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Toimintaideat Rasisminvastaiselle viikolle 2023: 

Katso, kuuntele, lue 
 

KATSOMISTA 

Elokuvat 

Ensilumi (2020) 

Ohjaaja: Hamy Ramezan 

Katsottavissa: Elisa Viihde 

Kuvaus: Ensilumi on yleismaailmallinen ja runollinen tarina perheestä, jota yhdistää rakkaus silloinkin, 

kun heiltä on kielletty tulevaisuus.   

 

Saamelaisveri (2016) 

Ohjaaja: Amanda Kernell 

Katsottavissa: Elisa Viihde 

Kuvaus: Elle Marja, nuori saamelaistyttö kohtaa 30-luvulla rasismin saamenpukupakkoineen ja joutuu 

rotubiologisten tutkimusten kohteeksi. Saavuttaakseen hyvän aseman ja tullakseen oikeaksi 

ruotsalaiseksi hänen on katkaistava siteet perheeseensä ja kiellettävä kulttuuri, jossa on varttunut. 

 

Get Out (2017) 

Ohjaaja: Jordan Peele 

Katsottavissa: HBO Max, Elisa Viihde 

Kuvaus: Kun afroamerikkalaisnuorukainen Chris vierailee valkoihoisen tyttöystävänsä sukutilalla, kutsun 

todellinen syy osoittautuu pahaenteiseksi. (Huom, kauhuelokuva) 

 

Teikäläiset (You people, 2023) 

Ohjaaja: Kenya Barris  

Katsottavissa: Netflix 

Kuvaus: Rakkaus saattaa erilaiset kulttuurit yhteen mutta perheiden yhteentörmäyksiltä ei vältytä. 

Elokuva kuvaa hyvin sitä, miten rasistinen käytös on usein huomaamatonta ja tarkoituksetonta. 

Komedia. 

 

Sarjat 

Dear White People (2017-2021) 

Katsottavissa: Netflix 

Kuvaus: Amerikkalainen komedia-draamatelevisiosarja, joka käsittelee moderneja amerikkalaisia 

rotusuhteita progressiivisen linssin kautta. 
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Insecure (2016-2021) 

Katsottavissa: HBO Max 

Kuvaus: Sarjassa seurataan parhaiden ystävien Issan ja Mollyn seikkailuja uran ja yksityiselämän saralla 

Los Angelesissa. Naiset uhmaavat kaikkia stereotypioita, mikä tuo mukanaan monia haasteita. 

 

KUUNTELEMISTA 

Podcastit 

Mahadura & Özberkan (2016-2020) 

Kuunneltavissa: YLE Areena 

Kuvaus: Susani Mahadura ja Yagmur Özberkan antava podcastissaan tabuille ja ennakkoluuloille kenkää 

ja puhuvat rohkeasti ja avoimesti vaietuista aiheista. 

MIKS PODI (2022-) 

Kuunneltavissa: Spotify ja Podtail 

Kuvaus: MIKS PODI on podcast kaikille antirasismista kiinnostuneille. Podcast avaa kuulijoille, 

minkälaista on olla mixed-race-identifioituva ruskea suomalainen. Samalla selitetään auki rasismiin ja 

antirasismiin liittyviä käsitteitä ja ilmiöitä helposti ymmärrettävästi, konkreettisin esimerkein. 

Welcome To My Backyard (2021-) 

Kuunneltavissa: Spotify ja SoundCloud 

Kuvaus: Welcome To My Backyard on Suomen Pakolaisavun podcast, jossa syvennytään pakolais- ja 

maahanmuuttokeskustelun ytimeen rakentavasti ja kansantajuisesti.  

Mohsin Hamid - Viimeinen valkoinen mies 

Kuunneltavissa: BookBeat 

Kuvaus: Eräänä aamuna valkoinen keski-ikäinen mies huomaa, että hänen ihonsa on yön aikana 

muuttunut tummaksi. Palkitun kertojan romaani puistelee uskomuksiamme itsestämme ja maailmasta. 

 

LUKEMISTA 

Koko Hubara: Bechi (2021) 

Ruskeat Tytöt Median luojan Koko Hubaran esikoisromaani on kertomus äitien ja tytärten välisistä 

suhteista. Teos käsittelee rasismia, mielenterveysongelmia ja suostumusta. 

Brit Bennett: Mikä meidät erottaa (2021) 

Mikä meidät erottaa on terävä romaani identtisistä kaksosista, joista toinen elää mustana ja toinen 

valkoisena.  

Nura Farah: Lumimaa (2022) 

Lumimaa on neljästätoista novellista koostuva kokonaisuus, joka valottaa nuorten somalialaisten elämää 

Suomessa somaliyhteisön perinteiden ja suomalaisten rakenteellisen rasismin puristuksessa. 
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Toni Morrison: Toiseuden synty (2020) 

Toiseuden synty on Morrisonin luentoihin pohjautuva esseeteos, aiheinaan rotu, rasismi ja ihonväri, 

sekä muukalaisuus ja toiseus.   

Rasismi, valta ja vastarinta (2021) 

Rasismi, valta ja vastarinta käsittelee suomalaisessa yhteiskunnassa ennen ja nyt esiintynyttä rasismia ja 

koloniaalisuutta sekä tuo näkyviin ilmiöiden globaaleja kytköksiä. Se esittelee rasismintutkimuksen 

käsitteitä esimerkein, jotka ulottuvat yläkoulun TET-harjoittelusta poliisin toimintaan.  

 

LUKEMISTA LAPSILLE: 

Jordan Akpojaro: Kysy ja kurkista! Mitä rasismi on? (2023) 

Miten puhua rasismista lasten kanssa? Rasismista voi tuntua vaikealta keskustella, mutta sitä ei voi 

jättää huomiotta. Tämä kirja käsittelee tätä ajankohtaista, tärkeää aihetta helposti lähestyttävällä ja 

ajatuksia herättävällä tavalla 

Tinashe Williamson: Nuoren antirasistin käsikirja (2022) 

Kirjan avulla niin lapsen kuin vanhempienkin on helppo tarttua keskusteluun rasismista. Kirja valaisee 

rasismin isoja kysymyksiä, historiaa ja perusfaktoja. Ennen kaikkea se kannustaa pohtimaan niitä itse ja 

kavereiden kanssa, koulussa ja kotona. Sopii ala- ja yläkouluikäisille. 

 


