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1. Johdanto
1. Johdanto 
2. Lämmitellään – orientoidutaan aiheeseen
3. Mistä tässä on kyse? – syvemmälle aiheeseen
	 •	Arkipäivien	vertailua
	 •	Jos	ei	pääse	kouluun…	–	Syitä	ja	seurauksia
4.	 Mitä	jäi	mieleen?	-	loppuleikkejä

1. Käyttäjälle
Jokaisella lapsella on oikeus hyvään ja turvattuun lapsuuteen. Interpedia on suomalainen kan-
salaisjärjestö, jonka tehtävänä on edistää lapsen oikeuksien toteutumista YK:n lapsen oikeuk-
sien sopimuksen mukaisesti. Globaalikasvatuksen keinoin Interpedia voi lisätä suomalaisten las-
ten ja nuorten kiinnostusta ja ymmärrystä siitä, mitä hyvä lapsuus tarkoittaa, ja halua osallistua 
sen edistämiseen niissä maissa, joissa lasten oikeudet eivät vielä toteudu. Globaalikasvatustoi-
minnassaan Interpedia osallistaa parhaimmillaan myös kumppanimaissa olevia nuoria ja lapsia.

Erilaiset päivät -työpajan tavoitteena on tuoda esiin nepalilaisen lapsen arkipäivää suomalai-
sille alakouluikäisille sellaisin keinoin, jotka sopivat lapsen kehitystasolle. Työpajan teemoina 
ovat lapsityö ihmisoikeuskysymyksenä, siihen läheisesti liittyvä lapsen oikeus koulutukseen ja 
ne asiat, jotka vaikeuttavat kouluun pääsyä. Nämä teemat tuodaan lapsille helpommin käsitel-
täväksi niin, että lapset saavat verrata omaa arkipäiväänsä nepalilaisten lasten arkipäivään löy-
täen niistä erilaisuuksia ja samankaltaisuuksia.

Oppimateriaalin tehtävät on suunniteltu käytettäväksi yhdessä Erilaiset päivät – Lasten ar-
kea Nepalissa -videon kanssa, joka löytyy YouTubesta osoitteessa www.youtube.com/
watch?v=WjVhxevhmM0. Video ja harjoitukset on suunnattu alakouluikäisille lapsille (harjoi-
tusten ikäsuositus on mainittu kunkin harjoituksen yhteydessä). Lämmittelyleikkien tavoitteena 
on virittäytyä tunnelmaan ja työpajan teemaan sekä purkaa ylimääräistä energiaa. Loppuleikit 
ovat tärkeitä, jotta työpajassa käsitellyt asiat voidaan koota ja käsitellä huolellisesti. 

Harjoitusten yhteydessä on annettu arvioitu kestoaika, ja niistä työpajan ohjaaja voi koota sopi-
van mittaisen kokonaisuuden (45 min /90 min/120 min). Harjoitusten vaatima aika voi kuiten-
kin vaihdella ryhmän koon ja dynamiikan mukaan. 

2. Työpajan kulku
1. Ohjaaja kertoo työpajan aiheen ja voi näyttää esimerkiksi Nepalin maailmankartalla.

2. Lämmittelyleikki

3. Videon katselu ja sen käsittely

4. Tehtävä/tehtäviä joko Arkipäivien vertailu tai Syitä ja seurauksia -osioista.

5. Loppuleikki Mitä jäi mieleen? -osiosta
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2. Lämmitellään –  
 orientoidutaan aiheeseen

1.	 Johdanto	
2. Lämmitellään – orientoidutaan aiheeseen
3. Mistä tässä on kyse? – syvemmälle aiheeseen
	 •	Arkipäivien	vertailua
	 •	Jos	ei	pääse	kouluun…	–	Syitä	ja	seurauksia
4.	 Mitä	jäi	mieleen?	-	loppuleikkejä

Harjoitusten tavoite: Lapset purkavat ylimääräistä energiaa, keskittyvät työskentelyn aloit-
tamiseen ja heidät johdatellaan työpajan aiheeseen.

