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Sankarikaveri on sellainen
tyyppi, joka haluaa ja uskaltaa
puuttua kiusaamiseen aina,
kun sellaista kohtaa.
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JOHDANTO
Sankarikaveri-koulutuspaketti kiusaamisen tunnistamiseen ja puuttumiseen on tarkoitettu
Sankarikaveri-kouluttajien, opettajien ja ohjaajien käyttöön käsittelemään kiusaamisista lasten ja nuorten kanssa. Koulutuspaketin avulla herätellään lasten ja nuorten sankarikaveruutta
- eli kasvatetaan, rohkaistaan ja tuetaan puuttumaan kiusaamiseen.
Materiaalia voi käyttää koulussa sekä harrastus- ja vapaa-ajantoiminnassa. Erityisesti olemme suunnitelleet sitä pidettäväksi täydennyskoulutuksena Välkkäri-koulutuksen käyneille
oppilaille. Koulutuksen tavoitteena on saada Välkkäreistä tiivis ryhmä, jotka uskaltavat tukeutua toisiinsa ja rohkaistuvat yhdessä puuttumaan kiusaamiseen.
Kouluterveyskyselyiden (2017) mukaan kuopiolaisista 4.–5. luokkalaisista kiusaamisesta on
kertonut aikuiselle 56,3% ja 8.–9. luokkalaisista 25,4%. Tästä päätellen alakoulussa noin reilu
puolet kiusaamistapauksista tulee esille ja yläkoulussa vain neljäsosa. Sankarikavereita eli
sellaisia lapsia, nuoria ja aikuisia, jotka haluavat ja uskaltavat puuttua kiusaamiseen tarvitaan
siis mitä suuremmassa määrin.
Koulutuspaketti koostuu erilaisista osallistavista ja toiminnallisista harjoituksista, joissa osallistujat pääsevät käyttämään keskustelu-, mielikuvitus- ja ryhmätyötaitojaan. Kiusaamista ja
siihen puuttumista eli teemaa ja toimintamalleja tutkitaan monesta eri näkökulmasta pyrkimyksenä kehittää osallistujien tilanteenlukutaitoa.
Sankarikaveri-koulutuspaketin pohjana on käytetty Liikkuva koulu ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton -materiaaleja sekä Kiitos kaveruudelle - Vuorovaikutus- ja tunnetaitojen ohjaajan käsikirjaa (Marin, Kuopio 2017). Käsikirjan voi ladata ilmaiseksi osoitteesta
www.kuopio.fi/kiitos-kaveruudelle
Haluamme kiittää koulutuspaketin ideointiin, työstöön ja testaukseen osallistuneita tahoja:
Jynkän koulun oppilaat sekä opettajat Kaarle Ruokolainen, Petri Manninen ja Maarit Kivimäki,
kokemusasiantuntijat Mira Dearsley-Smura ja Aapeli Kähärä, Anitta Pykäläinen (MLL), Hanna
Holopainen (Pohjois-Savon Liikunta), taittaja Anne Rissanen, Laura Mäksy Mäkivirta, Annamari Paussoi, Liisa Hämäläinen, Katja Maksimainen, sekä Kuopion kiusaamisen ennaltaehkäisyn ja varhaisen puuttumisen työryhmä.
Kiitos, kun puutut kiusaamiseen!
Kuopiossa 29.6.2018
Laura Korhonen					Anni Marin
liikunnan ohjaaja, lapset ja nuoret			
draamakasvattaja
Kuopion kaupunki					Kuopion kaupunki
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KIITOS KAVERUUDELLE!
Sankarikaveri-koulutuspaketti kuuluu osaksi Kuopion kaupungin Kiitos kaveruudelle -toimintamallia, jonka ydinajatuksena on ennaltaehkäistä kiusaamista mahdollistamalla myönteisiä
yhteisöllisiä kokemuksia. Toimintamalliin kuuluu esimerkiksi draamatyöpajoja, yhteistyötä
urheiluseurojen kanssa sekä vuosittaiset koulu- ja päiväkotirauhanjuhlistus ja koululaisviesti
tapahtuma. Toimintamallin päämääränä on että ”Kuopiossa ei kiusata”.

KETÄ HE OVAT? PÄHKÄ JA KAMU!
Puijon metsän siimeksestä on kaivautunut esiin meidän kaikkien iloksi Kiitos kaveruudelle -parivaljakko: liito-orava Pähkä ja viitasammakko Kamu. Nämä kaverukset haluavat olla
kaikkien lasten kavereita ja kannustavat kaikkia lapsia olemaan myös keskenään kavereita.
Kuopiolaiset suojelevat Pähkää ja Kamua Puijon metsissä heidän uhanalaisuutensa vuoksi,
ja nyt Pähkä ja Kamu haluavat puolestaan suojella kaikkia lapsia Kuopiossa kiusaamiselta.
Pähkä ja Kamu ovat erilaisia ja silti parhaat ystävät. He pitävät ulkona liikkumisesta ja kaikenlaisista kilpailuista Puijon metsissä. Pähkä ja Kamu kutsuvat myös kaikki lapset liikkumaan ja
löytämään omat vahvuutensa!
Ystävämme Pähkä on vilkas pälättäjä ja super-aktiivinen pieni orava, jonka jalat harvoin koskettavat maata. Pulleasta muodostaan huolimatta Pähkä on innostunut juoksemisesta ja
käpyjen keräilystä. Hän on hyvin tottunut ihmisiin ja jää usein suustaan kiinni kaikkialla.
Kamu-kaveri on nopea, vikkelä ja taitava pomppija. Pitkillä jaloillaan hän on saanut Pähkän
kiinni hetkessä, kun he juoksevat kilpaa. Kamua kuitenkin ujostuttaa helposti puhua vieraille
ja hän on vähän hiljainen kaveri, toisin kuin pulputtavat lajitoverinsa. Pähkä ehtiikin usein jo
puhua Kamun puolesta asiat halki ennen kuin Kamu uskaltaa avata suunsa.
Pähkä ja Kamu myös kuuluvat Sankarikavereiden urhoolliseen heimoon! Nähdessään kiusaamista rohkea Pähkä menee väliin ja tokaisee kiusaajalle: ”Miksi sinä haluat olla kiusaaja?” - kun
samaan aikaan ujompi Kamu pyytää kiusatun mukaansa ja he lähtevät yhdessä pelaamaan
palloa. Jokainen voi puuttua kiusaamiseen ja tukea kiusattua omalla tavallaan!

Kiusaamiseen puuttuminen
ja kiusatun tukeminen on
todellista sankaruutta.
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KOULUTUSPAKETIN KÄYTTÖ
Kouluttaja

Sankarikaveri-koulutuspaketin kouluttajana toimii esimerkiksi oppilaiden opettaja, Välkkärien ohjaaja tai muu asiantunteva aikuinen. Kouluttaja ohjaa harjoituksia ja pitää huolta aikataulutuksesta mutta ei sanele valmiita vastauksia vaan rohkaisee osallistujia tutkimaan ja
pohtimaan itse.
Kouluttajan vastuulla on olla tarkkana, että osallistujien käydessä läpi ideoita ja mielipiteitä
ilmapiiri pysyy kunnioittavana, eivätkä kommentit mene epäasialliseksi tai henkilökohtaisuuksiin.
Mikäli kouluttaja on osallistujille ennestään vieras, hänen tulee ennen koulutusta ottaa selvää,
onko osallistujien kesken ollut kiusaamista tai muita siihen liittyviä ongelmia. Koulussa tulee
huomioida, että vieras kouluttaja ei ole vastuussa oppilaista ja erityisen suositeltavaa olisikin,
että juuri luokan oma opettaja olisi paikalla. Koulutus on myös omalle opettajalle ainutlaatuinen mahdollisuus seurata oppilaiden työskentelyä: yhteistyötä, ajatuksia ja mielipiteitä.

Aikataulutus

Koulutuspaketti on kaksipäiväinen ja kokonaiskestoltaan 4,5 tuntia. Aikataulussa ei ole huomioitu välitunteja tai muita mahdollisia keskeytyksiä ja hidastuksia koulutuksen aikana.
Kouluttaja voi halutessaan jakaa koulutuspakettia myös useampaan päivään, ohjata harjoituksia osittain tai yksitellen.

Valmistelu

Kouluttajan on hyvä tutustua materiaaliin huolella, jotta hän pystyy ohjaamaan luontevasti
lukematta kaikkea suoraan paperista. Osa harjoituksista vaatii valmistelua, joten kouluttajan
on hyvä miettiä itselleen tarvittava valmisteluaika ennen koulutusta ja koulutuksen aikana.

