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JOHDANTO

SISÄLLYS JOHDANTO
Liikunnan avulla ihmiset rohkaistuvat kantamaan vastuuta sekä omasta 
että ympäristön hyvinvoinnista. Kaikki Kestävän Kehityksen tavoitteet liit-
tyvät toisiinsa, ja liikunta on hyvä tapa käsitellä useampaa tavoitetta saman- 
aikaisesti. Kestävän Kehityksen toimintaohjelma (Agenda2030) pyrkii tuke-
maan kehitystä ja kasvua siten, että maapallomme säilyy myös tuleville suku-
polville. Toimintaohjelman slogan kuuluu: “Leave no one behind!”, ja siinä 
huomioidaan maapallon kantokyvyn vaikutukset ihmisen hyvinvointiin ja 
talouskasvuun vaikuttavina tekijöinä. Sosiaalinen, taloudellinen ja ympäristölli- 
nen kestävyys kulkevat siis käsi kädessä.

Liikunnan Kehitysyhteistyö LiiKe on suomalainen kansalaisjärjestö, joka on 
tehnyt kehitysyhteistyötä liikunnan kautta jo vuodesta 2001 saakka. Tan-
saniassa LiiKe on toiminut perustamisestaan asti. Järjestö käyttää liikuntaa 
päävälineenä kaikissa kehitysyhteistyöhankkeissaan. Toiminnallaan LiiKe 
pyrkii vahvistamaan erityisesti tyttöjen ja naisten asemaa yhteiskunnassa, 
lisäämään koulussa käyvien lasten lukumäärää sekä edistämään kestävää  
kehitystä liikunnan avulla.

LiiKe järjestää seminaareja, liikuntapäiviä ja terveyskasvatusta sekä koulut-
taa liikunnanopettajia ja toteuttaa kehitysyhteistyöhankkeita Itä-Afrikassa. 
Suomessa LiiKe tekee globaalikasvatusta liikunnan kautta ja kouluttaa liikunta- 
alan toimijoita hyödyntämään liikuntaa yhteiskunnallisen vaikuttamisen 
välineenä.

Ottamalla nämä harjoitukset käyttöön työssäsi, myös sinä voit vaikuttaa!



HYVÄ 
ELÄMÄ



KÖYHYYDEN POISTAMINEN KAIKKIALTA 
SEN KAIKISSA MUODOISSA

Köyhyys näkyy maailmassa monin eri tavoin: se voi olla taloudellista ja so-
siaalista eriarvoisuutta tai koulutus- ja vaikutusmahdollisuuksien puutetta. 
Se ei ole vain puutetta rahasta ja omaisuudesta, vaan moniulotteista niuk-
kuutta elämän perustarpeista ja hyvinvoinnista: terveydenhuollosta, koulu-
tuksesta, sanitaatiosta ja vedestä. Myös liikunta on ihmisoikeus – jokaisella 
tulee olla oikeus liikunnan harrastamiseen yhteiskuntaluokasta riippumatta. 
Liikunta kasvattaa niin henkistä kuin fyysistä toimijuutta, joka takaa parem-
mat kyvyt toimia aktiivisena kansalaisena ja vaikuttaa täten köyhdyttävien 
rakenteiden purkamiseen. Liikunta-alan toimijoiden velvollisuutena on mah-
dollistaa liikunta myös sosioekonomisesti heikommassa asemassa oleville. 
Liikuntapaikoilla kaikki ovat samanarvoisia, eikä liikunnassa päde arjessa 
vallitsevat valtasuhteet: sosiaalisilla statuksilla ei ole merkitystä liikunnas-
sa. Liikunta on oiva väline purkaa rakenteita ja tuoda yhteen taustaltaan  
erilaiset ihmiset.

”Poverty is not an accident.
Like slavery and apartheid, 

it is man-made and can be removed 
by the actions of human beings.”

- Nelson Mandela

NÄLÄN POISTAMINEN, RUOKATURVAN  
SAAVUTTAMINEN, RAVITSEMUKSEN PARANTAMINEN 

JA KESTÄVÄN MAATALOUDEN EDISTÄMINEN

Ruokaa ei ole varaa haaskata: jopa kolmasosa maailmassa vuosittain tuo- 
tetusta ruoasta päätyy hävikiksi. Rikkaissa maissa syömäkelpoista ruo-
kaa heitetään pois tuotantoketjun loppupäässä: kaupoissa, ravintoloissa 
ja kotitalouksissa. Köyhimmissä maissa hävikki keskittyy tuotantoketjun  
alkupäähän, sadonkorjuun jälkeisiin vaiheisiin. 

Liikunta ja terveelliset elämäntavat kulkevat käsi kädessä ja yhdistyvät usein 
terveellisiin ruokailutottumuksiin. Terveellisesti syöminen on yhtä tärkeää 
kuin ruoan vastuullinen kuluttaminen. Jokainen meistä voi toimia kestävän 
ruokaturvan puolesta, ja muutoksen voi aloittaa omasta elämästä seuraavilla 
keinoilla: 1. Suosi luomua. Luomutuotteiden ympäristövaikutus on tavano- 
maisesti tuotettua pienempi ja ne ovat puhtaampia, sillä niissä ei käytetä ke-
miallisia lannoitteita tai torjunta-aineita. 2. Suosi lähituotteita. Kuluttajan 
on helpompi vakuuttua tuotteiden vastuullisuudesta, kun niiden alkuperä ja  
tuotantoketju on helposti selvitettävissä. 3. Suosi Reilun kaupan tuotteita. 
Näin tuet yrityksiä, jotka ovat sitoutuneet poistamaan köyhyyttä kaupan avul-
la. Reilun kaupan tavoitteena on parantaa kehitysmaiden pienviljelijöiden ja 
suurtilojen työntekijöiden asemaa kansainvälisessä kaupankäynnissä. 4. Suosi 
kasvispainotteista ruokavaliota. Näin syöt ympäristöystävällisemmin. 

”Hunger is not an issue of charity.
It is an issue of justice.”

- Jacques Diouf



TERVEELLISEN ELÄMÄN JA HYVINVOINNIN 
TAKAAMINEN KAIKILLE

Terveydellä on merkitystä niin yksilön hyvinvoinnin kuin yhteisön näkö- 
kulmasta. Terveys on tärkeä tekijä myös valtioiden talouden ja hyvinvoinnin  
rakentamisessa, sillä terveet ihmiset ovat tuottavan talouden perusta.  
Liikunta on yksi tehokkaimmista ja miellyttävimmistä keinoista rakentaa  
hyvinvointia: se edistää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ja  
toimii täsmäaseena sekä sairauksien ehkäisylle että oireiden hoidolle. Liikun-
ta on yleislääke, joka oikein annosteltuna vaikuttaa edullisesti lähes kaikkiin 
elimistön toimintoihin. Liikunta-alan toimijat edistävät työssään terveyden ja 
hyvinvoinnin tavoitetta liikuttamalla ihmisiä ja lisäämällä tietoutta terveelli-
sistä elintavoista. On tärkeää rakentaa palveluita ihmisen elinkaaren mukai-
sesti niin, että kaikilla on mahdollisuus elinikäiseen aktiivisuuteen ja kokonais-
valtaiseen hyvinvointiin.

”Never, never be afraid to do what’s right, 
especially if the wellbeing of a person or 

animal is at stake.”
- Martin Luther King Jr.

HYVÄN ELÄMÄN KUNTOPIIRI – 
KYSYMYKSIÄ KÖYHYYDESTÄ

OHJEET:

Ohjaaja kysyy tavoitteisiin liittyviä kysymyksiä (ks. alla) samalla, kun osallistu-
jat kävelevät ympäri salia eri tyylein kuten kävellen, juosten, takaperin kävellen, 
sivulaukaten tai loikkien. Ohjaaja antaa vaihtoehdoksi KYLLÄ ja EI -vastauksia 
ilmentävät lihaskuntoliikkeet. Kun kysymys on luettu loppuun ja vastauksia  
ilmentävät lihaskuntoliikkeet näytetty, suorittavat liikkujat mielipiteestään riip-
puen vastaustaan kuvaavan lihaskuntoliikkeen.

KYSYMYKSET JA LIHASKUNTOLIIKEET:

1. Kuuluuko köyhyyteen muuta kuin puutetta rahasta ja omaisuudesta?  
 KYLLÄ : 10 selkää, “rintauinti” makuulla / EI : 10 selkää, meritähti   
 makuulla
2. Voidaanko liikunnalla poistaa köyhyyttä?  
 KYLLÄ: 10 syväkyykkyä / EI: 10 askelkyykkyä
3. Onko maailmassa nykyään enemmän köyhiä kuin vuonna 1990?   
 KYLLÄ: 10 vatsarutistusta /EI: 10 alavatsarutistusta (selinmakuulla,   
 jalat kohti kattoa, pakaran nosto ylös ja alas)
4. Onko köyhyys ihmiskunnan aiheuttama ongelma?  
 KYLLÄ: 10 punnerrusta leveällä otteella / EI: 10 punnerrusta  
 kapealla otteella
5. Onko ruoka-apu tarpeellinen Suomessa? KYLLÄ: 10 kylkirutistusta   
 molemmille puolille / EI: 10 vartalonkiertoa molemmilla puolille
6. Voiko omilla kulutustottumuksilla vaikuttaa ruoan riittävyyteen  
 maailmassa? KYLLÄ: 10 jännehyppyä / EI: 10 x-hyppyä
7. Vaikuttaako ruokahävikin määrä ruoan vähenemiseen maailman-  
 laajuisesti? KYLLÄ: 10 nyrkkeilyä eteen / EI: 10 nyrkkeilyä sivuille
8. Ovatko hyvinvointierot eri ihmisryhmien välillä kasvaneet?  
 KYLLÄ: 10 x polvennostojuoksu paikallaan /  
 EI: 10 x “jalat-pakaraan-juoksu” paikallaan
9. Voiko omaan hyvinvointiin panostaminen auttaa koko maailmaa   
 voimaan paremmin? KYLLÄ: 10 tasajalkahyppyä eteen - taakse /   
 EI: 10 tasajalkahyppyä sivulta – sivulle



HARJOITTEEN PURKU:

Kuntopiirin päätyttyä harjoitteen purku tehdään samanaikaisesti lyhyiden  
venyttelyiden kanssa (max. 30 s. / venytysliike / päälihasryhmät).

Ohjaaja ohjaa keskustelua kaikkia osallistaen. Pyritään suuntaamaan huomio 
oman toiminnan merkitykseen tavoitteiden edistämiseksi. Alla esimerkkejä 
kysymysten purulle ja vastauksille.

1. Köyhyys ilmenee niukkuutena elämän perustarpeista, kuten sanitaa-  
 tiosta, vedestä, koulutuksesta, vaikutusmahdollisuuksista ja terveyden- 
 huollosta. Tuleeko mieleen muuta, mihin köyhyys vaikuttaa ja miten   
 köyhyys ilmenee?
2. Liikunta kasvattaa niin henkistä kuin fyysistä toimijuutta, jolloin   
 ihmisellä on paremmat kyvyt toimia aktiivisena kansalaisena   
 ja vaikuttaa toiminnallaan köyhdyttävien rakenteiden purkamiseen.   
 Lisäksi liikunta tuo yhteen erilaisia ihmisiä. Miten liikunta voi poistaa   
 tai ei voi poistaa köyhyyttä?
3. Ei ole, köyhyys on miltei puolittunut vuodesta 1990.  
 Kehitys ei kuitenkaan ole jakautunut tasaisesti. Yllättikö vastaus ja mitä  
 ajatuksia tästä nousee?
4. Kyllä, köyhyyden syynä ovat ihmisten ylläpitämät rakenteet.    
 Näitä ylläpitämällä tai purkamalla ihmiset pystyvät vaikuttamaan   
 köyhyyteen. Mitä ovat köyhdyttävät rakenteet? Esim. keskenään  
 ristiriidassa ovat kansalliset politiikat, korruptio, markkinat sekä   
 ryhmien väliset, epätasa-arvoiset valtasuhteet. Miten voit toimia  
 köyhyyden vähentämiseksi?
5. Suomessa on huono-osaisuutta, johon liittyy myös nälkää tai puutetta 
  ruuasta. Ruoka-apua saaville tehdyn tutkimuksen mukaan    
 20-35 prosenttia on kokenut itsensä nälkäiseksi viimeisen kuukauden  
 aikana ja vastaajista 82 prosentille ruoka-apu on pärjäämisen kannalta  
 välttämätöntä. Yllättääkö tieto?
6. Omilla kulutustottumuksilla pystyy vaikuttamaan ruoan määrään   
 ja sen riittävyyteen mm. näin: kiinnitä huomiota ruokahävikin määrään,  
 suosi luomuelintarvikkeita (ympäristövaikutus on tavanomaisesti  
 tuotettuja pienempi), suosi lähituotteita (tuotteen vastuullisuus   
 helpommin selvitettävissä), suosi kasvispainotteista ruokavaliota   
 (ympäristöystävällisempää). Onko nämä tuttuja vai uusia asioita?

