
 

 

  



 

 

Sisällysluettelo 
 
Oikea ja väärä 
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Keskustelun kysymykset ovat virittäviä. Voit muokata, lisätä tai vähentää 
kysymyksiä jo ennen keskustelua tai keskustelun aikana. Aiheeseen 
virittävä asia (alustus)  voi olla melkein mitä tahansa: video, 
musiikkikappale, askartelua, ryhmätyötä tai mitä ikinä keksitkään.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Oikea ja väärä 
 
Parikeskustelu: Esimerkkitapauksia. Esimerkkitapauksissa nuoren on 
tarkoitus valita, onko tilanteessa toimittu oikein tai väärin. 
Näkemykset voi jakaa vaikka käsiäänestyksellä (nosta käsi ylös jos…) 

• Ihminen on tajuttomana maassa, eikä ympärillä näy muita 
ihmisiä. Kävelet hänen luokseen, mutta sen jälkeen jatkat 
vain matkaasi. Toimitko oikein vai väärin?  

• Ihmisellä tipahtaa lenkillä taskustaan airpodit. Sinä juokset 
hänet kiinni ja ojennat airpodit hänelle takaisin. Toimitko 
oikein vai väärin? 

• Kahden lapsen yksinhuoltaja, joka on työttömänä, 
sujauttaa takkinsa alle leipiä kaupassa käydessään, koska 
hänellä ei ole riittävästi rahaa ruokaan. Toimiiko hän 
oikein vai väärin? 

• Kaverisi kertoo sinulle, että hän on ihastunut luokallanne 
olevaan tyyppiin. Keskustelun aikana huomaat, että taidat 
itsekin tykätä samaisesta henkilöstä. Samalla viikolla alat 
kaverillesi kertomatta seurustelemaan tämän teidän 
yhteisen ihastuksen kanssa. Toimitko oikein vai väärin? 

• Teidän lemmikkinne on ollut vaisuna jo pidemmän aikaa. 
Viette vanhempasi kanssa lemmikin eläinlääkäriin ja siellä 
selviää, että hän on sairaana. Pikkusisaruksesi ihmettelee 
kotona, miksi lemmikkinne ei toimi normaalilla tavalla, 
mutta et raaski kertoa, että hän onkin kipeä. Toimitko 
oikein vai väärin? 

• Kaveriporukkasi puhuu sinusta pahaa selän takana, mutta 
eivät kerro siitä sinulle, jotta et pahoittaisi mieltäsi. 
Toimivatko he oikein vai väärin?  

Syvennetään keskustelua: 

• Onko elämässä helppo aina päätyä siihen omasta mielestä 
oikeaan vaihtoehtoon? 

 
 



 

 

• Onko sinulla mielessäsi joku sellainen asia, joka on 
lähtökohtaisesti aina väärin?  

• Kuka on opettanut sinua eniten siitä, mikä on oikein ja mikä 
väärin? 

• Mikä auttaa sinua toimimaan oikein elämässä? 
• Miksi ihmiset ajattelevat oikeasta ja väärästä niin eri tavoin?  

 
Lopetus:  

• Onko sinun mielestäsi tärkeää keskustella oikeasta ja 
väärästä yhdessä? 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kuka olen ja mistä haaveilen ja unelmoin? 

Alustus: Anssi Kela: 1972. (Kuunnelkaa biisi. Voit alustaa, että tämä 
biisi kertoo hyvin unelmista ja erilaisista haaveista tmv.) 

Pariporina:  
• Pohtikaa parin kanssa sitä, missä näet itsesi 

parikymppisenä? (Keitä ihmisiä on elämässäsi, missä 
opiskelet vai oletko jo työelämässä, missä ehkä asut?) 

Yhteinen keskustelu.  

• Mitkä asiat vaikuttavat siihen, minkälaisena näet elämäsi 
20-vuotiaana?  

• Mitkä asiat tämänhetkisessä elämässäsi ovat sellaisia, 
joiden toivoisit säilyvän tai pysyvän? 

• Minkä takia nämä asiat ovat todella tärkeitä sinulle? 

Keskustelun syventäminen 

• Kerro vierustoverille, mitä hyvää sinussa on. (Esillä voi olla 
myös adjektiiveja avuksi, jos nuoren on vaikea keksiä itse). 
Sen jälkeen kaveri kertoo jonkin sinun hyvistä puolistasi 
muille.  

• Miten koet, että nämä ominaisuudet ja sinun hyvät puolesi 
auttavat sinua? Miten voit hyötyä niistä elämässäsi?  

