
Abnormal Superhero
Työpaja, jossa käsitellään normeja. Pitääkö tiettyihin normeihin mahtua, 
että voi olla sankari? Kaikki tekevät omat supersankari- alter egonsa ja 
valokuvaavat sen miljöössä, esimerkiksi kaupungilla.

Suunnittelu: Katriina Haikala, Heidi Lunabba, Vilma Metteri, Riikka Wallin ja 
liikuntavammaisista nuorista koostuva referenssiryhmä. 

Kohderyhmä: Suunniteltu 13-17 –vuotiaista nuorista koostuville kouluryhmille tai 
erityisryhmille. Mielellään useampi ohjaaja. 

Tavoite: Kyseenalaistaa tämänhetkisiä normeja ja rohkaista nuoria pohtimaan 
miten normit konstruoidaan ja miten niitä voi haastaa. 

Materiaalit: Isoja paperiarkkeja, paperia rullalla tai kartonkia, paksuja isoja mustia 
tusseja, teippiä ja sinitarraa. 
Lisäksi valikoimaa voi laajentaa erivärisillä ja –kokoisilla papereilla, värikynillä, 
väritusseilla, maalilla, pensseleillä, värillisellä teipillä, kangaspaloilla, glitterillä – 
kaikella mitä voi käyttää osana supersankaria. 
Kameroita ja mahdollisuus käyttää Internetiä. 
Projektilta voi tilata inspiraatiokortteja niin kauan kuin niitä löytyy varastosta, lähetä 
kysely osoitteeseen hello@inartproject.info

Aika: Vähintään 3 tuntia, työpajasta voi tehdä pidemmän. 
Kommentti: Tässä on monta harjoitusta, ohjaaja voi itse valita ryhmälle sopivat 
riippuen siitä kuinka paljon aikaa on käytettävissä. 
Yksi versio tehtävästä löytyy myös Folkhälsanin koulumateriaalista ” Lilla häftet för 
mera rättvisa i skolan” (pieni vihko enemmälle oikeudenmukaisuudelle koulussa).



Työpajan sisältö
1. Lyhyt esittely In-projektista (5 min)

2. Aloituskierros – osallistujien ja muiden mukana olevien esittely (15 min)

Jokainen kertoo kuka ja mitä on, millainen olo tällä hetkellä on ja mitä odottavat 
työpajalta. Kierros tehdään niin, että istutaan ympyrässä jotta kaikki voivat 
nähdä toisensa. Yksi esine laitetaan ympyrän keskelle. Hän, joka haluaa aloittaa 
kierroksen, ottaa esineen. Kun hän on puhunut valmiiksi hän antaa esineen 
vierustoverilleen. Ainoastaan hän, jolla on esine, saa puhua. Muut kuuntelevat 
ilman, että kommentoivat tai kyselevät. Tarkoitus on, että kaikki saavat niin pitkän 
puheenvuoron kuin tarvitsevat ja että myös ujot tai varovaiset nuoret saavat yhtä 
paljon tilaa kuin muut. Vaihtoehtoisesti: Kaikki kertovat jotakin, joka saa heidät 
tuntemaan itsensä tervetulleeksi ryhmään. 

3. ”Collective Drawing” (20 min)

Tehdään alkulämmittelyä ja piirretään ilmaan mielikuvien avulla, kokeillaan viivan 
kuljetusta paperilla ja erilaisia tapoja käyttää kynää, haetaan liikeratoja ja tapoja 
piirtää ja liikkua yhteisen paperin edessä. 

Aloitetaan piirtämällä seinällä olevalle yhteiselle isolle paperille. Paperin pitää olla 
niin iso, että kaikki nuoret voivat piirtää samaan aikaan, mutta he saavat mielellään 
olla lähekkäin. Harjoitellaan erilaisia piirustustapoja. Vaihdamme paikkoja, kaikki 



saavat piirtää koko paperille. Välillä on hyvä ottaa muutama askel taaksepäin, jotta 
näkee koko paperin.

Apuvälineinä kyniä voidaan teipata keppeihin. Näin nuoret ylettyvät pidemmälle. 

Vaihtoehtoisesti: Jos kaikilla on erivärisiä tusseja, nuoret voivat vaihdella paikkoja. 
Jos käytössä on värillinen tussi tai lyijykynä, voidaan samalle paperille tehdä toinen 
kerros mustalla tussilla. Harjoitus voi olla niin sanottu hiljainen harjoitus, niin että 
ohjaaja antaa ohjeita, mutta nuoret käyttävät ainoastaan kehonkieltä ja viestivät 
piirtämisen kautta.

