietokilpai-
lussa. Ohjeista joukkueita keksimään itselleen 
nimi. Anna jokaiselle kysymykselle vastausaikaa 
muutama minuutti ja varmista, että kaikki jouk-
kueessa osallistuvat vastausten kirjaamiseen. 
Lopuksi pisteytä vastaukset haluamallasi tavalla 
ja julista voittaja. Huomaa, että vastauksia voi 
olla monenlaisia ja pisteitä voi antaa eri periaat-
teilla. Pistelaskusta ei siis kannata tehdä liian 
vakavaa.

Tietokilpailukysymykset
1.  Mitä demokratia on? Millainen on demo-

kraattinen yhteiskunta?
2.  Ketkä voivat olla mukana suomalaisessa 

demokratiassa?
3.  Sanokaa mahdollisimman monta järjestöä 

Suomessa. 
4.  Minkä väriset silmät ohjaajalla on?
5.  Mitä tarkoittaa vapaaehtoistyö?
6.  Kenet tapasitte järjestövierailulla?  

Mikä oli hänen nimensä?
7.  Millaisen järjestön te haluaisitte perustaa?
8.  Mikä oli tärkein uusi sana, jonka opitte  

tällä kurssilla? 
9.  Sanokaa yksi uusi asia, jonka opitte  

kurssin aikana. 
10. Sanokaa yksi asia, mitä ette tienneet  

ennen kurssia. 
11. Mikä oli tärkein asia, minkä opitte kurssilla? 

2. Ryhmäkeskustelu tapaamisten  
aikana opitusta  20 min

Tavoite: Kannustaa osallistujia pohtimaan 
omaa oppimistaan tarkemmin sekä saattaa se 
sanalliseen muotoon yhdessä muiden kanssa. 
Menetelmä: Ryhmäkeskustelu.
Tarvikkeet ja tila: Paperia ja kyniä ryhmille.  

Jaa ryhmä 3 tai 4 osallistujan pienryhmiin. 
Ohjeista ryhmiä keskustelemaan siitä, mikä on 
ollut parasta kokonaisuuden aikana ja mitä he 
ovat oppineet. Lopuksi jokainen ryhmä esittelee 
koko ryhmälle muutaman heidän pienryhmäs-
sään esiin nousseen asian.

3. Aktiivisen kansalaisen  
toivepuu  10 min

Tavoite: Suunnata osallistujien ajatukset 
tulevaisuuteen, ABC:n jälkeiseen aikaan. 
Kannustaa osallistujia pohtimaan, miten 
tapaamisissa opitut asiat siirretään omaan 
arkeen. 
Menetelmä: Pohdinta, post-it-lappu.
Tarvikkeet ja tila: Post-it-lappuja, seinä, jolle 
kiinnittää laput. 

Jaa jokaiselle osallistujalle muutama post-it-
lappu. Ohjeista heitä kirjaamaan ylös ainakin 
yksi aktiivisen kansalaisen toive tai unelma 
tulevaisuudelle. Täsmennä ohjeistuksessa, 
että toiveen tulisi liittyä aktiivisuuteen omassa 
elämässä ja osallistumiseen, ABC-kokonaisuu-
den teemoihin. Lopuksi post-it-laput liimataan 
yhdelle seinälle osallistujien valitsemaan 
muodostelmaan. Ryhmästä voidaan myös ottaa 
kuva tämän toivepuun edessä.

4. Osallistumistodistukset  15 min

Tavoite: Juhlistaa kokonaisuuden päätöstä 
ja antaa jokaiselle osallistujalle oma todistus 
kokonaisuuden läpikäymisestä. 
Menetelmä: Juhlistaminen, todistukset.
Tarvikkeet ja tila: Osallistumistodistukset 
kaikille osallistujille. 

Valmistele jokaiselle osallistujalle etukäteen 
todistus kurssin suorittamisesta. Todistukset 
jaetaan juhlallisesti luokan edessä taputuksien 
saattelemana. 

Harjoite: 
Leikkimieli-
nen tietokil-
pailu

Osallistu-
mistodis-
tukset

Harjoite: 
Ryhmä-
keskustelu 
tapaamis-

ten aikana 
opitusta

Harjoite: 
Toivepuu

20 min 20 min 10 min 15 min
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Lisämateriaali – Sanasto
Sanasto sisältää selitettävän sanaston ja lyhyet, 
kielenopiskelijoiden tarpeisiin yksinkertaistetut 
selitykset. 

Sanasto on laadittu sen mukaan, että opiskelijoiden 
kielitaidon taso olisi vähintään A2.1.

mielipide = mitä sinä ajattelet jostakin asiasta
vaalit = Vaaleissa ihmiset äänestävät eli valitsevat oman ehdokkaan 
suuresta joukosta ehdokkaita. Presidentinvaaleissa ihmiset valitsevat 
presidentin, eduskuntavaaleissa ihmiset valitsevat 200 kansanedus-
tajaa eduskuntaan. Kunnallisvaaleissa ihmiset valitsevat päättäjät val-
tuustoon. Kunnallisvaaleissa voi äänestää vain saman kunnan sisällä.
avoin päätöksenteko = päättäjät kertovat ihmisille avoimesti niistä 
asioista, joista he tekevät päätöksiä, sekä valmiista päätöksistä
kunnioittaa (1) = antaa arvoa, arvostaa jotakin asiaa tai ihmistä
ihmisoikeuksia  ihmisoikeus = jokaisella ihmisellä on samat yleiset 
oikeudet, esimerkiksi oikeus elää, oikeus sanoa oma mielipide ja 
valita oma uskonto
oikeusjärjestelmä = Yhteiset säännöt ja lait yhteiskunnassa 
selittävät, mikä on oikein ja mikä on väärin. Sääntöjä ja lakeja täytyy 
noudattaa. Sääntöjä ja lakeja täytyy valvoa oikeudenmukaisesti ja 
tasapuolisesti.
yhteiskunta = ihmiset ja ryhmät, jotka asuvat, elävät ja toimivat 
samassa maassa
sallittu = saa tehdä (vastakohta: kielletty)
totuus = tosi asia
epärehellinen = kun ihminen ei puhu totta
rikotaan  rikkoa (1) = hajottaa, tuhota
korruptio = Jos virkamies, esimerkiksi poliisi tai tuomari, ottaa mak-
sun ihmisiltä ja tekee sitten työnsä väärin tai huonosti. Jos maassa on 
korruptiota, yhteiskunta ei toimi tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti.
seurata sivusta = katsoa kun muut tekevät, ei mennä mukaan, ei 
tehdä itse
kansalaiset, kansalainen = ihminen, joka on syntynyt tietyssä 
maassa, on sen maan kansalainen. Kansalaisuutta voi myös anoa tai 
hakea. Suomessa asuu Suomen kansalaisia eli suomalaisia.
puolue = poliittinen järjestö, joka haluaa, että yhteiskunta kehittyy 
tiettyyn suuntaan tai tietyllä tavalla. Eri puolueilla on erilaiset tavoitteet. 
Suomalaisia puolueita ovat esimerkiksi Kokoomus, Vasemmistoliitto, 
Vihreät, Keskusta ja SDP.
kansanedustaja = ihminen, joka edustaa kansaa eduskunnassa. 
Maan kansalaiset valitsevat kansanedustajat vaaleissa. Suomessa 
kansanedustajia on 200.
eduskunta = Eduskunta säätää lait ja päättää siitä, miten Suomen 
valtio käyttää rahaa
hallitus = Suomen hallituksessa ovat pääministeri ja kaikki muut 
ministerit
ministeriö = hallituksen osa. Suomessa on 12 eri ministeriötä, 
esimerkiksi oikeusministeriö, sisäministeriö, puolustusministeriö. 
Ministeriöillä on erilaiset tehtävät. Oikeusministeriö suunnittelee lait, 
sisäministeriö huolehtii turvallisuudesta Suomen sisällä ja puolustus-
ministeriö huolehtii Suomen puolustamisesta muita maita vastaan.
pääministeri = pääministeri johtaa hallitusta. Suomen pääministeri on 
nyt Juha Sipilä.
presidentti = maan ylin johtaja. Nyt Suomen presidentti on Sauli 
Niinistö.
oikeuslaitos = oikeuslaitos toteuttaa lakeja ja oikeutta. Oikeuslaitos 
antaa rangaistuksen, jos ihminen tekee rikoksen.
media = esimerkiksi televisio, radio, sanomalehti, internet
kansalaisyhteiskunta = sellainen toiminta tai työ, joka ei kuulu 
valtiolle tai kunnalle. Kansalaisyhteiskuntaan kuuluvat esimerkiksi 
yhdistykset ja järjestöt.
kaupunkilainen = ihminen, joka asuu kaupungissa
kunta = alue, jolla on oma nimi ja hallinto. Esimerkiksi Helsingin 
kaupunki on kunta.
kaupunginvaltuusto = kaupunginvaltuustossa on ryhmä ihmisiä, 
jotka kuuluvat eri puolueisiin. Valtuusto on ylin päättäjä kunnassa.
kaupunginhallitus = kaupunginhallitus on ryhmä ihmisiä, jotka teke-
vät yhdessä päätöksiä kaupungin taloudesta ja hallinnosta.
lautakunnat, lautakunta = lautakunta toimii kunnan politiikassa. Lau-
takunnassa on ryhmä ihmisiä, jotka selvittävät ja valmistelevat asioita 
kunnan hallitusta varten. Sen jälkeen hallitus päättää asioista.
asuinalue = alue, jossa ihmiset asuvat kaupungin tai kunnan sisällä, 
lähiö.

