
Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin



Punainen Risti on maailmanlaajuinen järjestö, jonka päätehtävänä on 

auttaa hädässä olevia ihmisiä. Järjestön toiminta pohjautuu 

periaatteisiin, jotka antavat sille mahdollisuuden toimia itsenäisesti 

poliittisin, uskonnollisin tai kulttuurisin taustoihin katsomatta. 

Suomen Punainen Risti on yksi 
maailmanlaajuisen liikkeen 189 kansallisista 
yhdistyksistä. 

SPR auttaa hädässä olevia ihmisiä sekä 
kotimaassa että ulkomailla.

Kotimaassa SPR auttaa esimerkiksi ihmisiä 
jotka ovat joutuneet onnettomuuteen, 
eksyneet, ovat yksinäisiä tai menettäneet 
kotinsa tulipalossa. SPR auttaa myös Suomeen 
tulevia turvapaikanhakijoita. 

Valtion ja Maahanmuuttoviraston pyynnöstä 
Punainen Risti tukee viranomaisia 
turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten 
vastaanotossa. Sen vuoksi SPR perustaa 
vastaanottokeskuksia. 



Punainen Risti haluaa muistuttaa, että jokainen 
on vastuussa rasismista vapaan ja 
yhdenvertaisen ilmapiirin luomisessa. 

Jokaisella meistä on mahdollisuus vaikuttaa
omaan lähipiiriimme tai yhteiskuntaan 
laajemmin. 

Asenteet ja käytös leviävät esimerkkien kautta 
muun muassa omissa ystävä- ja 
harrastuspiireissämme, julkisissa
tiloissa, joukkoliikennevälineissä ja sosiaalisessa 
mediassa.



Kuvitellaanpa seuraava tilanne: Jonotat ravintolaan perinteiseen romaniasuun pukeutuneena.
Ovimies pyytää nähdä henkilöpaperisi. Näytät henkilökorttiasi, mutta hän ei edelleenkään päästä
sinua sisään. Kuinka toimit? Voit yksinkertaisesti poistua paikalta, tehdä rikosilmoituksen tai jäädä
keskustelemaan aiheesta ovimiehen tai ravintolan omistajan kanssa. Mikä näistä toimintatavoista
parantaa mielestäsi meidän kaikkien oikeutta yhdenvertaiseen kohteluun?

Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä 
esimerkiksi iän, etnisen tai kansallisen alkuperän,
kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, 
mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden
tai sukupuolisen suuntautumisen perusteella. 
Myös ravintoloitsijoiden on noudatettava
yhdenvertaisuuslakia, sillä sen noudattamatta 
jättäminen katsotaan rikokseksi. Romanipuku ei
ole peruste olla antamatta palveluita siihen 
pukeutuneelle. Tällaisesta syrjinnästä kannattaa
tehdä rikosilmoitus poliisille tai vähimmillään 
tilanteeseen tulisi puuttua jollain muulla tavoin.
Rikosilmoituksen tekoa helpottaa, kun on 
ottanut muistiin tapahtuman kulun, ajan, paikan,
tekijän ja oliko teolle mahdolliset silminnäkijät.



Entäpä miten toimisit seuraavassa tilanteessa: 
Näet kadulla, kuinka ohikulkija sylkee 
tummaihoista ihmistä kasvoihin. 

Käveletkö ohi, huudatko sylkijälle, tarjoatko uhrille 
nenäliinaa vai ilmoitatko poliisille? 

Puuttuminen suoraan ja näkyvään rasismiin on 
tärkeää. Uhrin kannalta tapahtuneen lisäksi yhtä 
traumaattista voi olla se, että kanssaihmiset eivät 
puutu tilanteeseen ja siten ikään kuin hiljaisesti 
hyväksyvät sen. 

Rasismiin puuttumista kannattaa pohtia ja 
harjoitella etukäteen, jotta itse tilanteessa on 
helpompi toimia. 

Puuttuminen ei vaadi sankaruutta, vaan se voi 
ilmetä tuen osoittamisena uhrille esimerkiksi 
puhumalla hänen kanssaan tai menemällä 
seisomaan hänen viereensä. Jos tilanne on 
uhkaava, on kuitenkin tärkeää pitää huolta omasta 
turvallisuudesta.



Mietitäänpä vielä yhtä koulumaailmassa syntyvää 
tilannetta: Olet historian opiskelusta kiinnostunut 
ysiluokkalainen tyttö, jonka vanhemmat ovat kotoisin 
Somaliasta. 

Opinto-ohjaajasi suosittelee sinulle kuitenkin hoiva-alaa, 
koska uskoo sen sopivan juuri sinulle. Mitä vastaat 
hänelle? 

Mielikuva maahanmuuttajataustaisten naisten 
hoivavietistä elää kuitenkin sitkeästi. Tummien naisten 
nähdään edustavan yhteisöllisiä kulttuureita, joissa on 
luonnollista, että naiset hoitavat lapsia ja sairaita. 

Tällaiset käsitykset perustuvat ennakkoluuloihin eivätkä 
tue yksilön yhdenvertaista oikeutta hakeutua 
haluamalleen alalle. 

Jokainen ihminen tulisikin nähdä yksilönä omine 
vahvuuksineen, heikkouksineen ja tulevaisuuden 
suunnitelmineen. Tilanteen kokevana oppilaana voit 
muistuttaa opinto-ohjaajaasi todellisista kiinnostuksen 
kohteistasi ja kysäistä häneltä vaikkapa ihan suoraan, 
mistä hän on keksinyt hoiva-alan olevan juuri sinun juttusi.



Tehdään yhdessä 
kouluympäristöstämme entistä
yhdenvertaisempi. 

Mukavaa koulupäivää kaikille!


