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Tervetuloa Yhteinen maapallo -oppaan pariin!
Yhteinen maapallo on kasvattajan opas globaaliin
ympäristökasvatukseen. Tämän oppaan kohderyhmänä ovat peruskoulun 3.–9. vuosiluokilla, lasten
ja nuorten vapaa-ajan toiminnassa sekä lukioissa ja
ammatillisissa oppilaitoksissa toimivat opettajat.
Opas tarjoaa työkaluja tiedostavan ja vastuullisen,
ekososiaalisesti sivistyneen maailmankansalaisuuden kehittämiseen kasvatuksen keinoin. Tällä
tarkoitamme sellaista lasta, nuorta tai aikuista, joka:
– arvostaa maailman luonnon ja kulttuurien
monimuotoisuutta
– tuntee yhteenkuuluvuutta eri taustoista tulevien
ihmisten kanssa
– ymmärtää luonnon olevan elämän perusedellytysten lähde
– hahmottaa oman arkensa yhteyksiä lähelle ja
kauas
– osaa toimia oikeudenmukaisen ja kestävän
maailman puolesta

Opas on jäsennetty kolmeen toisiaan täydentävään
kokonaisuuteen, jotka sisältävät sekä taustatietoa
että teemaa tukevia käytännön toimintavinkkejä:
1. IHMEELLINEN MAAPALLO
• Maailman luonnon ja kulttuurin
monimuotoisuus
• Maailman ihmisten yhdenvertaisuus
• Kansainvälinen yhteistyö
2. YHTEYKSIEN YMMÄRRYSTÄ
• Elämän edellytykset maapallolla
• Kulutuksen globaalit yhteydet
• Ekologinen jalanjälki
• Globaali eriarvoisuus ja ihmisoikeudet
• YK:n kestävän kehityksen tavoitteet
• Ilmastonmuutos ja
ilmasto-oikeudenmukaisuus
• Vesijalanjälki ja piilovesi
3. YHDESSÄ VAIKUTTAMAAN
• Osallisuus ja aktiivinen
maailmankansalaisuus
• Globaalin vaikuttamisen keinot

Toimintavinkit on jaettu kestoltaan kolmeen
eri luokkaan: pikavinkki (alle 30 min), oppitunti
(45–90 min) ja isompi projekti.
Osaan toimintavinkeistä kuuluu valmista lisämateriaalia, jonka tunnistat ☞ www -symbolista toimintavinkin yhteydessä. Lisämateriaalit
löytyvät sähköisestä tehtäväliitteestä osoitteessa
www.vihrealippu.fi/yhteinenmaapallo

Globaali ympäristökasvatus opetussuunnitelmissa
Yhteinen maapallo -opas tarjoaa työkaluja useiden
opetussuunnitelmissa määriteltyjen tavoitteiden
toteuttamiseen. Se nivoutuu perus- ja lukio-opetusta sekä ammatillista opetusta ohjaavien asiakirjojen tavoitteisiin ja arvopohjaan erityisesti seuraavin osin:

PERUSOPETUS
Perusopetuksen opetussuunnitelmassa globaalikasvatus luo edellytyksiä oikeudenmukaiselle ja
kestävälle kehitykselle YK:n asettamien kehitystavoitteiden suuntaisesti. Yhteinen maapallo avaa
perusopetuksen arvoperustan mukaisesti näköalaa
sukupolvien yli ulottuvaan globaaliin vastuuseen
sekä auttaa luomaan osaamisperustaa ekososiaaliselle sivistykselle ja ihmisoikeuksia kunnioittavalle maailmankansalaisuudelle. Opas antaa välineitä oppilaan maailmankuvan avartamiseen sekä
maailman moninaisuuden kohtaamiseen avoimesti
ja uteliaasti. Lisäksi se rohkaisee ja tarjoaa keinoja
toimintaan oikeudenmukaisemman ja kestävämmän tulevaisuuden puolesta.
Yhteinen maapallo muodostaa oppiaineita eheyttävän oppimiskokonaisuuden, joka tukee perusopetuksen laaja-alaisen osaamisen tavoitteita. Erityisesti se nivoutuu tavoitteisiin L7: Osallistuminen,
vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen sekä L2: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu. Yhteinen maapallo -opas
soveltuu loistavasti myös ympäristöopin, biologian
ja maantiedon sisältöalueen S6: Kestävän tulevaisuuden rakentaminen / Kohti kestävää tulevaisuutta opetukseen.

LUKIO-OPETUS
Yhteinen maapallo -opas ohjaa lukion opetussuunnitelman mukaisesti maailmankansalaisuuteen YK:n kehitystavoitteiden suunnassa. Se antaa
opettajalle eväitä toimintaan, joka edistää kestävää elämäntapaa ja hyvän tulevaisuuden edellytyksiä sekä rohkaisee opiskelijoita toimimaan
oikeudenmukaisen ja kestävän tulevaisuuden
puolesta. Opas auttaa ymmärtämään globaaleja
keskinäisriippuvuuksia sekä hahmottamaan kestävän elämäntavan ja ekososiaalisen sivistyksen
välttämättömyyden.
Yhteinen maapallo -opas toimii hyvänä pohjana
lukio-opetusta eheyttävien teemaopintojen suunnitteluun. Sen aihepiiri yhdistää seuraavat kaikille
yhteiset, oppiainerajat ylittävät aihekokonaisuudet: 1) aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä, 2) kestävä elämäntapa ja globaali vastuu
sekä 3) kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys.

AMMATILLINEN OPETUS
Globaali ympäristökasvatus sisältyy ammatillisten
perustutkintojen yhteisiin tutkinnon osiin. Erityisesti yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava
osaaminen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen pitävät sisällään tässä oppaassa käsiteltäviä
teemoja.
Yhteinen maapallo -opas soveltuu erityisesti kulttuurien tuntemuksen, taiteen ja kulttuurin, etiikan,
yhteiskuntataitojen ja ympäristöosaamisen opetukseen. Se antaa eväitä aktiiviseen kansalaisuuteen,
kestävän kehityksen periaatteiden ymmärtämiseen, tuotteiden elinkaarien ja ympäristövaikutusten hahmottamiseen sekä tasa-arvoiseen, yhdenvertaiseen ja oikeudenmukaiseen toimintaan.

Lähteet:
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014
Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015
Ammatillisten perustutkintojen tutkinnon perusteet 2014
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Ihmeellinen
maapallo
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MONIMUOTOISUUDEN
RIKKAUTTA
Maapallomme on suuri ja monimuotoinen,
koostuen lukuisista erilaisista maisemista ja elinympäristöistä. Maailman maisemien kirjo ulottuu
Suomen havumetsistä ja järvistä muun maailman
aavikoihin, savanneihin, sademetsiin, vuoristoihin
ja napajäätiköihin.
Meidän ihmisten lisäksi pallollamme asustaa
huima kirjo muita eliölajeja pienenpienistä hajottajaeliöistä majesteettisiin suurpetoihin. Myös
maapallon kasvikunta on monimuotoisuudes
saan hämmästyttävä: Amazonin sademetsässä
elävä jättilumme voi olla läpimitaltaan jopa kolme
metriä ja sen lehti kantaa päällään ihmisen painon.
Yhdysvaltojen länsirannikon punapuut taas voivat
kasvaa yli 110 metriä korkeiksi ja jopa 2000 vuotta
vanhoiksi.
Aikojen saatossa myös me ihmiset olemme kehit
täneet hyvin moninaisia kulttuuriperintöjä kukin
omaan elinympäristöömme sopeutuen. Kulttuuriemme monimuotoisuutta kuvastaa esimerkiksi
maapallon asukkaiden puhumien kielten määrä: se
yltää jopa 7000 eri kieleen, eivätkä tässä luvussa ole
vielä edes mukana kaikki maailman viittomakielet.
Monimuotoiseen maapalloomme ja sen ihmeisiin
kannattaa siis tutustua! Näin voitte pohjustaa rak
kautta ja ylpeyttä yhteisestä, ihmeellisestä maa
pallostamme – ja halua suojella sen kauneutta ja
hyvinvointia.

Miksi monimuotoisuutta
kannattaa vaalia?
• Hyvinvoivat ja monipuoliset luonnonympäristöt, joissa elää runsas
kasvi- ja eläinlajien kirjo, ovat maapallomme kaiken elämän edellytys .
Jaamme maapallon miljoonien
muiden kasvi- ja eläinlajien kanssa,
joilla jokaisella on oma tehtävänsä
luonnossa ja paikkansa ravintoketjussa . Luonnon monimuotoisuutta on
suojeltava, jotta elämän edellytykset
maapallolla voidaan turvata .
• Samoin kulttuurinen monimuotoisuus on tärkeä kestävän elämän
perusta ihmiskunnalle . Monessa
kulttuurissa kestävän elämäntavat
taidot ja niihin liittyvä perinnetieto
ovat sellaista viisautta, jota ei kannattaisi hukata vaan josta muidenkin
olisi hyvä ottaa oppia . Mitä yhteneväisemmiksi maailman kulttuurit
sulautuvat, sitä enemmän arvokasta
perinnetietoa todennäköisesti
unohtuu .
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KRIITTISTÄ
KULTTUURIKASVATUSTA
Huolimatta eroistamme ulkonäössä, kielessä tai
yhteisöjemme tavoissa me ihmiset ympäri maa
ilmaa olemme kaikki osa samaa ihmiskuntaa,
jossa jokaisella meistä on yhtäläinen ihmisarvo.
Maailman kulttuurista moninaisuutta käsitellessä
onkin tärkeää edistää yhdenvertaisuutta sekä lie
ventää ennakkoluuloja ja kulttuurisia stereotypi
oita esimerkiksi seuraavin keinoin:
•V
 ältä kulttuuristen stereotypioiden vahvista
mista puhuen ihmisistä yksilöinä sen sijaan,
että tekisit heistä kokonaisten kansanryhmien tai
kulttuurien edustajia. Esimerkiksi ”Afrikan lapsista” puhumista kannattaa välttää – ota esiin sen
sijaan yksilö ja hänen tarinansa.
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•K
 ulttuureihin tutustuessa on helppoa huo
maamatta sortua stereotypioiden vahvistami
seen. Olkaa siis tarkkana, ettette opeta kaikkien
afrikkalaisten asuvan savimajoissa tai kaikkien
kiinalaisten pukeutuvan tietynlaisiin asusteisiin. Tutustukaa sen sijaan eri maiden luontoon,

kuuluisiin nähtävyyksiin, ruokakulttuureihin ja
perinteisiin juhlapäiviin. Ihmisten arkeen voitte
kurkistaa yksilöiden tarinoiden kautta, yleistyksiä tekemättä. Tarkastelkaa toiminnassanne myös
sitä, mikä kaikille maailman ihmisille on yhteistä
kulttuureistamme riippumatta.
•V
 arokaa esittämästä köyhempien maiden ihmi
siä kärsijöinä, jotka tarvitsevat meidän apuamme: tehkää avunannon sijaan yhteistyötä!
Kansainväliset ystävyyskoulut ovat tässä omiaan.
•M
 uistakaa tarkastella moninaisuutta myös
meissä jokaisessa, sitä arvostamaan opetellen.
Jokainen meistä on ainutlaatuinen, ja suomalaisiinkin mahtuu hyvin monenlaisia ihmisiä ja
kotikulttuureja. Monimuotoisuutta on hyvä oppia
arvostamaan sen kaikilla tasoilla. Erilaisuutta ei
tule kuitenkaan korostaa vaan nähdä se luonnollisena arkipäiväisenä asiana.
•L
 asten ja nuorten toimintaympäristön on hyvä
tarjota samaistumisen kohteita kaikille. Tarkastelkaa siis, luetteko esimerkiksi kirjallisuutta tai
katsotteko videoita, joissa seikkailee eri etnisen
taustan omaavia lapsia ja nuoria?

Toim

inta

vin

TAVOITE:

tutustua maapallon erilaisiin elinympäristöihin ja luontotyyppeihin

OPPIAINEET:

ympäristöoppi, kuvataide, käsityö

KOHDERYHMÄ:

alakoulu
Samalla tavalla voitte rakentaa malleja myös
muista luontotyypeistä, esim . sademetsistä
(paljon vihreitä kasveja monessa kerroksessa
sekä runsaasti värikkäitä eläin- ja kasvilajeja) tai arktisista alueista (lunta, jäätä, merta,
hylkeitä) .

• PIKAVINKKI
• OPPITUNTI
• ISOMPI PROJEKTI

Ystäväkoulu ulkomailta
TAVOITE:

saada kokemusta kansainvälisestä yhteistyöstä ja vuorovaikutuksesta

OPPIAINEET:

vieraat kielet

KOHDERYHMÄ:

kaikki

Onko teillä jo olemassa ulkomainen ystävyyskoulu? Jos ei, niin sellaisen hankkimista
kannattaa ehdottomasti harkita! Pysyvän
kumppanuuden ja yhteydenpidon kautta lasten ja nuorten avoimuus maailman monimuotoisuutta kohtaan kohenee ja vieraan kielen
taidot karttuvat .

jä

• PIKAVINKKI
• OPPITUNTI
• ISOMPI PROJEKTI

Aavikko-laatikko

Rakentakaa pienryhmissä vaikkapa pahvilaatikkoon pienoisaavikko . Sijoittakaa aavikolle
kasveja, eläimiä, ihmisiä sekä pieni keidas .
Miettikää, miten aavikon asukkaat tulevat toimeen elinympäristössään . Laittakaa aavikkolaatikot esille näkyvään paikkaan .

kke

Vihreä Lippu -ohjelman osallistujat voivat
verkostoitua ohjelman kautta maailmanlaajuisen Eco-Schools-verkoston kouluihin eri
maissa . Eurooppalaisia ystävyyskouluja voi
etsiä mm . EU:n ylläpitämän eTwinning-verkoston kautta .

