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1. JOHDANTO 

 

Tämän koulutusjakson avulla osallistujat tutkivat sosiaalisen osallisuuden 

ilmiöitä, ymmärtävät sen asiayhteyden ja EU:n määrittelemät strategiat 

sekä keskittyvät monimuotoisuuteen ja sen ymmärtämiseen, miten en-

nakkoluuloja ja stereotypioita käsitellään. 

Painopiste on ymmärtää, että jokainen yksilö on ainutlaatuinen, ja tunnis-

taa yksilölliset erot. Nämä voivat olla rotuun, etniseen alkuperään, suku-

puoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, sosioekonomiseen asemaan, 

ikään, fyysisiin kykyihin, uskonnollisiin tai poliittisiin vakaumuksiin tai 

muihin ideologioihin liittyviä ominaisuuksia. 

Tässä keskitymme siihen, mitä kulttuuri tarkoittaa ja miten se liittyy joka-

päiväiseen elämään. Tunnistamme uskomuksia, normeja, sääntöjä ja ar-

voja, jotka vaikuttavat jokaisen henkilön tai ryhmän käyttäytymiseen. Ta-

voitteena on ymmärtää, että nämä säännöt ovat eri ryhmissä erilaiset. 

Tunnistamme myös, että kulttuuri ilmiöinä sisältää paitsi kansallista kult-

tuuria, myös kaikki muut kulttuurit, jotka ihminen valitsee ja yhdistää 

omaansa elämänsä aikana. Kuvaillut aiheet muodostavat kulttuurienväli-

sen oppimisen ytimen, ja ne ovat tärkeä osa toistemme erilaisuuden tun-

nistamisessa. 

Lisäksi osallistujat oppivat ymmärtämään esteitä, joita ilmenee kulttuurien 

välisen vuoropuhelussa ja konfliktien ratkaisemisessa, sekä löytämään 

mahdollisuuksia näiden haasteiden ratkaisemisen. Painopisteenä on ym-

märrys ja tietoisuus stereotypioiden, ennakkoluulojen, syrjinnän ja väki-

vallan ilmenemismuodoista sekä rauhanomaisten ratkaisujen löytämises-

sä. 

 

"Ei ole oikeudenmukaisuutta ilman solidaarisuutta. Ei ole oikeutta ilman 

sosiaalista liikettä.” 

Joia Mukherjee 

  

http://ghsm.hms.harvard.edu/person/faculty/joia-mukherjee
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2. MITÄ SOSIAALINEN OSALLISUUS TARKOITTAA? 

 

Jotta ymmärtäisimme paremmin, mitä sosiaalinen osallisuus tar-
koittaa, meidän on yhdistettävä se sosiaalisen syrjäytymisen kä-

sitteeseen. Termin epämääräisyys vaikeuttaa keskustelua tästä aiheesta, 

koska termi tarkoittaa eri ihmisille eri asioita. 

 

Sosiaalinen syrjäytyminen kuvaa yleensä ilmiöitä, joissa joitakin 

ihmisiä ei oteta huomioon, heillä ei ole äänivaltaa eikä heitä pidetä 

osana sitä yhteiskuntaa, jossa he elävät. Sosiaalisen syrjäytymisen 

syyt ovat moninaisia, ja ne näyttävät usein kytkeytyvän henkilöiden tai 

yhteisöjen sosiaalisiin tai taloudellisiin oloihin vaikuttaviin tekijöihin, joiden 

vaikutus estää ihmisiä osallistumasta täysimääräisesti yhteiskuntaan. 

 

Sosiaalista osallisuutta käytetään usein kuvaamaan "sosiaalisen 

syrjäytymisen" vastakohtaa. Se johtuu yleensä positiivisista toimis-
ta, joiden tarkoituksena on antaa jokaiselle henkilölle tai yhteisöl-

le mahdollisuus osallistua yhteiskuntaan täysimääräisesti. Se sisäl-

tää näkökulmia, jotka edistävät kykyä nauttia turvallisesta ja tuottavasta 

elämästä rodusta, etnisestä alkuperästä, sukupuolesta, seksuaalisesta 

suuntautumisesta, sosioekonomisesta asemasta, iästä, fyysisistä kyvyistä, 

uskonnollisista tai poliittisista vakaumuksista tai muista ideologioista huo-

limatta. 

