
PIKAKIERRÄTYS 
JUOKSU 

 



PAPERI 



VAATEKERÄYS 
 



LASI 



METALLI 



KIRPPUTORI 

 



VESIRUUKUT 
1. Valitse yksi lattialla/maassa olevista 

tavaroista ja asettele se pääsi päälle niin 
että tavara pysyy pääsi päällä ilman käsien 
apua 

2. Jännitä keskivartaloa ja rentouta hartiat ja 
pidä katse suoraan eteenpäin, leuka 
paralleelisti lattian kanssa 

3. Kulje varovasti esinettä pääsi päällä 
tasapainotellen merkitty matka ja 
väistä/alita/ylitä mahdolliset esteet 

4. Suoritettuasi ensimmäisen matkan, valitse 
toinen esine ja yritä saada parempi aika 
suorituksellesi 



Krokotiili-kävely 

 

 

 

• Liiku mahdollisimman matalana ilman että 
keskivartalosi koskee maahan 

• Astu vastakkaisen puolen kädellä ja jalalla 
eteenpäin niin, että saman puolen 
kyynärpääsi ja polvesi koskettavat toisiaan 





MIKÄ ON KEHITYSMAA? 

• Edessäsi on maailmankartta, jossa keltaisen ja 
punaisen väriset maat ovat kehitysmaita. 

• Tehtäväsi on nimetä kymmenen kehitysmaata 
samalla kun teet isoja X-hyppyjä. Pidä rytmi 
yllä hyppelyssä ja jatka niin kauan kunnes 
kymmenen maata on tullut huudettua. 

• Tarkista lopuksi kartasta kehitysmaa 
tietämyksesi! 



Mittarimato-kävely 
 

 

• Mene punnerrusasentoon 

• Kävele jaloilla lähelle käsiä niin että kädet ja jalat 
tulevat mahdollisimman lähelle toisiaan 

• Kävele sen jälkeen käsillä eteenpäin ja takaisin 
punnerrus asentoon 

• Jännitä keskivartaloa ja varo ettei selkäsi mene 
notkolle 



Kenguru-ponnistus 
• Astu pitkälle eteen ja koukista polviasi 

• Tuo toinen jalka perässä viereen 

• Ponnista tästä kyykky-asennosta tasajalkaa 

    ylös 

• Kurkota samalla käsilläsi pääsi 

    yläpuolelle ikään kuin 

    heittääksesi jotain                                           



Rapu-kävely 

 

 

 

 

• Istu lattialle ja laita jalkapohjat ja kämmenet 
lattiaan kiinni siten, että voit nostaa vatsasi ja 
rintakehäsi ylös kattoa kohti ja peppusi nousee 
lattiasta irti. 

• Liiku mahdollisimman nopeasti käsiä ja jalkoja 
liikuttaen niin että peppu ei kosketa maata. 



IHMISOIKEUSSUUNNISTUS 

• Jokaisella rastilla on yksi 
ihmisoikeusväittämä, joka on joko TOTTA tai 
TARUA. 

• Pohdi väittämää ja merkitse sen jälkeen 
paperiisi rastin numero ja ympyröi TOTTA tai 
TARUA. 

• Mieti perustelu vastauksellesi, miksi ajattelet 
että väittämä on TOTTA tai TARUA. 

 



 

Noin kuudennes maailman aikuisväestöstä ei osaa lukea.  



Suomessa on  
noin 8000  
asunnotonta. 



 

Jopa 2,6 miljardilta ihmiseltä puuttuu kunnollinen käymälä.  



 

Yli 7,5 miljoonaa alle 5-vuotiasta lasta kuolee joka vuosi.  



Turvapaikan hakija on henkilö, joka pyytää suojaa ja 
oleskeluoikeutta vieraasta maasta. Hän saa pakolaisaseman siinä 
tapauksessa, että hänelle myönnetään turvapaikka.  



 
Ketään ei saa mielivaltaisesti pidättää, vangita tai saattaa 
maanpakoon.  



 

Sijoittajat ja yritykset eivät ole vastuullisia kunnioittamaan 
ihmisoikeuksia.  



Suomessa ei ole erillistä tyttöjen 
ympärileikkauksen kieltävää lakia. 
Tyttöjen ympärileikkaus on kaikissa 
muodoissaan Suomen rikoslain 
mukaan kuitenkin rangaistava teko.  