palveluja  palvelu = palvelu on yleensä hyödyllinen työ, jonka voi 
ostaa. Kun sinä esimerkiksi ostat hiustenleikkuun kampaajalla, sinä 
ostat palvelun. Kun sinä lainaat kirjastosta kirjan, sinä käytät julkista 
palvelua.
tasa-arvo = kun asiat toimivat samalla tavalla miehille ja naisille
tasa-arvoinen avioliittolaki = laki, jossa sanotaan, että naimisiin voi 
mennä mies+nainen, mies+mies tai nainen+nainen.
liittyä (1) = mennä mukaan
ammattiliitto = ammattiliitto puolustaa työntekijöiden oikeuksia
kehitysvammainen = ihminen jolla on syntymästä tai lapsuudesta 
asti ollut vamma tai sairaus, jonka vuoksi asioiden ymmärtäminen ja 
oppiminen on vaikeaa 
rikollinen = ihminen, joka tekee rikoksia, tekee väärin, ei noudata 
lakia
oikeudenmukainen = kaikille oikea asia
ajaa (1) omaa etua = Jos sinä ajat omaa etuasi, silloin sinä pidät 
huolta siitä, että sinua kiinnostavat asiat onnistuvat ja toimivat hyvin.
määritelmä = se mitä sana tai asia tarkoittaa. Sanan ’keittiö’ määri-
telmä voisi olla esimerkiksi ”huone jossa ihmiset laittavat ruokaa ja 
syövät”.
aatteellinen tarkoitus = se tavoite tai määränpää, johon yhdistys ha-
luaa päästä. Esimerkiksi eläinsuojeluyhdistys haluaa suojella eläimiä. 
Eläinten suojeleminen on sen yhdistyksen aatteellinen tarkoitus.
pysyvä = aina sama, vakituinen
yhteystiedot = koko nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
ottaa (1) yhteyttä = soittaa, kirjoittaa kirje tai lähettää sähköpostia
kivempi  kiva (komparatiivi) = enemmän kiva
äänestää (1) = Kun vaaleissa annat sinun äänesi ehdokkaalle, 
äänestät häntä.
rasistinen = sellainen joka vihaa ihmisiä, jotka ovat eri rotua
naisvihainen = sellainen joka vihaa naisia
ansaita (5) = tehdä työtä ja saada työstä rahaa
elanto = raha jolla ihminen elää, asuu ja syö
sosiaalituki = raha jonka sosiaalitoimisto tai Kela maksaa
yksityisasia = oma asia, jota ihmiset eivät halua kertoa muille
turkistarhaus = Eläin kasvatetaan häkissä, sitten lopetetaan ja sen 
karvasta tehdään vaatteita.
abortti = Vauva otetaan ulos naisen kohdusta, ennen kuin se kasvaa 
isoksi ja voi syntyä.
kuolemanrangaistus = ihmisen täytyy kuolla siksi, että hän on tehnyt 
rikoksen. Silloin hän saa kuolemanrangaistuksen. Suomessa ei ole 
kuolemanrangaistusta.
ristiriidassa  ristiriita = Kun ollaan eri mieltä tai kun kaksi asiaa ei 
toimi yhdessä.
äänioikeus = oikeus äänestää vaaleissa
omaisuus = kaikki se, mitä ihminen omistaa, mitä hänellä on
sananvapaus = kaikilla on oikeus sanoa oma mielipide julkisesti
uskonnonvapaus = kaikilla on oikeus valita oma uskonto
kokoontumisvapaus = kaikilla on oikeus pitää kokous tai järjestää 
mielenosoitus
kotirauha = ihmisellä on oikeus olla rauhassa kotona
kirjesalaisuus = kaikilla on kirjesalaisuus, eli ihmiset eivät saa lukea 
toisten kirjeitä
puhelinsalaisuus = kaikilla on puhelinsalaisuus, eli ihmiset eivät saa 
kuunnella, kun toinen puhuu puhelimessa
perusasia = tavallinen, tärkeä asia, joka kaikilla on. Esimerkiksi 
asunto ja ruokaa.
noudattaa (1) lakia = tehdä ne asiat, jotka laki määrää
oppivelvollisuus = lasten on pakko käydä koulussa luokat 1–9 (Suo-
messa) tai saada sama oppimäärä kuin koulussa
veroja  vero = raha, jota ihmiset maksavat valtiolle. Suomessa 
ihmiset maksavat veroja esimerkiksi palkasta ja ruoasta. Verorahoilla 
valtio maksaa esimerkiksi sairaaloiden ja koulujen toiminnan.
huolehtia (1) = pitää huolta, hoitaa
asevelvollisuus = pakko käydä armeija ja osallistua sotaan, jos sota 
alkaa omassa maassa. Suomessa vain miehillä on asevelvollisuus, 
naiset voivat mennä armeijaan, jos he haluavat.
puolustaa (1) maata = mennä sotaan oman maan vuoksi, mennä 
sotaan, koska haluaa auttaa omaa maata
evankelisluterilainen kirkko = yleisin uskonto / kirkko Suomessa
luterilainen = ihminen joka kuuluu evankelisluterilaiseen kirkkoon
tuntemattomat  tuntematon = tuntematon ihminen on sellainen 
ihminen, jota sinä et tunne tai tiedä
vakituisesti  vakituinen = pysyvä, aina sama, sellainen mikä ei 
muutu
puoliso = (yleensä) se ihminen jonka kanssa on naimisissa, vaimo 
tai mies
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”Tämä oli hyödyllistä minulla, koska 
olen oppinut ilmaisemaan minun mieli-
pidetta enemmän.”

 
– Osallistuja, yksittäinen  

Demokratiakasvatuksen uppopaistotunti

Mikä demokratiakasvatuksen 
uppopaisto?
• Demokratiakasvatuksen uppopaisto on 1+2 

tunnin kokonaisuus, jossa valittua teemaa 
käsitellään kokemuksellisten harjoitteiden ja 
keskustelujen kautta.

• Uppopaisto ei vaadi ryhmältä pitkää 
sitoutumista. 

• Ensimmäinen tunti käytetään ryhmädyna-
miikan rakentamiseen, kaksi seuraavaa itse 
temaattisen harjoitteiden käsittelyyn. Kaksi 
tapaamista voidaan myös yhdistää yhdeksi 
kolmen tunnin kokonaisuudeksi.

• Menetelmät ovat osallistavia ja osallis-
tujien omiin kokemuksiin, mielipiteisiin ja 
keskusteluihin perustuvia. Uppopaistossa 
keskitytään oman ajattelun rohkaisuun ja 
oivaltamiseen sekä muiden mielipiteiden 
kuunteluun.

Tutustu-
minen

Loppu-
keskus-
telu

Kuvakes-
kustelu

Harjoit-
teet

Osallis-
tujien 
palaute

3.2 Nuorten oman ajattelun 
kehittäminen ja oivallusten 
antaminen 

Demokratiakasvatuksen 
uppopaisto
 
Jos päätavoitteenasi on vahvistaa osallistujien roh-
keutta osallistua ja ilmaista mielipiteensä sekä antaa 
heille uusia oivalluksia, Demokratiakasvatuksen 
uppopaisto on oikea toimintamalli sinulle. 

Demokratiakasvatuksen uppopaiston tavoitteet: 
Tavoitteena on kohderyhmän innostaminen demo-
kratiakasvatuksellisten teemojen pariin matalan 
kynnyksen toiminnalla sekä tarjota heille mahdolli-
suus ajatusten vaihtoon ja keskusteluun. Rohkeus 
ja motivaatio ilmaista omia mielipiteitään kasvavat ja 
samalla vahvistuu kyky kuunnella toisten mielipiteitä. 

Uppopaiston rakenne: 1 tai 2 tapaamista

Teemat:  
Demokratia, Oikeudet,  
velvollisuudet ja moraali 
Omien mielipiteiden ilmaisu  
ja perustelu, Suomalainen 
yhteiskunta, Naisten (poliittinen) 
osallistuminen
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Teeman tavoitteet: Tavoitteena on lisätä osallistu-
jien ymmärrystä demokratiasta poliittisena järjestel-
mänä sekä selkiyttää jokaisen omaa roolia demokra-
tiassa. Osallistujat ymmärtävät myös suomalaisen 
hyvinvointivaltion perusidean.  

Teema voidaan toteuttaa yhdessä tai kahdessa 
tapaamisessa.

Teeman rakenne:

Esittäytymi-
nen

Harjoite: 
Paperitornit

Harjoite:  
Maailman-
kartta

Harjoite:  
Parihaastat-
telu

10 min 15 min 20 min 15 min

1. Esittäytyminen  10 min

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

4. Paperitornit  15 min

Tavoite: Antaa ohjaajalle käsitys osallistujien 
ryhmätyötaidoista. Rentouttaa ja naurattaa 
ryhmää.  
Menetelmä: Leikkimielinen kisailu.
Tarvikkeet ja tila: 25 kpl A4-paperiarkkia 
jokaiselle ryhmälle, mittanauha, iso tila, jossa 
osallistujat voivat jakautua ryhmiin. 

Jaa osallistujat 3 tai 4 hengen pienryhmiin. 
Jokaiselle ryhmälle annetaan 25 kpl A4-pape-
riarkkia sekä 3 minuuttia aikaa rakentaa niistä 
mahdollisimman korkea torni ilman repimistä tai 
liimaamista. Paperiarkkeja saa ainoastaan taitel-
la ja pinota. Lopuksi rakennetut tornit mitataan ja 
julistetaan voittaja.

2. Maailmankartta  15 min

Tavoite: Antaa ohjaajalle nopeasti käsitys 
ryhmän etnisestä kokoonpanosta ja taustoista. 
Tarjota osallistujille mahdollisuus kertoa jotain 
omasta maastaan. 
Menetelmä: Liikkuminen tilassa, esittäytyminen.
Tarvikkeet ja tila: Iso tila, jossa osallistujat 
voiva liikkua vapaasti.

Ohjeista ryhmää, että huone on maailmankartta. 
Yhdellä seinällä on pohjoinen, toisella etelä jne. 
Jokainen osallistuja asettuu tällä kuvitellulla 
maailmankartalla seisomaan sinne, missä on 
syntynyt/kasvanut. Vuorollaan jokainen kertoo 
itsestään ja kotimaastaan. Osallistujat voivat 
esimerkiksi kertoa, mikä on parasta heidän 
kotimaassaan.