 

Esimerkkejä tilanteista, jotka voivat johtaa sosiaaliseen syrjäytymiseen: 

 

  

Sosiaalinen 
syrjäytyminen 

Työttömyys 

Taloudelliset 
ongelmat 

Vanhuus 

Rikos (joko 
uhrina tai 

yhteiskuntaan 
palaavana 

rikollisena)) 
Matala 

koulutustaso 
tai vähäiset 
työtaidot 

Sukupuoleen, 
rotuun, 

etniseen 
alkuperään, 

uskontoon tai 
seksualisuuteen 
liittyvä syrjintä 

Päihteiden 
väärinkäyttö 

(alkoholi, 
huumeet) 

Fyysiset tai 
psyykkiset 
sairaudet 
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3. EUROOPPALAINEN NÄKÖKULMA 

 

EU:ssa köyhyys tai sosiaalinen syrjäytyminen uhkaa yli 120 miljoonaa ih-
mistä. EU:n johtajat ovat sitoutuneet tuomaan vähintään 20 miljoonaa 

ihmistä pois köyhyydestä ja sosiaalisesta syrjäytymisestä vuoteen 

2020 mennessä. Taistelu köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä vastaan 

on keskusteema Eurooppa 2020 –strategiassa, jolla pyritään älykkääseen, 

kestävään ja osallistavaan kasvuun. 

Miten köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen vaikuttavat Euroop-

paan? 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

4. MIKSI VAPAAEHTOISTYÖ, MONIMUOTOISUUS JA SOSIAALINEN 

OSALLISUUS OVAT TÄRKEITÄ? 

 

Yhä useammat asuinalueet ja yhteisöt muodostuvat monitasoisista yhdis-

telmistä eri rotuja, kulttuureja, kieliä ja uskonnollisia yhteyksiä jne. Näistä 

syistä nykypäivän vapaaehtoiset todennäköisemmin kohtaavat haasteita 

ollessaan vuorovaikutuksessa ja työskennellessään itsestään eroavien ih-

misten kanssa. Kyky olla vapaaehtoistoiminnassa hyvässä vuorovaikutuk-

 Lähes joka neljäs ihminen EU:ssa 

on vielä v. 2014 vaarassa syrjäy-

tyä sosiaalisesti. 

 Yli 30 % 18−24-vuotiaista nuoris-

ta ja 27,8 % alle 18-vuotiaista on 

syrjäytymisvaarassa v. 2014. Lu-

ku oli huomattavasti pienempi 

65-vuotiaiden ja sitä vanhempien 

kohdalla ollen 17,8 % 

 Kaikista tutkituista ryhmistä v. 

2014 työttömiin kohdistui suurin 

köyhtymis- ja syrjäytymisriski - 

66,8 %. 

 Lähes 50 % yksinhuoltajista 

oli syrjäytymisvaarassa v. 

2014. Tämä määrä on kaksi 

kertaa keskiarvoa suurempi 
ja korkeampi kuin millään 

muulla tutkituista kotita-
loustyypeistä. 

 35 % aikuisista, joilla on alin 
mahdollinen toisen asteen 

koulutus, oli köyhyys- ja syr-

jäytymisvaarassa v. 2014. 

Perusasteen tai alimman toi-
sen asteen koulutuksen saa-

neiden vanhempien lapsista 

63,8 % oli myös vaarassa. 

 Vuonna 2014 EU:n 28 maan 
ulkopuolella syntyneistä ai-

kuisista 40,1 % ja muualla 

kuin raportin antaneessa EU-

maassa syntyneistä 24,8 % 
olivat köyhyys- ja syrjäyty-

misvaarassa. Maan syntype-

räisistä kansalaisista kuiten-

kin vain 22,5 % oli vaarassa. 

 EU-28-maiden kansalaisista 
maaseudulla asuvat elivät 

todennäköisimmin köyhyy-

dessä ja sosiaalisesti syrjäy-

tyneinä (27,2 %) kuin kau-
punkialueilla elävät (24,3 %) 

v. 2014.  
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sessa kaikentyyppisten ihmisten kanssa on taito, josta on tulossa yhä tär-

keämpi. Eri taustojen ymmärtäminen, hyväksyminen ja arvostaminen voi-

vat auttaa vapaaehtoisia parantamaan tätä muuttuvaa yhteiskuntaa. 

 

Monimuotoisuus ei pelkästään oleta, että kaikki yksilöt ovat ainut-

laatuisia, ts. erilaisia, vaan myös, että tämä erilaisuus tuottaa to-

dellakin lisäarvoa. 

 

Kehitetyillä vapaaehtoistyöhankkeilla olisi varmistettava painotuksen kak-

sijakoisuus - ei pelkästään ihmisten osallistaminen, vaan myös tarvittavan 
tietoisuuden, taitojen ja käyttäytymisen vahvistaminen, joita tarvitaan, 

jotta yhteiskunnassa voidaan täydellisesti hyväksyä, tukea ja edistää eri-

laisuutta. 