Olen sankarikaveri, koska
puutun kiusaamiseen.
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Harjoituksien teemat

Koulutuspaketti sisältää kolme eri teemaa, jotka on merkitty omilla symboleillaan:
TUTUSTUMINEN JA RYHMÄYTYMINEN
Käydään läpi nimet ja luodaan ryhmähenkeä – turvallinen ilmapiiri ryhmässä on perusta vapaalle mielipiteiden ilmaisulle ja heittäytymiselle. Tavoitteena on, että kaikki osallistujat tutustuvat toisiinsa ja saavat yhteisiä onnistumisen kokemuksia.
MITÄ ON KIUSAAMINEN?
Käsitellään, mitä on kiusaaminen ja tutkitaan sitä monista eri näkökulmista. Tutustutaan tositarinoihin ja esimerkkitilanteisiin - harjoitellaan toisen asemaan asettumista, tunneälyä ja
empatian kykyä.
KIUSATUN TUKEMINEN
Pohditaan ja kokeillaan, miten eritavoilla voi tukea kiusattua. Tavoitteena on vahvistaa osallistujien omia kiusaamiseen puuttumisen ja kiusatun tukemisen taitoja.
Ensimmäisessä koulutuspäivässä käsitellään teemoja ”Tutustuminen ja ryhmäytyminen”
sekä ”Mitä on kiusaaminen?” Toisena koulutuspäivänä aloitetaan samoilla teemoilla mutta
päivän pääpainopiste on kolmannessa teemassa ”Kiusatun tukeminen”.
MUUT KÄYTETYT SYMBOLIT:
Harjoitukseen käytettävä aika
Tarvikkeet
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SANKARIKAVERI-KOULUTUSPAKETTI PÄHKINÄNKUORESSA:

ENSIMMÄINEN KOULUTUSPÄIVÄ (2 h)

1) KOULUTUKSEN ALOITUS

5 min

2) NIMIKERROS

5 min

3) TUTUSTUMIS- JA RYHMÄYTYMISHARJOITUKSET

30 min

4) YHTEINEN KESKUSTELU

5 min

5) TAUSTAKERTOMUS
Johdatus aiheeseen

10 min

6) LIIKENNEVALOVÄITTEET
Ajatusten herättely
7) MITÄ KAIKKEA KIUSAAMINEN VOI OLLA?
Kiusaamisen laajuuden ja monimuotoisuuden huomaaminen – eli mikä kaikki voi olla kiusaamista
8) KIUSAAMISTA VAI JOTAKIN MUUTA?
Välien selvittelyn, huonon käytöksen, riitelyn ja
kiusaamisen erottaminen
9) LOPPURINKI
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20 min

20 min

20 min

5 min

TOINEN KOULUTUSPÄIVÄ (2,5 h)
1) KOULUTUKSEN ALOITUS

5 min

2) TUTUSTUMIS- JA RYHMÄYTYMISHARJOITUKSET

10 min

3) NÄKÖKULMIA TAPAHTUNEESEEN
Erilaisten näkökulmien ja syy-seuraus -suhteiden pohtiminen

40 min

4) MUISTAN TILANTEEN
Virittäytyminen teemaan, ajatusten herättelyä omaan
toimintaan, miten on toiminut ja voisiko tulevaisuudessa toimia toisin

5 min

5) IDEOIDEN JA AJATUSTEN LÄPIKÄYMINEN
POST-IT LAPUILLA
Ajatusten herättely, mitä on jo tehnyt

10 min

6) DRAAMA: KIUSAAMISEEN PUUTTUMINEN
JA KIUSATUN PUOLUSTAMINEN
Harjoitellaan kiusaamiseen puuttumista ja kiusatun
puolustamista

50 min

7) POSITIIVISEN PALAUTTEEN ANTAMINEN
Harjoitellaan positiivisen palautteen antamista ja vastaanottamista

20 min

8) KOULUTUKSEN LOPPUSANAT JA TODISTUSTEN
JAKAMINEN

10 min

13

14

1. KOULUTUSPÄIVÄ
( 2 h)
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1. KOULUTUKSEN ALOITUS
5 minuuttia
Raivataan tila eli pöydät ja tuolit sivuun ja istutaan piiriin. Kouluttaja kertoo, kuka on, millainen koulutus on kyseessä ja mitä Sankarikaveri tarkoittaa (kts. Johdanto sivu 5). Käydään
läpi aikataulu ja luodaan koulutuksen pelisäännöt. Kouluttaja ja osallistujat keskustelevat
esimerkiksi: Millaisia pelisääntöjä teidän mielestänne meillä voisi olla?, Miten työpajatyöskentely
eroaa perinteisestä oppitunnista?

Muista käydä läpi, mitä tarkoittaa muiden kunnioittaminen ja turvallinen
ilmapiiri, tutkiminen (ei oikeiden vastausten oppiminen) sekä ohjeiden kuuntelu.

2. NIMIKIERROS
5 minuuttia

Maalarinteipit ja kynä

Jokainen kertoo oman nimensä ja kouluttaja kirjoittaa samaan aikaan maalarinteipille ja antaa
teipin osallistujalle liimattavaksi paidan rintamukseen.

Voi jättää pois, mikäli osallistujat ovat tuttuja sekä toisilleen että kouluttajalle.
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3. TUTUSTUMIS- JA RYHMÄYTYMISHARJOITUKSET (30 min.)
Tutustumis- ja ryhmäytymisharjoituksiin on varattuna ensimmäisenä koulutuspäivänä
30 minuuttia. Kouluttaja valitsee 2-3 ryhmälle sopivaa harjoitusta.

Olen ja pidän
10 minuuttia

Nimet, tutustuminen ja mielipiteen ilmaisu
Osallistujat seisovat ringissä. Alussa jokainen miettii oman nimen alkukirjaimella alkavan
asian, josta pitää. Kun kaikki ovat valmiita, käydään kierros läpi niin, että jokainen vuorollaan
esittelee itsensä ja pitämänsä asian, esimerkiksi: ”Moi, olen Eemeli ja pidän eläimistä”. Tähän
muut vastaavat: ”Moi Eemeli”, ja jokainen antaa aplodit joko kädet ylhäällä, jos pitää itsekin
eläimistä, tai kädet alhaalla, jos ei pidä.

Joidenkin osallistujien voi olla vaikea keksiä asiaa omalla alkukirjaimella.
Kannusta osallistujia miettimään ja sanomaan rohkeasti oma mielipiteensä.
Pidä yllä ilmapiiriä, jossa jokainen osallistuja tulee huomioiduksi.
Annetaan kunnolliset aplodit jokaiselle ja pidetään huolta, että jokaisen nimi
tulee toistetuksi.

Jono
10 minuuttia

Kohtaaminen, ongelmanratkaisu yhdessä ja yhteistyö
1. Keskustellen
Kouluttaja antaa aiheen (etunimen ensimmäiset kirjaimet, syntymäkuukaudet, kotimatkan
pituus…) ja ryhmän tulee muodostaa jono siinä järjestyksessä.
2. Ilman ääntä
Kouluttaja antaa aiheen (syntymäpäivämäärä, syntymäpäivä kuukausineen, kengänkoko…)
ja ryhmän tulee muodostaa jono siinä järjestyksessä ilman ääntä.

Tarkistakaa joka kerta, että osallistujat ovat oikeassa järjestyksessä.
Jos osallistujat ovat toisilleen ja kouluttajalle tuttuja, niin ryhmä voi keksiä itse,
minkä mukaan järjestäydytään. Huomioi kuitenkin että esimerkiksi pituus- tai
ikäjärjestys voi olla joillekin herkkä paikka…
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Lumipallo
10 minuuttia

Paperia ja kyniä

Tutustuminen, lämmittely, keskustelun avauksen madaltuminen
Osallistujat kirjoittavat nimensä omalle paperilleen. Rytistetään paperit ja heitellään niitä
tilassa, kuin lumipalloja. Kun kouluttaja pysäyttää, jokainen ottaa itselleen yhden paperipallon. Tehtävänä on mennä kysymään paperin omistajalta kouluttajan antama kysymys (mitä
harrastat, mistä ruoasta pidät, missä asioissa olet hyvä, onko sinulla sisaruksia ja ketä, onko
teillä jokin lemmikki, mikä on suosikki kouluaineesi, mitä söit aamupalaksi, mitä tykkäät tehdä
vapaa-ajalla…). Kun kaikki ovat kysyneet ja vastanneet, rytistetään paperit ja jatketaan heittelyä. Harjoitus jatkuu samaa kaavaa toistaen ja kouluttajan uusilla kysymyksillä.
Lopuksi voidaan keskustella: Muuttuiko leikki sodaksi? Mistä sen huomasi? Miltä tuntui kysyä,
oliko helppo vastata kysymyksiin?