10. Voivatko ihmiset nykyään huonommin kuin ennen?     
	 KYLLÄ:	10	x	flatback	/	EI:	10	x	“tuulimylly”(kädet	sivuilla,	jalat	leveässä		
 haara-asennossa. Liutus kädellä alas jalkaa pitkin. Toinen käsi kurottaa  
 kohti kattoa. Ojennus ylös ja toisto samalla tavalla toiselle puolelle, eri  
 kädellä johtaen.)

MILLOIN: 

Kestävään kehitykseen liittyvissä tapahtumissa tai liikuntatunneilla, harjoituk-
sissa yms. esimerkiksi seuraavina YK:n teemapäivinä esille tuotuina: 

Maailman nälkäpäivä 16.10. 
Kansainvälinen päivä köyhyyden poistamiseksi 17.10.

Maailman terveyspäivä 7.4.

7. Kyllä. Jopa kolmasosa maailmassa tuotetusta ruoasta päätyy hävikiksi.  
 Ruokahävikki yhdessä huonojen ruoantuotantotapojen kanssa johtaa  
 ruoan vähenemiseen. Miten ruokahävikkiä voi vähentää?
8. Kyllä. Hyvinvointierot kasvavat jatkuvasti eri ihmisryhmien välillä.   
 Mitä esimerkkejä tulee mieleen?
9. Kyllä auttaa. Kun itse voi hyvin, on mahdollisuus auttaa myös muita ja  
 kyky puuttua epäkohtiin. Mitä ajatuksia tästä nousee?
10. Eivät. Terveydenhuolto on parantunut maailmanlaajuisesti.    
 Hyvinvointierot maiden välillä ovat kaventuneet, mutta kasvaneet  
 eri ihmisryhmien välillä maiden sisällä. Miten hyvinvointieroja  
 pystyttäisiin kaventamaan?



YHDESSÄ YLI ESTEIDEN –  
PIENVILJELIJÄN POLKU

OHJEET:

Oppilaat ovat 5–7 hengen ryhmissä, joista jokainen edustaa tansanialaista per-
hettä. Perhe asuu Tansanian maaseudulla ja saavat elantonsa maatilkun viljelystä. 
Viljelyn lisäksi perhe saa tuloja isän työstä tiilipajalla. Perheellä on eläimiä: kolme 
vuohta ja kuusi kanaa, joista perhe saa maitoa, munia ja tarvittaessa myös lihaa. 
Ohjaaja on järjestänyt esteradan, joka on mahdollista kulkea 60 sekunnissa läpi. 
Leikin ideana on, että perheet pyrkivät viljelemään maataan ja turvaamaan toi-
meentulonsa onnistuneesti. Onnistuminen määräytyy sen mukaan, kuinka tar-
kasti ryhmä (perhe) pystyy yhdessä kulkemaan radan 60 sekuntin sisällä, samal-
la omaan roolihahmoonsa eläytyen. Ryhmän jäsenet jaetaan perheenjäsenten 
rooleihin ja radalla he liikkuvat roolihahmonsa mukaan. Ryhmille jaetaan pisteitä 
sen mukaan, kuinka tarkasti he pystyvät arvioimaan minuutin pituuden radan 
kiertämisessä. Kellon käyttäminen tai ääneen laskeminen on kiellettyä. Perheet 
lähtevät kulkemaan osoitetun radan läpi liukuvassa järjestyksessä. Radan kulke-
minen kuvaa yhden kuukauden mittaista aikaa, mutta leikissä rata tulisi kulkea 
mahdollisimman lähelle 60 sekuntia. Esteiden lisäksi radalla on piste, josta perhe 
ostaa viljeltäviä kasveja, vehnää ja maissia.

ROOLIT: 

Isä Juma (36v.): Käyn tiilipajalla töissä, josta tienaan kaksi euroa eli 4000 Tan-
sanian shillinkiä päivässä. Teen töitä aamuseitsemästä iltaviiteen eli lähes koko 
valoisan ajan päivästä. Työ on hyvin fyysistä ja taukoja meillä on vähän. Minua 
harmittaa, etten voi viettää enemmän aikaa perheeni kanssa.

Isoäiti Bibi (63v.): Olen iloinen, että saan elää perheeni kanssa ja näen lapsen-
lapsieni kasvavan, vaikka he joskus väsyttävät minut ainaisilla tarpeillaan ja mot-
kotuksillaan.	Bibi	 tarvitsee	radan	suorittamiseen	aina	apua,	 sillä	hän	 liikkuu	 jo	
vaivalloisemmin. 

Äiti Amina (30v.): Olen kotona lasten kanssa ja päiväni kuluvat suurimmak-
si osaksi peltotöissä, sillä mieheni on töissä tiilipajalla. Kotona on paljon työtä: 
päivittäin täytyy kantaa vettä, kerätä polttopuita ruoanlaittoa varten, valmistaa 
ruokaa, ruokkia ja hoitaa eläimet sekä tietysti perhe.

Poika Selemani (10v.): Olen ala-asteen 4. luokalla. Koulussamme on yhteensä 
100 oppilasta. Luokassani ovat yhdessä kaikki 4.–6. luokkalaiset, koska opetta-
jia ja luokkia on liian vähän. Ala-aste on kaikille lapsille maksuton, mutta minulla 
täytyy olla koulupuku ja koulutarvikkeet. Ne kustannamme itse. 

Tytär Siri (14v.): Olen kotona äitini apuna, vaikka haluaisin mennä yläkouluun. 
Tällä hetkellä vanhemmillani ei ole varaa lähettää minua kouluun, sillä yläkoulu 
on maksullinen. Pärjäsin ala-asteella hyvin ja suoritin loppukokeet hyvin arvo- 
sanoin. Haaveilen sairaanhoitajan ammatista. Autan äitiäni kotona pienempien 
sisarusten hoidossa ja muissa kodin arkiaskareissa kuten eläinten ruokkimises-
sa, ruoanlaitossa ja peltotöissä ja veden sekä polttopuun kannossa. 

Poika Mudi (2v.): Olen vilkas ja iloinen pikkupoika. En jaksa kävellä pitkiä matko-
ja ja usein siskoni ja äitini kantavat minua selässään. 

Tytär Twaiba (4v.): Leikin kotona ja viihdytän pikkuveljeäni/mummoani erilaisilla 
hassutteluleikeillä. Minusta on hauskaa jahdata kanoja kotipihalla, vaikka äiti ja 
Siri aina kieltävät minua.

PISTEYTYS:

15s tarkkuudella 1 piste / 10s tarkkuudella 3 pistettä / 5s tarkkuudella 5 pistettä/ 
3s tarkkuudella 7 pistettä / tasan 60s 10 pistettä

Tämä harjoitus antaa mahdollisuuden kokea osan niistä haasteista, joita kehitys- 
maiden maanviljelijät kohtaavat työssään. Matala pistetulos edustaa pelissä kor-
ruption, kuivuuden, sairauksien ja muiden yllättävien vastoinkäymisten vaiku-
tuksia pienmaanviljelijöiden arkeen ja elinolosuhteisiin. Koituvatko sisällissota, 
kuivuus,	 luonnonkatastrofi,	tulvat	tai	sairaudet	perheen	kohtaloksi?	Onnistuu-
ko perhe olosuhteista huolimatta viljelemään riittävästi ruokaa perheelleen ja 
myytäväksi, jotta he saavat rahaa esimerkiksi lääkkeisiin tai talonsa korjaami-
seen (korkea pistetulos)? Välineiksi peliin tarvitaan sekuntikello sekä esteitä 
kulkuradalle.

MILLOIN: 

Kestävään kehitykseen liittyvissä tapahtumissa tai liikuntatunneilla, harjoituk-
sissa yms. esimerkiksi seuraavina YK:n teemapäivinä esille tuotuina: 

Maailman nälkäpäivä 16.10.
Kansainvälinen päivä köyhyyden poistamiseksi 17.10.

Maailman terveyspäivä 7.4.



KEHITYS



TASA-ARVOISEN JA LAADUKKAAN  
KOULUTUKSEN SEKÄ ELINIKÄISTEN  

OPPIMISEN MAHDOLLISUUS KAIKILLE

Liikunta on osa laadukasta koulutusta ja yhdistävä tekijä elämänmittaiselle 
oppimiselle. Tutkimusten mukaan liikunta vaikuttaa myönteisesti oppimi-
seen ja tiedolliseen toimintaan ja sitä kautta koulumenestykseen. Liikunta 
ja urheilu ohjaavat pohtimaan oikeaa ja väärää, itsekkyyttä, sääntöjen nou-
dattamista, toisen kunnioittamista sekä suhdetta omaan kehoon. Liikun-
ta tukee lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä sekä  
edistää terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Myöhemmissä elämänvaiheissa 
liikunnalla on tärkeä rooli stressin- ja elämänhallinnassa, henkisessä tasa-
painossa, keskittymiskyvyssä, mielihyvässä ja onnistumisen kokemuksissa. 
Liikunnan ilo ylittää kulttuuri- ja kielimuurit sekä rakentaa siltoja ja ymmär-
rystä yhteiskunnallisten ja etnisten erojen yli. Liikunnan Kehitysyhteistyö 
LiiKe on suomalainen kansalaisjärjestö, joka on vuodesta 2001  alkaen tehnyt 
kehitysyhteistyötä liikunnan kautta. Useat LiiKen Tansaniassa toteuttamat 
hankkeet osoittavat, kuinka liikunta tuo lapset kouluun, kasvattaa perus- 
koulusta valmistuneiden lukumäärää ja johtaa parempiin oppimistuloksiin. 
Lisäksi liikunta kasvattaa tyttöjä vahvoiksi, itsenäisiksi ja omat oikeutensa tie-
dostaviksi naisiksi.

”Education is the most powerful  
weapon which you can use  

to change the world.”
- Nelson Mandela

KAIKKIA KOSKEVAN KESTÄVÄN TALOUSKASVUN 
JA TÄYDEN SEKÄ TUOTTAVAN TYÖLLISYYDEN 
JA SÄÄLLISTEN TYÖPAIKKOJEN EDISTÄMINEN

Elämiseen riittämättömät palkat, kohtuuttoman pitkät työpäivät ja 
järjestäytymisoikeuksien polkeminen ovat yleisiä ongelmia monissa maissa. 
Halpatuotantomaiden työntekijät tekevät pahimmillaan 80-tuntista työ- 
viikkoa hyvin pienellä palkalla eläkettä kerryttämättä. Säällinen, riittävän 
toimeentulon tarjoava työ on keskeistä köyhyyden vähentämisessä, perhei- 
den hyvinvoinnissa ja yhteiskuntien vakauttamisessa. Ihmisarvoista työtä ja 
talouskasvua on mahdollista tukea omilla kulutusvalinnoillaan myös liikunta- 
väline- ja vaatehankinnoissa: esimerkiksi urheilupalloille luotiin Reilun kaupan 
kriteerit vuonna 2002 ja siten Reilu kauppa -sertifiointi laajeni elintarvikkeista 
myös muihin tuotteisiin. Reilu kauppa -sertifiointi suojaa pallojen ompelijoita 
heikoilta työolosuhteilta, työntekijät saavat vähintään lakien mukaista palkkaa 
eikä lapsityövoimaa käytetä. Ostaja maksaa palloista erillistä Reilun kaupan 
lisää, joka on tarkoitettu yhteisöä hyödyttäviin hankkeisiin kuten terveyden- 
huoltoon ja koulutukseen. Lisäksi liikunta-ala itsessään edistää tavoitetta 
tarjoamalla työpaikkoja ja hyödyttäen täten myös talouskasvua: hyvinvoivat  
ihmiset ovat tuottavan talouden perusta.

”There is no beauty
in the finest cloth if it makes

hunger and unhappiness”
- Mahatma Gandhi



RAUHANOMAISEN YHTEISKUNNAN EDISTÄMINEN,  
OIKEUSPALVELUIDEN PARIIN PÄÄSYN TAKAAMINEN 

KAIKILLE, TEHOKKAIDEN JA VASTUULLISTEN  
INSTITUUTIOIDEN RAKENTAMINEN  

KAIKILLA TASOILLA

Rauha ei tarkoita vain sotien loppumista vaan myös sitä, että ihmisten perus- 
tarpeet tulevat tyydytetyiksi. Ruokaa, vettä ja lämpöä tarvitsevat kaikki – 
samoin mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämään, kouluttautua ja työsken-
nellä. Käytännössä demokratia on resurssien jakamista, ihmisoikeuksien ja 
ympäristön kunnioittamista sekä kansainvälisten sopimusten ja lakien nou-
dattamista. Liikunta on toimiva ja luonnollinen tapa rauhankasvatukseen, sillä 
vastuullisuus, yhteisöllisyys, suvaitsevaisuus ja tasa-arvo kuuluvat liikunnan 
arvomaailmaan. Urheilussa opitaan kunnioittamaan ja arvostamaan niin vas-
tustajaa kuin omia tovereita, noudattamaan yhteisiä sääntöjä sekä voittamaan 
ja häviämään reilun pelin hengessä. Liikunta on elämänkoulua parhaimmillaan 
– se opettaa rauhaa ja oikeudenmukaisuutta, ja nämä arvot sekä asenteet siir-
tyvät myös muille elämän osa-alueille.