Kohderyhmä: 1.–6. luokkalaiset

Namaste! (5 min) 
Lapset ja ohjaaja seisovat piirissä (yksi tai kaksi ryhmää, luokan koosta riippuen). Keskellä sei-
soo yksi oppilas, joka yrittää päästä keskeltä pois. Hän osoittaa jotain oppilasta piirissä. Osoi-
tettu oppilas tekee nepalilaisen tervehdyksen ”Namaste” (kädet yhdessä kumartaen) ja hänen 
vierellään olevat oppilaat tekevät saman heidän välissään olevaa oppilasta kohti. Jos kaikki te-
kevät liikkeen oikein, keskellä oleva oppilas osoittaa jotain muuta oppilasta mahdollisimman pi-
kaisessa tahdissa. Jos joku oppilas tekee virheen tai tulee mukaan liian hitaasti, hän joutuu vuo-
rostaan piirin keskelle.

Pallopeli (5 min)
Tarvikkeet: pallo tai lankakerä tms.

Lapset ja ohjaaja seisovat piirissä. Ohjaajalla on pallo ja hän aloittaa leikin sanomalla jonkin asian, 
joka hänelle tulee mieleen sanasta ”koulupäivä”. Hän heittää pallon jollekin oppilaalle, joka sa-
noo yhden asian, joka hänelle tulee mieleen sanasta ”koulupäivä”. Palloa heitetään eteenpäin, 
kunnes kaikki oppilaat on käyty läpi.

Rikkinäinen puhelin (5 min)
Tarvikkeet: valmiita lause-ehdotuksia liitteessä 1

Lapset ja ohjaaja seisovat rivissä. Ohjaaja kuiskaa ensimmäisen lapsen korvaan jonkin lauseen 
koulutukseen tai Nepaliin liittyen, kuten ”Nepal on yksi maailman köyhimmistä maista, ja siellä 
viljellään paljon riisiä.” Tätä kuiskataan rivissä eteenpäin, kunnes rivin viimeinen sanoo lauseen 
ääneen sellaisena, kun on sen kuullut. Ohjaaja kertoo alkuperäisen lauseen.

Mitä tiedän kehitysmaista? (10 min)
Jokainen lapsi saa käydä kirjoittamassa taululle asian, joka hänelle tulee mieleen sanasta kehi-
tysmaa. Keskustellaan lyhyesti siitä, mistä lapset ovat tietonsa saaneet (tv, koulu, perhe, mat-
kailu…). Ohjaaja voi kertoa, kuinka paljon maailmassa on kehitysmaita ja mikä tekee maasta ke-
hitysmaan. On tärkeää kertoa myös, että kehitysmaitakin on hyvin monenlaisia; niissäkin on 
rikkaita ihmisiä, mutta varallisuus on yleensä jakautunut hyvin epätasaisesti.
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Mikä on kehitysmaa?
Maailma yritetään usein jakaa kahteen luokkaan: kehitysmaihin ja kehittyneisiin maihin. Maa-
ilman valtioita ei kuitenkaan voi jakaa näin karkeasti kahteen luokkaan, sillä kaikkien maiden 
sisällä on rikkaita ja köyhiä ihmisiä. Teollisuusmaiden yhteistyöjärjestö OECD:n (Organisation 
for Economic Cooperation and Development) kehitysapukomitea DAC pitää yllä listaa maista, 
jotka luetaan kehitysmaiksi ja joille annettu apu voidaan tilastoida kehitysyhteistyöksi. Lista 
jakautuu neljään osaan: vähiten kehittyneet maat, muut matalan tulotason maat, alemman 
keskitulon maat ja ylemmän keskitulon maat.

Näitä niin sanottuja vähiten kehittyneitä maita on 48. Ne ovat maita, joissa voi olla esim. ma-
tala tulotaso, heikko terveystilanne ja/tai alhainen koulutustaso. Nepal on yksi näistä mais-
ta. Muita vähiten kehittyneisiin maihin kuuluvia valtioita ovat esimerkiksi: Afganistan, Bang-
ladesh, Etiopia, Myanmar, Niger, Senegal, Uganda ja Zambia.