 

Siksi on tärkeää, että vapaaehtoiset pystyvät: 

 Tunnistamaan, miten itse asetamme rajoja omalle ajattelutaval-

lemme; 

 Huomaamaan, että eri kulttuureista ja taustoista peräisin olevilla 

ihmisillä on paljon samanlaisia arvoja ja uskomuksia; 

 Lisäämään tietouttamme omista kulttuurisista näkökulmistamme ja 

stereotypioistamme, joita olemme saattaneet tahattomasti hankkia; 

 Hyväksymään ja kunnioittamaan ihmisten välisiä eroja ja yhtäläi-
syyksiä. 

 

 

Mitä monimuotoisuus tarkoittaa?  

 

Tässä yhteydessä monimuotoisuus tarkoittaa 

kaikkea erilaisuutta. Käsite ”monimuotoisuus” 

pitää sisällään hyväksynnän ja kunnioituksen. 

Se tarkoittaa ymmärrystä jokaisen yksilön ai-

nutlaatuisuudesta sekä yksilöllisten erojemme 

tunnistamista. Se tarkoittaa näiden erojen 

tutkimista turvallisessa, positiivisessa ja kas-

vattavassa ympäristössä.  Kyse on toinen toi-
sensa ymmärtämisestä yli tavanomaisen su-

vaitsevaisuuden rajojen ja kunkin yksilön mo-

nimuotoisuuden runsaiden ulottuvuuksien toivottamista tervetulleiksi. 

 

 

Miltä monimuotoisuus näyttää? 

 

Monimuotoisuudessa ei ole kyse pelkästään ulkonäöstä. Jotkin erot ovat 

silmiinpistävämpiä kuin toiset, tällaisia ovat etninen alkuperä, uskonto, 

kulttuuri ja kieli. Monimuotoisuus on kuitenkin laajempaa. Se käsittää 

myös mm. erilaiset kyvyt tai niiden puutteen, koulutustason, sosiaaliset 

taustat, taloudelliset tilanteet ja terveysongelmat. 
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Varmasti voitte keksiä paljon muitakin eroja maailmamme ihmisten mo-

nimuotoisuuteen. 

 

Monimuotoisuuden ulottuvuudet 

 

"Monimuotoisuuden ulottuvuudet" -ympyrä osoittaa, kuinka monitasoisten  

suodattimine läpi me kaikki prosessoimme ärsykkeitä ja tietoa. Tämä vuo-

rostaan saa meidät tekemään olettamuksia (tavallisesti muiden ihmisten 

käyttäytymisestä), ja viime kädessä nämä olettamukset ohjaavat meidän 
käytöstämme, joka taas vaikuttaa muihin ihmisiin. 

 

PERSONALLISUUS

Ikä

Sukupuoli -
identiteetti

Sukupuoli

Rotu / Etninen 
alkuperä

Henkiset / Fyysiset 
kyvyt

Seksuaalinen 
suuntauneisuus

Kansallisuus

Koulutus

Poliittinen 
vakaumus

Perhe

Asema 
organisaatiossa

Kieli- ja 
viestintätaodot

Tulot

Uskonto

Ulkonäkö

Työkokemus

 

1. Persoonallisuus: Tämä sisältää sen, mistä yksilö pitää / ei pidä sekä 

hänen arvonsa ja uskomuksensa. Persoonallisuus muotoutuu jo varhaises-

sa vaiheessa. Ympyrän kaksi muuta kerrosta vaikuttavat persoonallisuu-
teen, ja persoonallisuus vaikuttaa näihin ulompiin kerroksiin koko ihmisen 

eliniän ajan sekä hänen uravalinnoissaan.  

 

2. Sisäiset ulottuvuudet: Näitä ovat ne monimuotoisuuden seikat, joita 

emme voi hallita (vaikka "fyysinen kyky" voi muuttua ajan mittaan sen 

mukaan valitsemmeko aktiivisuuden vai emme sekä sairaus- ja onnetto-

muustilanteissa). Tämä ulottuvuus on se kerros, jossa on paljon ihmisten 

välisiä eroja ja joka muodostaa useiden monimuotoisuuspyrkimysten yti-
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men. Nämä ulottuvuudet ovat asioita, jotka näemme muissa ihmisissä en-

simmäiseksi, esim. rotu tai sukupuoli, ja joiden perusteella teemme monia 

oletuksia ja perusarvioita. 

