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OLLAAN IHMISIKSI - 

NUORET NEUVOVAT

Juttusarjassa annetaan käytännönläheistä 
vinkkausta rauhankasvatuksen toteutukseen. 

Koulu alkoi tänä syksynä uuden opetussuunnitelman siivittämänä. 
Opetussuunnitelma kehottaa esimerkiksi arvioimaan oppilaiden 
vuorovaikutustaitoja. Keräsin uuden lukuvuoden alkua eläviltä 
peruskoululaisilta ajatuksia siitä, miten eletään ihmisiksi. Vaikka me 
aikuiset usein ajattelemme, että asiat on hyvä ilmaista positiivisen 
kautta, näkyy lasten ja nuorten ajattelussa pyrkimys ihan vain 
suoraan sanoa, että mitä ei kannata tai saa tehdä.

OSA 5. 

EHDOTTOMAT 
EIT
X Ei saa aloittaa juoruja 

muista ihmisistä.
X Ei oleteta asioita ihon tai 

maan perusteella.
X Ei aloiteta kiusaamista.
X Ei saa jättää ketään yksin.
X Ei huudeta.
X Ei saa varastaa.
X Ei sodittaisi.
X Ei rasismille!
X Ei saa aliarvioida ketään.

X Ei saa tappaa.ELÄ NÄIN
• Ole rauhallinen ja rehellinen.
• Ole kaikille ystävällinen ja aloita 

keskustelu.
• Tee säännöt jotka sopivat kaikille ja 

noudata niitä.
• Puutu kiusaamiseen.
• Hyväksy toisen uskonto.
• Auta muita.
• Elä ja ole reilu.
• Yritä olla kaikille ystävällinen, vaikka et 

pitäisi jostakusta.
• Tutustu toisiin äläkä syrji, vaikka toinen ei 

olisikaan sellainen kuin luulit aluksi.
• Jos teet väärin, pyydä anteeksi.
• Sovi riidat.
• Pidä huolta toisista.
• Tykkää luonnosta kuin ihmisistä.
• Pidä huolta perheestä.
• Kunnioita muita ihmisiä.
• Pidä huolta Pokemoneista.
• Käy kirkossa sunnuntaisin.
• Rukoile rauhaa.

LISÄVINKKEJÄ HYVÄÄN 
ELÄMÄÄN
• Jaa perunoita.
• Ole kavereiden kanssa.
• Käy ulkona.
• Matkustele.
• Käy tapahtumissa.
• Käy töissä.
• Syö kasviksia.
• Elä miten sinä haluat, omalla tavalla. 

Rauha saattaisi säilyä kuulemma myös jos kaikilla olisi 
saman verran rahaa ja samat tavarat.

ÄLÄ VAAN…
X ...suutu pienestä.
X ...haasta riitaa.
X ...jää riitatilanteisiin.
X ...tupakoi.
X ...kiroile.
X ...hauku tai kiusaa.
X ...tuomitse.
X ...häiritse.
X ...vihaa itseäsi.
X ...matki toisten tekemisiä.
X ...kommentoi kaikkeen.
X ...addiktoidu Pokemon 

gohon.
X ...kiusaa naapurin kissaa.

’Rauhankasvatus’ on hieno sana, jota ei ole syytä hylätä, vaikkei se ole ollutkaan 
muodissa sitten 1980-luvun. Sitä paitsi jokaisen meistä on hyvä harjoittaa 
rauhankasvatusta aina kun tilaisuus tarjoutuu. Kätilönä Rauhankasvatusneuvolassa 
toimii opettaja Hanna Niittymäki Jakomäen peruskoulusta. 

Näitä ohjeita ovat antaneet Jakomäen koulun 6.–9. luokkien oppilaat.

HANNA NIITTYMÄKI  