Jos paperipalloja häviää tai osallistujalle tulee oman nimen pallo,
niin kysymyksen voi kysyä kouluttajalta.

Olenko ainoa?
10 minuuttia

Tuolit

Tutustuminen ja lämmittely
Osallistujat istuvat ringissä. Yksi osallistujista seisoo keskellä ilman tuolia. Hän kertoo jotakin
itsestään kysyen muilta: ”Olenko ainoa… (joka soittaa pianoa, jolla on reikä sukassa, jonka
pyörä on rikki, joka söi puuroa aamulla, joka on syönyt tällä viikolla jäätelöä, joka kävi eilen
kuntosalilla...)?”. Kaikki osallistujat, jotka ovat tässä asiassa samanlaisia, nousevat ylös ja
vaihtavat paikkaa. Keskellä ollut pyrkii päästä istumaan. Viereiselle tuolille ei saa mennä. Tarkoitus ei ole keksiä asiaa jossa on ainoa, vaan saada porukkaa liikkeelle. Tarvittaessa kouluttaja
auttaa asian keksimisessä. Jos taas käy niin, että keskellä oleva osallistuja keksii itsestään
asian, missä hän todella on ryhmän ainoa, kaikkien tulee vaihtaa paikkaa.
Lopuksi yhteistä keskustelua: Yllätyittekö, kuinka samanlaisia me lopulta olemme? Ainutlaatuisuutta kannattaa korostaa - se tekee meistä yksilöitä.

Jos tilassa ei ole käytössä tuoleja, niin paikat voi merkitä esimerkiksi
hernepusseilla. Osallistu myös itse!
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Ihmissolmu
10 minuuttia

Ongelmanratkaisu yhdessä ja koskettaminen
Osallistujat seisovat ringissä. Kouluttaja jää ulkopuolelle ja pyytää osallistujia sulkemaan silmät, nostamaan kädet ilmaan ja menemään keskelle tiiviiksi ryppääksi. Osallistujat levittää
kätensä ja pyrkivät tarttumaan eri puolelta rinkiä jonkun toisen käteen. Kouluttaja auttaa,
että kaikki kädet saavat vastaparin. Käsiä ei irroteta kesken harjoituksen. Lopulta osallistujat
avaavat silmät ja pyrkivät avaamaan ihmissolmun ilman ääntä.

Pidä huolta, ettei harjoituksessa ole tarpeetonta käsien puristamista tai
tahallista kaatuilua. Jokainen kantaa vastuuta, että muilla olisi mahdollisimman
helppo olla tukalassa tilanteessa.
Jos tehtävä vaikuttaa mahdottomalle, osallistujille voi antaa luvan, että he
saavat käyttää puhetta.
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Yhteinen tekijä
20 minuuttia

Paperia ja kyniä

Esilläolo, pantomiimi, tutustuminen ja yhteistyö
1. Mietitään pienryhmissä
Ohjaaja jakaa 3-4 osallistujan pienryhmät. Pienryhmien tehtävänä on nopeasti miettiä ja
kirjoittaa mahdollisimman monta asiaa, jotka yhdistävät juuri heitä (asuinpaikka, perheenjäsenet, kiinnostuksen kohteet, lempiruoka, harrastukset, silmienväri, lempiväri, lemmikit,
syntymäkuukausi…). Kun ryhmä on valmis, he valitsevat erikoisimman tai kiinnostavimman
yhdistävän asian ja miettivät, kuinka he esittävät se ilman ääntä.
2. Esitetään muille pantomiimina
Osallistujat istuvat puolikaareen. Vuorotellen jokainen pienryhmä käy esittämässä muiden edessä valitsemansa yhdistävän tekijän ilman ääntä. Katsojat yrittävät arvata, mistä on kysymys.
3. Harjoituksen purku.
Keskustellaan kouluttajan johdolla: Oliko helppo löytää yhdistäviä tekijöitä? Tuliko yllätyksiä?
Opitko toisista uusia asioita? Oliko helppo esittää pantomiimina?

Kannusta
a) ripeään miettimiseen, jotta pantomiimille jää tarpeeksi aikaa
b) pienryhmiä tulemaan lavalle rohkaisemalla, että ensimmäisiltä esiintyjiltä
on oma vuoro äkkiä pois.
Pantomiimiesityksille selkeä aloitus ja oikean arvauksen jälkeen aplodit
esiintyjälle.
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4. YHTEINEN KESKUSTELU
5 minuuttia
Mitä taitoja näihin harjoituksiin vaadittiin? Mitä opitte toisistanne? Mitä hyötyä on siitä, että tuntee toiset? Kouluttaja korostaa, mikä olivat tutustumis- ja ryhmäytymisharjoitusten tavoitteet ja kysyy, toteutuivatko ne. Keskustellaan, miten nämä teemat ja osallistujien kokemukset
edistävät kaveruutta ja ehkäisevät kiusaamista.

5. TAUSTAKERTOMUS
10 minuuttia

Taustatarina

Johdatus aiheeseen

1. Taustatarina

Kouluttaja lukee ääneen tositarinan kiusaamisesta (kts. seuraava aukeama) ja voi pohjustaa
sitä haluamallaan tavalla.
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Miran tarina kiusaamisesta
Mä aloitin koulunkäynnin Kuopiossa ja kiusaamista oli jonkin verran yksittäisinä tapauksina jo heti ekaluokalla. Kolmosluokalle pääsin musiikkiluokalle ja samalle luokalle tuli kaksi tyttöä aikaisemmalta luokaltani. Kiusaaminen alkoi uudessa luokassa
syrjimisenä. Luokallamme oli myös toinen tyttö ”Sanna”, jota ei otettu mukaan ja me
ystävystyimme. Syrjimisen lisäksi luokkalaisemme ja myös jotkut vanhemmat oppilaat haukkuivat meitä. Sanna oli toistuvasti poissa koulusta ja lopulta minä tein päätöksen, että vaihtaisin vitosluokalle toiseen kouluun. Valitsin uudesta koulusta luokan,
jolle ei tulisi yhtään ennestään tuttua oppilasta, jotta pääsisin kiusaamisesta eroon.
Mutta silti kävi niin, ettei minua otettu mukaan porukkaan. Se alkoi taas. Mua haukuttiin
ja tökittiin lyijytäytekynällä, hakattiin koulukirjoilla päähän ja tönittiin niin että kaaduin
lattialle tai maahan. Nyt kiusaaminen levisi myös vapaa-ajalle. Sain kuulla haukkuja ja
huuteluita aina, kun liikuin asuinalueellamme eikä minulla ollut ikäisiäni ystäviä. Kutosen
lopulla pidimme palaverin, jossa oli minun lisäksi äitini, opettajani, koulun rehtori, terveydenhoitaja, koulupsykologi ja koulukuraattori. Sovimme, että kertaan kutosluokan,
vaikka minulla ei ollut yhtään nelosta todistuksessa.
Mutta vaikka aloitin taas uudessa luokassa syrjiminen ja kiusaaminen jatkuivat. Tutustuin yhteen luokan tyttöön ”Nooraan” ja meistä tuli kaverit. Sain edelleen kuulla
huuteluja ja haukkuja päivittäin. Vaatetukseni oli väärä, kun en kulkenut muodikkaissa
merkkivaatteissa. Ja mikä vain, mikä oli muiden tekemänä coolia, oli minun tekemänä
typerää ja naurettavaa. Kävin keskusteluissa erityisopettajan ja erään kiusaajan kanssa. Välillä palavereihin pyydettiin myös meidän äidit. Vain minun äitini saapui paikalle.
Alakoulun lopulla teimme luokkaretken ja nukuimme hotellissa. Olimme saaneet valita
parin, jonka kanssa halusimme olla samassa huoneessa. Noora oli minun parina, mutta
koska huoneet olivat neljän hengen huoneita, jokaiselle parille arvottiin toinen pari huonekavereiksi. Meidän kanssa samassa huoneessa yöpynyt pari kutsui muutamia poikia
luokaltamme huoneeseen. Ja jossain vaiheessa, kun Noora nukkui ja minä esitin nukkuvaa, he alkoivat puhua, kuinka toisen meistä kenkä pitäisi laittaa mikroon ja toiselle
laittaa huulipunaa naamaan. He myös puhelivat potaskaa minusta ja haukkuivat minua.
Yläasteelle siirryin toiveikkaana, sillä sinne tulisi oppilaita myös toisen koulun ala-asteelta. Huhut minusta alkoivat kuitenkin liikkua pian ja suuri osa uusistakin oppilaista
kääntyi minua vastaan. Rinnakkaisluokalta sain parhaan ystävän ”Roosan” ja pari kaveria
”Lauran” ja ”Leenan”, joiden kanssa vietin paljon aikaa. Kavereita minulla on onneksi ollut aina muutama. Muistan silti, kuinka yläasteaikoina mietin aina jo tulevaa koulupäivää
pelonsekaisin tuntein, toivoen vajoavani maan alle.
Kasiluokalla sairastuin paniikkihäiriöön ja sosiaalisten tilanteidenpelkoon, joiden takia jopa kouluruokalaan meno ahdisti ja luokassa minulla oli koko ajan ahdistunut olo.
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Muutuin hiljaiseksi. En halunnut minkäänlaista huomiota, joten aloin olla hiljaa. Kerran
kun olin poissa koulusta, olivat luokkalaiset huomanneet opettajan kanssa jonkun puuttuvan tunnilta, mutta eivät saaneet mieleen, kuka puuttui. Kasi- ja ysiluokan välissä
kävin kielikurssilla Englannissa ja tapasin siellä huippuja nuoria Suomesta ja muualta
maailmasta. Kurssin lopussa vaikeinta oli jättää muille hyvästit tietäen, ettei ehkä tulisi
näkemään heitä enää koskaan.
Ysiluokalla masennus teki tuloaan heti. Syksyllä oli kaksi viikkoa kestävä TET- työelämään tutustumisjakso, jonka suoritin hyvin arvosanoin englanninkielisessä lastentarhassa. Tuon ajan olin iloinen, kun sain työskennellä ihmisten kanssa, jotka arvostivat panostani ja en joutunut joka asiasta arvostelluksi ja naurunalaiseksi. Sain olla oma itseni.
Kouluun paluu masensi entisestään ja itsetuntokin oli alempana kuin nollassa. Minulla
oli päivittäin itsemurha-ajatuksia.
Se oli ysin syksyllä, kun yksi opettaja huomasi, ettei minulla ollut kaikki hyvin. Hän pyysi
minut kauemmas, tyhjään kohtaan käytävää ja kysyi, oliko kaikki kunnossa. Aloin itkeä.
Vihdoin joku huomasi, ettei minulla ollut kaikki hyvin. Sain kertoa hänelle, mikä mieltäni
vaivasi, tunteistani, kaikesta ja tulin kuulluksi ja minut otettiin vakavasti. Opettaja sanoi,
että saan tulla juttelemaan hänen luokseen milloin vain. Kävinkin juttelemassa hänen
kanssaan vielä ainakin kahdesti. Tuon keskustelun jälkeen kiusaamisasiaan alettiin reagoida koulunkin taholta.
Lupasin tälle opettajalle, että hän saa kertoa myös muille opettajille ja luokanvalvojamme oli taas kerran yhteyksissä äitiini. Aloimme miettiä kotikoulumahdollisuutta, eli
että olisin opiskellut loput ysiluokasta kotoa käsin ja käynyt koulussa vain tekemässä
kokeet. Päätin vaikeuksista huolimatta jatkaa koulussa ja näin jälkeen päin ajateltuna tuo
vaihtoehto oli varmasti oikea, koska kotikoulu olisi edistänyt syrjäytymistäni. Yläasteen
viimeiselle päivälle järjestin kuitenkin alkavaksi vaihdon Virossa, ettei minun tarvinnut
mennä hakemaan todistusta koko yläasteen eteen.
En tiedä, mistä kiusaamiseni alkoi aikoinaan. Olen miettinyt, voisiko syynä olla se, että
isäni on englantilainen. Kukaan ei syytä ole minulle koskaan kertonut.
Mira, 35 vuotta
Kuopio
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2. Yhteinen keskustelu

