
Ideoita tasa-arvoteeman toiminnalliseen pohjustukseen erityisesti 

alakouluihin 

 

Tähän tiedostoon on koottu muutama harjoitus Compasitosta, joka on Euroopan neuvoston 

hankkeessa tuotettu ihmisoikeuskasvatuksen kirja 7-13-vuotiaille. Lisäksi mukana on linkki 

Amnestyn animaatioon, jonka avulla saa perustietoa ihmisoikeuksista lapsille lähestyttävällä tavalla. 

Löydät myös linkin Preziin ”Ole oma itsesi ja anna toistenkin olla”, jossa on Todd Parrin ”Ei haittaa, jos on erilainen” –kirjan kuvituksien avulla käsitelty moninaisuutta. Mukana on myös Prezin kanssa 

ideoituja tehtäviä ja kysymyksiä. Sukupuolen moninaisuutta voit käsitellä jo pientenkin lasten kanssa 

Setan ja Transtukipisteen tuottamien satujen avulla. 

Linkit:  

Compasito https://unicef.studio.crasman.fi/pub/public/pdf/Compasito_SU_pdf_nettiversio.pdf 

Amnestyn animaatio: ”Mitä ihmisoikeudet ovat?” (2:38) 

https://www.youtube.com/watch?v=wMU6g1NAn48 ”Ole oma itsesi ja anna toistenkin olla” –Prezi https://prezi.com/qn2mgyaif0vq/copy-of-ole-oma-

itsesi-ja-anna-toistenkin-olla/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 

Toimintaideat Preziin http://www.maailmankoulu.fi/node/639 

(Olen näyttänyt esityksen kerralla salissa kaikille 1-4-luokkalaisille siten, että väliharjoituksissa on 

juteltu vieruskaverin kanssa.) 

Transtukipisteen ja Setan tuottamat sadut, joissa käsitellään sukupuolen moninaisuutta: 

https://www.dropbox.com/s/chx73efh16dkdtk/Tarinat_lapsille_2013.pdf 

 Nuorten exit: Bingo häirintään puuttumisesta ohjeeksi aikuisille: http://www.nuortenexit.fi/wp-

content/uploads/2015/07/Nuorten-Exit-bingofinal.pdf 

 

Sisältö: 

Compasitosta tähän tiedostoon valitut tehtävät tiivistettyinä: 

Harjoitus 7. Pojat eivät itke – ja tytöt ovat fiksumpia… s. 82 

Harjoitus 18. Olipa kerran s. 122   

Harjoitus 38. Sanat jotka satuttavat s. 194 

https://unicef.studio.crasman.fi/pub/public/pdf/Compasito_SU_pdf_nettiversio.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wMU6g1NAn48
https://prezi.com/qn2mgyaif0vq/copy-of-ole-oma-itsesi-ja-anna-toistenkin-olla/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
https://prezi.com/qn2mgyaif0vq/copy-of-ole-oma-itsesi-ja-anna-toistenkin-olla/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
http://www.maailmankoulu.fi/node/639
https://www.dropbox.com/s/chx73efh16dkdtk/Tarinat_lapsille_2013.pdf
http://www.nuortenexit.fi/wp-content/uploads/2015/07/Nuorten-Exit-bingofinal.pdf
http://www.nuortenexit.fi/wp-content/uploads/2015/07/Nuorten-Exit-bingofinal.pdf


 

7. ”Pojat eivät itke!” 

”Ja tytöt ovat fiksumpia kuin pojat…” 

 

Teema: Syrjintä, sukupuolien välinen tasa-arvo, yleiset ihmisoikeudet 
 
Ikä: 8–13-vuotiaat 
 
Kesto: 90 minuuttia 
 
Ryhmäkoko: 8–20 lasta 
 
Työtapa: Keskustelu neljän nurkan harjoituksen avulla 
 
Tavoitteet  • Keskustella sukupuoleen liittyvistä stereotypioista ja tasa-arvosta • Edistää yhdenvertaisuutta • Näyttää, miten stereotypiat luovat syrjintää 
 
Valmistelut  • Valitse listalta kolme väitettä tai keksi uusia. • Valmista neljä erilaista kylttiä: Samaa mieltä /En tiedä / Mietin vielä / Eri mieltä. • Sijoita kyltit huoneen eri nurkkiin. 
 

Väitteet: 

 Vain tytöt voivat leikkiä nukeilla. 
 Pojat eivät itke. 
 Pojat eivät voi käyttää hametta. 
 Tyttö ei voi olla ryhmän johtaja. 
 Vain pojat pelaavat jalkapalloa. 
 Tytöt ovat heikkoja ja pojat vahvoja. 
 Tytöt auttavat äitiään, pojat isiään. 
 On hauskempaa olla tyttö kuin poika. 
 Kun jokin menee vikaan, poikia syytetään aina ensin. 
 Pojat voivat puhua tuhmia, mutta tytöt eivät. 
 Tytot ovat fiksumpia kuin pojat. 
 Tytöt voittavat kinasteluja, koska he pelaavat epäreilusti. 
 Pojat saavat lyödä toisiaan, mutta eivät tyttöjä. 
 Pojat ovat laiskempia kuin tytöt. 
 Tytöt valehtelevat paremmin kuin pojat. 

