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Tervetuloa  
globaalikasvatuksen maailmaan!

Millaista on lasten elämä eri puolilla maailmaa? unelmat voivat olla usein samanlaisia, mutta arjessa on 
eroja. Tähän opettajan oppaaseen on koottu tarinoita globaalikasvatusaiheiden käsittelyyn. Mukana 
on monipuolisia tehtäviä, joilla voit lähestyä oppilaiden kanssa globaaleja aiheita.

Tarinat ja tehtävät
oppaassa on KAHdEKsAN TARiNAA eri maiden lapsista. Tarinat on jaettu ala- ja yläkoulun tarinoiksi 
sen mukaan, millaisia aiheita tarinoissa esiintyy. Käytä harkintaa oppilasryhmäsi mukaan, osa tarinoista 
sisältää haastavia teemoja.

oppaan loppupuolelle on koottu ToiMiNNAllisiA TEHTäViä, joilla aihetta on helppo lähestyä  
ja saada lapset mukaan pohtimaan globaaleja aiheita. Tehtäviin on lisätty muunnelmaehdotuksia, 
joilla käsittelyä voi muuttaa sopivammaksi nuoremmille tai vanhemmille oppilaille. 

lähtökohtana aiheiden käsittelylle toimii tarina, jonka voit käydä eri tavoin läpi lasten ja nuorten 
kanssa. Kun tarina on luettu, voit valita tilanteeseen sopivan tehtävän. 

Alakoulu: Maija 8 vuotta, tyttö, suoMi
          Tigist 8 vuotta, tyttö, ETioPiA
          Aleksei 11 vuotta, poika, VENäJäN KARJAlA

Yläkoulu:  Ali 13 vuotta, poika, sYYRiA 
          Sara 15 vuotta, tyttö, sYYRiA/suoMi
          Irini 14 vuotta, tyttö, KENiA
          Elius 13 vuotta, poika, TANsANiA
          Sergiu 13 vuotta, poika, MoldoVA

Videot
Afrikan tarinoihin johdattamiseksi voit käyttää Filantropian kotisivuilta löytyviä lyhyitä videoita:  
www.filantropia.fi/osallistu/katso-ja-kuuntele. liikkuva kuva herättää erilaisia ajatuksia kuin pelkkä 
luettu tarina.

Voit käyttää apuna myös karttapalloa tai karttaa, kun etsitte missä tarinoiden maat sijaitsevat.

Globaalipeli
lasten elämään voi tutustua myös internetissä julkaistun globaalikasvatuspelin kautta.  Pelissä 
toistuvat tarinat lasten arjesta ja samalla oppilaat tutustuvat kuvien kautta elämään kohdemaissa. 
internetissä olevaan peliin lapset voivat tutustua itsenäisesti ja lukea useampia omalle ikäryhmälle 
suunnattuja tarinoita kerralla. Peli löytyy osoitteesta: www.filantropia.fi/peli.

Globaalikasvatusaiheita voi lähestyä vaikka kansainvälisenä tyttöjen päivänä 11.10.,  
YK:n päivänä 24.10., lapsen oikeuksien päivänä 20.11. tai muina sopivina ajankohtina.

opas on tuotettu osana ulkoasiainministeriön tukemaa viestintä- ja globaalikasvatus-
hanketta ”Katso ihmistä – valintoja levottomassa maailmassa”.

   

GloBAAliKAsVATuKsEN 
tehtävänä on avata ihmisten 

silmät ja mieli maailman erilaisille 
todellisuuksille ja herättää ihmisissä 
halu rakentaa oikeudenmukaisem-
paa, tasa-arvoisempaa ja ihmisoi-

keuksia kunnioittavampaa  maailmaa.  (Maastrichin julistus 2002) 
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Tarinoissa  
keskeisellä sijalla  

ovat lasten  
arjen avaimet:  

läheiseT,  
koulu  

ja ruoka ✎
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4Maija
herää aamulla kuudelta herätyskelloon ja menee syömään 
aamupalaa, jonka äiti on tehnyt hänelle ja hänen kahdelle muulle 
sisarukselleen. Pöydässä on leipää, puuroa, kaakaota, maitoa ja 
jogurttia. He syövät ja ryhtyvät odottamaan koulukyytiä. Koulu on 
30 kilometrin päässä, koska he asuvat syrjässä maaseudulla. Kunta 
järjestää koulukyydin, jotta alueen lapset pääsevät kouluun. Yöllä 
on satanut lunta, joten kyyti on vähän myöhässä. He kiipeävät 
auton kyytiin ja autossa on lämmintä.

Kouluun päästyään Maija menee luokkaan. Hänen luo-
kallaan on 12 oppilasta. Tämän päivän lukujärjestykses-
sä on matematiikkaa, äidinkieltä, käsitöitä ja uskontoa. 
Maijan kirjat ovat pulpetissa siistissä järjestyksessä. 
luokassa on paljon valoja, seinillä on julisteita ja aak-
kosia. Huone on viihtyisä. ikkunoissa on verhot.

Välitunneilla oppilaat menevät ulos leikkimään. Mai-
ja on surullinen, koska hänellä ei ole koulussa kavereita. 
Maija toivoo, että saisi ystäviä, joiden kanssa viettää aikaa 
välitunneilla. Pihalla on suuri määrä erilaisia kiipeilytelinei-
tä. Nyt on tosin talvi ja siksi osa telineistä on lumen pei-
tossa. 