Tarinan kuuntelun jälkeen ajatusten vaihtoa parin kanssa ja lopuksi yhteinen keskustelu kouluttajan johdolla: Millaisia ajatuksia tositarina herätti?
Muita kysymyksiä:
• Heräsikö ajatuksia, mitä olisit voinut tehdä tuossa tilanteessa?
• Miksi tarinankertoja ei uskaltanut puuttua tilanteeseen?
• Onko joku ollut joskus tilanteessa, jossa olisi joutunut miettimään, uskallanko mennä
puolustamaan
• Miltä tuntuisi olla itse tässä tilanteessa?

Tämän harjoituksen tavoitteena on johdattaa osallistujat aiheeseen, joten
keskusteluun ei kannata käyttää liikaa aikaa. Välttämättä kaikkia kysymyksiä ei
tarvitse edes kysyä.
Painota, että vääriä vastauksia ei ole.
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6. LIIKENNEVALOVÄITTEET
20 minuuttia
		

Punainen ja vihreä liikennevalo (LIITE 1), väitteet 		
(LIITE 2), post-it laput

Ajatusten herättely

1. Ennen harjoitusta

Ennen harjoitusta salin seinälle on laitettu laminoidut väittämät ja väittämien alle on osoitettu mielipidejana punaisella (= täysin eri mieltä) ja vihreällä (= täysin samaa mieltä) ympyrällä.
Jokaisen väittämän kohdalla on myös pinkka post-it-lappuja.

2. Väitekierros

Osallistujat jaetaan kahdeksaan ryhmään ja jokainen ryhmä menee yhdelle väittämälle. Ryhmillä
on noin minuutti aikaa keskustella väittämästä ja ilmaista yhteinen mielipiteensä yhdellä postit lapulla väittämän yhteydessä olevalle mielipidejanalle. Post-it-lappuun ei kirjoiteta mitään
vaan se ainoastaan liimataan mielipidejanalle siihen kohtaan, mitä mieltä ryhmä on väitteestä.
Jokainen ryhmä käy jokaisen väitteen luona ja vaihdot tapahtuvat kouluttajan merkistä.
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VÄITELAPUT

KOMMENTIT KOULUTTAJALLE

Toisen nimittely on ok.

Ketä voi nimitellä ja millä sanoilla? Esimerkiksi voiko ystävää sanoa tyhmäksi? Onko sillä väliä, kuinka
usein sanoo, tai äänenpainolla?

Kiusaaja ei välttämättä
tiedä olevansa kiusaaja.

Kiusaajalle täytyy kertoa, miltä hänen tekonsa
muista tuntuu.

Kiusaaminen ja
leikinlasku voivat mennä
välillä sekaisin.

Mitä eroa on kiusaamisella, kiusoittelulla, huonolla
käytöksellä ja läpän heitolla?

Kaikki sellainen on
kiusaamista, joka
tuntuu toisesta pahalta.
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Jokainen kokee ja tuntee tilanteet ja asiat eri tavalla. Saako esimerkiksi kaverille sanoa, ettei jaksa olla sen kanssa vaikka se pahoittaisi toisen mielen?”.
”Yksi kiusaamisen tunnusmerkki on tahallinen toisen mielen pahoittaminen. Lasten välillä voi olla
myös riita, joka tuntuu toisesta pahalle, mutta se
ei ole kiusaamista.

VÄITELAPUT

KOMMENTIT KOULUTTAJALLE

Opettaja voi
vaikuttaa siihen, että
ketään ei kiusata.

Onko itsestäänselvyys, että lapsilla on luotto koulun
aikuisen apuun ja he uskaltavat kertoa itseä tai toisia
kohdanneista tilanteista.

Voin itse vaikuttaa
siihen, että ketään ei
kiusata.

Jokainen vastaa itse itsestään ja omista teoistaan
mutta onko uskallusta, rohkeutta ja osaamista puuttua.

Myöhemmin kiusaaja
katuu tekoaan.

Omat nettiin laitetut
kuvat ja kirjoitukset
voivat johtaa kiusatuksi
tulemiseen.

Kiusaaja katuu, jos hän ymmärtää tekojensa
seuraukset. Tutkimusten mukaan suurin osa katuu

Vaikka nettiin laittaa omia asioitaan, se ei oikeuta
kiusaamaan. Voiko netissä joutua kiusatuksi, vaikka
ei siellä olisikaan? Kouluttajan tulee korostaa, että ei
ole oma vika, vaikka tulee kiusatuksi, jos on kuvia ja
kirjoituksia nettiin laittanut.

3. Harjoituksen purku.

Käydään jokainen väittämä läpi yhdessä ja keskustellaan kouluttajalle tarkoitettuja kommentteja hyödyntäen.
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7. MITÄ KAIKKEA KIUSAAMINEN VOI OLLA?

20 minuuttia
			

Otsikkolaput (LIITE 3), laput kiusaamisen muodoista
(LIITE 4)

Huomata kiusaamisen laajuus ja monimuotoisuus eli mikä kaikki voi olla kiusaamista

1. Ennen harjoitusta

Kouluttaja laittaa pääotsikot tilan seinälle erilleen toisistaan kolmion muotoon (laput kolmion
kärkinä) erilleen toisista.