Ideoita yhteistyöhön:
• lähettäkää toisillenne postia: piirustuksia, kirjeitä, valokuvia…
• opettakaa toinen toisillenne koulussanne puhutun kielen perusteita
• ottakaa videoyhteys, esittäytykää ja esittäkää toisillenne kysymyksiä
• toteuttakaa yhteisiä projekteja ja tempauksia molemmissa paikoissa yhtä aikaa

9

• PIKAVINKKI
• OPPITUNTI
• ISOMPI PROJEKTI

Postia maailmalta
TAVOITE:

olla yhteydessä eri puolilla maailmaa asuviin ihmisiin

OPPIAINEET:

englanti

KOHDERYHMÄ:

alakoulu

Kirjautukaa luokkanne kanssa Postcrossingsivustolle, jonka kautta pääsette lähettämään
ja vastaanottamaan postikortteja ympäri
maailmaa . Voitte pyytää sivustolta sattumanvaraisten ihmisten osoitteita, joihin lähetätte
valitsemanne postikortin ohjeiden mukaisesti . Jokaista lähetettyä postikorttia kohden
saatte takaisin yhden yllätyspostikortin sat-

tumanvaraisesta maasta . Postikorttien avulla
voitte tutustua paikkoihin ja ihmisiin eri puolilta maailmaa ja harjoitella englannin kielen
käyttöä . Postcrossing-sivusto on maksuton
käyttää (postikortteihin ja -merkkeihin kuluvaa rahaa lukuun ottamatta) ja löytyy osoitteesta www.postcrossing.org

• PIKAVINKKI
• OPPITUNTI
• ISOMPI PROJEKTI

Maisemia ympäri maailmaa
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TAVOITE:

tutustua maailman eri alueisiin ja niiden erityispiirteisiin

OPPIAINEET:

ympäristöoppi, maantieto

KOHDERYHMÄ:

kaikki

1 . Kuunnelkaa äänimaisemia eri puolilta
maailmaa esim . www.soundcities.com
-sivustolta .
• Mitä äänet kertovat paikasta ja siellä asuvista ihmisistä?
• Minkälainen vaikutelma niistä syntyy?
• Miettikää, millainen oman paikkakuntamme
äänimaisema olisi? Voitte halutessanne
kokeeksi äänittää äänimaisemaa koulussanne tai paikkakunnallanne .

2 . Matkustakaa erilaisiin maisemiin
Google-karttoihin pohjautuvan GeoGuessr
-pelin avulla (www.geoguessr.com) . Pelissä
arvataan paikkojen sijaintia kartalla sen
antamien sattumanvaraisten katukuvien pohjalta . Voit myös luoda omia GeoGuessr -tietovisoja valitsemillasi paikoilla ja vihjeillä
varustettuna GeoSettr-ohjelman avulla (www.
geosettr.com/) Harjoitus kehittää oppilaiden
päättelykykyä sekä kieli- ja kuvalukutaitoa .

Oppilaita voi ohjata kiinnittämään kuvissa huomiota mm . seuraaviin yksityiskohtiin:
• Näyttääkö maisema tutulta? Mikä siinä on tuttua, mikä vierasta?
• Millainen kasvillisuus maisemassa on, millaiset pinnanmuodot?
• Näkyykö kuvassa kylttejä jollakin kielellä?
• Kummalla puolen tietä liikenne kulkee?

• PIKAVINKKI
• OPPITUNTI
• ISOMPI PROJEKTI

Monimuotoiset kielet
TAVOITE:

tutustua maailman kielelliseen monimuotoisuuteen

OPPIAINEET:

äidinkieli, maantieto

KOHDERYHMÄ:

kaikki

A) Kielellinen monimuotoisuus Suomessa:

B) Maailman kielet:

Selvittäkää, kuinka montaa ja mitä kieliä
omalla luokalla osataan . Opetelkaa muutama
sana luokan oppilaiden äidinkielillä (esim .
Hei, Hyvää syntymäpäivää, Kiitos!) . Jos luokasta löytyy kieliä vain vähän, ottakaa selvää
Suomessa eniten puhutuista kielistä ja opetelkaa niillä vastaavat fraasit . Voitte myös
pitää työpajapäivän, jona koululle kutsutaan
erikielisiä vieraita opettamaan oman äidinkielensä perusteita oppilaille .

Jaa oppilaspareille kullekin yksi kieli tutkittavaksi – mukana sekä tuttuja että tuntemattomampia kieliä . Tehkää etsimänne tiedon
pohjalta maailman kielistä kertovia esitelmäjulisteita . Oppilaiden tulee sitä varten selvittää kielestä omatoimisesti tietoa etsimällä:
– Missä päin maailmaa sitä puhutaan?
(piirtäkää kartta)
– Kuinka moni ihminen puhuu sitä äidinkielenään? Entä toisena kielenä?
– Mitä sellaisia erityispiirteitä tällä kielellä
on, jotka erottavat sen muista kielistä?
– Kuinka tällä kielellä kirjoitetaan:
1) Hyvää päivää 2) Kiitos?

Kootkaa maailman kielet julistenäyttelyksi luokan tai koulun seinälle!

• PIKAVINKKI
• OPPITUNTI
• ISOMPI PROJEKTI

Oma maailmankartta
TAVOITE:

tutustua maailmankarttaan ja maapallon monimuotoisuuteen

OPPIAINEET:

kuvataide, maantieto, ympäristöoppi

KOHDERYHMÄ:

soveltaen kaikki

Tehkää yhdessä suuri kuvitettu maailmankartta, jossa näkyy maailman luonnonihmeitä, eläimiä ja kuuluisia paikkoja sekä
rakennuksia . Piirtäkää ja maalatkaa kartasta
värikäs ja monimuotoinen! Oppilaat voidaan
jakaa ryhmiin, joista jokainen on vastuussa
jostakin maanosasta kartalla . Karttaan voi
merkitä myös oppilaille merkityksellisiä
paikkoja (isän/äidin kotimaa, sukulaisten
asuinpaikka tms .) .

Voitte myös tutustua tehtävän yhteydessä eri
näkökulmista esitettyihin karttoihin:
– Miltä näyttäisi maailmankartta, jossa
pohjoinen on alhaalla ja etelä ylhäällä,
tai kartta, jossa tyyni valtameri on kartan
keskipisteenä ja Eurooppa sen reunassa?
– Miten erot maailmankartoissa vaikuttavat
kartan lukijan maailmankuvaan?
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• PIKAVINKKI
• OPPITUNTI
• ISOMPI PROJEKTI

Romaanimatkalle
TAVOITE:

oppia eläytymään eri
ympäristöihin, kulttuureihin ja toisten ihmisten
näkökulmiin

OPPIAINEET:

äidinkieli, maantieto

KOHDERYHMÄ:

kaikki

Lukekaa satuja, romaaneja tai tekstikatkelmia, jotka kertovat erilaisista paikoista ja
kulttuureista .
Yhteinen maapallo -tehtäväliitteestä löytyy
listaus eri ikäryhmille soveltuvista kirjoista,
joiden kautta pääsette ilmaiselle matkalle
lasten ja nuorten elämään eri puolilla maailmaa . ☞ www  .

• PIKAVINKKI
• OPPITUNTI
• ISOMPI PROJEKTI

Kulttuuristereotypioita
TAVOITE:

oppia tarkastelemaan
kriittisesti kulttuurisia
stereotypioita

OPPIAINEET:

maantieto, yhteiskuntaoppi, uskonto ja ET

KOHDERYHMÄ:

soveltaen kaikki
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Tehtävässä pohditaan kulttuurisia stereotypioita tyypillisen suomalaisuuden kautta:
millaista tyypillinen suomalainen kulttuuri
on ja onko sellaista ylipäätään? Mistä stereotypiat ovat peräisin ja onko niissä kyse
ennakkoluuloista? Mitä haittaa kulttuuristereotypioista on?
Tarkemmat ohjeet tehtävään löytyvät Yhteinen maapallo -tehtäväliitteestä ☞ www  .

• PIKAVINKKI
• OPPITUNTI
• ISOMPI PROJEKTI

Maailma mediassa
TAVOITE:

tarkastella kriittisesti median välittämää kuvaa maailman tapahtumista

OPPIAINEET:

äidinkieli, vieraat kielet, maantieto, yhteiskuntaoppi

KOHDERYHMÄ:

5. luokasta ylöspäin

Seuratkaa eri kirjallisia medioita verkossa
ja sanomalehdissä esimerkiksi viikon ajan,
poimien talteen maailman uutisia . Tutkikaa
löytämiänne uutisia kriittisesti: millaisista
asioista ne kertovat tai jättävät kertomatta?
Kenen näkökulmasta ne on kirjoitettu ja kuka

pääsee niissä ääneen? Tehtävä sopii myös vieraiden kielten tunnille, jos lähteinä käytetään
ulkomaisia medioita .
Tarkemmat ohjeet tehtävään löytyvät Yhteinen
maapallo -tehtäväliitteestä ☞ www  .

• PIKAVINKKI
• OPPITUNTI
• ISOMPI PROJEKTI

Fotonovela-työpaja
TAVOITE:

jakaa ajatuksia ja kokemuksia eri puolilla maailmaa asuvien nuorten
kanssa

OPPIAINEET:

äidinkieli, kuvataide

KOHDERYHMÄ:

yläkoulu ja toinen aste

Taksvärkki ry:n kehittämässä Fotonovelamenetelmässä eri kulttuureissa elävät nuoret
jakavat ajatuksiaan ja kokemuksiaan kuvatarinoiden välityksellä . Tarinoiden kautta pääs-

tään pohtimaan samanlaisuuksia ja erilaisuuksia nuorten arjen ja todellisuuden välillä
eri puolilla maailmaa . Lisätietoa työpajoista
löytyy fotonovela.fi -verkkosivuilta .

• PIKAVINKKI
• OPPITUNTI
• ISOMPI PROJEKTI

Maanosien monimuotoisuus
TAVOITE:

oppia, että yhden maanosan sisälle mahtuu huomattavan monta erilaista
aluetta ja kulttuuria, joita on lähes mahdotonta yleistää yhteen muottiin

OPPIAINEET:

maantieto

KOHDERYHMÄ:

yläkoulu ja toinen aste

Tehtävässä tutkitaan pienryhmissä maanosien sisäisiä eroja ilmastossa, kasvillisuudessa, uskonnoissa, väentiheydessä ym .
teemakarttojen avulla . Löydöksiä verrataan
omiin ennakkokäsityksiin ja yleistyksiin kustakin maanosasta: esimerkiksi Afrikka ei ole
pelkkää savannia ja nälänhätää, vaan hyvin

monenlaisten kulttuurien ja maisemien kokonaisuus . Maailman maanosat ovat niin monimuotoisia, että niistä on lähestulkoon mahdotonta tehdä paikkaansa pitäviä yleistyksiä .
Tarkemmat ohjeet tehtävään löytyvät Yhteinen
maapallo -tehtäväliitteestä ☞ www  .

• PIKAVINKKI
• OPPITUNTI
• ISOMPI PROJEKTI

Some nuorten arjen kuvaajana
TAVOITE:

kurkistaa eri puolilla maailmaa asuvien nuorten elämään

OPPIAINEET:

vieraat kielet, maantieto

KOHDERYHMÄ:

yläkoulu ja toinen aste

Sosiaalinen media on hyvä väylä päästä kurkistamaan erimaalaisten nuorten arkeen .
Älypuhelimet yleistyvät vauhdilla myös
köyhemmissä maissa ja yhä useampi nuori
ympäri maailman käyttää nykyisin internetiä!
Lukekaa siis eri maalaisten lasten ja nuorten
blogeja sekä etsikää heidän kuva- ja tekstipäi-

vityksiään eri sosiaalisen median kanavista .
Käyttäkää hyväksenne erilaisia hakusanoja .
Pohtikaa tehtävän lopuksi: Millaista olisi elää
ilman Internetiä? Mitä hyötyä siitä on, että
netin kautta voi helposti ottaa yhteyttä eri
maissa asuviin nuoriin?
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2

Yhteyksien
ymmärrystä
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KOTIMME, YHTEINEN MAAPALLO
Kaikilla maailman ihmisillä ja eläimillä on yhteinen koti: oma maapallomme, joka on ainoa laatuaan. Maapallo tarjoaa meille kaikki ne perus
edellytykset, joita elämään tarvitsemme – mm.
puhdasta vettä ja hengitysilmaa sekä ruokaa vat
samme täytteeksi:
• J uomavetemme on maapallon puhdistamaa.
Sadevesi suodattuu maaperän kerrosten läpi, jolloin siitä tulee lopulta puhdasta pohjavettä. Jotta
saisimme puhdasta vettä juotavaksi, tarvitsemme
puhtaan maaperän sitä suodattamaan.
•K
 asvit tuottavat maapallon ilmaan happea, jota
me ihmiset ja muut eläimet hengitämme. On kasvien ansiota, että meillä on riittävästi puhdasta
hengitysilmaa.
•M
 onetmaapallollaasustavateliölajitovatmeille
elintärkeitä. Esimerkiksi ilman mehiläisiä ei
meillä olisi vihanneksia ja hedelmiä syötäväksi:
kukka tarvitsee mehiläisen avukseen, jotta se
pölyttyy ja siitä tulee syötävä hedelmä.
•M
 aaperänhajottajaeliöthajottavatjätteitä.
Ilman niitä eivät ruoantähteemme
tai jätöksemme koskaan muuttuisi takaisin mullaksi luonnon
kiertokulkuun.