 

3. Ulkoiset ulottuvuudet: Näihin kuuluvat ne elämämme alueet, joihin 

voimme vaikuttaa, jotka saattavat muuttua ajan myötä ja joille yleensä 

uraa ja työskentelytyylejä koskevat päätökset perustuvat. Usein tämä ker-

ros määrittelee osittain sen, keiden kanssa ystävystymme ja mitä teemme 

työksemme. Tämä kerros kertoo meille myös paljon siitä, kenen kanssa 

haluamme olla tekemisissä. 
 

Ympyrän keskusta edustaa sisäisiä ulottuvuuksia, jotka ovat yleensä py-

syvimpiä tai näkyvimpiä. Ympyrän ulkokerros edustaa hankittuja ja elä-

mämme aikana muuttuvia ulottuvuuksia. Kaikkien näiden ulottuvuuksien 

yhdistelmät vaikuttavat arvoihimme, uskomuksiimme, käyttäytymiseem-

me, kokemuksiimme sekä odotuksiimme, ja tekevät meistä yksilöinä ai-

nutlaatuisia. 

 

Vaikka osallistaminen takaa sen, että kaikilla on mahdollisuus ot-

taa osaa, keskittyminen monimuotoisuuteen varmistaa sen, että 

jokainen voi ottaa osaa omilla ehdoillaan tunnustaen toisistaan 

eroavien normien, uskomusten, asenteiden ja elämänkokemuksen 
arvon. 

 

Mistä voimme löytää monimuotoisuutta?  

 

Löydät monimuotoisuutta menemättä 

minnekään. Löydät sitä vain katsomalla 

ympärillesi, sukulaisiasi ja ystäviäsi. Jo-

kainen tuntemasi henkilö on erilainen. En-

tä veljesi, sisaresi, poikasi, tyttäresi ja 

serkkusi? 

 

Näyttävätkö he kaikki samanlaisilta? Kuu-

lostavatko he samalta? Onko heillä samat 
taidot ja kyvyt, kiinnostavatko heitä sa-

mat asiat? 

 

Heillä saattaa olla joitakin yhtäläisyyksiä 

(teillä kaikilla voi olla samanväriset hiukset), mutta myös paljon eroja. 

 

Parasta monimuotoisuudessa on, että se tekee maailmasta erittäin 

mielenkiintoisen paikan, joka on täynnä kiinnostavia ja erilaisia 

ihmisiä. Kuinka tylsää olisikaan, jos kaikki asiat ja ihmiset olisivat sa-

manlaisia! 
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Mikä monimuotoisuudessa voi olla haastavaa? 

 

 Jotkut pelkäävät monimuotoisuutta;  

 Jotkut pelkäävät muutosta.  

 Jotkut haluavat, että kaikki ovat samanlaisia kuin he itse; 

 Jotkut eivät halua hyväksyä sitä, että muilla ei ole samoja usko-

muksia kuin heillä itsellään;  

 Jotkut ovat epäystävällisiä niille, jotka näyttävät jollakin tavalla 

erilaisilta.  

 
Tätä epäystävällisyyttä voidaan jotakuinkin kuvailla kolmella sanalla: ste-

reotypiat, ennakkoluulot ja syrjintä. 

 

 

5. STEREOTYYPIT, ENNAKKOLUULOT JA SYRJINTÄ  

 
Stereotyypit, ennakkoluulot ja syrjintä ymmärretään toisiaan lähellä ole-

viksi, mutta kuitenkin eri käsitteiksi. 

 

Mitä stereotyypit ovat? 

 

Stereotyypit ovat uskomuksia ihmisistä perustuen heidän kuulumi-

seensa tiettyyn ryhmään, asioita, joiden uskomme olevan totta tämän 

koko ihmisryhmän kohdalla. 

 

Luomalla stereotypian teemme johtopäätöksen, että tällä ihmisellä on 

kaikki ne ominaisuudet ja kyvyt, jotka oletamme kaikilla kyseisen ryhmän 

jäsenillä olevan. 
 

Nämä ajatukset saattavat johtua omasta kokemuksestamme, perheen-

jäsenistämme, tuntemistamme ihmisistä, ryhmistä, joihin kuulumme; siitä 

mitä olemme nähneet tai lukeneet uutisista tai sosiaalisesta mediasta ja 

ehkä jopa elokuvista. 