2. Kolmioviesti

Osallistujat jaetaan pienryhmiin, jotka asettuvat tilan vastakkaiseen päähän pääotsikko
lapuista. Kiusaamisen muodot -laput levitetään nurinpäin oppilaiden eteen. Jokaisesta pienryhmästä yksi oppilas käy nostamassa kerrallaan yhden kiusaamisen muoto -lapun ja tuo
sen ryhmälleen. Ryhmä miettii yhdessä, minkä pääotsikon alle se viedään. Vuorollaan yksi
ryhmästä vie lapun valitun otsikon alle. Tätä jatketaan niin kauan, kuin laput loppuvat. Huomio! Harjoitus ei ole kilpailu.

Seuraavan aukeaman kiusaamisen pääotsikot ja kiusaamisen muotojen
luokittelu niiden alle on kerätty lapsilta ja nuorilta. Harjoituksen tarkoitus ei ole
saada kiusaamisen muotoja täysin alla olevan luokittelun mukaiseksi vaan
herättää keskustelua osallistujien kanssa ja löytää juuri heidän näkemyksensä.
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SUORASTI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Haukkumista: ”Idiootti”, ”Sika”, ”Urpo”
Potkimista, tönimistä tai lyömistä
Ei ota mukaan peliin tai porukka jättää ulkopuolelle
Erilaisuuden arvostelua
Toisen omaisuuden rikkomista
Kiristämistä
Yksin jättämistä
Nimittelyä
Salaisuuksien levittämistä
Juoruilua ja perättömien juttujen levittämistä
Ulkonäön arvostelua
Väkivallalla uhkaileminen
Nauraminen toiselle
Hyväksikäyttämistä, esimerkiksi toisen kannustaminen tekemään jotain
typerää
Toisen tahallinen satuttaminen

EPÄSUORASTI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Selän takana puhumista
Tönimistä tai haukkumista muka läpällä
Vihjailua: ”Tiedän yhden jutun mutta enpä kerro…”
Kommentteja eri äänenpainoilla, joilla voi olla monia eri merkityksiä:
”Olitpa hyvä…”
Ilkeästi katsomista tai täysin katsomatta jättämistä
Näyttelemistä, että on muka kaveri, tai mukaan ottamista mutta
huomiotta jättämistä
Virheestä muistuttelua
Ei auta pyynnöstä
Vitsailua vakavista asioista
Tahallaan hermostuttamista ja ärsyttämistä (Kouluttajalle:
Jos on jatkuvaa, mutta missä menee raja?)
Tahallaan vastaan ja eri mieltä olemista
Ei puhu takaisin tai puhuu ivallisella äänellä
Muiden syyttelyä kiusaajiksi
Pakottamista tyhmyyksiin
Yksin jättämistä
Seuraamista kotimatkalla
”Ei pahalla… mutta sulla on tosi ruma paita”

SOMESSA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kuvien haukkumista
Spämmäys ja turhat viestit (Kouluttajalle: spämmäys=
jatkuvaa turhien/merkityksettömien viestien lähettämistä)
Ruma kielenkäyttö
Jatkuvia ilkeitä kommentteja
Uhkailua: ”Kerro kotitehtävien vastaukset tai minä…”
Kirjoittelua yksityisviesteinä
Haukkumista nimimerkillä
Salakuvaamista
Toisen kuvan lataamista ilman lupaa
Toisten tietojen paljastamista julkisesti
Perättömien juttujen levittelyä
Toisen kuvan muokkaamista ilman lupaa
Feikkikäyttäjän tekemistä toisesta
Hakkerointi toisen tilille
Ilmiantaminen ilman syytä
Ryhmään liittäminen ja ryhmästä poistaminen
Estäminen (Kouluttajalle: Missä tilanteissa estäminen on sallittua?))
Kiertoviestit, esimerkiksi ”Jos et lähetä tätä seitsemälle parhaalle
kaverillesi, kaikki he kuolevat”
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3. Harjoituksen purku

Kun laput ovat löytäneet paikkansa otsikoiden alle, kouluttaja lukee pääotsikon ja sen alla
olevat kiusaamisen muodot. Lopuksi yhteistä keskustelua, jonka virittäviä kysymyksiä voi
olla esimerkiksi:
Onko joku muodoista epäselvä?, Sijoittaisitko jonkun muodoista eri otsikon alle tai kuuluisiko se
useampiin pääotsikoihin?, Voisiko jotakin näistä tapahtua vahingossa ilman, että se olisi tavoitteeltaan kiusaamista?
Koska kiusaamisen muotoja on näin paljon, niin onko helppo huomata, kuka on kiusattu tai ketä
kiusataan? Mistä sen voisi huomata? Ja mistä tiedät, että tekosi tuntuu toisesta kiusaamiselta?

Tavoitteena hahmottaa kiusaamisen laajuus ja monimuotoisuus.
Ei paneutua syvästi jokaiseen kiusaamisen muotoon.
Painoita, että harjoitus ei ole nopeuskilpailu, ja kerro osallistujille, että
kiusaamisen muodot ovat tulleet lapsilta ja nuorilta itseltään.
Halutessanne voitte kokeilla ryhmissä esimerkiksi ilkeästi katsomista,
repliikkejä eri äänenpainoilla.
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8. KIUSAAMISTA VAI JOTAKIN MUUTA?
20 minuuttia

Neljä aihetta omilla lapuillaan (LIITE 5)

Välien selvittelyn, huonon käytöksen, riitelyn ja kiusaamisen erottaminen

1. Tilanteisiin tutustuminen

Tila jaetaan neljään kulmaan, joissa jokaisessa on oma aihe: huono käytös, kiusaaminen, riitely, jotakin muuta. Kouluttaja valitsee esimerkkitilanteista viisi keskenään erilaista tilannetta. Kouluttaja lukee koulutuspaketista pohjatilanteen ja sen jälkeen esimerkkitilanteita yksi
kerrallaan. Jokaisen osallistujan on kunkin esimerkin kohdalla muodostettava oma mielipide,
mihin neljästä aiheesta se kuuluu, ja mentävä seisomaan siihen kulmaan tilassa.
Jokaisen esimerkin jälkeen osallistujat kussakin kulmassa saavat perustella, miksi menivät
seisomaan siihen. Kouluttajan tehtävänä on auttaa osallistujia pohtimaan, mikä ero on kiusaamisella, huonolla käytöksellä ja esimerkiksi ärsyttämisellä, välien selvittelyllä sekä itsensä
puolustamisella.
Apukysymyksiä ja -kommentteja kouluttajalle:
• Kumpaa henkilöistä pidät enemmän ”syyllisenä”? Tunnistatko ketjureaktion?
• Milloin huono käytös menee kiusaamisen puolelle?
• Voiko ärsyttäminen olla huonoa käytöstä?
• Ovatko väittely, nahistelu ja välien selvittely lähellä toisiaan?
POHJATILANNE: Koulussa on menossa välitunti ja pihalla liikutaan, leikitään, pelataan ja
jutellaan kavereiden kanssa. Erään luokan oppilaat pelaavat jalkapalloa. Viltsu ja Kepa ovat
samassa joukkueessa. Viltsu tykkää pelata jalkapalloa mutta on hitaampi juoksija kuin Kepa.
Sivummalla yksi ryhmä hyppää narua. Koulun katoksen alla tytöt juttelevat toistensa kanssa.
ESIMERKKITILANTEITA, MITÄ VOISI TAPAHTUA:
A) Viltsu on juuri tekemässä maalia, kun Kepa nappaa pallon Viltsulta ja tekee maalin. Viltsu
hermostuu ja syyttää Kepaa kiusaajaksi.
B) Viltsun voimat loppuvat kesken syötön ja toinen joukkue nappaa pallon. Kepa huutaa kovaan ääneen Viltsulle: ”Mä en enää koskaan pelaa sun kanssa samassa joukkueessa!”
C) Kepa hoputtaa Viltsua juoksemaan kovempaa mutta Viltsu ei jaksa. Niinpä Viltsu yht’ äkkiä
ihan tahallaan pysähtyy ja antaa toisen joukkueen napata pallon. Kepa syyttää Viltsua siitä,
että peli meni pilalle.
D) Kepan nopeus ärsyttää Viltsua. Kun Kepa kaatuu kesken syötön, Viltsu nauraa kovaa, miten
tyhmältä Kepa näytti kaatuessaan.
E) Pallo hipaisee Jaken kättä mutta Jake ei tunne sitä. Toisen joukkueen pelaajista Veksi huomaa sen ja Jake ja Veksi alkavat kinaamaan siitä, osuiko pallo käteen vai ei.
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F) Luokan oppilaista Päkä ja Tähtis eivät ole mukana mutta tulevat kentän reunalle huutelemaan: ”Juoskaa kovemmin!”, ”Ettekö osu palloon?”, ”Vaan idiootit pelaa jalkapalloa!”
G) Seuraavalla kerralla, kun mietitään, mitä tehtäisiin välitunnilla, niin Viltsu sanoo, ettei ainakaan suostu pelaamaan jalkapalloa, jos Kepakin tulee pelaamaan.
H) Seuraavalla kerralla, kun mietitään, mitä tehtäisiin välitunnilla, niin Kepa sanoo, ettei ainakaan suostu pelaamaan jalkapalloa, jos Viltsukin tulee pelaamaan.
I) Kepa lopettaa pelaamisen ja menee tyttöjen luo katokseen. Kepa sanoo, ettei halua enää
pelata, koska Viltsu on niin huono.
J) Kepa huutaa yhdelle pelaajista: ”Juokse nopeemmin, läski!”