Mitä lapsi tarvitsee? (10 min)
Jokaisessa ryhmässä piirretään esim. fläppipaperille yksi iso lapsen hahmo (tikku-ukko käy hy-
vin), jonka ympärille ryhmän tulee kirjoittaa asioita, joita lapsi tarvitsee hyvään lapsuuteen. Oh-
jaaja kannustaa ryhmiä miettimään sekä perustarpeita että myös asioita, jotka eivät ole aivan 
välttämättömiä, mutta tekevät lapsen elämästä mukavamman (esim. lelut, pelit, harrastukset). 
Ryhmä voi alleviivata lopuksi kolme tärkeimpänä pitämäänsä asiaa. Sen jälkeen tuotokset käy-
dään vielä ryhmittäin läpi; ovatko ryhmät yksimielisiä siitä, mitä lapsi tarvitsee?

Videoon virittäytyminen (5 min)
Ohjaaja pyytää lapsia laittamaan silmät kiinni ja miettimään, millainen on heidän tavallinen kou-
lupäivänsä. Mitä he tekevät aamulla? Miten he menevät kouluun? Mitä he tekevät koulussa? 
Entä välitunnilla? Mitä tapahtuu koulun jälkeen?

Sen jälkeen luokalle näytetään YouTubesta www.youtube.com/watch?v=WjVhxevhmM0 
video Erilaiset päivät – Lasten arkea Nepalissa, jossa kuvataan kahden nepalilaisen lapsen 
arkipäivää. Toinen lapsista käy koulua ja toinen on kotitaloustyöntekijä.

Videon jälkeen esitä kysymyksiä videoon liittyen:

• Mistä video kertoi? 

• Mikä maa? Missä? Mitä tiedätte Nepalista?

• Millä tavalla kahden lapsen arkipäivät erosivat? Miksi?  
Mitä he tekivät aamulla / päivällä / illalla? Miksi?

• Onko tytön elämä sellaista, millaista lapsen elämän pitäisi olla?

• Onko sattumaa, että koululainen on poika mutta tyttö ei saa käydä koulussa?
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3. Mistä tässä on kyse?  
– syvemmälle aiheeseen 

1.	 Johdanto	
2. Lämmitellään – orientoidutaan aiheeseen
3. Mistä tässä on kyse? – syvemmälle aiheeseen
	 •	Arkipäivien	vertailua
	 •	Jos	ei	pääse	kouluun…	–	Syitä	ja	seurauksia
4.	 Mitä	jäi	mieleen?	-	loppuleikkejä

•	Arkipäivien	vertailua
Harjoitusten tavoite: Lapset vertaavat harjoitusten avulla omaa arkipäiväänsä nepalilaisen 
koululaisen ja nepalilaisen lapsityöläisen arkeen. He voivat löytää eroavaisuuksia ja yhtäläisyyksiä. 
Suurimpana erona on, että lapsityöläinen ei käy koulussa eikä hän asu oman perheensä luona.

Lajittelutehtävä 
Kohderyhmä: 4.–6. luokkalaiset 
Aika: 15 minuuttia 
Tarvikkeet: väittämälappuja (liite 1) ja  
 valokuvia (erillinen liite, www.interpedia.fi/globaalikasvatus)

Lapset työskentelevät neljän hengen ryhmissä. Kaikille ryhmille on leikattu väittämiä ja kuvia. Las-
ten tulee yhteistyössä lajitella väittämät ja kuvat kolmeen pinoon. Mikä voisi kuulua 

• suomalaisen koululaisen

• videolla esiintyvän nepalilaisen koululaisen

• videolla esiintyvän nepalilaisen lapsityöläisen arkipäivään? 

Jotkut laput voivat jäädä kasojen välille, jos ne voisivat kuulua ryhmän mielestä useaan kasaan. 
Lajittelun jälkeen ohjaaja pyytää yhtä ryhmää kertomaan, kuinka he lajittelivat laput. Ohjaaja ky-
syy, oliko toisilla ryhmillä muita valintoja.

Kiertely pisteillä
Kohderyhmä: 2.–6. luokkalaiset 
Aika: 20 min 
Tarvikkeet: pisteiden numerot, pisteiden ohjeet (liite 1), paperilappuja jokaiselle oppilaalle

Luokassa on kymmenen eri pistettä, jotka on numeroitu 1–10. Oppilaiden tulee käydä jokaisella 
pisteellä. Pisteellä tehdään aina yksi tehtävä, jonka jälkeen siirrytään seuraavalle pisteelle. Op-
pilailla on paperilappu ja kynä, johon he merkkaavat suorittamansa pisteen numeron. Jokaisella 
pisteellä on ohje, jossa lukee jokin asia suomalaisen tai nepalilaisen lapsen arkipäivästä, kuten: 
”Tänään myöhästyt koulusta, koska tiellä on tulva. Tee 5 kyykkyhyppyä tulvan yli.” Oppilaiden tu-
lee suorittaa tehtävä.