Tavoite: Nuoret saavat kokeilla yhteistyötä ja kommunikointia ainoastaan kynä 
apuvälineenään. Koska piirustus lähinnä on erilaisten viivojen tekemistä ja alueiden 
täyttämistä eri tavoin, myös ne nuoret, jotka eivät koe olevansa hyviä piirtäjiä voivat 
huoletta osallistua samoin edellytyksin.

4. Rakenna hahmo (25 min)

Tehtävä voidaan tehdä mustalla tussilla samalle yhteiselle suurelle paperiarkille, jos 
aiemmassa tehtävässä on käytetty vaaleampia värejä.

Kokeillaan useamman hahmon piirtämistä. Kehitetään erilaisia karikatyyrisiä 
hahmoja konkreettisten esineiden pohjalta. Hahmot toteutetaan yhteiselle paperille 
käyttäen jokaisen uuden hahmon kohdalla sille tyypillistä piirustusilmaisua, joka 
kertoo hahmosta jotain oleellista. ”Millainen supersankari olisi kuulakärkikynä? Entä 
villalankakerä?” 



Kirjoita ominaisuudet: Nimi, Ikä, Asuinpaikka, Erikoistumisalue, Koulutus, 
Ominaisuus josta sankari pitää/ei pidä itsessään, Asia josta sankari pitää/ei pidä, 
Ystävät, Miten sankari liikkuu

5. ”Abnormal Superhero” (55 min)

a) Puhutaan supersankareista jotka piirrettiin, millaisia ominaisuuksia niillä on, 
miten niitä voisi käyttää arkielämässä? Millaisia supersankareita tunnemme 
jo? Onko heillä olemassa jotain normeja? Listaa sankariominaisuuksia. Pitääkö 
supersankareiden noudattaa näitä normeja? Rikkovatko meidän piirtämät sankarit 
näitä normeja vastaan?

Milloin, missä ja miten supersankareita tarvittaisiin arjessa?
Jos sinä olisit (normeja rikkova) supersankari, millainen haluaisit olla?

Referenssiryhmän kertomia normeja: voimakkaita, lentää, miehiä, laser 
katse, kauniit, hyvä kroppa, trikoot, ei syö, viitta, jalo aate, maski, hieno logo, 
kaksoisidentiteetti, ongelmia ihmissuhteissa, tavoitettavissa, tahtoo tehdä hyvää, 
tarvitsee laukaisijan, ulokkeet ja apuvälineet, ”bodybuilders go rautakauppa”, 
kuolemattomuus, 30 v.

b) Jaa Abnormal Superhero -kortit. On aika tehdä oma supersankari luonnollisessa 
koossa (1:1). Kaikki piirtävät omat supersankarinsa suoraan isolle kartongille. 
Pyydä nuoria piirtämään sankarinsa sarjakuvahahmoina, se saa mielellään olla 
yksinkertaistettu, eikä sen tarvitse olla anatomisesti oikein piirretty. Kun sankarit 
ovat valmiita, ne leikataan irti kartongista. Riippuen siitä miten paljon aikaa ryhmällä 
on, sankarit voi tehdä joko paperista tai kartongista, niin että ne seisovat itsestään. 
Tässä ainoastaan mielikuvitus on rajana.



c) Jokainen esittelee oman supersankarinsa, sillä saa mielellään olla nimi. 
Mietimme minne me sen laittaisimme. Missä ympäristössä siitä olisi eniten hyötyä?

Kysymyksiä, joita voi esittää nuorille: Jos sinä voisit päättää, mitkä ikävät asiat 
häviäisivät? Mihin sankari ensimmäiseksi tarttuisi?

Jos vielä on aikaa, voi miettiä sitä sanooko supersankari jotain. Tehdäänkö hänelle 
puhekuplia?

6. ”Abnormal Superhero” -hahmojen kuvaaminen julkisessa tilassa 
siirtymisineen (55 min)

Asetamme sankarit johonkin päin kaupunkitilaa ja kuvaamme ne siellä. Kaikkien 
nuorten sankarit kuvataan siinä, mihin ne on laitettu. Nuoret voivat itse kuvata 
sankarinsa tai ohjaaja voi kuvata ne silloin kun kiertää ja katsoo mihin ne on laitettu. 
Muista kuvata niin, että kuvasta näkyy missä ympäristössä sankari on, tai kuvaa 
sankari sekä läheltä että kauempaa, niin että ympäristö näkyy. Kuvassa sankarit 
voivat myös toimia yhdessä ja nuoretkin voivat olla mukana kuvissa jos haluavat.

Tämän jälkeen keräännymme taas yhteen. Lataamme valokuvat tietokoneelle ja 
kirjoitamme blogipoostituksen, jossa kaikki kertovat omasta supersankaristaan ja 
siitä mitä se tekee.

7. Loppukierros (5 min)

Voinko oppia jotain joltain tänään tehdyltä supersankareilta? 