Yhdentoista aikaan on kouluruokailu. Tänään on 
ruokana lihaperunasoselaatikkoa ja salaattia. Kaikki 
eivät pidä kouluruoasta, mutta Maijasta tämän päivän 
ruoka on ihan hyvää. Päivän viimeinen tunti on uskon-
toa. Maija kuuluu ortodoksiseen kirkkoon. osa oppilais-
ta menee luterilaisen uskonnon tunnille ja osa elämän-
katsomustiedon tunnille. Koulun jälkeen Maija jää vielä il-
tapäiväkerhoon tekemään läksyjä.

Peruskoulu alkaa 7-vuotiaana 
ja kestää 9 vuotta. se on jaettu 
alakouluksi ja yläkouluksi. 
alakoulussa ovat luokka-asteet 
1.–6. ja yläkoulussa luokka-
asteet 7.–9. Peruskoulu on 
maksuton ja pakollinen. sen 
jälkeen voidaan mennä lukioon 
tai ammatilliseen koulutukseen, 
joka kestää 3 vuotta. Tämän 
jälkeen opiskelua voi jatkaa 
korkea-asteen koulutuksessa, 
joka kestää noin viisi vuotta. 

iltapäiväkerhon jälkeen koulukyyti vie Maijan sisaruksi-
neen kotiin. Kotona isä laittaa ruokaa, koska äiti on töis-
sä. Maija leikkii sisarustensa kanssa ja katsoo lempiohjel-
mansa televisiosta. lapset syövät iltaruoan. Tänään heil-
lä on jauhelihakeittoa. Ennen iltapesua he vielä siivoa-
vat lelunsa pois lattialta. Ennen nukkumaanmenoa Maija 

pesee hampaat. illalla Maija vielä lukee iltasadun omassa 
huoneessaan ja sammuttaa sen jälkeen vaaleanpunaisen 

yölamppunsa.

suomi
Maija, 8 vuotta
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Tigist, 8 vuotta

herää aikaisin aamulla, ennen auringonnousua. äiti tarvitsee Tigistin apua 
ennen koulupäivän alkua. Heidän on haettava vettä kaivolta. Veden hake-
misessa menee aikaa, mutta onneksi kylään on rakennettu kaivo. Veden 
hakuun ei mene enää koko päivää kuten ennen. Aamiaiseksi Tigist syö teff-
jauhoista tehtyä puuroa. Tigist lähtee kouluun koulupuvussa, sillä heillä 
kaikilla on samanlaiset vaatteet koulussa. Koulu on tunnin kävelymatkan 
päässä ja Tigistillä on kiire ehtiä ajoissa ensimmäiselle tunnille. Matka on 
mukava kulkea yhdessä ystävien kanssa.

Kouluun päästyään Tigist menee luokkaan. Hänen luokallaan 
on 40 oppilasta. Koulussa käydään aamu- ja iltapäivävuo-

rossa, koska oppilaita on niin paljon. Vanhemmat oppilaat 
käyvät koulua iltapäivisin. oppilaista suurin osa on poikia, 

koska tytöt jäävät usein kotiin auttamaan äitejään koti-
töissä. Joskus myös Tigist jää kotiin. Tänään äiti ei tar-
vinnut hänen apuaan ja hän pääsi lähtemään kouluun.

Kouluun saatiin vähän aikaa sitten pulpetteja ja 
tuoleja. Tigististä se on kivaa, koska enää ei tarvitse 

istua maalattialla. Tuoleilla istuessa selkä ei tule niin ki-
peäksi. Koululla kävi vieraita, jotka toivat lapsille kyniä ja vih-

koja. luokkaan tulee ikkunoista päivänvaloa, seinät ovat tum-
maa savea ja ruokoa. Välitunnilla lapset pelailevat pelejä koulun 

pihalla. Pojat ja tytöt pelaavat jalkapalloa.
Tigistillä on tänään eväänä injera-leipää ja tomaatti. injera-leipä 

on valmistettu happamalle maistuvasta viljasta ja se on todella täyt-
tävää. Tigist on onnellinen, että hän on saanut mukaansa eväät, koska 

ne syötyään hän jaksaa keskittyä tunnilla. Hän toivoo, että saisi huomen-
nakin eväät mukaansa.

Koulupäivän loputtua Tigist lähtee kävellen kotiin. Kotiin päästy-
ään Tigist auttaa äitiään ja sisaruksiaan kotitöissä. Heillä on nel-
jä lammasta ja pieni kasvimaa, jossa kasvatetaan chiliä, porkka-
naa ja kaalia. Tigist tykkää touhuta kasvimaalla perheen kans-
sa. Pian tuleekin pimeää, eikä silloin voi enää tehdä mitään, 
koska heillä ei ole sähköä. Kotona ei ole suihkua, mutta he 
huolehtivat käsien puhtaudesta kaivosta saadulla puhtaalla 
vedellä. Perhe syö iltapalaksi injera-leipää linssimuhennok-
sen kanssa. liha on kallista ja sitä heillä on vain juhlapäivi-
nä. Perhe rukoilee iltarukouksen yhdessä ja käy nukkumaan.

Tigist

Peruskoulu alkaa 7-vuotiaana 
ja kestää 8 vuotta. se on jaettu 
peruskouluksi ja yleissivistäväk-
si kouluksi. Peruskoulussa ovat 
luokka-asteet 1.–4. ja yleis-
sivistävässä luokka-asteet 5.–8. 
Peruskoulu on pakollinen ja il-
mainen, mutta oppilaalla täytyy 
olla pakollinen ja maksullinen 
koulupuku.  sen jälkeen voi 
käydä maksullisen oppikoulun, 
joka on jaettu kahteen osaan: 
alempi oppikoulu luokka-asteet 
9.–10. ja ylempi oppikoulu 
luokka-asteet 11.–12.

