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Kestävää kehitystä pidetään yhtenä keskeisimpinä nykysukupolvea koskevana 
haasteena, ja päätöksentekijät ja poliitikot eri puolilla maailmaa ovat kohdentaneet yhä 
enemmän voimavaroja siihen liittyvien ongelmien ratkomiseen. Kehitysvammaiset 
nuoret ovat kuitenkin jääneet enimmäkseen keskustelun ulkopuolelle, sillä 
virheellisesti on luultu, että aihe on heille liian vaikea ymmärtää. 

TIDE (Towards Inclusive Development Education) on kahdeksan eurooppalaisen 
järjestön yhteistyöprojekti, jonka tavoitteena on tukea kehitysvammaisten ihmisten 
pääsyä kehityskasvatuksen piiriin. TIDE on järjestänyt kehitysvammaisten nuorten 
kanssa työpajoja Italiassa, Unkarissa, Suomessa ja Walesissa sekä hyödyntänyt 
niin kehitysvamma- kuin kehityskasvatuskentällä työskentelevien ammattilaisten 
osaamista suunnitellakseen sopivia työkaluja ja metodeja, joiden avulla erilaiset 
oppijat pääsevät oppimaan ja keskustelemaan kestävästä kehityksestä.

Tämä materiaalipaketti on tuotettu toimimaan käytännön työkaluna opetuksessa, jonka 
avulla kehitysvammaiset nuoret voivat oppia ymmärtämään kestävää kehitystä koskevia 
kysymyksiä paremmin ja saada äänensä kuuluville aiheesta käydyssä keskustelussa. 
Toivomuksena on, että saadun tiedon kautta myös nuorten ymmärrys ja tietoisuus 
globaaleista kehityskytköksistä maailmassa sekä omista rooleistaan, vastuistaan ja 
elämätavoistaan suhteessa globalisoituvaan maailmaan kasvaa. Näin myös he pääsisivät 
osallistumaan aktiivisesti maailmanlaajuisiin pyrkimyksiin edistää oikeudenmukaisuutta, 
ihmisoikeuksia ja kestäviä elämäntapoja. 

Paketti jakautuu 8 lukuun, joista kukin käsittelee yhtä vuosituhattavoitteiden teemaa. 
Kussakin luvussa esitellään erilaisia vuorovaikutteisia tehtäviä, jotka yhdessä 
muodostavat noin kaksi tuntia kestävän työpajan. Tehtävien toteuttamiseen annetaan 
ohjeita sekä lista niihin tarvittavista materiaaleista. On kuitenkin suositeltavaa 
ja toivottavaa, että ryhmänohjaaja soveltaa tehtäviä ryhmän tarpeiden mukaan. 
Työpajojen tavoite on antaa osallistujille tietoa ja mahdollisuuksia ilmaista omia 
mielipiteitään ja pohtia omia kokemuksiaan suhteessa kuhunkin teemaan. Toivomme, 
että tuottamamme materiaalipaketti auttaa kehitysvammaisia nuoria tutustumaan 
tähän tärkeään aiheeseen hauskalla ja osallistavalla tavalla.
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Vuosituhattavoitteet

Lähestymistapamme kehityskasvatukseen perustuu YK:n vuosituhattavoitteisiin.

Vuosituhattavoitteiden asettamisesta sovittiin YK:n Millennium-kokouksessa vuonna 
2000. Kokous oli suurin YK:n koskaan järjestämä valtionpäämiesten kokoontuminen, 
jossa jäsenmaat sitoutuivat uuteen globaaliin kumppanuuteen köyhyyden 
poistamiseksi erilaisten ajallisesti määriteltyjen ja mitattavien kehitystavoitteiden 
kautta. Tavoitteiden takarajaksi asetettiin vuosi 2015:

•	 Tavoite 1: Äärimmäisen köyhyyden ja nälän puolittaminen 
•	 Tavoite 2: Peruskoulutuksen takaaminen kaikille 
•	 Tavoite 3: Tasa-arvon edistäminen ja naisten aseman parantaminen 
•	 Tavoite 4: Lapsikuolleisuuden vähentäminen 
•	 Tavoite 5: Odottavien äitien terveyden parantaminen 
•	 Tavoite 6: Hiv/aidsin, malarian sekä muiden tautien vastainen taistelu 
•	 Tavoite 7: Ympäristön kestävän kehityksen turvaaminen 
•	 Tavoite 8: Globaalin kumppanuuden luominen kehitykselle

Vuoden 2015 jälkeen

Paljon edistystä on tapahtunut vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi, 
mutta saavutukset ovat olleet epätasaisia, ja vielä on paljon työtä edessä. 
Vuosituhattavoitteiden takaraja umpeutuu vuonna 2015, ja ne korvataan uudella 
toimintaohjelmalla. 

Vuonna 2012 järjestetyssä YK:n kestävän kehityksen kokouksessa päätettiin 
laatia uusi kestävän kehityksen toimintaohjelma jatkamaan vuosituhattavoitteiden 
puitteissa tehtyä työtä vuoden 2015 jälkeisessä maailmantilanteessa. 
Toimintaohjelman tavoitteet keskittyvät rakentamaan kestävää maailmaa 
tasapuolisesti kolmella osa-alueella, jotka ovat ympäristö, sosiaalinen 
tasavertaisuus ja talous. 

Lisätietoa kestävän kehityksen tavoitteista löytyy (englanniksi) osoitteesta 
sustainabledevelopment.un.org 

https://sustainabledevelopment.un.org/
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TIDE-projektin kumppanit

•	 AIAS Bologna Onius (Italia)
•	 COSPE – Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergent (Italia)
•	 CROMO	–	Cromo	Public	Benefit	Foundation	(Unkari)
•	 EASPD – European Association of Service Providers for People with 

Disabilities (Belgia)
•	 ÉFOÉSZ	–	Hungarian	Association	ofr	Persons	with	Intellectual	Disabilities	

(Unkari) 
•	 FAIDD	–	Kehitysvammaliitto	(Suomi)
•	 Learning Disability Wales (Wales) 

Materiaalipaketin on kirjoittanut Bob Mattingly (Children’s Rights and Participation, 
Training, facilitation & consultancy) yhteistyössä TIDE-kumppaneiden kanssa.



Työskenteleminen 
kehitys-
vammaisten 
nuorten  
kanssa
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Vinkkejä

Tähän osioon on koottu joitakin vinkkejä työskentelemiseen kehitysvammaisten nuor-
ten kanssa. Kyseessä ei ole kattava opas, vaan tarkoituksena on esittää ehdotuk-
sia ja harkinnan aiheita, jotka toivon mukaan saavat työskentelytilanteen sujumaan 
helpommin.

•	 Osallistujat ovat ennen muuta nuoria – onko se mitä teette 
tarkoituksenmukaista, hauskaa ja olennaista nuoren näkökulmasta? 

•	 Jos tehtävä edellyttää lukemista tai kirjoittamista, jaa mikäli mahdollista 
nuoret pienryhmiin, joissa ainakin yksi osallistuja lukee ja kirjoittaa 
mielellään koko ryhmän puolesta. 

•	 Kestävä kehitys voi olla kehitysvammaisille nuorille abstrakti asia – 
löydätkö tapoja yhdistää annettu aihe heidän päivittäiseen elämäänsä? 

•	 Tarkista säännöllisesti ryhmätapaamisen aikana, että nuoret ovat 
ymmärtäneet kokonaisuuden sisällön. Käytä tähän eri menetelmiä – 
kysymys ”Ymmärsitkö?” voi tuottaa toivotun vastauksen, mutta vastaus 
ei välttämättä ole totta. 

•	 Pyydä nuorilta palautetta. Kysy heiltä ensimmäisen tapaamisen jälkeen, 
mitä mieltä he olivat: 

•	 Puhuitko tarpeeksi selkeästi? 
•	 Oliko etenemisvauhti liian hidas tai liian nopea? 
•	 Kuuluiko tehtäviin liikaa lukemista tai kirjoittamista? 
•	 Olivatko antamasi tehtävät tarpeeksi haastavia tai liian haastavia? 
•	 Oliko heillä hauskaa?
•	 Miten seuraava tapaaminen voisi olla parempi?

•	 Esittele etukäteen jokaisen ryhmätapaamisen sisältö pääpirteittäin ja 
tarkista, mitkä termit tai käsitteet kaipaavat selittämistä, sekä pohdi miten 
teet sen. Onko asioita, joita voisit selittää käyttämällä kuvia tai esineitä?
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•	 Kannusta nuoria kertomaan, jos vastaan tulee termi, jota he eivät 
ymmärrä. Voit kirjoittaa termit taululle ja käydä ne läpi tapaamisen 
päätteeksi. 

•	 Onko jokaisessa ryhmätapaamisessa muita aikuisia paikalla tukena? 
Olisi hyvä, että läsnä olisi pari työhön soveltuvaa aikuista tukemassa 
nuoria asioiden ymmärtämisessä ja oppimisessa. Et pärjää kaikessa 
yksin. 

•	 Sinun kannattaa ottaa huomioon, että joudutte pitämään enemmän 
taukoja työskentelyssä kuin mihin kenties olet tottunut. Joillakin 
kehitysvammaisilla nuorilla saattaa olla keskittymisvaikeuksia ja mukana 
pysyminen voi vaatia heiltä ponnistuksia. Jos aikataulu ei salli useita 
taukoja, opetusta voi tauottaa lyhyillä, virkistävillä peleillä. 

Yleensä hyödyllisintä on työ, jonka teet ennen tapaamisprosessin alkamista. Termi 
”kehitysvammaiset nuoret” on niin laaja, ettei valmistelusta ole välttämättä hyötyä, ellet 
ensin ota selvää millaisia ryhmäsi nuoret ovat yksilöinä. 

Parasta olisi, että pääsisit tapaamaan heidät henkilökohtaisesti etukäteen, mutta jos 
se ei ole mahdollista, keskustele ihmisten kanssa, jotka tuntevat heidät hyvin. Lääke-
tieteelliset luokitukset eivät välttämättä anna paljoakaan hyödyllistä tietoa. 

Hyödyllisiä kysymyksiä ovat: 

•	 Kuinka vanha nuori on? 

•	 Mitä hän osaa tehdä hyvin? 

•	 Missä asioissa hän tarvitsee tukea? 

•	 Mistä hän pitää? 

•	 Mistä hän ei pidä? 

•	 Minkälaisia käsitteitä hän ymmärtää helposti ja minkälaiset asiat hän kokee 
vaikeiksi? 

Jälleen muista, että osallistujat ovat ennen muuta nuoria. Voit osoittaa ymmärtäväsi 
sen useilla eri tavoilla, mm. pelaamalla heidän kanssaan pelejä, opettelemalla heidän 
nimensä ja käyttämällä niitä, tekemällä tapaamisista hauskoja, valitsemalla hauskan 
ja miellyttävän tapaamispaikan, jonne nuorista on mukava tulla, tarjoamalla hyviä juo-
mia, välipaloja jne.
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Helposti ymmärrettävän tekstin kirjoittaminen

Monissa tapauksissa kirjallinen viestintä on vaikein keino tavoittaa kaikki vastaanot-
tajat, varsinkin kun kohderyhmänä ovat kehitysvammaiset nuoret. Sitä ei kuitenkaan 
pysty aina välttämään. Materiaalipaketin tehtävät on suunniteltu kaikille saavutetta-
viksi, ja olemme käyttäneet selkokieltä aina kun tarpeellista. 

Tässä joitakin perusvinkkejä selkokielellä kirjoittamiseen: 

•	 Teksti:	Käytä	päätteettömiä	(sans-serif)	fontteja,	esim.	Arialia.	Fonttikoon	
pitäisi olla vähintään 16. Älä käytä kursiivia, alleviivauksia tai kapiteeleja. 
Älä käytä muotoilussa molemmilta reunoilta tasattua tekstiä. 

