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Harjoitus: Normisuunnistus

Normisuunnistuksessa osallistujat saavat tehtäviä, joiden avulla he 
tutustuvat oppilaitoksen eri tiloihin eri näkökulmista. Pääseekö kaikkiin 
opetustiloihin, jos käyttää kyynärsauvoja, rollaattoria tai pyörätuolia? Onko 
helppoa löytää hissi opetustilaan, pukuhuoneeseen tai vessaan? Mihin voi 
mennä rukoilemaan tai rauhoittumaan, jos tuntee olonsa uupuneeksi? 
Seuraavat ohjeistukset on tarkoitettu normisuunnistuksen toteuttamiseen 
toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa.

Tavoite: Normisuunnistuksessa opiskelijat ja henkilökunnan jäsenet voivat kertoa omia ajatuksiaan 
koulunsa turvallisuudesta ja viihtyvyydestä. Suunnistuksen avulla osallistujat voivat myös nähdä koulun 
toisten silmin. Normisuunnistuksen jälkeen on hyvä listata kaikki tarvittavat toimet, joiden avulla koulusta 
tulisi osallistavampi, turvallisempi ja viihtyisämpi kaikille.

Aika: Vähintään 60 minuuttia (30 minuuttia suunnistukseen ja 30 minuuttia purkuun, purun voi 
myös toteuttaa ensin pienryhmissä 15 min ja sitten koko ryhmän kesken 15 min). Jos mahdollista, 
purkukeskusteluun ja parannusehdotusten listaamiseen kannattaa varata enemmänkin aikaa (45–60 min), 
sillä suunnistus herättää usein osallistujissa paljon ajatuksia!

Materiaali, jota tarvitset: 
• Normisuunnistustehtävät paperille tulostettuna ja leikattuna. 
• Jokaisella ryhmällä kynä. 
• Valkotaulu tai muu muistiinpanoväline, johon voi kirjoittaa ja jonka kaikki näkevät.

Tee näin:

1. Jaa osallistujat noin 3–5 henkilön ryhmiin. Normisuunnistuksessa voidaan käyttää sekaryhmiä, joissa 
on opiskelijoita ja henkilökuntaa. Suunnistus on hyvä tapa myös henkilökunnan jäsenille nähdä tilat 
opiskelijoidensa silmin. Siksi suosittelemme, että mahdollisimman moni henkilökunnan jäsen pääsisi 
osallistumaan normisuunnistukseen. Sekaryhmien etu on, että ne tarjoavat hienon mahdollisuuden 
keskustella yhdessä opiskelijoiden ja henkilökunnan kesken viihtyvyydestä ja turvallisuudesta.

2. Ohjeista ryhmiä valitsemaan keskuudestaan yksi jäsen, jonka tehtävänä on kirjata havainnot ja 
mahdolliset ongelmakohdat ylös ja pitää huolta, että ne muistetaan ottaa esiin purkukeskustelussa.

3. Kerro normisuunnistuksen tavoite kaikille osallistujille ja kehota ryhmiä varmistamaan, että kaikki 
pääsevät ääneen suunnistuksen aikana.
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4. Jaa ryhmien määrästä ja käytettävissä olevasta ajasta riippuen yksi yhteinen ja yksi tai useampi 
ryhmäkohtainen tehtävä (ks. alla) jokaiselle ryhmälle.

5. Ilmoita ryhmille aika, jonka kuluttua tavataan taas yhdessä (esim. puolen tunnin kuluttua). Nyt ryhmät 
voivat lähteä suunnistamaan oppilaitoksen tiloihin ja suorittamaan tehtäviään!

6. Jos yksi tai useampi ryhmä on muita nopeammin valmis, ryhmäläiset voivat ryhtyä pohtimaan 
parannusehdotuksia ja kertoa keksimänsä ehdotukset muille osallistujille purkukeskustelun yhteydessä..