 

Näiden kokemusten ja odotusten takia me kaikki luomme jossain määrin 

stereotypioita tapaamistamme ihmisistä. Kun tapaamme ihmisiä, etsimme 

automaattisesti heistä jotain tuttua, johon voimme samastua. Stereotypi-

ointi on meille merkittävä keino yksinkertaistaa sosiaalista maailmaamme, 

koska se vähentää tarvittavaa prosessointia (ajattelua), joka meidän on 

suoritettava, kun tapaamme uuden henkilön. Se tekee olomme mukavak-

si. 
 Ehkä heillä on samantyyliset vaatteet kuin sinulla; 

 Ehkä he näyttävät tai kuulostavat samalta kuin sinä tai tuttavasi; 

 Ehkä he ovat ihmisiä, joiden tiedät olevan sinulle avuksi, esimer-

kiksi kaupanmyyjiä, poliiseja, palomiehiä tai opettajia. 
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Stereotyypit voivat kuitenkin johtaa todellisuuden vääristymiin useista 

syistä: 

 Ne saavat ihmiset liioittelemaan eroja ryh-

mien välillä;  

 Ne johdattavat ihmiset keskittymään vali-

koivasti stereotypian mukaisiin seikkoihin ja 

jättämään huomiotta siitä poikkeavat seikat; 

 Niillä on taipumus saada ihmiset näkemään 

muut ryhmät liian homogeenisina, silloinkin 

kun ihmiset voivat helposti havaita, että 
ryhmät, joihin he kuuluvat, ovat heterogeenisia. 

 

Stereotypiointi voi auttaa meitä yhdistämään muita omaan maailmaam-

me, mutta se voi myös johtaa ennakkoluuloihin. 

 

Mitä ennakkoluulot ovat? 

 

Ennakkoluulot ovat antipatiaa, joka perustuu virheelliseen ja jous-

tamattomaan yleistykseen. Ennakkoluulo voidaan tuntea tai il-

maista. Se voidaan kohdistaa ryhmään tai tämän ryhmän yksittäi-

seen jäseneen. 

 
Ennakkoluulo tarkoittaa, että tuomitsemme jonkun tai että meillä on käsi-

tys hänestä jo ennen kuin oikeasti tiedämme hänestä yhtään mitään. Se 

voi tarkoittaa myös sitä, että muodostamme mielipiteemme jostain asias-

ta tietämättä siitä yhtään mitään. 

 

 On aika typerää muodostaa mielipide jostain asiasta tai ihmisestä 

tietämättä siitä tai hänestä mitään! 

 Valitettavasti emme aina huomaa olevamme ennakkoluuloisia. 

 Emme aina havaitse, että meillä on vahvat käsitykset tietyistä 

ihmisistä, heidän kulttuuristaan tai uskonnostaan. 

 Valitettavasti emme aina huomaa, että sukulaiset, ystävät ja tie-

dotusvälineet ovat saaneet meidät muodostamaan käsityksiä asi-

oista ja ihmisistä, joista meillä ei ole omakohtaista kokemusta. 
 

Ennakkoluulon tunnistaminen 

 

Heti kun kuulet ihmisten esittävän sellaisia 

kommentteja kuin ’kaikki miehet’, ’kaikki 

siihen rotuun kuuluvat’, ’kaikki tytöt’, ’kaikki 

pojat’, ’kaikki tiettyä uskontoa tunnustavat’, 

’kaikki ihmiset, joiden toinen korva on isompi 

kuin toinen’, tms., niin voit todeta kyseen ole-

van ennakkoluuloista. Kuinka kukaan voi tun-

tea ‘kaikki ihmiset, jotka’...? 
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Jos saat itsesi kiinni sanomassa jotain tällaista, niin ajattele! Se on en-

simmäinen askel ennakkoluuloa vastaan.  

 

Miten voimme auttaa vähentämään ennakkoluuloja vapaaehtois-

työhankkeiden avulla? 

 

Myönteiset tunnekokemukset eri ryhmien jä-

senten kesken voivat vähentää kielteisiä ste-

reotypioita. Erityisen tehokasta tässä asiassa 

on hankkia läheisiä ystäviä eri ryhmistä. Te-
hokkuudelle voi olla useita syitä. Ensiksi, on 

lähes mahdotonta pitää kiinni liian pelkistetys-

tä negatiivisesta stereotypiasta, kun kyseessä 

on tuttu henkilö. Toiseksi, läheinen suhde 

edistää samastumista toiseen henkilöön ja 

ryhmiin, joihin tämä kuuluu. Toisin sanoen, 

suhteestasi muihin ihmisiin tulee osa sitä, mitä sinä olet. 