”I truly believe the only way we can create 
world peace is through not only 

 educating our minds  
but our hearts and souls.“

- Malala Yousafzai

SAHILIN TARINA –  
KOULUPÄIVÄ KAIVOKSESSA 

OHJEET:

Länsimaiden kasvavan kulutuksen myötä halpatyömaat ajautuvat lapsi-
työvoiman käyttäjiksi. Tässä toiminnallisessa treenissä elämme läpi intia- 
laisen Sahil-nimisen kaivostyöpojan päivän. Treeni koostuu alkulämmittelystä,  
toiminnallisesta paritreenistä ja loppujäähdyttelystä. Ohjaaja näyttää ja 
ohjeistaa ensin liikkeen, jonka jälkeen hän kertoo kehollisesti ilmaisten tari-
naa. Liikettä tehdään samalla, kun ohjaaja kertoo tarinan sen hetkistä kohtaus-
ta. Liikettä jatketaan vielä muutama minuutti kohtauksen päätyttyä. Sitten  
siirrytään seuraavaan liikkeeseen ja tarina etenee...

ALKULÄMMITTELY:

“Aurinkotervehdys” — Leveä haara-asento, jousta jaloista ja piirrä samalla ilmaan 
iso aurinko

Tarina: Aamulla Sahil herää auringon noustessa. Sahil asuu Intian pääkapungin 
Delhin köyhässä ja tiheään asutussa laitakaupunginosassa yhdessä perheensä 
kanssa. Sahilin isä kuoli pari vuotta sitten, jolloin poika joutui lopettamaan koulun 
ja menemään töihin. Myös nuorempi veli on töissä. Perheeseen kuuluu myös äiti, 
joka on töissä vaatetehtaalla. Lisäksi Sahililla on kaksi siskoa sekä isoäiti. 

Painonsiirto + käsien vienti alhaalta sivulle “juonti/syönti” — Painon siirtyessä 
oikealle, kauhaise vasemmalla kädellä alhaalta sivulle, tuo käden suulle ja “hauk-
kaise pala leivästä”, painon siirtyessä vasemmalle, kauhaise oikealla kädellä  
alhaalta sivulle, tuo suun luokse ja “hörppää teetä”

Tarina: Aamu alkaa kuten kellä tahansa 14-vuotiaalla. Sahil nousee ja menee sis-
kon valmistamalle aamupalalle, joka koostuu “Chaista” eli teestä sekä pehmeästä 
naan-leivästä. Myös pikkuveli työskentelee kaivoksessa. 

Polvennosto - sekä pakarajuoksu — Juokse paikallaan, samalla nosta polvia kohti 
kattoa, sekä taakse niin, että kanta osuu pakaraan. Vaihtele polvennostojuoksua 
edestä taakse.

Tarina: Sahililla ja pikkuveljellä on kiire ehtiä kaivokselle töihin. He juoksevat 
Delhin aamuruuhkassa, joka jo aamuvarhaisella on täyttynyt hitaasti matelevis-
ta autojonoista, kaupustelijoista sekä autojen tööttäyksistä. Aurinko porottaa 
taivaalla jo tuskallisen kuumana.



“Hypyt puolelta toiselle” — Jalat yhdessä, jousta polvista ja hypi puolelta toiselle. 
Ponnista niin, että keskellä pääset mahdollisimman korkealle.

Tarina: Ruuhkassa pitää vähän väliä väistää vastaan tulevia esteitä, kuten eteen 
tulevia autoja. Kuoppaiset ja likaiset tiet haastavat liikkumista. Poikien pitää kat-
soa tarkkaan eteensä, jotta selviävät ehjin nahoin kaivokselle.

Askel viereen sekä käden pyyhkäisy otsalta — Astuessasi oikealle, pyyhkäise  
oikealla kädellä “hiki otsalta”, astuessasi vasemmalle, pyyhi vasemmalla kädellä 
“hiki otsalta”.

Tarina: Pojat ovat pääseet kaivostyömaalle. Ennen töihin ryhtymistä he pyyhkäi-
sevät hien otsalta ja tasaavat hengityksen. Työnjohtaja näkee pojat ja patistaa 
heitä aloittamaan jo työt.

TOIMINNALLINEN PARITREENI:

Palomieskanto — Toinen parista on kannettava ja toinen kantaja. Kantaja kantaa 
toista selässään niin, että ylävartalo on niskan toisella puolella ja jalat toisella.  
Toinen käsi ottaa kiinni kannettavan polvitaipeen takaa ja toinen käsi pitää kannet-
tavan kädestä kiinni. Kulkekaa hetki ja vaihtakaa sitten osia. 

Tarina: Sahil ja pikkuveli ryhtyvät töihin, ennen kuin työnjohtaja suuttuu. He 
aloittavat päivän kantamalla raskaita mineraalisäkkejä työmaalla.

Kottikärry — Toinen työntää ja toinen toimii kottikärrynä. Työntäjä ottaa kiinni 
”kottikärrynä” toimivan parin jaloista. “Kottikärryn” kädet pysyvät maassa. Työntä-
jä työntää jaloista, samalla kun ”kottikärry” kävelee käsillä eteenpäin (“kotti- 
kärryllä” lapatuki). Vaihtakaa osia. 

Tarina: Sahil löytää vapaana olevat kottikärryt ja heittää kuorman niihin. Kär-
rättävää riittää runsaasti, mutta kottikärryllä työ on ainakin hieman kevyempää, 
sillä päivä on täynnä raskaita työtehtäviä.

Kulmasoutu — Toinen parista on makuuasennossa maassa, kädet nostettuna 
suoraan kohti kattoa. Ylhäällä oleva pari seisoo haara-asennossa parin yläpuolella 
jalat parin vyötärön molemmin puolin. Ylhäällä oleva pari ottaa alhaalla olevan kä-
sistä kiinni kumartuen samalla suoralla selällä kohti paria n. 75 astetta. Ylhäällä 
oleva pari ojentaa itsensä suoraksi vetäen samalla alhaalla olevan parin yläkropan 
ylös lattiasta. Ylhäällä oleva pari tekee kulmasoudun, alhaalla oleva pari toimii 
painona. Vaihtakaa osia. 

Tarina: Raskaat säkit pinotaan isoiksi kasoiksi päällekkäin. Säkkejä on paljon ja 
niin on myös toistoja. Sahil nappaa painavan säkin alhaalta ja nostaa sen ylös. 
Sahil pitää huolen hyvästä nostotekniikasta (napa selkärangassa kiinni, selkä 
suorana), sillä työtapaturmiin ei ole varaa. Jos Sahil loukkaantuisi, koko perheen 
toimeentulo olisi vaarassa.

Lankutus — Molemmat parit asettuvat alas lankutukseen kasvot vastakkain. Vas-
takkaiset kädet läppäävät yhteen eli heittävät ylävitoset vuorokäsin. Läpyjen jäl-
keen liikutaan sivuttain lankussa oikealle sekä vasemmalle.

Tarina: Sahil on siirtynyt kaivoksen sisään. Jos kaivokseen mennään, siellä ollaan 
monta päivää putkeen. Sahil aloitti kaivostyöt “juoksijana” ja pikkuveli jatkaa sa-
maa työtä. “Juoksijat” ovat yleensä lapsia, jotka kulkevat kaivokseen ja ulos tuo-
den kaivajille tarvikkeita, ruokaa sekä juomaa. Sahil voisi vielä ikänsä puolesta 
olla “juoksija”, mutta ison kokonsa ansioista hän on saanut mahdollisuuden toi-
mia kaivajana. Vaikka kaivajan työ on raskasta sekä vaarallista, he saavat isom-
paa palkkaa. Tämä motivoi Sahilia vaikka kaivoksen sisällä on todella kuumaa ja 
ahdasta. Sahil joutuu etenemään välillä matalana liikkuen.

“Poraus” — Toinen parista on makuuasennossa alhaalla, kädet kohti kattoa.  
Toinen pari seisoo parin yläpuolella (aloitusasento molemmilla kuin kulmasoudussa).  
Ylhäällä oleva pari ottaa suorin käsin kiinni alhaalla olevan parin käsistä ja yrittää 
painaa niitä alas. Samanaikaisesti alhaalla oleva pari vastustaa liikettä, pitäen kä-
det suorina ja työntäen niitä ylös, jotta ylhäällä oleva pari ei saisi niitä “murrettua”. 
Vaihtakaa osia. 

Tarina: Sahil poraa ja louhii kaivoksessa seuraavat kolme päivää. Työ on raskasta 
ja nestehukka vie voimia entisestään. Tauon ja energian tankkauksen aika tulee, 
kun “juoksija” tuo alas ruokaa ja juomaa.

Rento kävely — Kävelkää ympäri salia pyörittäen samalla lempeästi päätä, niskoja 
ja käsiä ympäri.

Tarina: Sahil on vihdoin päässyt kaivoksesta pois kolmen päivän jälkeen. Hän 
kävelee kotiin auringon laskiessa. Hänellä on yksi vapaapäivä ennen palaamis-
ta takaisin kaivokselle. Sahil on uupunut ja nälkäinen. Hän odottaa kunnollista  
ateriaa sekä yöunia. Hän ei silti valita, sillä se ei auta. Sahil tietää, kuinka tärkeä 
rooli hänellä on perheen hyvinvoinnin ylläpitäjänä, kun isä on kuollut. Silti  
Sahil toivoo, että jonain päivänä saisi palkastaan säästettyä myös itselleen, jotta 
voisi palata takaisin opintojen pariin. Sahil haluaisi isona olla töissä kansalais-
järjestössä. Hän haluaisi tehdä töitä lasten oikeuksien eteen, jotta kenenkään 
lapsen ei tarvitsisi olla töissä koulun sijaan. Sahil haluaa vaikuttaa maan poliitti-
seen hallintoon, jotta talouskasvu ei menisi ihmisarvon ja säädyllisten työolojen 
edelle.



HARJOITTEEN PURKU:

Ohjaaja kerää ryhmän piiriin lähelle toisiaan. Venyttelyn aikana puretaan har-
joituksen nostattamat tunteet ja ajatukset. Venytelkää läpi isoimmat lihas-
ryhmät, erityisesti käsivarret sekä niska-hartiaseutu, sillä niille on toiminnalli-
sessa treenissä tullut paljon kuormitusta.

Kysymykset:

1. Mitä tunteita ja ajatuksia Sahilin tarina herätti?
2. Miten rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto liittyvät hyvään  
 koulutukseen, ihmisarvoiseen työhön ja talouskasvuun?
3. Miten rikkaat maat liittyvät halpatyömaiden (esim. vaate- ja kaivos- 
 teollisuuden) epäeettisiin työoloihin?
4. Mitä sinä voit tehdä lapsityövoiman vähentämiseksi?  
 Pystytkö vaikuttamaan asiaan omilla kulutusvalinnoillasi?

MILLOIN: 

Kestävään kehitykseen liittyvissä tapahtumissa tai liikuntatunneilla, harjoituk-
sissa yms. esimerkiksi seuraavina YK:n teemapäivinä esille tuotuina: 

Lapsityövoiman vastainen päivä 12.6. 
Maailman nuorison päivä 12.8. 

Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden päivä 20.2.

VIESTI VARALLISUUDESTA

OHJEET:

Viestissä kuljetetaan erilaisia tavaroita kuten paperilappuja, kiviä, käpyjä, herne-
pusseja yms. paikasta A paikkaan B erilaisilla liikkumistyyleillä. Tyylit havainnol-
listavat erilaisten ihmisten mahdollisuuksia liikkua ja tehdä työtä sekä työn te-
hokkuutta suhteessa työmäärään. Harjoituksessa havainnollistetaan rikkaiden 
ja köyhien määrää maapallolla jakamalla ryhmät (A, B, C ja D) siten että A ja B 
ryhmäläisiä on hyvin paljon verrattuna C ja etenkin D ryhmäläisiin. Viesti loppuu, 
kun kaikki tavarat ovat siirtyneet A paikasta B paikkaan. Lopuksi tarkastellaan 
kertyneitä tavarakasoja. Mikä ryhmä on tuottanut eniten?  Jokainen leikkijä kul-
kee läpi jokaisen ryhmän, jolloin kaikki kokeilevat jokaista liikkumatapaa ja koke-
vat eri tuloluokkien aseman.

