
Kuolet 
epäselvissä 

olosuhteissa.
Hävisit.

SIIRRY 
SUORAAN

TULEVAISUUS-
RUUTUUN

SÄÄNNÖT Heitä noppaa ja liiku saamasi silmäluvun mukaan. Kun reitillesi osuu 
tekstiruutu, siihen on pakko pysähtyä. Aloita seuraava vuorosi heittämällä noppaa, 
katso noppamerkkien                  osoittama suunta, heitä uudestaan ja jatka saamasi 
silmäluvun mukaan. Et voi vaihtaa suuntaa. Lisätietoa ruuduista pelilaudan alla. 
PELIN PÄÄTTYMINEN Peli voi päättyä laudalla neljään merkittyyn ruutuun.
Ruutuun “Tulevaisuus” on päästävä tasaluvulla. Peli jatkuu, kunnes kaikki pelaajat 
ovat päätyneet johonkin ruutuun. Voittaja on se, joka ensimmäisenä pääsee
”Tulevaisuus” -ruutuun. Kaikissa peleissä näin ei käy. Sellaista on elämä.

Olet poika. 
Vanhempasi
ovat koulutettua 
keskiluokkaa. 
Sinunkin oletetaan 
käyvän kouluja. 
Kuulut maasi 
etniseen
vähemmistöön.

Olet tyttö. Kuulut 
kotimaasi etniseen 
enemmistöön. 
Vanhempasi ovat 
köyhiä eivätkä 
käyneet kouluja, 
mutta sinulle on 
annettu siihen 
mahdollisuus. 

Olet poika. Äitisi on elossa 
ja isäsi on kuollut. Muista
sukulaisista ei tiedetä. 
Perheesi ei ole käynyt 
kouluja ja on asunut jo 
vuosia pakolaisleirillä. 

KOULU

Joudut
huonoon 

seuraan. Siirry 
kohtaan kaveri-

porukka.

LÄHTÖ Syyriaan sotimaan on lähtenyt länsimaista yhteensä noin 3000 nuorta, 
suurin osa heistä 18-29-vuotiaita.1  Euroopasta lähteneitä on eniten Iso-Britanniasta 
(17,9 %), Ranskasta(11,6%) ja Saksasta (11,1%).2  Suomesta on lähtenyt yli 50 henkeä.3 
Sotimaan lähteneistä ei voi tehdä yleistä profiilia, mutta usein kyse on nuorista, joilla 
on ei-eurooppalainen etninen tausta.4 Köyhyydellä ja suurilla yhteiskunnallisilla 
muutoksilla on historiallisesti ollut lisäävä vaikutus radikalisoitumiseen. Esimerkiksi 
suuren laman ja kylmän sodan aikana dokumentoitiin radikaaliryhmien kasvua. 5

KOULU Epäoikeudenmukaisuuden, syrjinnän ja nöyryytyksen tunteet ovat kautta 
historian olleet vahvoja muutoksen voimia.6 

NUORUUS Rekrytointi tapahtuu lähes aina herkässä ikävaiheessa. Nuori herää 
poliittisesti ja yhteiskunnallisesti, ja oman minuuden etsiminen alkaa. Monelle 
syy liittyä ääriryhmään on identiteetin etsintä.7

SOME Vaikka internet onkin vaikuttanut radikalisoitumiseen ja rekrytointiin, 
ketään ei värvätä täysin virtuaalisesti. Syvempi sitoutuminen ryhmään vaatii 
jatkuvaa sosiaalista vuorovaikutusta 8

KAVERIPORUKKA Ryhmäajattelu ja ryhmän painostus on lähes aina keskeistä 
radikalisoitumisessa, yksilö ei päätä yksin radikalisoitua.9 
RYHMÄTAPAAMINEN Ääriryhmiin rekrytoivat uskonnolliset auktoriteetit 

julistavat hyvin äärimmäistä ja kapeaa kuvaa uskonnosta, johon on liitetty 
omia poliittisia tarkoitusperiä.  Monet ääriliikkeisiin liittyneet ovat halunneet 
kostaa kokemansa ja näkemänsä vääryydet.10