Koska maapallo ylläpitää elämämme edellytyk
siä, on sen suojelu pohjimmiltaan ihmisten suo
jelua. Meidän tulee siis pitää maapallostamme
hyvää huolta, jotta kaikilla maailman asukkailla
– niin ihmisillä kuin muillakin eläinlajeilla – olisi
hyvä elää täällä yhteisessä kodissamme! Ilman
puhdasta juomavettä, ruokaa tai hengitysilmaa ei
kukaan meistä pärjäisi planeetallamme kovinkaan
kauan.
Opetelkaa siis hahmottamaan yhteyksiä luonnon elämää ylläpitävien toimintojen ja oman elämänne perusedellytysten välillä. Maapallon ja sen
luonnon kunnioitus on tärkeä kestävän elämän
tavan taito, jota kannattaa harjoitella jo pienestä
lähtien!
Jos emme ymmärrä perustavanlaatuista riippuvuuttamme luonnosta, vaarannamme myös yhteiskunnan hyvinvoinnin. Sosiaalinen ja taloudelli
nen kestävyys on mahdollista vain, jos maapallo
on terve.
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KULUTUKSEN GLOBAALIT
KYTKÖKSET
Rouskutan lounaalla ranskalaisia perunoita ajattelematta lainkaan, että samalla uhkaan orankien
elinolosuhteita Indonesiassa. Perunat on paistettu
palmuöljyssä, jonka tuottamiseksi raivataan sademetsiä ja istutetaan tilalle öljypalmuplantaaseja.
Karkkipussini karkkien arabikumi on tuotu sodan
runtelemasta Sudanista, suklaapatukan valmistuksessa käytetyt kaakaopavut taas Norsunluurannikon
kaakaoplantaaseilta.
Jalassa minulla on kiinalaiset lenkkitossut, joiden
tekijöiden työolosuhteista en tiedä mitään. Tossut olivat kuitenkin edulliset! T-paitani on peräisin
Bangladeshin vaatetehtailta, sen raaka-aineena käytetty puuvilla vesipulasta kärsivästä Uzbekistanista.
Kuuntelen amerikkalaista musiikkia kuulokkeilla
puhelimestani, joka on eteläkorealaisen yhtiön Kiinassa valmistama. Puhelimen raaka-aineet tulevat
ympäri maailmaa, Kongon malmikaivoksista Lähiidän öljynporaustorneihin.
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Elämässämme on paljon yhteyksiä muuhun
maailmaan. Katsomme ja kuuntelemme ulkomaisia televisio-ohjelmia, elokuvia ja musiikkia. Joskus myös matkustamme lomamatkoille ulkomaille.
Monella meistä on ulkomaisia ystäviä, perheenjäseniä tai sukulaisia, ja myös kaverimme tai heidän
perheensä saattavat olla alun perin jostakin toisesta
maasta kotoisin. Myös monet tavaroistamme tule
vat ulkomailta – esimerkiksi t-paita,
suklaalevy, banaani ja älypuhelin ovat matkustaneet aikamoisen matkan ennen
päätymistä käsiimme.

•M
 istä kaupasta ostamamme tpaita oikein
onkaan peräisin? Ennen päätymistä vaatekaappiimme se on kulkenut monen ihmisen käsien
kautta: puuvillan tuottajalta langan kehrääjälle,
kankaan valmistajalle, vaatteen ompelijalle, printin ja koristelujen tekijälle ja lopulta valmiin paidan myyvälle kauppiaalle. Tuotantoketju voi olla
myös välimatkallisesti yllättävän pitkä ja monivaiheinen: puuvilla on saatettu tuottaa USA:ssa, langat ja kangas Intiassa ja paidan ompelu Kiinassa.
Lopuksi tuote on kuljetettu meille kauppaan myytäväksi. Tuotanto-olosuhteista paidan tuotantoketjun alkupäässä, tai edes sen ompeluvaiheessa,
ei kaupassa yleensä enää tiedetä mitään.
•M
 yös ruoan tuotantoketjut ovat muuttu
neet yhä pidemmiksi ja monimutkaisemmiksi.
Hedelmäosastolla pääsemme päivittäin tutustumaan eri puolilta maailmaa kotoisin oleviin
hedelmiin: banaaneja Ecuadorista, vesimeloneja
Israelista, viinirypäleitä Etelä-Afrikasta… Suklaan raaka-aineena käytetään kaakaopapuja, joita
saadaan päiväntasaajan seuduilla, mm. LänsiAfrikan Norsunluurannikolla kasvavan kaakaopuun hedelmistä. Myös valmisruokiin piilotetuista raaka-aineista valtaosa tuodaan kaukaa.

•Tiedätkö, mistä viihdeelektroniikka tulee
kauppoihin? Elektroniikkalaitteet sisältävät raakaöljystä valmistettujen muoviosien lisäksi lukuisia metalleja, joita louhitaan eri puolilta maailmaa, mm. tantaaliesiintymiltään rikkaasta
Kongon demokraattisesta tasavallasta. Laitteet
kootaan lähes aina Aasian maissa, joissa työvoima on edullista ja työläisten oikeudet vähäiset. Sekä elektroniikan tuotannossa että e-jätteen
kierrätyksessä syntyy myös myrkyllistä ongelmajätettä. Osa tästä jätteestä kuljetetaan laittomasti maailman köyhiin maihin, joissa sen epäasianmukainen käsittely aiheuttaa työntekijöille
terveyshaittoja.
•Tuottamamme jätteet vaikuttavat nekin maa
ilmaan: kaduille jättämämme muovipussi saattaa tuulen mukana kulkeutua kauas maailman
valtameriin saakka. Maailman meriin on muodostunut jo viisi suurta jätepyörrettä, joista suurin, Tyynen valtameren pyörre, on kooltaan kuin
valtava maanosa! Koska muovi ei maadu, se ei
häviä meristä minnekään vaan ainoastaan pirstoutuu hitaasti pienemmiksi hiukkasiksi. Jokaisen meressä elävän kalan ja lähes jokaisen vesilinnun elimistöstä löytyykin jo muovia, johon
monet linnut ja merikilpikonnat ovat surullisesti
tukehtuneet.

Sen hahmottaminen, mistä mikäkin tavara on
peräisin, ei ole suinkaan helppoa – ja siksi ruoan
ja tavaroiden alkuperään kannattaa kiinnittää
huomiota. Mitä hämärämmiksi tavaroiden tuotantoketjut meille jäävät, sitä hämärämmiksi jäävät
myös tavaroiden tuotanto-olosuhteet ja ympäristövaikutukset toisella puolen maailmaa.
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ERIARVOISUUDEN
JALANJÄLJILLÄ
Ekologisella jalanjäljellä tarkoitetaan sitä maapallon pinta-alaa, jonka me ihmiset vuosittain
käytämme tuottamaan ruokamme, tavaramme ja
energiamme sekä käsittelemään jätteemme ja päästömme ilmakehään. Kaikki kansainväliset ympäristöongelmat, kuten ilmastonmuutos, hupenevat
vesivarat, luonnonvarojen ylikulutus sekä luonnon
monimuotoisuuden katoaminen ovat oikeastaan
yksinkertaistettuna seurausta liian suureksi paisuneesta ekologisesta jalanjäljestämme.
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Suomalaisten ekologinen jalanjälki oli vuonna
2014 maailman 15:ksi suurin. Jos kaikki maailman ihmiset kuluttaisivat kuin me suomalaiset,
tarvitsisimme ihmiskunnan käyttöön yli kolme
maapalloa! Nykytahdilla ihmiskunta kuluttaakin luonnonvaroja enemmän, kuin on maapallon
rajoissa kestävää. Kestävä kehitys edellyttää sitä,
että maailman asukkaiden yhteenlaskettu ekologinen jalanjälki saataisiin mahtumaan yhden ainoan
planeettamme rajoihin.

Toinen suuri haaste maailmassamme on ihmis
ten välinen eriarvoisuus: toisten ekologisen jalanjäljen ollessa liiallisen suuri, jää toisille maapallon luonnonvaroista käytettäväksi vain murto-osa.
Käytännössä maailmanlaajuinen eriarvoisuus tarkoittaa esimerkiksi seuraavaa:
• Osallamaailmanihmisistäriittävätrahatjuurija
juuri ruokaan samaan aikaan kun toiset tuhlaavat
mielin määrin turhuuksiin.
• Sekäylilihavuusettäaliravitsemusovatmerkittäviä terveysongelmia eri puolilla maailmaa. Nykyisin ylilihavien määrä on kuitenkin jo ylittänyt aliravittujen määrän.
• Osassamaailmaatuotetaanhalpojakulutustuotteita työvoimakustannuksista säästämällä: tehdastyöläisten palkat ovat mitättömät ja työpäivät
kohtuuttomat pitkät, ja lapsityövoimakin voi olla
arkipäivää. Toisella puolen maailmaa kaatopaikat
täyttyvät hylätyistä kauppojen alennustuotteista
aina uuden sesongin vaihtuessa.
Eriarvoisuutta esiintyy paitsi maailman eri maiden
välillä, myös valtioiden sisällä: köyhissäkin maissa
asuu paljon rikkaita ihmisiä, mutta rikkaus ja hyvä
elintaso ovat keskittyneet niissä usein vain pienelle
liike-elämän ja valtion eliitille.

Kaikille maailman ihmisille kuitenkin kuuluvat
yhtäläiset oikeudet hyvään elämään heidän syn
typerästään riippumatta: YK:n ihmisoikeuksien
julistuksessa on määritelty kansainväliset, kaikkia
ihmisiä koskevat perusoikeudet, joiden toteuttaminen on kestävän kehityksen tärkein edellytys luonnon ekosysteemien suojelun ohella!

Mistä maiden välinen
eriarvoisuus kumpuaa?
Maailman eri maiden väliset erot
tuloissa ja hyvinvoinnissa ovat osittain
peräisin siirtomaahistoriasta: siirtomaa-aikana moni nykyisistä korkean
tulotason maista köyhdytti etelän
siirtomaita alistamalla ne halpojen
raaka-aineiden tuottajiksi . Monen
entisen siirtomaan elinkeinorakenne
pohjautuu yhä nykyisinkin halpojen
raaka-aineiden tuotantoon .
Toinen merkittävä syy eriarvoisuudelle
maiden välillä löytyy maailmantalouden rakenteista: niin kauan kuin vauraat maat kuluttavat liikaa ja tuhlaavat
surutta köyhempien maiden tuottamia
halpoja raaka-aineita, ei köyhillä
mailla ole riittäviä edellytyksiä elintasonsa nostamiseen . Maailmantalous
on rakentunut rikkaiden maiden tarpeiden mukaiseksi ja niistä peräisin
olevien suuryritysten ehdoilla toimivaksi – köyhempien maiden luonnonvaroja ja työvoimaa hyväksikäyttäen .
Kestävä kehitys edellyttää maailman
eri osien välisten elintasokuilujen purkamista ja tasa-arvoisempaa elämää
kaikkien maailman ihmisten välillä .
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Positiivisia uutisia
maailmalta
• Äärimmäinen köyhyys maailmassa
puolittui vuosina 1990–2010
• 90 % maailman lapsista pääsee
nykyisin aloittamaan peruskoulun
• 90 % maailman 15–24-vuotiaista on
lukutaitoisia

Edistystä eriarvoisuuden vähentämiseksi on kui
tenkin jo onneksi tapahtunut: YK asetti yleiskokouksessaan 2000-luvun vaihteessa kahdeksan kohdan vuosituhatjulistuksen, jolla pyrittiin
köyhyyden vähentämiseen ja kestävän kehityksen
edistämiseen maailmanlaajuisesti vuoteen 2015
mennessä. Tänä aikana miljoonien ihmisten elämä
on parantunut ja tavoitteet äärimmäisen köyhyyden puolittamisesta, puhtaan veden saatavuuden
parantamisesta ja slummeissa asuvien elinolosuh-
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teiden parantamisesta on saavutettu. Maailman
aliravittujen määrä on vähentynyt ja sekä tytöt että
pojat pääsevät nykyisin yhtä lailla kouluun.
Vuosituhattavoitteiden pohjalta YK on laatinut
uudet, vuosille 2016–2030 ulottuvat kestävän
kehityksen tavoitteet. Tarkempia tavoitteita on
laadittu 17 kappaletta, mutta ne voidaan tiivistää
seuraaviin kuuteen pääteemaan:
1. Ihmisarvo: köyhyyden poistaminen ja eriarvoisuuden vähentäminen
2. Ihmiset: terveen elämän, tiedon sekä naisten ja
lasten oikeuksien turvaaminen
3. Planeetta: ekosysteemien suojeleminen kaikille
yhteisöille ja lapsillemme
4. Oikeudenmukaisuus: turvallisen ja rauhallisen
yhteiskunnan edistäminen
5. Kumppanuus: maailmanlaajuisen solidaarisuuden ja yhteisvastuun herättäminen kestävän
kehityksen hyväksi
6. Hyvinvointi: vahvan, osallistavan ja mukautuvan talouden kasvattaminen
Jotta nämä tavoitteet voidaan saavuttaa, on kaikkien maailman valtioiden
sitouduttava työskentelemään niiden hyväksi. On myös huomioitava, että kestävän kehityksen
eri osa-alueet muodostavat
kokonaisuuden, jossa asiat
vaikuttavat toisiinsa. Yhtäkään kestävän kehityksen
tavoitteista ei siis voida
edistää irrallisena muista.

ILMASTO, VESI JA REILU PELI
Ilmastonmuutos on koko maailmaa koskeva
uhka, jossa on kyse maapallon ilmaston tasapainotilan järkkymisestä ihmiskunnan kasvihuonekaasupäästöjen kohoamisen seurauksena. Kasvihuonekaasupäästöt, joista merkittävimpiä ovat
hiilidioksidi ja metaani, lämmittävät maapallon
ilmakehää aiheuttamalla muutoksia siinä, kuinka
maapallolle saapuva auringon säteily pääsee kimpoamaan takaisin avaruuteen. Myös maankäytön
muutokset vaikuttavat planeettamme ilmastoon:
esimerkiksi sademetsien hävittäminen ja aavikoituminen heikentävät maapallon kasvillisuuden
kykyä sitoa itseensä hiilidioksidia yhteyttämällä.
Ilmastonmuutokseen liittyy vahvasti myös glo
baali eriarvoisuus: me länsimaissa asuvat ihmiset kulutamme maapallon yhteisiä luonnonvaroja,
kuten hiilidioksidia tuottavia öljyä ja kivihiiltä, yli
niiden kestävän käytön. Eikä kulutuksemme rajoitu
pelkästään omien valtioidemme rajojen sisään: esimerkiksi Kiinan kasvihuonekaasupäästöistä iso osa
johtuu vientiteollisuudesta, joka tuottaa kulutushyödykkeitä länsimaille. Kulutuksemme hiilijalanjälki on kokonaisuudessaan kestämättömän suuri,
mutta tuotannon ilmastovaikutuksia ei ole kaupoissa merkitty tuotteiden hintalappuihin.