RYHMÄT:

A.  Köyhät (sandaalit): Hyvin köyhät omistavat vain sandaalit ja he kulkevat 
viestissä kontaten/kottikärrykävelyllä pareittain. Kävelijät väsyvät kantaessaan 
tavaroita (yksi tavara), joten heidän täytyy matkan aikana pysähtyä kolme ker-
taa lepäämään eli venyttelemään, 3 x eteentaivutus kohti varpaita.
B. Pienituloiset (pyörät): Pienituloiset omistavat pyörän ja he pystyvät kuljet-
tamaan hieman isomman määrän tavaraa (kolme tavaraa) kerralla nopeammin. 
He liikkuvat kävellen/juosten nostaen polvia joka askeleella niin korkealle kuin 
mahdollista. Polkupyöräilijän kumi puhkeaa matkalla kaksi kertaa, joten matkan 
aikana täytyy pysähtyä kahdesti pumppaamaan renkaita, 5 x kyykkyyn/ylös.
C. Keskituloiset (auto): Keskituloisilla on auto, jolla he voivat nopeasti kuljettaa 
ison määrän tavaraa (5 tavaraa) kerralla, mutta heidän täytyy välillä pysähtyä 
tankkaamaan. He liikkuvat juosten ja matkan aikana täytyy istua kerran  
maahan/lattialle ja nousta ylös niin nopeasti kuin mahdollista.
D. Rikkaat (lentokone): Rikkaat kulkevat lentokoneella niin suuren tavara- 
määrän (x tavaraa) kanssa kuin haluavat ilman pysähdyksiä. Liikkuminen 
tapahtuu juosten, niin nopeasti kuin jaksaa paikasta A paikkaan B niin monen 
tavaran kanssa kuin pystyy kantamaan.

MILLOIN:

Kestävään kehitykseen liittyvissä tapahtumissa tai liikuntatunneilla, harjoituk-
sissa yms. esimerkiksi seuraavina YK:n teemapäivinä esille tuotuina: 

Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden päivä 20.2.



ERI- 
ARVOISUUS



SUKUPUOLTEN TASA-ARVON SAAVUTTAMINEN,  
NAISTEN JA TYTTÖJEN OIKEUKSIEN  

SEKÄ MAHDOLLISUUKSIEN VAHVISTAMINEN

Asiat voivat muuttua vasta valtarakenteiden tullessa näkyviksi.  Meidän kaik-
kien tehtävänä on tarkastella ja tuoda esiin usein tiedostamattomia vinoumia, 
jotka johtavat sukupuolten epätasa-arvoiseen kohteluun. Naisten ja tyttö-
jen kohtaama eriarvoisuus on sekä kehittyvien että kehittyneiden maiden 
ongelma. Myös miehiin kohdistuu eriarvoistavia asenteita. Perinteisten  
sukupuolistereotypioiden purkaminen ja ihmisten näkeminen sekä kohtaami- 
nen yksilöinä luo pohjan tasa-arvolle. Jokaista tyttöä ja poikaa tulee kan-
nustaa olemaan oma itsensä ja kehittämään vahvuuksiaan mieluisella alalla. 
Tasa-arvon edistäminen ei ole sukupuolisidonnainen asia, vaan se koskettaa 
kaikkia sukupuolia.  Sukupuolten tasa-arvo liikunnassa ja urheilussa tarkoittaa 
harrastamisen, kilpailemisen, vaikuttamisen ja näkymisen mahdollistamista 
kaikille sukupuolesta riippumatta. Se tarkoittaa turvallista ja syrjinnästä va-
paata ympäristöä, jossa jokainen voi haastaa itsensä, edistää terveyttään ja 
kokea merkityksellisyyttä. Liikunta ja urheilu voivat voimaannuttaa, purkaa 
sukupuolirooleja ja edistää täten tasa-arvoa.

”Both men and women should feel  
free to be sensitive, both men and women 

should feel free to be strong”
- Emma Watson

ERIARVOISUUDEN VÄHENTÄMINEN  
MAIDEN SISÄLLÄ JA NIIDEN VÄLILLÄ

Tasa-arvoon kuuluu kaikkien ihmisten samanarvoisuus yksilöllisistä teki-
jöistä riippumatta. Liikuntatilojen ja harrastuspaikkojen tulee olla aina 
syrjinnästä vapaata aluetta, jossa kaikilla on hyvä ja turvallinen olo liikkua. 
Tästä huolehtivat liikunnanohjaaja ja muut liikuntatilojen toimijat. Asen-
teidemme ja toimintamme kautta olemme osallisia vallan ja resurssien  
jakautumiseen oikeudenmukaisesti tai epäoikeudenmukaisesti. Eri- 
arvoisuutta voit yksityishenkilönä ja liikunta-alan toimijana vähentää 
seuraavin toimin: 

1.  Haasta vallitsevat stereotypiat eri ihmisryhmistä ja mielikuvat sekä  
 käsitykset kehitysmaista.  
2.  Arvioi omaan itseen, Suomeen ja länsimaihin kohdistuvia mielikuvia.  
3.  Puutu havaitsemaasi syrjintään ja yritä ymmärtää syrjinnän  
 rakenteita.  
4.  Pohdi rooliasi eriarvoisuuden tuottajana.  
5.  Mieti valintojasi, joilla joko luot tasa-arvoa tai syvennät globaalia   
 eriarvoisuutta.

”The idea that some lives matter less  
is the root of all what is wrong  

with the world”
- Paul Farmer



POLTTOPALLOLLA  
TASA-ARVON PUOLESTA

OHJEET:

Pelissä on neljä (4) eri variaatiota. Polttopallossa mukana olevat pelaajat pelaa-
vat ringin sisäpuolella ja yrittävät polttaa muita pelaajia (pelissä kaikki ovat vas-
taan kaikkia). Pelissä on vain yksi pallo. Pelaaja palaa, kun toinen pelaaja osuu 
pallolla johonkin kohtaan päästä alaspäin. Myös heittäjä voi palaa, jos toinen 
pelaaja ottaa pallosta kopin. Kun pelaaja on palanut, mennään pelialueen 
ulkopuolelle tekemään pariliikkeitä. Kolmessa ensimmäisessä variaatiossa kaikki 
eivät saa heti osallistua polttopalloon, vaan tekevät toiminnallisia pariliikkeitä 
piirin ulkopuolella. Viimeisessä variaatiossa kaikilla on oikeus pelata alusta asti.

Polttopallon sisärinki edustaa toimintoja ja palveluita kuten koulua, työllisty-
mistä ja terveydenhuoltoa. Pariliikkeet edustavat raskasta maatalous-, palvelu-  
ja kotityötä. Polttopalloa pelaavat edustavat etuoikeutettuja, joilla on oikeus ja 
pääsy yhteiskunnan toimintojen ja palveluiden piiriin. Pariliikkeitä tekevät edus-
tavat altavastaajia, joilla palveluiden ja toimintojen piiriin pääseminen on vaikeam-
min tavoitettavissa tai estynyt.

VARIAATIOT:

Variaatio 1. Naiset ja miehet
Ensin ainoastaan pojat/miehet menevät pelikentälle pelaamaan polttopalloa. 
Tytöt/naiset jäävät ringin ulkopuolelle tekemään pariliikkeitä. Tällä konkreti-
soidaan sukupuolten välistä epätasa-arvoa: Monissa maissa sukupuolten tasa- 
arvossa	 on	 paljon	 parannettavaa,  ja	 naiset	 ovat	 riippuvaisia	 miehistä	 niin	
taloudellisesti kuin sosiaalisesti esim. koulutuksen kannalta. Rakenteet pitävät 
yllä epätasa-arvoa ja miesten valta-asemaa. Myös Suomessa on epäkohtia suku-
puolten välisessä tasa-arvossa. Kun pelissä tullaan poltetuksi, siirrytään naisten 
joukkoon tekemään pariliikkeitä. Muutaman minuutin pelin jälkeen vaihdetaan 
osia ja molemmat sukupuolet saavat kokemuspohjan “oikeuksien epäämisestä”. 
Eli naiset kentälle ja miehet ulkopuolelle.

Variaatio 2. Koulutus
2/3 pelaajista pelaavat ringin sisällä ja 1/3 pelaajista jää ulkopuolelle tekemään 
pariliikkeitä. Polttopalloa pelaavat edustavat niitä, jotka saavat käydä kou-
lua. Ringin ulkopuolella olevat edustavat koulutuksen ulkopuolelle jääneitä.  
Sukupuolten eriarvoisuus näkyy kehittyvien maiden koulutusmahdollisuuk-
sissa tyttöjä syrjivänä, kun taas länsimaissa pojilla on suurempi riski koulu- 
pudokkuuteen. Muita koulutukseen vaikuttavia ongelmia ovat köyhyys, sodat 
sekä puutteellinen infrastruktuuri, pitkät koulumatkat ja koulujen puuttuminen 
syrjäseuduilta.

Variaatio 3. Pakolaiset ja kantasuomalaiset

Tämä variaatio kuvastaa erilaisia lähtökohtia pakolaistaustaisille ja kanta- 
suomalaisille. Kantasuomalaiset ovat valmiina palveluiden piirissä, mutta pako-
laiset	 joutuvat	 jättämään	kotinsa	 ja	aloittamaan	elämän	 täysin	alusta.	Konflik-
tien lisäksi ilmastonmuutos on nykypäivänä yhä enemmän pakolaisuuden syynä. 
HUOM! Tämän variaation mukaan jonkun palaessa kukaan ei tipu ringistä pois 
vaan ringin ulkopuolella oleva “pakolainen” pääsee ringin sisälle peliin mukaan. 
Kierrosta pelataan niin kauan, että kaikki pakolaiset on saatu ringin sisälle  
“palveluiden piiriin”. Odotellessaan rinkiin pääsyä “pakolaiset” tekevät pari- 
liikkeitä.

Variaatio 4. Ideaali maailma

Viimeisessä variaatiossa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet ja lähtökohdat 
osallistua peliin. Kaikki ovat alusta saakka pelissä mukana. Kun polttaja osuu, 
tippuu ulkopuolelle tekemään pariliikkeitä. Tässä variaatiossa tarjotaan kuiten-
kin aina toinen mahdollisuus! Kun “oma polttaja” palaa, saa palata itse takaisin 
peliin. Muista siis kuka sinut poltti!

PARILIIKKEET:

Liike 1. : Pallon vienti sivukautta selän takana olevalle parille (selät vastakkain),  
suuntaa vaihtaen
Liike 2. : Pallon vienti parille pään yläpuolelta ja jalkojen välistä, suuntaa  
vaihtaen
Liike 3. : Pallon vierittäminen parille punnerrusasennossa ristikkäiselle kädelle
HUOM! Jos polttopallopeliin haluaa lisää haastavuutta voi sääntönä olla 
heittäminen ainoastaan heikolla kädellä tai heittäminen yhdellä jalalla seisten. 
Ohjaajan tulee myös huomioida, että ryhmässä kaikki saavat tasapuolisesti olla 
niin “etuoikeutettujen” (polttopalloa pelaavat) kuin “altavastaajien” (pariliikkeitä 
tekevät) roolissa.

HARJOITTEEN PURKU:

Kun kaikki neljä variaatiota on pelattu, käydään lopuksi lyhyt loppukeskustelu. 
Ohjaaja voi kysyä seuraavan tyyppisiä kysymyksiä:
- Miltä roolit etuoikeutettuna ja altavastaajana tuntuivat?
- Mitä muita tosielämän esimerkkejä epätasa-arvosta ryhmien välillä löytyy?
- Miten pystymme omalla toiminnallamme edistämään tasa-arvoa maailmassa?

MILLOIN:

Kestävään kehitykseen liittyvissä tapahtumissa tai liikuntatunneilla, harjoituk-
sissa yms. esimerkiksi seuraavina YK:n teemapäivinä esille tuotuina: 

Kansainvälinen naisten päivä 8.3. 
Kansainvälinen tyttöjen päivä 11.10. 

Kansainvälinen lukutaitopäivä 8.9.



RYHMÄLIIKUNTAA  
TANSANIAN AURINGON ALLA

OHJEET:

Harjoituksessa eletään tarinan kautta ja kehon kielellä tansanialaisnaisen päivä, 
joka asuu pienessä kylässä eteläisessä Tansaniassa, Intian valtameren rannalla. 
Taustalla voi soida afrikkalaista rumpumusiikkia.

TUNNIN ALOITUS:

Tansanialainen	tervehdys:	Etsi	ystävä,	swahiliksi	”rafiki”.	Valitse	ystäväksesi	sel-
lainen henkilö, jota et ole vielä tänään tervehtinyt tai jonka kanssa et ole vielä 
tänään	jutellut.	Heittäkää	ylävitoset	ja	sanokaa	toisillenne	”Jambo!”,	joka	tarkoit-
taa swahiliksi ”Moi!”. Tee näin viidelle seuraavalle vastaan tulevalle henkilölle. 
Etsi tämän jälkeen vapaa tila, jossa mahdut tanssimaan.

TARINA:

Auringon nousu: Aurinko nousee Tansaniassa noin kello kuusi. Lämpötila nou-
see välittömästi kolmenkympin tienoille. Tansaniassa aurinko kertoo päivän 
alkamisesta ja aikaa lasketaan auringon noususta. Kun meillä koulu alkaa  
kello 08:00, Tansaniassa sanottaisiin, että kello on kaksi – on kulunut kaksi tuntia  
auringon noususta.
Liike: Leveä haara. Rullaa ylävartalo selkää notkistaen alas ja nouse pyöreällä 
selällä ylös. Tuo noustessasi kädet isosti auki sivuilta, hengitä sisään. Sama reitti 
alas suoralla selällä jaloista joustaen ja puhalla ulos.

