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Ota askel eteenpäin -rooliharjoite 

Ota askel eteenpäin tai Take a Step Forward -nimellä löytyy useita erilaisia harjoitteita, joista Kir-

kon Ulkomaanavun nuorisoverkosto Changemakerin tuottama versio on yksi. Changemakerin har-

joitteessa keskeisiä teemoja ovat mm. köyhyys, ihmisoikeudet, syrjintä ja tasa-arvokysymykset. 

Harjoitteen avulla voi erittäin hyvin herätellä nuoria pohtimaan omaa, usein varsin etuoikeutettua 

asemaansa maailmassa, sekä kansainvälistä diakoniaa ja vaikuttamista, joiden pariin harjoite kan-

nustaa. 

 

Tarvikkeet 

 Roolikortit (36 erilaista, löytyvät liitteestä) 

 Valmiit kysymykset rooliin virittäytymiseen, harjoit-

teen kulkuun sekä purkuun 

 Riittävän iso tila, jotta kaikki osallistujat voivat aset-

tua riviin ja mahtuvat ottamaan noin 15 askelta 

eteenpäin. Mikäli käytettävissä ei ole riittävän isoa 

tilaa, kannattaa harkita, voisiko harjoitteen toteuttaa 

ulkona  

 

Tarkemmat ohjeet 

Harjoitteessa osallistujia kannustetaan eläytymään heille annettuun rooliin, jolloin he saavat kokeil-

la, millaista olisi olla joku toinen ihminen. Harjoitteen tarkoituksena on lisätä osallistujien empa-

tiakykyä erilaisuutta kohtaan, tietoisuutta yhteiskunnallisesta epätasa-arvosta ja ymmärrystä tiet-

tyyn yhteiskunnalliseen tai kulttuuriseen vähemmistöön kuulumisen seurauksista ihmisten elämäs-

sä.   

Harjoitteen toteutus 

Aluksi ohjaaja jakaa jokaiselle osallistujalle roolikortin, jonka antamaan rooliin (esimerkiksi sierrale-

onelainen lapsisotilas, nepalilainen yksinhuoltajaäiti ja ranskalainen teinityttö) osallistujien tulee 

harjoitteessa eläytyä. Ohjaaja pyytää osallistujia olemaan hiljaa ja näyttämättä korttia muille osallis-

tujille. Jos osallistujia on enemmän kuin roolikortteja, voi saman roolin antaa useammalle osallistu-

jalle. Jos taas roolikortteja on enemmän kuin osallistujia, kaikkia kortteja ei tarvitse käyttää, mutta 

tässä tapauksessa kannattaa varmistaa, että suurin osa rooleista on kehitysmaissa asuvia ihmisiä. 

Kun kortit on jaettu, osallistujat asettuvat riviin. 

Jotta osallistujat pääsevät rooliinsa hyvin sisälle, ohjaaja voi esittää heille aluksi seuraavia herätte-

leviä kysymyksiä. Pitämällä riittävät tauot kysymyskokonaisuuksien välissä ohjaaja antaa osallistu-

jille aikaa pohtia rooliaan. Kysymyksiin ei tarvitse vastata. 
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 Millainen lapsuutesi oli? Millaisessa talossa 

asuit? Millaisia leikkejä leikit? Millaista työtä 

vanhempasi tekivät? 

 Millaista arkesi on nyt? Miten vietät aikaasi? Mi-

tä puuhailet aamuisin, iltapäivisin tai iltaisin? 

 Millainen on elämäntyylisi? Missä asut? Kuinka 

paljon rahaa ansaitset kuukaudessa? Mitä teet 

vapaa-ajallasi? Entä lomallasi? 

 Mistä olet innostunut? Entä mitä pelkäät? 

 

Herättelevien kysymysten jälkeen siirrytään varsinaiseen harjoitteeseen, jossa ohjaaja kertoo osal-

listujille esittävänsä seuraavaksi arkipäivän asioihin liittyviä väittämiä. Ohjaaja kertoo myös, että 

aina, kun osallistuja voi roolihahmonsa näkökulmasta vastata kysymykseen myöntävästi, osallistu-

ja astuu askeleen eteenpäin. Muuten he eivät saa liikkua. Kaikissa tapauksissa ei välttämättä voi 

pelkän roolikortin perusteella päätellä vastausta, joten harjoitteessa täytyy käyttää mielikuvitusta. 

Ohjaaja pitää riittävät tauot kysymysten välillä, jotta osallistujat ehtivät liikkua ja katsoa myös ym-

pärilleen harjoituksen aikana. Jo muutamien kysymysten jälkeen erot hahmojen mahdollisuuksissa 

edetä alkavat näkyä.  Harjoitetta jatketaan noin 10–15 kysymyksen verran.  

Kun ohjaaja on kysynyt riittävästi kysymyksiä ja erot osallistujien välillä alkavat hahmottua, hän 

pyytää osallistujia katsomaan ympärilleen ja kiinnittämään huomiota siihen, miten paljon he ovat 

liikkuneet suhteessa muihin. Tämän jälkeen ohjaaja voi pyytää muutamia osallistujia joukon eri 

puolilta kertomaan roolihahmonsa kaikille. Ohjaaja antaa osallistujille muutaman minuutin aikaa 

siirtyä pois roolistaan ja kehottaa heitä istumaan takaisin tuoleilleen. Harjoite päättyy yhteiseen 

purkuun. 