Fakta
Yli 70 % yksityisen kulutuksen
ilmastovaikutuksista
aiheutuu näistä
kolmesta
tekijästä:
asuminen

liikenne
ruoka

Samaan aikaan osa maailman ihmisistä jou
tuu alistumaan ilmastonmuutoksen vaikutuk
siin ilman, että heillä olisi ollut juurikaan osaa
niiden aiheuttamisessa. Äärimmäinen kuumuus
ja kuivuus uhkaavat lähellä päiväntasaajaa sijaitsevia maita, yleistyneet hirmumyrskyt ja tulvia
aiheuttavat rankkasateet taas monia muita alueita.
Saarivaltiot ja matalat jokisuistot voivat ennen pitkää jäädä kokonaan ilmaston lämpenemisen seurauksena nousevan merenpinnan alle. Kuulostaako
epäreilulta? Sitä se myös on.
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Koulut voivat kuitenkin onneksi vaikuttaa tule
vaisuuteen: objektiivinen informaatio ilmastonmuutoksen syistä, seurauksista ja merkityksistä
on tärkeä pohja lasten ja nuorten ilmastovastuullisuudelle. Vielä sitäkin tärkeämpää on oppilaiden
aktiivisen toimijuuden tukeminen ja tulevaisuuden
toivon luominen. Ottakaa siis ohjat käsiinne ja toimikaa ongelman ratkaisemisen puolesta! Vinkkejä
vaikuttamiseen löydät tämän oppaan viimeisestä
luvusta.
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Fakta
Ruoan ja tavaroiden tuotantoon
kuluvan makean veden määrä:
– Kuppi kahvia: 140 litraa
– 100g suklaata: 2400 litraa
– 1 kg naudanlihaa: 15 000 litraa
– Yhdet farkut: 10 000 litraa

Maailmanlaajuinen eriarvoisuus näkyy myös
veden kulutuksessa: ihmisen vedenkäytön vähimmäistarpeeksi on määritelty 50 litraa puhdasta vettä
päivittäin, mutta yksi kuudesta maapallon ihmisestä joutuu selviämään huomattavasti vähemmällä. Keskimääräinen suomalainen taas käyttää
päivässä 50 vesilitraa jo lähes yksinomaan WC:n
huuhteluun!

Vesijalanjälki-käsitteellä kuvataan näkyvän vedenkäytön sekä kulutustuotteiden tuotannossa kuluneen veden yhteismäärää. Tätä ruoan ja tavaroiden
tuotannossa kulunutta vettä kutsutaan piilovedeksi
tai virtuaalivedeksi. Tuotteiden valmistuksessa
kuluvan veden määrää kuvaa hyvin se, että Suo
men vesijalanjäljestä lähes puolet koostuu ulko
mailla kulutetusta piilovedestä.

Merkittävä osa kuivien alueiden vedestä käytetään
sellaisten tavaroiden tuotantoon, jotka viedään
vesivarannoiltaan yltäkylläisten maiden ihmisille ja
markkinoille. Esimerkiksi Perun pääkaupungissa
Limassa 1,5 miljoonaa ihmistä joutuu päivittäin
tulemaan toimeen vain 5 litralla makeaa vettä, sillä
valtaosa vedestä käytetään ulkomaanvientiin kasvatettavien avokadojen ja parsan kasteluun. Myös
mm. tupakan, kahvin, lihan ja puuvillavaatteiden
tuotanto kuluttaa runsaasti vettä.

Piilovettä voi säästää suosimalla tuotteita, jotka
on valmistettu alueilla, joilla ei kärsitä vesipulasta.
Esimerkiksi meillä Suomessa veden saatavuus on
sen verran hyvä, että kotimaisten tuotteiden kohdalla vesiepäreiluutta ei tapahdu – paitsi, jos niiden
raaka-aineet tulevat muualta. Toinen melko suoraviivainen keino vesijalanjäljen pienentämiseen on
välttää kaikkein eniten vettä kuluttavia tuotteita,
kuten lihaa ja uusia puuvillavaatteita: lihankulutus muodostaa keskimäärin jopa neljäsosan koko
vesijalanjäljestämme. Vesipulasta kärsivissä maissa
matkustaessa kannattaa kiinnittää erityistä huomiota siihen, ettei tuhlaa tippaakaan pesu- tai juomavettä. Kun vettä on rajallisesti saatavilla, jokainen
pisara on arvokas!

Toim

inta

vin

KOTIMME, YHTEINEN MAAPALLO

Miniekosysteemi lasipurkissa

havainnollistaa veden ja ravinteiden kiertokulkua ekosysteemissä

OPPIAINEET:

ympäristöoppi

KOHDERYHMÄ:

alakoulu

Ottakaa iso, noin 3 litran lasipurkki, jossa on
tiivis kansi . Laittakaa purkin pohjalle ohut
kerros soraa ja sen päälle multaa . Istuttakaa
multaan pieni ruukkukasvipistokas, jossa on
jo juuret ja kaatakaa kasville noin ½ dl vettä .
Kiertäkää kansi huolellisesti kiinni ja teipatkaa se vielä lopuksi, jotta purkista tulee
vesi- ja ilmatiivis . Laittakaa purkki valoisaan
paikkaan, ei kuitenkaan liian paahtavaan
auringonpaisteeseen . Lasipurkkiin rakennettu ekosysteemi kierrättää sisällään veden
ja ravinteet, eikä sitä näin ollen tarvitse lainkaan lannoittaa tai kastella!

Opiskelkaa miniekosysteemin avulla veden ja
ravinteiden kiertokulkua:
• Ekosysteemi tarvitsee ulkoapäin ainoastaan
auringonvaloa, jota kasvi muuttaa fotosynteesissä energiaksi . Tätä energiaa se käyttää
kasvamiseen ja ravinteiden ottamiseen .
• Mullassa asustavat bakteerit hajottavat
kuolleita kasvinosia takaisin maahan ravinteiksi ja tuottavat ekosysteemin ilmaan hiilidioksidia, jota kasvi muuttaa fotosynteesissä takaisin hapeksi .
• Myös vesi kiertää systeemissä, sillä se ei
pääse haihtumaan purkista ulos . Kasvi imee
vettä maasta juurillaan ja haihduttaa sitä
ilmaan . Lopulta kosteus tiivistyy ja sataa
takaisin maahan .
Idea: Lasten oma viljelykirja

Kuravedestä juomavettä
TAVOITE:

Havainnollistaa veden
puhdistusta ja pohjaveden muodostumista
maapallolla

OPPIAINEET:

ympäristöoppi

KOHDERYHMÄ:

alakoulu

Tarvikkeet: hiekkaa, maitopurkki, lasipurkki,
kuravettä
Sadevesi puhdistuu suodattuessaan maapallon maakerrosten läpi pohjavedeksi .
Tutkikaa puhtaan juomaveden muodostumista
maapallolla yksinkertaisen kokeen avulla:

jä

• PIKAVINKKI
• OPPITUNTI
• ISOMPI PROJEKTI

TAVOITE:

Tarvikkeet: iso lasipurkki, soraa ja multaa,
vahvaa teippiä, pieni ruukkukasvi (esim.
rönsylilja, muratti, saniainen, begonia tai
rahapuu)

kke

• PIKAVINKKI
• OPPITUNTI
• ISOMPI PROJEKTI

1 . Puhdistakaa koetta varten noin litra hiekkaa huuhtelemalla sitä vedessä useita
kertoja .
2 . Leikatkaa maitopurkin yläosa pois ja pistäkää pohjaan pieniä reikiä . Nostakaa pesty
hiekka maitopurkkiin ja asettakaa maitopurkki tukevasti lasipurkin päälle .
3 . Hakekaa kuravettä tai valmistakaa sellaista sekoittamalla veteen multaa . Kaatakaa pieni määrä kuravettä maitopurkkiin .
Tarkastelkaa, minkälaista vettä lasipurkkiin tihkuu ja verratkaa sitä alkuperäiseen
sameaan veteen .
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• PIKAVINKKI
• OPPITUNTI
• ISOMPI PROJEKTI

Koulu lasikuvussa
TAVOITE:

ymmärtää, mistä elämämme perusedellytykset koostuvat ja kuinka riippuvaisia olemme yhteyksistä ulkomaailmaan

OPPIAINEET:

ympäristöoppi, maantieto

KOHDERYHMÄ:

kaikki

Kuvitelkaa, että koulunne ylle laskeutuu
suuri lasikupu, jonka läpi yhteydet ulkomaailmaan katkeavat . Lasikuvun rajat menevät
koulun pihan ympäri . Ainoastaan auringonvalo ja -lämpö kulkevat kuvun läpi . Lasikupu
erottaa sen sisä- ja ulkopuolelle jäävän ilman
ja veden . Kupu ulottuu myös maan pinnan
alle, katkaisten koulun sähkö- ja vesijohtoyhteydet . Kuvun läpi ei voida tuoda tai
viedä mitään materiaalista, kuten ruokaa tai
jätteitä .

a) Listatkaa arkielämän asioita, jotka vaikeutuisivat eläessänne lasikuvun alla.

Pohtikaa ensin yksin tai pienryhmissä
ja sitten koko luokan kesken seuraavia
kysymyksiä:

Keskustelkaa tehtävän lopuksi siitä, kuinka
suuressa roolissa yhteydet ulkomaailmaan
elämässämme ovat: meille on nykypäivänä
itsestään selvää, että voimme kuljettaa roskamme pois näkyvistä sekä tuoda ruokaa ja
tavaroita kaukaa toisilta mantereilta saakka .
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• Miten listaamianne asioita voisi jatkaa
kuvun alla?
• Mitkä toiminnoista olisivat mahdottomia
jatkaa? Selviytyisittekö ilman niitä?
b) Kuinka kauan koulunne oppilaiden olisi
mahdollista selvitä hengissä lasikuvun alla?
Miksi?

Idea: Schools Global Footprint, WWF Scotland

Spaceship Earth – matkalla avaruudessa

• PIKAVINKKI
• OPPITUNTI
• ISOMPI PROJEKTI

TAVOITE:

ymmärtää, mistä elämämme perusedellytykset koostuvat ja kuinka
saamme järjestettyä elämämme ekologisesti kestävälle pohjalle

OPPIAINEET:

biologia, maantieto

KOHDERYHMÄ:

yläkoulu ja toinen aste

Tehtävässä suunnitellaan avaruusalus, jolla
ihmiskunta voi lähteä maailmanhistorian
suurimpaan avaruusseikkailuun . 100 vuotta
kestävä matka suuntautuu kauas ulkoavaruuteen ja tulevaisuuteen . Kuinka voidaan luoda
ympäristö, jossa matkalle valittu joukko
ihmiskuntaa selviää hengissä sadan vuoden
ajan keskellä maailmankaikkeutta, vailla

yhteyksiä ulkomaailmaan? Tehtävän lopuksi
sen aikana pohdittu rinnastetaan maapallon
tilanteeseen maailmankaikkeudessamme .
Tarkemmat ohjeet ja valmis moniste tehtävään löytyvät tehtäväliitteestä ☞ www  .
Lähde: The Parts and The Whole, SWEDESD.

KULUTUKSEN GLOBAALIT KYTKÖKSET

Arkipäivän yhteydet maailmaan

• PIKAVINKKI
• OPPITUNTI
• ISOMPI PROJEKTI

TAVOITE:

hahmottaa oman arjen moninaisia yhteyksiä muuhun maailmaan

OPPIAINEET:

maantieto, ympäristöoppi, kotitalous, kuvataide

KOHDERYHMÄ:

soveltaen kaikki

Tehtävässä oppilaiden tulee pitää yhden
päivän ajan tarkkaa päiväkirjaa omista
tekemisistään .
Päiväkirjan pohjalta selvitetään oman toiminnan yhteyksiä muuhun maailmaan: katsotaan,
missä tavarat ja syöty ruoka on valmistettu ja

minkä maalaisia niiden brändit ovat . Missä
musiikki ja TV-sarjat oli tuotettu? Kerätyn
tiedon pohjalta piirretään karttakuva, joka
havainnollistaa oman arjen yhteyksiä ulkomaailmaan . Tehtävään löytyy valmis kysymysmoniste ☞ www  .

• PIKAVINKKI
• OPPITUNTI
• ISOMPI PROJEKTI

Mistä ruoka tulee?
TAVOITE:

oppia usean syömämme
ruoan tulevan kaukaa, eri
puolilta maailmaa

OPPIAINEET:

kotitalous, maantieto,
ympäristöoppi

KOHDERYHMÄ:

kaikki

Tarvikkeet: erilaisia ruoka-aineita,
maailmankartta
Ota nähtäville useita erilaisia tuttuja ruokia, niin tuoreita elintarvikkeita kuin kuivaaineksia ja säilykkeitä ym . Tutkikaa yhdessä,

mistä ruoat ovat kotoisin . Löytyykö kaikista
pakkauksista merkintä alkuperämaasta?
Merkitkää kunkin ruoan alkuperämaa
maailmankartalle .
• Kotitaloustunnilla voitte tutkia valmistamanne aterian kaikkien raaka-aineiden
reitit ja merkitä ne kartalle . Veikatkaa
ennen tutkimustehtävää, kuinka suuri osa
raaka-aineista on kotimaisia vs . ulkomailta
ja tarkistakaa lopussa, kuinka lähelle
veikkaukset osuivat . Mikä oli kaukaisin
ruoka-aineen alkuperämaa syömässänne
ateriassa?

• PIKAVINKKI
• OPPITUNTI
• ISOMPI PROJEKTI

Reilu kaupparetki
TAVOITE:

tutustua Reilun kaupan toimintaperiaatteisiin ja tuotteisiin

OPPIAINEET:

ympäristöoppi, kotitalous, maantieto, yhteiskuntaoppi

KOHDERYHMÄ:

alakoulu, yläkoulu

Tutustukaa Reilun kaupan järjestelmään ja
sen toimintaperiaatteisiin . Käykää sen jälkeen
tutkimusretkellä lähikaupassa ja kartoittakaa, mitä kaikkia Reilun kaupan tuotteita sen
hyllyissä on tarjolla . Vaihtoehtoisesti voitte
ottaa selvää Reilun kaupan tuotevalikoimasta
Internetissä .