 
• Lisäkysymykseksi voi ottaa halutessaan: Mitä haluaisit 

muuttaa elämässäsi tai itsessäsi, jotta sinun olisi helpompi 
saavuttaa unelmasi? 

Omien oivallusten jakaminen muiden kanssa 

• Mikä tässä keskustelussa nousevista asioista on sellainen, 
josta haluat pitää kiinni saavuttaaksesi unelmasi? 

Kiitokset ja loppuyhteenveto 
 
 

 



 

 

Mielenterveys 

Alkuvideo: Mansikka: Kaikki on vähän sekaisin 
1. Mitä fiiliksiä tai ajatuksia video herätti? 
2. Onko sinusta helppo puhua mielenterveyskysymyksistä vai onko 

tämä mielestäsi tabu aiheena? ( Tausta-ajatuksena se, että 
mielenterveys on kaikkien asia ja kaikkien on hyvä miettiä näitä 
asioista) 

3. Miten sinä pidät yllä omaa mielenterveyttäsi?  
4. Mihin kaikkeen mielenterveysongelmat ( esim. masennus, 

uupumus) voi vaikuttaa? 
5. Tuleeko sinulle mieleen henkilöitä, jotka voisivat auttaa näissä 

haasteissa tai tilanteissa? Ystävä, perhe, psykologi? 
6. Kaikki on joskus sekaisin. Miten tästä leimasta voisi päästä 

eroon? 
Loppuun yhteenveto: miltä keskustelu tuntui, tuliko oivalluksia? 
Kiitokset 

 

 

Aikuistuminen  

Alustuksena joukko tiktokvideoita. Kerro, että mikä videoista kolahti 
erityisesti sinuun? 

1. Mitä tunteita aikuistuminen herättää? 
2. Mikä aikuistumisessa on sellaista, mitä odottaa tai on erityisen 

ihanaa? 
3. Mitä asioita sun mielestä kuuluu aikuisuuteen? Mikä tekee 

aikuiseksi?  
4. Mikä sinua pelottaa tai jännittää aikuisuudessa? Mitkä asiat 

tuottaa epävarmuutta? 
5. Mistä voi hakea apua näissä kysymyksissä tai käytännön 

tilanteissa ( esim. kela)? Tai mistä pitäisi saada enemmän apua? 
6. Onko aikuistumisesta helppo ja tarpeellista puhua? Puhutaanko 

tästä tarpeeksi? 
7. Mikä fiilis jäi?  

Kiitokset. 



 

 

 

Ympäristö 

Virittävä asia: video tai joku toiminnallisempi asia. 
1. Mitä tunteita ja ajatuksia tämä video herättää? Kirjoita/ mieti 

ajatuksiasi ja ole valmis kertomaan ne koko porukalle.  
2. Aiheeseen syventyminen:  

- Vuoden 2030 ympäristö- , energia – ja ilmastotavoitteita 
koskeva tavoite EU:ssa. Puhutaan hiilineutraaliudesta, 
sähköautoista, matalaenergiarakentamisesta. Sinne ei ole enää 
pitkä aika. Ja siellä on suuria tavoitteita. Miltä se tuntuu, että 
ollaan noin lähellä tuota vuotta?  
- Mitä itse teet ilmaston ja ympäristön auttamiseksi? 
- Miten taas et toimi oikein? 

3. pikakyssärit 
- Kuinka paljon vaatteita ostat käytettyinä? 
- Tekeekö joku omia dödöjä? 
- Käytätkö kestovanulappuja? 
- Käytätkö kestokasseja? 
- Suositko kasvisruokaa? 

7. Tiedättekö Elokapinan? Se on ulkoparlamentaarinen, 
puoluepoliittisesti sitoutumaton kansainvälinen ympäristöliike, joka 
käyttää väkivallatonta suoraa toimintaa.  

- Ilmastoliike radikalisoituu. Mitä olette siitä mieltä? Mitä 
pitäisi tehdä seuraavaksi? Mitä pitäisi tehdä? 

8. Mitä sinulle kuuluu? Mitä tunteita tai ajatuksia keskustelu on 
herättänyt sinussa? Kirjoita ajatuksiasi ylös muutaman minuutin ajan ja 
valmistaudu kertomaan niistä muille kohta ääneen.  

9. Mikä fiilis sinulle jäi Erätauosta? Voisitko osallistua tällaiseen 
uudelleen tai haluaisitko olla suunnittelemassa tällaista jollekin 
toiselle? 

