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Moninaisuuden hallinta, tehtävä 1 – Toleranssin tunnistaminen / Kuinka mukavaksi oloni 
tunnen? 
 
Tehtävän tyyppi/menetelmä: Itsetietoisuus 
Oppimistavoite: 
Kuten tiedetään, itsetutkiskelu ja itsetietoisuus ovat ensimmäisiä askelia moninaisuus- ja 
kulttuurisensitiivisyyden kehittämisessä ja saavuttamisessa. Tämän tehtävän kautta 
osallistuja pystyy tunnistamaan oman ajattelutapansa ja syvärakenteensa erilaisia ihmisiä, 
näkökulmia ja elämäntapoja kohtaan lähtökohtana moninaisuuden hallinnan taitojen 
kehittämiselle. Tunnistaen oman ennakkoasenteensa, henkilö voi työskennellä itsensä 
kanssa tullakseen sensitiivisemmäksi ja avoimemmaksi erilaisille ihmisille. 
Erityispiirteet: Yksilötehtävä, mutta voidaan toteuttaa myös ryhmässä reflektoiden. Oppijat 
voivat täyttää kyselyn yksin ja palata sitten yhteen ryhmään pohtimaan kokemuksiaan 
tehtävästä. 
Kesto: 1 tunti 
Tarvittava materiaali: "Kuinka mukavaksi oloni tunnen" -kyselylomake 
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Hyödyllistä tietoa kouluttajalle: 

Selitä aluksi osallistujille, että ensimmäinen askel moninaisuudelle avautumiseen on 
tunnistaa ennakkoluulonsa, mikä antaa mahdollisuuden olla avoimempi ja hyväksyä 
moninaisuus. Tekemällä ihmiset tietoiseksi ongelmasta tai tarpeesta muuttaa 
käyttäytymistä, lisää käyttäytymismuutosten toteutumisen todennäköisyyttä (Bezrukova et 
al., 2016). Korosta sitä tosiasiaa, että se, että olemalla valmis hyväksymään erilaisia ihmisiä, 
käyttäytymistä, uskomuksia, arvoja ja elämäntapoja, jotka poikkeavat omistasi, ei tarkoita, 
että olisit samaa mieltä niiden kanssa. Sen avulla vain tulee tehokkaammaksi erilaisten 
ihmisten kanssa työskentelyssä 
Seuraava askel on käydä läpi kyselylomake (linkki). Kyselylomakkeen täyttämisen jälkeen 
pyydä heitä kirjoittamaan muistiin tapaukset, joissa he vastasivat sanoilla «en ollenkaan 
mukavaksi» tai «en kovinkaan mukavaksi» (kehittymiskohteet), jotta he voivat pohtia niitä. 
He voivat myös kirjoittaa oppimispäiväkirjaan pohdintojaan ja tavoitteitaan parantaakseen 
toimintaansa tulevaisuudessa tai käytännössä. Näin toiminnassa voidaan yhdistää sekä 
tietoisuuden lisääminen, että tavoitteiden asettaminen, jotka ovat molemmat tehokkaita 
käytäntöjä moninaisuuden hallinnan taitojen lisäämiseksi (Madera ym., 2012). 
Kun osallistujat ovat täyttäneet kyselylomakkeen ja kirjoittaneet muistiin 
«kehityskohteensa», voit keskustella heidän kokemuksistaan ryhmässä reflektiokysymysten 
avulla. 
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Ohjeet: 

Käytä hetki aikaa arvioidaksesi seuraavat väitteet ”Millaiseksi koet olosi tilanteessa” asteikolla 1-4, 
jossa 1 = en ollenkaan mukavaksi - 4 = täysin mukavaksi. 

Harjoituksen lopussa tulet tietoiseksi omista ennakkoluuloistasi ja siitä, kuinka ihmiset 
todennäköisesti reagoivat vastaavissa olosuhteissa. Tapauksissa, joissa et tunne oloasi ollenkaan 
mukavaksi tai kovinkaan mukavaksi (1 tai 2), sinua rohkaistaan tekemään ylimääräistä 
itsetyöskentelyä ja kouluttamaan itseäsi. 

Kysely + pdf tulostettavaksi 

Tilanne  
(Millaiseksi koet olosi?) 

En ollenkaan 
mukavaksi 

En kovinkaan 
mukavaksi 

Melko 
mukavaksi 

Täysin 
mukavaksi 

Nuori mies, joka istuu 
viereesi lentokoneessa on 
arabi. 

1 2 3 4 

Seinänaapurisi ovat 
lesboja/homoseksuaaleja. 

1 2 3 4 

Huomaat, että söpö nuori 
mies/nainen johon olet 
viehättynyt, onkin 
nainen/mies 

1 2 3 4 

Vierailet isovanhempasi 
luona avustetun asumisen 
yhteisössä 

1 2 3 4 

Koditon mies lähestyy sinua 
ja pyytää sinulta rahaa. 

1 2 3 4 

Hammaslääkärisi on HIV- 
positiivinen. 

1 2 3 4 

Lentokoneessa vieressäsi 
istuva nainen painaa 110kg. 

1 2 3 4 

Yhdellä ryhmätyösi 
esittelijällä on puhevika. 

1 
 

2 3 4 

Perheesi ostaa asunnon 
maahanmuuttajien 
asuinalueelta. 

1 2 3 4 

Ystäväsi kääntyy muslimiksi. 1 2 3 4 
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Seinänaapurisi on ollut 
vankilassa. 

1 2 3 4 

Ystäväsi pyytää sinua 
mukaan homobaariin. 

1 2 3 4 

Työkaverisi on 
fundamentalistikristitty. 

1 2 3 4 

Ystäväsi kääntyy 
buddhalaiseksi. 

1 2 3 4 

Turvapaikanhakija-naapurisi 
saa täyden 
lukukausimaksun kattavan 
apurahan. 

1 2 3 4 

Entinen huumeaddikti tulee 
kahvilaasi kysymään sinulta 
töitä.  

1 2 3 4 

Saavut tärkeään 
liiketapaamiseen ja sinulle 
selviää, että yrityksen 
toimitusjohtaja on nainen. 

1 2 3 4 

Uusi naapurisi on 
transsukupuolinen. 

1 2 3 4 

Läheisellä työkaverillasi on 
alkoholiongelmia 

1 2 3 4 

Projektisi vetäjä istuu 
pyörätuolissa. 

1 2 3 4 

Muslminaapurisi 
harjoittavat 
perjantairukouksiaan.  

1 2 3 4 

Ryhmätyösi vetäjä on 62-
vuotias nainen. 

1 2 3 4 

Sinua pyydetään 
valmistelemaan esitys 
monimuotoisuudesta 
yhteisöllesi. 

1 2 3 4 
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Reflektiokysymykset: 

• Mitä opit tästä tehtävästä? 
• Huomasitko itsessäsi stereotyyppistä ajattelua? 
• Brainstorming: Mitä toimia henkilö, joka ei tunne olonsa mukavaksi kussakin mainitussa 

tapauksessa, voisi tehdä? Mitkä ajatukset tai ohjeet voisivat olla hyödyllisiä? 