4
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herää aamulla. Hän asuu Petroskoin kaupungissa. Hänen vanhem-
mat sisaruksensa ovat laittaneet aamiaista. Aleksein isä asuu suo-
messa ja käy kotona vain harvoin ja hänen äitinsä on tämän vuok-
si surullinen. Hänen äitinsä on myös väsynyt ja nukkuu paljon. Tä-
män vuoksi vanhemmat sisarukset pitävät huolta nuoremmista. 
He hoitavat aamutoimensa ja syövät aamiaiseksi leipää. sitten he 
lähtevät kouluun. 

Aleksei kävelee kouluun ja huomaa kou-
lumatkalla, että hänen varpaansa palele-
vat kengissä. Kengissä alkaa olla jo reikiä. 
Aleksei toivoo uusia lenkkareita. Aleksein 
luokalla on sekä tyttöjä että poikia. Kou-
lupäivän aikana hän opiskelee historiaa, 
biologiaa ja matematiikkaa. Heidän kou-
lussaan olisi kouluruokailu, mutta Alek-
sein perheellä ei ole joka päivä varaa os-
taa ateriaa. siksi hänellä onkin mukana 
eväänä leipää. Harvoilla kavereillakaan 
on varaa ostaa kouluruokaa joka päivä. 
Välitunnit hän viettää ulkona ja pelailee 
kavereineen erilaisia pihapelejä.

Koulupäivän loputtua Aleksei menee sisaruksineen bussilla päivä-
keskukseen, joka on kirkon vieressä. Myös osa hänen luokkatove-
reistaan tulee sinne. Päiväkeskuksessa he saavat lämpimän ateri-
an ja apua läksyjentekoon. Aleksei käy päiväkeskuksessa melkein 
joka päivä. se on mukavaa, koska paikalla on kivoja aikuisia, jot-

ka osaavat neuvoa ja auttaa. Tänään ruoaksi on kasviskeittoa ja 
kalaa. Jälkiruoaksi he syövät jäätelöä. Eilen he leipoivat kaikki 
yhdessä pizzaa kokin kanssa. se oli Aleksein mielestä todel-
la hauskaa. 

Päiväkeskuksessa Aleksei tapasi myös ihmisiä, joille hän 
pystyi kertomaan, että hänen äitinsä on surullinen. sen 
vuoksi ihmiset ovat käyneet juttelemassa hänen äidilleen. 
läksyjen jälkeen Aleksei vielä pelaa kavereiden kanssa. sit-

ten he lähtevät sisaruksineen kotiin nukkumaan. seuraava-
na aamuna he menevät taas kouluun ja sen jälkeen päivä-

keskukseen.

Venäjän Karjala
aleksei, 11 vuotta

Aleksei

✎

Peruskoulu alkaa 6,5–7-vuo-
tiaana. Peruskoulu koostuu 
neljästä osasta: esikouluopetus, 
alakouluopetus, perusopetus ja 
ylempi perusopetus. esikouluo-
petuksessa ovat 6,5–7-vuotiaat 
oppilaat. alakouluopetuksessa 
ovat luokka-asteet 1.–4.,  
perusopetuksessa luokka-
asteet 5.–9. ja ylemmässä 
perusopetuksessa luokka-asteet 
10.–11. Ylempi perusopetus 
suoritetaan loppuun 17–18- 
vuotiaana. opetus on ilmaista  
ja pakollista.

66
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Peruskoulu alkaa 6-vuotiaana 
ja kestää 9 vuotta. Peruskoulu 
on jaettu kahteen osaan: ensim-
mäisessä osassa ovat luokka-
asteet 1.–4. ja toisessa osassa 
luokka-asteet 5.–9. sen jälkeen 
voi käydä oppikoulun, joka pitää 
sisällään luokka-asteet 10.–12. 

syyria
ali, 13 vuotta

Ali
✎

4

herää aamulla pakolaisleirillä Jordaniassa. Hän on leirillä perheensä ja sukulais-
ten kanssa. Alin äiti kärsii reumasäryistä, joita viileää sää pakolaisleirillä pahen-
taa. Alin kanssa leirillä on myös hänen siskonsa ja siskon vauva. Alin isä ei ole lei-
rillä, koska hän katosi samana yönä kun kylän kirkko ja koulu pommitettiin. Hä-
nen isänsä oli kirkon pappi. Ali ikävöi isäänsä. Pommitusten vuoksi he lähtivät 
pois kylästä. Nyt he asuvat leirillä parakissa sedän perheen kanssa. 

Aamiaiseksi Ali syö leipää ja hummustahnaa. He ovat saaneet korillisen ruo-
kaa leiriä ylläpitävältä järjestöltä. He syövät joka päivä samanlaisen aamiaisen 
ja lounaan. Kun Ali oli asunut pakolaisleirillä yhden vuoden, hänelle tarjoutui 
mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä jordanialaisessa peruskoulussa. Ali on rie-
muissaan, että pääsee taas kouluun ja saa mahdollisuuden tavata muita nuoria. 
Hän on toivonut kauan, että voisi opiskella suutariksi. olisi hienoa osata tehdä 
uusia kenkiä.

