
 

___ MINÄ       Tehtävä 1. Merkitse rastilla.    

___ KAVERIT        

___ ELÄMÄNKOKEMUS 

___ KOULUTUS 

___ MEDIA 

___ HARRASTUKSET  

___ PERHE 

___ TIETO       

___ SOME 

___ HINTA 

___ PELKO 

___ TYÖPAIKKA 

___ LAKI  

___ HALU OLLA SAMANLAINEN KUIN MUUT    

___ MUOTI       

___ IHMISOIKEUDET 

___ LAATU  

___ ELÄMÄNKATSOMUS   

 ___ MUU mikä? 

Mikä tai kuka vaikuttaa 

valintojeni tekemiseen? 



 

___ OMA OPPIMINEN/KOULUTUS    Tehtävä 2. Merkitse rastilla. 

___ OMA HYVINVOINTI 

___ KULUTTAMINEN        

___ IHMISSUHTEET 

___ YHTEISKUNTA, lait, säännöt, tavat, kulttuuri 

___ KIERRÄTYS 

___ TURVALLISUUS KOULUSSANI      

___ HYGIENIA 

___ IHMISOIKEUKSIEN EDISTÄMINEN    

___ MAAHANMUUTTAJAT 

___ ILMASTONMUUTOS 

___ SOME 

___ YHDEN IHMISEN PAREMPI KOULUTUS KEHITYSMAASSA 

___ TASA-ARVO SUOMESSA 

___ TASA-ARVO MUISSA MAISSA 

___ MEDIA 

___ ILMAPIIRI KOULUSSA/OPPILAITOKSESSA 

___ MAAILMAN RAUHA  

___ MUU mikä?     

Mihin asioihin voin itse 

vaikuttaa? 



Tehtävä 3. MIELIPITEITÄ. Merkitse numerolla/numeroilla, mihin/keneen mielipide vaikuttaa. 

 

______ En hyväksy lapsityövoiman käyttöä ja pidän tärkeänä, että media kertoo yrityksistä, jotka toimivat epäeettisesti. 

______ Olen kiinnostunut siitä, mistä ruokani on peräisin. 

______ Ajattelen, että minäkin voin vaikuttaa siihen, että maailmasta tulisi parempi paikka elää. 

______ Ajattelen, että olen vastuussa itsestäni. Pidän siis huolta siitä, että minä pärjään. Muut pitäköön huolta itsestään. 

______ Mulle on tosi tärkeetä, että voin osallistua mua koskevaan  päätöksentekoon.  

______ Ostan reilunkaupan tuotteita, vaikka ne ovat kalliimpia ja joudun jättämään ostamatta jotakin muuta. 

______ Miks mun pitäs vaivautua? Kierrättäköön tai lahjoittakoon muut. 

______ Ostan kaupasta uuden muovipussin, koska en viitsinyt kantaa vanhaa mukanani. 

______ En mä valitä siitä, oppivatko lapset Afrikassa lukemaan. 

______ Turvallisuutta voi luoda jokainen ihminen omalla käytöksellään. 

______ Heitän pikaruoka-annoksestani jääneet roskat ulos mopoauton ikkunasta. 

______ Vien vanhat tavarani kierrätykseen. 

______ Otan selvää yhden maan ihmisoikeuksista ja kerron maan tilanteesta muillekin. Tieto vaikuttaa. 

______ Suomessa on turvallista, ei sotaa eikä nälänhätää. Muut maat voi huolehtia itse omista kansalaisistaan. 

______ Vanhempani huolehtivat valinnoista. Ei mun tartte välittää mistään. 

______ Haluan olla mukana vapaaehtoistoiminnassa, koska auttaminen saa minut hyvälle mielelle. 

______ Maahanmuuttaja kysyy minulta tietä kirjastoon. Vastaan hänelle ystävällisesti ja neuvon tien. 

______ Opiskelen insinööriksi, jotta voin kehittää uusia tapoja suojella meriä saastumiselta. 

______ Annan jätskirahani hyväntekeväisyyskeräykseen. 

______ Vesi. No, Suomessa sitä ainakin riittää. En mä välitä siitä riittääkö sitä jossain Aasian takahikiällä. Mä käytän sitä niin paljon  

             kuin käytän. 

______ Mun mielestä ihmisiä täytyy auttaa, jos ne on hädässä. Tai niin mä ainakin haluaisin, että mua autettais.  

______ Hyvä esimerkki saa aikaan hyvää, koska se kannustaa muitakin toimimaan samalla tavalla. 



 

Mielipiteet vaikuttavat seuraaviin ryhmiin…. 

       

 

 1. MINÄ   2. MUUT IHMISET 

  3. SUOMI   4. MAAILMA 

6. KEHITTYVÄT MAAT   5. LUONTO 

  7. MUU mikä? 