Pisteen ohje ohjaa oppilaan seuraavalle pisteelle (ei numerojärjestyksessä). Peli loppuu, kun kaik-
ki oppilaat ovat suorittaneet kaikki pisteet. Lopuksi pohditaan yhdessä tehtäviä:

• Mitä tapahtumia koitte pisteillä?

• Mikä oli haastavin ja mikä mukavin piste?

• Mitkä tapahtumista voisivat tapahtua Suomessa? Mitkä eivät? 

• Miksi koulunkäynti voi olla vaikeaa Nepalissa?
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Lehtileikkeitä
Kohderyhmä: 1.–6. luokkalaiset 
Aika: 20–30 min 
Tarvikkeet:  erilaisia sanoma- ja aikakauslehtiä, sakset, liimaa, iso paperi

Oppilaat työskentelevät kolmen hengen ryhmissä. Heille annetaan aiheeksi kuvata joko:

1. suomalaisen koululaisen päivää, 

2. nepalilaisen koululaisen päivää, 

3. nepalilaisen lapsityöläisen päivää.

Oppilaat kuvaavat näitä teemoja paperille sanomalehdistä leikkaamalla. He voivat käyttää ku-
via ja tekstiä. Lopuksi ryhmät saavat esitellä omat työnsä ja voidaan pohtia yhdessä: Onko suo-
malaisen ja nepalilaisen koululaisen arkipäivissä samankaltaisuuksia? Mitä erilaisuuksia? Entä 
miten lapsityöläisen ja koululaisen päivät eroavat toisistaan, onko niissä mitään samanlaista?

Tulevaisuuden toiveiden vertailua
Kohderyhmä: 3.–6. luokkalaiset 
Aika: 20 min 
Tarvikkeet: kartongista leikatut ajatuskuplat

Oppilaat työskentelevät neljän hengen ryhmissä. Opettaja kirjoittaa taululle lauseen ”Kun olen 
aikuinen, haluan, että…” 

Jokaiselle ryhmälle jaetaan kaksi isohkoa ajatuskuplaa, joihin heidän tulee jatkaa taululla olevaa 
lausetta. Toiseen kuplaan oppilaat kirjoittavat omia tulevaisuuden toiveitaan, eli mitä he halua-
vat aikuisena tehdä/olla. Toiseen ajatuskuplaan heidän tulee keksiä, miten videolla esiintyneet 
lapset voisivat vastata.

Ohjaaja piirtää taululle kirjoitetun lauseen alle kaksi lapsihahmoa, suomalaisen ja nepalilaisen. 
Ryhmät saavat tulla kiinnittämään ajatuskuplat oikeiden hahmojen kohdalle sinitarralla. Lopuk-
si vertaillaan yhdessä, ovatko toiveet samankaltaisia.
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•	Jos	ei	pääse	kouluun…	–	Syitä	ja	seurauksia
Harjoitusten tavoite: Lapset oppivat ymmärtämään niitä syitä, joiden vuoksi jotkut nepalilai-
set lapset eivät pääse peruskouluun tai pysty suorittamaan sitä loppuun. 

Kuka pääsee kouluun?
Kohderyhmä: 2.–6. luokkaiset 
Aika:  20–30 min 
Tarvikkeet:  lasten tarinat (liite 1),  
 nepalinkielinen koulun kyltti (erillinen liite, www.interpedia.fi/globaalikasvatus)

Luokkaan rajataan alue, joka esittää koulua. Alueelle laitetaan koulun kyltti (erillisenä liitteenä). 
Ohjaaja jakaa kullekin oppilaalle oman roolin lapulla, jossa kerrotaan lapsen taustasta. Oppi-
laat lukevat roolilappunsa, mutta sitä ei saa näyttää kenellekään muulle. Liitteestä löytyy viisi 
erilaista roolia, usealla oppilaalla voi siis olla sama rooli. Kun oppilaat ovat lukeneet lappunsa, 
he voivat esitellä itsensä toisille pareille. Esittelyn voi aloittaa sanomalla nepalilaisen tervehdyk-
sen ”Namaste!” pitäen kädet yhdessä.