• Laskekaa ja listatkaa, kuinka monta eri Reilun kaupan tuotetta löysitte .
• Mistä päin maailmaa ne ovat peräisin?
• Mikä on Reilun kaupan tuotteiden hintaero
verrattuna vastaavaan tavalliseen tuotteeseen? Mistä uskot hintaeron johtuvan?
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• PIKAVINKKI
• OPPITUNTI
• ISOMPI PROJEKTI

Globaalietsivät
TAVOITE:

tutkia keskeisten kulutustavaroiden: kännyköiden, muotivaatteiden,
suklaan ja kahvin alkuperää ja tuotanto-olosuhteita

OPPIAINEET:

maantieto, kotitalous

KOHDERYHMÄ:

5. luokasta ylöspäin

Moniin arkisiin ruokiin ja tavaroihin liittyy
paljon sellaisia globaaleja yhteyksiä, joita
emme osaa ottaa huomioon . Globaalietsivät-harjoituksessa selvitetään yksityisetsivän tavoin tavaroiden yhteyksiä maailmaan, ihmisiä niiden takana sekä tavaroiden
elinkaareen liittyviä näkökulmia . Työkaluina tiedon hankinnassa käytetään tieto- ja
viestintäteknologiaa .

Oppilaat jaetaan globaalietsiväryhmiin, jotka
saavat kukin yhden kohteen selvitettäväkseen: vaihtoehtoina kännykkä, uusi muotivaate, suklaalevy ja kahvi . Tehtävään löytyy
valmis materiaali verkosta ☞ www  . Käykää lopuksi kaikkien ryhmien etsiväraportit
yhdessä läpi ja miettikää, mitä uusia, ehkä
yllättäviäkin asioita opitte harjoituksessa .

• PIKAVINKKI
• OPPITUNTI
• ISOMPI PROJEKTI

Vaatteet kartalla
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TAVOITE:

selvittää omien vaatteiden alkuperää ja pohtia vaatteiden halpatuotantoa

OPPIAINEET:

kotitalous, maantieto, ympäristöoppi, käsityö

KOHDERYHMÄ:

5. luokasta ylöspäin

Tarvikkeet: iso maailmankartta (esimerkiksi
videotykiltä) ja merkkausvälineet

– Painottuuko vaatteiden valmistus johonkin
tiettyyn maahan tai maanosaan? Miksi?

Anna oppilaille edellisenä päivänä kotitehtäväksi etsiä kotona kolmen eri vaatteensa
alkuperämaat vaatteissa olevista lapuista .
Merkitkää tunnilla selvitetyt vaatteiden valmistusmaat kartalle luokan eteen . Tutkikaa yhdessä kartalle merkittyjä pisteitä ja
pohtikaa:

– Mitä vaihtoehtoja kaukana valmistettujen vaatteiden ostamiselle on? Kysymyksen
yhteydessä kannattaa ottaa esiin ainakin
kotimaiset tuotteet (onko niitä?), käytettynä
ostetut vaatteet sekä vaatteiden itse tuunaaminen ja tekeminen .
Idea: Lapsen oikeuksien kymppi

• PIKAVINKKI
• OPPITUNTI
• ISOMPI PROJEKTI

T-paidan elinkaari
TAVOITE:

hahmottaa vaatteen koko elinkaari raaka-aineiden tuotannosta omaan
kaappiin sekä pohtia vaatetuotannon eettisyyttä ja ympäristövaikutuksia.

OPPIAINEET:

kotitalous, maantieto, ympäristöoppi, käsityö

KOHDERYHMÄ:

5. luokasta ylöspäin

Piirtäkää opettajan johdolla t-paidan elinkaari paidan raaka-aineista tuotantoon, sitten käyttöön ja lopulta poistoon jätteeksi .
Kuvaus t-paidan elinkaaresta löytyy tehtäväliitteestä ☞ www  .
Pohtikaa tämän pohjalta yhdessä, onko
oikein, että tuotannossa syntyneet saasteet
ja siinä kulunut vesi tapahtuvat kaukana ja

aiheuttavat haittaa muiden maiden ihmisille?
Mitä haittaa pitkistä kuljetusmatkoista on
ympäristön kannalta?
Anna lopuksi oppilaille tehtäväksi miettiä, millaista olisi kestävä ja reilu vaatetuotanto . Piirtäkää pienryhmissä ympäristölle
ystävällisempi ja reilumpi versio t-paidan
elinkaaresta!

ERIARVOISUUDEN JALANJÄLJILLÄ

Lapsen askelin
TAVOITE:

pohtia tasa-arvoa ja
lasten oikeuksia

OPPIAINEET:

yhteiskuntaoppi, uskonto
ja ET

KOHDERYHMÄ:

alakoulu

• PIKAVINKKI
• OPPITUNTI
• ISOMPI PROJEKTI

Draamallisessa tehtävässä pääsette asettumaan toisen asemaan ja pohtimaan globaaleja
tasa-arvokysymyksiä . Jokainen oppilaista saa
roolin, johon eläytyä . Käykää sitten läpi hyvän
elämän edellytyksiä ja miettikää, toteutuvatko
ne roolihenkilön kohdalla . Roolien joukossa
on niin rikkaita kuin köyhiäkin eri maista .
Valmiit roolikortit ja väitteet harjoitukseen löytyvät Taksvärkki ry:n OIKEESTI!menetelmäoppaasta:
www.taksvarkki.fi/oikeesti
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• PIKAVINKKI
• OPPITUNTI
• ISOMPI PROJEKTI

Julistenäyttely
TAVOITE:

pohtia ihmisoikeuksien
merkitystä ja levittää
niistä tietoa koko koululle

Ryhmän tulee keskustella aiheeksi saamastaan ihmisoikeudesta seuraavien kysymysten pohjalta, ajatuksiaan ylös kirjaten:

OPPIAINEET:

kuvataide, yhteiskuntaoppi, uskonto ja ET

– Mitä kyseinen oikeus tarkoittaa
käytännössä?

KOHDERYHMÄ:

soveltaen kaikki

– Toteutuuko se ryhmän jäsenten elämässä?
– Keiden ihmisten elämässä se ei toteudu?

Tarvikkeet: lasten oikeudet tai yleiset ihmisoikeudet lapuille tulostettuina
Jaa oppilaat pienryhmiin, joista jokainen
saa itselleen lapun, johon on kirjoitettu jokin
ihmisoikeus . Oikeudet voivat olla ikäryhmän
mukaisesti joko YK:n ihmisoikeuksien tai lapsen oikeuksien julistuksesta . Linkit YK:n julistuksiin löytyvät mm . www.ihmisoikeudet.net/
-sivustolta, jolta löytyy myös tulostettavat
Oikeudet kortilla-ihmisoikeuskortit .
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– Miten kyseisen ihmisoikeuden toteutumista voisi itse edistää lähiympäristössä/
maailmalla?
Ajatusten pohjalta ryhmä suunnittelee ja
toteuttaa julisteen, joka havainnollistaa
tämän ihmisoikeuden sanomaa . Julisteessa
tulee myös lukea sen esittämä ihmisoikeusartikla . Järjestäkää julisteet koulun seinälle
isoksi julistenäyttelyksi!
Idea: Rauhantalkoot

• PIKAVINKKI
• OPPITUNTI
• ISOMPI PROJEKTI

YK:n kehitystavoitteet lentoon
TAVOITE:

tutustua YK:n kehitystavoitteisiin ja ideoida konkreettisia keinoja niiden
edistämiseen

OPPIAINEET:

yhteiskuntaoppi, uskonto ja ET, maantieto, biologia, ympäristöoppi

KOHDERYHMÄ:

ala- ja yläkoulu

Tarvikkeet: kopiopaperia, lista YK:n kestävän
kehityksen tavoitteista
Tehkää yhdessä 17 paperilennokkia tai jaa
oppilaille etukäteen taitellut lennokit . Jaa lennokit oppilaille tai oppilaspareille . Anna sitten jokaiselle lennokin omistajalle yksi YK:n
kestävän kehityksen tavoitteista (yht . 17 kpl) .
Tavoite kirjoitetaan lennokkiin ja sen viereen
kirjataan myös yksi konkreettinen keino, jolla
tätä tavoitetta voidaan edistää .
Kun oppilaat ovat valmiita, lähettäkää lennokit lentoon! Sen jälkeen poimitaan maasta
uusi lennokki ja luetaan, mitä siihen on kirjoitettu . Oppilaiden tehtävänä on nyt keksiä toinenkin keino tämän tavoitteen edistämiseen ja
kirjoittaa se ylös lennokkiin edellisen viereen .

Kannusta oppilaita keksimään rohkeasti luovia ja hieman epätavallisiakin keinoja . Jatkakaa lennokkien lennätystä ja uusien keinojen
keksimistä jonkin aikaa . Tehkää lopuksi kierros, jossa kaikki tavoitteet ja niiden edistämiseen ideoidut keinot luetaan ääneen lennokki kerrallaan .
Lähde: World’s largest lesson
• World’s largest lesson -sivustolla kuka
tahansa opettaja ympäri maailmaa voi
jakaa tuntisuunnitelmiaan YK:n kansainvälisiin kestävän kehityksen tavoitteisiin
liittyen .
www.tes.co.uk/worldslargestlesson/

• PIKAVINKKI
• OPPITUNTI
• ISOMPI PROJEKTI

Positiivisia uutisia
TAVOITE:

kiinnittää huomiota maailmassa tapahtuvaan positiiviseen kehitykseen

OPPIAINEET:

yhteiskuntaoppi, maantieto, ympäristöoppi, äidinkieli

KOHDERYHMÄ:

kaikki

Etsikää esim . lukuvuoden mittaan hyviä uutisia kotimaasta ja maailmalta ja kootkaa niitä
seinälehteen koulun seinälle . Loppuvuodesta
tarkastelkaa yhdessä, mistä maista ja aiheista
hyviä uutisia löytyi eniten . Voitte tehdä positiivisten uutisten etsimisestä myös kisan
luokkien välille: eniten uutisia keruuaikana
löytänyt luokka saa onnistumisestaan pienen
palkinnon! Voitte myös äänestää oppilaiden
mielestä kaikkein parasta uutista keruukauden päätteeksi .

• Käyttäkää uutistenkeruun inspiroimana
myös mielikuvitustanne toivottavien tulevaisuuskuvien keksimiseen: kirjoittakaa
omia fiktiivisiä uutislööppejä positiivisesta
kehityksestä lähiseudullanne tai ympäri
maailmaa . Lööpit voivat koskea maailmaa
esim . viiden tai kymmenen vuoden päästä
– mikä kaikki silloin voisi olla muuttunut
positiiviseen suuntaan?

Maailmankauppaa paperiketjuilla

• PIKAVINKKI
• OPPITUNTI
• ISOMPI PROJEKTI

TAVOITE:

havainnollistaa eri maiden eriarvoista asemaa maailmankaupassa

OPPIAINEET:

yhteiskuntaoppi, matematiikka, maantieto

KOHDERYHMÄ:

5. luokasta ylöspäin

Harjoituksessa oppilasryhmät edustavat
maita, jotka tuottavat paperiketjuja maailmanmarkkinoille . Eri maiden lähtöresurssit
ovat erilaiset, minkä lisäksi myös muuttuvat
maailmanmarkkinahinnat ja uudet kalliit teknologiat vaikuttavat tuotannon edellytyksiin .
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Oppilaat saavat omakohtaisen kokemuksen
maailmankaupan aiheuttamasta eriarvoisuudesta rikkaiden ja köyhien maiden välillä .
Ohjeet harjoitukseen löytyvät tehtäväliitteestä
☞ www  .

• PIKAVINKKI
• OPPITUNTI
• ISOMPI PROJEKTI

Hiekkaketju
TAVOITE:

havainnollistaa maailmankaupan rahavirtoja

OPPIAINEET:

yhteiskuntaoppi, maantieto

KOHDERYHMÄ:

5. luokasta ylöspäin

Tarvikkeet: hiekkaa
Käykää seisomaan pihalle kahdeksan oppilaan muodostamaan riviin, jossa jokainen
oppilaista saa järjestyksessä oman roolin
tuotantoketjussa: kuluttaja, kauppias, kuljettaja, maahantuoja, toisessa maassa toimiva
vientiyritys, välittäjä, maatilan omistaja ja
maatilan työntekijä . Ensimmäinen oppilas eli
kuluttaja ottaa kourallisen hiekkaa ja laittaa
sen kulkemaan eteenpäin . Hiekka kuvastaa

rahankulkua tuotantoketjussa kuluttajalta
viljelijälle: ketjun lopussa sitä on jäljellä
enää hyvin vähän . Kokeilkaa leikkiä myös
siten, että vähennätte tuotantoketjun välikäsiä, jolloin ketjussa on mukana ainoastaan
muutama lapsi . Mikä vaikutus tällä on maatilan työntekijän tuloihin ketjun päässä?
Lähde: Opitaan yhdessä reilusta kaupasta

• PIKAVINKKI
• OPPITUNTI
• ISOMPI PROJEKTI

Eriarvoisuutta karkkipussissa
TAVOITE:

havainnollistaa luonnonvarojen käyttöön sisältyvää eriarvoisuutta

OPPIAINEET:

maantieto, historia

KOHDERYHMÄ:

yläkoulu ja toinen aste

Tarvikkeet: karkkipussi
Jaa oppilaat ryhmiin, joista toinen edustaa
maailman rikkaita ja toinen köyhiä maita .
Rikkaiden ryhmään tulee 1/5 oppilaista, köyhien ryhmään 4/5 . Kerro, että oppilaat ovat
maailman asukkaat ja karkkipussissa ovat
käytettävissä olevat maailman luonnonvarat .
Jaa oppilaille karkit siten, että rikkaiden maiden pieni ryhmä saa 4/5 karkeista ja köyhien
maiden asukkaat vain 1/5 . Tämän jälkeen

kysele osallistujilta, mitä he pitävät jaosta .
Anna ryhmille keskustelun jälkeen vapaat
kädet päättää, mitä he tekevät saamillaan
karkeilla . Pohtikaa lopuksi yhdessä sitä,
mistä eriarvoisuus maiden välillä johtuu:
miksi rikkaimmat maat käyttävät maailman
luonnonvaroista niin kohtuuttoman suuren
osan? Mitä seurauksia siitä on köyhemmille
maille?
Lähde: Tuumasta toimeen!
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Globaalia matematiikkaa
TAVOITE:

hahmottaa maapallon
mittasuhteita sekä
suomalaisten ekologista
jalanjälkeä suhteessa
muuhun maailmaan

OPPIAINEET:

matematiikka, maantieto, biologia

KOHDERYHMÄ:

yläkoulu ja toinen aste

• PIKAVINKKI
• OPPITUNTI
• ISOMPI PROJEKTI

Tehtävässä lasketaan pinta-ala- ja prosenttilaskuja ja havainnollistetaan niiden pohjalta
maailman mittasuhteita sekä Suomen ekologista jalanjälkeä suhteessa muuhun maailmaan . Tulosten pohjalta laaditaan myös suhteita havainnollistavia kuvaajia .
Valmiit tehtävät mallivastauksineen löytyvät Yhteinen maapallo -tehtäväliitteestä
☞ www  .