•	 Ulkoasu: Käytä valokuvia havainnollistamaan kunkin virkkeen sisältämiä 
käsitteitä. Valokuvat sijoitetaan virkkeiden vasemmalle puolelle, ja sijainti 
säilyy samana kautta koko tekstikokonaisuuden. Jätä paljon tyhjää tilaa 
ja säilytä tausta yksinkertaisena – älä laita tekstiä kuvien päälle. 

•	 Sisältö: Käytä helppoja sanoja ja vältä erikoiskielisiä sanoja. Jos et voi 
välttää vaikean sanan tai termin käyttämistä, selitä mitä se tarkoittaa. 
Keskity sisällössä olennaiseen tietoon ja avainasioihin. 

•	 Pidä virkkeet lyhyinä: pyri käyttämään noin 12 (enintään 15) sanaa 
virkkeessä. Älä esittele enempää kuin yksi perusajatus yhdessä 
virkkeessä. Jaa lauseet mieluummin virkkeiksi kuin käytä pilkkua, 
väliviivaa, sulkeita tai ”ja”-sanaa. Selkokielessä voi aloittaa lauseen 
sanoilla ”ja” tai ”mutta” – selkokielessä sääntöjä saa rikkoa! 

•	 Vältä passiivin käyttöä: Käytä mieluummin persoonamuotoja ja 
personapronomineja ”minä”, ”sinä” tai ”me”. Sisältöä on helpompi 
ymmärtää aktiivimuodossa. 

•	 Toisto: toista samoja sanoja mieluummin kuin keksi synonyymeja 
vaihtelun vuoksi. Jos mahdollista toista substantiivi mieluummin kuin 
käytä pronominia. Esimerkiksi: Kokous oli viime viikolla. Kokouksesta 
oli paljon hyötyä. Mieluummin kuin: Kokous oli viime viikolla. Siitä oli 
paljon hyötyä.



Äärimmäisen 
köyhyyden 
ja nälän 
poistaminen
AUTA KÖYHIÄ  
JA NÄLKÄISIÄ IHMISIÄ
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Lämmittelypeli – Istun nurmikolla

1. Aseta tuoleja ympyrän muotoon, yksi tuoli kullekin nuorelle. 
Ohjaaja seisoo keskellä. 

2. Tyhjän tuolin vieressä istuva nuori siirtyy tyhjälle tuolille ja 
sanoo ”Istun”. 

3. Nuori, joka istuu nyt tyhjän tuolin vieressä, istahtaa 
vapautuneelle tuolille ja sanoo ”nurmikolla.” 

4. Seuraava nuori, joka istuu vapautuneen tuolin vieressä, 
siirtyy sille ja sanoo ”ystäväni xxx (jonkun ympyrässä istuvan 
nuoren nimi) vieressä...” 

5. Ohjaaja kiiruhtaa nimeltä mainitun nuoren kanssa kilpaa 
istumaan tyhjälle tuolille, häviäjä jää seisomaan keskelle, ja 
peli jatkuu. 
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Tehtävä 1 – Miranda Maanviljelijä

1. Lue nuorille Miranda Maanviljelijän esimerkkitapaus (sivu 
15) ja käytä käsinukkea tai Mirandan kuvaa kertomuksen 
havainnollistamiseksi. 

2. Pyydä nuoria pohtimaan seuraavia Mirandaa koskevia 
kysymyksiä. Kerro heille, ettei oikeita tai vääriä vastauksia 
ole. Ajatuksena on herättää kiinnostusta siitä, millaista eri 
puolilla maailmaa asuvien köyhien ihmisten elämä on.

•	 Kuinka paljon Miranda ansaitsee? (Vuonna 2015 
pientilallinen ansaitsi Ugandassa keskimäärin 
100 000 Ugandan shillinkiä ($ 40 = n. 25 euroa). 

•	 Kuinka monta ateriaa Miranda syö päivässä? 

•	 Käyvätkö Mirandan lapset koulua? Jos, niin 
kuinka moni ja ketkä heistä?

3. Pyydä kutakin nuorta keksimään yksi kysymys, jonka hän 
haluaisi kysyä Mirandalta koskien tämän elämää. Jos nuorten 
on vaikea keksiä kysymyksiä, kehota heitä pohtimaan 
esimerkiksi millaista ruokaa Miranda syö ja mistä se tulee, 
kuinka hän selviytyy, kun rahaa ei ole tarpeeksi, minkälainen 
hänen kotinsa on jne. 

4. Pyydä kutakin nuorta lukemaan kysymyksensä ääneen tai lue 
kysymys nuoren puolesta. Lopuksi pyydä nuoria esittämään 
vastausehdotuksia. 

Materiaalit:
•	 Esimerkki- 

tapaus: Miranda 
Maanviljelijä

•	 Kyniä

•	 Paperia 



Esimerkkitapaus: Miranda Maanviljelijä

Miranda asuu pienessä kylässä Ugandassa. 
Lähimpään kaupunkiin on matkaa lähes 50 kilomeriä. 

Matka kaupunkiin kestää kauan. Sinne pitää kävellä 
tai ajaa autolla kuoppaisessa maastossa. Mirandan 
kylään johtaa pelkkä hiekkatie. Tiessä on isoja reikiä. 
Kun sataa, tietä ei voi käyttää. 

Kylässä ei ole sähköä. Kyläläiset käyttävät öljyä ja 
puuta valaistukseen ja ruuanlaittoon. 

Mirandalla ja hänen miehellään on pieni maatila. 
Pinta-alaltaan se vastaa kuutta jalkapallokenttää. 

Osa perheen syömästä ruuasta tulee omalta 
tilalta. Mutta enimmäkseen perhe kasvattaa kahvia 
myytäväksi. 

Kahvin hinta eri puolilla maailmaa on laskenut 
jyrkästi. Mirandalle ja hänen perheelleen maksetaan 
entistä vähemmän heidän kasvattamastaan kahvista. 
Perheellä ei ole yhtä paljon rahaa kuin ennen. 



Mirandalla on neljä lasta, kaksi poikaa, joiden nimet 
ovat Tombe ja Otem, ja kaksi tyttöä, joiden nimet ovat 
Sabiti ja Kibibi. 

Miranda herää varhain joka aamu. Hän sytyttää tulen 
ja lämmittää vettä perheen aamuteetä varten. Sitten 
hän keittää aamiaiseksi puuroa. 

Aamiaisen jälkeen Miranda ruokkii perheen 
lehmän. Sitten hän kävelee pellolle huolehtimaan 
viljelemistään kasveista. Miranda työskentelee 8-10 
tuntia päivässä. 

Miranda yleensä syö illalliseksi poshoa. Posho 
muistuttaa puuroa. Puuro syödään Mirandan 
viljelemien vihannesten kanssa.

Mirandalla ei ole tarpeeksi ruokaa, että hän voisi 
syödä lounasta joka päivä. 



Sivu 17

Tehtävä 2 – Ruoka-aiheinen tietovisa

Nuoret voivat osallistua visaan yksin, pareittain tai ryhminä 
riippuen tilanteesta ja osallistujista. 

Muista keskustella ja antaa palautetta kustakin vastauksesta 
varmistaaksesi, että nuoret ymmärtävät kunkin vastauksen 
merkityksiä.

 c) 7 kiloa

 c) Karibialta

 b) 150 %

 b) 50 %

 a) 25 % 

Materiaalit:

•	 Kysymys-
paperit

•	 Kyniä 
•	 Paperia



Ruokavisa

1. Kuinka paljon rehua lehmä tarvitsee tuottamaan 
yhden kilon lihaa ihmisen ravinnoksi?

a) ½ kiloa  

b) 3 kiloa  

c) 7 kiloa

2. Mistä päin maailmaa suurin osa Suomessa 
syödyistä banaaneista tulee? 

a) Afrikasta  

b) Aasiasta  

c) Karibialta

3. Kuinka monta prosenttia vuodessa tuotetaan siitä 
määrästä ruokaa, joka tarvittaisiin ruokkimaan 
koko maailman väestö? 

a) 75% - lähes kaikki tarvittava 

b) 150% - enemmän kuin kaikki tarvittava

c) 100% - kaikki tarvittava 



4. Kuinka suuri osuus maapallon viljelykelpoisesta 
maasta on viljeltynä? 

a) 100% - koko ala  

b) 50% - vain puolet 

c) 75% - lähes koko ala

5. Kuinka suuri osuus Euroopassa ostetusta ruuasta 
heitetään pois? 

a) 25% - neljännes heitetään pois 

b) 10% - vain pienin määrä heitetään pois

c) 50% - puolet heitetään pois 
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Tehtävä 3 – Mennään ostoksille

1. Täytä ruokakassi 10-15 ruokatuotteella, joita kotimaassasi 
syödään säännöllisesti.

2. Tee lista sitä, kuinka monta kaloria kussakin tuotteessa on 
(katso pakkauksesta tai selvitä internetistä – arvio riittää).

3. Paljasta hitaasti kukin tuote nuorille. Tee esityksestä 
vuorovaikutteinen ja hauska kuvailemalla kunkin tuotteen 
muotoa/ paljonko se maksaa/mitä sen kanssa syödään/millä 
aterialla sitä syödään jne. Pyydä nuoria arvaamaan, mikä tuote 
on kyseessä, ennen kuin nostat sen esiin kassista ja asetat sen 
pöydälle osallistujien eteen. 

4. Jaa nuoret pieniin ryhmiin ja pyydä heitä kuvittelemaan, että 
he ovat menossa vuorokauden kestävälle telttailuretkelle. 
Heidän on otettava mukaan tarpeeksi ruokaa riittämään koko 
retken ajaksi. Kerro heille, että heidän on kannettava ruoka 
itse, eli heidän ei kannata ottaa mitään tarpeetonta mukaan. 

5. Pyydä kutakin ryhmää tulemaan pöydän ääreen ja valitsemaan 
tuotteet, jotka he haluaisivat ottaa mukaan. 

6. Pyydä kutakin ryhmää kertomaan, mitkä tuotteet he valitsivat 
mukaan. Laske kuinka monta kaloria valituissa tuotteissa on 
(eurooppalainen syö keskimäärin 3500 kalorin edestä ruokaa 
päivässä). Onko osallistujilla tarpeeksi ruokaa mukana vai tuleeko 
heille nälkä? Ottivatko he liikaa ruokaa mukaan? Yllättyvätkö he 
siitä, kuinka paljon keskivertoeurooppalainen syö päivässä? 

7. Laita tuotteet takaisin kassiin ja pyydä osallistujia toistamaan 
harjoitus siitä näkökulmasta, kuinka monen kalorin edestä 
angolalainen (1950 kaloria) tai afrikkalaiset pakolainen (850 
kaloria) syö keskimäärin päivässä. 

Materiaalit:

•	 Ostoskassi

•	 10-15 
ruokatuotetta

•	 Lista kunkin 
tuotteen kalori- 
määristä
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Tehtävä 4 – Mielipidelinja

1. Piirrä kuvitteellinen linja kulkemaan huoneen yhdestä päästä 
toiseen. 

2. Selitä ryhmälle, että olet piirtänyt ”mielipidelinjan”, ja aiot 
käyttää sitä keräämään heiltä mielipiteitä tiettyihin väittämiin. 
Osallistujat ilmaisevat mielipiteensä asettumalla johonkin 
linjan kohtaan. Linjan yksi pää tarkoittaa ”olen voimakkaasti 
eri mieltä” ja toinen ”olen voimakkaasti samaa mieltä”. 

3. Aloita esimerkkikysymyksillä varmistaaksesi, että nuoret 
ymmärtävät, miten tehtävä toimii. Voit esimerkiksi sanoa, 
että ”xxxxxxx” (lisää suositun popyhtyeen nimi) on maailman 
paras/huonoin yhtye”. 

4. Pyydä nuoria kertomaan, miksi he päätyivät valitsemaan tietyn 
paikan linjassa, innosta heitä keskustelemaan ja anna heidän 
vaihtaa paikkaa, jos he muuttavat mieltään keskustelun aikana. 