7. Kokoontukaa sovittuna aikana takaisin yhteen ja aloittakaa purkukeskustelu. Anna jokaisen ryhmän 
kertoa havainnoistaan. Mitä he huomasivat suunnistustehtäviä tehdessään? Onnistuivatko annetut 
tehtävät? Miksi tai miksi eivät? Mitä tunteita ja ajatuksia suunnistus herätti? Mitä oppilaitoksessa 
voitaisiin tehdä, jotta jatkossa asiat olisivat paremmin?

8. Purkukeskustelun jälkeen on hyvä listata esimerkiksi valkotaululle kaikki tarvittavat, mahdollisimman 
konkreettiset toimet, joiden avulla oppilaitoksesta tulisi osallistavampi, turvallisempi ja viihtyisämpi 
kaikille. Tässä vaiheessa on tärkeää, että henkilökunnan joukossa on yksi tai useampi henkilö, joka vastaa 
listattujen toimien eteenpäinviemisestä ja toteuttamisesta. Pohtikaa esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

• Tunnistitteko normeja, jotka ohjaavat oppilaitoksen tiloja tai sitä, miten tilat ovat luotu?

• Mitä oppilaitoksessa voidaan tehdä heti, entä mitä pidemmällä aikavälillä?

• Mihin koulu voi vaikuttaa?

• Mihin yksittäinen henkilö voi vaikuttaa?

• Keneen pitää olla yhteydessä, jotta opiskelijat ja opettajat voivat vaikuttaa koulun ulkopuolisiin toimijoihin?

• Kuka toteuttaa ryhmien suunnistuksen aikana keksityt toimet?

• Millä aikataululla?

• Miten varmistetaan, että toimet tulevat tehdyksi (esim. selkeä suunnitelma toimien toteuttamiseksi ja 
seurantakokous tietyn ajan kuluttua)?
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Suunnistustehtävät

Tässä on vinkiksi muutamia Ekvalitan suunnittelemia ja testaamia tehtäviä, mutta kukin 
normisuunnistuksen järjestäjä voi mielellään keksiä lisää omia tehtäviä. Tulosta tehtävät paperille ja leikkaa 
ne ryhmiä varten ennen normisuunnistuksen aloittamista.

Yhteinen tehtävä: Jokaisella ryhmällä voi olla yksi yhteinen tehtävä eli tehtävä, joka on sama 
kaikille ryhmille. Se voi olla vaikkapa jokin seuraavista:

 Laskekaa suunnistuksen ajan, kuinka monen kynnyksen yli kävelette sekä kuinka monta porrasta 
nousette/laskette!

 Kiertäkää oppilaitoksen yleisiä tiloja ja laskekaa esitteissä, julisteissa ja muissa materiaaleissa näkyvät 
henkilöt. Kuinka moni on naisoletettu, entä miesoletettu? Näkyykö kuvissa transihmisiä? Kuinka monta 
eri etnistä ryhmää kuvissa olevat henkilöt edustavat? Kuinka moni esittää ammattia harjoittavaa 
henkilöä?

 Kiertäkää oppilaitoksen yleisiä tiloja ja tilat ja laskekaa, montako tiloihin piirrettyä hakaristiä ja 
sukuelintä sekä sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai seksuaaliseen toimintaan viittaavaa 
sanaa löydätte.

Ryhmäkohtaiset tehtävät: Yhteisen tehtävän lisäksi jokaiselle ryhmälle annetaan suoritettavaksi 
yksi tai useampi alla olevista tehtävistä. Voit muokata tehtäviä juuri sinun oppilaitoksellesi 
sopivaksi eli esimerkiksi nimetä tilat, joissa suunnistajien tulisi käydä.

 Sinulla on ammattiopintojen käytännön oppitunti tilassa X.

• Pääsetkö tilaan sisälle, jos käytät pyörätuolia? Ovatko esimerkiksi pöydät ja työvälineet sopivalla korkeudella? 
Yletytkö niihin?