3. Parihaastattelu  20 min

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

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

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

Uppopaistoteema: Demokratia

Harjoite: 
Demokratia 
on yhteis-
työtä

Harjoite: 
Demo-

kratia on 
kompro-
misseja 1

Harjoite: 
Demokratia 
on moniää-
nisyyttä

5 min 10 min 20 min

Kuvakes- 
kustelu

20 min

Harjoite: 
Demokratia 
on kompro-
misseja 2

Loppukes-
kustelu

Harjoite: 
Hyvinvoin-

tivaltio ja 
suomalainen 
demokratia

Osallistujien 
palaute

10 min15 min20 min 15 min
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6. Demokratia on yhteistyötä  20 min

Tavoite: Esitellä demokratiaa eri toimijoiden 
yhteistyönä, jossa kaikkia osapuolia tarvitaan 
yhtäläisesti. 
Menetelmä: Leikki, kisailu, ryhmäkeskustelu.
Tarvikkeet ja tila: Demokraattisia toimijoita A5-
lapuille tulostettuina (esim. puolue, eduskunta, 
hallitus, kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, 
media, kansalainen), hakaneuloja tai 
maalarinteippiä, 3 sanomalehtiarkkia/ryhmä, 
iso tila, jonka reunalta toiselle voi liikkua ilman 
suuria esteitä.

Jaa osallistujat 2 tai 3 ryhmään. Jokaisessa 
ryhmässä osallistujille jaetaan demokraattisista 
toimijoista tulostettuja lappuja, jotka he kiinnittä-
vät rintaansa (esim. hallitus, eduskunta, puolue, 
järjestö, media, kansalainen jne.). Osallistujien 
kanssa voidaan tässä kohtaa kerrata eri toimi-
joiden roolit demokraattisessa järjestelmässä tai 
asiaan voidaan palata Demokratian peruspiirteet 
-osiossa. Varmista, että kaikissa ryhmissä on 
useampia ”kansalaisia”. 

Ryhmien on ylitettävä huoneen lattia, ns. ”kroko-
tiilinvirta”, koskematta jaloillaan lattiaan. Ryhmille 
annetaan apuvälineiksi tehtävän suorittamista 
varten 2 tai 3 sanomalehtiarkkia, joita ne voivat 
käyttää askeleidensa alla. Kaikkien ryhmän 
jäsenten on ylitettävä ”krokotiilinvirta”. Tehtävän 
suorittaminen ei onnistu ilman yhteistyötä. 

Kun ryhmät ovat päässeet ”krokotiilivirran” 
toiselle puolelle, harjoite puretaan puhumalla 
siitä, miten demokratiassa tarvitaan kaikkia 
toimijoita ja eri toimijoiden on tehtävä toistensa 

kanssa yhteistyötä. Mitä tapahtuu, jos joku taho 
irtisanoutuu yhteistyöstä? Päästäänkö tavoit-
teisiin vain yhteistyöllä? Tekevätkö jotkin tahot 
enemmän yhteistyötä demokratiassa kuin toiset? 
Mihin kansalaista tarvitaan? 

Jos poliittiset toimijat eivät ole vielä tuttuja 
nuorille, harjoite voidaan vetää myös ilman 
poliittisia toimijoita. Tällöin muodostuu yleisempi, 
yhteiskuntaa yleisesti kuvaava harjoite ja siihen 
voidaan palata vielä, kun käydään läpi Demokra-
tian peruspiirteitä. 

Harjoitteen toteutuksessa on otettava huomioon 
osallistujien kulttuurit/uskonnot sekä esteet esim. 
koskea toinen toistaan. Harjoite voidaan käydä 
myös kisailuna joukkueiden välillä.

Esimerkkejä purkukysymyksistä:
• Mitä harjoitteessa tapahtui?  
• Oliko yhteistyötä helppo tehdä? 
• Vaikuttiko yhteistyöhön jotenkin se,  

mitä toimijoita kukin esitti?
• Mitkä toimijat tekivät eniten yhteistyötä?  

Entä vähiten? 
• Kertooko tämä jotain demokratiasta?  

Tehdäänkö demokratiassa yhteistyötä?
• Tarvittiinko harjoitteen onnistumiseen  

yksi ”johtaja” porukkaan vai osallistuivatko 
kaikki tasapuolisesti?

• Osallistuvatko kaikki toimijat demokratiassa 
tasapuolisesti? 

• Mitkä tahot tekevät demokratiassa yhteistyötä?
• Onko eroja siinä, miten demokratia (tai 

”krokotiilinvirta”) toimii omassa maassa ja 
Suomessa?

5. Kuvakeskustelu  20 min

Tavoite: Esitellä teema osallistujille ja virittää 
osallistujat keskustelutunnelmaan. Saada 
käsitys osallistujien teemaa koskevasta 
tietotasosta. 
Menetelmä: Slide-esitys, ryhmäkeskustelu.
Tarvikkeet ja tila: Slide-esitys kuvista, 
projektori.

Valmistele kuvista slide-esitys, jossa käydään 
läpi demokratiaan liittyviä kuvia. Osallistujilta 
kysytään keskustelussa esim. se, mitä he 
näkevät kuvassa, onko kuvan asia tuttu heille 
sekä onko kuvan asia heidän mielestään tärkeä, 
hyvä tai huono ja kuuluuko asia demokratiaan. 
Keskustelussa tulisi nousta esiin tyypillisimpiä 
demokratiaan liittyviä asioita ja osallistujien tulisi 
virittäytyä keskustelutunnelmaan. 

Kuvaesimerkkejä keskusteluun:
• Kuva demokratian instituutiosta, symbolista 

esim. eduskuntatalosta  Miltä demokratia 
näyttää?  

• Kuva hallituksen neuvottelusta  Demokratia 
on keskustelua ja päätöksentekoa.

• Kuva puoluekartasta  Demokratia on 
monenlaisia mielipiteitä. 

• Kuva äänestämisestä  Demokratian  
yksi peruspilareista.

• Kuva vaalituloksen jälkeen itkevästä 
kannattajasta  Demokratian päätökset  
eivät aina ole itselle parhaita mahdollisia.

• Kuva tappelusta parlamentissa, esim. 
Ukraina  Poliittisten kulttuurien erilaisuus, 
minkälainen on suomalainen demokraattinen 
kulttuuri? Voidaanko demokratiassa tapella? 

• Kuva oikeussalista  Miten oikeuslaitos  
liittyy demokratiaan? 

• Kuva rauhallisesta mielenosoituksesta   
Kuuluuko demokratiaan mielenosoitukset? 

• Kuva väkivaltaisesta mielenosoituksesta 
 Kuuluuko demokratiaan väkivaltaiset 
mielenosoitukset?

• Kuva koululuokasta  Mikä merkitys 
koulutuksella on demokratialle? 

• Kuva henkilöstä, jonka mielipiteenilmaisua  
on rajoitettu  Kuuluuko demokratiaan  
oikeus omiin mielipiteisiin? 

• Kuva lumiaurasta  Demokratia liittyy 
arkipäiväisiin asioihin. 
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7. Demokratia on moniäänisyyttä  10 min

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

Pyydä osallistujia ottamaan esiin puhelimensa 
ja valitsemaan sieltä kappale, josta he pitävät 
tai jota he ovat viimeksi kuunnelleet. Ohjeista 
kaikkia käynnistämään musiikin toisto puheli-
mella. Syntyy musiikin sekamelska, jota kuunnel-
laan jonkin aikaa. Pyydä parin minuutin päästä 
kaikkia sulkemaan musiikki. Lopuksi keskustele 
osallistujien kanssa siitä, mitä harjoitteessa 
tapahtui ja miten se liittyy mielipiteenilmaisuun 
demokratiassa.

9. Demokratia on  
kompromisseja 2   20 min

Tavoite: Selkiyttää kompromissien merkitystä 
demokraattisessa päätöksenteossa. 
Demokratiassa kaikki eivät voi saada 
haluamaansa vaan yhteiskunta muodostuu 
kompromissipäätöksistä. 
Menetelmä: Ryhmätyöskentely, tarina.
Tarvikkeet ja tila: Paperia ja kyniä, tila, jossa 
osallistujat voivat muodostaa erilaisia ryhmiä.

Kerro osallistujille tarina, että heidät on valittu 
mukaan perustamaan uutta ihmisten siirtokuntaa 
kuuhun. Harjoitteen ensimmäisessä vaiheessa 

8. Demokratia on  
kompromisseja 1   5 min

Tavoite: Esitellä enemmistön valta, yksi 
demokratian pääpiirteistä osallistujille. 
Menetelmä: Äänestys, ryhmäkeskustelu.
Tarvikkeet ja tila: Kaksi erilaista 
välipalavaihtoehtoa (esim. omenoita ja keksejä). 

Tarjoa ryhmälle kahta erilaista välipalaa aivan 
kuin kyseessä olisi normaali tapaamiseen 
kuuluva eväshetki. Osallistujien tulisi luulla, että 
kyseessä on tapaamisen sisällöstä irrallinen 
taukoaktiviteetti. Ohjeista osallistujia äänestä-
mään viittaamalla sen välipalan puolesta, mitä 
he haluavat syödä. Enemmistö voittaa ja heidän 
valitsemansa välipala annetaan koko ryhmälle. 
Vähemmistön valitsema välipala jää syömättä. 
Vähemmistö joutuu tyytymään enemmistön 
valintaan. Lopuksi keskustellaan siitä, että 
demokratiassa joudutaan usein hyväksymään 
myös päätöksiä, jotka eivät ole itselle mieleisiä. 

Esimerkkejä purkukysymyksistä:
• Mitä harjoitteessa tapahtui? 
• Oliko harjoite miellyttävä vai epämiellyttävä? 
• Kuvastaako harjoite millään tavalla 

demokratiaa? 
• Mitä tapahtuu, jos kaikki ”puhuvat” eli  

siis soittavat musiikkia demokratiassa 
samaan aikaan? 