Tytöt ja pojat opiskelevat koulussa eri aikaan. oppilaita olisi enemmän kuin ra-
kennukseen mahtuu. Tytöillä on iltapäivällä opiskeluvuoro ja pojilla nyt aamu-
päivällä. Ryhmä on iso. Heillä on matematiikkaa ja englantia. He opiskele-
vat myös hygienia-asioita. Koulussa on Alista kiva käydä koska muuten 
päivät muodostuisivat pitkiksi ja tylsiksi. leirillä ei ole paljon tekemis-
tä. lounaaksi Ali syö eväitä serkkujensa kanssa. Tällä kertaa heillä 
on riisiä ja tonnikalaa. Ruoka on samaa kuin edellisenä päivänä. 
iltapäivällä ennen koulupäivän loppua, he menevät pelaamaan 
jalkapalloa läheiselle kentälle. leiriin on tullut mies, joka kerää 
pojat ryhmään ja vie heidät pelaamaan leirin sisäpuolella ole-
valle hiekkakentälle. Ali on onnellinen. Pelin ajan tuntuu siltä, 
kuin kaikki olisi niin kuin ennen, aivan kuin he asuisivat vielä 
omassa kylässään ja hän pelaisi ystäviensä kanssa jalkapalloa.

Pelin jälkeen Ali palaa heidän parakkiinsa. Pimeän tultua  pi-
tää olla sisällä. Öisin leirillä on levotonta ja siksi on tur-

vallisempaa olla sisällä parakissa. Päivän aikana Alin 
äiti on hakenut heille kanisteriin vettä. Yöksi heillä 
on myös vilttejä. illalliseksi on tölkkipapuja ja riisiä. Ali 
odottaa, mitä ruokakorissa on seuraavalla kerralla. lei-
rillä ei ole mahdollisuutta säilöä paljon ruokaa ja siksi 
ruoan pitää olla sellaista, ettei se mene pahaksi. 

Talvi on tulossa ja se hieman pelottaa Alia, koska hei-
dän parakkinsa ei pidä tuulta kovin hyvin. Heille on kui-

tenkin luvattu lisää lämmintä vaatetta ja enemmän huo-
pia. Ali sammuttaa öljylampun ja käy nukkumaan.

77
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sara, 15 vuotta

herää aamulla huoneessaan. Hän asuu samassa huoneessa toisen 
syyrialaisen tytön kanssa. He asuvat vastaanottokeskuksessa suo-
messa. Vastaanottokeskuksessa on paljon lapsia ja nuoria, jotka 
ovat lähteneet kotimaastaan etsimään turvapaikkaa. Monen ko-
timaassa on sota tai levottomat olot. saran vanhemmat lähetti-
vät hänet pois maasta, kun sota alkoi. samoin on käynyt monelle 
muullekin lapselle. Jotkut ovat eksyneet vanhemmistaan ja per-
heestään pommitusten keskellä ja päätyneet suomeen hakemaan 
turvapaikkaa. sara on huolissaan perheestään ja tutuistaan, jotka 
ovat vielä sodan keskellä syyriassa. 

sara menee ruokalaan syömään aamiaista. Aamiaiseksi hän ot-
taa kahvia, leipää ja juustoa. Puuro ei maistu.

Aamiaisen jälkeen saralla alkaa suomen kielen tunti. 
sen jälkeen opiskellaan millainen on suomalainen yh-
teiskunta verrattuna syyriaan. sara on iloinen, että on 
voinut opiskella jo vähän suomen kieltä. Tavoitteena on, 

että hän voisi jatkaa opiskelua suomalaisessa kou-
lussa. Häntä kiinnostaisi myös käsitöiden opiske-
lu. Kotona mummo opetti saralle kirjomista ja se 
on hänen rakkain lapsuusmuistonsa.

Jotkut saran tuntemista ihmisistä ovat saaneet kielteisen pää-
töksen turvapaikasta ja ovat joutuneet lähtemään pois suomes-
ta. se on sarasta pelottavaa, koska ihmiset haluaisivat vain elää 
normaalia elämää.

Kun saapuu vastaanottokeskukseen, ihmiset haluavat tietää 
mistä on tullut maahan ja mitä kautta. Asioiden muisteleminen on 

raskasta. Puhuminen on myös pelottavaa. Ympärillä olevat ihmi-
set puhuivat outoa kieltä, mistä sara ei ymmärtänyt mitään. 

onneksi hänellä oli tulkki, joka kertoi mitä häneltä kysyttiin.
Keskipäivällä he syövät lounaan. iltapäivällä voi piirtää ja 

käydä ulkona kävelyllä. suomessa on kiva käydä kävelyllä 
kun kaikkialla on hiljaista, eikä tarvitse pelätä. 

sara viettää illalla aikaa nuorempien lasten kanssa ja leikkii hei-
dän kanssaan. lopulta hän menee nukkumaan huonekaverin-
sa kanssa. sara ottaa unilääkkeen. lääkäri antoi niitä hänelle, 

jotta hän ei näkisi painajaisia. sara on iloinen siitä, koska nyt hän 
voi nukkua yönsä hyvin. sitten tulee uusi päivä ja se voi olla juuri 

se päivä, kun hän kuulee vanhemmistaan. sara toivoo, että hekin 
tulisivat suomeen. Hänellä on kova ikävä erityisesti äitiään. 

Mutta ehkä huomenna tulee tieto turvapaikan myöntä-
misestä eikä enää tarvitse pelätä. Jatkuva odottaminen 
on raskasta. 