ILMASTO, VESI JA REILU PELI

Operaatio Tuvalu
kuunnelma ilmastonmuutoksesta lapsille

• PIKAVINKKI
• OPPITUNTI
• ISOMPI PROJEKTI

TAVOITE:

käsitellä ilmastonmuutoksen vaikutuksia muuhun maailmaan sekä sen
ratkaisukeinoja omassa arjessa

OPPIAINEET:

ympäristöoppi

KOHDERYHMÄ:

alakoulu

Ilmastonmuutos herättää huolta lastenkin
keskuudessa . Mutta voivatko lapset estää
ilmastoa muuttumasta? Luonto-Liiton, Maan
ystävien ja Dodo ry:n kuunnelma Operaatio
Tuvalu on erityisesti alakoulujen käyttöön
suunniteltu lyhyt sankaritarina lapsista ja
ilmastonmuutoksesta . Siinä keskitytään lapsille soveltuviin keinoihin osallistua ilmastonmuutoksen ehkäisemiseen . Kymmenen

minuutin mittainen kuunnelma soveltuu
esimerkiksi alakoulujen aamunavauksiin tai
oppitunnin avuksi avaamaan keskustelua
ilmastonmuutoksesta .
Kuunnelma löytyy osoitteesta: ilmasto.org/
ilmari-ilmastokasvatushanke/operaatiotuvalu-kuunnelma-ilmastonmuutoksestalapsille
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• PIKAVINKKI
• OPPITUNTI
• ISOMPI PROJEKTI

Vesijalanjäljet järjestykseen
TAVOITE:

selvittää, millaisia vesijalanjälkiä eri tuotteilla on

OPPIAINEET:

ympäristöoppi, maantieto, biologia, kotitalous

KOHDERYHMÄ:

ala- ja yläkoulu

WWF:n tehtävässä jokaiselle oppilaalle jaetaan yksi tuotekortti, johon on merkitty
kuvassa olevan tuotteen vesijalanjäljen suuruus . Oppilaat lähtevät kyselemään toistensa
tuotteita ja niiden vesijalanjälkiä, ja järjestäytyvät riviksi vedenkulutuksen mukaan .
Kun rivi on saatu muodostettua, vertaillaan yhdessä tuotteiden vesijalanjälkiä toisiinsa ja mietitään, mikä tekee tuotteesta
ympäristöystävällisen .

Tarkemmat ohjeet tehtävään:
www.wwf.fi/mediabank/1333.pdf
Tuotekortit:
www.wwf.fi/mediabank/1332.pdf

• PIKAVINKKI
• OPPITUNTI
• ISOMPI PROJEKTI

Elämää vähällä vedellä
TAVOITE:

ymmärtää konkreettisesti, mitä vesipula tarkoittaa siitä kärsivien ihmisten elämässä

OPPIAINEET:

matematiikka, ympäristöoppi, maantieto

KOHDERYHMÄ:

soveltaen kaikki

Oppilaiden tulee yhden päivän ajan suurpiirteisesti mitata ja kirjata ylös omaa vedenkäyttöään . Tavoitteena on pärjätä päivän ajan
mahdollisimman vähällä vedellä . Laatikaa
tehtävän aluksi yhdessä taulukkolomake
vedenkulutuksen mittaamiseen . Huomioikaa
siinä käsienpesu, vessassa käyminen, juominen, suihku, astioiden pesu jne .

Verratkaa tämän jälkeen mittaamaanne
vedenkulutusta vesipulasta kärsivän alueen
ihmisen arkeen: esimerkiksi Perun pääkaupungissa Limassa 1,5 miljoonaa ihmistä joutuu päivittäin tulemaan toimeen vain 5 litralla puhdasta makeaa vettä (Yle 28 .5 .2015) .
Miettikää, mistä omassa vedenkulutuksessa
voisi säästää, jotta näin pienellä vesimäärällä tulisi toimeen .
Lähde: Maailma ulottuvillasi
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• PIKAVINKKI
• OPPITUNTI
• ISOMPI PROJEKTI

Oma hiilijalanjälki
TAVOITE:

selvittää oman elämän ilmastovaikutuksia ja pohtia eroja valtioiden
hiilijalanjäljissä

OPPIAINEET:

matematiikka, maantieto, biologia

KOHDERYHMÄ:

yläkoulu ja toinen aste

Laskekaa omat hiilijalanjälkenne Internetistä löytyvän ilmastolaskurin avulla (www .
ilmastodieetti .fi) . Laskurin täyttäminen
vaatii oppilailta ensin ennakkoselvityksen
tekemistä kotitehtävänä mm . perheen energiankulutuksesta . Käyttäkää laskuria tämän
jälkeen yhdessä luokassa opettajan opastuksella (muista perehtyä laskuriin jo ennak-

koon!) . Verratkaa lopuksi luokan oppilaiden
hiilijalanjälkiä keskimääräisen suomalaisen
sekä muiden maiden asukkaiden jalanjälkiin .
Ohjeet kotitehtäväksi annettavaan ennakkoselvitykseen sekä laskurista saatujen
tulosten purkuun löytyvät tehtäväliitteestä
☞ www  .

• PIKAVINKKI
• OPPITUNTI
• ISOMPI PROJEKTI

Ilmastouutisointia
TAVOITE:

tutustua ilmastonmuutoksesta käytävään mediakeskusteluun eri
näkökulmista

OPPIAINEET:

äidinkieli, maantieto, biologia, yhteiskuntaoppi

KOHDERYHMÄ:

yläkoulu ja toinen aste

Etsikää Internetistä ilmastonmuutokseen
liittyviä uutisjulkaisuja . Uutisia voi etsiä
vain yhdestä tai useammasta alla esitetyistä
näkökulmista:
1 . Millaisia positiivisia uutisia löydätte?
Myönteiset uutiset voivat liittyä esimerkiksi
siihen, miten ilmastonmuutoksen hillitsemisessä on jo edistytty tai mitä uusia mahdollisuuksia päästöjen vähentämiseen on löydetty .

3 . Tiedotusvälineetkään eivät aina ole täysin
puolueettomia . Yrittäkää löytää ilmastonmuutosta koskevia uutisia, joiden taustalta
välittyy joku tietty näkökulma . Millaisia
näkökulmia löydätte? Mitä intressejä arvelette niiden takana piilevän?
Lähde: Ilmasto jäähylle!

2 . Etsikää tavallisen ihmisen arkipäivää
koskettavia uutisia ilmastonmuutoksesta .
Mitä keinoja ilmastonmuutoksen torjuntaan
omassa arkipäivässänne löydätte?
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Kansainvälinen ilmastopaneeli -roolipeli
TAVOITE:

ymmärtää eri maiden
ja ryhmien näkökulmia
ilmastopolitiikkaan

OPPIAINEET:

yhteiskuntaoppi,
maantieto

KOHDERYHMÄ:

yläkoulu ja toinen aste

• PIKAVINKKI
• OPPITUNTI
• ISOMPI PROJEKTI

Kansainvälinen ilmastopaneeli -roolipelissä
päästään kokeilemaan kansainvälisen ilmastopolitiikan tekoa . Ennen roolipeliä on hyvä
käydä läpi yhdessä ilmastonmuutosta ja sen
globaaleja vaikutuksia sekä omaa rooliamme
sen aiheuttajina, esimerkiksi oman hiilijalanjäljen laskemalla .
Ohjeet roolipeliin löytyvät www.luma.fi
-sivuston materiaalipankista tai Ilmasto jäähylle! -oppimateriaalista (ks . lähteet) .

3

Yhdessä
vaikuttamaan
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AKTIIVISEKSI
MAAILMANKANSALAISEKSI
Globaalissa ympäristökasvatuksessa on tärkeää
antaa lapsille ja nuorille osallistumisen ja vaikut
tamisen kokemuksia – ilman omaa aktiivista toimijuutta alkavat suuret globaalit haasteet helposti
vain ahdistaa.
Myönteisten osallistumisen ja vaikuttamisen kokemusten avulla kasvatamme lapsista ja nuorista vaikuttajia, jotka osaavat ja uskaltavat muuttaa maailmaa. Avainasemassa on oppimisympäristö, jossa
kunkin oppilaan mielipiteet otetaan huomioon ja
heitä rohkaistaan oman äänensä esiin tuomiseen.
Tärkeintä on kuitenkin itse vaikuttaminen: oppi
laille kannattaa antaa mahdollisuuksia tehdä
päätöksiä ja toteuttaa itse suunnittelemiaan pro
jekteja tai tempauksia! Tällöin oppilaat oppivat
toimimaan yhdessä sovittujen tavoitteiden puolesta ja ottamaan aktiivisen roolin maailman muuttajina. Parhaiten vaikuttamista pääsee harjoittelemaan suunnittelemalla ja toteuttamalla omia,
oppilaslähtöisiä vaikuttamisprojekteja – alkaen
omasta lähiympäristöstä ja ulottuen myöhemmin
yhä enemmän ulos luokkahuoneesta ympäröivään
yhteiskuntaan.

Vaikuttamisprojektin yhteydessä on hyvä har
joitella myös kriittisen ajattelun taitoja: vaikka
maailman suuret ongelmat tuntuisivat joskus mittakaavaltaan lannistavilta, ovat ne purettavissa
hallittavampaan muotoon oikeanlaisten ajattelun
työkalujen avulla. Myös taito kuvitella luovasti
erilaisia tulevaisuuden vaihtoehtoja on kestävän
tulevaisuuden rakentamisessa arvokas.

Vaikuttamisprojektin
kulku:
1. ONGELMAN MÄÄRITTELY
– Mihin asiaan haluamme vaikuttaa?
2. ONGELMAN ANALYYSI
– Mitä eri näkökulmia asiaan sisältyy?
– Millaisia syy- ja seuraussuhteita sillä
on?
3. RATKAISUJA JA TOIMINTAA
– Kuinka voimme parhaiten
vaikuttaa asiaan?
– Toimimme ja vaikutamme!
4. TOIMINNAN POHDINTA
– Minkä muutoksen saimme
aikaiseksi?
– Miten jatkamme tästä
eteenpäin?
Lähde: Taksvärkki ry: Vaikuta!
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Esimerkkejä vaikuttamisprojekteista
Vihreä lippu -kouluissa:
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KOULURUOKAA KAIKILLE

EARTH HOUR -KYNTTILÄPOLKU

Espoolaisen Aarnivalkean Vihreä
lippu -koulun 5B-luokan oppilaat tutkivat koulunsa ruokahävikin määrää
ja laskivat, että Espoon alakouluissa
tulee hävikkiruokaa jopa 66 tonnia
vuodessa . Ällistyttävän suuri roskiin
menevän ruoan määrä sai oppilaat
yhdessä ideoimaan uusia kekseliäitä keinoja koulujen ruokahävikin
vähentämiseksi .

Kaarinalaisen Kotimäen Vihreä lippu
-koulun ympäristöraati halusi kiinnittää ihmisten huomiota ilmastonmuutokseen ja energiansäästön tärkeyteen .
Koko koulu päättikin raadin ehdotuksen pohjalta osallistua kansainväliseen
Earth Hour -tapahtumaan sammuttamalla koulun valot tunniksi kevätiltana .
Myös muut kaupungin koulut haastettiin
mukaan tempaukseen .

Oppilaat ehdottivat lopulta koulukeittiöiden ylijäämäruoan myyntiä halpaan hintaan lähikorttelien vanhuksille ja muille asukkaille . Ehdotus sai
hyvän vastaanoton, ja sitä kokeillaan
koulun ja Espoon ruokahuollosta vastaavan Espoo Cateringin yhteistyönä .

Ympäristöraatilaiset rohkaisivat lähiseudun asukkaita sammuttamaan valonsa ja
lähtemään koulun metsään rakennetulle
lyhtypolulle, jonka varrelta löytyi raatilaisten tekemiä energiansäästövinkkejä .
Paikalle saapui noin 50 kyläläistä lyhtyineen ja raatilaiset myivät osallistujille
itse leipomiaan pullia ja mehua .

Järjestely voi parhaimmillaan yhdellä
kertaa tuottaa monenlaista hyötyä: vähentää roskiin heitettävän
ruoan määrää, lisätä yhteistyötä
koulun ja alueen asukkaiden välillä
sekä ehkäistä lähiseudun vanhusten
syrjäytymistä .

HANKINTAPOLIISIT
Klinkbackan Vihreä lippu -koulussa Raaseporissa 6 . luokan oppilaat halusivat
muuttaa koulunsa hankintoja kestävämpään ja eettisempään suuntaan . Niinpä
he päättivät selvittää koulunsa ruuan,
siivoustuotteiden, koulutarvikkeiden,
kopiopapereiden, mustekasettien ja sähkön alkuperää niistä vastaavilta tahoilta
puhelimitse ja haastatteluin .
Saamiensa selvitysten pohjalta koulun
oppilaat tekivät kaupungille vetoomuksen siirtymisestä eettisempiin ja ekologisempiin vaihtoehtoihin koulujen
hankinnoissa .