• Voiko musiikin soittamista eli siis ”puhumista” 
rajoittaa demokratiassa jotenkin?

• Onko parempi, että demokratiassa on 
mielipiteiden ja puheiden sekamelska,  
vai olisiko parempi, jos sekamelskaa olisi 
jotenkin rajoitettu?

• Kuka saa päättää, onko jokin musiikki/
mielipide parempi kuin jokin toinen?

• Ovatko kaikki mielipiteet demokratiassa  
yhtä hyviä? 

• Jos kaikki mielipiteet eivät ole yhtä 
hyviä, miten vähemmän hyvät mielipiteet 
määritellään?

jokainen osallistuja miettii itsenäisesti 20 itselle 
tärkeää asiaa tai esinettä, jotka haluaa ottaa 
mukaan siirtokuntaan. Asiat listataan paperille. 
Harjoitteen toisessa vaiheessa osallistujat 
muodostavat neljän hengen ryhmiä. Ryh-
mille kerrotaan, että nämä ryhmät saavatkin 
ottaa siirtokuntaan mukaansa vain 10 asiaa 
yhteensä. Ryhmäläisten on käytävä läpi omat 
henkilökohtaiset listansa ja päätettävä sitten, 
mitkä 10 asiaa he ryhmänä valitsevat mukaan. 
Kolmannessa vaiheessa kaksi 4 hengen ryhmää 
yhdistetään. Kerrotaan, että ryhmä voi ottaa 
mukaan vain 10 asiaa, koska avaruusaluksessa 
on tilaa rajallisesti. Ryhmän on jälleen keskus-
teltava asiasta ja päädyttävä lopputulokseen. 
Harjoitteen viimeisessä vaiheessa kaikki ryhmät 
tuodaan yhteen ja heidän on kaikista listoista 
päätettävä 5–10 asiaa, jotka voivat yhteisesti 
ottaa mukaan. Harjoitteessa voidaan haluttaessa 
painottaa joko esineitä tai arvoja. Lopuksi har-
joite puretaan keskustelemalla siitä, miltä tuntui 
tehdä kompromisseja, miltä neuvottelu tuntui, 
olivatko kaikki tyytyväisiä lopputulokseen, kuka 
teki lopulliset päätökset jne. 

Esimerkkejä purkukysymyksistä:
• Mitä harjoitteessa tapahtui? 
• Miltä kompromissien tekeminen tuntui? 
• Miltä neuvottelu tuntui? Oliko se helppoa  

vai vaikeaa? 
• Olivatko kaikki tyytyväisiä neuvottelujen 

lopputulokseen? 
• Kuka teki lopulliset päätökset?  

Tehtiinkö ne täysin yhdessä vai vaikuttiko  
joku enemmän päätöksiin kuin toinen?

• Miten harjoite liittyy demokraattiseen  
päätöksentekoon? 

• Voiko demokratia toimia ilman neuvotteluja  
tai kompromisseja? 

• Mitä tapahtuu, jos joku päättää kieltäytyä 
kompromisseista demokratiassa? 
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10. Hyvinvointivaltio ja  
suomalainen demokratia  15 min

Tavoite: Esitellä hyvinvointivaltion ajatus 
osallistujille. 
Menetelmä: Peli.
Tarvikkeet ja tila: Paperiarkkeja  
(n. 10/osallistuja), joita voi rypistää ja heittää 
roskiin, 1–6 roskakoria, tila, jossa tuolit voidaan 
järjestää avorivistömuodostelmaan. 

Tee ryhmän tuoleista avorivistömäinen muo-
dostelma, jossa eturivissä on yksi tuoli, toisessa 
rivissä kaksi tuolia, kolmannessa rivissä 
kolme tuolia, neljännessä rivissä neljä tuolia 
ja lopuissa riveissä useita tuoleja. Ryhmää 
pyydetään siirtymään tuoleille ja valitsemaan 
istumapaikkansa vapaasti. Kun osallistujat ovat 
valinneet paikkansa, aseta avorivistön eteen 
roskakori. Osallistujille jaetaan paperia, noin 
puolet koko määrästä, jota voi rypistää palloiksi 
(esimerkiksi Paperitornit-harjoitteessa käytetyt 
paperit voi hyötykäyttää tässä harjoitteessa). 
Ryhmää ohjeistetaan, että kaikkien tulee heittää 
omat paperipallonsa edessä olevaan roskako-
riin. Tuloksena on, että eturivissä istuvat osuvat 
helposti koriin, kun taas takarivistä on vaike-
ampi osua, paitsi jos on todella hyvä heittäjä. 
Kun paperit on heitetty, käydään keskustelu 
harjoitteesta. Harjoitteen avorivistö on kuin 
yhteiskunta. Yhteiskunnassakin on erilaisia 
menestymisen mahdollisuuksia sen mukaan, 
mikä on taustamme, taitomme, varallisuutemme 
jne. Myös yhteiskunnassa jotkut ovat etuoikeu-
tettuja ja pääsevät istumaan eturiviin, kun taas 
jotkut joutuvat takariviin. Joskus yhteiskunnas-
sakin joku takarivissä istuva voi hyvällä taidolla 
osua roskakoriin. 

Tässä vaiheessa harjoitetta voidaan osallistujilta 
kysyä, mitä mieltä he ovat tilanteesta. Pitäisikö 
eroja jotenkin tasata ja jos, niin miten?

Harjoitteen toisessa vaiheessa on kaksi 
vaihtoehtoa: voit joko lisätä roskakorien määrää 
(esim. asettamalla niitä avorivistön sivuun 
niin, että myös takarivin heittäjät onnistuvat 
heitoissaan) tai siirtää tuoleja tasapuolisem-
paan muodostelmaan suhteessa roskakoriin. 
Osallistujat saavat heittää uusia paperipalloja 
(loput papereista). Lopuksi keskustellaan, 
mikä tilanteessa muuttui. Harjoitteen toinen 
osa kuvastaa hyvinvointivaltion puuttumista 
yhteiskunnan toimintaan ja mahdollisuuksien 
tasa-arvoistamista. Esimerkkeinä voi antaa 
vaikka ilmaisen koulutuksen tarjoamisen kaikille 
tai sosiaalietuudet niille, joilla on vaikeuksia. 
Osallistujien kanssa keskustellaan Suomesta 
hyvinvointivaltiona ja sen keskeisimmistä 
piirteistä.

Esimerkkejä purkukysymyksistä:
• Mitä harjoitteessa tapahtui? 
• Miksi joku onnistui heittämisessä ja joku 

toinen ei?
• Miltä paperipallon heittäminen eri paikoista 

tuntui? 
• Tuntuiko harjoite epäoikeudenmukaiselta? 
• Minkälaisia ajatuksia herää, jos avorivistöä 

ajatellaan yhteiskuntana ja ihmisillä on erilai-
sia mahdollisuuksia selvitä heille määrätyistä 
tehtävistä? 

• Tulisiko eroja jotenkin tasoittaa? Jos, miten? 
• Mitä hyötyä siitä on, että eroihin puututaan 

(esim. hyvinvointivaltion kautta)? 
• Hyötyvätkö kaikki siitä, että hyvinvointivaltio 

tasoittaa eri ihmisten välisiä mahdollisuuksia?
• Mitkä ovat hyvinvointivaltion tärkeimmät 

tehtävät? 

11. Loppukeskustelu  10 min

Tavoite: Vetää tapaamisen teemat ja 
keskustelut yhteen ja pohtia osallistujien 
oppimaa. 
Menetelmä: Ryhmäkeskustelu.

Jäljellä olevan ajan mukaan voit keskusteluttaa 
osallistujia heränneistä ajatuksista ja mahdolli-
sista kysymyksistä. Vaihtoehtoisesti voit vetää 
yhteen käsitellyt asiat tiiviisti. 

Esimerkkikysymyksiä loppukeskusteluun:
• Miltä tapaamisen harjoitteet tuntuivat?
• Tuliko harjoitteissa uusia ajatuksia? 
• Tuntuiko jokin oudolta tai epämiellyttävältä? 
• Minkä asian osallistujat oppivat tällä kerralla?
• Oliko jokin asia tai ajatus, joka yllätti 

osallistujia? 
• Jos pitäisi muistaa yksi asia, josta puhuttiin 

tällä kerralla, mikä se olisi? 
• Onko jotain, mitä osallistujat haluaisivat vielä 

sanoa demokratiasta? 
• Onko demokratiassa jotain, mistä osallistujat 

haluaisivat mahdollisesti lisätietoa? 

12. Osallistujien palaute  10 min

Tavoite: Saada tapaamisesta kirjallista 
palautetta nuorilta. 
Menetelmä: Kirjallinen palautelomake.
Tarvikkeet ja tila: Kirjallinen palautelomake.

Jos haluat saada palautetta tapaamisesta, 
valmistele etukäteen erilliset palautelomakkeet 
nuorille. 
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Uppopaistoteema: Omien 
mielipiteiden ilmaisu ja 
perusteleminen
Osion tavoitteet: Tavoitteena on, että osallistujat 
ovat yhä rohkeampia omien mielipiteidensä ilmai-
sussa. Halu ilmaista omia mielipiteitään suomen 
kielellä kasvaa ja mielipiteitä opitaan perustelemaan. 
Kyky kuunnella muiden mielipiteitä paranee. 

Teema voidaan toteuttaa yhdessä tai kahdessa 
tapaamisessa.

Teeman rakenne:

1. Esittäytyminen  10 min

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

2. Maailmankartta  15 min

Tavoite: Antaa ohjaajalle nopeasti käsitys 
ryhmän etnisestä kokoonpanosta ja taustoista. 
Tarjota osallistujille mahdollisuus kertoa jotain 
omasta maastaan. 
Menetelmä: Liikkuminen tilassa, esittäytyminen.
Tarvikkeet ja tila: Iso tila, jossa osallistujat 
voiva liikkua vapaasti.