 

Ennakkoluulo ja syrjintä  

 

Jos ennakkoluulo kuvaa asenteita ja mielipiteitä, syrjintä tarkoittaa konk-

reettista käyttäytymistä toista ryhmää tai yksilöä kohtaan. Syrjintä on 
nähtävissä käytännöissä, jotka sulkevat yhden ryhmän jäseniltä muille 

avoinna olevat mahdollisuudet. Syrjintä on johonkuhun kohdistuvaa epä-

oikeudenmukaista kohtelua. Se voi perustua moniin ominaisuuksiin: ikä, 

sukupuoli, pituus, paino, ihonväri, vaatetus, puhe, tulot, koulutus, sivii-

lisääty, seksuaalinen suuntautuminen, sairaus, vammaisuus, uskonto tai 

politiikka.  

 

Katso tämä lyhyt video 

Https://www.youtube.com/watch?v=jD8tjhVO1Tc 

Elämme aikaa, jona lokeroimme ihmiset nopeasti. Voisiko meillä ehkä olla 

enemmän yhteistä, kuin luulemmekaan? Esitämme videon ’Kaikki, mikä 

on yhteistä meille’. Englanninkielinen versio. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=jD8tjhVO1Tc
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6. TEHTÄVÄ 1: ”VIISI ASIAA, JOITA MINÄ OLEN” 

 

Kukin osallistuja saa 5 post-it-lappua. Jaa laput 
viivalla kahtia. Kirjoita jokaisen lapun yläosaan yksi 

asia, mitä olet (esim. tanssija, maahanmuuttaja, 

jalkapallofani). Jos mahdollista, älä kirjoita mitään 

luonteenpiirteitä. Älä kirjoita nimeäsi lappuun. 

 

Kaikki laput laitetaan seinälle sekalaiseen 

järjestykseen, niin että jokainen pystyy ne 

lukemaan. Sinun pitää keksiä miettimättä toisten 

osanottajien lappujen sanoille synonyymi ja 

kirjoittaa se lapun alaosaan. Synonyymin pitäisi olla 

radikaali, kärjistetty, sen ei tarvitse olla 

hienotunteinen ja sen pitää perustua omaan 

todelliseen mielipiteeseesi, vaikkakin liioiteltuna 
(esimerkiksi homo, kouluttamaton, väkivaltainen). 

 

Osanottajat keräävät omat lappunsa seinältä, leikkaavat pois yläosan al-

kuperäisine teksteineen ja liimaavat alaosan synonyymeineen rintaansa. 

Sitten he kävelevät ympäri huonetta esitellen uutta henkilöllisyyttään. 

 

Keskustelkaa seuraavista aiheista: 

 

 Miltä uusi henkilöllisyys tuntui sinusta? Onko se totta? Voiko olla, et-

tä joku näkee ja mieltää sinut sellaiseksi? 

 Oliko helppo keksiä synonyymejä? Mille asioille oli helpointa löytää 

kärjistetyt vastineet? 
 Mistä tämä ”automaattisten synonyymien” prosessi on lähtöisin? 

 Onko tällä harjoituksella ja oikealla elämällä yhtenevyyksiä? 

 

Muista: Stereotypioiden ja ennakkoluulojen tunnistamien on ensimmäinen 

askel niiden vähentämiseen. 
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7. TEHTÄVÄ 2:  "MONIMUOTOISUUDEN TASOT" 

 

PERSONALLISUUS

Ikä

Sukupuoli -
identiteetti

Sukupuoli

Rotu / Etninen 
alkuperä

Henkiset / Fyysiset 
kyvyt

Seksuaalinen 
suuntauneisuus

Kansallisuus

Koulutus

Poliittinen 
vakaumus

Perhe

Asema 
organisaatiossa

Kieli- ja 
viestintätaodot

Tulot

Uskonto

Ulkonäkö

Työkokemus

 
 

"Kolme monimuotoisuuden kerrosta" ei ole vain hyödyllinen malli, vaan 

sitä voi käyttää myös pohdinnan työkaluna kehittäessäsi ymmärtämystäsi 

monimuotoisuuden vaikutuksesta omaan elämääsi: 

 

1. Lue läpi nämä kolmessa kerroksessa olevat tekijät. Mieti, miten eri teki-
jät ovat vaikuttaneet elämäsi tähänastisiin valintoihin ja päätöksiin. 

 Mitkä niistä ovat vaikuttaneet myönteisesti? 

 Mitkä ovat vaikuttaneet kielteisesti? 

 Mistä niistä olet ylpeä? 

 Mitkä yrität salata muilta? 

 

2. Tarkastele tekijöitä uudelleen ja mieti samalla, mitä niistä sinun on vai-

kea hyväksyä muissa ihmisissä. 

 Minkä tekijöiden perusteella teet pika-arvioita? 