 
Jokaisella on oikeus omaan kehoonsa, tunteisiinsa ja mielipiteisiinsä.  



 

Monissa maissa homoseksuaalisuus on kriminalisoitu, ja sen 
seurauksena homoseksuaaleja pahoinpidellään ja kidutetaan.  



 

Jokaisella on oikeus liikkua vapaasti ja 
valita asuinpaikkansa kunkin valtion sisällä. 
Jokaisella on oikeus lähteä maasta, 
myös omasta maastaan, ja palata maahansa.  



 
Uskonnonvapaus on ihmisoikeus, joka käsittää 
ihmisen vapauden vaihtaa uskontokuntaa, 
harjoittaa uskontoa yksityisesti ja julkisesti, 
saada opetusta, osallistua 
hartaudenharjoituksiin ja jumalanpalveluksiin 
tai noudattaa yksityisesti uskonnollisia tapoja.  



Pohjavesi/järvi 

 



Vesiputki 

 



Vesilaitos 

 



Vesiputki 

 



Tuulivoima 

 



Vesiputki 

 



Vesihana 



Käsienpesu 

 



”Aseistetut sotilaat ovat hyökänneet kotiinne ja sitoneet jalkanne 
yhteen, ettette pääsisi pakenemaan. Kuulette miten taloja 

ympärillänne sytytetään tuleen – on aika paeta! 

Tehtävä: Seiskää rivissä ja sitokaa vierustoverien kanssa jalkanne yhteen, 
juoskaa merkitty matka lähtöviivalta maaliviivalle mahdollisimman 
nopeasti. 

Pakomatka omasta kodista 



Maan rajan ylitys 

 

”Ihmisten pakoa maasta on yritetty estää asettamalla korkeita piikkilankoja 
maan rajoille. Ihmiset yrittävät kuitenkin kaikkensa, jotta he pääsisivät 

pakolaisleirille turvaan aseistetuilta sotilaita, jotka vahtivat ylityspaikkoja. 
Ylityksessä on oltava mahdollisimman nopea, ettei kukaan huomaa.”   

 

 

 

Tehtävä: Ylittäkää edessä oleva naru koskematta siihen. Kaikki ryhmän jäsenet 
saavat auttaa ylittäjää, mutta rajan voi ylittää vain kerran ja rajan ylitettyään 
henkilö ei voi enää palata rajan toiselle puolelle. 

 



Matka pimeässä 

”Maan raja-alueille on asetettu miinoja. On myöhä ja aurinko on 
laskenut, matkaanne valaisee vain taivaalla loistava kuu. Teidän 
on päästävä mahdollisimman pian pakolaisleirille, josta toivotte 

löytävänne sukulaisenne. Kulkekaa varoen, mutta pitäkää 
kiirettä, etteivät sukulaisenne ehdi lähtemään ennen 

saapumistanne!” 

 
Tehtävä: Valitkaa ryhmästänne yksi jäsen, jonka silmät sidotaan. Hän kulkee sokkona 
muiden verbaalisten ohjeiden avulla edessä olevan radan läpi. Radalle on asetettu 
muutamia esteitä, joita täytyy väistää. Osumasta esteeseen saa aikasakkoa. 

 

 



Matka uuteen maahan 

”Saatte ylipuhuttua veneenomistajan kuljettamaan teidät 
turvaan pakolaisleiriltä toiseen maahan, mutta tilaa on vähän ja 

kaikkien on mahduttava kyytiin.” 

 

 

Tehtävä: Tehkää ryhmästänne niin tiivis muodostelma 
kuin mahdollista. Ympärysmittanne mitataan. 



Kuulustelu 

”Uudessa maassa, jossa ei ole sotaa, teitä odottaa viranomaiset 
jotka haluavat kuulustella teitä ja varmistaa onko perheenne 

oikeutettu turvapaikkaan rauhan maassa. Olosi on turvaton, et 
ymmärrä kaikkea mitä sinulta kysytään, viranomaiset tuntuvat 

pelottavilta ja kaikki uudessa maassa tuntuu niin erilaiselta. 
Kaipaatte kotianne, ystäviänne, arkeanne, mutta se kaikki on 

mennyttä. Kotiinpaluu ei ole vaihtoehto.” 

 

 

Tehtävä: Vastatkaa mahdollisimman nopeasti 
ihmisoikeusväittämiin. Ne ovat joko totta tai tarua. 