 

Ohjeet 

Ensimmäinen osio: Oikean nurkan valitseminen 
Kuvaile lapsille tehtävän ensimmäinen osio: 
 

a. Huone on jaettu neljään osaan. Jokainen nurkka on merkitty kyltillä: Samaa mieltä / En 
tiedä/Mietin vielä / Eri mieltä. 
 



b. Ohjaaja lukee kolme erilaista väitettä yksi kerrallaan. Lasten tehtävänä on valita oikea nurkka 
sen mukaan, ovatko he väitteen kanssa samaa mieltä, eri mieltä, eivät tiedä tai haluavat vielä 
miettiä asiaa. 

 
2. Lue ensimmäinen väite ääneen ja odota, kunnes lapset ovat valinneet oman nurkkansa. Kysy sen 
jälkeen eri kulmiin siirtyneiltä lapsilta perusteluja valinnalle. Pyydä lapsia siirtymään toiseen 
nurkkaan, mikäli he muuttavat mieltään kuullessaan muiden lasten perusteluja. Toista harjoitus 
kaikkien kolmen väitteen kohdalla. 
 
3. Kokoa lapset yhteen, jotta voitte keskustella harjoituksesta. 
 
a. Yllättikö jokin harjoituksessa? 
b. Mistä mahtaa johtua, että ihmisillä on erilaisia mielipiteitä esitetyistä väitteistä? 
c. Vaihdoitko nurkkaa jonkun lapsen mielipiteen vuoksi? Miksi? d. Mistä voi tietää, mikä mielipide on ”oikea”? 
 
Purku ja arviointi 

Keskustelkaa sukupuoleen liittyvien stereotypioiden vaikutuksista seuraavien kysymysten avulla: 
a. Mika on yhteistä näille väitteille? Tuleeko mieleesi muita vastaavia väitteitä? 
b. Odotetaanko tytöiltä ja pojilta erilaisia asioita tässä ryhmässä? 
Perheessäsi? Onko sellainen järkevää? 
c. Tuleeko mieleesi muita tilanteita, joissa pojilta ja tytöiltä edellytetään tietynlaista käytöstä tai 
toimintaa? Vaihtelevatkohan odotukset eri puolilla Eurooppaa tai maailmaa? 
d. Mitä tapahtuu, jos joku tyttö tai poika ei ole samaa mieltä sukupuoleensa kohdistuvien odotusten 
kanssa, vaan haluaa tehdä asiat toisin? Oletko itse ollut tilanteessa, jossa olisit halunnut toimia erilailla 
kuin sinun sukupuoleltasi odotetaan? Miltä sinusta silloin tuntui? Mitä teit? 
e. Vaikuttavatko eri sukupuoliin kohdistuvat odotukset myös aikuisiin? 
 
2. Liitä sukupuoleen liittyviä stereotypioita syrjintään kysymällä seuraavanalaisia kysymyksiä: 
a. Kuinka miehiin ja naisiin kohdistuvat erilaiset odotukset rajoittavat valinnanmahdollisuuksiamme? 
Osaatko mainita joitakin esimerkkejä? 
b. Kuinka tällaiset rajoitukset vaikuttavat ihmisoikeuksiimme? 
c. Mitä voisimme tehdä, jotta tytöt ja pojat voisivat tulevaisuudessa toimia vapaammin oman 
tahtonsa mukaan? 
 
Toimintaideoita 

Laatikaa yhdessä lasten kanssa henkilökohtainen käyttäytymiskoodi siitä, kuinka ryhmässä tulee 
käyttäytyä ja kuinka voidaan varmistaa, että poikia ja tyttöjä kohdellaan tasapuolisesti. Ripustakaa 
ohje seinalle ja palatkaa sen sisältöön, mikäli ryhmän sisällä ilmenee ristiriitoja. 
 
Vinkkejä ohjaajalle 

 Ole varovainen, ettei harjoitus vahingossa vahvista ennakkoluuloja, joita sen on tarkoitus 
halventaa.  

 Ole tietoinen omista ennakkokäsityksistäsi ja sukupuoleen kohdistuvista stereotypioista sekä 
siitä, miten huomaamattasi valitat niitä myös lapsille ryhmän ohjaajana. Korjaa lasten 
puhuessaan käyttämiä kärjistyksiä. 

 Valitse väitteitä, joissa korostuu, että tytöillä ja pojilla on kehollisesta erilaisuudestaan 
huolimatta samat ihmisoikeudet. Valitse väitteitä, jotka ovat riittävän kiistanalaisia tuodakseen 
esiin erilaisia mielipiteitä. 

 Vältä sukupuolten polarisointia.  
 Vanhempien vaikutus lasten asenteisiin on suuri.  

 
  



18. Olipa kerran… 

Mitä tapahtuu, kun tutun sadun prinsessa pelastaakin prinssin eikä päinvastoin? 
 