4
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suomalainen 
vastaanottokeskus
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Kenia
irini, 14 vuotta

herää aamulla auringon noustessa kuudelta. irini on käynyt ilmaisen 
alakoulun, mutta perheellä ei ole varaa lähettää kaikkia lapsia maksul-
liseen oppikouluun. Tänään koululle on järjestetty ilmainen pyhäkou-
lu, johon hänen äitinsä haluaa lasten menevän, yleensä irini auttaa äi-
tiä kotitöissä ja veden hakemisessa. Vettä heidän pitää hakea 10 kilo-
metrin päästä. Heidän perheessään on 5 lasta. lapsia oli kuusi, mutta 
yksi sisaruksista kuoli vuoden ikäisenä sairastuttuaan malariaan. irinin 
isä on töissä kaukana kaupungissa. Koulunkäynti on kallista, mutta hä-
nen vanhempansa saavat tukea ortodoksiselta kirkolta ja pystyvät siksi 
maksamaan vanhimman pojan koulumaksut. irinin 2 vuotta vanhempi 
isosisko on käynyt peruskoulun. Hän on jo mennyt naimisiin ja muut-
tanut pois kotoa.

irini kävelee kouluun. Kaikki oppilaat ovat tulleet samaan luokkaan 
kuulemaan pyhäkoulun opettajaa. Alakoulu on Keniassa ilmainen, 
mutta opettajia ei ole tarpeeksi ja siksi luokkakoot ovat isoja. Pyhäkou-
lun opettaja pitää terveystiedon tunnin ja kertoo heille hi-viruksesta. 
Hi-virustartunnan saanut ihminen menettää suojan sairauksia vastaan, 
jos hän ei saa lääkitystä ja terveellistä ravintoa. Hiv-tartuntojen suuri 
määrä on ongelma Keniassa. Myös irinin kylässä jotkut aikuiset ovat 

kuolleet sairauksiin, joihin heillä ei ollut vastustuskykyä. su-
kulaiset huolehtivat orvoiksi jääneistä lapsista. Nuoret saa-
vat pyhäkoulun opettajalta tehtäväksi tehdä yhdessä lau-
lun tai näytelmän, joka kannustaa olemaan ystävä myös 
tartunnan saaneille. 

Pyhäkoulussa irini syö lounaan. lounaaseen antavat 
rahaa järjestöt ja kirkot. Vanhemmat lähettävät lapsen-
sa kouluun, koska he saavat siellä lämpimän aterian, 
jonka turvin he jaksavat oppia uusia asioita. lounaaksi 
on pavuista, maissista ja banaanista tehtyä muhen-
nosta. 

Koulupäivän loputtua irini lähtee kotiin kahden nuo-
remman sisaruksensa kanssa. illalliseksi heillä on ugalia eli maissipuu-
roa ja papukastiketta. Maissipuuroa syödään sormin. irinin perheen pi-
halla on pieni kasvimaa, jossa he kasvattavat maissia ja perunaa. sisa-
rukset auttavat äitiään kasvimaan ylläpidossa ennen kuin tulee pimeä. 
sitten he tekevät läksyjä kynttilänvalossa. läksyjen jälkeen he menevät 
nukkumaan. irini toivoo, että heillä kävisi yhtä hyvä onni kuin naapu-
reilla ja he saisivat kasvatettavaksi pienkotieläimiä. Niiden kasvatukses-
ta saisi hyvin rahaa ja ehkä he sitten voisivat ostaa enemmän ruokaa ja 
maksaa koulumaksuja oppikouluun useammalle lapselle. 

Irini 

Peruskoulu alkaa 6-vuotiaana ja 
kestää 8 vuotta. Peruskoulu on 
pakollinen ja ilmainen, mutta 
oppilaalla täytyy olla pakollinen 
ja maksullinen koulupuku.
sen jälkeen voi käydä maksul-
lisen oppikoulun, joka on jaettu 
kahteen osaan: alempi  
oppikoulu luokka-asteet 9.–10. 
ja ylempi oppikoulu luokka-
asteet 11.–12.

✎
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sivu 10

Elius 13 vuotta Tansania ja kuvat : Tansania (koulupoika ja nainen 
tiellä)+Tansania_lippu, puu, Tansania_tarina_koulupuvut
Pieni infolaatikko koulutusjärjestelmästä

4

f

tansania
elius, 13 vuotta

herää aamulla auringon noustessa kuudelta. Hänen isänsä on työ-
tön ja hänen äitinsä on sairaana. äiti on niin sairas, että lepää vain. 
Eliuksen vanhin sisko huolehtii nuoremmista sisaruksistaan, omis-
ta lapsistaan ja koko perheen taloudenhoidosta. He kasvattavat 
pihallaan maissia ja banaania. Eliuksen sisko käy usein kirkossa, 
lähes joka päivä. Kirkkoon on perustettu naisryhmä, johon naiset 
kokoontuvat jumalanpalveluksen jälkeen suunnittelemaan miten 
voisivat parantaa oman kylän asioita. osa naisista saa jo koulutus-
ta pienyritysten perustamiseksi. Eliuksella on tänään koulupäivä 
ja hän lähtee kouluun veljensä kanssa. 