Väitteet voivat olla osalle liian vaikeita ymmärtää. Lue useampaan kertaan ja
tarvittaessa avaa omin sanoin.
Painoita, että kiusaaminen on tahallista toistuvaa toisen mielenpahoittamista!

2. Harjoituksen purku

Lyhyt yhteinen keskustelu, olivatko tilanteet todellisia ja tuleeko oppilaille mieleen konkreettisia ja todellisuudessa tapahtuneita tilanteita, joissa hankala vuorovaikutustilanne voidaan
mieltää kiusaamiseksi tai joksikin muuksi.

9. LOPPURINKI
5 minuuttia
Jokainen osallistuja saa vuorotellen sanoa yhdellä sanalla tai lauseella, mikä oli päivän tärkein
hetki, opettavin harjoitus, mieleen jäänyt asia ja niin edelleen.
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2. KOULUTUSPÄIVÄ
(2,5 h)

36

1. KOULUTUKSEN ALOITUS
5 minuuttia
Keskustellaan yhdessä, mitä tehtiin viimeksi, ja palautellaan mieleen, mistä koulutuksessa on
kyse. Käydään läpi toisen koulutuspäivän tavoitteet eli miten eritavoilla voi tukea kiusattua
ja vahvistetaan osallistujien omia kiusaamiseen puuttumisen ja kiusatun tukemisen taitoja.

2. TUTUSTUMIS- JA RYHMÄYTYMISHARJOITUKSET
10 minuuttia
Tutustumis- ja ryhmäytymisharjoituksiin on varattuna toisena koulutuspäivänä 10 minuuttia.
Kouluttaja valitsee yhden ryhmälle sopivan harjoituksen (kts. Tutustumis- ja ryhmäytymisharjoitukset sivut 15–18).

3. NÄKÖKULMIA TAPAHTUNEESEEN
40 minuuttia
			

Taustakertomukset, kysymykset (LIITE 6),
paperia ja kyniä

Erilaiset näkökulmat ja syy-seuraus suhteiden pohtiminen

1. Tositarinoihin tutustuminen

Osallistujat jaetaan 3–4 pienryhmiin ja jokainen ryhmä saa jommankumman oheisista tositarinoista (kts. Tarinat 1 ja 2 seuraavalla aukeamalla). Yksi osallistuja pienryhmästä lukee
kertomuksen ääneen, jonka jälkeen ryhmä käy keskustelua tarinasta apukysymysten avulla:
•
•
•
•
•
•

Mitä kiusaamiseen liittyviä tekoja tekstissä oli?
Ketä henkilöitä kertomuksessa oli ja kuinka he toimivat?
Jos olisit itse tekstin kiusattu, miltä sinusta tuntuisi?
Käykö tekstistä ilmi, mitä on tehty, jotta kiusaaminen on saatu loppumaan?
Mitä vaikutuksia ja seurauksia kiusaamisella on ollut tekstin henkilöille?
Miten itse voisitte toimia, jos vastaavanlainen tilanne osuisi kohdalle (miettikää asiaa kiusatun, kiusaajan ja ulkopuolisen henkilön näkökulmasta)?
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Tarina 1
Mun koulumenestys alkoi kärsiä kiusaamisen vuoksi ala-asteen kolmannella luokalla. En
jaksanut enää keskittyä opiskeluun eikä motivaatiota uusien asioiden oppimiseen ollut,
koska kaikki energia meni kiusaamisen käsittelemiseen. Kertasin kuudennen luokan ja
kahdeksannella luokalla mulle puhkesi jo paniikkihäiriö. Mä aloin tuntea vahvaa pelkoa
sosiaalisia tilanteita kohtaan ja yhdeksännellä luokalla tuli masennus. Mä itkin itseni iltaisin uneen ja halusi vain kuolla. Yläasteajat on pahiten jääneet mieleen ehkä ”kriittisen”
iänkin vuoksi. Kiusaaminen oli fyysistä ja psyykkistä, mutta mielestäni jälkimmäinen on
paljon pahempaa. Lukioaikana jouduin jo hoitojaksoille masennuksen vuoksi. Kiusaaminen aiheutti mulle pahoja itsetunto-ongelmia ja paniikkihäiriöitä sekä masennusta vielä
monta vuotta lukion jälkeenkin. Kymmenen vuotta mä olin kuntouttavassa toiminnassa
ja lopulta mulle myönnettiin työkyvyttömyyseläke. Koulukiusaaminen oli vienyt multa
voimat ja uskalluksen kouluttautua työelämään.
Katkeruus ja viha hallitsivat pitkään mun mieltä ja elämää. En ole enää katkera, mutta
entisen kiusaajan näkeminen tuo edelleen pahan olon ja ikävät muistot. Mieliala laskee
aina kiusaamisen muistojen palautuessa mieleen.
Kirjoittaminen on ollut minulle tärkeää ja luonteva tapa ilmaista itseäni. Koulukiusaamisaikoina aloitin kirjeiden kirjoittamisen, jonka kautta sain ystäviä. Kirjoitin myös päiväkirjaa
ja fiktiivisiä tarinoita. Niihin purin vihan, häpeän ja itseinhon tunteita, joita kiusaaminen
aiheutti.
Jos kiusaamisella havitellaan suosiota, niin ehkä joltain sitä suosiota saa, mutta suurin osa
ihmisistä tajuaa, ettei kiusaaminen ole coolia. Kiusattu tulee aina muistamaan kiusaajansa
ja ne ilkeät teot, mitä kiusaaja tekee ja sanoo. Se mielikuva on todella hankala muuttaa
enää myöhemmin. Kiusaaminen jättää ikuiset arvet kiusattuun ja osa ei ole yhtä vahvoja,
enkä haluaisi ottaa vastuuta jonkun muun elämästä.
Osa kiusaamisesta oli ”muille näkymätöntä”, jonka vuoksi opettajat eivät ehkä huomanneet sitä ja koska osa pahimmista kiusaajistani oli opettajien suosikkeja, jotka käyttäytyivät hyvin ja olivat kilttejä, kun joku aikuinen oli paikalla, eivät opettajat huomanneet
tai osin jopa uskoneet, että nämä oppilaat kiusasivat minua.
Pitkään mun oli tosi vaikeaa luottaa ihmisiin. Ja vielä nykyäänkin olen isommassa porukassa hiljainen ja varautunut ennen kuin tutustun ihmisiin. Uusissa tilanteissa ja isolle joukolle
esiintymisestä koen edelleen voimakasta jännitystä. Olen silti hakeutunut ihmisten pariin
aina uudelleen, koska nykyisin mä voin jo paljon paremmin. Olen lopettanut juuri terapian,
jossa kävin melkein tauotta 18 vuotta. Olen saanut käsiteltyä asiat, eikä pahoja takaumia
ole tullut enää vuoteen. Silti kiusaamisen seurauksia, esimerkiksi ajatusmaailmassa, tulen
työstämään lopun elämääni.
Nyt mulla on omia lapsia ja he ovat tuoneet elämääni uutta sisältöä ja muuta ajateltavaa. Olen tyytyväinen elämääni näin, kuten se nyt on. En olisi sama ihminen, jos en olisi
kokenut näitä asioita ja olenkin koittanut kääntää asian hyödyksi, vaikka se ei aina sille
tunnukaan.
Mira, 35 vuotta
Kuopio
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Tarina 2
Muutin uuteen kaupunkiin neljännellä luokalla. Aikaisemmassa koulussa en ollut kiusannut mutta uudessa koulussa ajauduin kiusaajien porukoihin. Se oli uskoakseni mun keino
pärjätä uudessa ympäristössä, koska kuulumalla siihen porukkaan oli suurin todennäköisyys, etten tule itse kiusatuksi.
Siinä porukassa moni tykkäs tapella mutta se meni leikkimisen yli ja muuttui välivaltaseksi
kiusaamiseksi. Pärjäsin porukassa hyvin, koska olin harrastanut kamppailu-urheilulajeja
ja tykkäsin olla esillä. Kiusaaminen oli myös sitä, että tiettyjä tyyppejä ei otettu mukaan
juttuihin, jotka koettiin siisteiksi; ja kun jotakin syrjittiin, niin syrjittiin kunnolla.
Muiden kiusaaminen lievitti sitä tuskaa, mikä itsellä oli mm. paikkakunnan vaihdoksesta.
Joillakin siinä porukassa oli esimerkiksi surkeet perheolot ja kun ei ollut kunnollisia puhumisen välineitä, niin se helpotti, että sai siirtää sitä tuskaa eteenpäin. Me paettiin omia
ongelmia aiheuttamalla muille ongelmia.
Malli kiusaajana olemista tuli siis jo ala-asteella ja se rooli jäi päälle. Kiusaaminen jatkui
vielä yläasteella, kunnes kaveriporukka alkoi vaihtua vanhempiin, ja huomasin, ettei niiden
parissa nautita kiusaamisen ilosta. Aloin pikkuhiljaa älyämään, mitä oikeesti olin tehnyt:
kuinka suuria seurauksia kiusaamisella on ollut ja mitä kiusatut on mahdollisesti voineet
tehdä itselleen tai muille mun ja meidän toimien takia. Mä tajusin, että olin tehnyt pahasti
väärin ja pelkäsin, ettei oo mitään keinoa, miten voisin tilannetta korjata.
Sattumalta niihin aikoihin mä tapasin yhden tyypin, jota olin pitänyt mun kaverina mutta
kuitenki oikeasti kiusannut ala- ja yläkoulussa. Mä pyysin siltä anteeksi ja sen reaktiosta
näki, että se merkitsi sille jotakin. Mä tajusin, että tuo voi olla se tapa, miten voi hakea
itselleen anteeksiantoa, kun ei muuten oikein voi. Aloin pyytää anteeksi muiltakin kiusatuilta livenä ja Facebookissa.
Se, että mä lopulta myönsin virheeni, on vaikuttanut siten, että on joutunut ajattelemaan,
mitä kaikkea pahaa kiusaamisesta on voinut aiheutua. On joutunut ajattelemaan itseään
toisen asemaan, samaistumaan kiusattuun ja myöntämään, että on voinut pahimmillaan,
vaikka saada jonkun tappamaan itsensä. On hävettänyt, kuinka idiootisti sitä on voinut
toimia ajattelemalla, että tää on ok ja ei tässä mitään pahaa voi käydä. Oikeesti mä en
halunnut tuhota niiden elämää, koska mä en oo paha ihminen. Olispa joku silloin sanonut,
millaisia vaikutuksia niillä teoilla voi olla joko tulevaisuudessa tai siinä hetkessä.
Kiusaajan rooli oli iso osa mun lapsuutta ja nuoruutta ja sen poistaminen on ollut yksi
isoimpia asioita, joita on joutunut käsittelemään. Kaikki tekee virheitä. Mun on pitänyt
myöntää ja käsitellä virheeni, jotta oon voinut oppia niistä, etten sitten toistaisi niitä uudelleen. Kukaan ei opettanut, miten olla järkevä, niin mun piti käydä ne virheet läpi ja oppia, miten toimia järkevästi. Nykyään mä puolustan kiusattuja ja mulla on muutekin halu
auttaa. Silloin kun mä tein pahaa, ei elämässä tullut hyvää vastaan, mutta nyt mä näen,
että hyvät teot vaikuttaa ja tuo hyvää mun ja kaikkien elämään.
Aapeli, 26 vuotta
Asunut Kuopiossa
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2. Harjoituksen purku