Ohjaaja on koulun rehtori. Hän kertoo tarinaa lukemalla, ketkä pääsevät kouluun. Oppilaat toi-
mivat roolinsa mukaan; pääsevätkö he kouluun vai joutuvatko jäämään kotiin töihin. Osa op-
pilaista jää koulun ulkopuolelle. Rehtori jatkaa tarinaa, ja osa koululaisista joutuu poistumaan 
koulusta alakoulun aikana. Rehtori jatkaa tarinaa, ja osa lapsista joutuu poistumaan yläkoulun 
aikana. Vain muutama oppilas pääsee peruskoulun loppuun. 

Ohjaaja kyselee oppilailta, mitkä asiat johtivat koulun keskeytymiseen, tai siihen, ettei lapsi pää-
se kouluun. Miksi? Miltä tuntui jäädä ulkopuolelle? Miltä tuntui päästä koulu loppuun?

Huom. Tarinaa kannattaa muokata sen mukaan, kuinka suuri ryhmä harjoituksessa on mukana.

Kirje Nepaliin
Kohderyhmä:  1.–6. luokkalaiset 
Aika:  20–30 min 
Tarvikkeet:  kolme valokuvaa (erillinen liite, www.interpedia.fi/globaalikasvatus ),  
 kirjepaperia, kirjekuoria

Ohjaaja näyttää suomalaiseen kouluun liittyvän kuvan. Luokassa pohditaan yhdessä: Mihin kou-
lua tarvitaan? Kuinka kauan te haluatte käydä koulua?

Seuraavaksi ohjaaja näyttää videolla esiintyvien lasten, Saralan ja Bikashin, kuvan. Yhdessä poh-
ditaan: Tarvitaanko koulua samoihin asioihin myös Nepalissa? Miksi kaikki lapset eivät pysty käy-
mään koulua loppuun?

Ohjaaja jakaa oppilaat kolmen hengen ryhmiin ja heille annetaan kirjepaperi ja kirjekuori. Jokai-
nen ryhmä kirjoittaa kirjeen nepaliin, joko 

1) koulun rehtorille, 

2) pojan tai tytön vanhemmille tai 

3) kotitaloustyöntekijän isäntäperheen vanhemmille. 

Mitä oppilaat haluaisivat sanoa? Olisiko heillä jotain kysyttävää kirjeen vastaanottajalta? Halu-
tessaan oppilaat voivat myös piirtää kirjeen kuvana.

Kun kirje on valmis, ryhmä sulkee sen kirjekuoreen. Lopuksi kirjeet sekoitetaan ja jaetaan ryhmien 
kesken. Ryhmä saa lukea toisen ryhmän kirjeen. Kirjeen saa lukea myös ääneen koko luokalle.   
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Päiväkirja
Kohderyhmä: 1.–6. luokkalaiset 
Aika:  20–30 min

Lapset valitsevat videon henkilöistä toisen, joko koululaisen (Bikash) tai kotitaloustyöntekijän 
(Sarala), ja kirjoittavat päiväkirjaotteen heidän elämästään:

a) tällä hetkellä 

b) vuoden kuluttua 

c) viiden vuoden kuluttua.

Millaista lasten elämä on tuolloin? Mitkä asiat ovat muuttuneet ja mitkä asiat ovat ennallaan? 
Ovatko heidän videolla esitetyt toiveensa toteutuneet? 

Päiväkirjaotteen voi kirjoittaa yksin, pareittain tai ryhmissä. 

Lopuksi päiväkirjaotteet luetaan vierustoverin kanssa ja voidaan pohtia koko ryhmän kanssa 
millaisia eroja ja yhtäläisyyksiä henkilöiden päiväkirjoissa on.