Ohjeista ryhmää, että huone on maailmankartta. 
Yhdellä seinällä on pohjoinen, toisella etelä jne. 
Jokainen osallistuja asettuu tällä kuvitellulla 
maailmankartalla seisomaan sinne, missä on 
syntynyt/kasvanut. Vuorollaan jokainen kertoo 
itsestään ja kotimaastaan. Osallistujat voivat 
esimerkiksi kertoa, mikä on parasta heidän 
kotimaassaan. 

3. Parihaastattelu  20 min

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

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

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

Esittäyty-
minen

Harjoite: 
Paperi-
tornit

Harjoite:  
Maailman- 
kartta

Harjoite:  
Parihaas-
tattelu

Harjoite: 
Neuvot-
telu

Harjoite: 
Minä itse 
ja mielipi-

teeni

Harjoite: 
Mielipide-
jana

10 min 15 min 20 min 20 min15 min 20 min 15 min

Harjoite: 
Väittely

30 min

Loppu-
keskus-
telu

10 min

Osallis-
tujien 
palaute

10 min
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6. Mielipidejana  20 min

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

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

• Kahvi on hyvää.
• Koirat ovat kivempia kuin kissat.
• Hevoset ovat kivempia kuin lehmät.
• Kotimaassani on parempi sää kuin  

Suomessa.
• Kaikkien on pakko äänestää vaaleissa.
• Vanhoja ihmisiä pitää kunnioittaa.
• Kaikilla on oikeus sanoa mielipiteensä,  

vaikka se olisi mikä tahansa  
(esimerkiksi rasistinen, naisvihainen).

• Ihmisen täytyy ansaita elantonsa omalla 
työllä.

• Ihmisten ei pitäisi elää sosiaalituella.
• Uskonto on yksityisasia.
• Turkistarhaus pitää kieltää.
• Joskus voi olla oikein rikkoa lakia.
• Abortti on oikein ja sallittua.
• Kuolemanrangaistus on hyvä asia.

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

5. Minä itse ja mielipiteeni  20 min

Tavoite: Johdatella osallistujat teemaan, antaa 
jokaiselle osallistujalle tila oman mielipiteen 
ilmaisuun. 
Menetelmä: Pohdinta, mielipiteen ilmaisu.

Tarvikkeet ja tila: Osallistujien omat laukut tai 
ohjaajan tunnille tuomia kuvia tai postikortteja. 

Voit toteuttaa harjoitteen kahdella eri tavalla. 
Ohjeista osallistujia valitsemaan omasta laukus-
taan jokin esine, joka on heille tärkeä. Jokainen 
esittelee oman esineensä ja kertoo, miksi 
valitsi laukustaan juuri sen. Vaihtoehtoisesti voit 
viedä tunnille vanhoja postikortteja tai lehdistä 
leikattuja kuvia. Pyydä osallistujia valitsemaan 
korteista/kuvista se, joka tuntuu heistä mer-
kittävimmältä. Jokainen esittelee sitten oman 
valintansa ja kertoo, miksi valitsi juuri sen kortin/
kuvan. Lopuksi voidaan yhteisesti keskustella 
siitä, miltä valintaprosessi ja valinnan perustelu 
tuntuivat osallistujista.

4. Paperitornit  15 min

Tavoite: Antaa ohjaajalle käsitys osallistujien 
ryhmätyötaidoista. Rentouttaa ja naurattaa 
ryhmää.  
Menetelmä: Leikkimielinen kisailu.
Tarvikkeet ja tila: 25 kpl A4-paperiarkkia 
jokaiselle ryhmälle, mittanauha, iso tila, jossa 
osallistujat voivat jakautua ryhmiin. 

Jaa osallistujat 3 tai 4 hengen pienryhmiin. 
Jokaiselle ryhmälle annetaan 25 kpl A4-pape-
riarkkia sekä 3 minuuttia aikaa rakentaa niistä 
mahdollisimman korkea torni ilman repimistä tai 
liimaamista. Paperiarkkeja saa ainoastaan taitel-
la ja pinota. Lopuksi rakennetut tornit mitataan 
ja julistetaan voittaja.
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8. Väittely  30 min

Tavoite: Kannustaa osallistujia ilmaisemaan 
mielipiteensä ja pohtimaan perusteluja 
mielipiteille. Tarjota osallistujille mahdollisuus 
nähdä toisella tavalla ajattelevien ihmisten 
maailma pienen hetken siten, että osallistujat 
laitetaan väittelemään itselle vastakkaisesta 
mielipiteestä. 
Menetelmä: Väittely.
Tarvikkeet ja tila: Tila, jossa kaksi joukkuetta 
saadaan istumaan vastakkain.  

Väittelyharjoite voidaan toteuttaa sellaisen ryh-
män kanssa, jonka kielitaito riittää keskusteluun 
ja väittelykonseptin ymmärtämiseen. Oleellista ei 
kuitenkaan ole täydellinen kielitaito tai ulos-
anti vaan ajatusprosessi, joka osallistujien on 
käytävä väittelyssä läpi. Jaa osallistujat kahteen 
joukkueeseen. Toiset ovat väitteen X puolesta ja 
toiset vastaan. Väittelyn logiikka on selvitettävä 
osallistujille erityisen tarkasti. On myös painotet-
tava, että omalla henkilökohtaisella mielipiteellä 
ei ole merkitystä vaan osallistuja voi joutua 
väittelemään myös omaa mielipidettään vastaan. 

Ryhmille annetaan aikaa noin 10–15 min omien 
perusteluidensa valmisteluun, minkä jälkeen 
ryhmä valitsee joukostaan yhden, joka esittää 

9. Loppukeskustelu  10 min

Tavoite: Vetää tapaamisen teemat ja 
keskustelut yhteen ja pohtia osallistujien 
oppimaa. 
Menetelmä: Ryhmäkeskustelu.

Jäljellä olevan ajan mukaan voit keskusteluttaa 
osallistujia heränneistä ajatuksista ja mahdolli-
sista kysymyksistä. Vaihtoehtoisesti voit vetää 
yhteen käsitellyt asiat tiiviisti. 

Esimerkkikysymyksiä loppukeskusteluun: 
• Miltä tapaamisen harjoitteet tuntuivat?
• Tuliko harjoitteissa uusia ajatuksia? 
• Tuntuiko jokin oudolta tai epämiellyttävältä? 
• Minkä asian osallistujat oppivat tällä kerralla?
• Oliko jokin asia tai ajatus, joka yllätti osallis-

tujia? 
• Jos pitäisi muistaa yksi asia, josta puhuttiin 

tällä kerralla, mikä se olisi? 
• Onko omien mielipiteiden ilmaisussa jotain, 

mistä osallistujat haluaisivat mahdollisesti 
lisätietoa?

10. Osallistujien palaute  10 min

Tavoite: Saada tapaamisesta kirjallista 
palautetta nuorilta. 
Menetelmä: Kirjallinen palautelomake.
Tarvikkeet ja tila: Kirjallinen palautelomake.

Jos haluat saada palautetta tapaamisesta, 
valmistele etukäteen erilliset palautelomakkeet 
nuorille. 

yhteiset perustelut. Väittelijät asetetaan vastak-
kain niin, että joukkueet ovat heidän takanaan. 
Väittelyä voi ohjeistaa niin, että alkupuheenvuo-
ron voi pitää ainoastaan valittu väittelijä, mutta 
sen jälkeen perusteluja voivat esittää myös muut 
joukkueen jäsenet. Kaikissa puheenvuoroissa on 
painotettava kunnioittavaa sävyä sekä perustelu-
taitoa. Lisäksi jokainen puheenvuoro on pyydet-
tävä erikseen eikä välihuuteluja sallita.

Esimerkkejä väittelyaiheista:
• Kun täyttää 18 vuotta, on pakko muuttaa 

omaan kotiin. 
Ei voi asua enää vanhempien luona.

• Kaikkien maahanmuuttajien täytyy osata 
suomea.

• Yksityisautoilu pitäisi kieltää.
• Suomen pitäisi lakkauttaa pakollinen asevel-

vollisuus, jotta miesten ei enää olisi pakko 
mennä armeijaan. Kaikkien maiden pitäisi 
lakkauttaa omat armeijansa.

7. Neuvottelu  15 min

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

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

Ryhmille kerrotaan, että henkilöt ovat lento-
koneessa, joka alkaa pudota ja hahmojen on 
hypättävä koneesta laskuvarjolla. Laskuvarjoja 
on kuitenkin yksi vähemmän kuin hahmoja. 
Osallistujat joutuvat omassa roolissaan keksi-
mään perusteluja sille, miksi heidän hahmonsa 
pitäisi saada laskuvarjo. Kaksi hahmoa ei voi 
käyttää samaa laskuvarjoa. Huomio kiinnittyy 
neuvottelutaitojen lisäksi myös moraalisiin 
valintoihin. 

Harjoite puretaan, kun kaikki ryhmät ovat 
saaneet neuvottelun päätökseen. Oliko tehtävä 
helppo? Kuka teki lopullisen päätöksen vai oliko 
päätös yksimielinen? Mikä oli vaikeinta oman 
hahmon perusteluissa?
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3. Parihaastattelu  20 min

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

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

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

Uppopaistoteema: Oikeudet, 
velvollisuudet ja moraali
Teeman tavoitteet: Tavoitteena on tutustuminen 
suomalaisiin lakisääteisiin oikeuksiin ja velvollisuuk-
siin sekä oman ajattelun kehittäminen suhteessa 
arvoihin ja moraaliin.

Teema voidaan toteuttaa yhdessä tai kahdessa 
tapaamisessa. 

Teeman rakenne:

1. Esittäytyminen  10 min

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

4. Paperitornit  15 min

Tavoite: Antaa ohjaajalle käsitys osallistujien 
ryhmätyötaidoista. Rentouttaa ja naurattaa 
ryhmää.  
Menetelmä: Leikkimielinen kisailu.
Tarvikkeet ja tila: 25 kpl A4-paperiarkkia 
jokaiselle ryhmälle, mittanauha, iso tila, jossa 
osallistujat voivat jakautua ryhmiin. 