5. Jatka seuraavilla väittämillä:

•	 Minulla on usein nälkä. 
•	 Minulla on aina tarpeeksi rahaa tehdä elämässäni 

mitä haluan. 
•	 Syön aina, kun minulla on nälkä. 
•	 Tunnen jonkun, joka ei aina saa tarpeeksi 

syödäkseen. 
•	 Tunnen jonkun, jonka on valittava sen väliltä, 

voiko käyttää rahaa ruokaan vai laskujen 
maksamiseen. 
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Harjoitus 5 – Totta vai tarua? 

1. Anna jokaiselle nuorelle yksi ”totta”- ja yksi ”tarua”-kortti.

2. Selitä nuorille, että aiot esittää joukon väittämiä ja haluat, 
että he nostavat korttinsa ylös osoittaakseen, pitävätkö he 
väittämää totena vai taruna. 

3. Keskustele kustakin väittämästä nuorten kanssa harjoituksen 
päätteeksi.

Väittämät

•	 Maailmassa ei ole tarpeeksi ruokaa kaikille (tarua – 
arvioiden mukaan puolet maailmassa tuotetusta ruuasta 
menee hukkaan). Keskustele: Miksi niin suuri määrä 
ruokaa menee hukkaan? Heitetäänkö ruokaa säännöllisesti 
pois? Mitä seurauksia ruuan poisheittämisestä koituu? 

•	 Maailmassa kuolee 40 000 lasta päivässä, koska he eivät 
ole saaneet tarpeeksi ruokaa (totta). Keskustele: Onko 
määrä suurempi vai pienempi kuin osallistujat olisivat 
kuvitelleet? Missä osallistujat arvelevat, että suurin osa 
nälkään kuolevista lapsista asuu? 

Materiaalit:

•	 1 kpl ”Totta”-
kortteja ja 1 
kpl ”tarua”-
kortteja kullekin 
osallistujalle 

•	 Väittämät
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•	 Yli neljäsosa ruuasta Euroopassa päätyy jätteeksi. 
Keskustele: Heitetäänkö osallistujien perheessä ruokaa 
pois? Miksi? Miksi ei? 

•	 Yksi vuosituhattavoitteista on nälkää näkevien osuuden 
puolittaminen vuoteen 2015 mennessä. Tavoite lähes 
saavutettiin (totta). Tämä on erittäin myönteistä edistystä, 
ja se osoittaa, mitä voidaan saavuttaa, kun maailman eri 
maat tekevät yhteistyötä keskenään. 

•	 Maailmassa noin 50 miljoona lasta ei saa tarpeeksi 
syödäkseen (tarua – oikea vastaus on 100 miljoonaa). 
Keskustele: vaikka nälänhätä on vähentynyt, sen 
poistaminen vaatii vielä paljon työtä. Mitä tilanteen 
korjaamiseksi voitaisiin tehdä paikallisella/kansallisella/ 
maailmanlaajuisella tasolla? 

•	 Määrä ihmisiä, jotka elävät köyhyydessä (alle $ 1,25 
dollarilla = n. 1 eurolla päivässä), on vuonna 2015 
pienentynyt vuodesta 1990 (totta – 700 miljoonalla). 
Tässäkin on parannus, josta on syytä iloita. Pärjäisivätkö 
he $ 1,25 (= 1 eurolla) päivässä? Miten ihmiset onnistuvat 
selviytymään niin pienillä tuloilla? 



Totta- vai Tarua-kortit

Totta

Tarua
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Yhdistä tehtävä Lapsen oikeuksien sopimukseen: Lyhyt näytelmä

1. Jaa nuoret 4 tai 5 hengen ryhmiin.

2. Anna kullekin ryhmälle yksi LOS-kortti (3, 6, 24, 26 & 27 artikla 
ovat kaikkein tärkeimpiä). Pyydä ryhmiä kirjoittamaan lyhyt 
näytelmä siitä, miten kyseinen oikeus on jäänyt toteutumatta 
joidenkin kohdalla, ja minkä vuoksi nämä ihmiset elävät 
köyhyydessä ja nälässä.

Materiaalit:

•	 1 pakka nuorille 
suunnattuja 
Lapsen 
oikeuksien 
sopimuksen 
eri artikloja 
kuvaavia LOS-
kortteja.



Peruskoulutuksen 
takaaminen 
kaikille
Maailman jokaisen lapsen 
on saatava peruskoulutus 
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Lämmittelypeli – Pitkä jono / lyhyt jono 

1. Jaa nuoret 5 hengen ryhmiin. 

2. Kunkin ryhmän on muodostettava mahdollisimman 
pitkä jono alkaen huoneen yhdestä seinästä niin, että 
ensimmäinen jonossa oleva henkilö koskettaa seinää ja 
muut levittäytyvät kohti huoneen toista seinää, mutta kaikki 
pysyvät kosketusetäisyyden päässä toisistaan. 

3. Arvioi mikä ryhmä on muodostanut pisimmän jonon. 

4. Toista harjoitus niin, että tällä kertaa haetaan lyhintä ryhmää. 
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Harjoitus 1 – Tapahtumien aikajärjestys

1. Tulosta aiheet paksulle paperille ja leikkaa paperista kortteja. 

2. Aseta ryhmä istumaan puoliympyrään, ohjaaja seisoo 
edessä. 

3. Anna kullekin ryhmän jäsenelle pala paksua paperia ja pyydä 
heitä kirjoittamaan sille yksi asia, jonka he ovat oppineet 
peruskoulussa tai toisen asteen koulutuksessa. 

4. Vedä kuvitteellinen linja puoliympyrän yhdestä päästä 
toiseen. Linjan yksi pää edustaa peruskoulun ensimmäistä 
koulupäivää, ja toinen pää edustaa toisen asteen koulutuksen 
viimeistä päivää. Sekoita osallistujien kortit ympyrän 
puolessavälissä aihekorttien kanssa yhteen. 

5. Valitse sattumanvaraisesti yksi kortti pakasta. Ryhmän pitää 
päättää, minne kortti kuuluu linjalla sen perusteella, missä 
vaiheessa koulunkäyntiä kyseistä asiaa opetetaan.

6. Jatka samaan tapaan, kunnes kaikki kortit on laitettu linjalle. 
Pyydä ryhmää keskustelemaan valinnoista ja vaihtamaan 
halutessaan korttien paikkaa. 

7. Pyydä ryhmää jakamaan linja kohdassa, jossa peruskoulu 
loppuu ja toisen asteen koulutus alkaa. Pohtikaa, mitä 
kaikkea peruskoulussa opetetaan, ja mitä kaikkea toisen 
asteen koulutuksessa opetetaan. Keskustelkaa siitä kumpi 
on tärkeämpää – perusasteen koulutus vai toiseen asteen 
koulutus. Miksi? Kummalla on suurempi vaikutus? Tämän takia 
vuosituhattavoite 2 keskittyy nimenomaan peruskoulutukseen. 

Materiaalit:

•	 1 pakka 
aihekortteja 

•	 1 pala paksua 
paperia/osallistuja 



Aihekortit

Miten LED-valot toimivat? Algoritmit

Energiaa ei pystytä tuotta-
maan tai tuhoamaan

Toisten ihmisten kanssa kom-
munikointi

Nopeus = matkan pituus ÷ 
matkaan käytetty aika Jakaminen

Yhteenlasku Tavaaminen

Kirjoittaminen Lukeminen

Kertolasku Yhteyttäminen

Algebra Toinen maailmansota

Toimi osana ryhmää Kielioppi
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Tehtävä 1  
– Peruskoulutuksen vaikutus

1. Jaa nuoret kahteen ryhmään. Anna ryhmälle 1 Esimerkki 1 
ja pyydä heitä tekemään lyhyt näytelmä Hamisista. 

2. Pyydä ryhmää pohtimaan:

•	 Mitä Hamisi tekee 10 vuoden päästä? 

•	 Onko Hamisi onnellinen? Miksi? / Miksi ei?

•	 Onko Hamisi terve? Miksi? / Miksi ei?

•	 Onko Hamisi naimisissa?

•	 Missä Hamisi asuu?

•	 Millainen tulevaisuus Hamisilla on?

3. Anna ryhmälle 2 esimerkkitapaus 2 ja pyydä heitä tekemään 
lyhyt näytelmä Ananyasta.

4. Pyydä ryhmää pohtimaan:

•	 Mitä Ananya tekee 10 vuoden päästä?

•	 Onko Ananya onnellinen? Miksi? / Miksi ei?

•	 Onko Ananya terve? Miksi? / Miksi ei?

•	 Onko Ananya naimisissa?

•	 Missä Ananya asuu?

•	 Millainen tulevaisuus Ananyalla on? 

Materiaalit:

•	 Tulosteina 
esimerkkitapaus 
1: Hamisi ja 
esimerkkitapaus 
2: Ananya



Esimerkkitapaus 1: Hamisi

Hamisi on 11-vuotias poika.

Hamisi asuu Tansaniassa Afrikassa. 

Hamisi kävi 3 vuotta peruskoulua, kunnes koulumaksut 
nousivat, eikä hänen isällään ollut enää varaa maksaa 
niitä.

Kahvin hinta laski, ja Hamisin perheen tulot pienenivät.

Nyt Hamisi on töissä paikallisella kaivoksella. Hän ryömii 
tunneleita pitkin kuljettaessaan kaivosmiehille vettä ja työkaluja.

Hamisin ansaitsemat tulot auttavat perhettä maksamaan 
tarvitsemistaan asioista, esimerkiksi ruuasta.

Hamisi työskentelee yleensä 18 tuntia päivässä 
aamukuudesta puoleenyöhön asti.

Hamisi saa yleensä yhden aterian syödäkseen päivässä. 

-



Esimerkkitapaus 2: Ananya

Ananya on 8-vuotias tyttö ja hän asuu Uttar Pradeshissa Intiassa.

Ananya on käynyt 3 vuotta kotikylänsä peruskoulua ja hän 
osaa nyt lukea, kirjoittaa ja laskea jonkin verran. 

Ananya harrastaa laulamista ja ystävien kanssa leikkimistä 
ja on kiinnostunut oppimaan lisää maailmasta. 

Ananyan perhe on sanonut, että hän voi jatkaa 
peruskoulua vielä 3 vuotta. Näiden vuosien aikana hän 
oppii maantietoa ja muita tiedeaineita sekä kirjoittamaan.

Ananyan opettaja sanoo, että hän on hyvä matematiikassa.

Iltaisin Ananya auttaa laittamaan ruokaa perheelleen. Hän 
myös leikkii pikkusiskonsa kanssa ja lukee. 
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Tehtävä 3 – Ihmishahmo

1. Aseta ryhmä istumaan ympyrän muotoon.

2. Teippaa	neljä	palaa	fläppitaulupaperia	yhteen	niin,	että	niistä	
syntyy yksi iso pala paperia, ja aseta se keskelle ryhmää.

3. Pyydä ryhmästä kaksi vapaaehtoista, yksi taiteilija ja yksi 
malli.

4. Pyydä ”mallia” käymään paperin päälle makuulle ja ”taiteilijaa” 
piirtämään mallin ääriviivat kynällä.

5. Luonnos edustaa kaikkia maailman lapsia. Pyydä ryhmää 
pohtimaan ja arvelemaan, kuinka monta prosenttia maailman 
lapsista saa peruskoulutusta, ja piirtämään luonnokseen 
poikkiviiva osuutta vastaavaan kohtaan (jos osallistujat 
esimerkiksi arvioivat osuuden 50 prosenttiin, viiva jakaa 
luonnoksen tasan kahtia).

6. Vastaus on 90 % (vuonna 2010, johon viimeisin arvio 
perustuu. Nousua oli tapahtunut vuodesta 1999, jolloin 
osuus oli 82 %). 

7. Keskustelkaa: Ovatko nuoret yllättyneitä vastauksesta? 
Arvelivatko he osuuden olevan suurempi tai pienempi – 
miksi? Tämä on yksi vuosituhattavoitteiden myönteisistä 
vaikutuksista ja osoitus siitä, mitä yhteistyöllä voidaan 
saavuttaa. 