REKRYTOINTI Hyvin pieni osa radikalisoituneista on valmis käyttämään 
todellista väkivaltaa saavuttaakseen tavoitteensa.11

LOPPU Ei ole olemassa mitään tiettyjä tapahtumia, tai edes yleisiä tapahtuma-
ketjuja, jotka automaattisesti johtavat radikalisaatioon yksilötasolla. Rekrytoin-
ti ääriryhmiin tapahtuu silti aina tarkoin määritellyssä sosiaalisessa ja poliitti-
sessa kontekstissa.12 

NUORUUS

VARHAISLAPSUUS

Kerrot tilanteesta 
vanhemmillesi. He 

sanovat, että heitä on 
syrjitty aina. Alat inhota 

koulua, opettajaa ja 
oikeastaan kaikkia 
enemmistökielen

puhujia.

Et löydä
uusia 

kavereita.

Löydät 
uusia

kavereita. Et osaa 
kieltäytyä 
suoralta 
kädeltä.

SOME

Liityt
verkostoon 

ja saat uusia 
ystäviä.

Keskustelet usein
saman nimimerkin 

kanssa. Eräänä päivänä 
puhutte Syyrian tilanteesta. 
Pohditte, mitä pakolaisleirille 
jääneiden ja sodan keskellä 

asuvien ihmisten hyväksi voisi 
tehdä. Joku mainitsee vapaa-

ehtoisverkoston, jossa 
kerätään avustusta 

Syyriaan. Heitä 
noppaa.

Seuraat
keskustelua maailman 

epäoikeudenmukaisuudesta. 
Yhden miehen räväköissä 

puheissa muut ovat väärässä ja 
tulevat vielä kärsimään, mutta

sinä voitat. Kommentoit miehen 
ajatuksia. Pian hän ottaa yhteyttä 

ja kertoo, että sinulle on 
tarkoitus. Hän kutsuu sinut 

ryhmätapaamiseen.

RYHMÄ-
TAPAAMINEN

Muut tapaamiseen tulleet 
ovat ystävällisiä ja kiinnostuneita 
perheestäsi. Vakava mies puhuu 

epäoikeudenmukaisuudesta, 
rasismista ja elämän tarkoituksesta. 

Koet, että hän puhuu juuri sinulle. 
Tilaisuuden päätyttyä sinut esitellään 
puhujalle. Hän kertoo, että sinäkin voit 

osallistua paremman maailman 
rakentamiseen. Se vaatii uhrauksia, 

mutta tuo suurta kunniaa.
Oletko kiinnostunut? 

Heitä noppaa. 

REKRYTOINTI

Ryhmän johtaja 
haluaa, että liityt Syyrian 
taistelijoihin. Hän neuvoo 

lentojen hankinnassa ja voi 
järjestää kuljetuksen sota-

alueelle. Hän vakuuttaa, että 
olet päättänyt oikein: saat 
seikkailla ja tarkoituksen 

elämällesi. Heitä 
noppaa. 

TAISTELUTILANNE

Saavut paikalle päivien 
matkan jälkeen. Kaikesta 

on pulaa: ruuasta, unesta, 
lääkkeistä. Majapaikat ja 

käskyt vaihtuvat. Olet 
toisten armoilla. Et tiedä, 

mitä tapahtuu. 
Heitä noppaa.

Kuukausien kuluttua 
yrität palata kotiin. Sieppaat 
varusteita ja lähdet matkaan 

yöllä. Suurien vaikeuksien jälkeen 
pääset konsulaattiin Turkissa. 
Perheesi suostuu maksamaan 

matkasi kotiin. Eräänä keväisenä 
päivänä saavut eurooppalaiselle 

lentokentälle.
Olet henkisesti 
aivan lopussa. 

 
Olet innokas

ekaluokkalainen.
Huomaat, että opettaja 

kohtelee sinua kalseasti. 
Äidinkielesi on eri kuin 

opetuskieli. Jäät jälkeen 
toisista. Heitä 

noppaa.