Intian valtameri: Menet aamupesulle Intian valtamereen. Meri on niin suolai- 
nen, ettei uimataitoa juuri vaadita. Meressä on helppo kellua ja antaa virran sekä 
aaltojen kuljettaa. Moni Tansaniassa pelkää merta, koska harvat osaavat uida – 
vaikka suuri ja kaunis valtameri on aivan naapurissa.
Liike: Leveä haara, polvet ja varpaat auki hieman sivuille. Siirrä painoa jalal-
ta toiselle ja avaa kätesi suorana sivuille, rinta auki ja hartiat alhaalla. Venytä 
vuorotellen sormilla puolelta toiselle ikään kuin kurkottelisit pitkälle sivuille. 
Kurkottele myös ylös kohti kattoa. 

Kanga: Pue päällesi kanga ja sido pienokainen selkääsi. Kanga on värikäs pala 
kangasta, jonka tansanialaiset naiset taitavasti kiepsauttavat kehonsa peit-
teeksi eri tyylein. Katukuva Tansaniassa on aina värikäs: naiset liikkuvat vauvat 
selässään ja värikkäät ämpärit päänsä päällä  tehden ostoksia paikallisilla toreilla.
Liike: Sama liike kuin auringon nousussa, mutta alaspäin tullessasi tuo kädet 
läheltä vartaloa alas ikään kuin sujahtaisit paidan sisään.

Fagio: Päiväsi on työntäyteinen. Kaikki alkaa oman pihan siistimisestä: on aika 
tarttua fagioon eli tansanialaiseen haravaan/luutaan, jolla piha siistitään lehdistä 
ja muista roskista. Koulupukuiset lapset kantavat koulutarvikkeidensa lisäksi 
usein myös fagiota mukanaan, sillä kaikki osallistuvat koulussa pihapiirin siisti-
miseen.
Liike: Näpäytä vuorotellen varpaat/päkijä lattiassa, siirtäen painoa puolel-
ta toiselle. Jousta keskivartalosta. Tuo vastakkainen käsi suoraksi eteen ja tee 
kädellä/ranteella ”lakaiseva” liike.

Veden ja polttopuun hakumatka: Jokapäiväinen taivallus alkaa: vesipaikalle voi 
matkaa olla kolmesta kilometristä kolmeentoista. Matka tehdään kävellen ja pal-
jain jaloin. Unelmoit pyörästä, jolla olisi helpompi kuljettaa painavia kantamuksia 
kotiin. Matka on pitkä ja aurinko porottaa täydellä teholla. Hiki valuu otsalta ja 
punainen maa tuntuu kuumalta jalkojen alla. 
Liike: Tallustele leveässä haarassa ja tuo lantiota mukaan liikkeeseen. Anna 
käsien heilua sivulla vauhdikkaasti. Muuta askellus 1 + 1 + 2 eli oikea, vasen,  
oikea x 2, vasen, oikea, vasen x 2. Matka on pitkä ja matkan varrella tapaat muita 
naisia ja lapsia matkalla vesipisteelle. Jatkatte matkaa yhdessä! Liike: Tupla-askel 
sivulle, pyyhkäise saman puolen kädellä otsalta hiet pois. Matka muuttuu vai-
valloisemmaksi, kun edessä on tiheää pusikkoa. Sinun on raivattava tiesi läpi 
pensaiden ja oksien. Liike: Tupla-askel jatkuu, käden liike muuttuu vahvemmaksi 
isoksi ympyräksi.

Pyykkäys: Harvassa tansanialaisessa kodissa on pyykinpesukonetta, mutta 
saippuaa kyllä löytyy. Vesipisteelle päästyäsi alkaa siis pyykkäys. 
Liike: Jousta polvista paikallasi ja nosta hieman päkiöitä irti lattiasta, tee käsillä 
hinkkaavaa/hankaavaa/pyörittävää liikettä vatsasi edessä.

Norsut: Muutkin Tansanian asukkaat haluavat nauttia vesipisteestä. Norsut 
pyrkivät juomaan, mutta on sinun pyykkivuorosi ja työnnät norsut pois häirit-
semästä.
Liike: Astu leveästi sivuun ja avaa rinta auki ja kädet sivuille hartialinjaan ysikym- 
pin kulmaan. Työnnä käsillä voimakkaasti eteen x 2 ja hae liikkeeseen voimaa keski- 
vartalosta suoristamalla ja pyöristämällä yläselkää.

Cashew-pähkinät:	 Lähellä	 vesipistettä	 perheelläsi	 on	 oma	 cashewpähkinä- 
plantaasi, josta saatte elantonne – kuten suurin osa maaseudulla asuvista etelä- 
tansanialaisista. Cashew-pähkinät kasvavat isoissa puissa. Samassa puussa 
kasvaa	myös	kirkkaankeltainen	cashew-hedelmä,	 jonka	päässä	herkkupähkinät	
kypsyvät.
Liike: Tallusta vuorojaloin leveässä haarassa ja ojenna kädet ylös ikään kuin poi-
misit jotain korkealta, tee sama alas lattiaa kohti. Kädet: 4 x ylös, 4 x alas.



Vesiruukut: Tansaniassa kaikki naiset kantavat tavaroita päänsä päällä. He ovat 
taitavia tasapainottelijoita ja kykenevät nostamaan päänsä päälle lähes mitä  
tahansa. Vauvat kannetaan kuitenkin aina selässä liinaan käärittynä.
Liike: Näpäytä päkiälläsi neljästi lattiaan. Piirrä näpäytyksillä puoliympyrä ja 
iske samalla lantiotasi sivulle. Nosta kätesi pääsi päälle ja tee pyörittävää liikettä 
käsilläsi sormet auki, ikään kuin tasapainottelisit pääsi päällä olevaa vesiruukkua.

Rummut: Kylässäsi on tänään juhlat! Juhlitte naapurin perheen häitä. Kutsuja 
ei ole tarvetta lähettää, sillä on sanomatta selvää, että kaikki kylästä osallistu-
vat niin järjestelyihin kuin juhlimiseen. Vaatteet on pyykätty ja pähkinät kerätty  
juhlia varten, mutta rummut illan rientoihin ovat vielä virittämättä.
Liike: Liiku sivulle tamppaamalla  4 kertaa jalkaa lattiaa vasten, anna polven nous-
ta korkealle rintaa kohti. Palaa takaisin päin samalla tavalla. Rummuta käsilläsi 
vuorotellen alaviistoon menosuuntaa kohti. Voit nostaa käsiä vaihteluksi myös 
yläviistoon.

Vauvat: Tansaniassa kaikki sukupolvet juhlivat yhdessä vauvasta vaariin, mutta 
nyt perheen pienimmät ovat jo nukahtaneet selkäpusseihinsa. On aika tuudittaa 
sänkyihinsä ja päästää äidit tanssimaan.
Liike: Sama kuin edellinen, mutta takaisin palatessasi, astu grapevine-askel (sivu, 
risti, sivu, näpy). Voit lisätä pyörähdyksen ympäri etu kautta neljällä askeleella. 
Kädet: Nosta kyynärpäät ylös sivuille ja ajattele kannattelevasi vauvaa käsi- 
varsillasi, tee tuudittava liike sivulta sivulle. 

Juhlat: Erilaiset juhlat ja perinteet ovat tärkeä osa tansanialaista kulttuuria:  
ihmiset pitävät laulusta ja tanssista. Juhlatila on mitä kaunein, sillä tällä juhla- 
tilalla on kattona kirkas tähtitaivas.
Liike: Marssi eteen x 4 ja taakse x 4      Muuta marssi x4 eteen, “go-go-hypyiksi” 
 etuviistoon vuorojaloin x4. Kädet: Iske ponnistavan jalan puolelle käsillä ylös 
sormet auki ikään kuin piirtäisit taivaalle tähtiä. Muuta marssi x4 taakse astu- 
malla pitkä askel takaviistoon ja ponnista ylös. Kädet: heilauta kädet suorana as-
tuvan jalan puolella edestä taakse ja ylös.

Kiitokset päivästä: Uskonto on tärkeä osa tansanialaista kulttuuria ja luonnol-
linen osa ihmisten arkea. Tansaniassa noin puolet ovat kristittyjä ja noin puolet 
muslimeja. Lisäksi Tansaniassa on paljon hinduja ja muihin uskontokuntiin kuulu-
via. Tansania on upea esimerkki siitä, kuinka erilaiset ja eri uskontokuntiin kuulu-
vat ihmiset voivat asua rauhanomaisesti yhdessä. Osoita sinäkin kiitoksesi tästä 
päivästä.
Liike: Marssi leveässä haarassa x4 eteenpäin ja kapeassa haarassa x4 taaksepäin. 
Tuo kädet sivukautta kohti taivasta ja paina ylhäällä kämmenesi yhteen (leveä 
marssi). Tuo kädet suoraan alas rinnan eteen kämmenet yhdessä ja paina katse 
alas (kapea marssi).

Sadetanssi: Vanhat heimoperinteet ja traditiot elävät edelleen vahvana tansa- 
nialaisessa kulttuurissa. Pitkä, kuiva kausi on lopuillaan ja ihmiset odottavat  
sateita alkaviksi. Paikallinen noitatohtori kutsuu sateita ja sinä yhdyt mukaan 
tanssiin.
Liike: Juokse paikallasi leveässä haarassa mahdollisimman nopeasti. Nosta käsi 
kohti taivasta vuorotellen ja hyppään sitten tasajalkaa korkealle ilmaan. Rullaa 
hypyn jälkeen selkä suorana alas ja pyöreänä ylös.

Koreografia musiikkiin : Shakira Waka Waka 3:30

Intro:  Auringonnousu+kanga x1 & fagio x8 
Verse 1:  Veden ja polttopuun hakumatka (hiki) x8 & tiheämpi  
  pusikko x8 (tupla-askeleet sivulle) 
Chorus 1:  Norsut+ pyykkäys x2 & Cashew-pähkinät x 2 (ylös x4, alas x4) 
Verse 2:  Vesiruukut x8 & Juhlavalmistelut x4 (+ lisää Vauvat x2   
  kahteen viimeiseen) 
Chorus 2:  Norsut ja pyykkäys x2 
Bridge:  Juhlat x 2 & Kiitokset päivästä x4 
Chorus 3:  Norsut ja pyykkäys x2 
Outro:  Sadetanssi x6 (viimeiset toistot pienempiä liikkeitä)
Lopetus:  Tuo kädet yhdessä toisen posken alle ja sulje silmäsi.

MILLOIN:

Kestävään kehitykseen liittyvissä tapahtumissa tai liikuntatunneilla, harjoituk-
sissa yms. esimerkiksi seuraavina YK:n teemapäivinä esille tuotuina: 

Kansainvälinen naisten päivä 8.3. 
Kansainvälinen tyttöjen päivä 11.10. 



PERUS- 
TARPEET



VEDEN SAANNIN, KESTÄVÄN KÄYTÖN  
JA SANITAATION VARMISTAMINEN KAIKILLE

Vesi on yksi elämän perusedellytyksistä: se on välttämätöntä ihmisille, eläi-
mille ja ekosysteemeille. 70 prosenttia maapallon pinta-alasta on vettä – tästä 
97 prosenttia on  suolaista. Makean veden määrästä suurin osa on kiinteää 
jääpeitettä tai jäätikköä, ja vain vajaa yksi prosentti koko maailman vesi- 
varannoista jää käytettäväksi. Puhtaan, makean veden saannin turvaami-
nen on ihmiskuntamme suurimpia haasteita. Makeaa vettä tarvitaan koti- 
talouksien lisäksi maataloudessa ja teollisuudessa.
Makean veden varannot ovat jakautuneet maapallolla erittäin epätasaisesti, 
ja ilmastonmuutoksen myötä jo pelkkä puhtaan juomaveden saanti saattaa 
monissa kehitysmaissa vaikeutua huomattavasti. Puhtaan veden saanti on 
sidoksissa erityisesti naisten ja lasten aseman parantamiseen: yli 800 lasta 
kuolee päivittäin likaisen veden aiheuttamiin sairauksiin. Vedenjuonnin mer- 
kitys on tärkeä osa yleistä liikunta- ja ravitsemusneuvontaa, johon voidaan  
tuoda myös vastuullisuusnäkökulmaa: Vesi on ihmiselle elinehto, ja siinä missä 
vedenjuonti on  tärkeää hyvinvoinnin kannalta, myös sen sääntely on tärkeää 
vesivarantojen säilymiseksi.

