
Yhteiskuntaan ja politiikkaan liittyviä harjoituksia.  

 

”Vaikka luottamusta toisteltiin, harva osasi yksiselitteisesti määrittää, mitä se tarkoittaa.” 

Alexander Stubbin mukaan ”luottamus on sitä, että kaksi ihmistä menee samaan huoneeseen, 

katsoo toisiaan silmiin ja miettii miten Suomi saadaan nousuun. --- Että onko tämä se kaveri, jonka 

kanssa se voidaan tehdä?” Päivi Räsänen kommentoi asiaa näin: ”Kun puolueet ovat sanoneet 

toisilleen tahdon, tavoitteena on pysyä yhdessä, kunnes seuraavat vaalit ne erottavat.” – Selitä 

alkusanoilla, mitä luottamus sinun mielestäsi tarkoittaa. 

  

Timo Soini selittää Iltasanomissa kanttia  näin: ”Kokemus ja kestävyys. Sellainen menee suoraan 

ihmisten selkärankaan, että toi me tiedetään ja tunnetaan. Se auttaa tässä hommassa, poliitikon 

tärkein ominaisuus kun on kestää henkistä epämukavuutta. Sitä kutsutaan kantiksi.” – Hyvin 

selitetty, mutta yritä saada kantille vielä parempi määritelmä käyttämällä alkusanoja.  

   

Suomessa asiat päätetään demokraattisesti. – Selitä alkusanoilla, mitä on demokratia. 

  

Oulussa asuva amerikkalainen lukee Kalevaa, löytää sieltä uuden sanan ja kysyy, mitä ihmettä 

tarkoittaa nurkkakuntainen. – Selitä alkusanoilla. 

  

Arto Aniluoto sanoi Yleisradion Horisontti-ohjelmassa, että on tärkeää huomata, miten ihminen voi 

olla isänmaallinen olematta silti patrioottinen. – Selitä alkusanoilla, 

mitä isänmaallinen ja patrioottinen tarkoittavat – ja miten nämä käsitteet eroavat toisistaan. 

  

Moskovan kirjeenvaihtaja Pekka Hakala kirjoittaa Helsingin Sanomien kolumnissa 

ammatistaan ärsyttäjänä. – Kerro alkusanoilla, mitä jutun perusteella tarkoittaa ärsyttää. 

  

Yle Puheen aamulähetyksessä haastateltiin Kielitoimiston sanakirjan päätoimittajaa Eija-Riitta 

Grönrosia sanakirjaan tulevista uusista sanoista. Toimittaja kysyi, miten määritellään pääministeri 

Juha Sipilän lempisana vatulointi. Päätoimittajan vastaus oli selvä: No se on jahkailua!  – Tee 

alkusanoja käyttäen vatuloinnille määritelmä, jonka Suomessa asuva maahanmuuttajakin 

ymmärtää. 

 

Suomessa keskustellaan syrjäytyneistä. Sosiaalityöntekijän mukaan "sivistyneen yhteiskunnan 

tuntomerkki on, että se pitää huolta syrjäytyneistä. Oikeistoliberaali puolestaan on sitä mieltä, 

että ”mitä enemmän syrjäytyneille syytää rahaa, sitä enemmän heitä tulee”. Onkohan kahdessa 

lausumassa sanalla syrjäytynyt sama merkitys? – Selitä alkusanoja käyttäen, mitä 

sosiaalityöntekijä ja oikeistoliberaali tarkoittavat sanalla syrjäytynyt.  

 

 



Työelämään liittyviä harjoituksia 

  

Yrityksen kotisivuilla kerrotaan yrityksen arvoista, joista yksi on työntekijöistä välittäminen. – 

Kerro alkusanoilla, mitä välittäminen tarkoittaa. 

 

Kehityskeskusteluissa tuli ilmi, että uudelta työntekijältä odotettiin hieman enemmän nöyryyttä. – 

Kerro alkusanoilla, mitä tarkoittaa olla nöyrä. 

  

Kerro alkusanoilla, mitä tarkoittaa riskin ottaminen. 

  

Työntekijä valitti työterveyslääkärille olevansa hyvin väsynyt stressaavaan työtilanteeseensa. 

Lääkäri totesi työntekijän olevan masentunut. Työntekijä ei millään hyväksynyt diagnoosia. – Selitä 

alkusanoilla, mitä eroa on väsymyksellä ja masennuksella. 

  

Miksi teet työtäsi? Kerro käyttäen alkusanoja. 