Teema: Demokratia, syrjintä, sukupuolten välinen tasa-arvo 
 
Ikä: 7–13-vuotiaat 
 
Kesto: 40 minuuttia 
 
Ryhmäkoko: 5–15 lasta 
 
Työtapa: Kertominen, keskustelu 
 
Kuvaus: Tuttu tarina kerrotaan siten, että päähenkilöiden sukupuolet ovat päinvastoin kuin 
alkuperäisessä, ja keskustellaan sukupuoleen liittyvistä stereotypioista tämän pohjalta 
 
Tavoitteet: 
 • Tunnistaa sukupuoleen liittyviä kaavamaisia käsityksiä saduissa ja jokapäiväisessä elämässä • Keskustella perinteisistä ja perinteitä rikkovista sukupuolirooleista • Sukupuolten tasa-arvon edistäminen 
 
Valmistelut: Muuntele tai kirjoita kokonaan uudestaan jokin kaikille tuttu tarina (romaani, satu, 
elokuva) siten, että päähenkilöiden sukupuolet on vaihdettu keskenään. Kesto korkeintaan 10 
minuuttia. Voit tarpeen mukaan muuttaa myös henkilöiden nimet ja muita yksityiskohtia. Valitse 
tarina, jossa on molempien sukupuolten edustajia, jotka käyttäytyvät sukupuolelleen perinteisesti 
ominaisella tavalla. (Ohessa esimerkki Tuhkimo-sadusta.) 
 
Ohjeet: 
Pyydä lapsia istumaan mukavasti piirissä. Selitä, että kerrot heille nyt sadun, 1. jota tulisi kuunnella 
tarkasti ja painaa mieleensä, jos sadussa on jotain erityistä tai tavallisuudesta poikkeavaa. Lue sitten 
lapsille muunneltu satu. Pidä välissä taukoja kysyäksesi, onko tarinassa lasten mielestä jotain 
erityistä tai yllättävää.  
 
2. Keskustelkaa sadusta seuraavien kysymysten avulla: 
a. Piditkö tästä tarinasta? 
b. Oliko siinä jotakin epätavallista? 
c. Missä kohtaa huomasit, ettei tarina ollut ihan tavallinen? Pyydä esimerkkejä. 
 
3. Kerro, että asiat näyttävät ja kuulostavat epätavalliselta silloin, kun ne poikkeavat 
arkikokemuksestamme eivätkä täytä odotuksiamme. Pyydä lapsia keksimaan esimerkkejä tilanteista 
ja ominaisuuksista, jotka heidän mielestään ovat tyypillisiä miehille ja naisille jokapäiväisessä 
elämässämme. 
 
Kirjoittakaa vastaukset oheiseen taulukkoon. 
 
 
Taulukko 1. Stereotyyppiset sukupuoliroolit 
 naiset/tytöt miehet/pojat 
tyypilliset ominaisuudet  

 
 

tyypillinen toiminta  
 

 

 



Naisista ja tytöistä voi tulla esiin vaikkapa seuraavia ominaisuuksia ja toimintatapoja: kohtelias, 
herkkä, hiljainen, huomaavainen, ujo, utelias, tottelevainen, käyttää hameita, pitkä tukka, istuu kotona, 
tekee kotiaskareita, 
itkee helposti, juoruilee, pitää kauniista vaatteista, pelkää ötököitä 
 
 

Miehistä ja pojista voi tulla esiin vaikkapa seuraavia ominaisuuksia ja toimintatapoja: utelias, älykäs, 
rohkea, äänekäs, seikkailunhaluinen, hyökkäävä, kunnianhimoinen, lyhyt tukka, pitää urheilusta, 
joutuu tappeluun, 
käy töissä, toimii, ajaa rekkaa 
 
Keskustelkaa taulukosta: 
a. Verratkaa taulukkoa perinteiseen tarinaan. Sopivatko perinteiset tuntomerkit sadun hahmoihin 
(esim. Tuhkimo istuu kotona, itkee, häntä kiusataan, hän saa kauniit vaatteet, kun taas prinssi alkaa 
toimia löytääkseen itselleen vaimon ja suunnittelee älykkään toimenpiteen löytääkseen Tuhkimon)? 
b. Pyydä lapsia muistelemaan muita tarinoita, joissa sukupuolet noudattavat tyypillisiä toimintatapoja. 
Kirjoita tarinoiden nimet muistiin ja pyydä lapsia perustelemaan ehdotuksensa. 
 
5. Sopivatko nämä ominaisuudet ja tekemiset nykyajan naisille ja miehille oikeassa elämässä? 
 
 
 
Taulukko 2: Epätyypillisiä sukupuolirooleja 
 naiset/tytöt miehet/pojat 
epätyypilliset ominaisuudet 
 
 

luetussa tarinassa: 
 
omat kokemuksesi: 
 

luetussa tarinassa: 
 
omat kokemuksesi: 

tyypillinen toiminta 
 
 

luetussa tarinassa: 
 
omat kokemuksesi: 
 

luetussa tarinassa: 
 
omat kokemuksesi: 

 
a. Piirrä oheinen taulukko ja pyydä lapsia luettelemaan omia havaintojaan epätavallisista 

sukupuolirooleista, ensin tarinassa ja sitten oikeassa elämässä. 
 
Voi tulla esiin, että tarinassa poika tarvitsee apua kun taas tyttö on määräilevä ja älykäs, poika 
itkee, tekee kotitöitä ja haluaa kauniita vaatteita ja tyttö etsii aktiivisesti puolisoa ja järjestää 
etsinnät. 

 
 
6. Vertailkaa taulukoita toisiinsa seuraavien kysymysten avulla: 
a. Muistatko muita tarinoita, joissa päähenkilöillä on sukupuolirooleista poikkeavia ominaisuuksia? 
Kirjoita ehdotukset muistiin ja pyydä lapsia perustelemaan ne. 
b. Tunnetko oikeassa elämässä naisia tai miehiä, jotka eivät käyttäydy tavallisten rooliodotusten 
mukaisesti? Pyydä lapsia luettelemaan tällaisia ominaisuuksia ja tarkentamaan, miten ne poikkeavat 
oletetusta. 
 