”Water is a key foundation,  
whose importance can hardly  

be overestimated”
- Irina Bokova

EDULLISEN, LUOTETTAVAN JA KESTÄVÄN  
SEKÄ MODERNIN ENERGIAN  
VARMISTAMINEN KAIKILLE

Fossiiliset polttoaineet kuten hiili, öljy ja kaasu ovat vuosikymmenten ajan 
toimineet pääasiallisina energiantuotannon lähteinä. Niiden käyttö on ol-
lut kohtalokasta: suurin osa ilmakehän hiilidioksidipäästöistä johtuu teol-
lisuudessa, asumisessa ja liikenteessä käytetyn fossiilisen polttoaineen 
tuottamasta energiasta. Ilmakehään kerääntynyt hiilidioksidi ja muut kasvi-
huonekaasut aiheuttavat ilmastonmuutokseen johtavan maapallon lämpö-
tilan nousun. Kestävän energian avulla pystymme hillitä ilmastonmuutosta. 
Liikunnan ilmastovaikutukset syntyvät lähinnä liikuntatilojen rakentamisesta 
ja ylläpidosta sekä ihmisten siirtymisestä liikuntapaikoille. Liikuntapaikkojen 
rakentamisessa tulisi suosia uusiutuvia materiaaleja ja energiaa säästäviä rat-
kaisuja. Liikunnanohjauksessa tulisi suosia luontoa säästäviä liikuntamuotoja 
ja vuodenajoille tyypillisiä liikuntamuotoja. Nykyihminen autoilee helposti 
pitkiäkin matkoja, jotta pääsee liikkumaan halutussa ympäristössä itselleen 
sopivana ajankohtana. Tästä aiheutuu turhia päästöjä: liikunnassa kannattaa 
suosia yksinkertaista lähiliikuntaa mieluiten ulkoilmassa. Säännöllinen mat-
kustaminen liikunnan perässä ei ole ekologisesti kestävää.

”It is time for a sustainable  
energy policy which puts consumers,  

the environment, human health,  
and peace first”

- Dennis Kucinich



KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMEENPANON  
JA GLOBAALIN KUMPPANUUDEN TUKEMINEN

Kestävän kehityksen tavoitteet pyrkivät tekemään maailmasta paremman 
paikan meille kaikille. Se on mahdollista, jos huomioimme sekä ympäristön, 
ihmiset, ihmisoikeudet että talouden näkökulmat. Kaikki tavoitteet ovat 
tärkeitä ja linkittyvät toisiinsa: yhtä tavoitetta ei voi saavuttaa ilman toista. 
Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi ja onnistuneen agendan 
läpiviemiseksi tarvitaan niin valtioita, kansalaisjärjestöjä, yrityksiä, kansalai-
sia ja sinua – meitä jokaista! Liikunta  kannustaa ihmisiä kantamaan vastuuta 
sekä omasta että ympäristön kestävästä hyvinvoinnista. Liikunnan avulla tieto 
ja toiminnallisuus yhdistyvät luonnollisella ja hauskalla tavalla, jolloin vaikeat-
kin aiheet ja ongelmat voidaan tuoda tietyn kohderyhmän lähelle heille so-
pivalla tavalla. Liikunnan kautta on mahdollista herättää ihmisten kiinnos-
tus globaaleihin asioihin ja kysymyksiin, ja osallistumisen kynnys on yleensä  
matala: liikuntatapahtumat saattavat kiinnostaa myös sellaisia kohde- 
ryhmiä, jotka eivät ennalta ole kiinnostuneita globaaleista kysymyksistä. Lii-
kunta tarjoaa elämyksiä ja herättää tunteita. Kehollinen kokemus jättää vahvan 
muistijäljen ja kasvattaa tietoisuutta omista kyvyistä vaikuttaa niin henkilö- 
kohtaiseen elämään kuin ympäröivään maailmaan.

”It’s a simple idea; we all do better when we 
work together  

and invest in our future”
- Elizabeth Warren

KESTÄVÄN KEHITYKSEN 
 YSTÄVYYSOTTELU

OHJEET:

Ystävyysottelu-teemainen jalkapallopeli, jossa toinen joukkue pelaa kestävän 
kehityksen tavoite 6. “Puhdasta vettä ja sanitaatiota” puolesta ja toinen jouk-
kue pelaa tavoite 7. “Edullista ja puhdasta energiaa” puolesta. Ottelu käydään 
yhteistyön ja kumppanuuden arvoja vaalien (tavoite 17.).

Jaetaan joukko kahteen joukkueeseen: “Puhdas vesi” ja “Puhdas energia”. Ottelu 
käydään tavallisen jalkapallon säännöillä. Tärkeintä on painottaa ystävyysottelun 
teemaa ja sitä, minkä puolesta joukkueet pelaavat. Alla ohjeistus pelin alku- 
introon sekä pelin jälkeen käytävään loppukeskusteluun.

Variaationa peliä voi pelata parijalkapallona (josta ilmenee myös kumppanuuden 
teema).

ALKUINTRO

“Yhteistyötä ja kumppanuutta tarvitaan kaikkien kestävän kehityksen tavoit-
teiden saavuttamiseksi. Puhtaan veden ja sanitaation sekä puhtaan ja edullisen 
energian takaaminen kaikille on elämän perustarpeita. Vedenpuute haittaa 
elämää yli 40 prosentilla maailman väestöstä ja luvun odotetaan nousevan en-
tisestään ilmastonmuutoksesta aiheutuvan maapallon keskilämpötilan kohoa- 
misen takia. 1,2 miljardia ihmistä elää ilman sähköä. Jokapäiväinen elämämme 
on riippuvaista luotettavista ja edullisista energiapalveluista. Ilman energiaa 
asiat eivät toimi sujuvasti eikä kehitys ole oikeudenmukaista. Maapallomme  
tulevaisuuden kannalta energian lähteiden pitää olla kestäviä. Jotta nämä perus-
tarpeet saadaan taattua kaikille, tarvitaan yhteistyötä ja kumppanuutta. Näiden 
tavoitteiden puolesta pelaamme tänään!”

HARJOITTEEN PURKU:

Kun peli on pelattu loppuun, lyödään lopuksi vielä kättä vastustajajoukkueen 
kanssa yhteistyön ja kumppanuuden merkiksi. Loppuringissä keskustellaan, 
mitä kukin voi tehdä puhtaan veden ja energian tavoitteiden saavuttamiseksi ja 
mikä merkitys yhteistyöllä ja kumppanuudella on kestävän kehityksen toteutta-
miselle. Vinkit kestävälle energian ja veden kulutukselle:



Näin kulutat energiaa kestävästi:

1. Vaihda vihreään sähköön.

2.  Liiku pyöräillen tai jalan tai edes suosien julkista liikennettä yksityis- 
 autoilun sijaan.

3. Lomalle lähdettäessä lentoloman vaihtaminen junalomaan on   
 ympäristöystävällinen teko, sillä lentämisen hiilijalanjälki on todella   
 suuri.

Vettä voi säästää seuraavin toimenpitein:

1. Korjaa vuotavat hanat. Vaikka vettä tippuisi vain vähän, kuluu sitä huk- 
 kaan jopa 500 litraa viikossa.

2. Pese täysiä koneellisia pyykkiä ja astioita. Vältä tarpeetonta esipesua  
 ja valitse oikea pesuohjelma.

3. Peseytyessä (mukaan lukien hampaidenpesu) sulje vesihana aina kun  
 et tarvitse vettä.

4.  Käy mieluummin suihkussa kuin kylvyssä. Peseydy nopeasti.

5.  Keitä teevettä ja kahvia vain sen verran kuin tarvitset.

6.  Muista, että suomalainen hanavesi on juomakelpoista. Pullovettä  
 ei tarvita.

MILLOIN:

Kestävään kehitykseen liittyvissä tapahtumissa tai liikuntatunneilla, harjoituk-
sissa yms. esimerkiksi seuraavina YK:n teemapäivinä esille tuotuina: 

Maailman vesipäivä 22.3. 
Maan päivä 22.4.

VESSAHIPPA

OHJEET:

Hipat jahtaavat muita leikkijöitä rajatulla alueella. Kiinniotetut esittävät erilai-
sia vessoja ja pelastus tapahtuu käymällä ”vessassa”. Joka kierrokselle voidaan 
päättää asento/uusi vessa. Voit soveltaa leikkiä erilaisiin liikkumistyyleihin.

VESSAT:

Länsimaalainen vessa: Kiinniotettu on polviasennossa, siten että toiselle 
polvelle on helppo istuutua. Kiinniotettu pitää edessä olevan polven puoleista 
kättä vaakatasossa. Pelastus tapahtuu siten, että pelastaja istuu kiinniotetun 
polvelle ja painaa vaakatasossa olevan käden alas – kuten vetäisi vessan.

Arabialainen vessa: Kiinniotettu menee syväkyykkyyn. Pelastaminen tapahtuu 
heittämällä kuvitellusta ämpäristä vettä kiinniotetun alle tai vetämällä  
kiinniotetun yläpuolella olevasta ”narusta”.

Kuivakäymälä: Kiinniotettu menee jälleen polviasentoon. Pelastaja istuu kiin-
niotetun polvelle, mutta vessan vetämisen sijaan hän heittää huussikuiviketta 
pönttöön.

MILLOIN:

Kestävään kehitykseen liittyvissä tapahtumissa tai liikuntatunneilla, harjoituk-
sissa yms. esimerkiksi seuraavina YK:n teemapäivinä esille tuotuina: 

Maailman vesipäivä 22.3.



RAKENTEET



KESTÄVÄN INFRASTRUKTUURIN RAKENTAMINEN 
 JA KESTÄVÄN TALOUDEN  

SEKÄ INNOVAATIOIDEN EDISTÄMINEN

Kestävät investoinnit infrastruktuuriin ja innovaatioihin sekä paikallisen yrit-
täjyyden ja osaamisen tukeminen ovat oleellisia talouskasvun ja kehityksen 
edistäjiä. Infrastruktuurin ja tiedonsaannin kehittämisen tulee vähentää eri-
arvoisuutta ja olla kaikille saavutettavaa ja kestävää, mikä mahdollistaa ih-
misten potentiaalin yhteiskuntien käyttöön. Monet liikunnan teknologiset in-
novaatiot ovat mahdollistaneet tiedon ja taidon skaalaamisen uudelle tasolle 
ja useamman ihmisen saataville. Liikuntapalvelut ovat lähempänä kulutta-
jaa kuin koskaan aiemmin, mikä tuo mukanaan uudenlaisia haasteita: Kuin-
ka sitouttaa ihmiset toimintaan ja hyödyntämään saatavilla olevaa tietoa? 
Mitkään teknologiset innovaatiot eivät pysty täysin korvaamaan suorassa  
vuorovaikutuksessa tapahtuvaa ohjausta tai valmennusta.

”Changes call for innovation,
and innovation leads to progress”

- Li Keqiang

KESTÄVIEN JA TURVALLISTEN KAUPUNKIEN 
 SEKÄ ASUINYHDYSKUNTIEN TAKAAMINEN

Äärimmäinen köyhyys keskittyy kaupunkiympäristöön. Riittämätön asunto- 
määrä yhdistettynä muihin dramaattisiin ongelmiin kuten puutteelliseen 
viemäröintiin on universaali ongelma. Jotta kaupungistuminen on turvallista 
ja kestävää, kaikille tulee taata riittävä ja turvallinen asunto, parantaa slummi- 
alueita, tehdä investointeja julkiseen liikenteeseen, vihreiden tilojen luomi-
seen sekä osallistavaan kaupunkisuunnitteluun. Kaupungistuminen on myös 
vaikuttanut väestön liikuntakäyttäytymiseen. Keskeisin huolenaihe on arki- ja 
hyötyliikunnan dramaattinen vähentyminen: kaupungistumisen ohella autois- 
tuminen, teknologinen kehitys ja työelämärakenteen muutokset ovat pois-
taneet pakon liikkua. Vaikka vapaa-ajan liikunta on viime vuosikymmeninä 
yleistynyt, osa väestöstä ei harrasta liikuntaa lainkaan. Fyysinen passiivisuus 
aiheuttaa yhteiskunnallisia kustannuksia, joita voidaan liikunnan avulla mini-
moida. Liikunta-alan ammattilaisten tulee miettiä ratkaisuja, kuinka liikun- 
taan saadaan aktivoitua ja sitoutettua etenkin ne ihmiset, jotka eivät liiku.

”The key truly rebuilding our
central city on a vital and sustainable

foundation is people”
- Alan Autry



KULUTUS- JA TUOTANTOTAPOJEN  
KESTÄVYYDEN VARMISTAMINEN

Maailman väestöstä vain noin viidennes asuu teollisuusmaissa. Silti juuri 
teollisuusmaat kuluttavat merkittävimmän osan maapallon luonnonvaroista. 
Maapallon kantokyky kärsii väestön määrää ja sen kasvua enemmän kulutus- 
tasosta ja käytetystä teknologiasta. Globaalit resurssit ovat yhtä kovalla  
(ellei jopa kovemmalla) koetuksella niissä maissa, joissa väkimäärä pysyy 
ennallaan tai ikääntyy samalla kun kulutus kasvaa. Suuri osa yksittäisen ku-
luttajan ympäristövaikutuksista syntyy asumisesta, liikkumisesta ja ruoasta. 
Jos emme muuta kulutustapojamme, maapallo ei ehkä enää vuonna 2050 
ole elinkelpoinen. Liikunta-alan ammattilaisella on taito, tieto ja vaikutus- 
valta ohjata ihmiset huolehtimaan hyvinvoinnistaan. Vastuu omasta  
toiminnasta ja elämästä kattaa myös vastuullisen kuluttamisen ja ympäristö- 
tietoisuuden. Liikunta-alan ammattilainen pystyy inspiroimaan, kan-
nustamaan ja ohjaamaan oikeaan suuntaan: kohti kestävää hyvinvointia sekä 
oman itsen että ympäristön kannalta.