MONTA KEINOA VAIKUTTAA
Yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen on olemassa
monta keinoa. Yksinkertaistettuna globaalin vaikuttamisen väylät voidaan kuitenkin jakaa seuraaviin kategorioihin, joista kaikki soveltuvat hyvin
kouluihin ja opetukseen:
1. Osallistuminen päätöksentekoon on vaikuttamisen keinoista suoraviivaisin – helpoimman
väylän siihen tarjoavat koulujen oppilaskunnat ja ympäristöraadit. Itse päättäjänä toimiminen antaa aitoja osallistumisen ja vaikuttamisen
kokemuksia. Myös paikalliset nuorisovaltuuskunnat tai vastaavat voivat tarjota nuorille mahdollisuuksia saada äänensä kuuluviin poliittisessa päätöksenteossa.
2. Tiedon levittäminen on keino lisätä esimerkiksi
koulun muiden oppilaiden tietoisuutta maailman tapahtumista, arjen globaaleista yhteyksistä
ja kestävästä kehityksestä. Hyviä väyliä tiedon
levittämiseen kouluissa ovat päivänavaukset sekä

koko koulun yhteiset tapahtumat ja tempaukset.
Oppilaiden kannattaa miettiä opettajan johdolla,
mikä olisi paras keino viestin välittämiseen ja
miten viesti kannattaa muotoilla, jotta se olisi
kaikille kiinnostava ja ymmärrettävä. Saatte viestille laajemmankin yleisön, jos levitätte sitä oman
koulun lisäksi vaikkapa sosiaalisen median välityksellä tai sanomalehden yleisönosastopalstalla.
3. Kampanjointi on tärkeä keino saada yhteiskunnallisia muutoksia aikaan. Jos keksitte koulunne
käytännöissä parannettavaa, kannattaa koulun
rehtoria ja opettajakuntaa rohkeasti lähestyä
oppilaiden laatimalla kannanotolla. Myös paikallisiin kunnanpäättäjiin on suhteellisen helppo
vedota, jos keksitte kuntanne toiminnassa jotakin tärkeää parannettavaa. Aina voi toki myös
lähettää postia kansanedustajille, mikäli haluaa
ilmaista heille mielipiteensä, ehdotuksensa tai
huolensa jostakin asiasta. Myös yrityksiin kannattaa ottaa yhteyttä, mikäli keksitte niiden toiminnassa epäkohtia, joita tulisi kehittää. Ottakaa
selvää myös olemassa olevista kampanjoista, joihin voisitte liittyä ja osallistua!
4. Omat vastuulliset valinnat ovat nekin perustavanlaatuisen tärkeitä: pienistä puroista kasvaa suuri vaikutusten virta. Kestävää ja globaalisti vastuullista toimintaa on tarpeen
harjoitella koulussa, jotta se iskostuisi totutuksi käyttäytymismalliksi myöhempäänkin
elämään. Oman luokan ja koulun toimintaa on hyvä kehittää vastuullisempaan suuntaan mm. kierrättämällä jätteet, säästämällä
energiaa ja kiinnittämällä huomioita eettisiin
kulutusvalintoihin.
5. Kekseliäät kokeilut ovat oikeastaan osa
yllä mainittuja vastuullisia valintoja –
paitsi, että ne ovat jotakin aivan uutta,
innovatiivista ja itse keksittyä. Lapset ja
nuoret ovat uusien kokeilujen keksimisessä erityisen lahjakkaita, sillä he eivät ole
vielä liiaksi kangistuneet totuttuihin kaavoihin aikuisten lailla. Ajatelkaa siis luovasti ja lähtekää rohkeasti kehittelemään
uusia ja kestävämpiä toimintatapoja.
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6. Kansalaistoiminta on ihmisten vapaaehtoista,
järjestäytynyttä toimintaa yhteiseksi hyväksi, ja
oiva väylä vaikuttaa koulun ulkopuolella. Kansalaisjärjestöjen toimintaan kannattaa tutustua
vaikkapa pyytämällä järjestöistä koululle vierailijoita esittelemään toimintaansa. Kansalaisjärjestöjen parissa on myös paljon hyviä yhteistyömahdollisuuksia: jos teistä tuntuu, että jokin asia
vaatii toimeen tarttumista, tarkistakaa onko sen
edistämiseksi jo perustettu yhdistys tai järjestö,
ja ottakaa heihin yhteyttä!
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7. Rahakeräyksiin osallistuminen on mahdollisuus toimia yhdessä tärkeäksi koetun asian puolesta. Sitä ei kuitenkaan kannata jättää ainoaksi
vaikuttamisen väyläksi, sillä se ei anna suoria
aktiivisena kansalaisena toimimisen kokemuksia. Motivaatio rahakeräyksiin osallistumiseen kannattaa auttamisvelvollisuuden sijaan hakea
hyvän tekemisen tuottamasta ilosta: siitä, että
toiminnallaan saa jollekulle toiselle paremman mielen.

VIESTI JA VAIKUTA
Millä tahansa keinoin pyrittekin vaikuttamaan,
kannattaa pitää mielessä, että mitä useampi ihminen toiminnastanne tietää, sen suurempi on toimintanne vaikutus. Viestimisen merkitystä ei siis
todellakaan kannata aliarvioida!
Omien vaikuttamisprojektien yhteydessä kannattaakin samalla harjoitella tieto- ja viestintäteknologian käyttämistä ja aktiivista viestintää ulos
maailmaan. Erityisen hyviä viestinnän väyliä ovat
sosiaalisen median kanavat, joiden kautta tavoitatte
helposti muita lapsia ja nuoria sekä halutessanne
kokonaisia koululuokkia. Kannattaa myös ottaa
rohkeasti yhteyttä paikallisiin sanomalehtiin tai
radiokanaviin ja tarjota niille juttuideoita
projekteistanne.

Inspiroivia esimerkkejä
”Ole se muutos, jonka haluat maailmassa
nähdä” sanoi tunnettu kansalaisaktivisti
Mahatma Gandhi aikanaan . Viisaat sanat
pätevät yhä: haluamaansa muutosta ei kannata jäädä odottamaan, vaan toimia sen puolesta! Pelkät ajatukset ja suunnitelmat eivät
muuta maailmaa, mutta teoilla on vaikutusta,
kuten seuraavat esimerkit osoittavat:
• Eteläafrikkalainen 9-vuotias Vihreä
lippu -koululainen Giles Clarke osallistui yhdessä isänsä kanssa 2600 kilometrin juoksumatkalle Afrikan mantereen
halki afrikannorsun suojelun ja kestävän makeanveden käytön puolesta . Giles
testasi juoksureitin varrelle osuneiden
jokien vedenlaadun sekä vieraili reitille
osuneissa kouluissa levittämässä tietoa
ja innostamassa oppilaita yhteisiin projekteihin . Tempauksen seurauksena yhä
useampi ihminen tietää makeanveden
varantojen sekä uhanalaisen afrikannorsun suojelun merkityksestä aiempaa
enemmän .
• Kanadalainen 12-vuotias Severn CullisSuzuki piti YK:n maailmankokouksessa
Rio de Janeirossa vuonna 1992 vaikuttavan, planeettamme suojelemista
vaativan puheen maailman päättäjille .
Kokoukseen Severn oli päässyt päättäväisyytensä ansiosta, keräämällä matkarahat itse kokoon ja pyytämällä YK:lta
mahdollisuutta puheen pitämiseen .
Kokouksen tuloksena olivat sopimus
maapallon biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseksi sekä YK:n ensimmäinen sopimus yhteistyöstä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi .
• Intialainen 10-vuotias Harshit Agrawal
ystävineen käynnisti kotikaupungissaan
New Delhissä suuren muovipussien vastaisen kampanjan suojellakseen muoviroskiin tukehtuvia merikilpikonnia .

Kampanjaan sisältyi kangaskassien
ompelua ja jakelua ihmisille, näytelmiä
kaduilla sekä paikallisen tavaratalon
kanssa neuvoteltu alennushintakampanja omaa kangaskassia käyttäville
asiakkaille . Nykyisin kampanja on
laajennut yhdistykseksi, jossa toimii jo
yli 500 vapaaehtoista .
• Hollantilainen Boyan Slat keksi 19-vuotiaana menetelmän, jolla valtamerten
suuret muoviroskalautat voitaisiin
siivota . Moni tiedemies oli pohtinut
samaa ongelmaa jo pitkään löytämättä
merissä kelluvan muovin siivoamiseen
ratkaisua . Boyanin perustama The
Ocean Cleanup -projekti suunnittelee
tällä hetkellä laajaa merten puhdistamiseen tähtäävää suuroperaatiota . Se
on laajentanut toimintaansa kahdessa
vuodessa jo yli 25 työntekijään ja sataan
puhtaampien merien puolesta toimivaan vapaaehtoiseen .
• Espoolaislukiolainen Anna Rukko
selvisi nuorena sairastamastaan syövästä ja halusi auttaa muita syöpäsairaita lapsia keräämällä rahaa uudelle
lastensairaalalle . Anna saikin kerättyä
vuosina 2013–2015 sairaalan hyväksi
huimat yli 60 000 euroa huutokauppaamalla itse tekemiään koruja Facebookissa . Tempaus sai huikean hyvän
vastaanoton ja Annan tekemiä koruja
myytiin jopa satojen eurojen hintaan .
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• PIKAVINKKI
• OPPITUNTI
• ISOMPI PROJEKTI

Tulevaisuuskuvia
TAVOITE:

kuvitella toivottavia tulevaisuuksia ja hahmottaa, miten
ne voidaan saavuttaa

OPPIAINEET:

kuvataide, historia, yhteiskuntaoppi, ympäristöoppi

KOHDERYHMÄ: kaikki

Miettikää, miltä haluaisitte tulevaisuuden
näyttävän vaikkapa 10 tai 20 vuoden päästä
koulussanne, kotipaikkakunnallanne tai
maapallolla . Mitkä asiat olisivat muuttuneet
nykypäivästä? Piirtäkää kuvia toivomistanne
tulevaisuuksista!
Keskustelkaa lopuksi, olisiko kuvien kaltainen tulevaisuus oikeasti mahdollinen – ja
jos, niin mitä voisitte tehdä sen eteen?

• PIKAVINKKI
• OPPITUNTI
• ISOMPI PROJEKTI

Teemapäivien vietto
TAVOITE:
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KOHDERYHMÄ:

lisätä koko koulun tietoisuutta globaalisti tärkeistä teemoista

Joitakin aiheeseen sopivia teemapäiviä:

kaikki

14.2. Ystävänpäivä

2.2. Vihreä lippu -päivä

3.3. Maailman luontopäivä
Järjestäkää jonkin kansainvälisen teemapäivän kunniaksi koulussanne teemaan liittyvä
tempaus tai tapahtuma . Voitte myös tehdä
vuoden tärkeistä teemapäivistä kalenterin, jonka mukaan huomioitte ajankohtaisia
teemoja koulun aamunavauksissa . Ideoikaa
yhdessä oppilaiden kanssa, millä tavoin haluaisitte valitsemianne teemapäiviä viettää!

20.3. Onnellisuuden päivä
21.3. Maailman metsäpäivä
22.3 . Maailman vesipäivä
21.5. Kv . kulttuurisen moninaisuuden päivä
22.5. Kv . luonnon monimuotoisuuden päivä
21.9. Maailman rauhanpäivä
16.10. Maailman ruokapäivä
24.10. YK-päivä
vk 43 Reilun kaupan viikko
20.11. Lapsen oikeuksien päivä
10.12. Kv . ihmisoikeuksien päivä

Toim

inta

Tutustutaan kansalaisjärjestöihin

vin

tutustua kansalaisjärjestöihin ja erilaisiin vaikuttamisen keinoihin

OPPIAINEET:

yhteiskuntaoppi

KOHDERYHMÄ:

kaikki

1) Mihin asioihin järjestö pyrkii
vaikuttamaan?

2) Mitä vaikuttamisen keinoja se käyttää
saavuttaakseen tavoitteensa?
3) Millä tavoin järjestön toimintaan voi
osallistua?
Esitelkää lopuksi kaikkien ryhmien työn
tulokset koko luokalle kysymysten pohjalta .

• PIKAVINKKI
• OPPITUNTI
• ISOMPI PROJEKTI

Rohkeat vaikuttajat
TAVOITE:

oppia, mitä aineksia maailmaan vaikuttamiseen tarvitaan

OPPIAINEET:

yhteiskuntaoppi, historia, ympäristöoppi

KOHDERYHMÄ:

kaikki

Vaihtoehto A. (ala- ja yläkouluille):
Jaa oppilaat pienryhmiin, joista jokainen saa
luettavakseen yhden tarinan rohkeasti maailmaan vaikuttaneesta lapsesta tai nuoresta .
Yhteinen maapallo -tehtäväliitteestä löydät
tehtävää varten 5 kopioitavaa tarinaa, jotka
pohjautuvat oppaan edellisellä sivulla esitettyihin inspiroiviin esimerkkeihin . Tarinoiden
pohjalta kootaan yhteen niiden sankareiden
motivaation lähteitä, vaikuttamisen keinoja
ja onnistumisen avaimia . Tehtävän tarkoitus
on luoda uskoa lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuuksiin sekä pohjustaa oman vaikuttamisen kohteen ja keinojen keksimistä .
Kopioitavat tarinat sekä tarkemmat ohjeet
tehtävään löytyvät tehtäväliitteestä ☞ www  .

jä

• PIKAVINKKI
• OPPITUNTI
• ISOMPI PROJEKTI

TAVOITE:

Anna oppilaille tehtäväksi tutustua pienryhmissä johonkin suomalaiseen kansalaisjärjestöön . Ryhmien tulee ottaa selvää:

kke

Vaihtoehto B. (yläkouluille ja toiselle
asteelle):
Hakekaa itse tietoa ja tutustukaa esimerkiksi esitelmiä pitämällä tai sarjakuvia piirtämällä historian merkittäviin maailmanparantajiin, jotka ovat olleet rohkeita ja
saaneet toiminnallaan muutosta aikaan .
Mielenkiintoisia henkilöitä ovat mm .
– Rotusorron vastustajat: Rosa Parks,
Martin Luther King, Nelson Mandela,
Desmond Tutu
– Rauhanomaisen toiminnan esikuva:
Mahatma Gandhi
– Toisen maailmansodan sankareita:
Sophie Scholl, Oskar Schindler
– Demokratian ja ihmisoikeuksien puolustajat: Aung San Suu Kyi, Malala Yousafzai
– Ympäristösankari: Wangari Maathai
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Oma vaikuttamisprojekti -harjoituskokonaisuus
TAVOITE:

toteuttaa oma oppilaslähtöinen vaikuttamisprojekti

OPPIAINEET:

toimii parhaiten laaja-alaisena, oppiaineita eheyttävänä oppimisprojektina (mm. yhteiskuntaoppi, maantieto, katsomusaineet, kuvataide)

KOHDERYHMÄ:

soveltaen 5. luokasta alkaen

Oma vaikuttamisprojekti -harjoituskokonaisuus pohjautuu Aktiiviseksi maailmankansalaiseksi -luvussa esitettyyn vaikuttamisprojektimalliin . Se koostuu useammasta
osasta, joihin sisältyvien tehtävien ohjeet
löytyvät Yhteinen maapallo -tehtäväliitteestä ☞ www  .

