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KOULUTTAJAN OHJE: MONINAISUUS VAPAAEHTOISTOIMINNASSA 

 

Moninaisuus vapaaehtoistoiminnassa on kahden tunnin mittainen koulutus normeista, 

vuorovaikutustilanteista, yhdenvertaisuudesta sekä saavutettavuudesta.  

 

Koulutuksen tavoitteena on:  

Saada eväitä tutkia normeja ja ennakkoluuloja kriittisesti sekä ymmärtää niiden vaikutus kohtaamisessa ja 

vuorovaikutuksessa. Saada tietoa yhdenvertaisuudesta ja sen tärkeydestä Punaisen Ristin toiminnassa. Saada 

ideoita siitä, miten vapaaehtoistoimintaa voidaan tehdä saavutettavaksi.  

Koulutuksen vetämistä varten tarvitset: 

Kannettavan tietokoneen, datatykin ja kaiuttimet (valinnainen -> Youtube-videota varten) 

Nettiyhteys (valinnainen) 

Post-it lappuja 

Paperia ja kyniä (tarvittaessa) 

Lehtileikkeitä mediasta ennakkoluuloja vahvistavista otsikoinneista tai uutisista (valinnainen) 

Etuoikeuskävely-harjoituksen roolilaput 

Kopioitavaa ja jaettavaksi jokaiselle osallistujalle: 

• Älä oleta, kysy -vinkkilista  

• Harjoitus ennakkoluulojen purkamiseen 

• Kopioita SPR:n yhdenvertaisuuslinjauksesta (valinnainen) 

 

Koulutuksen aikataulutus, esimerkki: 

12:00–12:15 Koulutuksen aloitus ja osallistujien esittäytyminen 

12:15–12:35 Normit (diat 3-8) 

12:35–13:10 Ennakkoluulot (diat 9-21) 

13:10–13:20 Tauko (dia 22, valinnainen) 

13:20–13:35 Yhdenvertaisuus (diat 23–28) 

13:35–14:00 Saavutettavuus (diat 29–36) 
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Esittäytyminen 

Vedä lyhyt esittäytymiskierros, käytä halutessasi leikkiä tai peliä tuttavallisen tunnelman luomiseksi, esim. 

cocktail-kutsut.  

Diasarja: 

Dia 1. Koulutuksen otsikko 

Dia 2. Koulutuksen teemat ja sisällöt (halutessasi voit lisätä tähän aikataulun) 

Dia 3. Normit ja sosiaaliset käyttäytymissäännöt (kurssin sisällysluettelo) 

Dia 4. Normit ja sosiaaliset käyttäytymissäännöt  

Dia 5. Harjoitus sosiaalisista käyttäytymissäännöistä 

Jaa osallistujille paperia. Pyydä heitä pohtimaan itsekseen soveliaat käyttäytymisohjeet johonkin seuraavista 

tilanteista ja kirjoittamaan ne paperille: Kaupan kassa, linja-auto, konsertti. Anna muutama minuutti aikaa, 

jonka jälkeen ohjeet puretaan yhteisesti ja pohditaan, paljonko tilanteeseen liittyi kirjoittamattomia sääntöjä ja 

oletuksia. Kuinka moni osallistujien kirjaamista ohjeista on oikeasti kirjattu ylös jonnekin siten, että 

tilanteeseen tulija voi sen havaita? 

Dia 6. Normit 

Normi-käsitteen sijaan voi puhua myös oletuksista tai olettamuksista, jos se tuntuu kohdeyleisöä ajatellen 

tarkoituksenmukaisemmalta.  

Dia 7. Esimerkkejä normeista 

Jos käytössäsi on internet-yhteys, voit näyttää kahvikulttuurista kertovan Youtube-videon. Vaihtoehtoisesti voit 

kysyä osallistujilta esimerkkejä. Korosta, että normeissa voi olla eroja myös yhtenäiseksi oletetun kulttuurin 

sisällä, esim. perhekohtaisesti. Myös yksilöiden välillä voi olla erilaisia odotuksia ja normeja. Normeja voivat olla 

myös esimerkiksi työpaikoilla käytetyt lyhenteet, työpaikan oma slangi (SPR:n esimerkit diassa).  