”Earth provides enough to satisfy  
every man’s needs  

but not every man’s greed”
- Mahatma Gandhi

KANTOKYKYÄ JA KUORMITUSTA –  
IHMISLAUTAPELI “KESTÄVÄ TÄHTI”

OHJEET:

Liikunnallista ihmislautapeliä “Kestävää Tähteä” pelataan liikuntasalissa, jossa on 
koripalloteline. Voidaan pelata myös tilassa, jossa palloa heitetään esim. maassa 
olevan renkaan sisälle. Ihmislautapeli koostuu kahdeksasta (8) tehtäväpisteestä, 
jotka merkataan tötsillä ympyrän muotoon. Tötsien viereen pisteille laitetaan  
tehtäväkortit. Pallonheittopiste on ympyrän muotoisen ihmislautapelin vieressä.

Ihmislautapeliä kierretään neljän (4) hengen ryhmissä. Jokaiselle ryhmälle  
annetaan omat pistekortit, johon ryhmät merkkaavat heittojen jälkeen omat  
pisteensä (max. 24 pistettä). Tehtäväpisteet koostuvat vuorotellen tietovisa- 
kysymyksistä ja ryhmäliiketehtävistä. Ryhmät voivat aloittaa pelin pelaamisen 
mistä kohtaa ihmislautapeliä tahansa ja liikkuvat aloituspisteeltä myötäpäivään 
edeten seuraaville pisteille. Kaikki tehtäväpisteet käydään läpi!

Tietovisapisteiden yhteydessä kerrytetään ryhmän omia pisteitä. Yksi ryhmän 
jäsenistä lukee pisteellä olevan kysymyskortin. Ryhmä merkkaa pistekorttiinsa 
oman vastauksen ja käyvät tarkistamassa vastauksen pelinohjaajalta. Jos vastaus 
on oikein, pääsee ryhmä heittämään palloa ja kerryttämään omaa pistemäärää. 
Pisteitä kerätään heittämällä koripalloa (tai muuta palloa) koriin tai merkattuun 
ympyrään. Yhdellä heittokierroksella on kolme yritystä eli max. 3 pistettä / oikea 
vastaus. Sama henkilö EI saa heittää samalla kierroksella kuin kerran. Koko pelin 
maksimipistemäärä on 24. Jos ryhmän vastaus on väärin, ryhmä jatkaa seuraa-
valla pisteelle ilman heittoyritystä eli nollatuloksella. Pelin voittaa joukkue, jolla 
on eniten pisteitä. Tietovisakysymykset liittyvät kestävän kehityksen tavoittei-
siin 9, 11 sekä 12. Pelinohjaajan tärkein rooli pelin aikana on tarkistaa ryhmien 
oikeat vastaukset ja katsoa, että vain oikein vastanneet ryhmät jatkavat kori- 
pallopisteelle ja väärin vastanneet siirtyvät ihmislautapelissä seuraavalle  
pisteelle.

TEHTÄVÄPISTEET (Tietovisa / Ryhmäliike):

1. PISTE: Tietovisa

Kysymys: Kuinka monta maapalloa tarvittaisiin, jos kaikki ihmiset kuluttaisivat 
kuin suomalaiset?

• 3,6 maapalloa OIKEIN
• 1,8 maapalloa
• 0,9 maapalloa



2. PISTE: Ryhmäliike

Laskekaa ryhmässä yhteen, kuinka monet treenihousut omistatte ja tehkää  
lukumäärää vastaava määrä kyykkyhyppyjä.

HUOM! Kyykkyhypyssä: lantionlevyinen haara-asento, polvet ja varpaat saman-
suuntaisesti eteenpäin, ponnistus jaloista.

3. PISTE: Tietovisa

Kysymys: Maailmassa on n. 7 miljardia ihmistä. Kuinka monta ihmistä elää ilman 
internettiä?

• 2 miljardia
• 4 miljardia OIKEIN
• 6 miljardia

4. PISTE: Ryhmäliike

Ihmispyramidi — Ryhmä saa itse päättää minkä muotoisen ihmispyramidin 
rakentavat.

HUOM! Ihmispyramidissa pidettävä huolta, että kroppa on tiukkana ja rakennus 
aloitetaan pohjasta – perustan on oltava kunnossa, jotta loukkaantumisilta väl-
tytään. Kaikki ryhmän jäsenet ovat yhtä tärkeässä roolissa pyramidin muodosta- 
misessa.

5. PISTE: Tietovisa

Kysymys: Kuinka monta ihmistä asuu slummeissa?

• 828 miljoonaa OIKEIN
• 765 miljoonaa
• 532 miljoonaa

6. PISTE: Ryhmäliike

Miten kuljet paikasta toiseen? 
Pyörällä/jalan: 5 X-hyppyä | Julkisilla: 10 X-hyppyä | Omalla autolla: 15 X-hyppyä

7. PISTE: Tietovisa

Kysymys: Vuonna 2018 maailman ylikuormituspäivä oli Suomessa 11. huhtikuu-
ta. Kuinka paljon keskimääräistä aikaisemmin Suomi kohtasi ylikulutuspäivän kuin 
keskimäärin muu maailma? 

HUOM! Ylikulutuspäivä = laskennallisesti se päivä, jona ihmisten kulutus ylittää 
maapallon kyvyn tuottaa uusiutuvia luonnonvaroja ja käsitellä fossiilisten  
polttoaineiden käytön aiheuttamia kasvihuonepäästöjä.

• 1 kuukautta
• 2,5 kuukautta
• 4 kuukautta OIKEIN

8. PISTE: Ryhmäliike

Urheilullinen pantomiimi: esim. hiihto, uinti, pesäpallo yms. Jokainen ryhmän jäsen 
esittää oman esityksensä vuorollaan ja muut arvaavat. Kun pantomiimi on arvattu, 
vaihtuu seuraava esittäjä. Kaikkien esiinnyttyä voidaan siirtyä seuraavalle pisteelle.

HARJOITTEEN PURKU:

Kaikkien joukkueiden kierrettyä tehtäväpisteet ja voittajan selvittyä, puhu- 
taan venyttelyn yhteydessä pelin aiheista ja kysymyksistä. Venytellään päälihas-
ryhmät läpi. 

1.  Jos kaikki eläisivät kuten suomalaiset, tarvittaisiin yhden maapallon  
 sijasta 3,6 maapalloa. Näin maapallon resurssit riittäisivät vastaamaan 
	 	ihmisten	kulutukseen.	a)	Miltä	tämä	kuulostaa?	b)	Kuluttavatko	suoma- 
 laiset mielestänne paljon vain vähän?

2.  Minkä takia internet on oleellinen osa kehitystä? Minkä takia kaikilla  
 tulisi olla tasapuoliset mahdollisuudet päästä internetiin?

3.  Mistä ongelmista slummiutuminen yhteiskunnassa viestittää? Miten 
 slummiutumista voitaisiin ehkäistä ja miten elinoloja slummeissa  
 voitaisiin parantaa?

4.  Suurin osa suomalaisesta väestöstä elää yltäkylläisyydessä ja kuluttaa  
 maapallon kantokykyyn nähden aivan liikaa. Monissa köyhissä maissa  
 elävät ihmiset eivät pysty täyttämään kulutuksellaan edes perus- 
 tarpeitaan. Nämä ihmiset ovat kuitenkin niitä, joihin ilmaston- 
 muutoksen vaikutukset kohdistuvat kaikista rankimmin. Mitä ajatuksia  
 se herättää?

5. Mitä me voisimme tehdä, jotta ilmastonmuutoksen vaikutuksia  
 saataisiin lievennettyä? Miten voimme vaikuttaa siihen, että  
 ilmastonmuutokseen syyttömät ihmiset eivät kärsisi sen vaikutuksista  
 eniten?

MILLOIN:

Kestävään kehitykseen liittyvissä tapahtumissa tai liikuntatunneilla, harjoituk-
sissa yms. esimerkiksi seuraavina YK:n teemapäivinä esille tuotuina: 

Maailman elinympäristö päivä 7.10. 
Ihmisoikeuksien päivä 20.12.



VAATTEET NURIN,  
ARVOT OIKEIN - POHDINTAA  

IHMISOIKEUKSISTA 

OHJEET:

Kurkistakaa omien liikuntavaatteiden nurjalle puolelle ja tarkistakaa,  
missä vaatteenne on valmistettu ja mistä materiaalista? 

Pohtikaa tämän jälkeen: 

 1. Millaisissa oloissa vaatteet valmistetaan? 

 2. Kuka vaatteita valmistaa? 

 3. Kunnioittavatko urheiluvaatteita ja -välineitä valmistavat yri - 
  tykset työntekijöidensä oikeuksia?

 4. Millainen tapahtumien ketju on vaatteesi takana: kuinka  
  monta etappia on kuljettu, jotta sinulla on valmis T-paita,  
  shortsit, lenkkarit tai jalkapallo?

Tavoitteena on herättää ajattelemaan urheiluvaatteiden ja -välineiden alku-
perää ja tiedostamaan omia kulutusvalintoja. Tämän pohdintatuokion voi ottaa 
alkulämmittelyiden tai loppujäähdyttelyiden yhteyteen liikuntatuokiossa. 

LISÄTIETOA:

https://reilukauppa.fi/tuotteet/tuotteet0/ 
urheilupallot/taustatietoa-urheilupalloista/

http://www.vihreatvaatteet.com/

https://www.puhtaatvaatteet.fi/

MILLOIN:

Kestävään kehitykseen liittyvissä tapahtumissa tai liikuntatunneilla, harjoituk-
sissa yms. esimerkiksi seuraavina YK:n teemapäivinä esille tuotuina: 

Maailman elinympäristö päivä 7.10. 
Ihmisoikeuksien päivä 20.12.



YMPÄRISTÖ



KIIREELLISET TOIMET ILMASTONMUUTOSTA 
 JA SEN VAIKUTUKSIA VASTAAN

Maapallon ekosysteemi on erittäin monimutkainen. Kaikkia ilmaston- 
muutoksen vaikutuksia on vaikea ennakoida, vaikka tiedossa olisikin esimer- 
kiksi lämpötilan nousu. Merenpinnan nouseminen ja sään ääri-ilmiöiden 
kasvu näyttävät kuitenkin selvältä. Lämpötilan kohotessa sateet lisääntyvät 
yltyen myrskyiksi tietyillä alueilla. Kuivista alueista taas saattaa tulla entistä 
kuivempia. Arktinen alue – Suomi sen mukana – lämpenee muuta maailmaa 
nopeammin. Ikiroudan sulaminen voi pahimmassa tapauksessa aiheuttaa 
massiiviset kasvihuonekaasupäästöt. Ilmastonmuutos on yksi suurimpia 
kestävää kehitystä, ihmisen hyvinvointia ja koko maapallon tulevaisuutta  
uhkaava ilmiö. Ilmastonmuutos koskettaa myös urheilu- ja liikuntayhteisöä, 
sillä se vaikuttaa siihen, miten ja millaisissa oloissa tulevaisuudessa liikumme. 
Urheilu ja liikunta kuormittavat ympäristöä liikuntapaikkojen energian- 
kulutuksen, siirtymien ja hankintojen sekä materiaalin kautta. Voit vähentää 
urheilun ja liikunnan ympäristövaikutuksia näillä keinoilla: 1. Tunnista ja  
kyseenalaista ympäristöä kuormittavat toimintatavat ja etsi niihin vaihto- 
ehtoja. 2. Huomioi ympäristönäkökulma yhteisön toiminnassa ja päätöksen-
teossa.

”For the sake of our children  
and our future, we must do more  

to combat climate change”
- Barack Obama

MERTEN JA NIIDEN TARJOAMIEN  
LUONNONVAROJEN SÄILYTTÄMINEN  
JA KESTÄVÄN KÄYTÖN EDISTÄMINEN

Ihmisen toiminnalla on suoria vaikutuksia valtamerten hyvinvointiin. Tänä 
päivänä jo noin 40% maailman meristä kärsii ihmisen aiheuttamista  vaka-
vista ongelmista. Merien roskaantuminen on osa laajaa saasteongelmaa:  
merten ekosysteemeihin vaikuttavat haitallisesti sekä teollisuuden ja maa- 
talouden päästöt että ylikalastus ja vesistöjen rehevöityminen. Ilmaston- 
muutoksen hallitsemisen kannalta on oleellista, miten käytämme valta- 
merten resursseja. Merillä liikkuessa ja urheillessa tulee kunnoittaa luontoa 
ja pyrkiä kestävään kehitykseen. Miten ikinä merillä liikutkaan, jätä jälkeesi 
vain kuplia – älä roskaa merta! Sukeltajien tulee kunnioittaa merenalaista  
 elämää, jotta luonto säilyy tuleville sukupolville yhtä kiinnostavana ja moni- 
naisena kuin tänään. “Katsoa saa, muttei koskea” on hyvä muistisääntö.  
Liikunnallisilla tempauksilla ihmisiä voidaan kannustaa mukaan vesistö-
jen suojeluun: järjestä esimerkiksi rantojen siivouspäiviä, joissa kävellen tai  
juosten puhdistetaan rannat roskista tai niitetään vesikasvillisuutta.