Jaa osallistujat 3 tai 4 hengen pienryhmiin. 
Jokaiselle ryhmälle annetaan 25 kpl A4-pape-
riarkkia sekä 3 minuuttia aikaa rakentaa niistä 
mahdollisimman korkea torni ilman repimistä tai 
liimaamista. Paperiarkkeja saa ainoastaan taitel-
la ja pinota. Lopuksi rakennetut tornit mitataan 
ja julistetaan voittaja.

2. Maailmankartta  15 min

Tavoite: Antaa ohjaajalle nopeasti käsitys 
ryhmän etnisestä kokoonpanosta ja taustoista. 
Tarjota osallistujille mahdollisuus kertoa jotain 
omasta maastaan. 
Menetelmä: Liikkuminen tilassa, esittäytyminen.
Tarvikkeet ja tila: Iso tila, jossa osallistujat 
voiva liikkua vapaasti.

Ohjeista ryhmää, että huone on maailmankartta. 
Yhdellä seinällä on pohjoinen, toisella etelä jne. 
Jokainen osallistuja asettuu tällä kuvitellulla 
maailmankartalla seisomaan sinne, missä on 
syntynyt/kasvanut. Vuorollaan jokainen kertoo 
itsestään ja kotimaastaan. Osallistujat voivat 
esimerkiksi kertoa, mikä on parasta heidän 
kotimaassaan.

Esittäyty-
minen

Harjoite: 
Paperitornit

Harjoite:  
Maailman-
kartta

Harjoite:  
Parihaas-
tattelu

Hyvä  
ihminen

Harjoite: 
Oikeudet ja 
velvolli-
suudet 

Suomessa

Harjoite: 
Moraali-
jana

10 min 15 min 20 min 30 min15 min 20 min 20 min

Loppu- 
keskustelu

10 min

Osallistu- 
jien palaute

10 min
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5. Oikeudet ja  
velvollisuudet Suomessa  30 min

Tavoite: Tutustuttaa osallistujat Suomen 
lakisääteisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin 
rennolla tavalla. 
Menetelmä: Pohdinta, ryhmätyöskentely, 
kisailu. 
Tarvikkeet ja tila: Etukäteen valmistellut 
oikeus- ja velvollisuuskortit kaikille ryhmille.

Jaa osallistujat 2–4 pienryhmään. Ryhmät 
voidaan laittaa kisailemaan keskenään, jos osal-
listujat pitävät kilpailusta. Anna ryhmille nippu 
tulostettuja ja leikattuja oikeuksia ja velvollisuuk-
sia. Ryhmien tehtävänä on valita 15–20 minuu-
tissa näistä oikeuksista ja velvollisuuksista ne, 
jotka ovat todellisia Suomessa. Ajan päättyessä 
käydään yhdessä läpi ryhmien tulokset. Tärkeää 
on, että oikeat vastaukset käydään kunnolla 
läpi. Voi olla hyödyllistä keskustella myös siitä, 
miksi jokin ryhmä valitsi väärin. Harjoitteessa on 
erityisen tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että 
kaikki ryhmän jäsenet osallistuvat keskusteluun 
eikä vain yksi tai pari ryhmän jäsenistä tee 
tehtävää. 

Harjoitteessa käytettäviä oikeuksia ja velvolli-
suuksia:

Todelliset oikeudet
1. Sananvapaus – Jokainen ihminen  

saa sanoa ja kirjoittaa mielipiteensä julki-
sesti.

2. Jokainen ihminen saa järjestää kokouksia  
ja mielenosoituksia ja olla niissä mukana.

3. Uskonnonvapaus – Jokainen saa valita  
itse uskonnon ja harjoittaa sitä julkisesti. 
Jos ei halua uskontoa, ei tarvitse valita 
mitään uskontoa.

4. Jokainen ihminen voi liikkua vapaasti Suo-
messa.

5. Kaikilla ihmisillä on kotirauha.  
– Kukaan ei saa mennä toisen ihmisen 
kotiin ilman lupaa.

6. Ilmainen peruskoulutus.
7. Jokaisella on oikeus puhua suomea  

tai ruotsia virallisissa asioissa.
8. Laki on sama kaikille ihmisille.
9. Kaikki yli 18-vuotiaat ihmiset saavat äänes-

tää vaaleissa. 
10. Jos ulkomaalaisella on oikeus äänestää 

kunnallisvaaleissa, hänellä on myös oikeus 
asettua ehdolle kunnallisvaaleissa.

Todelliset velvollisuudet:
1. Oppivelvollisuus – Jokaisen alle  

17-vuotiaan täytyy käydä koulussa.
2. Ihmisten kirjeitä ei saa lukea ja puheluita  

ei saa kuunnella.
3. Jokaisen täytyy maksaa veroja.
4. Kaikilla on velvollisuus todistaa oikeudessa, 

jos heidät kutsutaan todistamaan.
5. Kaikilla on velvollisuus auttaa, jos sattuu 

onnettomuus.

Väärät oikeudet:
1. Suomessa vain luterilaisilla on oikeus  

harjoittaa uskontoaan julkisesti, muilla 
uskonnoilla ei ole.

2. Sukulaisen ja perheen kotiin saa mennä 
aina, eikä siihen tarvita lupaa.

3. Jokaisella on oikeus puhua suomea,  
ruotsia tai englantia virallisissa asioissa.

4. Laki on sama naisille ja miehille, 
mutta köyhillä ihmisillä on vähemmän 
oikeuksia kuin muilla.

5. Laki on sama kaikille, jotka uskovat 
jumalaan.

6. Ihminen saa lukea vaimonsa tai miehensä 
kirjeet ja oman lapsensa kirjeet.

7. Yli 55-vuotiaiden ei tarvitse maksaa veroja.

Väärät velvollisuudet:
1. Suomessa kaikkien yli 18-vuotiaiden on 

pakko äänestää vaaleissa.
2. Suomessa pitää ilmoittaa poliisille, jos 

muuttaa asumaan toiselle paikkakunnalle.
3. Kouluruoasta ja koulukirjoista täytyy maksaa 

koululle peruskoulussa.
4. Suomessa on pakko kertoa työnantajalle, 

millaisen perheen haluaa.
5. Suomessa presidenttiä tai pääministeriä  

ei saa haukkua.
6. Suomessa on pakko pitää ovet auki vieraille.
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6. Moraalijana  20 min

Tavoite: Rohkaista osallistujia pohtimaan 
omia mielipiteitään ja moraalisia asenteitaan. 
Kannustaa osallistujia kuuntelemaan muiden 
mielipiteitä. 
Menetelmä: Pohdinta, mielipiteiden ilmaisu.
Tarvikkeet ja tila: Paperiarkki, johon on 
kirjoitettu ”täysin samaa mieltä”, ja paperiarkki, 
johon on kirjoitettu ”täysin eri mieltä”; avoin tila, 
johon voi muodostaa janan.

Moraalijana on harjoitteena samankaltainen kuin 
Mielipidejana, mutta harjoitteessa keskitytään 
moraalisiin kysymyksiin. Kiinnitä tilan toiseen 
päähän ”Täysin samaa mieltä” -lappu ja toiseen 
päähän ”Täysin eri mieltä” -lappu. Nämä laput 
muodostavat janan, jolle osallistujat asettuvat 
sen perusteella, mitä mieltä ovat ohjaajan 
esittämistä moraaliväitteistä. Väittäminä voidaan 
käyttää esimerkiksi ao. vaihtoehtoja, mutta väit-
tämät on aina muokattava kohderyhmän ikä- ja 
kokemustasoa sekä kulttuuritaustaa vastaaviksi:

• Miehillä ja naisilla on eri tehtävät 
yhteiskunnassa.

• Naiset voivat tehdä uskonnollisia töitä 
samalla tavalla kuin miehet.

• Nainen voi olla esimerkiksi pappi tai imaami.
• Kaikilla on oikeus sanoa mielipiteensä, 

vaikka se olisi millainen tahansa  
(esimerkiksi rasistinen, naisvihainen).

• Ihmisen täytyy itse hankkia elantonsa.
• Hän ei saa käyttää valtion antamia 

sosiaalitukia.
• Äänestäminen on velvollisuus, 

ja siksi kaikkien on pakko äänestää.

• Uskonto on jokaisen yksityisasia, 
eikä uskonnosta pitäisi puhua julkisesti.

• Hyvä ihminen ei kiroile.
• Hyvä ihminen ei sano vastaan 

vanhemmilleen.
• Kaikkien ihmisten pitää osallistua politiikkaan.
• Se on yhteisten asioiden hoitamista.
• Vanhempien sana on laki.
• Jos ihminen ei harjoita uskontoa, 

hän on henkisesti köyhä.
• Abortti on oikein ja sallittua.
• Kuolemanrangaistus on hyvä rangaistus.
• Turkistarhaus pitäisi kieltää.
• Jokaisen pitää tehdä töitä oman onnensa 

eteen.
• Joskus on oikein rikkoa lakia.
• Eutanasia eli armomurha pitäisi hyväksyä 

Suomessa.

Kunkin väittämän jälkeen osallistujilta voidaan 
kysellä, miksi he ovat asettautuneet juuri tiettyyn 
kohtaan janaa. Kysy sekä samaa mieltä olevilta 
että eri mieltä olevilta. Vaihtoehtoisesti jos ryhmä 
on asettunut janalla kutakuinkin tasaisesti, 
osallistujia pyydetään ottamaan pari suurin 
piirtein samalta kohdalta toiselta puolelta janaa. 
Eli jos olet ”Täysin samaa mieltä”, otat parin, 
joka on ”Täysin eri mieltä”. Jos olet keskiviivan 
paikkeilla, valitset parin, joka on mahdollisimman 
lähellä keskiviivaa, mutta sen toisella puolella, 
jne. Parit vaihtavat ajatuksia siitä, miksi he ovat 
sitä mieltä, mitä ovat. Lopuksi pyydetään osal-
listujia kertomaan kokemuksistaan, muuttuiko 
oma mielipide sen jälkeen, kun oli keskustellut 
vastakkaista mielipidettä edustavan kanssa.