Koulussa on paljon oppilaita. Yhdellä opet-
tajalla on heidän koulussaan jopa 70 
oppilasta. sen takia osa tunneista 
pidetäänkin ulkona puun alla. Tä-
nään on vuorossa matematiikkaa 
ja englantia. Kaikilla ei ole varaa kou-
luun. Koulussa käyminen on ilmaista, mutta 
koulupuvut maksavat. Elius käyttää samaa kirjaa 
muutaman muun oppilaan kanssa. Yleensä kirjat ovat 
niin kalliita, että vain opettajalla on kirja ja oppilaat kir-
joittavat vihkoon. Ensimmäisten tuntien jälkeen heillä on 
lounastauko. Koululla on pieni keittiö, josta oppilaat voi-
vat ostaa lounasta. Tänään ruoaksi on ruokabanaania ja 
papuja.

Kotiin tultuaan Elius tekee sisarustensa kanssa läksyt ja riisuu kou-
lupukunsa, jotta se ei menisi likaiseksi.  läksyjen jälkeen Elius ja 
sisarukset auttavat isosiskoa kotitöissä. samalla he katsovat myös 
isosiskon lasten perään. Kuukausi sitten isosiskon nuorin vauva 
sairastui vakavasti mutta onneksi vauva sai apua kylään perus-
tetusta uudesta neuvolasta. siellä lasten sairaudet huomataan 
ajoissa ja he voivat saada hoitoa. Elius toivoo, että hänen sisa-
ruksensa pysyisivät terveinä eivätkä sairastuisi. Heidän isänsä 
on ollut koko päivän kaupungilla etsimässä töitä ja palaa vasta 
myöhään illalla kotiin. isän tultua kotiin he syövät illallista ja 
käyvät sen jälkeen nukkumaan.

Elius 

Peruskoulu alkaa 7-vuotiaana 
ja kestää 7 vuotta. Peruskoulu 
on pakollinen. Peruskoulu on 
pakollinen ja ilmainen, mutta 
oppilaalla täytyy olla pakollinen 
ja maksullinen koulupuku. sen 
jälkeen voi käydä maksullisen 
oppikoulun, joka on jaettu 
kahteen osaan: alempi  
oppikoulu luokka-asteet 8.–11. 
ja ylempi oppikoulu luokka- 
asteet 12.–13. alempi oppi-
koulu on nimeltään tavallinen 
taso ja ylempi oppikoulu on 
nimeltään edistynyt taso.

4
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herää aamulla herätyskelloon. Hänellä on koulupäivä. Hänen mummonsa on 
laittanut hänelle aamiaiseksi leipää ja jogurttia. sergiu asuu isovanhempien-
sa kanssa, koska hänen vanhempansa ovat lähteneet Moskovaan, Venäjälle 
töihin. Vanhemmat lähettävät heille rahaa, jolla he voivat ostaa ruokaa, polt-
topuuta ja muuta mitä he tarvitsevat jokapäiväiseen elämäänsä. sergiulla on 
myös neljä pienempää sisarusta ja heistä on paljon apua isovanhemmille. 

Koulussa sergiun luokalla on sekä tyttöjä että poikia. sergiu asuu kylässä so-
rocan maakunnassa. Monet hänen koulukavereistaan ja heidän perheistään 
ovat muuttaneet Venäjälle, ukrainaan tai Etelä-Eurooppaan. on tavallista, että 
nuoret lähtevät ulkomaille töihin heti, kun koulu loppuu. sergiun luokalta yksi 
poika on lopettanut koulunkäynnin ja naapurit ovat kertoneet, että poi-
ka on töissä pelloilla läheisessä kylässä. opettajat ovat olleet pojas-
ta todella huolissaan ja haluaisivat hänet takaisin kouluun. sergiu ei 
haluaisi lähteä ulkomaille töihin koulun jälkeen, vaan jäädä asumaan 
Moldovaan. sergiu miettii ystäväänsä, jonka äiti on saanut kanoja ja 
kaneja jostakin projektista. siitä saa tarpeeksi rahaa, joten heidän per-
heestään kukaan ei joudu lähtemään ulkomaille töihin. 

Tämän päivän lukujärjestyksessä on romaniaa ja matematiikkaa. luokka-
huone on valoisa. Koulu sijaitsee vanhassa rakennuksessa, jossa on talvisin, 
varsinkin ikkunan vieressä, aika kylmä. lounaaksi sergiu otti kotoa viinirypä-
leitä ja omenia. Huomiseksi on luvassa perunapiirakkaa, koska mummo lu-
pasi leipoa illalla. Pikkusiskot ovat vielä alaluokilla, joten he saavat koulusta 
lounasaikaan ilmaiseksi kupillisen teetä ja palan leipää.

Koulupäivän loputtua sergiu menee kotiin. Hän auttaa mummo-
aan ja ukkiaan kotitöissä. Koska illat ovat jo viileät, isovanhem-

mat menevät sergiun sisarusten kanssa ostamaan polttopuita 
naapurista. lapsia tarvitaan kantoavuksi, koska vanhukset ei-
vät jaksa kantaa puita kotiin asti. sitten sergiu menee kerää-
mään saksanpähkinöitä läheiselle puistoalueelle. Pähkinöi-
den kerääminen on työlästä, mutta pähkinöistä saa pientä 
lisätienestiä perheelle. sergiu toivoo, että he saisivat niin 
paljon rahaa, että vanhemmat voisivat palata Moldovaan. 

ukki on käynyt päivällä joella ongella, joten illalliseksi 
on kalaa. illallisen jälkeen he peseytyvät ja valmistautuvat 

nukkumaan. Heidän pienessä mökissään on hieman ahdas-
ta kuudelle hengelle. sergiu lukee pikkusiskoilleen iltasadun 

ja sitten he suunnittelevat mitä tehdään, kun äiti ja isä tulevat 
muutaman viikon päästä käymään kotona. sitä he suunnittelevat 

joka ilta.

