
#Rauha 

Keskustelutyöskentelyjä nuorille ja nuorille aikuisille tai työntekijäkokouksiin. Viisi vinkkiä maaliskuulle. 

 

1) I have a dream.  Alkaa tarinalla: Menet illalla nukkumaan ja yön aikana tapahtuu ihme. Kaikki sinua 

mietityttäneet asiat koskien maailman/ koulusi/ työpaikkasi/ eripuraa ja vihaa ovat ratkenneet. On 

aamu ja huomaat muutoksen.  

*Mikä olisi ensimmäinen pieni merkki, joka vahvistaisi sinulle tämän ihmeen?  

* Mitkä asiat olisivat nyt toisin? 

*Mistä huomaat oman käytöksesi muuttuneen? 

* Mitä tällainen ajattelu toi sinulle tai miltä se vaikutti? 

Asia voidaan purkaa pienryhmissä esityksin tai tuotoksin.  

 

2) Rauhantekijän roolit. Voidaan toteuttaa yksilö tai ryhmä työskentelyllä. Ryhmä nostaa eri rooleja 

esiin, joissa he toimivat, kuten koululainen, kummi, tytär, naapuri, kirjastonkäyttäjä, alainen, jne. 

Miten näissä rooleissa voit toimia rauhantekijänä. Esimerkiksi ”Olen koululainen ja pyrin siihen että 

juuri koulunsaaloittavat voisivat kokea koulun turvallisena paikkana. Olen tukena heille. Puhun 

heille.  Näistä rooleista voisi keskustella ja vaikka listata niitä. 

 

3) Rauha keskittyä tähän hetkeen.  Jos elämäsi on kiireinen ja paljon asioita on mielessäsi, niin 

kokeile nelikenttää.  Piirrä neljä kenttää: 

 

Kiireelliset,  Ei kiireelliset, 

tärkeät  tärkeät 

 

Kiireelliset,  Ei kiireelliset, 

ei tärkeät  ei tärkeät 

 

Kirjoita asioita näiden neljän osan alle. Mitä voisi jättää jopa kokonaan pois? Mihin käyttäisit tuon 

ajan? 

 

4) Päätöksillä on merkitystä. Pienillä ja isoilla päätöksillä on merkitystä. Mitä esim. tukioppilaana 

toimimisella on vaikutusta? Mitä vaikuttaa, jos koulusi on rasismista vapaa-alue?  Mitä vaikuttaa jos 

moikkaat kaikki kohtaamaasi ihmiset joka päivä? 

 Mitä tämä merkitsee sinulle 10 minuutin kuluttua? 

 Mitä tämä merkitsee sinulle 10 kuukauden kuluttua? 

 Mitä tämä merkitsee sinulle 10 vuoden kuluttua? 

 

Tämän aikajanan voi merkata myös lattialle maalarinteipillä.  

 

5) Viisaan penkki. Istutaan ringissä ja määritellään yhdessä teema mitä käsitellään. Esimerkiksi Rauha 

meidän rippikoulussa tai suvaitsevaisuus meidän kerhossa. Teema on hyvä olla laajempi ja silloin 



siihen tarvitaan asiantuntijoita. Lapuilla voi olla eri asiantuntijoiden nimiä. Kuten Trump, Dalai 

Lama, Pelle Peloton, Tanhupallo, Sauli Niinistö, jne. Ringissä on mukana viisaan penkki. Penkille voi 

siis tulla kuka vaan ja hän saa aina asiantuntijan nimen, jonka näkökulmasta hän kertoo asioita. 

Uusi asiantuntija kun tulee, niin haastatellaan häntä erityisesti (kuka olet, mistä tulet, mistä pidät, 

jne.). Kehota ihmisiä kysymään ”viisaita” kysymyksiä: Mikä on jäsenyysennuste kirkossa 

tulevaisuudessa? Mihin maailmantalous kehittyy? Miten ehkäistään lasten ja nuorten 

pudokkuutta? Viisas vastaa roolista käsin kysymyksiin.  Välillä mietitään mitä tämä tuo meidän 

aiheeseen. Muista tehdä aiheesta loppuyhteenveto. 
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