  

Miksi haluaisit tehdä jotain muuta kuin sitä mitä nyt teet työksesi? Kerro käyttäen alkusanoja. 

  

Kerro alkusanoja käyttäen oman työsi visio ja missio. 

  

Kaksi ihmistä eivät tule jostain syystä toimeen keskenään. On jotain epämääräistä kitkaa, jonka 

kuvaamiseksi ei tunnu löytyvän oikeita tai ainakaan korrekteja sanoja. Jos tilannetta yritetään 

ratkoa puhumalla, keskustelu menee helposti väittelyksi: ”Sä olet aina niin hankala”, sanoo yksi ja 

toinen kiistää. ”En mä ole hankala, vaan sä yrität manipuloida ja toimit muutenkin röyhkeästi.” – 

Pyydä kumpaakin kuvaamaan tilanne omasta näkökulmastaan alkusanoilla. 

  

Oletko kokenut stressiä? – Selitä alkusanoilla, miltä stressi tuntuu. 

  

Työhaastattelussa kerrottiin, miten työnantaja odottaa työntekijöiltä ehdotonta lojaaliutta. – 

Kerro alkusanoilla, mitä tarkoittaa olla lojaali. 

 

 

 

 

 

 



Arvoihin, normeihin ja maailmankatsomuksiin liittyviä harjoituksia 

 

Kansanvalistusseuran mukaan sivistys on yhteiskunnan tärkein arvo. – Selitä alkusanoilla, mitä 

on sivistys. 

 

”Minä olen suvaitsevainen ihminen – en voi sietää tiukkapipoisia uskovaisia!” – Mikä ristiriita 

sanottuun sisältyy? Selitä alkusanoilla, mikä on sanojan suvaitsevaiselle antama merkitys? 

   

Kerro omasta elämänkatsomuksestasi alkusanoilla. 

  

Pohdi alkusanoilla, mitä kauneus voi tarkoittaa.. 

  

Mikä on sielu?   Alkusanoilla sielua voi yrittää selittää vaikkapa näin:  

Jotkut ihmiset ajattelevat näin: Ihminen on muutakin kuin keho. Ihmisessä on jotain sellaista, jota ei voi 

nähdä ja joka elää sen jälkeenkin kun keho kuolee. Sitä sanotaan sieluksi.  

Jatka keskustelua kertomalla alkusanoilla, mitä sielu sinun käsityksesi mukaan on. 

 

Tunteisiin ja ihmissuhteisiin liittyviä harjoituksia 

 

Ajattele jotain sinulle läheistä ihmistä. Kerro, miksi hän on sinulle tärkeä. Käytä alkusanoja. 

  

Pariskunta riiteli. ”Sä et rakasta mua!” sanoi toinen. ”Rakastanpas!” sanoi toinen. – Selitä 

alkusanoilla, mitä rakastaminen voi tarkoittaa. 

  

Vanhusten luona käyvä sosiaalityöntekijä sanoo, että  tärkeintä on kohdata yksinäinen 

ihminen. – Selitä alkusanoilla, mitä kohtaaminen voi tarkoittaa. 

  

Usein puhutaan siitä, miten ihmisten tulisi oppia olemaan armollisia itseään kohtaan. – Selitä 

alkusanoilla, mitä armollisuus voi tarkoittaa. 

  

Selitä alkusanoilla mitä tarkoittaa, kun jonkun ihmisen sanotaan olevan resilientti. 

   

  

Ajattele jotain tilannetta, jossa olit surullinen. Kerro, mitä tapahtui. Kuvaile tunnettasi. Käytä 

alkusanoja. 



 

Lapset ja kasvattaminen 

  

Kymmenvuotias lapsi sanoi äidilleen näin: ”Mä en saa tarpeeksi huomiota!” – Selitä alkusanoilla, 

mitä lapsi voi tällä tarkoittaa huomion saamisella. 

  

Suomessa vanhemmat usein kehottavat lapsiaan olemaan reippaita, mutta sanaa on vaikea 

kääntää vaikkapa englanniksi. – Selitä alkusanoilla, mitä tarkoittaa reipas. 

  

Kaksi naista keskusteli bussissa. Toinen kertoi, miten hänen siskonsa lapsi ei 

osaa käyttäytyä. – Mitä käyttäytyminen voi tarkoittaa? Selitä alkusanoilla. 

  

Kahdeksanvuotias kertoi, miten itsenäisyyspäivän juhlien lähetyksessä 

oli kuulusteltu ihmisiä. – Selitä alkusanoilla, mitä eroa on kuulustelemisella ja haastattelemisella. 

 

 

 