”Water and air the two essential fluids 
on which all life depends, have become 

global garbage cans.”
- Jacques Cousteau



EKOSYSTEEMIEN SUOJELU JA TAISTELU  
AAVIKOITUMISTA VASTAAN SEKÄ MAANPÄÄLLISEN 

 KÖYHTYMISEN JA LUONNON MONIMUOTOISUUDEN 
 HÄVIÄMISEN PYSÄYTTÄMINEN 

Luonnon monimuotoisuuteen, lajien säilymiseen ja esiintymisalueisiin 
sekä ekosysteemien yleiseen toimintaan vaikuttavat ihmisen aiheuttamat 
ympäristöä muuttavat tekijät. Tästä esimerkkeinä ovat elinympäristöjen 
häviäminen ja pirstoutuminen, rehevöityminen, otsonikato, eroosio, 
ympäristömyrkyt ja liikakalastus sekä -metsästys. Emme voi välttyä vaikut-
tamasta ekosysteemeihin, mutta vaikutamme valinnoillamme siihen, vah-
vistammeko vai tuhoammeko luonnon monimuotoisuutta. Luonto on moni- 
puolinen ja ilmainen liikuntapaikka, ja luonnossa liikkujalle on luotu yhteiset 
toimintamallit: jokamiehenoikeudet. Niitä kunnioittamalla ja noudattamalla 
huolehdit, että luonnossa liikkuessasi osaat hyödyntää luontoa sen edun  
mukaisesti. Ploggaus eli roskajuoksu on hyvä tapa yhdistää liikunta ja toi-
minta puhtaamman ympäristön puolesta. Ploggausta voi harrastaa yksin tai 
yhdessä keräämällä ympäristöstä roskia lenkin ohessa. Maanpäällistä elämää 
voit suojella myös seuraavin keinoin: 1. Kuluta säästeliäästi ja vastuullisesti.  
2. Kierrätä jätteet. 3.  Luonnossa liikkuessasi huolehdi, ettet omalla toiminnal-
lasi roskaa tai vahingoita luontoa. 4. Rajoita energiankäyttöä. 5. Käytä uusiu-
tuvaa energiaa. 6. Syö vastuullisesti ja ympäristöystävällisesti. 

”Only after the last tree has been cut down. 
Only after the last river has been poisoned. 

Only after the last fish has been caught, only 
then will you find that money  

cannot be eaten.”
- Indian prophet

PELASTETAAN PLANEETTA - 
JOUKKUEKISA ARJEN EKOTEOISTA

OHJEET:

Leikillinen kisa koostuu kahdesta eri variaatiosta; luonnosta ja merestä. Molem-
missa variaatiossa kerrotaan ensin luonnon ja merien tilanteesta, jotta osallistu-
jat ymmärtävät harjoitteen merkityksen. Ilmastoteot kuuluvat näihin molempiin, 
mutta niitä on myös monia muita; tästä puhutaan palautekeskustelussa. Peli- 
alueena voi olla mikä tahansa tyhjä alue. Hernepussit, pallot, patjat ja sangot ovat 
pelialueen sivuilla. Näitä välineitä tarvitaan molemmissa variaatiossa.

VARIAATIOT:

Variaatio 1. : Pelastetaan luonto

Pelissä tarvittavat välineet ovat pelialueen sivuilla. Joukkueiden tehtävänä 
on muodostaa välineistä mahdollisimman pitkä ja monimuotoinen jono. Moni- 
muotoisuus tarkoittaa sitä, että jonossa vuorottelevat eri välineet: esim. herne-
pussi, patja, pallo, ämpäri. Tämän lisäksi joukkueet voivat käyttää luovuuttaan 
ja hyödyntää muita ympäristöstä saatavia materiaaleja kuten omia vaatteitaan. 
Ainoastaan yhden välineen saa ottaa ja tuoda pelialueelle kerrallaan. Aikaa on 
niin kauan, että kaikki välineet ovat loppuneet. Kun välineet ovat loppuneet ja 
muita välineitä ympäristöstä ei enää keksitä, joukkueen jäsenet asettuvat itse 
jonon jatkeeksi. Tähän loppuu kisa. 

Kisan voittaa se joukkue, jolla on monipuolisempi ja pidempi jono. Ennen kisan 
aloitusta ohjaaja kertoo lyhyesti luonnon tilanteesta ja sen jälkeen ohjeistaa pelin 
pariin.

“Maaekosysteemit ylläpitävät hyvin monimuotoista järjestelmää, joka tekee 
maapallostamme elinkelpoisen. Luonnon monimuotoisuuteen, lajien säilymi-
seen ja esiintymiseen sekä ekosysteemien yleiseen toimintaan vaikuttavat ih-
misen aiheuttamat tekijät. Ilmaston lämpeneminen hävittää monia lajeja suku-
puuttoon ja aiheuttaa maaperän heikentymistä sekä kuivuutta. Emme voi välttyä 
vaikuttamasta ekosysteemeihin, mutta vaikutamme valinnoillamme siihen, vah-
vistammeko vai tuhoammeko luonnon monimuotoisuutta. Seuraavassa harjoit-
teessa muodostamme mahdollisimman pitkän jonon, jolla edustamme luonnon  
monimuotoisuutta. Liitämme itsemme lopuksi jonon jatkeeksi. On tärkeää 
muistaa, että olemme osa luontoa, emme sitä vastaan.”



Variaatio 2. : Pelastetaan meret

Edellisen variaation tavarat levitetään ympäri aluetta tasaisesti. Joukkueet  
ottavat patjat ja sangot itselleen, mutta hernepussit, pallot, vaatteet yms. jäävät 
lattialle.	 Nämä	 symboloivat	 merissä	 olevaa	 roskaa.	 Joukkueet	 liikkuvat	 kah-
den (2) patjan avulla ”meressä” eli salin lattialla keräten mahdollisimman paljon 
“roskia” ämpäriinsä. Koko joukkueen on mahduttava patjoille. Sama ihminen ei 
saa ottaa kahta “roskaa” peräkkäin. Vain yhden “roskan” saa noukkia kerralla 
ämpäriin. Patjalla pitää liikkua aina, kun yksi “roska” on kerätty. Roskia kerätään 
niin kauan kuin niitä riittää. 

Voittaja on joukkue, joka on saanut kerättyä eniten “roskia”. Ennen toiseen variaa-
tioon siirtymistä, ohjaaja alustaa lyhyesti merien tilanteesta ja tämän variaation 
merkityksestä. Alustuksen jälkeen kerrotaan pelin ohjeet:

”Maailman meret ovat keskeinen osa maapallon elinkelpoisuutta ylläpitävää 
järjestelmää. Merimassojen liike tuottaa yli puolet maailman hapesta – niitä 
voidaan siis kutsua maapallon keuhkoiksi. Ihmisten toiminnat vaikutta-
vat suoraan valtamerien hyvinvointiin. Tänä päivänä jo noin 40 % maailman  
meristä kärsii vakavista ihmisten aiheuttamista ongelmista: maailman meriin 
päätyy vuosittain 12 miljoonaa tonnia muovijätettä. Maailman merissä on viisi 
suurta jätepyörrettä, joista suurin on viisi kertaa Suomen kokoinen. Muovi on 
ei-hajoava materiaali ja juuri siksi erittäin haitallista maapallon ekosysteemille. 
Tässä harjoitteessa tehtävämme on yhteistyöllä saada meret puhtaaksi. Yhdessä 
voimme vaikuttaa!”

HARJOITTEEN PURKU:

Harjoituksen päätteeksi käydään lyhyt palautekeskustelu. Mitä tunteita ja 
ajatuksia harjoite herätti? Mitä ratkaisuehdotuksia ryhmillä on muoviroskien 
vähentämiselle? Mikä merkitys on kaikkien sitoutumisella tavoitteisiin?

1.  Mitä ilmastotekoja jokainen voi arkipäivässään tehdä?

2.  Mikä on merkityksemme kuluttajana merien ja luonnon tilaan liittyen  
 tai ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi?

3.  Miltä muovimäärä merissä kuulosti? Oletko nähnyt muovia ja muuta  
 roskaa meressä tai luonnossa? Mitä teit, kun näit niitä – keräsitkö  
 ja veit roskiin vai jätitkö ne paikalleen?

4.  Ilmastotekoja voit tehdä (vanhemmille osallistujille):
a) Vaikuttamalla politiikkaan. Ilmastonmuutoksen hillitseminen tar-
vitsee yhteiskunnallisen muutoksen. Äänestä poliitikkoja, jotka ajavat 
kestävää ilmastopolitiikkaa.
b)	Tieto	ja	koulutus	muuttavan	ihmisten	asenteita	ja	ajattelutapoja.	
Kerro ilmastonmuutoksesta ja uskalla puhua siitä lähipiirillesi. Ota 
asioista selvää ja jaa tietoutta.

c)		Syö	kasvispainotteisesti,	älä	heitä	ruokaa	roskiin	ja	suosi	 
vastuullisesti tuotettuja elintarvikkeita.
d) Matkusta ympäristöystävällisemmin ja käytä kestäviä vaihtoehtoja. 
Matkusta esimerkiksi junalla lentämisen sijaan.
e) Suosi yrityksiä, joiden tuotteet ja toimintatavat ovat ympäristö- 
ystävällisiä, ja joille ympäristöstä huolehtiminen on etusijalla.

MILLOIN:

Kestävään kehitykseen liittyvissä tapahtumissa tai liikuntatunneilla, harjoituk-
sissa yms. esimerkiksi seuraavina YK:n teemapäivinä esille tuotuina: 

Luonnon monimuotoisuuden päivä 22.5. 
Maailman ympäristöpäivä 5.6. 

Maailman valtamerien päivä 8.6.



HIPPOHIPPA SARVIKUONOJEN  
SUOJELEMISEKSI

OHJEET:

Oppilaat jaetaan kolmeen ryhmään: sarvikuonoihin, suojelijoihin ja sala-
metsästäjiin. Pelialueen sivuilla on noin metrin levyinen alue salametsästä-
jille, joilla on useita pehmopalloja. Salametsästäjiä on pelialueen reunoilla mo-
lemmin puolin. Pelialueen keskellä ovat sarvikuonot. Pelialueen päädyissä on 
niin kutsutut turva-alueet, joilta suojelijat lähtevät helikopterilla pelastamaan  
sarvikuonoja tuoden ne turva-alueille. Pelin tavoitteet riippuvat pelaajan  
roolituksesta: salametsästäjät yrittävät osua palloilla mahdollisimman moneen 
sarvikuonoon ja suojelijaan. Keskellä olevat sarvikuonot yrittävät väistää  
salametsästäjien osumia. Suojelijat yrittävät kuljettaa mahdollisimman monta 
sarvikuonoa turva-alueille.

PELASTUS

Vain yhtä sarvikuonoa saa pelastaa kerrallaan. Pelastaminen tapahtuu siten, 
että yksi tai maksimissaan kaksi suojelijaa lähtee pelastamaan yhtä sarvikuonoa.  
Suojelijan / suojelijoiden tarttuessa sarvikuonoon, sitä ei voi enää metsästää 
mutta se on vietävä turva-alueelle ennen kuin seuraava pelastuspartio voi lähteä 
matkaan. Suojelijat vievät sarvikuonot turvaan helikoptereilla, joten sarvikuonot 
eivät saa osua maahan kuljetuksen aikana. Kuljetus tapahtuu yksin kantaen 
esim. reppuselässä tai eukonkanto-otteella tai kaksin kantaen käsistä ja jaloista 
kiinni pitäen. Selkeän vilpin myötä pelastaminen keskeytyy ja sarvikuono joutuu  
sivuun.

KIINNISAAMINEN: 

Metsästäjien osuessa sarvikuonoon ilmasta, sarvikuono jää kiikkiin ja sen 
on poistuttava pelialueelta odottamaan seuraavan erän alkua. Jos sala- 
metsästäjä osuu suojelijaan, suojelijan helikopteri vahingoittuu ja hän pa-
laa takaisin turva-alueelle. Paluumatkalla osumat eivät  enää vaikuta. Sala- 
metsästäjät saavat hakea palloja vapaasti, mutta heittojen on tapahduttava aina 
sivuilta. Sääntöjä voi soveltaa myös siten, että osumat eivät vaikuta pelastajiin.

RATKAISU: 

Erä päättyy, kun kaikki sarvikuonot ovat poistuneet keskeltä joko pelastet- 
tuina tai kiinnisaatuina. Erän jälkeen lasketaan, kumpi ryhmä sai enemmän kiinni  
sarvikuonoja: suojelijat vai salametsästäjät. Ryhmien roolitukset vaihtuvat 
uudelle kierrokselle.

MILLOIN:

Kestävään kehitykseen liittyvissä tapahtumissa tai liikuntatunneilla, harjoituk-
sissa yms. esimerkiksi seuraavina YK:n teemapäivinä esille tuotuina: 

Luonnon monimuotoisuuden päivä 22.5. 
Maailman ympäristöpäivä 5.6. 

Maailman valtamerien päivä 8.6.