Huomauta, että normien reflektointi, kyseenalaistaminen ja torjuminen voi joskus olla paikallaan. Näin luodaan 

tilaa erilaisille näkökulmille ja tavoille toimia, sekä opitaan uutta. Normien rikkominen voi johtua useista syistä 

ja on monesti tahatonta – jos ei tunne normia, on mahdotonta noudattaa sitä.  

Dia 8. Reilun pelin säännöt vapaaehtoistoiminnassa 

Kerro, että SPR:n vapaaehtoisia määrittelevät Punaisen Ristin periaatteet, eettiset ohjeet ja muut säädökset, 

mm. yhdenvertaisuuslaki. Näistä keskustellaan koulutuksessa myöhemmin.  

Jokaisessa toimintaryhmässä määritellään kuitenkin omat pelisäännöt, normit ja kulttuuri. On hyvä muistaa, 

että mitä useampi ihminen on mukana ryhmässä, sitä todennäköisempää on, että kaikki eivät jaa samoja 

normeja. Jokaisessa ryhmässä yhteisöllisyyden, luottamuksen ja pelisääntöjen luominen on vuorovaikutteinen 

tärkeä prosessi, jolle tulisi antaa aikaa.  

Voit halutessasi jakaa Älä oleta, kysy! –vinkkilistan osallistujille.  

Dia 9. Ennakkoluulot (kurssin sisällysluettelo) 

Dia 10. Ennakkoluulot 

Dia 11. Harjoitus samankaltaisuudesta 

Pyydä osallistujia seisomaan samalle viivalle. Näytä seuraavien diojen kuvat lyhyen aikaa (max 30 sek./kuva) 

yksi kerrallaan (4 kpl) ja pyydä osallistujia ottamaan askeleen eteenpäin aina, kun hän keksii yhden 
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samankaltaisuuden itsensä ja kuvassa olevan henkilön välillä. Lopuksi näytä neljän kuvan koostedia ja pura 

harjoitus kysymällä osallistujilta esimerkkejä, esim. mitkä olivat keksimiäsi samankaltaisuuksia ja keneen ko. 

henkilöistä koit pystyväsi samaistumaan eniten?  

Huom. kuvassa 1 Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun perustaja, sveitsiläinen Henry Dunant. Kuvassa 4 SPR:n 

pääsihteeri Kristiina Kumpula. 

Dia 12–16. Samankaltaisuus-harjoituksen kuvat 

Diat 17–18. Mitä näkyy, mitä ei? Ihminen on kuin jäävuori 

Mitä kuvan henkilöistä näkyy, mitä ei? 

Vuorovaikutuksessa vain osa ihmisestä on esillä – näkyvää ja kuultavaa. Huomattava osa syvällisemmistä 

kerroksista ei välttämättä tule esiin ja vuorovaikutustilanteessa onkin mahdotonta tietää, mikä on 

kulttuurisidonnoista, mikä elämäntilanteesta johtuvaa ja mikä on persoonakohtaista? Ennakolta on 

mahdotonta tietää, millaisin odotuksin, normein ja oletuksin toinen osapuoli osallistuu 

vuorovaikutustilanteeseen.  Emme myöskään aina voi olla varmoja millaisen tulkinnan vastaanottaja 

viestillemme antaa. Tulkinta on aina suhteessa aikaisempiin kokemuksiin ja normeihin ja valuu jäävuoren 

kerrosten läpi kuin vesi.  

JÄÄVUOREN PINTA, minkä kaikki näkevät: Sukupuoli, ihonväri, pukeutuminen, vartalo, ikä, nimi, kieli, vamma, 

kulttuuriset piireet: ruoka, musiikki, juhlat 

JÄÄVUOREN SYVÄLLÄ OLEVA OSUUS, eli se mitä emme heti toisesta tiedä: Muut eroavuudet kuten perhe, 

syntyperä, kasvatus, maantieteellinen paikka, etnisyys, kansallisuus, usko/uskonto, ihmiskäsitys, 

elämänkatsomus, sosiaaliluokka, koulutus, elämänkokemus, seksuaalisuus, työkokemus, kiinnostus, taidot, 

valmiudet, poliittinen mielipide, asenteet, arvostukset, matkat, kulttuuri, sosiaaliset suhteet, suhtautuminen 

valtahierarkiaan, tunteet jne. 