Kouluttaja lukee ääneen toisen tarinoista. Ryhmät, jotka paneutuivat tähän tarinaan, kertovat
omia pohdintojaan apukysymyksiin viitaten. Myös muut ryhmät voivat osallistua keskusteluun. Samalla tavalla käsitellään myös toinen tarinoista.

Tavoitteena on nimenomaan pohtia sekä kiusaamisen seurauksia sekä
vaikutuksia kiusaajan ja kiusatun loppuelämään. Eli huomioida, miten
pitkäaikaisia seuraukset ja vaikutukset voivat olla.

4. MUISTAN TILANTEEN
5 minuuttia

Virittäytyminen teemaan kolme ”Kiusatun tukeminen”, ajatusten herättelyä omaan
toimintaan, miten on toiminut ja voisiko tulevaisuudessa toimia toisin
Yksilöharjoitus. Istutaan ringissä selin toisiin joko silmät auki tai kiinni. Kouluttaja lukee erilaisia väittämiä, joissa osallistujat joutuvat muistelmaan omaa toimintaansa. Osallistujien
tulee miettiä, onko toiminut väitteen mukaisesti vai ei. Jos on, voi nostaa peukut pystyyn.
ESIMERKKEJÄ: Muistan tilanteen kun…
• Olen pitänyt salaisuuden.
• Kuuntelin ja lohdutin parhaani mukaan.
• Olen mennyt juttelemaan yksinäiselle.
• Toimin niin, etten ajatellut vain omaa pärjäämistäni.
• Otin mukaan leikkiin tai peliin, vaikka se oli kesken.
• Uskalsin olla eri mieltä hyvän ystävän kanssa.
• En osallistunut, vaikka muut porukasta puhui pahaa yhdestä oppilaasta pahaa.
• En lähtenyt mukaan kiusaamiseen, vaikka minua sitä odotettiin minulta.
• Kerroin aikuiselle toisen oppilaan väärästä käytöksestä.
• Tsemppasin kiusattua joko livenä tai netissä.
• Puolustin kiusattua kiusaajien edessä.
• Tajusin toimineeni väärin ja pyysin anteeksi.

Tähän saakka on käsitelty, mitä kiusaaminen on. Kerro osallistujille, että tästä
harjoituksesta lähtien pureudutaan siihen, miten kiusattua voi tukea ja
puolustaa. Herätellään osallistujien sankarikaveruutta!
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5. IDEOIDEN JA AJATUSTEN LÄPIKÄYMINEN POST-IT LAPUILLA
10 minuuttia

Post-it-laput, kynät

Herätellä ajatuksia, mitä on jo tehnyt

1. Omien tekojen pohdinta

Jokainen osallistuja pohtii yksin, miten on tukenut tai puolustanut kiusattua, ja kirjoittaa yhden
asian yhdelle post-it-lapuille. Kouluttaja voi herätellä osallistujia ajattelemaan esimerkeillä: Olen
pyytänyt välitunneilla leikkiin mukaan, olen tervehtinyt, olen pyytänyt parikseni.
Osallistujat tuovat omat lappunsa kouluttajalle ja kouluttaja kiinnittää laput seinälle, jotta harjoitus pysyy anonyymina. Kouluttaja voi ryhmitellä samantyylisiä asioita ja tekoja yhteen.

2. Harjoituksen purku

Käydään lopuksi kouluttajan johdolla keskustelua. Kouluttaja voi painottaa, että pienikin hyvä ja
huomioon ottava teko, voi olla kiusatulle iso asia.
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6. DRAAMA: KIUSAAMISEEN PUUTTUMINEN
JA KIUSATUN PUOLUSTAMINEN
50 minuuttia

Harjoitellaan kiusaamiseen puuttumista ja kiusatun puolustamista

1. Toimintamallien pohdinta

Pohditaan ja kirjataan yhdessä kouluttajan johdolla 4-5 parasta/tehokkainta/helpointa/
totuudenmukaisinta toimintamallia, miten kiusaamiseen voisi puuttua tai kiusattua puolustaa.

2. Pienryhmän suunnittelu ja harjoittelu

Osallistujat jaetaan 4–5 pienryhmään, joista jokainen ryhmä saa alussa valituista toimintamalleista yhden. He miettivät, millainen fiktiivinen tarina sen ympärille voisi syntyä. Tarinassa
tulee painottaa, miten tilanteeseen voi puuttua tai puolustaa kiusattua. Pienryhmä saa valita,
haluavatko he esittää toimintamallinsa muille sarjakuvana vai draamakohtauksena:
SARJAKUVA = Osallistujat eläytyvät tarinan roolihenkilöiksi ja suunnittelevat kolme erillistä
liikkumatonta ja puhumatonta kuvaa, jotka he näyttävät kehoillaan. Ensimmäinen kuva kertoo
tarinan alun, toinen tarinan keskikohdan ja viimeinen tarinan lopun. Yksi voi olla kertoja, joka
kertoo, mitä tarinassa tapahtuu.
DRAAMAKOHTAUS = Osallistujat eläytyvät tarinan roolihenkilöiksi ja näyttelevät tilanteet
käyttäen puhetta ja liikettä.