1 . Ongelman määrittely:
Tärkein vaikuttamisen kohde
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• PIKAVINKKI
• OPPITUNTI
• ISOMPI PROJEKTI

Tehtävässä etsitään asioita, joihin oppilaat haluaisivat vaikuttaa, kootaan niitä
yhteen ja pohditaan niitä eri näkökulmista
etsien yhteistä vaikuttamisen kohdetta koko
luokalle .

3 . Toiminta ongelman ratkaisemiseksi:
Vaikuttamistapojen timantti
Harjoituksessa keksitään erilaisia keinoja
valitun ongelman ratkaisemiseen sekä asetetaan niitä järjestykseen, tavoitteena löytää
paras, hauskin ja toteuttamiskelpoisin keino .

Lisävinkkinä:
• Jakakaa projektinne myös muiden iloksi
sekä inspiroitukaa toisten projekteista!
Dreamdo Schools -verkoston Internetsivuilla
koulut ympäri maailmaa voivat jakaa toisilleen unelmiaan sekä niiden eteen tekemiään
projekteja . ☞ www.dream.do/fi
MIKSI?

2 . Ongelman analyysi: Maailmanlaajuiset
vaikutukset, Miksi -kysymysketju

MIKSI?
MIKSI?

Maailmanlaajuiset vaikutukset -tehtävässä
analysoidaan oppilaiden valitsemaa ongelmaa pintaa syvemmältä: mistä siinä oikeastaan on kyse ja onko se yhteydessä muuhun maailmaan? Miksi-kysymysketju auttaa
hahmottamaan ongelman taustalta löytyviä
syy-seuraussuhteita .

MIKSI?
MIKSI?

ILMIÖ
MIKSI?
MIKSI?

MIKSI?
MIKSI?
MIKSI?

Avainkäsitteet
•E
 kososiaalinen sivistys pyrkii korvaamaan
materiaalisen vaurauden tavoittelun kestävämmillä elämänarvoilla: sosiaalisella ja kulttuurisella vauraudella, jotka lisäävät hyvinvointiamme
yhden maapallon rajoissa. Ekososiaalisesti sivistynyt ihminen ymmärtää luonnon ekosysteemien
hyvinvoinnin olevan välttämätön perusta yhteiskunnan ja talouden kestävyydelle. Ekososiaalisesti sivistynyt elämä edistää kestävää kehitystä
kokonaisvaltaisesti.

•K
 estävä kehitys on toimintaa, joka mahdollistaa ihmiskunnan hyvinvoinnin sekä nykypäivänä
että tulevaisuudessa. Sillä on neljä ulottuvuutta:

•G
 lobaalikasvatus kannustaa eri-ikäisiä ihmisiä
ryhtymään aktiivisiksi maailmankansalaisiksi:
sen tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, miten
jokainen meistä on kytköksissä maailmanlaajuisiin kysymyksiin. Tiedon lisäksi globaalikasvatus
rohkaisee globaalin oikeudenmukaisuuden edistämiseen omalla toiminnalla ja valinnoilla.

3. Sosiaalinen kestävyys pyrkii hyvinvointiin,
ihmisoikeuksien toteutumiseen ja tasa-arvoon
kaikkien maailman ihmisten välillä.

•Y
 mpäristökasvatus ja sen rinnakkaiskäsite
kestävän kehityksen kasvatus tukevat elinikäistä
oppimisprosessia siten, että lasten ja nuorten tiedot, taidot, arvot, asenteet ja toimintatavat muuttuvat kestävän kehityksen mukaisiksi.

1. Ekologinen kestävyys pyrkii turvaamaan
luonnon monimuotoisuuden ja elämän perusedellytysten säilymisen maapallolla.
2. Taloudellinen kestävyys edellyttää käännöstä
kulutuskulttuurista kohti taloutta, jossa luonnonvaroja ei turhaan haaskata.

4. Kulttuurinen kestävyys tarkoittaa monimuotoisen kulttuuriperinnön arvostamista ja
yhdenvertaisuutta eri kulttuureista tulevien
ihmisten välillä.
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Lähteet
Tekstin lähteet:
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Council of Europe: The celebration of linguistic
diversity. (5.8.2015)
Globaalikasvatus.fi: Mikä globaalikasvatus?
Kepa ry. (7.8.2015)
Helsingin Sanomat, 19.3.2014: Viidesluokkalaiset
ideoivat apua vanhuksille.
Helsingin Sanomat, 5.7.2015: 19-vuotias keräsi
60 000 euroa Lastensairaalalle – saa kansainvälisen palkinnon.
Ilmasto-opas / Suomen ympäristökeskus: Opetustoimi – Hillintä. (5.8.2015)
Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa, 28.5.2015.
FAO: Maailman aliravittujen määrä väheni.
Laakso, Teija, 2015: Ratkaisevatko vesipulan
kemistit vai kasvissyöjät? Suomen YK-järjestöjen Maailman parhaat uutiset -kampanja.
(8.10.2015)
LiveScience, 2013: Giant Sequoias and Redwoods:
The Largest and Tallest Trees.
LUOMUS, 2011: Jättilumpeen lehti kantaa
ihmisen.
Luonto-Liitto ry & Finnwatch, 2009: Eettistä elektroniikkaa? Luonto-Liiton opas kulutuselektroniikan ihmisoikeus- ja ympäristökysymyksiin.
OPH: Ammatillisten perustutkintojen tutkinnon
perusteet 2014.
OPH: Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015.
OPH: Perusopetuksen opetussuunnitelman
perusteet 2014.

Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus, 2013: Yhteinen käsitys. Kestävän kehityksen kasvatuksen ja
koulutuksen sanasto ja käytännöt.
Salonen, Arto & Marjatta Bardy, 2015: Ekososiaalinen sivistys herättää luottamusta tulevaisuuteen.
Aikuiskasvatus 35(1), 4–15.
Sundem, Garth, 2010. Real Kids, Real Stories, Real
Change: Courageous Actions Around the World.
Free Spirit Publishing.
Suomen YK-liitto ry, 22.3.2012: YK:n vesipäivä
korostaa veden ja ruoantuotannon yhteyttä.
Suomen YK-liitto ry: Pallonkutistajat.fi: Greetings
from the wasteland. (7.8.2015)
Suomen YK-liitto ry: Post 2015 – uudet kestävän
kehityksen tavoitteet. (7.8.2015)
Suomen YK-liitto ry: Vuosituhattavoitteet.
(7.8.2015)
Taksvärkki ry, 2011: Vaikuta! Menetelmäopas
nuorten yhteiskunnalliseen osallistumiseen
– kriittistä pedagogiikkaa Guatemalasta.
WWF Suomi, 2012: Suomen vesijalanjälki
-raportti.
WWF Suomi, 2014: Living Planet -raportti 2014:
Tiivistelmä.
WWF Suomi: Lajien katoaminen. (6.10.2015)
Yle uutiset 11.7.2014. Onko tämä 19-vuotias ratkaissut valtamerten muoviongelman?
Yle uutiset 28.5.2015. Avokadon ja parsan kasvatus
aiheuttaa vesipulaa Perussa.

Toimintavinkkien lähteet:
Fotonovela-menetelmä. Taksvärkki ry. (7.7.2015)
Get global! ActionAid, CAFOD, Christian Aid,
Oxfam, Save the Children & Department for
International Development, 2003.
Getting started with Global Citizenship: A Guide for
New Teachers. Oxfam GB, 2008.
Ilmasto jäähylle! Suomen ympäristökasvatuksen
seura ry ja Suomen ympäristöopisto Sykli, 2003.
Lapsen oikeuksien kymppi. Plan Suomi Säätiö,
2014.
Lasten oma viljelykirja. Gunnel Nilsdotter & Eva
Rönnblom 2005.
Maailma ulottuvillasi — globaalikasvatuskokonaisuus lukiossa. Seinäjoen lukio 2011.
Nuoret vaikuttajat. Taksvärkki ry, 2011.
Oikeesti! Menetelmäopas lapsen oikeuksien käsittelyyn koulussa. Taksvärkki ry, 2009.
Operaatio Tuvalu – kuunnelma ilmastonmuutoksesta lapsille. Luonto-Liitto ry, Maan ystävät ry
ja Dodo ry, 2008.
Opitaan yhdessä reilusta kaupasta. Reilu kauppa
ry. (8.10.2015)
Rauhankoulu: Harjoituksia. Rauhanliitto ry.
(8.7.2015)

Rauhantalkoot. Suomen YK-liitto, 2002.
Schools Global Footprint – Teacher’s Handbook.
WWF Scotland, 2009.
The Parts and The Whole: A Holistic Approach to
Environmental and Sustainability Education.
Wolfgang Brunner & Shepherd Urenje, SWEDESD, 2012.
Tuumasta toimeen! Globaalia ympäristökasvatusta
toiminnallisesti. Maan ystävät ry, 2013.
Vaikuta! Menetelmäopas nuorten yhteiskunnalliseen osallistumiseen – kriittistä pedagogiikkaa
Guatemalasta. Taksvärkki ry, 2011.
World Bank: CO2 emissions (metric tons per
capita). (6.8.2015)
Onko päälläsi jokidelfiinille kuuluvaa vettä? –
WWF:n vesioppitunnin harjoitukset. WWF
Suomi, 2011.
World’s largest lesson: What To Do With The Global Goals In My Daily Life? (14.10.2015)
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Linkkejä ja
lisämateriaalia
MUITA OPETUSMATERIAALEJA:
• Globaalin kuluttajan oppikirja &
Globaalikuluttaja.fi foorumi
Eettisen kaupan puolesta ry 2014.
Yläkoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille
suunnattu työkirjamainen opas sisältää kattavasti taustatietoa ja tehtäviä kulutuksen globaaleihin kytköksiin liittyen. Foorumilta löytyy runsaasti verkkotehtäviä oppikirjan aiheista.
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• Tuumasta toimeen! Globaalia ympäristö
kasvatusta toiminnallisesti
Maan ystävät ry 2013.
Toiminnallisia työpajakokonaisuuksia ilmastooikeudenmukaisuuden, globaalien ruokakysymysten, vaatteiden tuotannon ja omien
kulutusvalintojen tarkasteluun sekä niihin vaikuttamiseen 13–19-vuotiaille.
• Maailma ulottuvillasi —
globaalikasvatuskokonaisuus lukiossa
Seinäjoen lukio 2011.
Eri aineiden kursseja eheyttävä kokonaisuus
lukioon globalisaatioteeman ympärille.

Nämä linkit sekä lisää materiaalia
löydät kootusti Yhteinen maapallo
-oppaan verkkosivuilta:

www.vihrealippu.fi/yhteinenmaapallo

MATERIAALIPANKKEJA
KASVATTAJILLE:
• Globaalikasvatus.fi, Kepa ry
Vinkkipankki, johon on koottu runsaasti järjestöjen tuottamia globaalikasvatusaiheisia opetusmateriaaleja eri kohderyhmille.
www.globaalikasvatus.fi
• Maailmankoulu, Rauhankasvatusinstituutti ry
Maailmankoulu kokoaa yhteen kansalaisjärjestöjen tuottamaa ja helposti hyödynnettävää
globaalikasvatusmateriaalia sekä auttaa opettajia
globaalikasvatuksen toteutuksessa.
www.maailmankoulu.fi
• MAPPA materiaalipankki, Suomen luonto- ja
ympäristökoulujen liitto ry
MAPPA kokoaa yhteen eri tahojen tuottamaa
tukimateriaalia kestävän kehityksen kasvatukseen ja ympäristökasvatukseen.
www.mappa.fi
• Ympäristökasvatuksen materiaalipankki,
WWF Suomi
WWF:n ympäristökasvatuksen materiaalipankista löytyy useita globaaliin ympäristökasvatukseen soveltuvia materiaaleja ja tehtäviä eri
kohderyhmille.
www.wwf.fi/ymparistokasvatus/materiaalipankki
• ENO − Environment Online
ENO on kansainvälinen kestävän kehityksen
verkkokoulu 12–18-vuotiaille. Teemoja ovat
mm. ilmasto, luonnon monimuotoisuus, ekologinen jalanjälki, metsät ja vesi.
www.enoprogramme.org

Kiitokset
yhteistyöstä
Yhteinen maapallo -oppaan suunnittelussa ovat
auttaneet ja oppaan tekstiä kommentoineet:
Aino Alasentie, Eeva Huttunen ja Laura Virta,
Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry
Sanna Koskinen ja Hanna Seimola, WWF Suomi
Theresa Knopp ja Anne Antman,
Natur och Miljö rf
Essi AarnioLinnanvuori
Anna YläAnttila, Eettisen kaupan puolesta ry
Leena Honkasalo, Taksvärkki ry
Hanna Niittymäki,
Maailmankoulu / Rauhankasvatusinstituutti ry
Eeva Ervamaa, Plan Suomi säätiö
Tiina Halttunen, Lauttasaaren ala-aste
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YHTEINEN MAAPALLO on kasvattajan opas globaaliin
ympäristökasvatukseen. Tämän oppaan kohderyhmänä ovat peruskoulun 3.–9. vuosiluokilla, lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnassa sekä
lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa toimivat kasvattajat.
Yhteinen maapallo -oppaassa pohditaan sen nimen mukaisesti ympäristökysymyksiä isolla, maailmanlaajuisella tasolla. Opas ohjaa tutustumaan
maapallon ihmeelliseen monimuotoisuuteen sekä hahmottamaan omaa
osaamme globaaleissa vaikutusten ketjuissa. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin oppia, kuinka maapallo on meidän kaikkien yhteinen ja kuinka
voimme yhdessä toimia sen suojelemiseksi myös tuleville sukupolville.