 
 

 



 

 

Kiusaaminen 

Alustuksena video: Se alkoi heti ekana koulupäivänä | Gutsy Heroes | 
Gutsy Go - YouTube 

1. Avataan yhteinen keskustelu.  
• Mitä ajatuksia tai fiiliksiä video herätti? Kirjoita ajatuksistasi 

hetken aikaa ja ole valmis kertomaan se kaikille ääneen.  
1. Puhutaan hetki koulujen eri kiusaamiseen liittyvistä 

kampanjoista ja toimintaperiaatteista.  
• Moni teistä on osallistunut erilaisiin kiusaamisen ehkäisyyn 

liittyviin kampanjoihin, kuten Kiva- koulu. Mikä fiilis niistä on 
jäänyt?  

• On siellä keskusteltu oikeista asioista?  
• Miksi on ja miksi ei ole?  
• Mikä on jäänyt huomaamatta?  

1. Syvennetään keskustelua. Oletko sinä itse ollut todistamassa 
kiusaamistilannetta?  
• Onko sinusta helppoa samaistua kiusaamisessa eri henkilöihin 

( kiusaaja, kiusattu, tilanteen katsoja)?  
• Apukysymykset: Miksi joku kiusaa? Miksi joku tulee 

kiusatuksi? Miltä tuntuu katsoa tilannetta ulkopuolelta? 
• Mikä on kiusaamisen raja? ( Apukysymykset: Miten sinä 

määrittelisit kiusaamisen? Vaihteleeko se raja eri ihmisillä?) 
1. Kiusaaminen vaikuttaa meihin monin eri tavoin. Mitä sinä 

ajattelet, että sen ehkäisemisen eteen voi tehdä enemmän?  
• Mitä voisit itse tehdä? 
• Mitä sen eteen voisi tehdä koulussa, kirkossa, ystäväpiirissä, 

mediassa? 
1. Mitä ajatuksia tai fiiliksiä tämä keskustelu on herättänyt?  
2. Miltä erätauko on keskustelutapana tuntunut? Voisitko 

osallistua tai suunnitella tällaisia keskusteluja myöhemmin? 
3. Kiitokset  
4. Henkilökohtainen kontakti vielä osallistujiin keskustelun jälkeen. 

 
 
 
 



 

 

Ihmissuhteet 
 
Alustuksena voi antaa nuorten pohtia millainen olisi unelmien 
kumppani ja listata kolme asiaa kolmelle eri post it lapulle. Tämän 
jälkeen ohjaaja voi ryhmitellä laput teemoittain ja käydä läpi millaisia 
asioita ryhmä nosti esille. 
 
Keskustelukysymykset: 
Millaiset asiat ovat tärkeitä kun on jonkun kanssa yhdessä? 
Mitä haluaisit tehdä ekoilla treffeillä? 
Kivoja asioita joita voisi tehdä yhdessä? 
Millaisista asioista voi tulla riitaa? 
Jos riita syntyy, miten tilanteen voi ratkaista? 
Mitä asioita ei voi antaa toiselle anteeksi? 
Miltä tuntuu ihastua/rakastua? 
Miten kysytään joltain, haluavatko he seurustella? 
 
 
 
 
Ystävyys 
 
Alustus: Fendit-tv:sarjan tunnsmusiikki, tekstiä voi käydä läpi yhdessä 
nuroten kanssa. 
 
Millainen on hyvä ystävä 
Mikä on tärkeää ystävyydessä? 
Millaista käytöstä et siedä ystävältä? / Mikä ei ole ystävyydessä ok? 
Miten antaa ystävälle anteeksi?  
Miten ottaa huomioon luokkakaveri jolla ei ole ystävää? 
Minkälaisissa tilanteissa ystävyyssuhde voi muuttua? 
 
 
 
 
 
 



 

 

Erätauko koronasta nuorille 

• Miten olet kokenut tämän koko jutun ( kun kaikki suljettiin 
yhtäkkiä, miten se vaikutti positiivisesti, mikä on kuormittanut, 
mistä olet kokenut, että olet jäänyt paitsi?) 

• Onko tähän aikaan ja tilanteeseen liittynyt pelkoa? Mitä pelkoja? 
Oletko päässyt jakamaan niitä jonkun kanssa? 

• Onko tämä kaikki vaikuttanut sinun mielikuvaasi tulevaisuudesta 
ja maailman tilanteeseen? 

• Minkälaista tukea olisit kaivannut tai kaipaisit nyt? 
• Voimmeko luvata jotain? 

Muistutus siitä, että mitä ikinä tulee (koronasta tai mistä vaan), sitä 
voi selviytyä vaikka mistä ja tämän kaiken keskellä ei tarvitse jäädä 
yksin.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