Materiaalit:

•	 Fläppitaulu- 
paperia

•	 Tarrateippiä

•	 Fläppitaulukyniä
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Tehtävä 4 – Paperikaruselli

1. Jaa nuoret kolmen hengen ryhmiin, anna kullekin ryhmälle 
erivärinen kynä. 

2. Anna kullekin ryhmälle yksi A3-kokoinen paperi, jolla kullakin 
on yksi seuraavista kysymyksistä: 

•	 Mistä asioista pidin koulussa? 

•	 Mistä asioista en pitänyt koulussa? 

•	 Mitkä asiat kouluissa kaipaisivat parannusta? 

3. Anna ryhmille 4-5 minuuttia aikaa kirjoittaa vastaukset 
papereille. 

4. Seuraavaksi ohjaaja vaihtaa papereita niin, että ryhmät 
voivat vastata toiseen kysymykseen. 

5. 4-5 minuutin kuluttua ohjaaja vaihtaa papereita taas niin, 
että ryhmät voivat vastata viimeiseen vastaamattomaan 
kysymykseen.

Palaute – vastauksen väristä voit päätellä, mikä ryhmä sen on 
kirjoittanut. Keskustelkaa vastauksista yhdessä. 

Materiaalit:

•	 Värikyniä

•	 A3-paperia
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Yhdistä tehtävä Lapsen oikeuksien sopi-
mukseen: Määritelmistä käytäntöön

1. Jaa nuoret 3 tai 4 hengen ryhmiin. 

2. Anna kullekin ryhmälle pakka LOS-kortteja.

3. Pyydä ryhmiä katsomaan kortit läpi ja valitsemaan kolme 
oikeutta, jotka heidän mielestään koskevat peruskoulutusta 
(3, 13, 27, 28 ja 29 artiklat ovat tässä keskeisimmät).

4. Pyydä ryhmiä keksimään kunkin valitsemansa artiklan 
kohdalla yhden asian, jonka he voisivat tehdä auttaakseen 
muita lapsia saavuttamaan kyseessä olevan oikeuden (jos he 
esimerkiksi valitsevat 28 artiklan, jokaisen lapsen oikeuden 
saada opetusta, he saattavat esimerkiksi sanoa, että he 
voisivat auttaa luokkatovereitaan, joille koulunkäynti tuottaa 
vaikeuksia. Jos he valitsevat 13 artiklan, oikeuden saada 
tietoa, he saattavat esimerkiksi sanoa, että he voisivat jakaa 
tietoa ystäviensä kanssa.)

Materiaalit:

•	 1 pakka LOS-
kortteja 



Tasa-arvon 
edistäminen ja 
naisten aseman 
parantaminen
Tytöille ja pojille 
tasavertaiset mahdollisuudet 
käydä koulua
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Lämmittelypeli  
– Haluatko uudet naapurit?

1. Aseta tuoleja ympyrän muotoon, yksi tuoli kullekin nuorelle. 
Ohjaaja seisoo keskellä. 

2. Ohjaaja kysyy nuorelta ”haluatko uudet naapurit?” Nuori 
vastaa joko ”ei kiitos, olen tyytyväinen naapureihini ... x ja 
... y…” (nimeää vieressään istuvat henkilöt) tai ”kyllä kiitos, 
haluaisin naapurikseni ...a ja ...b... (nimeää kaksi muuta 
ryhmään kuuluvaa henkilöä). 

3. Jos vastaus on ”ei kiitos”, ohjaaja siirtyy kysymään 
seuraavalta nuorelta. 

4. Jos vastaus on ”kyllä kiitos”, ’a’ ja ’b’ vaihtavat paikkoja ’x:n’ 
ja ’y:n’ kanssa. Kun he vaihtavat paikkoja, ohjaaja kiiruhtaa 
istumaan yhdelle tyhjiksi jääneistä paikoista ja toinen nuorista 
jää ilman tuolia. Ilman tuolia jäänyt nuori jatkaa ohjaajan 
paikalla ja kysyy istujilta ”haluatko vaihtaa naapuria?”.

5. Kun nuoret ovat jatkaneet samaan tapaan jonkin aikaa, 
esittele heille kolmas vastausvaihtoehto, ”otan mielelläni 
kenet tahansa naapurikseni”, jossa tapauksessa kaikkien on 
vaihdettava paikkoja. 
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Tehtävä 1 – Väittely

1. Jaa nuoret kahteen ryhmään ja ota tarvittaessa tukihenkilö 
avuksi kummallekin ryhmälle. 

2. Valitse yksi ryhmä olemaan ”Meena” ja toinen ryhmä olemaan 
”Meenan vanhemmat”.

3. Selitä että haluat heidän väittelevän/keskustelevan siitä, 
pääseekö Meena käymään koulua. 

4. Lue nuorille esimerkkitapaus ja pyydä heitä kuunnellessaan 
pohtimaan perusteluja sille, miksi Meenan pitäisi tai ei pitäisi 
käydä koulua. 

5. Anna nuorille aikaa valmistella perustelujaan ja valitse 
ryhmästä yksi nuori, joka mielellään toimii ryhmän edustajana. 

6. Anna ”Meenan” aloittaa sanomalla ”Äiti/Isä, haluaisin käydä 
koulua...”  

Materiaalit:

•	 Esimerkkitapaus: 
Meena haluaa 
käydä koulua

•	 Paperia

•	 Kyniä
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Huom.: Kyvyistä riippuen nuoret saattavat tarvita hieman 
johdattelua aiheeseen. Voit kysyä heiltä esimerkiksi: 

•	 Miksi Meena haluaa päästä käymään koulua?

•	 Miltä Meenasta tuntuu se, että hänen ei anneta 
käydä koulua?

•	 Miten Meenan elämä paranisi välittömästi, jos 
hän alkaisi käydä koulua?

•	 Mitä pitkän aikavälin hyötyjä Meenalle olisi 
koulunkäynnistä?

•	 Miten Meenan perhe hyötyisi siitä, että Meena 
kävisi koulua?

•	 Miksi Meenan vanhemmat eivät halua hänen 
käyvän koulua?

•	 Mitä välittömiä haittoja Meenan perheelle koituisi 
siitä, jos Meena alkaisi käydä koulua?

•	 Mitä pitkän aikavälin haittoja Meenan perheelle 
koituisi siitä, jos Meena alkaisi käydä koulua? 



Esimerkkitapaus:  
Meena haluaa kouluun

Meena on 6-vuotias ja hän asuu pienessä kylässä, jonka nimi 
on Amarpurkashi. Amarpurkashi sijaitsee Pohjois-Intiassa.

Meena asuu isänsä Mukhatin, äitinsä Jyotin, vanhemman 
veljensä Rajun (9) ja nuoremman sisarensa Himanin (3) kanssa.

Meena aloittaa päivänsä hakemalla vettä kylän kaivosta. 
Hän sytyttää tulen ja laittaa veden kiehumaan. 

Meena hauduttaa teetä veljelleen aamiaiseksi ja katselee, 
kun veli pukee koulupuvun ylleen. 

Joskus Meena saa saattaa veljensä bussipysäkille. Meena 
odottaa veljensä ja tämän koulutovereiden kanssa, kunnes 
bussi tulee. 

Sitten Meena palaa kotiin ja auttaa kotitöissä. Hän hakee 
vettä kaivosta, laittaa ruokaa ja siivoaa. 

Meena haluaisi kovasti käydä koulua. Mutta hänen 
kotikylässään yleensä vain pojat saavat käydä koulua. 



Kun Meenan isoäiti näkee Meenan leikkivän toisten kylässä 
asuvien tyttöjen kanssa, hän toruu Meenaa ja sanoo, ettei 
tytöille ole soveliasta olla kodin ulkopuolella. Isoäiti sanoo, 
että Meenan pitäisi tehdä enemmän kotitöitä eikä leikkiä. 

Monet tytöistä menevät naimisiin hyvin nuorina. He 
muuttavat asumaan miestensä perheiden luokse 
hoitamaan kotia ja lapsia. Niinpä monet pitävät tyttöjen 
koulunkäyntiä ajanhukkana. 

Meenaa suututtaa, koska hän todella haluaa päästä 
kouluun oppimaan lukemaan ja kirjoittamaan. 

Joukko lääkäreitä ja sairaanhoitajia tuli Meenan kotikylään 
antamaan lapsille rokotuksia. Monet lääkäreistä ja 
sairaanhoitajista olivat naisia. Meena haluaisi tehdä isona 
sellaista työtä. Mutta hän tietää, että ellei hän pääse 
kouluun, hän ei saa aikuisena töitä. 

Meenan mielestä on epäreilua, että hänen veljensä saa käydä 
koulua. Meena ei ymmärrä miksi hän ei saa käydä koulua 
myös. Hän haluaa keskustella asiasta vanhempiensa kanssa.

Meena tietää, että hänen vanhemmillaan on monia 
perusteluja sille, miksi hänen ei pitäisi käydä koulua. Mutta 
hän haluaa esittää omat perustelunsa ja saada tahtonsa 
läpi. 
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•	 Tarralappuja

•	 Paperia

•	 Kyniä

Tehtävä 2 – Reilua vai epäreilua?

1. Pyydä ryhmää muodostamaan pareja. 

2. Anna kullekin parille tarralappuja ja kynä.

3. Pyydä pareja pohtimaan, miten poikia ja tyttöjä kohdellaan eri 
tavalla eri puolilla maailmaa, ja kirjoittamaan ehdotuksensa 
ylös erillisille tarralapuille. Pohdittavia yhteyksiä ovat 
esimerkiksi koti, koulu, työpaikka, palkkaerot, ystävyydet, 
urheilu jne.

4. Kerää kaikki ehdotukset. Keskustelkaa yhdessä kunkin 
ehdotuksen kohdalla siitä, onko reilua vai epäreilua, jos 
asia on niin. Kokoa ”reilut” näkemykset yhteen pinoon ja 
”epäreilut” näkemykset toiseen. 
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Tehtävä 3 – Mitä sitten?

1. Kirjoita ”Mitä sitten?” pitkälle ja leveälle palalle paperia ja 
piirrä neljä tai viisi nuolta lähtemään siitä eteenpäin.

2. Esitä ryhmälle kysymys: ”Mitä sitten, jos tytöt eivät saa käydä 
koulua?”

3. Kirjoita kukin vastaus kunkin nuolen perään. Nuoret voivat 
esimerkiksi ehdottaa, että ”Tytöt eivät pääse töihin” tai ”Tytöt 
eivät opi lukemaan tai kirjoittamaan”. 

4. Palaa kuhunkin ehdotukseen ja kysy uudestaan ”Mitä 
sitten?”. Yritä saada kaksi tai kolme vastausta kuhunkin 
ehdotukseen. Piirrä uudestaan nuoli lähtemään kustakin 
vastauksesta. Nuoret voivat esimerkiksi vastata, että 
”He eivät pääse ansaitsemaan rahaa” tai ”He eivät pysty 
lukemaan sanomalehteä”. 

5. Kysy uudestaan ”Mitä sitten?” kustakin ehdotuksesta. Nuoret 
voivat esimerkiksi vastata, että ”Heidän perheistään tulee 
köyhiä” tai ”He eivät saa tietää maailman tapahtumista”. 

6. Jatka ”Mitä sitten” -kysymyksen kanssa, kunnes kukin 
ehdotus saa luonnollisen johtopäätöksen. 

•	 Pitkä ja leveä pala 
paperia, esim. 
tapettirulla

•	 Tussikyniä
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Tehtävä 4 – Tietovisa

Nuoret voivat osallistua visaan yksin, pareittain tai ryhmissä 
riippuen tilanteesta ja osallistujista.

Muista keskustella kustakin vastauksesta ja antaa palautetta. 
Voit kysyä nuorilta esimerkiksi: 

•	 Onko se reilua? 

•	 Miksi niin on? 

•	 Miltä mieltä naiset olisivat siitä? 

•	 Millainen vaikutus sillä on naisiin? 