7. Määrittele sana stereotypia muutamin esimerkein. 
 
8. Pyydä lapsia tarkastelemaan ensimmäistä taulukkoa, jossa esiteltiin stereotyyppiset sukupuoliroolit. 
Pyydä heitä arvioimaan, mitkä ominaisuuksista perustuvat miesten ja naisten biologisiin 
ominaisuuksiin ja mitkä niistä ovat vain uskomuksia, asenteita ja stereotypioita. 
 



9. Tähdennä, että senkaltaiset asiat kuin rahan ansaitseminen, lastenkasvatus tai kotiaskareiden 
tekeminen ovat tänä paivana sekä miesten että naisten yhtäläisiä velvollisuuksia. 
 
Purku ja arviointi 

1. Kun lapset ovat sisäistäneet stereotypian käsitteen, voitte pohdiskella seuraavia kysymyksiä: 
a. Miten sellaisia ihmisiä kohdellaan, jotka eivät käyttäydy niiden odotusten mukaisesti, joita naisille ja 
miehille normaalisti asetetaan? 
b. Miltä osin stereotypiat ovat epäoikeudenmukaisia poikia ja miehiä kohtaan? Entä tyttöjä ja naisia 
kohtaan? 
c. Milla tavoin sukupuoleen liittyvät stereotypiat haittaavat miesten ja naisten sekä tyttöjen ja poikien 
välistä tasa-arvoa? 
 
2. Mitä sinä voisit koulussa tehdä sen hyväksi, että poikia ja tyttöjä kohdeltaisiin samalla tavalla. 
 
3. Kysy lapsilta, huomaavatko he yhteyden ihmisoikeuksien ja sukupuoleen liittyvien stereotypioiden 
välillä? Auta heitä ymmärtämään, että jokaisella on perusoikeus olla joutumatta syrjinnän kohteeksi, 
mukaan lukien sukupuoleen liittyvä syrjintä. 
 
4. Kysy lapsilta, mitä he pitivät harjoituksesta. 
 
Ehdotuksia jatkotyöskentelyyn: 

Pyydä lapsia etsimään muita tarinoita tai elokuvia, joissa tytöt ja pojat ovat normaalia tasa-
arvoisempia eivätkä noudata perinteisiä sukupuolirooleja. 
 
Toimintaideoita: 

1. Kysy lapsilta, onko omassa yhteisössänne syrjitty jotakuta sen vuoksi, ettei hän noudata perinteisiä 
tytöille/naisille tai pojille/miehille sopivaksi koettuja toimintatapoja? 
a. Pyydä etenkin lasten jokapäiväiseen elämään kuuluvia esimerkkejä. 
b. Pyydä lapsia näyttämään roolileikin avulla, mitä sellaisessa tilanteessa voisi tehdä tai sanoa 
vastustaakseen syrjintää. 
 

Vinkkejä ohjaajalle 

• Tämän harjoituksen tavoitteena on edistää sukupuolten valista tasa-arvoa ja rohkaista lapsia 
kyseenalaistamaan omia ja muiden käsityksiä sukupuolirooleista. 
• Painota, että naisiin ja miehiin kohdistuvat rooliodotukset voivat vaihdella eri maissa ja erilaisissa 
yhteisöissä ja jopa eri perheiden välillä. Muistuta, että tasa-arvo ja samankaltaisuus ovat eri asioita. 
• Keskustellessanne aiheesta tehtävää purettaessa muista, että jotain lasta voidaan jo kiusata tai 
karsastaa sen vuoksi, ettei hän käyttäydy perinteisesti sukupuolelleen ominaisella tavalla. Varmista, 
ettei keskustelu aiheuta hänelle lisää mielipahaa. 
• Pienten lasten kanssa ei ole välttämätöntä käyttää sellaisia sanoja kuin ”sukupuoli” tai ”sukupuoliroolit”. Kehityspsykologinen tutkimus on kuitenkin todistanut, että jopa esikouluikäiset 
tietavat ja tuntevat sukupuoliroolien odotukset. 
 
Sovelluksia 

• Suuri ryhmä: Jaa lapset neljän hengen ryhmiin. Anna kullekin ryhmälle kopio ensimmäisestä 
taulukosta ja pyydä lapsia kirjoittamaan siihen miehille ja naisille tyypillisiä piirteitä ja toimintatapoja. 
Kunkin ryhmän edustaja saa esitellä tulokset muille. Keskustelkaa perinteisistä ja perinteitä rikkovista 
rooleista koko ryhmän kesken. Sen jälkeen lapset voivat palata omiin pienryhmiinsä ja täydentää 
toiseen taulukkoon tarinassa ja oikeassa elämässä esiintyviä miesten ja naisten piirteitä ja 
toimintatapoja, jotka eivät noudata perinteisiä käsityksiä. Päätä tehtävä ryhmäkeskusteluun. 
• Vanhempien lasten ryhmässä voit valita sadun sijaan romaanin tai tunnetun elokuvan. Aloita tarina 
ylösalaisin käännetyin sukupuoliroolein ja anna lasten itsensä jatkaa tarinaa. Jotkut lapsista saattavat 
osata muuntaa sukupuoliroolit ja kertoa itse ihan oman tarinansa. Lopuksi jokainen pienryhmä 
voisi kertoa oman käänteisen tarinansa koko ryhmälle. 