 Mitkä vaikuttavat päätöksiisi kielteisesti? 

 Mitkä tekijät saavat sinut pyrkimään välttelemään tällaisia ihmisiä? 

 
3. Kun haluat selvittää omia arvojasi, laadi luettelo henkilöistä, joiden 

kanssa olet tekemisissä usein (sukulaiset, työ, yhteisön organisaatiot). 

Kirjoita ympyrän kolmesta kerroksesta jokaisen henkilön nimen viereen 

tekijöitä, jotka te molemmat tiedostatte sekä niitä, joita oletat tällä henki-

löllä olevan. 

 

Esimerkiksi: Jason: valkoinen, keskiluokkainen, korkeakoulututkinto, nai-

maton, katolinen. Voit valita kullekin henkilölle eri tekijät. 
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Kysy sitten itseltäsi: kuinka kohtelen tätä henkilöä eri tavalla, positiivisesti 

tai negatiivisesti, perustuen siihen, mitä tiedän, tai siihen, mitä oletan täs-

tä henkilöstä? Missä ennakkoluuloni tulevat esille? 
 

 

8. ESIMERKKITAPAUS 1 - "GTO LX"  

 

GTO LX on kansalaisjärjestö, joka on sitoutunut kannustamaan 

kansalaisten aktiivista ja tietoista osallistumista yhteiskunnan 

rakentamiseen.  

He työskentelevät suoraan huonossa asemassa olevien väestö-

ryhmien kanssa, muodostavat Forum Theatre -yhteisöryhmiä 

ja luovat itse kokemistaan todellisista tilanteista esityksiä, jot-

ka myöhemmin esitetään yhteisölle. Forum- Theatressa katso-

jia kannustetaan tulemaan esiin näytelmän päähenkilönä ja improvisoi-

maan vaihtoehtoinen ratkaisu näyttämöllä esitettyyn ongelmaan. Siten 

yhteisö osallistuu suoraan ja aktiivisesti yhteisiin ongelmiin kohdistuviin 

analyysi-, keskustelu- ja tutkimusstrategioihin, mikä tuo mukanaan sosi-

aalista osallisuutta, yhteisötietoisuutta ja kansalaisten osallistumista. 

Sorrettujen teatteri -menetelmän on kehittänyt 

Augusto Boal Brasiliassa 1960-luvun puolivälissä, 

ja sitä käytetään nykyään yli 70 maassa.  

Se on menetelmä ja teatterikäytäntö, jonka ta-

voitteena on teatterin demokratisointi työkaluksi, 

joka pystyy rohkaisemaan osallistujia vaikutta-

maan omaan elämäänsä analysoimalla ja drama-

tisoimalla todellisia tilanteita ja ihmisten reagoin-

titapoja niihin. 

 "Multiplies" on GTO LX Sorrettujen teatteriryhmi-

en verkko. GTO LX: n kouluttamat ja sertifioimat levittäjäryhmät käyt-

tävät tätä menetelmää puuttuessaan yhteisönsä ongelmiin. 

Verkosto käsittää eri puolilla maata useita aktiivisia 

ryhmiä, jotka muodostuvat erilaisista väestöryhmis-

tä, kuten syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, koulu-

yhteisöistä, teini-ikäisistä äideistä, naisista, vanhuk-

sista, mielenterveysongelmaisista, maahanmuutta-

jista tai paluumuuttajista. 

Sen lisäksi, että GTO LX seuraa ryhmien toiminta-

voiman kasvuprosessia (empowerment) ryhmän 

muodostamisesta sen itsenäistymiseen, se järjestää säännöllisesti koko-
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uksia, festivaaleja ja koulutusta, jotka mahdollistavat kokemusten jakami-

sen verkostoon kuuluvien ryhmien kesken.  

Lisätietoja osoitteessa http://www.gtolx.org/ 

 

 

9. ESIMERKKITAPAUS 2 “NFE” 
 

The National Foundation for the Elderly 

(NFE) on hyväntekeväisyysjärjestö, jo-

ka edistää ikääntyneiden henkilöiden 

elämänlaatua Alankomaissa. NFE:n en-

sisijainen tehtävä on eristymisen estä-
minen. NFE tukee vanhuksia järjestä-

mällä mielekkäitä hankkeita ja palveluja, joilla pyritään parantamaan sosi-

aalista osallisuutta, aktiivista terveenä ikääntymistä sekä turvallisuutta. 

