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Autat ihmisiä. 

Teet parhaasi.

Toimit rohkeasti.

Kannat vastuuta. 

Puolustat heikompia.

Tarkkailet maailmaa.

Opettelet uusia asioita.

Ryhdyt työhön reippaasti.

Teet jotain muuta tärkeää.

Sinä olet kuin Miina, 
koska... 
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Ihmiset ovat aina keksineet  
erilaisia tapoja ennustaa tulevaa. 
Tanssiva karhu nyökkäsi Miinan  
äidille markkinoilla 9 kertaa. 
Nyökkäykset ennustivat,  
että Miinan äiti saa 9 lasta.

Oletko sinä tavannut ennustajan?

Oletko sinä tehnyt esimerkiksi 
juhannus- tai morsiustaikoja?

Kerro lisää.

Kun Miina oli lapsi,  
niin lapset tekivät usein töitä.  
Miina ja Miinan sisarukset  
huolehtivat toisista lapsista,  
kävivät paimenessa  
ja tekivät töitä tehtaalla. 

Oliko sinulla omia töitä  
tai askareita, kun olit lapsi? 

Kerro lisää.

Miina muisti aina  
ensimmäisen lahjan,  
jonka hän sai.  
Miina sai veljeltään parin  
kauniita kahvikuppeja.

Oletko joskus saanut lahjan,  
joka on sinulle erityisen tärkeä? 

Kerro lisää. 

Miina kastettiin Vilhelmiinaksi,  
mutta häntä kutsuttiin Miinaksi.  
Miina sai elämänsä aikana useita 
lempinimiä ja pilkkanimiä.  
Miinaa kutsuttiin esimerkiksi 
Piikakenraaliksi, koska hän  
puolusti piikojen oikeuksia. 

Ovatko ystäväsi antaneet sinulle 
lempinimiä? Millaisia?

Millaisen lempinimen antaisit 
vierustoverillesi?
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Miina halusi opiskella, mutta  
opiskelu ei ollut mahdollista  
köyhälle tytölle.  
Miina kävi vain vähän aikaa 
kiertokoulua ja tehtaankoulua.  
Miina luki paljon kirjoja ja lehtiä, 
kuunteli tarkasti ja keskusteli  
erilaisten ihmisten kanssa.

Oletko sinä opiskellut niin paljon  
kuin haluat? 

Kun sinä haluat tietää jotain,  
miten sinä etsit tietoa?

Miina oli kotoisin köyhästä kodista  
ja teki paljon raskasta työtä.  
Miina myös näki, miten vaikeaa  
elämä oli varsinkin nuorille,  
köyhille naisille.  
Siksi Miina halusi,  
että köyhien ja rikkaiden välillä  
sekä miesten ja naisten välillä  
olisi tasa-arvo.

Ryhmässä on hyvä olla, kun kaikki 
tuntevat olevansa tasa-arvoisia. 
Keksikää yhdessä reilun ryhmän  
resepti.

Vanhemmat haluavat usein jakaa 
omille lapsilleen elämänohjeita.  
Miinan isä Juho opetti lapsiaan: 
”Ihmisen täytyy ajatella asiat niin,  
että voi elää vaikka sata vuotta  
tai kuolla huomenna.”

Antoivatko sinun isäsi tai äitisi 
elämänohjeita?

Millaisia?

Ihmisillä on usein esikuvia.  
Usein ihmiset toivovat,  
että voisivat olla samanlaisia  
kuin esikuvansa. 
Miinalle tärkeä ihminen oli 
Miinan mummo, Heta-muori.  
Koska Heta oli lapsenpäästäjä eli 
auttoi äitejä synnytyksessä,  
Miinakin halusi opiskella kätilöksi.

Onko sinulla joku tärkeä ihminen,  
joka on esikuvasi?  
Haluaisitko olla joissain asioissa 
samanlainen kuin hän?
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Muutoskortit 
Millainen olin? Millainen olen? 

Millaiseksi haluan tulla?

Millainen olit lapsena? Valitse kortti tai kirjoita sana. 
Kerro, oletko muuttunut. 

Millainen olet nyt? Valitse kortti tai kirjoita sana.   
Kerro, mitä iloa ominaisuudesta on.

Millainen haluaisit olla tulevaisuudessa?   
Valitse kortti tai kirjoita sana. Miksi?

Kukin osallistuja nostaa sattumanvaraisen kortin  
ja kertoo, kuvaako sana häntä vai ei. 

Kortteja on runsaasti, ja alussa on helpompia sanoja.  
Tulosta kortteja ryhmälle sopiva määrä. Lopussa on tyhjiä 
kortteja uusia sanoja varten. Leikkaa kortit viivoja pitkin.

ahkera

hiljainen

villi iloinen

rohkeajärkevä

kiltti

herkkä
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rauhallinen

reipas

urheilullinen

äidillinen tarkka

musikaalinentaiteellinen

auttavainen

rehellinen

utelias
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sisukas

vilkas

valoisa

kätevä kekseliäs

harkitsevahaaveileva

avoin

sitkeä

uskalias
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huolellinen

aurinkoinen

tyytyväinen

huomaavainen innostuva

idearikasitsenäinen

täsmällinen

tunnollinen

huoleton
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leikkisä

kohtelias

mietteliäs

päättäväinen oppivainen

omalaatuinenoma-aloitteinen

myönteinen

luottavainen

käytännöllinen
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pippurinen

huolehtivainen

salaperäinen

tarmokas sanavalmis

tasainensopuisa

seikkailunhaluinen

realistinen

pohdiskeleva



CC  Kirsi Alastalo  2016   

intohimoinen

toimelias

hienotunteinen

tiedonhaluinen määrätietoinen

huumorintajuinenvaihtelunhaluinen

tarkkaavainen

ennakkoluuloton

välitön
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