IHMISYYS: Ilo, suru, menetys, vastoinkäymiset, terveys, sairaus, rakkaus, Tarve: Elää, elää yhdessä, elää 

tarpeellisena 

PERSOONALLSUUS: Minun ainutlaatuinen kokemus, persoonallisuus joka erottaa minut muista 

ryhmääni kuuluvista 

Dia 19. Harjoitus ennakko-oletuksista  

Valitse joku näistä kolmesta harjoitusvaihtoehdoista ryhmän mukaan: 

Vaihtoehto A, jos osallistujat tuntevat toisensa hyvin, mutta eivät tunne sinua kouluttajana: 

Heijasta näytölle jonkin henkilön valokuva tai käytä itseäsi esimerkkinä. Jaa kaikille tarvittaessa post it -laput tai 

muuta paperia. Pyydä osallistujia kirjoittamaan joko kuvan henkilöstä tai sinusta paperille ylös oletuksia, ilman 

liikaa analysointia tai miettimistä. Aikaa kirjoittamiseen on 1 minuutti. Lopuksi pyydä osallistujia purkamaan 

tehtävä pareittain ja selvittämään, tuliko heille samanlaisia oletuksia ja mistä oletukset syntyivät.  

Vaihtoehto B, jos osallistujat tuntevat toisiaan jo hieman: 

Pyydä osallistujia ottamaan pari, jota ei entuudestaan tunne kovin hyvin. Jos osallistujia on pariton määrä, voit 

itse mennä jonkun pariksi. Jaa kaikille tarvittaessa post it -laput tai muuta paperia. Pyydä paria vastaamaan 

toisen puolesta kirjoittamalla vastaus omaan paperiin, näyttämättä vastausta tässä vaiheessa parille. Parit eivät 

saa puhua keskenään. Kysymykset ovat: 

1. Onko parisi aamu- tai iltavirkku? 

2. Juoko parisi mieluummin kahvia vai teetä? 

3. Valitsisiko parisi mieluummin suolaisen vai makea leivonnaisen? 
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4. Asuuko parisi kerros-, rivi- vai omakotitalossa? 

5. Kulkeeko parisi mieluiten kävellen, pyörällä, omalla autolla vai julkisilla? 

6. Käyttääkö parisi mieluiten sormikkaita, lapasia vai hanskoja? 

Kun kysymykset on kysytty, anna pareille muutama minuutti aikaa käydä vastauksiaan läpi keskenään. Pyydä 

heitä aina perustelemaan, miksi he päätyivät vastaamaan niin kuin paperille kirjoittivat. 

Vaihtoehto C, jos osallistujat eivät tunne toisiaan, mutta kokevat olevansa turvallisessa ryhmässä: 

Pyydä osallistujia ottamaan pari, jota ei entuudestaan tunne kovin hyvin. Jos osallistujia on pariton määrä, voit 

itse mennä jonkun pariksi. Jaa kaikille tarvittaessa post it -laput tai muuta paperia. Pyydä jokaista miettimään 

omasta parista asioita, joita luulee hänestä tietävän. Anna osallistujille yksi minuutti kirjoittaa oletuksia omasta 

parista lapulle liikoja analysoimatta tai miettimättä. Lopuksi pyydä osallistujia purkamaan tehtävä pareittain ja 

selvittämään, olemmeko tällaisia. 

Dia 20. Ennakkoluulot 

Kerro että ennakkoluulot syntyvät ihmisen sisäisestä tarpeesta hahmottaa ja järjestää maailmaa. Kaikilla on 

ennakkoluuloja, tärkeintä on tulla niistä tietoiseksi ja olla valmis tarpeen mukaan luopumaan haitallisista 

ennakkoluuloista. Ennakkoluulot tulevat minän ulkopuolelta ja voivat syntyä vuorovaikutustilanteissa 

sekunneissa tai kuuleman perusteella. Yksi määritelmä voi herättää ennakkoluuloja – myönteisiä tai kielteisiä.  