• Välitunnin aikana haluaisit sekä ehtiä käydä vessassa että hakea kupin kahvia. Ehditkö 15 minuutissa? Mitä 
kautta kulkisit? Muuttuuko tilanne, jos sinulla on kyynärsauvat, pyörätuoli tai rollaattori – ehditkö silti?

 Sinua kiusattiin edellisessä koulussasi. Tulet nyt tutustumaan uuteen kouluun ja haluat katsoa, 
tuntuuko siellä turvalliselta. 

• Aiemmassa oppilaitoksessa kuuli varsinkin tungoksessa usein rumia sanoja tai joku nappasi pipon tai huivin 
“vitsillä”. Pahinta oli, kun opiskelijat odottivat opetustilaan pääsyä ahtaassa käytävässä, eikä ketään opettajia 
tai muita henkilökunnan jäseniä näkynyt missään. Millaista tässä koulussa on, ovatko käytävät kapeita tai 
tilat muuten ahtaita? Onko tiloissa henkilökunnan jäseniä?

• Ruokajonossa ei myöskään ollut kivaa. Joskus jätit koko ruokailun väliin, koska tungoksessa jonottaminen oli 
niin työlästä, ja ruokajonossa olit kuin maalitauluna. Miltä ruokailutilanteet näyttävät tässä oppilaitoksessa?

• Onko koulussa sellaista tilaa, jossa joku henkilökunnan jäsen on aina lähellä tai saatavilla?

 Tulet koululle keskustellaksesi lapsesi opinnoista koulutuspäällikön kanssa. Kyseessä on ensimmäinen 
kerta, kun vierailet koululla. Invataksi jättää sinut ja rollaattorisi pääsisäänkäynnille – onneksi on kevät, 
ja lumi ja jää on jo sulanut. Mihin suuntaan lähdet pihalta, jotta löydät huoneessaan sinua odottavan 
koulutuspäällikön?

• Kuinka löydät hissit ja oikean huoneen? Tarvitseeko hisseihin kulkuavaimen vai ovatko ne vapaasti 
käytettävissä?

• Yletytkö kaikkiin nappeihin ja ovenkahvoihin?
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 Olet juuri aloittanut opinnot ammattikoulussa. Vaikka olet asunut nykyisellä paikkakunnalla vasta 
muutamia vuosia, puhut hyvää suomea. Lukeminen on sinulle kuitenkin haastavaa. Kun pääset 
autopuolen korjaamotiloihin, sormesi alkavat syyhytä: näitä koneita haluat todellakin päästä 
käyttämään!

• Mitkä sanat sinun on tiedettävä ymmärtääksesi, mitä korjaamossa ei saa tehdä, jotta et aiheuta vaaraa 
itsellesi tai muille?

• Ovatko ohjeet ja varoituskyltit helppolukuisia?

• Onko varoituskylteissä ja laitteiden käyttöohjeissa kuvia ymmärtämisen tueksi?

 Olet transihminen ja aloitat opinnot tässä koulussa. Et halua toisten näkevän sinua ilman vaatteita.

• Missä sinun olisi turvallista vaihtaa vaatteita ja käydä vessassa?

• Onko vessoja ja/tai pukuhuoneita sutattu? Löytyykö seiniltä hakaristejä, seksualisoituja ja sukupuoleen 
liittyviä herjoja?

 Kuukautiskuppi oli mielestäsi elämäsi paras ostos.

• Missä vessoissa voit tyhjentää sen? Tarvitset siihen wc-kopin, jonka sisällä on lavuaari tai käsisuihku.

• Onko wc-tiloissa töhryjä, esimerkiksi hakaristejä tai sukupuolittuneita tai seksuaalisuuteen viittaavia 
haukkumasanoja?