Tarinalle jatkoa – stillkuvat tulevaisuudesta
Kohderyhmä:  4.–6. luokkalaiset 
Aika:  20–30 min 
Tarvikkeet:  sopivaa rekvisiittaa halutessaan

Ohjaaja jakaa oppilaat sopivan kokoisiin ryhmiin. Ryhmille annetaan aiheeksi tehdä stillkuva joko 
videolla esiintyvän tytön (Sarala) tai pojan (Bikash) tulevaisuudesta esim. viiden vuoden kulut-
tua. Ryhmillä on muutama minuutti aikaa valmistella kuva. Ohjeistuksessa kannattaa painottaa 
sitä, että kuva ei liiku eikä puhu, ja jokaisella on kuvassa oma rooli. Rooli voi olla esim. tyttö, talo 
tai puu. Jokainen ryhmä esittää kuvansa vuorollaan. Kuvat voidaan vain katsoa ja tulkita/arvata 
nopeasti, mitä kuvassa tapahtuu. Vaihtoehtoisesti kuvia voi purkaa eri menetelmin, esim. yksi 
työtapa yhtä kuvaa kohti (ajatusäänet, puhekuplat, hidastettu, nopeutettu, play  jne.)
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4.	Mitä	jäi	mieleen? 
–		Loppuleikkejä

1.	 Johdanto	
2. Lämmitellään – orientoidutaan aiheeseen
3. Mistä tässä on kyse? – syvemmälle aiheeseen
	 •	Arkipäivien	vertailua
	 •	Jos	ei	pääse	kouluun…	–	Syitä	ja	seurauksia
4.	 Mitä	jäi	mieleen?	–	loppuleikkejä

Harjoitusten tavoite: Loppuleikkien tavoitteena on purkaa mieleen nousseita asioita niin, että 
kenellekään ei jää työpajan jälkeen ahdistunut olo. Loppuleikeissä jokaisella lapsella tulee olla 
mahdollisuus kertoa ajatuksensa ja tulla kuulluksi.

Ajatuspiiri
Kohderyhmä: 1.–6. luokkalaiset 
Aika: 5–10 min 
Tarvikkeet: jokin esine, esim. lankarulla tai pallo

Koko ryhmä kokoontuu lopuksi piiriin, vaikka lattialle istumaan. Jokainen saa vuorollaan käteen-
sä pallon (tms. esineen) ja mahdollisuuden kertoa, mikä jäi mietityttämään tai mitä haluaisi ky-
syä videon tytöltä ja pojalta.

Mielipidetaulut (käy myös lämmittelytehtävänä)
Kohderyhmä: 4.–6. luokkalaiset 
Aika: 10 min 
Tarvikkeet: isoja papereita, väittämiä (liite 1) 
 

Huoneen eri seinille on kiinnitetty ryhmän kokoon nähden sopiva määrä isoja papereita, joi-
den yläreunassa on liitteestä poimittu väittämä. Oppilaat jakaantuvat tasaisesti jokaisen pape-
rin luokse ja jokainen kirjoittaa hiljaisuudessa paperille ensimmäiset ajatuksensa väittämästä. 
Tämän jälkeen voi siirtyä seuraavan paperin luokse ja tätä jatketaan niin kauan kunnes kaikki 
ovat pysähtyneet kaikkien taulujen kohdalla ja kirjanneet omat ajatuksensa.

Lopuksi ohjaaja pyytää jokaisen taulun kohdalla olevaa ryhmää kertomaan, mikä väittämä tau-
lussa on ja millaisia kommentteja tauluun on jätetty.
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Mitä lapsi tarvitsee? Osa 2
Kohderyhmä: 1.–6. luokkalaiset 
Aika:  10–15 min

Tämä harjoitus sopii lopputehtäväksi, jos työpajan alussa on tehty Mitä lapsi tarvitsee -harjoi-
tus. Ohjaaja kertaa lyhyesti, millaisia asioita oppilaat listasivat tunnin alussa. Sen jälkeen käydään 
pienissä ryhmissä keskustelu siitä, oliko videon lapsilla elämässään niitä asioita, joita luokan op-
pilaat määrittelivät tärkeiksi tunnin alussa. Lopuksi jokainen ryhmä kertoo, mitä yhtäläisyyksiä 
ja eroavaisuuksia löysivät.

