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TYÖPAJAN TAVOITTEET:  
 
- antaa osallistujille nopea perehdytys oppimateriaalin 
hyödyntämiseen 

- tuoda teemat henkilökohtaiselle tasolle: saada osallistujat 
pohtimaan omia ennakkoluulojaan ja omaa identiteettiään 
- innostaa rasisminvastaisuuden käsittelyyn osana 
aineenopetusta  
- tiedollisen oppimisen tukeminen toiminnallisilla, 
ajatuksia herättävillä harjoituksilla 



MIKÄ ERITYISTÄ TÄSSÄ MATERIAALISSA? 

¢  ajankohtaisuus: median kiinnostus äärioikeiston 
toimintaan ja rasismiin Suomessa sekä 
maahanmuuttokriittisyyden kasvu nuorten keskuudessa 

¢  nuoret mukana tekemässä materiaalia 

¢  tarinallisuus: kiinni aiheeseen ihmisten elämäntarinoiden 
kautta 

¢  kansalaistoiminnan näkökulma 

¢  helppo lähestyä: paljon kansainvälistä ja suomalaista 
kuvamateriaalia 

Kuva: Mari Ahokoivu, romanit.fi 



¢ Kuvittele että et tunne toisia 

¢  Jakakaa pienryhmässä seuraavia asioita: 

 

�  Nimi, ikä 

�  Kansallisuus/kansallisuudet, kieli 

�  Asuinalue 
 

KERRO JOTAIN ITSESTÄSI! 
 



¢ Opiskelu, työ 

¢ Perhe, suku, rooli perheessä 

¢ Uskonto 



�  Lempimusiikki 

�  Harrastukset 

�  Mieltymykset 



Kuvitelkaa mainos, jossa 
suomalainen nainen 
mainostaa maitoa! 





 

Kuvitelkaa jääkiekkoilija 
suutelemassa puolisoaan! 





¢ Luokittelu on ihmiselle lajityypillistä 
käyttäytymistä 

¢ Ongelmalliseksi luokittelu muuttuu kun 
yksilölliset erot unohdetaan ja/tai kun 
yksittäinen ominaisuus yleistetään koskemaan 
koko ryhmää 

 
”Ei haukku haavaa tee” – kuitenkin tutkimusten 
mukaan verbaalinen väkivalta aktivoi aivoissa 
samanlaisia tuntemuksia, kuin mitä fyysinen kipu 
tuottaa 
 
 

MITÄ ENNAKKOLUULOT OVAT?  



SYRJINNÄN KIELTO 

¢ Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa 
syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, 
kansalaisuuden, kielen, uskonnon, 
vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, 
vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen 
tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. 

Syrjintätutkimusten mukaan silti yli puoli 
miljoonaa suomalaista kokee vuosittain tulleensa 
syrjityksi (Euroopan komissio 2008). 



SYRJINNÄLLÄ TARKOITETAAN: 

1)	  sitä,	  e*ä	  jotakuta	  kohdellaan	  epäsuotuisammin	  kuin	  jotakuta	  muuta	  
kohdellaan,	  on	  kohdeltu	  tai	  kohdeltaisiin	  vertailukelpoisessa	  
7lanteessa	  (välitön	  syrjintä);	  

	  

2)	  sitä,	  e*ä	  näennäises3	  puolueeton	  säännös,	  peruste	  tai	  käytäntö	  
saa7aa	  jonkun	  erityisen	  epäedulliseen	  asemaan	  muihin	  vertailun	  
kohteena	  oleviin	  nähden,	  paitsi	  jos	  säännöksellä,	  perusteella	  tai	  
käytännöllä	  on	  hyväksy*ävä	  tavoite	  ja	  tavoi*een	  saavu*amiseksi	  
käytetyt	  keinot	  ovat	  asianmukaisia	  ja	  tarpeellisia	  (välillinen	  syrjintä);	  

	  

3)	  henkilön	  tai	  ihmisryhmän	  arvon	  ja	  koskema7omuuden	  
tarkoituksellista	  tai	  tosiasiallista	  loukkaamista	  siten,	  e*ä	  luodaan	  
uhkaava,	  vihamielinen,	  halventava,	  nöyryy7ävä	  tai	  hyökkäävä	  
ilmapiiri	  (häirintä);	  

	  

4)	  ohje*a	  tai	  käskyä	  syrjiä.	  
	  

Lähde:	  Suomen	  nuorisoyhteistyö	  –	  Allianssi	  ry.	  



VIHKO 1 
Oppilaat: 
¢  ymmärtävät miten ennakkokuuloilla ja rasismilla on  

usein pitkät historialliset juuret 

¢  osaavat määritellä antisemitismin, rasismin ja saavat  
käsityksen syrjinnästä historiallisena ilmiönä 

¢  osaavat muodostaa yhteyksiä historiallisten  
ja nykypäivän antisemitististen ja rasististen  
kommenttien välillä 

¢  oppivat kriittisemmin arvioimaan mediaa ja 
rasistista puhetapaa ja toimintaa 



VIHKO 2 

Oppilaat:  

¢  tulevat tietoisiksi siitä, kuinka ennakkoluulot toimivat ja 
kuinka paljon ne voivat vaikuttaa yksilöihin ja 
yhteiskuntiin 

¢  saavat näkökulmaa siihen, kuinka toimia omien ja muiden 
syrjivien ennakkoluulojen ehkäisemiseksi.  

¢  samaistuisivat syrjintää kohtaavan vähemmistön asemaan 

¢  oppivat ihmisoikeuksista ja siitä, mitä ne käytännössä 
tarkoittavat 

”Materiaali on paljon mielenkiintoisempi kuin 
tavalliset koulukirjat” 8 lk. Alppilan yläkoululainen 



¢  Pohdi omia ennakkoluuloja ja normeja – ole kriittinen 
 
Normit ovat oletuksia siitä, minkälaisia ihmiset ovat. 
à Sitoudumme normeihin huomaamattamme ja arkisesti 
 
Minkälaisia oppilaiden tulisi olla? 
 
¢  Tutkitaan saavutusten epäsuhtaisuutta, stereotyyppistä 

ryhmittelyä ja leimojenlyöntiperusteita.  
 
Kuka tulee nähdyksi, kuka pääsee ääneen, kuka mahtuu 
mukaan, kuka jää ulkopuolelle?  
 
à Vasta kun tällaiset asiat on tuotu päivänvaloon ja ne 
on pyritty eliminoimaan, koulusta voi muodostua 
kulttuureja ja yhdenvertaisuutta voimistava yhteisö 

MITEN TAVOITTEET SYRJIMÄTTÖMÄSTÄ 
OPETUKSESTA SAAVUTETAAN? 



ÄLÄ OLETA! 

¢ Oppilaiden itsemäärittely 

¢ Puhu inklusiivisesti eli kaikki huomioon ottaen 

¢ Älä laita yksilöä edustamaan koko ryhmää 

 


