
  

 

Roolikortit Askel eteenpäin -harjoitukseen 

 

Olet 14-vuotias maanviljelijän poika, asut syrjäisessä vuoristokylässä. 

Olet perheen ainut lapsi. 

 

Olet 9-vuotias. Asut perheesi kanssa hienossa talossa, jossa on uima-

allas. Isäsi on pankinjohtaja ja äitisi juristi. Sinulla on isoveli. 

Vanhempasi ovat paljon töissä. 

 

Synnyit tässä kaupungissa, mutta vanhempasi muuttivat tänne Aasiasta. 

Vanhemmillasi on ravintola ja auttelet heitä usein sisaresi kanssa. Olet 

13-vuotias.   

 

Olet 10-vuotias brasilialainen poika, joka asuu suurella slummialueella 

Sâo Paulossa.  

 

Muutit tähän maahan vauvana. Nyt olet 10-vuotias. Naapurissasi asuu 

paljon muita maahanmuuttajia. Isälläsi on kauppa. Puhut sekä entisen, 

että uuden kotimaasi kieltä ja tulkkaat usein äidillesi ja isoäidillesi. 

 

Olet 14-vuotias, asut äitisi kanssa kahdestaan suomalaisen 

pikkukaupungin lähiössä. Äitisi on kuvataiteilija. Isäsi on vankilassa.   



  

 

Olet 11-vuotias. Olet elänyt kasvatusvanhempiesi perheessä pienestä 

asti, koska omat vanhempasi eivät pystyneet huolehtimaan sinusta. 

Kasvatusvanhempasi ovat mukavia. Samassa perheessä asuu muitakin 

lapsia. Asutte isossa omakotitalossa.  

 

Olet 15-vuotias tyttö. Sinulla on synnynnäinen vamma ja käytät 

pyörätuolia. Asut kesikokoisessa kaupungissa kerrostalossa 

vanhempiesi ja kahden sisaresi kanssa. Vanhempasi ovat opettajia.  

 

Olet kiinalaisen maahanmuuttajan poika. Isälläsi on hyvin menestynyt 

yritys. Asutte suomalaisessa keskikokoisessa kaupungissa. 

 

Olet paennut sotaa perheesi kanssa tähän maahan vuosi sitten. Olet 8-

vuotias. Et osaa kunnolla tämän maan kieltä. Sinulla on äiti ja isä ja neljä 

sisarta. Et tiedä, milloin pääset takaisin kotiin.  

 

Olet 13-vuotias poika ja vanhin viidestä lapsesta. Isäsi ajaa kuorma-

autoa ja on paljon poissa. Äitisi on tarjoilija, jonka on usein 

työskenneltävä iltaisin. Sinun täytyy usein huolehtia pienemmistä 

sisarista.   

 

Olet 10-vuotias bangladeshilainen tyttö. Työskentelet vaatetehtaassa.  

Palkkasi on pieni ja menee perheesi kuluihin.  

 



  

 

Olet 12-vuotias poika. Vanhempasi ovat eronneet. Vanhempasi asuvat 

eri kaupungeissa. Vietät vuoroviikonloput äitisi ja hänen uuden 

miesystävän sekä isäsi uuden perheen kanssa. Sinulla on kaksi 

puolisisarta isäsi uudessa perheessä. 

 

Olet 11-vuotias tyttö, asut isäsi kanssa Keski-Suomessa. Isäsi on 

sairaanhoitaja ja työskentelee myös öisin. 

 

Olet suurlähettilään lapsi. Olet asunut monessa eri maassa. Olet 

vaihtanut usein koulua ja sinulla ei ole juurikaan ystäviä.  

 

Olet 9-vuotias poika, joka elää sateenkaariperheessä äitiensä kanssa.  

Asutte rivitalossa ja teillä on koira.  

 

Olet laittomien maahanmuuttajien 13-vuotias tyttö. Asutte Suomessa 

tuttavaperheen asunnossa.   

 

Olet 16-vuotias tyttö. Vanhemmillasi on päihdeongelmia. Joudut usein 

huolehtimaan heistä. Peruskoulusi jäi kesken.  

 

Olet miljoonakaupungin kaduilla elävä 9-vuotias katulapsi. Sinut ajettiin 

ulos kodistasi. 

 



  

 

Olet 14-vuotias tyttö Pohjois-Suomesta. Asut perheesi kanssa pienen 

kylän lähistöllä. Vanhempasi ovat poronhoitajia. Olet ainut lapsi.     

 

Olet 10-vuotias romanialainen tyttö. Asut hökkelitalossa pienessä 

kylässä. Talossa ei ole kylpyhuonetta. Perheessänne on kahdeksan lasta. 

 

Sinä ja vanhempi veljesi menestytte koulussa hyvin, erityisesti 

matematiikassa ja fysiikassa. Olette 15-vuotiaita. Vanhempasi ovat 

professoreita. He lähettävät sinut säännöllisesti erityiskursseille ja 

harjoitusleireille valmistautumaan erilaisiin kilpailuihin.  

 

Olet pääkaupunkiseudulla asuva nelihenkisen perheen 13-vuotias lapsi. 

Asut rivitalossa. Harrastat liikuntaa ja musiikkia.  

 

Olet 11-vuotias poika. Sinulla on oppimisvaikeuksia ja sinua kiusataan 

koulussa. Asut vanhempiesi kanssa jotka käyvät töissä ja heillä ei ole 

paljon aikaa auttaa sinua läksyissä. 

 

Olet 8-vuotias afrikkalainen maahanmuuttajapoika. Asut perheesi 

kanssa pääkaupungin lähiössä. Sinulla on kaksi sisarta. Harrastat 

jalkapalloa. Isäsi on bussin kuljettaja. Äitisi hoitaa sisaria kotona. 

 

 


