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• Syrjintä on Suomessa lain mukaan kielletty. Ketään ei saa syrjiä esimerkiksi iän, 

ihonvärin, uskonnon, vamman, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen tai muun

henkilöön liittyvän syyn perusteella.

• Jokainen saa osallistua omien kykyjensä mukaan.

• Jokainen päättää itse, mitä asioita haluaa jakaa koulutuksessa

• Emme tee toisistamme oletuksia. Kaikki saavat puhua vain omasta puolestaan.

• Kunnioitamme toisten puheenvuoroja ja kuuntelemme toisiamme kunnioittavasti.
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Mikä kuvista

kuvaa

tämänpäiväistä

fiilistäsi ja miksi? 



• Tutustua U-teoriaan ja kokeilla käytännössä siihen pohjaavaa 

vertaisvalmennusmenetelmää.

• Esitellä normikriittisyyden käsite ja tarkastella sitä, miten suomalaisen 

yhteiskunnan normit näkyvät koulussa.

• Pohtia moninaisuutta arvostavan kouluyhteisön piirteitä.
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Ryhmätehtävä: 

Oppilaan

osallistuvat

roolit



Lähde: Maria Joutsenvirta

VERTAISVALMENNUS
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• Menetelmän demonstraatio

• Kesto 1 h, selvä rakenne

• Roolit: tapausesimerkin kertoja, fasilitaattori, ajan ottaja, 

osallistujat = vertaisvalmentajat

• Metodin englanninkielinen lähde: U-teorian ”coaching circle”

• Voitte käyttää tätä menetelmää kehittämisprojektien 

sparraukseen. Ohjeet tässä.
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https://planinternational-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/leena_honkasalo_plan-international_org/ETOjEG9LyzJFjqEbXe9xVgEBLHIcEsUZLZE-zL6qBMHIPA?e=OwJtKQ


• Voitte käyttää tätä menetelmää pienryhmissä 

kehittämisprojektien sparraukseen. Kutsukaa koolle 

etätapaaminen lähiviikkojen aikana! 

• Pienryhmät:

• Ryhmä 1: Johanna, Leena, Laura, Anna, Tero

• Ryhmä 2: Sirkku, Kirsi, Riitta, Marjo 

• Ryhmä 3: Vilma, Kati, Heidi, Heli, Marika
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• Ikä

• Etninen tausta

• Kansalaisuus

• Äidinkieli

• Uskonto tai vakaumus

• Sukupuoli

• Seksuaalinen

suuntautuminen

• Vamma tai 

terveydentila

• Poliittinen kanta
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Kuinka usein joudut epämiellyttävään tilanteeseen tai joudut 

epämiellyttävän erityiskohtelun kohteeksi näiden asioiden 

takia? 

Ota kynä ja paperia ja laske pisteesi: 

• Usein = 3 pistettä

• Joskus = 2 pistettä

• Harvoin = 1 pistettä

• Ei koskaan = 0 pistettä.

Pistemäärää sinun ei tarvitse kertoa kenellekään. 

Saamasi pistemäärä kertoo, millaisessa asemassa yhteiskunnassa 

olet, kuinka etuoikeutettu olet ja kohtaatko todennäköisesti itse 

syrjintää/vihapuhetta. 
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Tarkoitus: Havainnollistaa yhteiskunnan eriarvoisuutta tuomalla 

esiin erilaisia osallistumista rajoittavia esteitä ja normeja ja auttaa 

eläytymään toisenlaisen ihmisen asemaan. 

Lähde: Vihapuheesta dialogiin, Plan (2018)

https://www.globaalikoulu.net/wp-content/uploads/2017/09/Plan_Vihapuhe_koulutusmateriaali_34s.pdf
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• Linkistä aukeaa lista suomalaisen yhteiskunnan normeja: http://bot.fi/3fdw.  

• Etsi oma nimesi ja tutustu nimesi kohdalla mainittuun normiin.

• Pohdi oman kouluyhteisösi kannalta, miten tämä normi näkyy teidän 

koulunne arjessa tai yhteiskunnassa laajemmin.

• Kirjoita ajatuksesi tai lyhyt kuvaus tyhjään sarakkeeseen.
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http://bot.fi/3fdw


• Millaisia merkityksiä materiaali luo ja uusintaa? 

• Keitä kirjan kuvissa esiintyy? Millaisia mielikuvia kuvat herättävät niissä 

esiintyvistä ihmisistä tai ihmisryhmistä?

• Millaisia positioita tarjoaa lukijalle? Kuka on oletettu lukija?

• Millaisia henkilöitä esiintyy asiantuntijan roolissa? Mikäli löydät normista 

poikkeavia henkilöitä, liittyykö heitä käsittelevä teksti tai kuva nimenomaan 

tähän normista poikkeavuuteen?

• Minkälaisia normeja materiaali ylläpitää?
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• Vertaisvalmennus tänään esiteltyä menetelmää hyödyntäen. Kutsukaa 

oman pienryhmän kesken koolle etätapaaminen! 

• Verkkovalmennus: Varaa halutessasi aika Minnalta ja Leenalta.  

• Webinaari 5/6: Vihapuhe osallisuutta heikentävänä ilmiönä ma 16.11. 

klo 14.00–16.30 Teamsissa. Kouluttajana tutkija Elina Tolonen 

Tampereen yliopistolta. Ennakkotehtävä Teachablessa. 
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https://planinternational-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/leena_honkasalo_plan-international_org/EUC8zzYK2mVOnjwyFY_crCEBm2am5ulhvTP4AuiRrZBe_w?e=ESGb4N
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGNmOWMwMmUtYjFkMy00NGQ4LTgwOGQtZWM4YmUxNmEzZTJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2296306d57-5eb7-4dc4-a5bd-22a0e5cc0aab%22%2c%22Oid%22%3a%2262b7722b-4dba-4ab8-84a2-689f724366d5%22%7d
https://globaalikoulu.teachable.com/courses/toimii-kohti-kestavaa-kehitysta-ja-aktiivista-kansalaisuutta11/lectures/25364466


• Kepa (2018) ja muut globaalikasvatusjärjestöt: Oppimateriaalit ajan tasalle! Kohti 

aktiivista maailmankansalaisuutta. Linkki.

• Ruskeat Tytöt: Kaikkien koulu? -podcast-sarja. 

https://www.ruskeattytot.fi/rtmedia/kaikkienkoulu.  

• Seta ry (2013): Älä oleta – Normit nurin! Normikriittinen käsikirja yhdenvertaisuudesta, 

syrjinnän vastustamisesta ja vapaudesta olla oma itsensä. (Yhteistyössä SAKKI ry, SLL 

ry, FSS rf). Linkki.

• Maria Joutsenvirran artikkeli U-teoriasta

• Laukkanen, Anu ym. (toim.) (2018): Feministisen pedagogiikan ABC — Opas ohjaajille 

ja opettajille. Vastapaino.
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https://www.globaalikasvatus.fi/sites/default/files/oppimateriaalit-ajan-tasalle-muistilista.pdf
https://www.ruskeattytot.fi/rtmedia/kaikkienkoulu
https://www.dropbox.com/s/bfgw8cddd30vtkp/NORMIT_NURIN.pdf?dl=0
http://www.artofhosting.fi/uncategorized/u-teoria-miten-johdetaan-tulevaisuudesta-kasin-samalla-kun-tulevaisuus-syntyy/