 

ESIMERKKI KÄÄNTEISESTÄ SADUSTA 
 
Tuhkimo 

 
Olipa kerran onneton poika. Hänen isänsä oli kuollut ja hänen äitinsä oli tuonut kotiin uuden miehen, 
lesken, jolla oli kaksi poikaa. Uusi isäpuoli ei pitänyt pojasta lainkaan. Hän soi ystävällisiä sanoja ja 
eleitä ja etuoikeuksia 
ainoastaan omille pojilleen. He saivat käyttää muotivaatteita, syödä herkullista ruokaa ja makeisia. 
Mitään niistä ei riittänyt onnettomalle poikaparalle. Hän ei saanut ylleen muotivaatteita, vaan joutui 
tyytymään velipuoliensa vanhoihin rääsyihin. Hän ei saanut syödäkseen muuta kuin tähteitä. Hänelle 
ei suotu mitään etuoikeuksia eikä edes kunnon lepoa. Hän joutui raatamaan aamusta iltaan, käymään 
ruokakaupassa, laittamaan ruokaa, pesemään pyykkiä ja siivoamaan. Vasta illan tultua hänen sallittiin 
istua hetki rauhassa keittiön uunin lämmössä. Näiden pitkien yksinäisten iltojen aikana poika usein itki ja puheli kissan kanssa. Kissa sanoi: ”Miau”, mikä oikeastaan tarkoitti: ”Piristyhän nyt, ystäväiseni. Sinulla on jotain, mitä kumpikin velipuolistasi on jäänyt paitsi. 
Sinä olet kaunis.” Ja siinä kissa oli aivan oikeassa. Rääsyihin pukeutuneena ja kasvot nokisinakin hän 
oli kerrassaan komea nuorimies. Vaikka velipuolilla oli kuinka hienot vaatteet yllään, pysyisivät he 
ikuisesti rumina ja kömpelöinä. 
Eräänä päivänä taloon alkoi virrata uusia vaatteita, kenkiä ja koruja. Kuningatar järjestäisi tanssiaiset 
ja velipuolet olivat päättäneet osallistua niihin. He viettivät päivät pitkät peilin edessä. Pojan oli 
autettava heitä sonnustautumaan hepeniinsä, eikä hän tohtinut kysyä: ”Entä minä?” Hän tiesi oikein hyvin, kuinka vastaus kuuluisi. ”Sinä? Voi poika hyvä, sinä jäät kotiin tiskaamaan, pesemään lattioita ja 
sijaamaan vuoteet velipuolillesi. He ovat väsyneitä ja unisia saapuessaan kotiin.” 
Kun isäpuoli poikineen oli lähtenyt tanssiaisiin, poika pyyhki kyyneleet silmistään ja sanoi kissalle: ”Voi kattiseni, olen niin onneton!” ”Miau”, vastasi kissa. Juuri silloin kirkas väläys valaisi keittiön. Hyvä haltija ilmestyi paikalle. ”Älä pelästy, nuorimies”, haltija sanoi. ”Tuuli kuljetti huokauksesi korviini. Tiedän että haluaisit mennä tanssiaisiin. Ja niinhän sinä menetkin!” ”Kuinka voisin, minulla ei ole kuin rääsyjä ylläni”, poikaparka vastasi. ”Vartijat 
käännyttävät minut ovelta.” Hyvä haltija hymyili. Yhdellä taikasauvan heilautuksella pojan rääsyt 
muuttuivat hienoiksi vaatteiksi, tyylikkäimmiksi mitä koko valtakunnassa oli kuunaan nähty ”Nyt, kun olemme ratkaisseet vaateongelman, täytyy vielä hankkia sinulle kyyti”, haltija sanoi. ”Todellinen herrasmies ei milloinkaan saavu juhliin jalan. Nopeasti! Tuo minulle kurpitsa puutarhasta!” haltijaherra komensi. ”Heti paikalla”, poikaparka sanoi ja kiiruhti kasvimaalle. Haltija 
kääntyi kissan puoleen ja sanoi sille: ”Sinä siinä, tuo minulle seitsemän hiirtä.” Poika palasi pian 
puutarhasta komea kurpitsa kainalossaan. Kissarouva toi haltijalle seitsemän kellarista pyytämäänsä 
hiirtä. ”Hienoa!” huudahti hyvä haltija. Yhdellä taikasauvan heilautuksella – ihmeiden ihme – kurpitsa 
muuttui vaunuiksi ja hiiret kuudeksi hevoseksi – seitsemännestä tuli kaunis vaununkuljettajatar, jolla 
on hieno mekko ja piiska. Poikaparka ei ollut uskoa silmiään. ”Esittelen sinut hovissa. Huomaat pian, että prinsessa, jonka kunniaksi tanssiaiset on järjestetty, tulee 
ihastumaan komeaan olemukseesi. Mutta muista! Sinun täytyy lähteä juhlista puolen yön aikaan ja 
tulla suoraan kotiin, 
sillä silloin taika raukeaa. Kärryt muuttuvat takaisin kurpitsaksi, hevoset ja kuljettajatar hiiriksi. Sinä 
puolestaan löydät itsesi jälleen rääsyihin pukeutuneena, puukengät jalassasi hienojen tanssikenkien 
sijaan. Ymmärräthän 
nyt, poikaseni?” Poika hymyili ja sanoi: ”Kyllä haltijaherra, kyllä ymmärrän!” 
Kuningattaren palatsin tanssiaissaliin laskeutui syvä hiljaisuus pojan astuessa sisään. Vieraat 
lakkasivat puhumasta, eivätkä he voineet muuta kuin ihailla pojan tyyliä, komeutta ja sulavuutta. ”Kuka ihme tuo voisi olla?” ihmiset kyselivät toisiltaan. Myös ilkeät velipuolet yrittivät arvailla, kuka 
uusi juhlavieras oli. Suin surminkaan he eivät olisi voineet arvata, että tuo komea ilmestys oli heidän 
velipuolensa, jolla oli tapana höpötellä kissan kanssa! 
Sitten prinsessa huomasi pojan komeuden. Prinsessa käveli pojan luokse, niiasi ja pyysi häntä 
tanssimaan. Ja kaikkien muiden nuorten miesten harmiksi prinsessa tanssi koko illan vain poikaparan 
kanssa. ”Kuka olet, sinä kaunis nuori mies?” prinsessa kysyi pojalta kerta toisensa jälkeen. Mutta poika 