Vastaukset

1. 516 miljoonaa
2. 5 
3. B
4. Totta (jos Vatikaania ei lasketa)
5. B
6. Totta
7. 60 rupiaa
8. 66 miljoonaa
9. 17 

10. 22 

•	 Monisteet tasa-
arvotietovisasta



Tasa-arvoaiheinen tietovisa

1. Vuonna 2015 maailmassa oli 774 miljoonaa 
ihmistä, jotka eivät osanneet lukea tai kirjoittaa. 
Kuinka moni heistä oli nainen? 

a)  516 miljoonaa – Kaksi kolmesta  
 lukutaidottomasta on naisia

b)  258 miljoonaa – Yksi kolmesta  
 lukutaidottomasta on naisia 

2. Brasiliassa kolme kymmenestä naisesta, joka ei 
ole käynyt peruskoulua, on töissä. Kuinka moni 
nainen, joka on käynyt peruskoulua, on töissä? 

a) Viisi kymmenestä

b) Kahdeksan kymmenestä 

3. Afrikassa äiti, joka on käynyt peruskoulua, kuolee muita 
äitejä vähemmän todennäköisesti synnytykseen? 
Kuinka paljon pienempi todennäköisyys on?

a) 10 %  

b) 70 % 



4. Totta vai tarua: Saudi-Arabia on ainoa maa 
maailmassa, jossa naiset eivät saa äänestää. 

a) Totta – naiset eivät saa äänestää siellä 

b) Tarua – naiset saavat äänestää siellä

5. Täytä tyhjä kohta: Jemenissä nainen ei saa 
poistua _________ ilman aviomiehen lupaa. 

a) Kotoa  

b) Lastensa seurasta

6. Marokossa perhe pakotti raiskatuksi joutuneen 
16-vuotiaan tytön menemään naimisiin 
raiskaajansa kanssa. 

a) Totta – hänet pakotettiin menemään  
 naimisiin raiskaajansa kanssa

b) Tarua – häntä ei pakotettu menemään  
 naimisiin raiskaajansa kanssa 



7. Jos Intiassa miehelle maksetaan tietystä työstä 
100 rupiaa päivässä, kuinka monta rupiaa naiselle 
maksetaan samasta työstä? 

a) 100 rupiaa – saman verran 

b) 60 rupiaa – ei yhtä paljon 

8. Kuinka monelta tytöltä evätään oikeus 
koulutukseen joka vuosi?

a)  1 miljoonalta

b) 66 miljoonalta

9. Kuinka monella maailman sadasta suurimmasta 
yhtiöstä on naisia johtokunnan jäseninä? Johtokunnan 
jäsenet tekevät tärkeitä yhtiötä koskevia päätöksiä.

a) Seitsemällätoista sadasta

b) Viidelläkymmenellä sadasta 

10. Maailmassa on 96 valtiota. Kuinka montaa niistä 
johti nainen vuonna 2015?

a) 48 valtiota johti nainen

b) 22 valtiota johti nainen  
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Lapsi- 
kuolleisuuden 
vähentäminen
Tavoitteena, ettei 
niin moni maailman 
lapsista kuolisi alle 
5-vuotiaana
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Lämmittelypeli –  
Lammessa tai rannalla

1. Aseta tuoleja ympyrän muotoon, yksi tuoli kullekin nuorelle 
ja yksi ohjaajalle. 

2. Ohjaaja selittää, että pelissä on kaksi sijaintia: ”rannalla”, 
jolloin käsiä pidetään sylissä, ja ”lammessa”, jolloin kädet 
pidetään sivuilla. 

3. Sitten ohjaaja sanoo joko ”rannalla” tai ”lammessa” ja asettaa 
kätensä vastaavaan asentoon. Nuoret seuraavat esimerkkiä. 

4. Ohjaaja toistaa liikkeet yhä nopeammin ja nopeammin, 
kunnes huomaa, että joku nuorista on tehnyt väärän liikkeen 
väärän aikaan. Kyseinen henkilö nousee seisomaan ja 
ryhtyy tuomariksi. Hän huomaa ne henkilöt, jotka tekevät 
väärät liikkeet väärään aikaan, ja heistä tulee puolestaan 
tuomareita. 



Sivu 51

Tehtävä 1 – Numerojärjestys

1. Jaa nuoret 3 tai 4 hengen ryhmiin.

2. Jaa kullekin nuorelle pino paperista leikattuja 
”numerojärjestyskortteja”.

3. Valmistele nuoria esittelemällä maat yksi kerrallaan ja kysy 
heiltä, mitä he ovat kuulleet kyseisestä maasta (Missä se 
sijaitsee? Millainen ilmasto siellä on? Millaista ruokaa siellä 
syödään? Onko se köyhä vai rikas maa?” jne.)

4. Pyydä nuoria laittamaan maat numerojärjestykseen sen mukaan, 
kuinka korkea elintaso niissä asuvilla ihmisillä on. Elintasoa mitataan 
useilla eri tavoilla, mutta nyt tarkoitetaan tuloja asukasta kohden. 

Vastaukset:

1. Yhdysvallat 

2. Iso-Britannia

3. Venäjä

4. Brasilia

5. Egypti

6. Intia

7. Uganda 

Materiaalit:

•	 2 pinoa 
”numerojärjestys- 
kortteja” kullekin 
ryhmälle
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5. Pyydä nuoria jättämään kortit paikalleen ja jaa kullekin 
ryhmälle uusi samanlainen pino.

6. Pyydä nuoria laittamaan maat numerojärjestykseen sen 
mukaan, kuinka monta vauvaa maassa kuolee synnytyksen 
aikana (imeväisyyskuolleisuus).

Vastaukset:

1. Uganda (62,5/1000)

2. Intia (42/1000)

3. Egypti (23,3/1000)

4. Brasilia (12,9/1000)

5. Venäjä (7,1/1000) 

6. Yhdysvallat (5,2/1000)

7. Iso-Britannia (4,5/1000)

7. Pyydä nuoria katsomaan molemmat korttipinot läpi. 
Mikä on heidän mielestään keskeinen tekijä korkean 
imeväisyyskuolleisuuden kannalta? (Kuinka köyhä maa 
on. Yleisesti ottaen mitä köyhempi maa on sitä korkeampi 
imeväisyyskuolleisuus siellä on). 



Numerojärjestyskortit

Yhdysvallat

Uganda

Egypti

Brasilia 

Iso-Britannia 

Intia 

Venäjä 
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Tehtävä 2 – Aseta karamellit riville

1. Jaa nuoret 3 tai 4 hengen ryhmiin.

2. Anna kullekin ryhmälle 10 karamellia ja valokopio paperista A.

3. Pyydä nuoria asettamaan karamellit riville sen mukaan, minkä 
ikäisinä he arvelevat useimpien alle 5-vuotiaiden lasten kuolevan.

Vastaus: 40 % (4 karamellia) lapsista kuolee alle 28 
päivän sisällä syntymästä. 

4. Pyydä nuoria asettamaan samat 4 karamellia paperille 
B sen mukaan minkä ikäisinä he arvelevat näiden lasten 
kuolevan.

Vastaus: ¾ (3 karamellia) lapsista kuolee ensimmäisen 
viikon sisällä syntymästä.

5. Keskustelkaa: Mitä tämä osoittaa? Vastaus: mitä nuorempi 
vauva on sen alttiimpi se on sairauksille.

6. Keskustelkaa: Miksi vastasyntyneet vauvat ovat niin alttiita 
sairauksille? (Niille ei ole vielä kehittynyt vastustuskykyä, 
ne ovat heikkoja, ne tarvitsevat jatkuvaa huolenpitoa, 
ruokkiminen on vaikeaa, jos äiti on kuollut synnytyksessä 
jne.)  

Materiaalit:

•	 10 karamellia/
ryhmä

•	 1 valokopio 
paperista A ja 
1 valokopio 
paperista B / 
ryhmä 
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Materiaalit:

•	 Tarralappuja

•	 Fläppitaulu	

•	 Kyniä

Tehtävä 3 – Kaavion kokoaminen

1. Kirjoita	seuraavat	sairaudet	fläppitaululle	ja	kysy	ryhmältä,	mitä	
he tietävät kustakin sairaudesta (mikä sen aiheuttaa, millaisia 
oireet ovat, miten vaarallinen se on, miten sitä voi välttää tai 
ehkäistä jne.) 

•	 Keuhkokuume (keuhkojen tulehdustauti, joka aiheuttaa 
hengitysvaikeuksia, kylmiä väreitä ja korkean kuumeen)

•	 Ripuli (suolen tulehdustila, ”löysä vatsa”, joka 
tavallisimmin johtuu ruokamyrkytyksestä/
pilaantuneen veden juomisesta) 

•	 Malaria (hyttysten leivittämä tulehdus, joka aiheuttaa 
oksentamista, päänsärkyä, korkeaa kuumetta ja hikoilua)

•	 Aids (sukupuolitauti, joka aiheuttaa kuivaa yskää, 
pahoinvointia, kuumetta ja oksentamista) 

•	 Sikotauti (viruksen aiheuttama tulehdustauti, joka tarttuu 
nenän, kurkun ja suun eritteiden pisaratartuntana. Se 
aiheuttaa voimakkaita vilustumisen kaltaisia oireita, 
kuumetta, nuhaa ja kurkkukipua)

•	 Aivokalvontulehdus (aivo- ja selkäydinkalvojen 
tulehdustila, jonka oireita ovat mm. kuume, 
oksentaminen, väsymys ja voimakkaat lihaskivut) 

•	 Muut tulehdustaudit 

•	 Loukkaantumiset

2. Jaa nuorille ympyräkaavion palat. 
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3. Pyydä nuoria kokoamaan ympyräkaavio. Selitä heille, 
että koko ympyrä edustaa kaikkia lapsikuolemia 
maailmassa, ja kukin lohko edustaa eri sairautta tai 
kuolinsyytä. 

4. Pyydä nuoria keskustelemaan ja päättämään yhdessä siitä, 
mikä lohko edustaa mitäkin kuolinsyytä. 

5. Kerro oikeat vastaukset ja keskustelkaa: Olivatko jotkut 
vastaukset yllättäviä? Mitkä niistä? Miksi jotkut kuolinsyyt 
ovat yleisempiä köyhissä kuin rikkaissa maissa? 

•	 Keuhkokuume (18 %)

•	 Ripuli (19 %) 

•	 Malaria (7 %) 

•	 Aids (2 %) 

•	 Sikotauti ja aivokalvontulehdus (8 %) 

•	 Muut tulehdustaudit (12 %) 

•	 Loukkaantumiset (5 %)

 



Kaavion kokoaminen / Ympyräkaavio
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Materiaalit:

•	 LOS-julisteet 

Yhdistä tehtävä Lapsen oikeuksien 
sopimukseen: Julistenäyttely

1. Kiinnitä huoneen seinille julisteita, jotka kuvaavat lapsia 
toteuttamassa oikeuksiaan.

2. Pyydä nuoria kävelemään ”galleriassa” ja seisahtumaan 
sellaisen oikeuden eteen, joka heidän mielestään voi 
vaikuttaa lapsikuolleisuuden vähenemiseen.

3. Pyydä nuoria selittämään, miksi he valitsivat kyseisen 
oikeuden.



Odottavien 
äitien 
terveyden 
parantaminen
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 Tehtävä 1 – Esimerkkitapaus

1. Lue nuorille esimerkkitapaus ”Perinteinen synnytys 
Keniassa”. 

2. Keskustelkaa – ketkä osallistuivat synnytykseen? Miten 
synnytys erosi synnytyksistä kotimaassasi? Yllättyivätkö 
nuoret jostakin siinä? 

Materiaalit:

•	 Esimerkkitapaus: 
Perinteinen 
synnytys Keniassa



Esimerkkitapaus: Perinteinen synnytys Keniassa

Rose Akomol asuu pienessä Isolo-nimisessä kylässä Keniassa. 

Rose on viimeisillään raskaana. Rose haluaa synnyttää lapsen 
kotonaan, kuten moni muu nainen hänen kotikylässään. 

Kolme naista kylästä on tullut auttamaan synnytyksessä. Heitä 
kutsutaan perinteisiksi synnytysavustajiksi. Paikalla ei ole miehiä, 
paitsi sairaalassa koulutettu synnytysavustaja Noah.