Dia 21. Ennakkoluulot ja media 

Media on voimakas kanava normien, ennakkoluulojen ja muiden oletusten välittämiselle. Dialla on yksi 

esimerkki siitä, miten mediassa vahvistetaan turvapaikanhakijoihin kohdistuvia kielteisiä ennakkoluuloja. 

Halutessasi voit jakaa omia esimerkkejä oman alueen tai valtakunnallisen median ennakkoluuloja vahvistavista 

otsikoinneista tai uutisista (kohteena voi olla mikä tahansa ryhmä). 

Tässä yhteydessä on hyvä korostaa, että ennakkoluulot tulevat meihin ulkopuolelta, esim. mediasta, 

kasvatuksen tai normien kautta. Sähköisten uutisten tuottajien intresseissä on saada mahdollisimman paljon 

lukijoita (klikkijournalismi) ja silloin toisinaan unohtuu hyvät tavat, jopa kielenkäyttö, erityisesti otsikoinneissa. 

Kaikista tärkeintä on siis tulla tietoiseksi normeista sekä ennakkoluuloista, tarkastella niitä kriittisesti ja olla 

valmis luopumaan haitallisista ennakkoluuloista. On myös hyvä miettiä keinoja, millä tuoda esiin 

ennakkoluuloja kyseenalaistavia ja rikkovia tarinoita sekä mielikuvia. 

Harjoitus/kotitehtävä: Tässä vaiheessa voit jakaa osallistujille harjoituksen ennakkoluulojen purkamiseen 

kotitehtäväksi. Harjoituksessa kirjoitetaan oma ennakkoluulo paperille, ja sitä pohditaan apukysymysten avulla. 

Korosta, että kyseessä on tehtävä, joka on tarkoitus tehdä itsenäisesti pohdiskellen. Jos teillä on aikaa, voitte 

tehdä tehtävän myös koulutuksessa. Huolehdi silloin, että jokaisella on mahdollisuus työskennellä rauhassa. 

Dia 22. Loppukeskustelu (valinnainen)  

Jos yhteiseen keskusteluun ei ole aikaa, voit antaa loppukeskustelun aiheeksi kahvitauolle (jos sellainen on).  

Vaihtoehtoisesti voit hypätä dian ohi.  

Dia 23. Yhdenvertaisuus (kurssin sisällysluettelo) 

Dia 24. Miksi Punainen Risti perustettiin? 

Kysy osallistujilta, tietävätkö he miksi/mille periaatteelle Punainen Risti perustettiin. Vastaus: PR perustettiin 

auttamaan (sodan uhreja) erottelemattomasti avun tarpeen perusteella. Kuvassa Henry Dunant. 

Tasapuolisuudelle/erottelemattomuudelle oli tarve Solferinon taistelukentillä, jossa jokainen osapuoli huolehti 

ainoastaan omista haavoittuneistaan.  Tasapuolisuus on yksi Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeen 

seitsemästä perusperiaatteesta (inhimillisyys, tasapuolisuus, puolueettomuus, riippumattomuus, 



Sivu 5/6 
 

vapaaehtoisuus, yleismaailmallisuus, ykseys). Koko liikkeen voidaan ajatella perustuvan yhdenvertaisuuden 

hengessä. 

Dia 25. Yhdenvertaisuus ja perusoikeudet 

Yhdenvertaisuus pohjautuu ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen, perustuslakiin, 

yhdenvertaisuuslakiin sekä myös työsopimus- ja rikoslaissa. Sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvästä 

yhdenvertaisuudesta on Suomessa säädetty tasa-arvolaissa.  

Ihmisoikeudet ovat perustavanlaatuisia oikeuksia ja jokainen maailman valtio on allekirjoittanut 

ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen. Ihmisoikeuksien mukaan jokaisella ihmisellä on 

luovuttamattomasti samat oikeudet jotka hän saa ihmisyytensä perusteella.  

