
Erilainen ja ylpeä siitä -tietovisa 

Taksvärkin Challengers-ryhmän tietovisa osana syrjinnän vastaista kampanjaa. 

1. Milloin viimesi näit kaksi samanlaista ihmistä? 

a. Eilen 

b. En ole ikinä nähnyt 

c. Kysymys on kompakysymys, koska kahta samanlaista ihmistä ei ole. 

d. En muista 

2. Mikä näistä EI ole syrjinnän muoto? 

a. Kehotus syrjiä 

b. Välillinen syrjintä 

c. Välitön syrjintä 

d. Kaikki ovat syrjinnän muotoja 

3. Mitä on moniperusteinen syrjintä? 

a. Syrjintää, joka on hyväksytty laajalti 

b. Syrjintää, joka johtuu useammasta kuin yhdestä syystä 

c. Sitä ei ole olemassa 

d. Sitä, kun moni syrjii yhtä ihmistä 

4. Uskonto on hyvä syy syrjiä 

a. Totta  

b. Tarua  

5. Ableismi on syrjintää… 

a. …köyhiä kohtaan 

b. …sukupuolen perusteella 

c. …vammaisia kohtaan 

d. …ihonvärin perusteella 

6. Seksismillä tarkoitetaan vain naisiin kohdistuvaa syrjintää. 

a. Totta  

b. Tarua  

7. Syrjintä voi olla myös kehujen muodossa 

a. Totta  

b. Tarua  



8. Oppimisvaikeuksien sivuuttaminen ei ole syrjintää. 

a. Totta  

b. Tarua  

9. Mikä näistä esimerkeistä on välillistä syrjintää? 

a. Huutelu  

b. Syrjiminen toisen käskystä 

c. Esteellinen ympäristö 

10. Mikä seuraavista Ei ole syrjintää, vaikka saattaa vaikuttaa siltä? 

a. Äänestämisen ikäraja 

b. Vastatoimet syrjintää estävien lakien poistamiseksi 

c. Ulkopuolelle jättäminen 

d. Työhaastattelussa tietyn etnisyyden arvostaminen yli muiden 

11. Mitä yhdenvertaisuus tarkoittaa? 

a. Kaikkia kehutaan 

b. Se ei ole toivottu asia 

c. Kaikki ovat rikkaita 

d. Kaikilla on samat mahdollisuudet riippumatta yksilöllisistä ominaisuuksista 

12. Onko positiivinen erityiskohtelu sallittua? 

a. On, tilapäisesti 

b. Ei ikinä 

c. On, aina 

13. Miten voit vähentää syrjintää omalla toiminnallasi? 

a. Kiusaamalla syrjijiä 

b. Puuttumalla ulkopuolelle jättämiseen/huuteluun kun näet sitä 

c. Jättämällä huomiotta, koska yhden ihmisen toimilla ei ole vaikutusta 

d. Opiskelemalla syrjittyjen ryhmien historiaa ja oikeuksia 

 

 

 

Oikeat vastaukset: 1. b ja c 2. d 3. b 4. b 5. c 6. b 7. a 8. b 9. c 10. a 11. d 12. a 13. b ja d 



Lähteet: 

syrjinta.fi  

Ableismi on termi ja käsite, joka on jokaisen opiskelijaa ohjaavan tärkeää tietää - 

Oppijan oikeus (hamk.fi) 7 

Seksismi – Wikipedia 

Syrjintä – Wikipedia 


