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PELIN 
HENKI

tasa-arvoa, luovuutta ja 
digitaalisuutta ohjaukseen

Pelillisiä makupaloja sukupuolitietoisen 
ohjauksen tueksi: Kalle Koutsin 

materiaalitärppejä

Pelin henki –webinaarissa osallistujat tekivät Kalle koutsi pulassa nimisen 
kokonaisuuden pelillisiä tehtäviä. Tässä neuvotaan, miten tehtäviä 

pääsee suorittamaan myöhemminkin ja listataan sukupuolten tasa-arvon 
edistämiseen liittyviä materiaaleja, joihin tehtävissä viitattiin.

CONNEXT for inclusion -hanke 
Kalle koutsi pulassa -tehtäväkokonaisuus. 
Tehtävät julkaistaan CONNEXT:n nettisivulla. Tutustumaan peliin pääset 
osoitteessa seppo.io - Pelin kirjautumiskoodi: C4336C

Osuma - osallistamalla osaamista -hanke 
Tasa-arvoisen ohjauksen lautapeli

Kepeli - Kotoutumista kehollisilla ja pelillisillä menetelmillä -hanke
Pelillisiä harjoitteita työelämästä:
Materiaali 1 / Materiaali 2

Peliklaani -hanke 
PeliKlaani-hankkeen materiaalit tulossa nettisivulle elokuussa.

Saku ry ja Työterveyslaitos
Ammattiosaajan työkykypassin vahvuuksia ja taitoja

Potentiaali -hanke
Stereotypioita purkavan ohjauksen kehittämishanke: tasa-arvoon ja opinto-ohjaukseen 
liittyvä kysely ja haastattelut sekä OAMK: Osallistava työpajamalli tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuussuunnitelmatyön tueksi. 
Materiaali 1 / Materiaali 2 / Materiaali 3 / Materiaali 4

Suomen Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi 
Turvallisemman tilan periaatteet

Rauhankasvatusinstituutti
Teflon-testi
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http://www.connextforinclusion.eu/fi
https://seppo.io/
http://osuma.metropolia.fi/
http://osuma.metropolia.fi/osuma-peli
http://kepeli.metropolia.fi/
http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/innostu-ammateista/
http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/mieltymysmittari-taitoja-harrastuksia-ja-ammatteja/
https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/peliklaani-osallisuutta-luovilla-ja-pelillisilla-menetelmilla/
http://www.tyokykypassi.fi/
http://www.tyokykypassi.fi/wp-content/uploads/2019/03/Vahvuuksia-ja-taitoja.pdf
http://www.potentiaalihanke.fi
https://www.potentiaalihanke.fi/tayv-suunnittelu/
https://www.potentiaalihanke.fi/miten-tasa-arvoa-ja-yhdenvertaisuutta-edistetaan-ohjauksessa-ja-opetuksessa/
https://www.potentiaalihanke.fi/osataanko-tasa-arvosta-ja-yhdenvertaisuudesta-keskustella/
http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202101293247
http://www.alli.fi/
http://www.alli.fi/palvelutnuori2020/nuori2020-turvallisempi-tila
https://rauhankasvatus.fi/
http://www.rauhamaassa.fi/wp-content/uploads/2018/01/Teflon-testi.pdf 
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Muita sukupuolten tasa-arvon edistämiseen 
liittyviä inspiraatiomateriaaleja

POTentiaali - stereotypioita purkavan ohjauksen kehittämishanke
Suositeltavat videot tasa-arvotyöhön
Millaisin menetelmin voit tukea nuoria omannäköisten valintojen tekemisessä? 
Webinaaritallenne 21.4.2021
Potentiaalipolku-pohdintapeli koulutukseen ja työuraan liittyvien asioiden miettimiseen

Tämä elämä -hanke
Vahvuuspeli

Tasa-arvo pelissä
Työkalu reilumpaan asiakaskohtaamiseen -nettipeli

Jaana Tiiri: Identiteettipeli
Moniperusteisen syrjinnän ehkäisyyn kehitetty peli. Opinnäytetyö

SETA ry: Normit nurin! -opas
Normikriittinen käsikirja yhdenvertaisuudesta, syrjinnän vastustamisesta ja vapaudesta olla 
oma itsensä, 2013.

THL: Tasa-arvotiedon keskus
Tasa-arvon edistäminen ja tasa-arvosuunnittelu
Materiaali 1 / Materiaali 2

Unelmoi isosti! - Turun, Vantaan ja Espoon kaupunkien yhteiskampanja
Unelmoi isosti –video (2021)

http://www.potentiaalihanke.fi/
http://www.youtube.com/watch?v=WEAk_-Rtduo&list=PLenFgk0I6WrP-IxRhIWU3ruAV3h7A00qs
https://youtu.be/b98seGSZSxY
https://www.potentiaalipolku.fi/
https://www.tamaelama.fi/vahvuuspeli/
https://www.tamaelama.fi/vahvuuspeli/
http://www.espoo.fi/tasaarvopelissa
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020103021856
https://www.dropbox.com/s/bfgw8cddd30vtkp/NORMIT_NURIN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bfgw8cddd30vtkp/NORMIT_NURIN.pdf?dl=0
https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/tasa-arvon-edistaminen
https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/tasa-arvon-edistaminen/tasa-arvosuunnittelu
https://www.youtube.com/watch?v=WEAk_-Rtduo