 Ruokavaliosi on jokin tai kaikki seuraavista:

• Olet vegaani

• Et syö sianlihaa

• Olet allerginen gluteenille

 Onko ruokalassa ilmoitettu selvästi, mitä ruoka sisältää, vai pitääkö sinun kysyä, sisältääkö se 
esimerkiksi liivatetta tai juoksutetta (niitä voi olla esim. jugurtissa, tuorejuustossa, strösselissä ja 
parmesanjuustossa)?

 Onko kasvis- tai vegaanivaihtoehdon valitseminen yhtä helppoa kuin muiden ruokien? Mitä sanoja eri 
vaihtoehdoista käytetään?

 Mietit, mitä haluaisit tehdä peruskoulun jälkeen ja päätät tutustua ammattikoulun kotisivuihin.

• Onko sivusto saavutettavissa heikkonäköisille tai sokeille? Voiko tekstin kuunnella? Toimiiko 
ruudunlukuohjelma sivustolla?

• Onko sivustolla selkokieliset kuvaukset koulusta ja koulutusvaihtoehdoista?

 Kirkkaat valot ja suuret, meluisat tilat ovat sinulle hankalia. Tarvitset rauhoittumishetkiä jaksaaksesi 
koko koulupäivän. Kaipaat himmennettyä valaistusta ja turvallista, pesämäistä tilaa. Minne voisit 
mennä rauhoittumaan?

 Juhlapäivä – aika erityisen juhlallisen perjantairukouksen! Kuinka se onnistuisi? Mihin voisit mennä 
hetkeksi rukoilemaan häiriöttä?

 Opetuksessa pidetään vessatauko. Sinun pitää tyhjentää katetri, joten suuntaat pyörätuolillasi 
kohti vessaa, joka täyttää seuraavat vaatimukset: vessaan pitää mahtua apuvälineen (pyörätuoli, 
rollaattori) kanssa, ja aivan wc-istuimen vieressä on oltava käsisuihku ja lavuaari. Sinun on yletyttävä 
hanaan samalla kun istut wc-pytyllä, sillä sinun on pestävä kädet ja lisäksi tarvitset vettä katetrin 
liukastamiseksi. Löytyykö koulusta tällaista vessaa?
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 Kuljet pyörätuolilla. Lähdet tilasta X kohti koulun kirjastoa hakemaan kirjaa. Et kuitenkaan löydä 
hakemaasi kirjaa. Kirjastonhoitaja ei ole paikalla. Päätät tarkistaa saatavuuden kirjaston tietokoneelta.

• Miten onnistuit tehtävässä?

• Kuinka monta kynnystä ylität?

 Olet tulossa luennoimaan oppilaitoksen henkilökunnalle. Sinulle on varattu tila X. Näin raskauden 
loppumetreillä kävely on liitoskipujen takia tuskallista.

• Mikä olisi esteettömin reitti pääsisäänkäynniltä luennolle varattuun tilaan?

• Montako porrasta kuljet?

 Kiertäkää oppilaitoksen yleisiä tiloja.

• Kuinka monella kielellä löydätte tietoa opiskelijoille suunnatusta tuesta ja opinnoista?

• Kuinka monella kielellä löydätte toimintaohjeet uhka- tai evakuointitilanteessa?

 Sinulla on intiimiterveyttä koskeva huoli. Et kuitenkaan osaa sitä koskevia sanoja suomeksi.

• Mistä löydät terveydenhoitajan?

• Mistä tiedät, osaako hän esimerkiksi englantia?

Aloitat sähkötekniikan/sisustusalan opinnot. Tuot jo ensimmäisenä päivänä lääkkeitä ja muita tarpeita 
koululle laittaaksesi ne pukuhuoneeseen.

• Mistä opasteet pukuhuoneeseen löytyvät?

• Miten löydät oikean pukkarin?

 Innokkaana opiskelijana et jaksanut keskittyä, kun opettaja antoi ohjeet välineitä varten.

• Millaiset ohjeet kiinnittävät huomiosi ja estävät onnettomuuden tapahtuvan, kun into piukeana seisot 
koneiden edessä?