Naiset eivät ole saaneet koulutusta synnytyksessä avustamiseen. 
Mutta he ovat auttaneet monissa synnytyksissä aikaisemmin. 

Rose koettaa lievittää kipua kävelemällä pihapiirissä. 

Rose ottaa tukea puusta ja kyykistyy. Yksi perinteisistä 
synnytysavustajista tukee häntä selästä. Synnytysavustajat 
kehottavat Rosea hengittämään lyhyesti sisään ja ulos. 

Vähän ajan kuluttua Rose kävelee majaansa ja käy makuulle 
majan maalattialle.

Yksi naisista hieroo Rosan mahaa keitinrasvalla. 

Neljältä iltapäivällä Rose synnyttää pojan. 

Ensin on aivan hiljaista. Sitten yksi naisista läpsäyttää vauvaa 



takamukselle, ja vauva päästää äänekkään parkaisun. 

Nainen leikkaa napanuoran partakoneenterällä ja ojentaa vauvan 
Roselle. 

Rose syleilee vauvaa. Hän ei kuitenkaan ala imettämään sitä, sillä perinteen 
mukaan vastasyntyneelle vauvalle ei saa antaa muuta ravintoa kuin 
suolavettä. Seuraavana päivänä Rose imettää vauvaa ja antaa sille nimen.

Tämän jälkeen Rose ja hänen poikansa eivät saa tavata muita 
ihmisiä, edes vauvan isää. He pysyttelevät 4 päivää erossa 
ihmisistä. 
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Tehtävä 3 –  
Ketkä pitävät huolta äideistä ja 
vauvoista Euroopassa?

1. Jaa nuoret pareihin.

2. Anna kullekin parille kopio listasta ”Ihmisiä, jotka huolehtivat 
synnytykseen liittyvistä asioista Euroopassa”. Selitä, että listan 
vasemmalla puolella kuvatut ihmiset pitävät eri tavoin huolta 
äideistä ja vauvoista Euroopassa. Pyydä heitä yhdistämään 
ammatit oikeisiin määritelmiin. Jos tehtävä tuntuu vaikealta, 
nuoret voivat hakea internetistä tietoa.

3. Keskustelkaa: Miten eurooppalaisen naisen synnytyskoke-
mus eroaa kenialaisen naisen synnytyskokemuksesta? Miksi 
Euroopassa prosessiin osallistuu niin monta eri ihmistä? Mitä 
vaikutuksia sillä on, että prosessiin osallistuu niin monta eri 
tehtäviin koulutettua ammattilaista?

Vastaukset

1. h

2. c

3. g

4. b

5. a

6. d

7. e

8. f 

Materiaalit:

•	 Kullekin parille 
lista ihmisistä, 
jotka huolehtivat 
synnytykseen 
liittyvistä asioista 
Euroopassa
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Ihmisiä, jotka huolehtivat synnytykseen  
liittyvistä asioista Euroopassa

1. Synnytyslääkäri

2. Terveydenhoitaja

3. Yleislääkäri/
omalääkäri

4. Sosiaalityöntekijä

5. Kätilö

6. Imetyskouluttaja

7. Lastenlääkäri

8. Ravitsemus- 
terapeutti

a) Raskaana olevasta naisesta pääasiallisesti 
huolehtiva henkilö.

b) Auttaa perheitä, joilla on erityistarpeita. 
Auttaa, jos on lapsen hyvinvointia koskevia 
huolia.

c)  Terveydenhoitaja, joka on erikoistunut 
lasten terveysneuvontaan. Tekee myös 
kotikäyntejä. 

d) Neuvoo äitejä imettämisessä.

e)  Lääkäri, joka on erikoistunut vauvojen ja 
lapsien hoitoon.

f) Neuvoo syömistä ja ruokavaliota koskevissa 
asioissa.

g) Lääkäri, joka tietää vähän kaikkea kaikesta.

h)  Lääkäri, joka on erikoistunut raskauksien ja 
synnytysten hoitoon.
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Tehtävä 4 – Miksi, miksi, miksi?

1. Kirjoita sana ”Miksi” pitkälle ja leveälle paperille, ja piirrä 
neljä nuolta kulkemaan siitä eteenpäin.

2. Esitä ryhmälle kysymys ”Miksi äitien terveydenhuolto on niin 
tärkeää?”

3. Kirjoita vastaukset nuolten perään. Nuoret voivat esimerkiksi 
vastata, että ”Muuten naiset saattavat kuolla” tai ”Etteivät 
vauvat sairastu”.

4. Käy jokainen vastaus läpi kerrallaan ja kysy uudestaan 
”Miksi se on tärkeää?”. Yritä saada kaksi tai kolme vastausta 
jokaiselle edelliselle ehdotukselle. Piirrä jälleen nuolet 
kulkemaan edellisestä vastauksesta uuteen vastaukseen. 
Nuoret voivat esimerkiksi vastata, että ”heidän perheensä 
järkyttyisivät siitä” tai ”he eivät kasva terveiksi.”

5. Kysy uudestaan ”Miksi se on tärkeää?”, johon nuoret voivat 
esimerkiksi vastata, että ”He saattaisivat masentua” tai ”He 
saattaisivat kuolla”.

6. Jatka ”Miksi se on tärkeää” -kysymyksen kanssa, kunnes 
kukin ehdotus saa luonnollisen johtopäätöksen.

Materiaalit:

•	 Leveää paperia, 
esimerkiksi 
paperirulla
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Materiaalit:

•	 LOS-kortit

Yhdistä tehtävä Lapsen oikeuksien 
sopimukseen: Pantomiimi artikloista 

1. Nuoret voivat tehdä tehtävän yksin tai pareittain. Jaa 
osallistujille yksi LOS-kortti (6, 20, 23, 24, 27 & 29 artikla 
ovat tässä kaikkein keskeisimpiä). 

2. Tarkista, että nuoret ymmärtävät, mistä kortissa on 
kyse, ja pyydä heitä tekemään pieni artiklaa kuvaava 
pantomiimiesitys. 

3. Esityksen aikana muiden osallistujien on arvattava, mistä 
artiklasta on kyse, ja esitettävä ehdotuksia siitä, miten 
aihe liittyy äitien terveydenhuoltoon. 



Hivin, aidsin, 
malarian sekä 
muiden tautien 
vastainen taistelu
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•	 1 Maailmabingo/
osallistuja

•	 Kyniä

Lämmittelypeli – Maailmabingo!

1. Jaa kullekin nuorelle Maailmabingomoniste. Pyydä heitä 
kirjoittamaan nimensä yhteen ruuduista ja löytämään 
ryhmästä toisia osallistujia, joiden nimet he voivat laittaa 
toisiin ruutuihin. 

2. Se nuorista, joka on ensimmäisenä täyttänyt kaikki ruudut 
nimillä, huutaa ”bingo” ja on voittaja. 



Maailmabingo

Etsi yksi henkilö, 
joka on syönyt 

ulkomaista ruokaa 

Etsi yksi henkilö, 
joka osaa nimetä 
jonkun kuuluisan 

ulkomaisen ihmisen 

Etsi yksi henkilö, 
joka on ollut 
ulkomailla 

Etsi yksi henkilö, 
jolla on ulkomailla 
valmistettu vaate 

päällä 

Etsi yksi henkilö, 
joka osaa sanoa 
jotakin jollakin 

vieraalla kielellä 

Etsi yksi henkilö, 
joka osaa nimetä 

jonkin ulkomaisen 
musiikkityylin 

Etsi yksi henkilö, 
joka on viime aikoina 
saanut jotakin toista 

maata koskevaa 
tietoa televisiosta tai 

internetin kautta 

Etsi yksi henkilö, 
joka haluaisi 
matkustella 
maailmalla 

Etsi yksi henkilö, 
joka osaa 

nimetä jonkin 
eteläamerikkalaisen 

maan 
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Materiaalit:

•	 Kassi

•	 Pullollinen vettä

•	 Omena

•	 Laastari

•	 Kolikko

•	 Huivi/hattu/teepaita
•	 Vessapaperirulla/

saippua

•	 Lelu

•	 Kivi tms.

Tehtävä 1 – Yllätyskassi

1. Laita kassiin valikoima tuotteita, jotka auttavat ihmisiä 
pysymään terveinä (kuten pullollinen vettä, omena, laastari 
(edustavat terveyden hoitamista), kolikko, vaatteita, 
vessapaperirulla/saippua (edustavat hygieniaa). Laita 
kassiin myös sellaisia tuotteita, jotka eivät ole terveellisiä tai 
liity terveyteen (esim. hampurilainen, leikkiauto, kivi tms.).

2. Paljasta kukin tuote hitaasti ja kuvaile sitä samalla kun nostat 
sen esiin kassista. Pyydä heitä tunnustelemaan tuotetta 
katsomatta sitä ja arvaamaan mikä tuote on kyseessä. 

3. Lopuksi ota tuote ulos kassista. Keskustelkaa siitä, auttaako 
tuote pysymään terveenä vai ei. 



Sivu 74

Tehtävä 2  
– Ennaltaehkäisyä hoidon sijaan

1. Jaa nuoret 3 tai 4 hengen ryhmiin.

2. Anna kullekin ryhmälle a-, b- ja c-kortit (alla).

3. Selitä nuorille, että heidän on löydettävä kullekin a-korteissa 
mainitulle sairaudelle vastaava c-, d- ja e-kortti, joka selittää, 
mikä sairauden aiheuttaa, mitkä sen oireet ovat ja kuinka 
sitä voidaan ennaltaehkäistä tai hoitaa.

4. Keskustelkaa tehtävän päätteeksi siitä, ovatko nämä sairau-
det yleisiä Euroopassa. Miksi / miksi eivät?

Vastaukset

Hiv - ci) dii) eiii)

Tuberkuloosi - ciii) diii) ei)

Malaria - cii) di) eii) 

Materiaalit:

•	 Pakka a-, b-, c-, d- 
ja e-kortteja / ryhmä 
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Materiaalit:

•	 LOS-kortteja

Yhdistä tehtävä Lapsen oikeuksien sopimukseen: 

Laittakaa arvot tärkeysjärjestykseen

1. Jaa nuoret 3 tai 4 hengen ryhmiin.

2. Jaa kullekin ryhmälle pakka LOS-kortteja.

3. Pyydä ryhmiä valitsemaan 5 oikeutta, joiden he arvelevat 
olevan olennaisia sairauksien vastaisessa taistelussa, ja 
laittamaan ne tärkeysjärjestykseen.



Ympäristön 
kestävän kehityksen 
turvaaminen
Ympäristöä pitää suojella
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Lämmittelypeli – Tuuli puhaltaa

1. Pyydä nuoria istumaan tuoleille ympyrään.

2. Esitä alla olevat lupaukset yksi kerrallaan. Jos jokin lupaus 
pätee nuoreen, hänen on kuljettava pitkin ympyrää (kuin lehti 
tuulessa, jos hänestä on hauska näytellä) ja lopulta istahdet-
tava eri tuolille.

3. Keskustelkaa lyhyesti kustakin lupauksesta.

Mahdollisia lupauksia:

•	 Kierrätän

•	 Kuljen kävellen tai pyörällä aina kun vain mahdollista

•	 Sammutan hanan harjatessani hampaita

•	 Ostan lähiruokaa aina kun vain mahdollista

•	 Sammutan valot, kun poistun huoneesta

•	 Ennen kuin ostan vaatteen, otan huomioon, 
missä se on valmistettu

•	 En koskaan matkusta lentokoneella 
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Materiaalit:

•	 Kulho

•	 Jääkuutioita

•	 Paperia

•	 Vettä

•	 Kopio valokuvista 
sivulla 81

Tehtävä 1 – Ilmaston lämpeneminen

1. Keskustele nuorten kanssa siitä, ovatko he kuulleet termin 
”ilmaston lämpeneminen”.

2. Keskustelkaa eri tekijöistä, jotka vaikuttavat maapallon 
ilmaston lämpenemiseen (voimaloiden, autojen ja rekkojen 
hiilidioksidipäästöt, maatalouden ja tuotantoeläinten synnyt-
tämät metaanipäästöt, metsien hävittäminen jne.).