Moldova
sergiu, 13 vuotta

Sergiu 

f

4
Peruskoulu alkaa 6-vuotiaana 
ja kestää 4 vuotta. sen jälkeen 
alkaa oppikoulu, joka on jaettu 
kahteen osaan: alempi op-
pikoulu luokka-asteet 5.–9. ja 
ylempi oppikoulu luokka-asteet 
10.–12. alempi oppikoulu 
on nimeltään lukio ja ylempi 
oppikoulu on nimeltään lyseo. 

julkinen koulutus on ilmaista. 
Pakollinen koulutus pitää 

sisällään vuoden esikou-
lutuksen, peruskoulun 

ja alemman op-
pikoulun.

✎
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Tehtävät

12

tehtävä 1
 Lukekaa yksi tarinoista. Pyydä oppilaita valitsemaan tarinasta yksi 

asia, jonka he piirtävät. Yhdistä piirrokset isolle kartongille.
 Tavoite: Tutustutaan eri maiden lapsiin ja heidän arkeensa. 
 Kohderyhmä: Alakoulu 

tehtävä 2
 Lukekaa yksi tarinoista. Pohtikaa tarinaa oikeudenmukaisuuden nä-

kökulmasta. Kirjatkaa ylös asioita, jotka ovat oikeudenmukaisia ja 
epäoikeudenmukaisia. Pohtikaa myös mikä on oikeudenmukaista ja 
epäoikeudenmukaista Suomessa.

 Tavoite: löytää yhtäläisyyksiä muualla asuvien lasten kanssa sekä herättää 
pohtimaan sitä, miten helppoa on havaita erilaisia asioita, mutta on vaikeaa 
keksiä miten niihin voisi vaikuttaa. Pohtikaa myös minkälaisissa asioissa lapsi 
voi itse vaikuttaa omaan elämäänsä.

 Kohderyhmä: Ala- ja yläkoulu

 Muunnelmat: Tarinoiden määrää ja asioiden konkreettisuutta voidaan muut-
taa oppilaiden iän mukaan. 

tehtävä 3
 Lukekaa yksi tarinoista ja kirjatkaa tarinasta löytyviä tavaroita ja asioita. 
 Tavoite: Herättää oppilaat ajattelemaan miten erilaisia asioita on saatavilla suo-

messa ja muissa maissa. Muissa maissa asuville lapsille meille itsestään selvät 
asiat voivat olla hyvin tärkeitä. 

 Kohderyhmä: Ala- ja yläkoulu

 Muunnelmat: Voidaan pohtia itsenäisesti/pareittain/pienryhmissä
 Mistä tavaroista ja asioista voisi luopua ja mitä tarinan lapselle seuraa, jos jostain 

luopuu. Mitä tapahtuu suomessa, jos luovut samasta asiasta? 
  Asettakaa tavarat ja asiat tärkeysjärjestykseen. Pohtikaa yhdessä erilaisia tär-

keysjärjestyksiä. Mihin tarkoitukseen erilaisia tavaroita ja asioita tarvitaan. Entä 
jos jotakin tavaraa ei olisi suomessa tai tarinan lapsella? 

  Asiat/tavarat voi kirjata eri papereille. oppilaat valitsevat kukin yhden paperin 
ja pohtivat tärkeysjärjestystä muodostaen rivin tärkeimmästä alkaen.

tehtävä 4
 Kirjatkaa ylös tulevaisuuden toiveita. Lukekaa yksi tai useampi tarina 

ja pohtikaa mitä tulevaisuuden toiveita näillä lapsilla on? Miten ne ero-
avat suomalaisten lasten toiveista vai eroavatko?

 Tavoite: saada oppilaat huomaamaan erilaisuus ja samanlaisuus toiveissa. 

 Kohderyhmä: Ala- ja yläkoulu.

 Muunnelmat: Konkreettisuutta voidaan muunnella oppilaiden iän mukaan.



tehtävä 5
 Valitse yksi tarinoista. Lue tarina kolmessa osassa (aamu, koulupäivä, 

ilta). Ennen jokaista osuutta, kysy kysymys. 1) Mitä teidän aamuun-
ne kuuluu? Lue aamun osuus. 2) Mitä te teette koulupäivänänne? Lue 
koulupäivän osuus. 3) Mitä teette illalla kotiin päästyänne? Lue illan 
osuus. Pohtikaa, miten oppilaiden ja tarinan lapsen päivät poikkeavat 
toisistaan.

 Tavoite: saada oppilaat vertaamaan omia päiviään muiden maiden lasten päiviin. 

 Kohderyhmä: Ala- ja yläkoulu

 Muunnelmat: oppilaiden iän huomioiden keskustelua voidaan käydä jokaisen 
tarinan osan jälkeen tai vasta tarinan jälkeen. Huomiot voi kirjata ylös kaikkien 
nähtäväksi.

tehtävä 6
 Mitä tulee mieleen sanasta koulupäivä? Kerätkää sanat yhteen. Lue ta-

rina ja pyydä oppilaita sulkemaan silmänsä, eläytymään tarinaan ja 
kuvittelemaan paikka mielessään. Verratkaa tarinan alussa kerättyjä 
sanoja tarinan lapsen koulupäivään. Miten koulupäivät eroavat? Apu-
kysymyksiä: Onko koulu velvollisuus vai etuoikeus? Mitä mieltä olet 
siitä, että tytöt eivät pääse kouluun vaan joutuvat auttamaan äitiään 
kotitöissä? Mitä siitä seuraa jos ei pääse kouluun? Mitä jos Suomessa 
olisi näin? Onko teillä siskoja? Miltä tuntuisi jos siskosi ei pääsisi kou-
luun? Arvostetaanko koulua tarpeeksi? Miksi te käytte koulua? Miksi 
nämä lapset käyvät koulua? Mitä jos te ette kävisi koulua?