vastasi vain: ”Ei sillä ole väliä. Ethän tule näkemään minua enää milloinkaan tämän illan jälkeen.” ”Kyllä tulen!” prinsessa vastasi. ”Olen aivan varma siitä.” Pojalla oli ikimuistoinen tanssiaisilta, kunnes 
yhtäkkiä hän alkoi kuulla kellojen soivan. Keskiyön ensimmäinen lyönti! Hän muisti hyvän haltijan 
sanat ja irtautui hyvästejä jättämattä prinsessan otteesta ja juoksi linnan 
portaat alas. Juostessa toinen hänen tanssikengistään putosi, mutta hänellä ei ollut aikaa pysähtyä 
nostamaan sitä ylös. Mitä tapahtuisikaan, jos kahdestoista lyönti ehtisi kumista ennen kuin… Mikä 
kauhea skandaali! Poika pakeni kuin henkensä edestä ja katosi yöhön. Prinsessa oli nyt korviaan 
myöten rakastunut poikaan. Hän poimi pojan tanssikengän linnan portailta ja julisti menevänsä 
naimisiin sen miehen kanssa, jonka jalkaan kenkä sopisi. Hän antoi ministereilleen määräyksen: ”Menkää ja tutkikaa koko valtakunta, etsikää nuorimies, jonka jalkaan tämä kenkä sopii. En ole 
tyytyväinen ennen kuin löydätte hänet!” Ministeri vieraili myös talossa, jossa poika isä- ja 
velipuolineen asusti. Ministeri pyysi talossa asuvia nuoria miehiä sovittamaan kenkää. Kaksi velipuolta 
ei saanut siihen ängettyä edes varpaan puolikasta. Ministeri kysyi, asuiko taloudessa muita nuoria 
miehiä, mihin isäpuoli vastasi: ”Ei.” Mutta silloinpa kissarouva tarttui ministeriä lahkeesta ja ohjasi 
hänet keittiöön. Siellä istui poikaparka tuhkanaamaisena uunin äärellä. Ministeri sovitti kenkää pojan 
jalkaan ja hänen ihmetyksekseen se sopi kuin valettu. ”Tuo ruma likainen poika ei ole mitenkään voinut osallistua tanssiaisiin!” isäpuoli kivahti. ”Sanokaa 
prinsessalle, että hänen kannattaisi naida toinen minun pojistani! Ettekö näe, miten ruma tuo poika 
on? Ruma!” Hänen sanansa loppuivat lyhyeen, sillä hyvä haltija lehahti paikalle. ”Riittää jo”, haltija 
huudahti heilauttaen taikasauvaansa. Yhdessä hujauksessa poikaparalla oli jälleen yllään upea asu. 
Hänen komeat kasvonsa loistivat nuoruuden kukkeutta. Isä- ja velipuolet tuijottivat poikaa 
ällistyneenä. Ministeri sanoi: ”Tulehan mukaan, sinä komea nuorimies! Prinsessa odottaa sinua linnassaan kihlasormuksen kanssa.” 
Niinpä poika lähti iloisena ministerin mukaan. Prinsessa otti pojan puolisokseen muutama päivä 
myöhemmin, ja he elivät 
elämänsä onnellisena loppuun saakka. Ja mitä kissarouvaan tulee, hän vain naukaisi: ”Miau!”   

  



38. Sanat, jotka satuttavat 

Kepit ja kivet ja muut voivat rikkoa luut, ja sanatkin satuttavat!(Muunnos englanninkielisestä 
sanonnasta: ”Sticks and stones will break my bones but names will never hurt me”.) 
 
Teema: Syrjintä, sukupuolien tasa-arvo, väkivalta 
Ikä: 10–13-vuotiaat 
Kesto: 60 minuuttia 
Ryhmäkoko: 5–20 lasta 
Työtapa: Luettelon tekeminen, priorisointi, keskustelu 
Kuvaus: Lapset etsivät esimerkkejä loukkaavasta kielenkäytöstä ja analysoivat sen motiiveja ja 
vaikutusta. 
 