Saat kaverin, 
joka auttaa 

koulutehtävissä. 
Vanhempasi kannusta-
vat, ja pian olet samalla 

tasolla kuin muut.
Haaveilet opettajan 

ammatista. 
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Kurssin ohjaaja kysyy: 
”Haluatko mukaan?” 

Saat elinkeinon. Pysyt 
ruudussa kunnes saat 

6:n, jolla jatkat 
matkaa.

Vietät aikaa 
leirillä vaikut-

tavassa nuorten 
miesten ryhmässä. 

Jatka kohti 
radikalisoitu-

mista.

Notkut ikätoveriesi kanssa 
kadunkulmissa ja tylsistyt ilman 

opiskelupaikkaa tai töitä. 
Eräänä päivänä ystäväsi tuo videon 

ääriryhmän toimista Syyriassa.
Hän kertoo kuinka he ansaitsevat 

kunnioitusta taistelussa. Videon nuoret 
ovat eurooppalaisia kuten sinäkin. 

Ystäväsi tietää, kuka on vienyt
heidät Syyriaan. “Haluatko

tavata hänet?”

Eräänä päivänä jengin 
johtaja kysyy: ”Haluatko 

auttaa kostamaan
isäsi kuoleman?”

Heitä noppaa.

Jonotat 
turvapaikkaa. 

Kuukausien jälkeen 
saat tietää, että 

pääset Eurooppaan. 
Jatka kohti 

lentokenttää. 

Syytät yhteis-
kuntaa, opettajia
ja vanhempiasi

ongelmistasi. Välit 
vanhempiisi kiristyvät. 

Entiset kaverit
jäävät. Heitä 

noppaa.

Etsit
vaihtoehtoja.

Kyselet koulultasi 
opiskelu- ja työ-

mahdollisuuksista. 
Jatka matkaa.

Löydät alan, joka sinua 
kiinnostaa, ja sinulla on 

ystäviä. Olet tyytyväinen 
elämään. Olet voittanut.

KAVERI-
PORUKKA

Päätät lähteä 
kotiin. Kaverisi 
pitävät sinua 

pehmona.

Elät
pakolaisleirillä. 

Olet kyllästynyt ja 
turhautunut. Sinulla ei 
ole toimeentuloa, eikä 
harrastuksia ja kaipaat 

jotain tekemistä. 
Heitä noppaa. 

Lähtö tulee 
nopeasti. Olet 

innoissasi. Heitä 
kaksi kertaa 

noppaa.

LENTO-
KENTTÄ

Kuulet
kännykän-

korjauskurssista,
ja käyt esittäy-
tymässä. Jatka 

matkaa.

KÄNNYKÄN-
KORJAUSKURSSI

VÄKIVALTAINEN 
RADIKALISOITUMINEN

Olet usein yksin. Sinulla 
ei ole töitä, koulua, 

harrastuksia, eikä juuri 
ystäviäkään. Vietät 
paljon aikaa netissä. 

Heitä noppaa.

TULEVAISUUS

Turhaudut. 
Koulukaverisi ovat 

jatkaneet opiskeluja. 
Itse et tiedä mitä 

tekisit. Heitä 
noppaa.

NUORUUS

Pääset luku- ja 
kirjoituskurssille, mutta 
muuta koulutusta ei ole. 

Hoidat  sisaruksiasi ja 
haaveilet paremmasta 
elämästä. Jatka kohti 

nuoruutta

KOULU

TEKSTI: SATU HELIN, JENNI JUVONEN
KUVITUS: TEEMU HOTTI

PELI ELÄMÄSTÄ

ALOITUS
Heitä noppaa.

Silmäluku määrää 
lähtökohtasi. 

Kukaan ei tiedä 
mitä sinulle käy 
tämän jälkeen, 

katoat
pelistä. 

LOPPU

LOPPU

LOPPU

LOPPU

Muut
kuin

Palaa
NUORUUTEEN


