
Bonita Toro on espajalainen nautaneito, joka on kansainvälisten nuorisovaihtojen  
konkari. Pelkästään Käkkäläjärven kanssa Bonita on tehnyt jo 5 vaihtoa ja Simo-Petteri  

on hänen luottoystävänsä. Bonita oppi aluksi toimintamenetelmiä muilta, mutta alkoi  
sitten keksiä niitä itse kavereiden kanssa. Hän on ymmärtänyt, että nuorisovaihtojen  

tarkoituksena on avata silmiä, oppia uutta ja ällistellä ihmeellisyyksiä. 

Näillä menetelmillä Bonita katsoo ennakkoluulojen taakse.  
Millä tavoin te voisitte tehdä samanlaisen kurkistuksen?

BONITA TORON 
menetelmät ennakko- 

luulojen käsittelyyn



Ennakkoluuloja rikkova kaupunkiseikkailu

Selvitetään omat ennakkoluulot testillä. Sitten 
etsitään erilaisia syrjittyjä ryhmiä – vammaisia, 
transseksuaaleja, maahanmuuttajia, pakolai-
sia, homoja, erikielisiä tai eri uskontoisia… –  ja 
jokaisen tehtävänä on arvioida, kuinka paljon he 
tietävät valituista ryhmistä. Kaupunkiseikkailu-
joukkueet muodostetaan niin, että kohderyhmäs-
tä vähiten tietävät ovat yhdessä. Kaupunkiseik-
kailun aikana vieraillaan eri ryhmiä edustavissa 
järjestöissä ja opitaan, millaisia haasteita he 
kokevat. Turistinähtävyyksiä katsellessa haasta-
tellaan paikallisia heidän mielipiteistään ryhmiä 
kohtaan. Illalla omat ajatukset puretaan kaikkien 
ryhmien kesken. Pitäisikö meidän kampanjoida 
jonkin vähemmistön oikeuksien puolesta? 

Naamakerroin

Me luotamme herkästi stereotypioihin. Teemme oletuksia 
kielen, ihonvärin tai pukeutumisen perusteella. Entä jos eri 
maiden nuoret keräävät kasvo- ja kokovartalokuvia omien 
maidensa julkkiksista, joilla kaikilla on erilainen tarina, 
mitä ulkonäkö antaa olettaa? Kuvat jaetaan kahdelle ryh-
mälle. Toinen ryhmä saa kasvokuvat, toinen kokovartalo-
kuvat. Ryhmien tehtävä on päätellä kuvista, mikä henkilön 
tarina voisi olla. Höh? Toiset luulivat, että Leo-Pekka Tähti 
oli miesmalli, toiset arvelivat hänen elämänsä olevan han-
kalaa pyörätuolissa. Vetäjänuoret paljastivat, että hän on 
ratakelauksen kolminkertainen paraolympiavoittaja. Näin 
opitaan, että ensioletus ei ole aina totta.

Kokea ennakkoluulot oman nahan alla

Tehkää ruokailusta tilanne, jolla joudutte itse han-
kalaan tilanteeseen. Neljän ruokailijan pöydässä 
yhden silmät on sidottu, toinen saa käyttää vain 
yhtä kättä, kolmas ei saa puhua ja neljäs ei kuule 
mitään. Miltä se tuntuu? Toisaalta rohkeimmat 
voivat lähteä kaupungille kokeilemaan rajoja. Entä 
jos pukeudun päiväksi burkhaan, kohdellaanko 
minua eri tavalla? Mitä jos kaksi poikaa kävelevät 
kaupungilla pari tuntia käsi kädessä, huutelee-
ko joku perään? Mitä tapahtuu, jos seison torilla 
silmät sidottuna, vieressäni kyltti ”olen muslimi, 
halaa minua”? Näistä kokemuksista voi syntyä 
blogitarinoita, somepäivityksiä tai videoita ja niitä 
levittämällä voi yrittää vaikuttaa asenteisiin.


