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Mikä Minun Silmin Sinun Silmin -ohjelma?
• Minun Silmin, Sinun Silmin (MiSi) on Helsingin kaupungin kehittämä

toimintamalli
• Kohderyhmänä erityisesti nuoret: koulutus soveltuu parhaiten 8.-9.-

luokkalaisille ja sitä vanhemmille.
• Toimintamalli tähtää arjen konfliktien ratkaisutaitojen oppimiseen ja

monialaisen ajattelun edistämiseen
• Osana Helsingin kaupungin strategiaa

• Mukana-ohjelma nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi 2017-2021
• Helsingin kotouttamisohjelma 2018-2021
• Maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2018-2021

(Make)
• Kiusaamisen vastainen ohjelma (KVO13)



Mitä harjoitellaan?
• Omien ja toisten tunteiden tunnistaminen
• Aktiivinen kuuntelu
• Empatia
• Puhuttujen sanojen vaikutus (provosoiva vs. neutraali puhe)
• Omien ja toisten arvojen tunnistaminen
• Neuvottelutaidot
• Medialukutaito
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6+1 moduulia ohjaajien johdolla
1. Muutos, nivelvaiheet ja

resilienssi
2. Ihmissuhteet
3. Ryhmään kuuluminen
4. Neuvottelutaidot
5. Oikeudenmukaisuus
6. Media
7. Mitä opimme?

Kesto 75 min/ tapaamiskerta
• Kotitehtävät tukevat opittua taitoa

Harjoiteltavat taidot
• Resilienssi, muutoksiin sopeutuminen,

stressinhallinta
• Aktiivinen kuuntelu, vuorovaikutus-, tunne-, ja

empatiataidot
• Sosiaalinen identiteetti vs. yksilöidentiteetti
• Neuvottelutaidot
• Demokratian periaatteet, ryhmätyötaidot
• Moni- ja medialukutaito
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MiSi oppiaineiden osana
1. Terveystieto
2. Opinto-ohjaus
3. Yhteiskuntaoppi
4. Katsomusaineet
5. Äidinkieli

Minun silmin, Sinun silmin –
ohjelma vastaa myös kaikkiin
opetussuunnitelman laaja-
alaisen osaamisen tavoitteisiin.

Harjoiteltavat taidot (OPS)
• Vuorovaikutus-, tunne-, ja empatiataidot sekä

resilienssi
• Demokraattinen päätöksenteko, talous,

oikeudenmukaisuus
• Keskustelu ja mielipiteiden ilmaisu vieraalla

kielellä
• Eettinen ajattelu ja kestävä elämäntapa
• Ryhmätyötaidot
• Moni-/medialukutaito, neuvottelu- ja

ryhmätyötaidot
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Minun silmin, Sinun silmin -ohjelma
• Ohjelma edistää monipuolista kulttuurista osaamista ja tukee

kulttuuri-identiteetin ja kulttuurisen pääoman rakentamista, sekä
vahvistaa nuoren toimijuutta.

• MiSi tarjoaa mahdollisuuden harjoitella demokratia-,
vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja sekä käsitellä identiteetin ja
arvojen merkitystä nuoren omassa elämässä.

• Lisäksi ohjelma sisältää eri oppiaineiden sisältöjä ja teemoja
esimerkiksi yhteiskuntaopista, äidinkielestä, terveystiedosta,
katsomusaineista sekä opintojenohjauksesta ja sopii näin myös eri
oppiaineisiin sisällytettäväksi osaksi.



Ennaltaehkäisevä toimenpide
Ohjelman tavoitteena on ennaltaehkäistä väkivaltaista
ekstremismiä ja radikalisoitumista, vastakkainasettelua sekä
kiusaamista kouluissa ja oppilaitoksissa:
• vahvistamalla oppilaiden ja opiskelijoiden reflektointi- ja

empatiakykyä sekä kykyä asettua toisen asemaan
• laajentamalla osallistujien käsitystä omista ja toisten arvoista
• harjoittamalla vuorovaikutus taitoja
• antamalla konkreettisia ajattelun ja toiminnan välineitä arjen

tilanteiden ja konfliktien kohtaamiseen ja ratkaisemiseen
väkivallattomasti



Ohjaajakoulutukset
• 22.3. – 24.3.2021
• Koulutuksiin voi ilmoittautua Onni–koulutuskalenterissa
• Lisätietoja: marjaana.martinezdepinillo@hel.fi
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