Äänestysrinki
Kohderyhmä:  1.–6. luokkalaiset 
Aika:  10 min 
Tarvikkeet: kahden värisiä äänestyslipukkeita, äänestettävät kysymykset (liite 1)

Ryhmä istuu piirissä ja ohjaaja esittää ryhmälle kysymyksen yksi kerrallaan. Jokaiselle oppilaal-
le on jaettu kaksi eriväristä lappua, kyllä ja ei -laput. Jokaisen kysymyksen jälkeen ryhmä äänes-
tää ilman keskustelua. Äänestyksen jälkeen keskustellaan erilaisista näkemyksistä ilman, että 
kenenkään mielipidettä väheksytään. Ohjaaja voi esittää myös jatkokysymyksiä, joista voidaan 
yhdessä keskustella. Jos aikaa on enemmän, voidaan äänestys suorittaa myös suljettuna lip-
puäänestyksenä.

Tulevaisuuden toiveet
Kohderyhmä: 1.–6. luokkalaiset 
Aika: 5–10 min 
Tarvikkeet: jokin esine, esim. lankarulla tai pallo

Ryhmä istuu piirissä ja jokainen saa vuorollaan käteensä esineen, jolloin on oma vuoro kertoa 
kaksi tulevaisuuden toivetta: 

a) mitä toivoo videon tytölle ja/tai pojalle ja 

b) omalta tulevaisuudelta. 
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Rikkinäinen puhelin
”Nepal on yksi maailman köyhimmistä maista, ja siellä viljellään paljon riisiä.”

”Nepalissa puhutaan yli sataa erilaista kieltä, mutta eniten nepalia.”

”Maailman korkein vuori Mount Everest sijaitsee Nepalissa.”

”Nepalin pääkaupungissa työskentelee paljon lapsia kotiapulaisina.”

”Nepalissa on paljon hienoja maisemia ja vaarallisia vuoristoteitä.”

Lajittelutehtävä

Väittämät

”Heräsin tänään viideltä laittamaan aamupalaa perheelle.”

”Lintsasin yhden tunnin, koska minulla oli nälkä ja kävin kotona syömässä.”

”Äiti tuli hakemaan minut autolla koulusta.”

”Emme voineet mennä tänään kouluun, koska maanvyöry oli tukkinut tien.”

”En tykkää nakkikastikkeesta mutta opettaja käski maistaa edes vähän.”

”Iltapäivällä paimensin vuohia laitumella.”

”En ymmärtänyt tänään koulussa ihan kaikkea, koska opettaja ei puhu minun äidinkieltäni.”

”Välitunnilla pelasimme jalkapalloa.”

”En osannut tehdä läksyjä, mutta äiti ei voinut auttaa koska hän ei osaa lukea.”

”Haluaisin oppia lukemaan, mutta kukaan ei opeta minua.”

”Saattelin veljeni aamulla kouluun, mutta en itse mene koska vanhempieni mielestä tyttöjen 
kuuluu oppia laittamaan ruokaa.”

”Opin tänään monien lintulajien nimiä.”
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Kiertely pisteillä

Pisteiden ohjeet (10 kpl)

1. ”Tänään myöhästyt koulusta, koska tiellä on tulva.  
Tehtävä: Tee 10 kyykkyhyppyä tulvan yli. Siirry sitten pisteelle 3.”

2. ”Opettaja auttoi sinua tunnilla vaikeassa tehtävässä.  
Tehtävä: Käy sanomassa opettajalle kiitos. Siirry sitten pisteelle 4.”

3. ”Et voi mennä tänään kouluun, koska koulupukusi on likainen. Jäät kotiin pesemään pyykkiä. 
Tehtävä: Nosta maasta 10 kuvitteellista vaatetta narulle roikkumaan. Siirry sitten pisteelle 9.”

4. ”Matematiikan koe meni tänään hyvin.  
Tehtävä: Voit siirtyä suoraan pisteelle 6.”

5. ”Et voi käydä koulua, koska olet tyttö ja vanhemmillasi on varaa maksaa vain perheen  
poikien koulutus.  
Tehtävä: Palaa takaisin pisteelle 9 ja suorita se uudestaan. Sitten voit siirtyä pisteelle 10.”

6. ”Olet tehnyt koko päivän kotitöitä, mutta illalla ehdit kouluun pariksi tunniksi.  
Tehtävä: Luettele aakkoset. Siirry sitten pisteelle 8.”

7. ”Et ymmärrä mitä tunnilla pitää tehdä, koska opettaja puhuu outoa kieltä.  
Tehtävä: Pyöri ympäri 10 kertaa.”

