
 

 ELÄYTYMISTEHTÄVÄ 

 

 

Esipuhe 

Kastittoman elämä on jatkuvaa syrjinnän kohteena olemista. Kastittomat ihmiset eivät ole pelkästään köyhiä, 

vaan heitä pidetään vähempiarvoisina kuin eläimiä. Kukaan ylempikastinen ei halua koskettaa kastitonta tai 

olla hänen kanssaan missään tekemisissä.  

Valitettavasti syrjintää tapahtuu myös täällä meidänkin ympärillämme. Syrjimisellä on monia muotoja. Se voi 

olla ilkeää kuiskuttelua, toisen sulkemista leikistä pois, tai sitä, ettei toista haluta katsoa silmiin tai koskea. 

Tässä on kaksi draamaharjoitusta, missä päästään vuorotellen kokeilemaan, miltä tuntuu olla syrjinnän 

kohteena. 

Näissä harjoituksissa on tärkeää, että oppilaat erkaantuvat omista rooleistaan ja rooleja vaihdellaan. Tärkeää 

on myös keskustella lopuksi siitä, minkälaisia tunteita harjoitukset herättivät.  Versio 1 on suunnattu 

nuoremmille oppilaille ja versio 2 vanhemmille oppilaille.  

  



 

 

 

Versio 1 

Jarmo-Ankan tarina 

Luokat 3-6 

Kesto: noin 20-30 min 

 

Jarmo-Ankalla on muuten ihan tavallinen ankka, mutta sillä on erilaiset höyhenet kuin muilla ankoilla. Jarmo-

Ankka aloittaa tänään uudessa koulussa. Luokassa kun opettaja esittelee Jarmo-Ankan luokkatovereille, 

nämä tervehtivät Jarmoa iloisesti. 

 Välitunnilla Jarmo-Ankka kuitenkin huomaa, että muut ankat pysyttelevät hänestä kaukana. Jarmo yrittää 

lähestyä muita oppilaita, mutta tultuaan heidän lähelleen muut kääntävät selkänsä Jarmolle. Kun Jarmo 

kääntyy pois, niin hän kuulee takaansa supinaa. Kun Jarmo-Ankka yrittää puhua muille ankoille, nämä 

vastaavat lyhyesti eivätkä katso Jarmo-Ankkaa silmiin. Lopulta kellot soivat ja kaikki menevät sisälle. 

 

1. Raivataan luokan keskelle tila, missä kaikki mahtuvat kävelemään 

2. Luetaan yllä oleva tarina. Oppilaat pitävät silmiään kiinni kuunnellessaan. 

3. Valitaan kaksi oppilasta kerrallaan Jarmo-Ankoiksi. Jarmo-Ankoille annetaan merkit (esim. 

pipo/huivi/teipinpala otsaan/pyykkipoika) 

4. Opettaja aloittaa ja lopettaa leikin ”kellon soitolla” (noin 3-5 min/kierros) 

5. Vaihdetaan Jarmo-Ankkoja niin monta kertaa, että kaikki halukkaat pääsevät kokeilemaan 

6. Lopuksi keskustellaan siitä, miltä tuntui olla Jarmo-Ankan roolissa 



 

Versio 2 

Kastittoman Tarjan Tarina 

Luokat 7-9 

Kesto: noin 20-30 min 

 

Kasiluokkalainen Tarja herää aamulla ja kuulee päivän suurimman uutisen: Tänään Tohmalammen kunnassa 

ollaan päätetty ottaa käyttöön kastijärjestelmä. Kastit on jaettu postinumeroiden perusteella, ja juuri kunnan 

rajan ulkopuolella asuva Tarja on jäänyt kastittomaksi. Tarja saa jatkaa kuitenkin normaalisti koulunkäyntiä. 

Uutinen Tarjan kastittomuudesta on levinnyt kuitenkin nopeasti koulussa. Ensimmäisellä oppitunnilla kukaan 

ei mene Tarjan viereen istumaan, eikä puhu hänelle mitään. Sitten kellot soivat välitunnille. Tarja yrittää 

lähestyä uudelleen ja uudelleen muita oppilaita, mutta nämä kääntävät hänelle selkänsä ja kävelevät toiseen 

suuntaan. Kukaan ei katso Tarjaa silmiin. Ne, jotka ovat Tarjasta kauempana kuiskuttelevat keskenään. 

Tarjaa kohdellaan kuin näkymätöntä. Lopulta kellot soivat sisälle. 

 

1. Raivataan luokan keskelle tila, missä kaikki mahtuvat kävelemään 

2. Luetaan yllä oleva tarina. Oppilaat pitävät silmiään kiinni kuunnellessaan. 

3. Valitaan kaksi oppilasta kerrallaan Tarjoiksi. Tarjoille annetaan merkit (esim. pipo/huivi/teipinpala 

otsaan/pyykkipoika) 

4. Opettaja aloittaa ja lopettaa leikin ”kellon soitolla” (noin 3-5 min/kierros) 

5. Vaihdetaan Tarjoja niin monta kertaa, että kaikki halukkaat pääsevät kokeilemaan 

6. Lopuksi keskustellaan siitä, miltä tuntui olla Tarjan roolissa 

 

 

 

 

 

 

 

 