Tavoitteet:  • Pohtia loukkaavan kielen motiiveja ja vaikutuksia • Ymmärtää, että ihmiset saattavat reagoida eri tavoin erilaisiin sanoihin • Tajuta ilmaisuvapauden rajoituksia • Harjoitella loukkaavan kielen vastustamistaitoja 
 
Valmistelut:  • Kopioi Lapsen oikeuksien sopimuksen artikla 13 kartongille tai taululle. 
(lyhennelmä: 13. Lapsella on oikeus ilmaista mielipiteensä, kunhan ne eivät loukkaa muiden oikeuksia. 
Lapsella on oikeus saada tietoa. ) 
 
Materiaali: • Post-it–lappuja tai paperilappuja ja teippiä • kartonkia ja tusseja tai taulu ja liituja • kopio Lapsen oikeuksien sopimuksen artiklasta 13 
 
Ohjeet: 
Kirjoita ja/tai lue ääneen Lapsen oikeuksien sopimuksen artikla 13. Tähdennä, 1. että tämä Lapsen 
oikeuksien sopimuksen artikla antaa lapselle oikeuden ilmaisunvapauteen, mutta erityisesti rajoittaa 
ilmaisua, joka vahingoittaa toisten oikeuksia ja mainetta. Keskustelkaa ilmaisunvapaudesta seuraavien 
kysymysten avulla: 
 
a. Pitäisikö meidän aina saada sanoa, mitä haluamme? 
b. Pitäisikö asettaa jonkinlaisia rajoja sille, mitä voimme puhua ajatuksistamme ja uskomuksistamme? 
c. Millainen kielenkäyttö saattaa vahingoittaa toisten oikeuksia? 
d. Millainen kielenkäyttö saattaa vahingoittaa toisten mainetta? 
2. Kerro, että tässä harjoituksessa käsitellään joitakin noista kysymyksistä. 
3. Anna jokaiselle paperilappuja ja pyydä listaamaan loukkaavia kommentteja, joita he ovat kuulleet 
käytettävän toisista lapsista tai joilla lapset nimittelevät toisiaan. Jokainen kommentti kirjoitetaan eri 
lapulle nimettömänä. Opettaja kerää laput ja lukee ne yksi kerrallaan. 
4. Tee seinälle sivun 195 mallin mukainen taulukko, joka luokittelee sanat luokasta ”Kiusoittelu/leikkimielistä” luokkaan ”Erittäin tuskallista/halventavaa”. Pyydä lapsia sijoittamaan 
sanat siihen 
taulukon luokkaan, mihin he ajattelevat niiden kuuluvan. Älä rohkaise keskustelua tässä osassa 
harjoitusta. 
5. Pyydä sitten jokaista tutkimaan taulukkoa ääneti. Tavallisesti samat sanat esiintyvät useita kertoja, 
ja ne luokitellaan melkein aina eri vakavuusasteisiksi. 
 
kiusoittelu/ leikkimielistä/ ei satuttavaa 
 
hieman satuttavaa/melko ikävää/ 



 
satuttavaa/alentavaa/hyvin ikävää/ 
 
erittäin kurjaa/satuttavaa/alentavaa 
 

Purku ja arviointi 

Kun lapset ovat taas istumassa, kysy heiltä, mitä he huomasivat.  
 
1. Johdattele analyysia kysymällä: 
a. Esiintyivätkö samat sanat useammassa palstassa? 
b. Miksi luulette jonkun sanan olleen toisten mielestä sellainen, ettei se loukkaa, ja toisten mielestä 
kurja, satuttava ja alentava? 
c. Onko sillä merkitystä, miten sana sanotaan tai kuka sen sanoo? 
d. Onko sanoilla loukkaaminen väkivallan muoto? Miksi? 
e. Miksi ihmiset käyttävät sanoja näin? 
 
2. Kysy lapsilta, näkevätkö he näissä loukkaavissa sanoissa jotain kaavaa tai kategorioita. Kun lapset 
alkavat tunnistaa ja mainita näitä kategorioita (esimerkiksi fyysinen ulkonäkö tai kyvyt, 
luonteenpiirteet,seksuaalisuus, etninen tai perhetausta), kirjoita kategoriat muistiin taululle.  
 
Johdattele keskustelua seuraavanlaisin kysymyksin: 
a. Ovatko jotkut sanat vain tyttöjä varten? Tai poikia? 
b. Miksi luulette käytettävän loukkaavaa kieltä näistä aiheista? 
c. Mistä aiheista tai kategorioista näyttävät loukkaavimmat sanat löytyvän? 
d. Mitä johtopäätöksiä voitte tehdä näiden kategorioiden loukkaavasta kielestä 
3. Pyydä lapsia siirtämään paperilappunsa ensimmäisestä taulukosta ja asettamaan ne sen otsikon alle, 
johon ne parhaiten sopivat. Halutessasi voit lisätä kategorian ”Muu”.  
 