Harjoitteen kysymykset (ohjaaja voi valita mielestään parhaat): 

 Et ole koskaan kohdannut vakavaa taloudellista ongelmaa 

 Sinulla on kunnollinen asuinpaikka sekä puhelin että televisio käytössäsi 

 Tunnet, että kielesi, kulttuurisi ja uskontosi ovat yhteiskunnassasi kunnioitettuja 

 Sinua ei ole syrjitty alkuperäsi tai vakaumuksesi takia 

 Koet, että sinun näkemyksiäsi ja mielipiteitäsi kuunnellaan ja arvostetaan 

 Muut ihmiset kysyvät sinulta neuvoja ja apua erilaisissa tilanteissa 

 Uskallat hakea apua poliisilta tai muulta viranomaiselta 

 Tiedät, kenen puoleen kääntyä, jos todella tarvitset apua 

 Pääset tarvittaessa lääkäriin 

 Voit lähteä lomalle vähintään kerran vuodessa 

 Voit kutsua kavereita luoksesi 

 Elämäsi on kiinnostavaa ja suhtaudut positiivisesti tulevaisuuteesi 

 Voit opiskella ja valmistua haluamaasi ammattiin 

 Et pelkää häirintää tai hyökkäyksen kohteeksi joutumista kadulla tai mediassa 

 Voit äänestää vaaleissa 
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 Voit viettää juhlapäiviä (joulu, pääsiäinen jne.) sukulaistesi ja ystäviesi kanssa 

 Voit osallistua kansainvälisiin tapahtumiin ulkomailla 

 Voit käydä elokuvissa vähintään kerran viikossa 

 Et pelkää lastesi tulevaisuuden puolesta 

 Olet käynyt useamman vuoden koulua 

 Voit olla varma siitä, että saat huomenna ruokaa ja puhdasta juomavettä 

 Voit ostaa uusia vaatteita vähintään kerran kolmessa kuukaudessa 

 Voit valita puolisosi itse 

 Voit käyttää Internetiä kotonasi 

 Elät maassa, jossa ei sodita 

 

Rooliharjoitteen purku: 

Harjoite puretaan yhdessä keskustellen. Osallistujien kanssa pohditaan eri ihmisten erilaisia mah-

dollisuuksia maailmassa, mitä erilaisia ihmisoikeuksia (poliittiset, sosiaaliset, taloudelliset, kulttuuri-

set) on olemassa, kuinka stereotypiat ja ennakkoluulot vaikuttavat meihin ja miten voisimme itse 

lisätä oikeudenmukaisuutta maailmassa. Keskusteluosuudessa voidaan paljastaa loputkin roolit.  

Purku kannattaa toteuttaa ensisijaisesti koko ryhmän kesken, mutta myös pienryhmissä keskuste-

leminen on mahdollista. Pienryhmistä kannattaa kuitenkin aina nostaa joitain teemoja yleiseen 

keskusteluun, jotta keskeiset asiat eivät jää keneltäkään huomaamatta.  

Purkukysymyksiä: 

 Miltä askeleiden ottaminen tuntui?  

 Entä miltä tuntui, jos et päässyt eteenpäin? 

 Jos liikuit paljon, missä kohdassa huomasit, että muut jäävät taakse? 

 Oliko hetkiä, jolloin tuntui, että omat perusoikeudet eivät toteutuneet?  

 Arvaatko muiden rooleja? 

 Kuinka helppoa tai vaikeaa oli eläytyä omaan rooliin? 

 Miten eläydyit rooliisi – käyttämällä mielikuvitusta vai jostain (uutisista, kirjoista, tarinoista?) 

saatua tietoa roolihahmon elämästä? Onko tieto luotettavaa? Vai tunnetko ehkä roolihah-

moa vastaavan ihmisen? 

 Jos ajattelet omaa elämääsi, kuinka paljon olisit kenties voinut liikkua? Miltä se tuntuu suh-

teessa siihen, kuinka paljon roolihahmosi sai liikkua? 

 Kuvaako harjoite maailmaa? Miten? 

 Kenellä maailmassa on vähemmän ja kenellä enemmän mahdollisuuksia? 

 Tuntuiko jokin asia roolihahmossa epäuskottavalta? 

 Miten jonkin tietyn roolihahmon elämää voisi parantaa? (mm. koulutuksen, rauhan, elinkei-

non merkitys)  

 Mitkä asiat voivat vähentää maailman epäarvoisuutta? Voiko maailmaa muuttaa? Miksi? 

Miten? 
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Liitteet:   

Roolikortit (36 erilaista) voit tulostaa Changemakerin materiaalin viimeisiltä sivuilta täältä. 

Vaihtoehtoisesti voit myös tilata Riparipaketti maailmanmuuttajille -oppaan painettuna ja ottaa käyt-

töösi sen mukana tulevat irrotettavat pahviset kortit. Halutessasi voit laminoida kortit, jolloin ne kes-

tävät paremmin. 

Materiaali on tilattavissa ilmaiseksi osoitteessa: 

https://www.changemaker.fi/materiaalit/seurakunnille/  

 

https://www.changemaker.fi/wp-content/uploads/rippikoulupaketti1.pdf
https://www.changemaker.fi/materiaalit/seurakunnille/