3. Laita useita jääkuutioita kulhoon ja täytä kulho reunaan asti 
vedellä. Näytä nuorille, kuinka osa jääkuutiosta pysyy vedenpin-
nan yläpuolella, ja osa jää veden alle. Sama pätee mannerjää-
hän. Kun ilmasto lämpenee, jää sulaa, ja vedenpinta nousee. 
Tämä koskee erityisesti maita, jotka sijaitsevat alavilla rannikko-
alueilla, joilla tulvat ovat yleisiä. Näytä nuorille kaksi valokuvaa 
sivulta 81. Alemmasta kuvasta näkee, kuinka korkea merenpinta 
saaren ympärillä on. Ylempi kuva on otettu Malediivien hallituk-
sen vedenalaisesta kokouksesta, jonka hallitus järjesti vuonna 
2009 ilmaistakseen huolensa merenpinnan kohoamisesta.

4. Aseta kulho varovaisesti paperipalalle, varmista että se on 
edelleen reunaan asti täynnä. Palatkaa katsomaan kulhoa 
hieman myöhemmin. Jos jää on sulanut, vesi on läikkynyt 
kulhosta yli, ja paperi on kastunut.

5. Kun kerran jääkuutioiden kanssa käy näin, miten käy alavilla ran-
nikkoalueilla sijaitseville maille, kun mannerjäätiköt sulavat? 
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Materiaalit:

•	 Kopio intialaisen 
kylän kuvasta

Tehtävä 2 – Missä vessa?

1. Näytä nuorille kuva intialaisesta kylästä sivulta 83.

2. Kerro heille, ettei kylässä ole vessoja, asukkaiden täytyy 
tehdä tarpeensa ulkona.

3. Pyydä nuoria piirtämään nuoli johonkin kylän kohtaan, jonne 
he arvelevat asukkaiden tekevän tarpeensa.

4. Voittaja on se, joka on piirtänyt nuolensa lähimmäksi jokea.

5. Keskustelkaa: Miksi maailmassa on niin paljon ihmisiä, joilla 
ei ole mahdollisuutta käyttää vessaa? Mitä ongelmia siitä 
seuraa, kun ihmiset tekevät tarpeensa ulkona? Jos kaikki 
kylän asukkaat tekevät tarpeensa jokeen, mitä tapahtuu 
seuraavan kylän asukkaille joen alajuoksulla, kun he juovat 
joesta vettä? 
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Materiaalit:

•	 Tarralappuja

Tehtävä 3 – Vesi

1. Jaa nuoret pareihin. Anna kullekin parille 5 tarralappua ja 
pyydä heitä kirjoittamaan lapulle yksi asia, johon he käyttävät 
vettä päivittäin (esim. peseytyminen, henkilökohtainen 
hygienia, kotityöt).

2. Pyydä nuoria laittamaan yhtenä ryhmänä kaikki laput 
lattialle ja pinoamaan ne siinä järjestyksessä, mihin aikaan 
päivästä asiaa tehdään, alkaen ensimmäisestä asiasta 
aamulla ja päätyen viimeiseen asiaan illalla. Kysy nuorilta 
mistä he saavat veden (hanasta), onko se puhdasta, ja onko 
kaikilla ihmisillä maailmassa puhdasta juomavettä helposti 
saatavilla. Keskustelkaa: mistä ihmiset saavat vettä, jos 
heillä ei ole kotona juoksevaa vettä? Kuinka pitkiä matkoja 
joidenkin ihmisten on kuljettava päivittäin löytääkseen 
vettä? Kuinka kauan sellainen matka kestävää? Mitä he 
käyttävät veden kantamiseen? Onko vesi aina puhdasta ja 
turvallista juoda? Miksi ei? Mitä haittoja saastuneen veden 
juomisesta on? 

3. Lukekaa alla oleva esimerkkitapaus. Keskustelkaa: miten 
Sion	Fupin	veden	käyttö	eroaa	nuorten	tavasta	käyttää	vettä	
tyypillisenä päivänä? Mistä nuoret yllättyivät eniten?

4. Kerro nuorille, että tavoite puolittaa määrä ihmisiä 
maailmassa, jotka eivät pääse kunnollisen juomaveden 
lähteen ääreen, saavutettiin viisi vuotta ennen takarajaa. 
Vuonna 2012 maailmassa oli kuitenkin 748 miljoonaa 
ihmistä, joiden tilanne juomaveden saatavuuden suhteen 
kaipasi parannusta. 



Esimerkkitapaus

Katikati sijaitsee Pohjois-Tansaniassa. Vettä on vain 
harvassa paikassa, sillä siellä on hyvin kuivaa. 

Katikatissa asuvien ihmisten on vaikea saada vettä. 
Heidän on kuljettava joka päivä hyvin kauas etsimään 
vettä. He tarvitsevat vettä itselleen ja eläimilleen.

Sion	Fupi	on	14-vuotias	tyttö,	joka	asuu	Katikatissa.	Sion	
Fupi	kertoo:

Usein joudun kävelemään 11 tuntia päivässä etsimässä 
vettä. Joskus minun on vaikea saada unta, koska minua 
särkee kävelemisen jäljiltä. Haluaisin käydä koulua, mutta 
se ei ole mahdollista. Kaikki aika kuluu veden etsimiseen. 
On ihanaa, kun sataa. Se tarkoittaa, että saamme vettä ja 
voimme peseytyä.
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Materiaalit:

•	 Fläppitaulu- 
paperia ja kyniä 
(1/ryhmä)

•	 LOS-artiklat 3, 
6, 12, 24, 27 & 
29 kirjoitettuna 
fläppitaululle

Yhdistä tehtävä Lapsen oikeuksien 
sopimukseen: Oikeushuutokauppa

1. Jaa nuoret kolmen tai neljän hengen ryhmiin.

2. Anna	joka	ryhmälle	fläppitaulupaperia	ja	kynä.

3. Pyydä heitä piirtämään jonkin maan ääriviivat, antamaan 
maalle nimi ja kerro että heidän pitää ottaa maan ympäristön 
kestävä kehitys hyvin huomioon.

4. Kirjoita	fläppitaululle	LOS-korttien	artiklat	3,	6,	12,	24,	27	&	29.

5. Sano joka ryhmälle, että heillä on 100 euroa rahaa (anna 
leikkirahaa, jos siitä on apua) ja että pian on huutokauppa, 
jossa kaikki oikeudet menevät suurimman tarjouksen 
tehneelle. Heidän pitää päättää etukäteen mitä oikeutta he 
haluavat käyttää ja kuinka paljon he ovat valmiita maksamaan 
siitä.

6. Pidä huutokauppa ja myykää jokainen oikeus eniten 
tarjonneelle maalle. Yritä lisätä huutokauppaan vähän 
draamaa ja huumoria, jotta tehtävä olisi hauskempi.

7. Lopuksi jokainen maa valitsee puheenjohtajan, joka selittää 
muulle ryhmälle kuinka heidän maansa noudattaa ympäristön 
kestävää kehitystä ostamillaan oikeuksilla.



Globaalin 
kumppanuuden 
luominen 
kehitykselle
Maailman valtioiden on tehtävä 
yhteistyötä ja autettava toisiaan
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Materiaalit:

•	 Jongleerauspalloja/
papupusseja (niin 
monta kuin arvelet, 
että ryhmä pystyy 
pallottelemaan)

Lämmittelypeli  
– Jongleerausta tiimityönä

1. Pyydä nuoria asettumaan seisomaan ympyrään. Myös 
ohjaaja liittyy ympyrään.

2. Selitä nuorille, että aiot kutsua jotakin osallistujaa nimellä, 
heittää hänelle pallon ja sitten laittaa kädet selkäsi taakse 
osoittaaksesi, että pallo on jo ollut sinulla.

3. Nuori, jolla on pallo, kutsuu nyt jotakin toista nuorta nimellä, 
heittää tälle pallon ja laittaa kädet selkänsä taakse.

4. Jatkakaa näin, kunnes pallo on ollut kaikilla. Viimeinen pallon 
saanut nuori heittää sen lopuksi ohjaajalle.

5. Kerro, että aiot nyt heittää pallon samoille henkilöille 
uudestaan (ja ottaa sen lopulta takaisin samalta henkilöltä), 
mutta tällä kertaa aiot heittää enemmän kuin yhden pallon 
peliin.

6. Kokeilkaa kuinka monen pallon kanssa ryhmä pystyy 
jongleeraamaan yhdessä! 
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Materiaalit:

•	 1 väestö-/
vauraustaulukko

•	 40 karamellia/
ryhmä

•	 1 iso 
maailmankartta

Tehtävä 1 – Rikkaalle vai köyhälle? 

1. Jaa nuoret pieniin, n. 3 hengen ryhmiin.

2. Jaa kullekin ryhmälle (väkiluku/vauraus-taulukko (sivu 90), 
johon on listattu eri maanosia.

3. Näytä nuorille maailmankarttaa ja kysy ryhmiltä, missä päin karttaa 
kukin maanosa sijaitsee, ja tietävätkö tai ovatko he kuulleet siitä jotakin.

4. Jaa kullekin ryhmälle 20 karamellia. Selitä nuorille, että 
karamellit edustavat kaikkia maailman ihmisiä. Pyydä heitä 
asettamaan karamellit taulukolle sen mukaan, kuinka paljon 
ihmisiä maanosissa elää.

5. Käy läpi kunkin ryhmän vastaukset ja keskustelkaa siitä, 
miksi he päätyivät kyseisiin määriin.

6. Jaa kullekin ryhmälle taas 20 karamellia. Pyydä ryhmiä asetta-
maan ne taulukolle, mutta tällä kertaa karamellit edustavat sitä, 
miten vauraus on jakautunut eri maanosien kesken. Pyydä ryh-
miltä palautetta, ja keskustelkaa siitä, miksi he jakoivat karamellit 
niin. Ovatko ne osat maailmaa, joissa asuu eniten ihmisiä, kaikkein 
vauraimpia? Jos ne eivät ole, niin miksi? Onko se reilua? Mitä se 
merkitsee niille ihmisille, jotka elävät maailman köyhissä osissa? 
Mitä se merkitsee ihmisille, jotka elävät maailman rikkaissa osissa?

Vastaukset
Väkiluku Vauraus

Afrikka 2 1

Aasia 12 3

Itä-Eurooppa 2 3

Latinalainen Amerikka 1 1

Pohjois-Amerikka 1 6

Länsi-Eurooppa 2 6
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Materiaalit:

•	 1 banaani/ryhmä

•	 1 kynä/ryhmä

•	 1 kopio Reilu 
kauppa -merkistä 
(sivu 93)

Tehtävä 2 – Banaanin jakaminen

1. Kysy nuorilta, tietävätkö he missä päin maailmaa kasvatetaan 
banaaneja (Suuri osa banaaneista kasvatetaan trooppisissa 
maissa Afrikassa, Latinalaisessa Amerikassa, Karibialla 
ja Tyynen valtameren alueella). Edellisestä tehtävästä 
päätellen, ovatko nämä rikkaita vai köyhiä maita?

2. Kirjoita	 fläppitaululle	 alla	 oleva	 lista	 tuotantoketjun	 eri	
osallistujista (mutta älä laita perään suluissa olevia summia). 
Tuotantoketju liittyy banaanien tuontiin Eurooppaan. Kuvaile 
kukin osallistujaryhmä nuorille ymmärrettävällä tavalla.