7. Hyvä ihminen  20 min

Tavoite: Saada osallistujat pohtimaan omia 
arvojaan ja käsityksiään hyvästä tavasta elää. 
Pohtia, mitkä asiat vaikuttavat käsitykseemme 
hyvästä elämästä ja ihmisyydestä ja miten nämä 
asiat mahdollisesti eroavat eri kulttuureissa vai 
eroavatko. 
Menetelmä: Pohdinta, ryhmäkeskustelu.
Tarvikkeet ja tila: Paperia ja kyniä kaikille 
osallistujille. 

Jaa jokaiselle osallistujalla paperi ja kynä. 
Harjoitteessa pohditaan, mikä on kunkin osal-
listujan käsitys hyvästä ihmisyydestä. Ohjeista 
jokaista osallistujaa kirjoittamaan paperille 
muutama asia, joka heidän mielestään kuvaa 
hyvää ihmistä (voidaan myös tehdä kuvaamaan 
erikseen miestä ja naista, jos halutaan nostaa 
esiin sukupuolittuneita käsityksiä). Ohjeistukses-
sa voi painottaa esimerkiksi sitä, mikä omassa 

kotimaassa koetaan hyväksi ihmiseksi. Pura 
tehtävä yhdessä ryhmän kanssa niin, että listat 
käydään läpi ja pohditaan eri vastausten välisiä 
eroja ja samankaltaisuuksia sekä mahdollisia 
eroja suomalaisen käsityksen ja muiden maiden 
käsitysten välillä.

Esimerkkejä purkukysymyksistä:
Onko eri ihmisten listoissa paljon samaa? 
• Ovatko eri ihmisten listat kovin erilaisia? 
• Mitä tarkoittaa, jos listoissa on paljon samaa? 

Entä jos on paljon eroja? 
• Onko eroilla merkitystä? 
• Onko jotain asioita, jotka löytyvät jokaisesta 

listasta? 
• Kuka määrittelee, mikä on hyvä ihminen? 
• Mistä jokaisen käsitykset hyvästä ihmisyy-

destä syntyvät?  
• Vaikuttaako käsitys hyvästä ihmisestä siihen, 

minkälaisia oikeuksia ja velvollisuuksia 
ihmisellä kussakin maassa on?  
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3.3 Vierailun tai 
vierailijatapaamisen 
suunnittelu ja toteuttaminen  

Demokratiakasvatuksen pitkä 
uppopaisto  
Jos päätavoitteenasi on vahvistaa osallistujien 
rohkeutta osallistua ja ilmaista mielipiteensä sekä 
antaa heille uusia oivalluksia useasta teemasta, 
Demokratiakasvatuksen pitkä uppopaisto on oikea 
toimintamalli.

Demokratiakasvatuksen pitkän uppopaiston 
tavoitteet: Innostamme kohderyhmää useamman 
demokratiakasvatuksen teeman pariin matalan kyn-
nyksen toiminnalla sekä tarjoamme heille mahdolli-
suuksia ajatusten vaihtoon ja keskusteluun. Tämän 
lisäksi tavoitteena on antaa kohderyhmälle uusia 
ideoita ja konkretiaa yhteiskunnalliseen toimintaan 
erilaisten vierailuiden ja vierailijoiden avulla.  

Pitkän uppopaiston rakenne: 4–6 tapaamista 

Mikä Demokratiakasvatuksen 
pitkä uppopaisto?

• Demokratiakasvatuksen pitkä uppopaisto 
on 4–6 tapaamiskerran kokonaisuus, jossa 
valittuja teemoja käsitellään kokemuksellis-
ten harjoitteiden ja keskustelujen kautta. 

• Pitkä uppopaisto vaatii pitkäjänteistä 
sitoutumista.

• Ensimmäisen tunnin käytämme ryhmädy-
namiikan rakentamiseen ja seuraavat 3–5 
tuntia temaattisten harjoitteiden käsitte-
lyyn. Niistä 1–2 käytämme vierailuun ja/
tai vierailijatapaamiseen. On hyvä käydä 
ensin läpi temaattiset harjoitteet ja järjestää 
vasta sitten vierailu/vierailijatapaaminen. 
Viimeisellä tapaamiskerralla on aikaa käydä 
kertauksena opintokokonaisuus läpi.  

• Menetelmät ovat osallistavia ja perustuvat 
osallistujien omiin kokemuksiin, mielipiteisiin 
ja keskusteluihin. Pitkässä uppopaistossa 
käytetyt harjoitteet ovat samoja kuin 
lyhyessä uppopaistossa, joten voit käyttää 
edellisessä osiossa esiteltyjä teemoja ja 
menetelmiä.

Osallistujien 
palaute Tutustuminen Vierailu ja/tai 

vierailija Kuvakeskustelu Harjoitteet Loppukeskus-
telu

”Polittiks on vaikea teema minulle, 
ensimaiseksi oli surullinen ja en tykkaa 
tasta oppitunti mutta joka uusi paiva se 
tule parempi ja nyt surullinen että se 
loppu.”

 
– Osallistuja, moniosainen  

Demokratiakasvatuksen  
uppopaisto -kokonaisuus

Teemat:  
Vierailun tai vierailijatapaamisen 
suunnittelu
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Miten käynnistät Pienryhmämentorointitoiminnan?
Valitse tarjolla olevista poluista sinulle sopiva. 

1. Vierailupaikan tai vierailijan valinta  

Valitse vierailupaikaksi järjestö tai vierailijaksi 
henkilö, jolla on jokin yhteys teemaan/teemoihin, 
joita olette käsitelleet Uppopaisto-kokonaisuu-
dessa. On myös hyvä kysellä ryhmän, oppi-
laitoksen opettajan ja/tai yhdistyksen ohjaajan 
omia toiveita ja kiinnostuksen kohteita ja valita 
vierailu/vierailija niiden mukaisesti.

Vierailukohde voi olla esimerkiksi:
• Eduskunta, puoluetoimisto 
• Nuorisojärjestö, nuorisovaltuusto 
• Kaupunginosatoimijat, kaupunginvaltuusto, 

kunnanvaltuusto 
• Ympäristöseura tai eläinoikeusjärjestö (Luon-

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

MTV, STT)
• Maahanmuuttajiin keskittyvä järjestö (Suo-

men Pakolaisapu, Moniheli) tai jokin muu 
kansalaisjärjestö (Punainen Risti, Amnesty, 
Unicef, Plan).  

Vaihtoehtoisesti voit järjestää tapaamiskerralle 
yhden tai useamman vierailijan.  

Vierailija voi olla esimerkiksi:
• Kansanedustaja 
• Kaupunginvaltuutettu  
• Puoluepoliittisen toiminnan aktiivi  
• Nuorisoparlamentin jäsen, Planin lastenhalli-

tuksen jäsen 
• Median edustaja
• Poliisi
• Vapaa aktivisti, järjestön aktiivi
• Jonkin järjestön vapaaehtoistyöntekijä

Uppopaistoteema: Vierailun 
tai vierailijatapaamisen 
suunnittelu
Teeman tavoitteet: Tavoitteena on tuoda esille uusia 
ideoita eri järjestöiltä ja inspiraatiovierailta. Lisäksi 
vierailujen ja vierailijoiden avulla pystytään konkreti-
soimaan uppopaistoteemoja.

Teeman rakenne:

2. Ennen vierailua tai vierailijatapaamista 

Muistuta vierailun esittelijää tai vierailijaa otta-
maan huomioon ryhmän kielitaito ja varmista, 
että esittäjä tai vierailija puhuu hitaasti ja selko-
kielellä. On myös hyvä muistuttaa, että vaikeat 
ammattisanat kannattaa avata mahdollisimman 
selkeästi. Tämä on erityisen tärkeää varsinkin, 
jos esittelijä tai vierailija ei ole tottunut esittele-
mään maahanmuuttajataustaisille nuorille. 

Tällaisessa tapauksessa kannattaa myös 
muistuttaa esittelijää tai vierailijaa sensitiivisyy-
destä tietyissä aiheissa. Jos esimerkiksi puhuu 
tietyistä globaaleista ongelmista (kuten sota 
tai tyttöjen sukuelinten silpominen), ei kannata 
mainita tiettyä maata, jossa tätä tapahtuu, vaan 
on suositeltavampaa puhua mahdollisimman 
yleisesti. 

Varaudu myös itse esittämään lisäkysymyksiä 
ja selventämään tarvittaessa asiaa. Nuorten 
kanssa on hyvä keskustella ennen vierailua tai 
vierailijatapaamista, jotta he tietävät jo valmiiksi, 
mistä on kyse. 

Ennen vierailua tai vierailijatapaamista kannat-
taa myös suunnitella nuorten kanssa kysy-
myksiä valmiiksi sekä jakaa nuorten tehtävät 
vierailun/vierailijatapaamisen aikana. Voi olla 
esimerkiksi järkevää jakaa kysymysvuorot.

Vierailu-
paikan tai 
vierailijan 
valinta 

Loppu-
keskus-
telu

Vierailu-
paikan tai 
vierailija- 
tapaami-

sen suun-
nittelu

Vierailu 
tai vierai-
lijatapaa-

minen 

Osallis-
tujien 
palaute

3. Vierailu tai vierailija  

Selitä vierailun tai vierailijatapaamisen 
alussa selkeästi ryhmälle, miksi vierailu tai 
vierailijatapaaminen toteutetaan. 

Tarkoituksena on antaa nuorille inspiraatiota 
ja esimerkkejä omaan toimintaan. Nuoren 
ei tarvitse alkaa toimimaan juuri kyseisessä 
järjestössä.

Esitelmän tai vierailun lopuksi on hyvä jättää 
aikaa nuorten kysymyksille. Kannusta nuoria 
osallistumaan rohkeasti. Joskus kannattaa myös 
itse kysyä alkuun jokin kysymys, jos nuoret eivät 
aluksi itse uskalla.  