NFE:llä on laaja toimintakeskusten ja yhteisön linja-autojen verkosto 

kaikkialla Alankomaissa. Tämä verkosto järjestää toimintaa syrjäytymis-

vaarassa oleville senioreille. Toiminta vaihtelee esimerkiksi urheilusta ja 

ostoksilla käynnistä kesäpäivän viettoon rannalla jne., jotka lisäävät sosi-

aalisia yhteyksiä konkreettisella ja yksinkertaisella tavalla. 

 

Organisaatio edistää aktiivisesti senioreiden oikeuksia ja tekee sosiaalista 

tutkimusta tärkeistä asioista, jotka liittyvät laadukkaaseen hoitoon, se-

nioreiden syrjintään ja ikääntyvien aikuisten päihteiden väärinkäyttöön. 
Se järjestää kansallisia kampanjoita, koulutusta ja verkostoitumistapaa-

misia hoitohenkilökunnan keskuudessa tietoisuuden lisäämistä ja parhai-

den käytäntöjen vaihtamista varten. NFE toimii luotettavana välittäjänä 

yksityisten ja julkisten palvelujen sekä vanhusten välillä auttaen senioreita 

löytämään tukea ja hoitoa luomalla laajan tietopohjan tutkimukselle ja in-

novoinnille. 

 

NFE on jo osallistunut eurooppalaisiin hankkeisiin, joiden päätavoitteena 

on edistää iäkkäiden aikuisten hyvinvointia tieto- ja viestintätekniikan 

avulla, ja sillä on kokemusta käyttäjäkeskeisestä innovaatiosta ja iteratii-

visista kehitysprosesseista, joissa vanhemmat henkilöt ovat aktiivisesti 

mukana kohderyhmissä, haastatteluissa ja pilottitutkimuksissa. Se käyttää 

suurta hyvinvointijärjestöjen verkostoaan tutkimushankkeiden tulosten 
yhteiskuntaan levityksessä ja hyödyntämisessä. 

 

 

Lisätietoa osoitteesta https://www.ouderenfonds.nl/onze-

organisatie/english/ 

  

https://www.ouderenfonds.nl/onze-organisatie/english/
https://www.ouderenfonds.nl/onze-organisatie/english/
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10. LÄHDEMATERIAALIA 

 

 Intercultural Learning T-Kit: http://pjp-

eu.coe.int/documents/1017981/1667917/tkit4.pdf/1e4f2f12-6448-

4950-b0fd-5f4c94da38e2 

 http://www.energizeinc.com/a-z 

 http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-

9780199828340/obo-9780199828340-0097.xml 

 http://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/1667917/tkit4.pdf/1e4f2f12-

6448-4950-b0fd-5f4c94da38e2 
 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_

data/file/359358/socinc.pdf 

 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=751 

 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Smarter,_greener,_more_inclusive_-

_indicators_to_support_the_Europe_2020_strategy 

 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7566774/KS-EZ-16-

001-EN-N.pdf/ac04885c-cfff-4f9c-9f30-c9337ba929aa 

 http://www.cyh.com/SubDefault.aspx?p=255 

 http://www.gtolx.org/ 

 https://www.ouderenfonds.nl/onze-organisatie/english/ 

 

http://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/1667917/tkit4.pdf/1e4f2f12-6448-4950-b0fd-5f4c94da38e2
http://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/1667917/tkit4.pdf/1e4f2f12-6448-4950-b0fd-5f4c94da38e2
http://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/1667917/tkit4.pdf/1e4f2f12-6448-4950-b0fd-5f4c94da38e2
http://www.energizeinc.com/a-z
http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199828340/obo-9780199828340-0097.xml
http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199828340/obo-9780199828340-0097.xml
http://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/1667917/tkit4.pdf/1e4f2f12-6448-4950-b0fd-5f4c94da38e2
http://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/1667917/tkit4.pdf/1e4f2f12-6448-4950-b0fd-5f4c94da38e2
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/359358/socinc.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/359358/socinc.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=751
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Smarter,_greener,_more_inclusive_-_indicators_to_support_the_Europe_2020_strategy
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Smarter,_greener,_more_inclusive_-_indicators_to_support_the_Europe_2020_strategy
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Smarter,_greener,_more_inclusive_-_indicators_to_support_the_Europe_2020_strategy
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7566774/KS-EZ-16-001-EN-N.pdf/ac04885c-cfff-4f9c-9f30-c9337ba929aa
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7566774/KS-EZ-16-001-EN-N.pdf/ac04885c-cfff-4f9c-9f30-c9337ba929aa
http://www.cyh.com/SubDefault.aspx?p=255
http://www.gtolx.org/
https://www.ouderenfonds.nl/onze-organisatie/english/