3. Katsotaan ja keskustellaan

Katsotaan kunkin pienryhmän sarjakuva tai draamakohtaus ja keskustellaan kunkin toiminta
mallin jälkeen kouluttajan johdolla:
Mitä tilanteessa tapahtui? Millaisia rooleja siinä oli? Miten roolihenkilöt toimivat ja miksi? Miten
kiusaamiseen puututtiin tai miten kiusattua puolustettiin? Oliko puuttumisesta tai puolustamisesta hyötyä? Voisiko tällaista tapahtua oikeasti? Voisitko tosielämässä toimia tällä tavalla?
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Huolehdi turvallisesta ja kunnioittavasta ilmapiiristä! Se tarkoittaa muun muassa sitä, että esitykset pysyvät asiallisena eivätkä mene esimerkiksi osallistujien
pelleilyksi, yleisön nauruksi tai näyttelemisen arvosteluksi. Jokainen käyttää
mielikuvitustaan ja ilmaisee omalla tavallaan. Aplodit esiintyjille!
Muistuta ja huolehdi, että tilanteet eivät ole totta ja osallistujat eläytyvät roolihenkilöiksi, jolloin heillä on vapaus heittäytyä. Draaman maailmassa saa kokeilla
olla ihan muunlainen, mitä todellisuudessa.
Mikäli yhteisessä keskustelussa nousee esiin lisää toimintamalleja, osallistujat
ovat innokkaita näyttelemään ja aikaa on jäljellä, niin sarjakuvia ja draamakohtauksia voi toistaa uusilla ideoilla.
Osallistujilta kannattaa kysyä harjoituksen lopussa, oliko harjoitus haastava, oliko helppo heittäytyä tai miltä tuntui näytellä roolia.
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7. POSITIIVISEN PALAUTTEEN ANTAMINEN
20 minuuttia

Paperinen Sankarikaveri t-paita (LIITE 7) ja kyniä

Harjoitella positiivisen palautteen antamista ja vastaanottamista

1. Kirjoitetaan myönteistä palautetta

Osallistujat istuvat ringissä. Kouluttaja jakaa jokaiselle osallistujalle paperisen Sankarikaveri
t-paidan ja kynän. Jokainen osallistuja kirjoittaa omaan paperiinsa isolla oman nimen. Yhtä
aikaa annetaan paperi oikean puoleiselle ja laitetaan paperit kiertoon. Muiden on kirjoitettava
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paperiin jotain positiivista tästä osallistujasta: Kiitos ystävyydestäsi, Sinulla on hieno huppari,
Olet kiva, Olet hyvä jalkapallossa, Sinä olet nätti, Oli kiva olla parinasi tässä koulutuksessa.

2. Harjoituksen purku

Käydään kouluttajan johdolla yhteistä keskustelua, miltä positiiviset palautteet tuntuvat.
Halutessaan oppilaat voivat kertoa muutaman saamansa palautteen.

Alussa on hyvä pohtia yhdessä, millainen palaute on jokaisesta mukavaa ja
millaisiin asioihin palautteessa kannattaa keskittyä, kun tavoitteena on innostaa
toista toimimaan ystävällisesti ja muita huomioiden.
Pidä huolta, että jokainen kirjoittaisi jokaisen paitaan.

8. KOULUTUKSEN LOPPUSANAT JA TODISTUSTEN JAKO
10 minuuttia
Keskustellaan vielä yhdessä, mitä koulutuksessa käytiin läpi ja mitä jäi mieleen, esimerkiksi
niin, että jokainen saa sanoa jotakin omalla vuorollaan. Lopuksi kouluttaja jakaa Sankarikaveritodistukset (LIITE 8).
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LIITE 1

46

47

48

Kiusaaja ei välttämättä
tiedä olevansa kiusaaja.

Toisen nimittely on ok.

LIITE 2

49

Kaikki sellainen on
kiusaamista, joka tuntuu
toisesta pahalta.

Kiusaaminen ja
leikinlasku voivat mennä
välillä sekaisin.
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Opettaja voi vaikuttaa
siihen, ettei ketään kiusata.

Omat nettiin laitetut kuvat
ja kirjoitukset voivat johtaa
kiusatuksi tulemiseen.

LIITE 2

51

Myöhemmin kiusaaja
katuu tekoaan.

Voin itse vaikuttaa siihen,
että ketään ei kiusata.

SUORA
KIUSAAMINEN

LIITE 3
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EPÄSUORA
KIUSAAMINEN
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SOMEKIUSAAMINEN

LIITE 3

Ei ota mukaan peliin tai
porukka jättää ulkopuolelle

Potkimista, tönimistä tai
lyömistä

Haukkumista: idiootti,
sika, urpo

LIITE 4
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56

Yksin jättämistä

Kiristämistä

Toisen omaisuuden
rikkomista

Erilaisuuden arvostelua

LIITE 4

57

Ulkonäön arvostelua

Juoruilua ja perättömien
juttujen levittämistä

Salaisuuksien levittämistä

Nimittelyä

58

Hyväksikäyttämistä
esim. toisen kannustaminen
tekemään jotain typerää

Toisen tahallinen
satuttaminen

Nauraminen toiselle

LIITE 4

59

Vihjailua: ”Tiedän yhden
jutun mutta enpä kerro…”

Tönimistä tai haukkumista
muka läpällä

Selän takana puhumista
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Ilkeästi katsomista tai täysin katsomatta jättämistä

Kommentteja eri äänenpainoilla, joilla voi olla
monia eri merkityksiä:
”Olitpa hyvä…”

LIITE 4

61

Virheestä muistuttelua

Näyttelemistä, että on
muka kaveri, tai mukaan
ottamista mutta huomiotta
jättämistä

62

Tahallaan hermostuttamista ja ärsyttämistä

Vitsailua vakavista asioista

Ei auta pyynnöstä

LIITE 4

63

Muiden syyttelyä kiusaajiksi

Ei puhu takaisin tai puhuu
ivallisella äänellä

Tahallaan vastaan ja
eri mieltä olemista

64

Seuraamista kotimatkalla

”Ei pahalla… mutta sulla
on tosi ruma paita”

Yksin jättämistä

Pakottamista tyhmyyksiin

LIITE 4

65

Ruma kielenkäyttö

Spämmäys ja turhat viestit

Kuvien haukkumista

Kaverina olemisen
näytteleminen

66

Haukkumista nimimerkillä

Jatkuvia ilkeitä kommentteja

Kirjoittelua yksityisviesteinä

Salakuvaamista

LIITE 4

67

Toisten tietojen
paljastamista julkisesti

Toisen kuvan lataamista
ilman lupaa

Uhkailua: ”Kerro kotitehtävien vastaukset tai minä…”

68

Feikkikäyttäjän tekemistä
toisesta

Toisen kuvan muokkaa
mista ilman lupaa

Perättömien juttujen
levittelyä

LIITE 4

69

Estäminen

Ryhmään liittäminen ja
ryhmästä poistaminen

Ilmiantaminen ilman syytä

Hakkerointi toisen tilille

Kiertoviestit (esim. ”jos
et lähetä tätä seitsemälle
parhaalle kaverillesi,
kaikki he kuolevat)

LIITE 4
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VÄLIEN
SELVITTELY

LIITE 5

71

HUONO
KÄYTÖS

LIITE 5

72

73

RIITELY

74

KIUSAAMINEN

LIITE 5

Ketä henkilöitä
kertomuksessa oli ja
kuinka he toimivat?

Mitä kiusaamiseen
liittyviä tekoja tekstissä
oli?

LIITE 6

75

76

Käykö tekstistä ilmi, mitä
on tehty, jotta kiusaaminen
on saatu loppumaan?

Jos olisit itse tekstin
kiusattu, miltä sinusta
tuntuisi?

LIITE 6

77

Mitä vaikutuksia ja
seurauksia kiusaamisella
on ollut tekstin henkilöille?

Miten itse voisitte toimia,
jos vastaavanlainen tilanne
osuisi kohdalle (miettikää
asiaa kiusatun, kiusaajan
ja ulkopuolisen henkilön
näkökulmasta)?

LIITE 6
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LIITE 7
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Todistus

Sankarikaveri
• Tutustuminen ja ryhmäytyminen •
• Mitä on kiusaaminen? •
• Kiusatun tukeminen •
Aika

S
ITO
KI

Allekirjoitus
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LL

E

Paikka
K AV E R U U D

E

Kiusaamiseen puuttuminen
ja kiusatun tukeminen on
todellista sankaruutta.

Sankarikaveri-koulutuspaketin avulla kasvatat, rohkaiset
ja tuet lapsia ja nuoria puuttumaan kiusaamiseen.

Sankarikaveri on sellainen
tyyppi, joka haluaa ja uskaltaa
puuttua kiusaamiseen aina,
kun sellaista kohtaa.