4. Vierailun tai 
vierailijatapaamiskerran jälkeen  

Vierailun jälkeen on hyvä varata aikaa ryhmän 
omalle purulle. Mitä vierailusta jäi mieleen? Mikä 
jäi mietityttämään? Jos teemana oli esimerkiksi 
vapaaehtoistyö ja vierailu tapahtui johonkin 
järjestöön, voidaan myös kerrata, miten kannat-
taa toimia, jos haluaa jatkossa tehdä vapaaeh-
toistyötä kyseisessä järjestössä.  
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Vinkkejä uppopaistoon
• Ensimmäinen tapaaminen kannattaa käyttää 

ryhmän sisäisen dynamiikan kartoittamiseen.  
Näin toisella tapaamisella voidaan kannustaa 
myös varautuneempia ja ujompia osallistujia 
osallistumaan. 

• Kaikissa uppopaistoissa oleellista on hyvän ja 
luottamuksellisen keskusteluyhteyden luominen. 
Tähän kannattaa siis panostaa ensimmäisessä 
tapaamisessa, jotta ryhmädynamiikka muotoutuu 
keskusteluille otolliseksi. 

• Ohjaaja on tilanteessa läsnä omana itsenään. 
Oma persoona on pantava peliin, jotta 
luottamuksellinen keskusteluyhteys osallistujien 
kanssa voi syntyä. On kuitenkin muistettava, että 
ohjaajan esittämien mielipiteiden on tarkoitus 
viedä uppopaiston keskusteluja eteenpäin, 
ei korostaa ohjaajan omaa persoonaa tai 
maailmankatsomusta.

• Uppopaistojen keskusteluissa on hyvä korostaa, 
että vääriä mielipiteitä ei ole. Jos keskusteluissa 
esitetään voimakkaita tai äärimmäisiä mielipiteitä, 
voidaan muilta ryhmäläisiltä kysyä, mitä mieltä 
he ovat asiasta. Selkeästi rasistiset, syrjivät, 
naisvihamieliset ym. mielipiteet voidaan kuitenkin 
yksiselitteisesti tuomita.  

• Ei haittaa, vaikka uppopaiston harjoitteissa 
hieman hulluteltaisiin. Parasta on, jos ryhmän 
saa nauramaan jo ensimmäisellä kerralla ja myös 
ohjaaja uskaltaa nauraa itselleen. 

• Vaikka uppopaisto perustuu vapaaseen 
keskusteluun, valmistaudu sen fasilitointiin aina 
huolellisesti. Hyvin valmistelluilla temaattisilla 
keskusteluilla on aina alku ja loppu sekä 
varasuunnitelma keskustelun karatessa aiheesta. 

Lisämateriaali – Sanasto
Sanasto sisältää selitettävän sanaston ja lyhyet, 
kielenopiskelijoiden tarpeisiin yksinkertaistetut 
selitykset. 

Sanasto on laadittu sen mukaan, että opiskelijoiden 
kielitaidon taso olisi vähintään A2.1.

kivempi  kiva (komparatiivi) = enemmän kiva
äänestää (1) = Kun vaaleissa annat sinun äänesi ehdokkaalle, 
äänestät häntä.
rasistinen = sellainen joka vihaa ihmisiä, jotka ovat eri rotua
naisvihainen = sellainen joka vihaa naisia
ansaita (5) = tehdä työtä ja saada työstä rahaa
elanto = Raha, jolla ihminen elää, asuu ja syö. Yleensä elanto on 
palkka, jonka ihminen ansaitsee työstä.
sosiaalituki = raha, jonka sosiaalitoimisto tai Kela maksaa
yksityisasia = oma asia, jota ihmiset eivät halua kertoa muille
kuolemanrangaistus = ihmisen täytyy kuolla siksi, että hän on tehnyt 
rikoksen. Silloin hän saa kuolemanrangaistuksen. Suomessa ei ole 
kuolemanrangaistusta.
yksityisautoilu = kun ihmisellä on oma auto ja hän ajaa sillä paikasta 
toiseen yksin tai oman perheen kanssa
lakkauttaa (1) = lopettaa
julkisesti  julkinen = Kaikille avoin. Esimerkiksi julkinen asia on 
sellainen, jonka kaikki ihmiset saavat nähdä ja kuulla.
peruskoulutus = peruskoulu, Suomessa koulun luokat 1–9.
virallinen = oikea, tärkeä, usein valtion asioihin liittyvä
asettua  (1) ehdolle = Jos ihminen asettuu ehdolle vaaleissa, muut 
voivat äänestää häntä. Silloin hän on ehdokas.
todistaa (1) oikeudessa = Jos ihminen todistaa oikeudessa, hän me-
nee oikeuteen ja kertoo siellä, mitä on nähnyt esimerkiksi rikoksessa.
luterilaisilla (1) luterilainen = ihminen, joka kuuluu evankelisluterilai-
seen kirkkoon
harjoittaa  (1) uskontoa = esimerkiksi käydä kirkossa tai rukoilla, 
tehdä niin kuin uskonto määrää
ilmoittaa  (1) poliisille = kertoa jotakin poliisille, tehdä ilmoitus 
poliisille
työnantaja = ihminen tai yritys, joka antaa työtä ja maksaa työstä 
palkkaa
paikkakunta = kaupunki tai kunta
haukkua (1) = sanoa pahoja asioita toisesta ihmisestä tai asiasta
imaami = johtaja islamilaisessa uskonnossa
kiroilla (3) = sanoa rumia sanoja, kirosanoja
sanoa (1) vastaan vanhemmille = sanoa äidille tai isälle ei, kieltäytyä 
tekemästä asioita
osallistua (1) = tehdä yhdessä muiden kanssa, mennä muiden 
mukaan
abortti = Vauva otetaan ulos naisen kohdusta, ennen kuin se kasvaa 
isoksi ja voi syntyä.
turkistarhaus = Kun eläin kasvatetaan häkissä, sitten lopetetaan ja 
sen karvasta tehdään vaatteita.
eutanasia = armomurha = Lääkäri antaa myrkkyä tai liikaa lääkkeitä 
ihmiselle, joka on esimerkiksi pahasti sairas tai loukkaantunut onnet-
tomuudessa. Silloin ihminen kuolee heti eikä sairasta tai tunne kipua 
enää.
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• Koulutusohjelmassa on hyvä olla mukana 
nuoria vapaaehtoisia, jotka toimivat koulu-
tusohjelman nuorille vertaistukena.   

• Koulutusohjelmaa voidaan muokata nuorten 
toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.  

• Tällä hetkellä Plan järjestää Nuoret toimijat 
-koulutusohjelmaa vain pääkaupunkiseu-
dulla, mutta Reittioppaan vinkkien avulla 
voitte toteuttaa koulutusohjelman myös 
muualla Suomessa. Plan Suomen maahan-
muuttajatiimi auttaa mielellään koulutusoh-
jelman toteuttamisessa. Lisätietoja löydät 
Planin sivuilta plan.fi/maahanmuuttajatyö 

3.4 Nuoret toimijat 
-koulutusohjelma  

Plan Suomi on järjestänyt pääkaupunkiseudulla 
vuodesta 2017 lähtien Nuoret toimijat -koulutusohjel-
man. Koulutusohjelma on tarkoitettu 15–29-vuotiaille 
oppivelvollisuusiän loppupuolella Suomeen muutta-
neille maahanmuuttajanuorille, jotka ovat kiinnostu-
neita vaikuttamisesta.

Nuoret toimijat -koulutusohjelman tavoitteet: Li-
säämme nuorten tietoisuutta osallistumisen tavoista, 
kasvatamme nuorten itsetuntoa, rohkaisemme heitä 
osallistumaan sekä annamme konkreettisia välineitä 
vaikuttamiseen.

Nuoret toimijat -koulutusohjelman rakenne: 
10–12 tapaamiskertaa + kolmipäiväinen viikonloppu-
leiri 

Mikä Nuoret toimijat 
-koulutusohjelma?

• Nuoret toimijat -koulutusohjelma on noin 
12 tapaamiskerran kokonaisuus, jossa 
käsittelemme eri tavoin vaikuttamistyötä, 
annamme nuorille konkreettisia tapoja 
vaikuttaa yhteiskuntaan ja omaan elämään 
sekä vahvistamme nuorten itsetuntoa.  

• Hyvä ryhmäkoko koulutusohjelmalle on 
20–25 nuorta.  

• Vaikuttamistyötä harjoitellaan koulutusoh-
jelman aikana pienryhmissä toteutettavan 
vaikuttamisprojektin avulla. Projekti voi olla 
esimerkiksi video, mielenilmaus, tapahtu-
man järjestäminen tai vaikka vapaaehtois-
työn tekeminen. 

• Viikonloppuleirin aikana on tarkoitus käydä 
intensiivisesti läpi vaikuttamistyötä ja har-
joitella esiintymistä. Aloitamme leirillä myös 
vaikuttamisprojektin suunnittelun.  

• Ideoita tapaamiskerroille voit hakea aikai-
semmin esitellyistä osioista. Niin harjoitteet 
kuin vierailut ovat koulutusohjelman tärkeitä 
osia. Voit tarvittaessa käyttää myös ulko-
puolisia kouluttajia ja yhteistyökumppaneita.
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Valittujen 
teemojen 
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projektin 
toteutta-
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Kertaus Palaute

Planin Maahanmuuttajatiimi toivottaa 
antoisia hetkiä demokratiakasvatuksen 
parissa! Toivomme, että harjoitteista ja 
ohjeistuksista on teille apua. Voitte olla 
yhteyksissä Planin toimistoon, mikäli 
tarvitsette lisäapua.  
 
Ajankohtaiset yhteystiedot löydätte 
osoitteesta plan.fi/yhteystiedot
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Muuttajat-hankkeen rahoittaa Veikkaus.

www.plan.fi/maahanmuuttajatyö     muuttajat@plan.fi