8. ”Saattelet isäntäperheen lapsen kouluun ja tulet takaisin tekemään kotitöitä.  
Tehtävä: Keksi kolme kotityötä ja kirjoita ne paperille. Siirry sitten pisteelle 1.”

9. ”Koulussa on tänään liikuntaa.  
Tehtävä: Tee 10 haaraperushyppyä. Siirry sitten pisteelle 5.”

10. ”Juokset kesken koulupäivän kotiin syömään ruokaa, ja sitten kiirehdit takaisin kouluun.  
Tehtävä: Miksi on tärkeää, että koulussa on ruokailu? Kirjoita paperille. Siirry sitten pisteelle 2.”
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Kuka pääsee kouluun?
Lasten roolit (5 kpl)

1. Olet 7-vuotias tyttö nimeltä Dipika. Sinulla on isoveli. Isäsi työskentelee naapurin maalla 
maanviljelijänä, äidilläsi ei ole töitä. 

2. Olet 8-vuotias poika nimeltä Krishan. Sinulla on isosisko ja pikkuveli. Isäsi omistaa pienen 
teehuoneen, jossa teet töitä koulun jälkeen. 

3. Olet 8-vuotias tyttö nimeltä Roksana. Sinulla ei ole sisaruksia. Vanhempasi omistavat 
maissipellon ja myyvät maissia toiseen kylään.

4. Olet 7-vuotias poika nimeltä Sunil. Sinulla on kaksi pikkusiskoa ja pikkuveli. Vanhempa-
si ovat töissä sukulaisen korukaupassa. Hoidat usein pienempiä sisaruksiasi ja autat äitiä 
kotitöissä.  

5. Olet 8-vuotias poika nimeltä Ajay. Sinulla on isosisko. Äitisi on opettaja ja isäsi käy töissä 
Intiassa. Koulun jälkeen autat äitiä kotitöissä.

Rehtori kertoo:

Uusi kouluvuosi alkaa. Jos olet tyttö ja sinulla on veli, et valitettavasti pääse kouluun. Vanhemmilla-
si ei ole varaa maksaa koulutarvikkeita monelle lapselle, ja tyttöjen koulutus ei ole isän mielestä hyö-
dyllistä. Muut lapset, tervetuloa kouluun!

Koululaiset, olette käyneet koulua jo viisi vuotta. Tässä kylässä on yksi teehuone, mutta sen omistaja 
sairastuu eikä voi enää työskennellä. Hänen lapsensa jää pois koulusta, jotta voi auttaa äitiään tee-
huoneella. Muut lapset, siirrytte yläkouluun.

Koululaiset, olette käyneet yläkoulua jo kaksi vuotta. Tänä vuonna kylässä ei sada tarpeeksi, joten 
maissisadot menevät pilalle. Jos vanhempasi myyvät maissia, joudut jäämään pois koulusta autta-
maan vanhempiasi, koska heillä ei ole töitä. Muut lapset, siirrytte seuraavalle luokalle.

Koululaiset, tänään on peruskoulun loppukoe. Jos sinulla on monta pikkusisarusta, olet joutunut ole-
maan koulusta usein pois hoitamassa pikkusisaruksiasi. Et pääse loppukoetta läpi. Muut lapset, pää-
sitte peruskoulun loppukokeen läpi. Onneksi olkoon!

Mielipidetaulut
1. Kaikkien lapsien ei tarvitse päästä kouluun.

2. Koulussa pärjättäisiin hyvin ilman kouluruokailua.

3. Koulupuvut olisivat tosi hyvä juttu.

4. Lapsen on paras asua perheensä kanssa.

5. Sarala joutuu tekemään liikaa töitä.

6. Bikash on onnekas poika.

Äänestysrinki
Onko pojalla elämän perustarpeet kunnossa? Mitkä asiat ovat hyvin, missä asioissa parantami-
sen varaa? Entä tytöllä?

Olisiko tytöllä oikeus lähteä isäntäperheestään? Miksi hänen voi olla vaikea lähteä?

Voisiko tytön tarina tapahtua Suomessa? Miksi?

Voiko pojasta tulla autonkuljettaja? Miksi?

Pitääkö kaikkien lasten päästä kouluun? Miksi?
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