Dia 26. Yhdenvertaisuuslaki 

Lista Suomen yhdenvertaisuuslaissa määritellyistä syrjintäperusteista, joiden perusteella erottelua ei lain 

mukaan saa tapahtua.  

Dia 27. Yhdenvertaisuus ja Punainen Risti 

Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun seitsemästä perusperiaatteesta tasapuolisuus (inhimillisyyden ja 

puolueettomuuden ohella) viittaa vahvimmin yhdenvertaiseen kohteluun. 

Halutessasi voit jakaa osallistujille kopioita SPR:n yhdenvertaisuuslinjauksesta.  

Dia 28. Avun tarve -harjoitus 

Kysy osallistujilta yksi esimerkki kerrallaan, kumpaa he Punaisen Ristin vapaaehtoisina auttaisivat ensin ja miksi. 

1) Tukehtuva tummaihoinen mies – huonovointinen valkoinen nainen 

2) Itkevä lapsi – tajuttoman oloinen aikuinen 

Dia 29. Saavutettavuus vapaaehtoistoiminnassa (kurssin sisällysluettelo) 

Dia 30. Saavutettavuus 

Dia 31. Saavutettavuus 

Käy läpi eri saavutettavuuden muodot: Liikkuminen, kommunikaatio, asenteellinen, sosiaalinen.  

Dia 32. Etuoikeuskävely-harjoitus. Lue harjoituksen ohje erillisestä paperista. 

Dia 33. Etuoikeuskävelyn purkudia. Harjoituksessa sanotut väitteet ilmestyvät dialle yksi kerrallaan. 

Dia 34. Saavutettava ja yhdenvertainen toiminta 

Käy läpi dialla oleva kysymyslista tai vaihtoehtoisesti voit pyytää osallistujia keskustelemaan kysymyksistä 

pienryhmissä tai pareittain hetken ajan. Kaikista kysymyksistä ei ole tarkoitus keskustella syvällisesti, vaan 

kysymyslistan tarkoitus on herättää ajattelua siihen, miten jokainen meistä voi toimillaan vahvistaa 

yhdenvertaisuutta. 

Dia 35. Kohtuullinen mukauttaminen 

Kohtuullinen mukauttaminen on erityisesti vammaisten ihmisten oikeuksiin ja yhdenvertaisuuteen viittaava 

termi. Sillä tarkoitetaan tarvittavia ja tapauskohtaisesti toteutettavia asianmukaisia muutoksia sekä järjestelyä, 

joilla ei aiheuteta suhteetonta tai kohtuutonta rasitetta, ja joilla varmistetaan vammaisten henkilöiden 

mahdollisuus nauttia tai käyttää kaikkia ihmisoikeuksia ja perusvapauksia yhdenvertaisesti muiden kanssa.  

Kohtuullisen mukauttamisen ajatusta voidaan soveltaa myös muiden yhdenvertaisuuslaissa mainittujen 

syrjintävaarassa olevien ryhmien oikeuksien sekä yhdenvertaisuuden vahvistamiseksi. Vapaaehtoistoiminnassa 
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on hyvä arvioita, mitkä voisivat olla mahdollisia, tarpeellisia ja asianmukaisia muutoksia, jotka eivät aiheuta 

kohtuutonta rasitetta. Esim. toimitila voi olla mahdotonta tehdä täysin esteettömäksi, mutta asenteelliseen ja 

sosiaaliseen saavutettavuuteen me kaikki voimme vaikuttaa.  

Dia 36. Yhdenvertaisuus ei ole valintakysymys 

Yhdenvertaisuus ei ole Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeessä valintakysymys, vaan se linkittyy useaan 

liikkeelle ensisijaisen tärkeään perusperiaatteeseen ja arvoon (erottelemattomuus, tasapuolisuus, inhimillisyys, 

puolueettomuus, avun tarve).  

Yhdenvertaisuuden edistäminen ja kaikkien ihmisten perusoikeuksien vahvistaminen kuitenkin vahvistaa myös 

liikettä ja tuo meille paljon lisäarvoa.  

 

 

 

 

  