 Tavoite: Herättää oppilaat huomaamaan, miten koulupäivät eri puolilla maail-
maa eroavat ja mikä niissä on samanlaista. 

 Kohderyhmä: Ala- ja yläkoulu

 Muunnelmat: Konkreettisuutta voidaan muokata iän mukaan. 

tehtävä 7
 Jaa pöydille kolme isoa paperia (aamu, koulupäivä, ilta). Oppilaat kier-

tävät pöydissä ja kirjoittavat papereille, millainen olisi aamu, koulu-
päivä ja ilta esimerkiksi Keniassa. Mitä kenialaisen lapsen aamuun/
koulupäivään/iltaan kuuluisi? Lue Kenian tarina ja käykää läpi, mitä 
papereille kirjoitettiin. Mikä osui oikeaan, mikä voisi olla oikein, yllät-
tikö jokin juttu jne. 

 Tavoite: Tutustua lasten elämään eri puolilla maailmaa. 

 Kohderyhmä: Yläkoulu

13



tehtävä 8
 Jaa tarinat oppilaille ja jaa heidät ryhmiin tarinoiden mukaan. Vetäjä 

lukee väittämiä. Esimerkiksi: ”Minulla on koulupuku”. Jos tarinan lap-
sella on tämä asia, oppilas menee toiselle puolelle luokkaa. Jos ei ole, 
niin toiselle puolelle. Jos ei ole varma, voi jäädä keskelle.

  ”Minulla on eväät koulussa”, ”Tunnen oloni turvalliseksi”, ”Olen syö-
nyt aamiaista”, ”Saan koulussa ruokaa”, ”Joudun käymään töissä”, ” Kas-
vatamme itse ruokamme”, ”Minulla on omat koulukirjat”, ” Saan viikko-
rahaa”, ”Olen köyhä”, ”Käyn säännöllisesti koulussa”, ”Kaikki perhees-
säni osaavat lukea”, ”Käyn koulua kahdessa vuorossa”, ”Koulu on mak-
sullinen”, ”Sisarukseni käyvät koulua”, “Pääsen kouluterveydenhuol-
toon”, “Saan kotona puhdasta vettä” – Keksi itse lisää!

  Jokaisen väittämän jälkeen katsotaan jakaumaa. Kysy oppilaiden 
rooleja. Pohtikaa hetki yhdessä jakaumaa. Oliko vaikeaa löytää oma 
paikka? Miksi oli tai ei ollut? Mistä jakauma kertoo? Onko jakauma to-
dellinen kuvaus maailmasta? Mitä on köyhyys? Mitä siitä seuraa, jos 
et pääse kouluun, et saa ateriaa koulupäivän aikana, jos et osaa lukea 
tai et saa puhdasta vettä? Miltä tuntuisi jos ystävät olisivat koulussa ja 
sinä joutuisit menemään töihin?

 Tavoite: Herättää arvostamaan sitä, mitä meillä on, ja pohtimaan sitä, miten itse 
pärjäisimme erilaisissa oloissa. 

 Kohderyhmä: Yläkoulu
 Muunnelmat: Tehtävän voi toteuttaa rivissä seisten. Jos tarinassa on mainittu 

ominaisuus, otetaan askel eteenpäin. Voidaan toteuttaa myös seinällä/taululla, 
jolloin seinälle/ taululle asetetulle janalle liimataan post-it lappuja.

Virikekysymyksiä vanhemmille oppilaille
 Jos opetat lukiossa, voit harkita opetusryhmän kypsyyden mukaan 

Syyria-tarinan yhteydessä keskustelua lapsisotilaista.
  Keskustelkaa miten oppilaat voivat vaikuttaa perheen kulutusvalin-

toihin. Miten kulutusvalinnoilla voi vaikuttaa?
  Pohtikaa millä tavalla ihminen voi löytää arkirutiinin esimerkiksi vas-

taanottokeskuksessa tai pakolaisleirillä?
  Mitkä asiat helpottavat epävarmuuden sietämistä erilaisissa olosuh-

teissa? Mitä tekisit jos olisit esimerkiksi vastaanottokeskuksessa, etkä 
tietäisi joudutko palaamaan kotimaahasi?

14
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Filantropia on ortodoksisen kirkon 
rinnalla toimiva kansalaisjärjestö, 
joka toteuttaa kehitysyhteistyön, 
diakonian ja lähetystyön hankkei-
ta itä-Afrikassa ja itä-Euroopassa. 
Filantropian työtä rahoittaa suo-
men ortodoksinen kirkko, orto-
doksiset seurakunnat, yksityishen-
kilöt, suomen ulkoasiainministe-
riö ja Euroopan komissio. Vuosiksi 
2013–2014 Filantropia on saanut 
tukea suomen ulkoasiainministe-
riöltä viestintä- ja globaalikasva-
tushankkeeseen ”Katso ihmistä – 
valintoja levottomassa maailmas-
sa”. Tämä opas on osa hanketta.
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