•	 Poimijat ja kasvattajat (1 sentti)

•	 Pakkaajat (1,5 senttiä)

•	 Kuljetusyhtiöt (1 sentti)

•	 Maahantuojat (1 senttiä)

•	 Tukkukauppiaat (1,5 senttiä)

•	 Vähittäiskauppiaat (4 senttiä)

3. Jaa nuoret 2 tai 3 hengen ryhmiin ja anna kullekin ryhmälle 
banaani ja kynä.

4. Pyydä ryhmiä kuvittelemaan, että banaani maksaa 10 senttiä. 
Ryhmien on jaettava banaani sen mukaan, minkä osuuden 
he arvelevat kunkin tuotantoketjun osallistujaryhmän 
ansaitsevan tuosta 10 sentistä (jos he esimerkiksi arvelevat, 
että kukin ryhmä saa samansuuruisen osuuden, banaani 
jaetaan tasan kuuteen osaan). 
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5. Pyydä ryhmiä kertomaan arvauksistaan, ennen kuin kerrot 
oikeat vastaukset. Keskustelkaa: Onko se reilua? Ketkä 
tekevät suurimman työn? Ansaitsevatko he siitä eniten? 
Miksi/miksi ei? Miten tämä vaikuttaa niiden ihmisten elämään, 
jotka elävät maissa, joissa banaaneja tuotetaan? Mitä muita 
tuotteita Eurooppaan tuodaan maailman köyhistä maista 
(vaatteita, ruokaa jne.)? Arvelevatko nuoret, että työntekijöille, 
jotka osallistuvat näiden tuotteiden tuottamiseen, maksetaan 
reilu palkka heidän tekemästään työstä? Miksi / miksi ei?

6. Näytä nuorille Reilu kauppa -merkki. Ovatko he nähneet 
sellaista ennen? Mitä tarkoittaa, jos jossakin tuotteessa on 
Reilu kauppa -merkki? (Se tarkoittaa, että työntekijät, jotka 
ovat osallistuneet tuotteen tuotantoprosessiin, ovat saaneet 
reilun palkan työstään, heillä on hyvät työolot, ja osa kaupan 
tuomista lisätuloista sijoitetaan hankkeisiin tai yrityksiin, jotka 
hyödyttävät koko yhteisöä).

7. Jos banaani olisi Reilu kauppa -banaani, miten suuret 
osuudet nuoret arvelevat tuotantoketjun eri osallistujien 
saavan siitä. Miksi? 
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Tehtävä 3 – Mistä velka maksetaan?

1. Keskustele nuorten kanssa kansainvälisen velan käsitteestä. 
Jos köyhä maa haluaa rakentaa teitä tai kouluja, mutta sillä 
ei ole varaa siihen, se lainaa rahaa rikkaammilta mailta. 
Velasta on maksettava korkoa (selitä nuorille mitä korko 
on). Korkotaso saattaa olla hyvinkin korkea, ja lainanantajat 
voivat itse päättää, milloin ja miten paljon ne nostavat 
korkoa. Korot ovat usein niin korkeita, että maat joutuvat 
maksamaan moninkertaisesti lainaamansa summan verran 
korkoja eivätkä silti pysty maksamaan alkuperäistä velkaa 
takaisin.

2. Anna kullekin nuorelle 6 tarralappua ja pyydä heitä 
kirjoittamaan jokaiselle lapulle yksi syy, miksi koulutus 
on heidän mielestään tärkeää (lukemaan ja kirjoittamaan 
oppiminen, maailman asioista oppiminen, liikunta, paremmat 
työnsaantimahdollisuudet, vieraiden kielten oppiminen, 
taide, musiikki jne.).

3. Lue alla oleva osio. Kunkin kappaleen jälkeen pyydä nuoria 
päättämään, mistä tarralapusta he luopuisivat leikkauksena, 
joka johtuisi lainojen takaisinmaksusta.

•	 Pyydä nuoria kuvittelemaan, että heidän 
kotimaansa on ollut velkaa Yhdysvalloille 
ensimmäisen maailmansodan loppumisesta 
lähtien. Nyt Yhdysvallat vaativat, että velkaa 
täytyy alkaa maksaa takaisin.

•	 Hallituksella ei ole enää varaa rahoittaa 
koulukirjoja tai kouluissa käytettyjä laitteita. 
Oppilaiden vanhemmat joutuvat ostamaan 
kaikki koulukirjat, kynät ja muut tarvikkeet itse. 

Materiaalit:

•	 Tarralappuja
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•	 Yhdysvallat on päättänyt nostaa korkoa. Puolet 
yläasteista/lukioista joudutaan sulkemaan. 

•	 Rahat eivät riitä koulujen ylläpitoon. Vessat 
lakkaavat toimimasta, katot vuotavat, rikkinäisiä 
ikkunoita ei vaihdeta.

•	 Korko nousee jälleen. Hallituksella ei ole varaa 
maksaa kaikkien opettajien palkkoja. Osa 
opettajista lähtee työpaikoiltaan.

•	 Hallitus ehdottaa koulumaksuja kattamaan 
koulujen kustannuksia. Monilla köyhillä perheillä 
ei ole varaa laittaa lapsiaan kouluun.

4. Keskustelkaa: Miltä nuorista tuntui luopua asioista, joiden 
takia koulutus on heille tärkeää? Miltä se tuntuisi oikeassa 
elämässä? Miten paljon oppimista tapahtuisi sellaisissa 
olosuhteissa? Miltä muilta kohteilta kuin kouluilta hallitukset 
joutuisivat leikkaamaan rahoitusta pystyäkseen maksamaan 
lainoja takaisin? Onko reilua, että rikkaat maat vievät köyhiltä 
mailta rahaa tällä tavalla? Keskustelkaa siitä, miksi se on/ei 
ole reilua.

(Opetuspaketista ”Global Youth Work – Making Global 
Connections and Promoting Global Perspectives)
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Materiaalit:

•	 LOS-kortit

Yhdistä tehtävä lapsen oikeuksien 
sopimukseen: Ihmisveistos

1. Jaa nuoret 3 tai 4 hengen ryhmiin.

2. Kerro heille, että aiot nimetä eri aiheita, ja heidän on yhtenä 
ryhmänä muodostettava ihmisveistos, joka kuvaa kyseistä 
aihetta.

3. Aloita muutamalla helpolla aiheella (esim. auto, televisio, 
pöytä tms.)

4. Kerro nuorille, että aiot seuraavaksi nimetä yhden Lapsen 
oikeuksien sopimuksen oikeuden, joka liittyy globaalin 
kumppanuuden luomiseen kehitykselle (4, 5, 7, 8, 22, 38, 41 
ja 42 artiklat ovat tässä keskeisimpiä). Nuorten on keksittävä 
jokin aihe, joka liittyy nimeämääsi oikeuteen ja muodostettava 
yhdessä ihmisveistos, joka kuvaa sen aihepiiriä. Jos valitset 
esimerkiksi 41 artiklan (”kotimaasi lait ovat ensisijaisia, jos 
ne suojelevat sinua paremmin kuin tässä sopimuksessa 
määritellyt oikeudet”), nuoret voivat asettautua veistokseksi, 
joka kuvaa poliisia lain edustajana. Jos valitset 7 artiklan 
(oikeus nimeen ja kansalaisuuteen), nuoret voivat muodostaa 
veistoksen, joka kuvaa passia, jne.

5. Pyydä ryhmiä esittämään veistoksensa yksi kerrallaan. 
Toisten nuorten on arvattava esityksen aikana, mitä veistos 
esittää.



Liite
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LOS-kortit

1 artikla: 
Nämä oikeudet kuuluvat kaikille alle 18-vuotiaille.

2 artikla: 
Nämä oikeudet koskevat kaikkia lapsia 

ilman minkäänlaista erottelua.

3 artikla: 
Kaikkien lasten kanssa työskentelevien henkilöiden 

on aina otettava huomioon lapsen etu.

4 artikla: 
Valtion on huolehdittava siitä, että kaikilla 

lapsilla on nämä oikeudet.
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5 artikla: 
Valtion on tuettava vanhempiasi siinä, miten he 
opastavat sinua tunnistamaan nämä oikeudet ja 

toteuttamaan niitä koko lapsuutesi ja nuoruutesi ajan.

6 artikla: 
Sinulla on oikeus elämään ja oikeus kasvaa terveenä. 

7 artikla: 
Sinulla on oikeus nimeen ja kansalaisuuteen. 

8 artikla: 
Valtion on kunnioitettava oikeuttasi säilyttää 
nimesi, kansalaisuuteesi ja sukulaissuhteesi. 
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9 artikla: 
Sinulla on oikeus elää vanhempiesi kanssa, 

jos se on sinun etusi mukaista. 

10 artikla: 
Sinulla on oikeus olla yhteydessä vanhempiisi, 

vaikka he asuisivat eri valtiossa. 

11 artikla: 
Sinua suojellaan siltä, ettei sinua viedä 

pois maasta laittomasti.

12 artikla: 
Sinulla on oikeus ilmaista näkemyksesi ja tulla kuulluksi. 
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13 artikla: 
Sinulla on oikeus tietoon. 

14 artikla: 
Sinulla on oikeus harjoittaa omaa uskontoasi. 

15 artikla: 
Sinulla on oikeus tavata ystäviäsi sekä 

liittyä ryhmiin ja yhdistyksiin. 

16 artikla:
Sinulla on oikeus yksityisyyteen.
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17 artikla: 
Sinulla on oikeus saada rehellistä tietoa lehdistä 

ja televisiosta ymmärrettävässä muodossa. 

18 artikla: 
Vanhemmat vastaavat yhteisesti lapsen kasvatuksesta, 

ja heidän on aina ajateltava lapsen etua.

19 artikla: 
Sinua ei saa satuttaa ja sinun hyvinvoinnistasi 

ja turvallisuudestasi on huolehdittava.

20 artikla: 
Sinusta on pidettävä asianmukaisesti huolta, 

jos et voi asua perheesi kanssa. 
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21 artikla: 
Sinulla on oikeus parhaaseen mahdolliseen 

asumismuotoon, jos et voi asua vanhempiesi kanssa. 

22 artikla: 
Pakolaislapsilla on samat oikeudet 

kuin muilla kotimaasi lapsilla. 

23 artikla: 
Jos olet vammainen, sinulla on oikeus erityishoitoon- ja 

tukeen, jotta voit elää täysipainoista ja itsenäistä elämää. 

24 artikla: 
Sinulla on oikeus kunnolliseen ruokaan ja veteen 

sekä terveydenhoitoon, jos sairastut. 



Sivu 104

25 artikla: 
Jos lapsi ei asu vanhempiensa kanssa, hänen 

hoitonsa on tarkistettava ajoittain.

26 artikla: 
Sinulla on oikeus sosiaaliturvaan, jos 

perheelläsi ei ole riittävää toimeentuloa.

27 artikla: 
Sinulla on oikeus riittävään elintasoon.

28 artikla: 
Sinulla on oikeus oppia ja käydä koulua.
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29 artikla: 
Sinulla on oikeus persoonallisuutesi ja 

valmiuksiesi täyteen kehittämiseen. 

30 artikla: 
Sinulla on oikeus käyttää omaa kieltäsi 

ja nauttia omasta kulttuuristasi. 

31 artikla: 
Sinulla on oikeus rentoutua ja leikkiä. 

32 artikla: 
Sinua on suojeltava vaaralliselta työltä. 
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33 artikla: 
Sinua on suojeltava huumausaineiden käytöltä.

34 artikla: 
Valtion on suojeltava lapsia seksuaaliselta hyväksikäytöltä. 

35 artikla: 
Valtion on tehtävä kaikkensa estääkseen 

lasten myynnin ja kauppaamisen. 

36 artikla: 
Sinua on suojeltava siltä, ettet tee asioita, 

jotka voivat vaarantaa hyvinvointiasi. 
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37 artikla: 
Sinulla on oikeus oikeudenmukaiseen 

kohteluun, jos rikot lakia. 

38 artikla: 
Lapsia on suojeltava sodan aikana. Alle 15-vuotiaita 

lapsia ei saa värvätä asepalvelukseen. 

39 artikla: 
Lapsen on saatava erityistä tukea, jos hän on 
joutunut hyväksikäytön tai väkivallan uhriksi. 

40 artikla: 
Sinulla on oikeus saada oikeusapua, jos 

sinua syytetään lain rikkomisesta. 
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41 artikla: 
Kotimaasi lait pätevät ensisijaisesti, jos ne suojelevat sinua 
paremmin kuin tässä sopimuksessa määritellyt oikeudet. 

42 artikla: 
Valtion on huolehdittava siitä, että nämä oikeudet 

ovat niin lasten kuin aikuisten tiedossa. 


