
PUNAINEN KORTTI RASISMILLE 

Euroopan laajuinen aloite (Show Racism the Red Card), jonka avulla asetutaan rasismia ja 
syrjintää vastaan urheilukentillä ja niiden ulkopuolella. Perustettiin Englannissa vuonna 1996 
vastalauseena rasistisille tapahtumille jalkapallokentillä.

Suomessa on näytetty yli 10 vuotta punaista korttia rasismille eri urheilutapahtumissa. Projektia 
vetävät Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto FIMU ry ja Jalkapallon Pelaajayhdistys (JPY). 

Tämän vuoden tavoitteita on:

1) kerätä eri urheilulajien ja -seurojen edustajia saman, kansainvälisesti tunnetun tunnuksen 
taakse

2) viedä rasisminvastaista sanomaa erilaisiin urheilutapahtumiin
3) luoda kasvatuksellinen lehtinen rasismiin liittyvistä teemoista (ns. kasvatuspaketti) lapsille 

ja nuorille

    Lisää tietoa projektista:

www.punainenkorttirasismille.fi

www.facebook.com/punainenkorttirasismille

www.instagram.com/punainenkorttirasismille

www.twitter.com/srtrc_finland



KASVATUSPAKETTI 

• Tarkoitettu esimerkiksi urheiluseurojen, iltapäiväkerhojen ja koulujen käyttöön 

• Tavoitteena on saada lapset ja nuoret pohtimaan yhteiskunnassamme ajankohtaisia 

teemoja (esim. monikulttuurisuus, syrjäytyminen, vihauhe, rasismi) osallistavien 
harjoitteiden ja liikunnan avulla 

• 5 oppimistavoitetta:

1) Mitä on rasismi? (pohdinta)

-millainen käytös voidaan tulkita rasistiseksi ja millaista on vihapuhe? 
-miten rasistiseen käytökseen ja vihapuheeseen voitaisiin puuttua?

2) Erilaisuuden ymmärtäminen (leikki)

-10 m juoksukisa, jossa erilaisia rooleja (esimerkiksi yhdessä roolissa saa pomppia vain 
yhdellä jalalla, yhden täytyy edetä pitäen käsiään omissa nilkoissaan, yksi menee 
rapukävelyä, yksi saa pomppia tasajalkaa, yksi saa juosta tavallisesti jne.). 
-jokainen kokeilee jokaista roolia ja sen jälkeen keskustellaan miltä erilaisuus tuntuu

3) Ennakkoluulot (pohdinta)

-urheilijoista kuvia ja heidän tietojensa (ikä, etninen alkuperä, kansalaisuus, urheilulaji) 
arvaaminen
-vastausten kertominen, ennakkokäsitysten arviointi niiden suhteen
-keskustelu ennakkoluuloista ja niiden merkityksestä oletuksille

4) Syrjintä ja reilu peli (leikki)

-ryhmäkilpailu, esimerkiksi sukkulaviesti jossa ryhmät laitettu jonoihin ja ryhmän 
ensimmäinen kiertää (esim. pallo kädessään tai jalalla palloa kuljettaen) ensin sovitun 
merkin ja lähettää seuraavan jonosta matkaan kunnes jokainen jonosta on käynyt 
kiertämässä merkin
-ohjaaja tietoisesti suosii jotain ryhmää ja hylkää muut ryhmät kuvitteellisten 
sääntörikkomusten takia
-lopuksi ohjaaja paljastaa suosineensa jotain ryhmää ja keskustellaan sen aiheuttamista 
tunteista sekä reilun pelin merkityksestä

5) Seuraa johtajaa (leikki, jossa ohjaaja mukana)

-1. kierroksella lihaskuntoliikkeitä tehdään ympyrässä, jokainen saa näyttää oman liikkeen 
(ei samaa kuin edellä tehneet) ja muut tekevät perässä
2. kierroksella sama tanssiliikkeinä
-tarkoituksena mukavuusalueelta poistuminen, heittäytyminen ja hauskanpito