Kun lapset ovat taas paikoillaan, jatka kysymällä: 
a. Missä kategoriassa näyttää olevan eniten lappuja? Miten selitätte sen? 
b. Kuuluvatko loukkaavimmat sanat johonkin tiettyyn kategoriaan? 
c. Älkää vastatko ääneen, mutta miettikää, kuuluvatko itsestänne käyttämät sanat johonkin tiettyyn 
kategoriaan? 
d. Jaa luokka pieniin ryhmiin ja anna jokaiselle ryhmälle useita lappuja, joissa on loukkaavimpina 
pidettyja sanoja. Pyydä jokaisesta ryhmästä joku lukemaan ensimmäinen sana tai sanontatapa. 
Ryhmän pitäisi olla yhtä mieltä siitä, että tämä on loukkaava kommentti ja keskustella:  
1) pitäisikö sallia ihmisten käyttävän tällaisia sanoja 2) mitä tehdä silloin, kun niitä käytetään. 
Toistakaa menettely jokaisen sanan tai sanonnan kohdalla. 
 
4. Pyydä lapsia palaamaan takaisin johtopäätöksiinsä kohdassa 3. Liitä loukkaava puhe 
ihmisoikeuksiin kysymällä: 
a. Ovatko aikuiset vastuussa loukkaavan puheen lopettamisesta? Jos ovat, miksi? 
b. Onko lasten vastuulla lopettaa se omassa elämässään? Jos on, miksi? 
c. Mitä sinä voit tehdä yhteisössäsi lopettaaksesi loukkaavat puheet? 
d. Miksi on tärkeää tehdä niin? Millä tavalla loukkaavat puheet rikkovat jonkun ihmisoikeuksia? 
 
Ehdotuksia jatkotyöskentelyyn: 

 
• Lisäkeskustelu siitä, miten lapset voivat toimia lopettaakseen loukkaavat puheet. Roolipeli 
nimittelytilanteista:anna lasten kokeilla yhdessä erilaisia vastaamistapoja. 
• Harjoitus ”Sivustakatsojasta auttajaksi” (s. 108) auttaa lapsia miettimään, mitä he voivat tehdä 
puuttuakseen loukkaavaan käytökseen. 
 
 



Toimintaideoita 

 
• Käytä harjoitusta keskustellaksesi, millaista kieltä lapset käyttävät tässä ryhmässä. Onko ryhmän 
mielestä joukossa sellaisia sanoja, joita ei pitäisi käyttää? 
• Jos ryhmässäsi on jo laadittu ryhmän säännöt, harkitkaa, lisäättekö sinne loukkaavaa kieltä koskevan 
kohdan. 
 
Vinkkejä ohjaajalle 

• Tämä harjoitus vaatii ohjaajalta hienovaraista suhtautumista. Vaikka lapset tuntevat ”rumat sanat” jo 
varhain, he keskustelevat harvoin niistä aikuisten kanssa. Kohdat 2–4 herättävät todennäköisesti 
hämmennystä ja hermostunutta hihitystä. Lapset saattavat tarvita vakuutteluasi, että tässä yhteydessä 
on hyväksyttävää tuoda noita sanoja julki. Ette ”käytä” niitä, vaan keskustelette niistä. 
• Hyvä idea olisikin, ettei sanoja lausuta ääneen, vaan näytetään ne vain kirjoitetussa muodossa, paitsi 
purkamisen kohdassa 3, jossa lapset päättävät, onko sana hyväksyttävä vai ei. 
• Harjoituksen keskeinen opetus on, että samat sanat voivat herättää erilaisia tunteita. Toisin sanoen 
sana, jota joku lapsi pitää leikinlaskuna, on toisen mielestä loukkaava. Ota keskustelussa huomioon 
tunneherkän lapsen tunteet, vaikka toiset pitäisivätkin sanaa harmittomana. Käytä halutessasi 
lisää aikaa tutkimalla tekijöitä, jotka saattavat herkistää jonkun tietyille sanoille. 
• Tätä harjoitusta ei suositella ryhmille, joissa ikäerot ovat suuret. Muista, etteivät kaikki lapset tiedä 
joidenkin sanojen merkitystä, varsinkaan seksuaalisuuteen liittyvien. Nuoremmat lapset eivät ehkä 
ymmarrä, että jotkut sanat liittyvät seksuaaliseen käyttäytymiseen. Sovella siis harjoitusta ryhmällesi 
sopivaksi. 
• Purkaminen on olennainen osa harjoitusta. Anna lapsille runsaasti aikaa muodostaa omat ryhmänsa 
ja tehdä omat johtopaatoksensa, muuten yhteys ihmisoikeuksiin saattaa jäädä heikoksi. 
 
Sovellus nuoremmille lapsille 

• Tämän harjoituksen voi tehokkaasti muuntaa nuoremmille lapsille (esimerkiksi 8–10-vuotiaille tai 
jopa nuoremmille) jättämällä pois ohjeen 1 ja käyttämällä vain purkamiskysymysten ensimmäistä 
kysymystä. Pohtikaa ryhmässä, miten voi estää toisia ihmisiä loukkaavien sanojen käytön. 
 

Sovelluksia vanhemmille lapsille 

 Halutessasi voit jatkaa harjoitusta usean päivän ajan. Tee harjoitus ja purkamisen 1. ja 2. kohta 
ensimmäisenä päivänä ja purkamisen 3. ja 4. kohta seuraavana, jolloin lapsilla on aikaa sulatella 
oppimaansa ja tarkastella paremmin informoituna ympäröivää maailmaa. 
Nuoremmille lapsille purkamisen kohta 1 riittää. Tutkikaa roolipelin avulla tapoja vastata loukkaavaan 
kielenkäyttöön. 


