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SISÄLLYS 
 
Oppaan harjoitukset on suunniteltu osaksi Ilmastonmuutos ja pakolaisuus -opetusmateriaalia. 
Materiaalin osat, Powerpoint ja sen taustamateriaali sekä harjoitukset, täydentävät toisiaan, ja 
muodostavat yhdessä toimivan opetuskokonaisuuden. Opetusmateriaali on suunnattu 
yläkouluikäisille ja toisen asteen opiskelijoille. Harjoitusten toteuttamiseen et tarvitse muuta 
kuin tulostettavia tarinoita ja valokuvia sekä fläppipaperia/kartonkia, post-it-lappuja, kyniä ja 
tusseja. Oppimateriaalissa nähtävät valokuvat on ottanut Outi Neuvonen, ja materiaalissa on 
hyödynnetty hänen valokuvausmatkallaan tekemiä haastatteluita Ugandasta syksyltä 2019.   
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TEHTÄVÄ: MIKSI-MIKSI-MIKSI? 
 
Miksi-miksi-miksi -harjoitus sopii hyvin ”Miksi ihmiset pakenevat?” -osan alkuun. Sen 
tekemiseen ei tarvitse ennakkotietoa pakolaisuudesta, ja siksi harjoitus toimii hyvänä 
johdatuksena ilmastonmuutos ja pakolaisuus -teemaan.  

 
Tavoite: Harjoitteen avulla osallistujat pureutuvat pakolaisuuden ja muuttoliikkeen juurisyihin 
ja tunnistavat niihin liittyviä syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä ilmastonmuutokseen.  

  
Tarvitset: Fläppipaperia ja tusseja  

  
Kesto: 20min 

 
Ohjeet:  
 

1. Jaa oppilaat 3–4 henkilön ryhmiin ja anna jokaiselle ryhmälle yksi suuri fläppipaperi.  
2. Pyydä oppilaita asettamaan fläppipaperi vaakatasoon ja piirtämään 3 poikittaisviivaa 

niin, että paperiin muodostuu 4 saraketta. Pyydä heitä kirjoittamaan kysymys ”miksi 
ihmiset jättävät kotinsa?” ensimmäiseen sarakkeeseen. Kannattaa piirtää 
esimerkkikaavio taululle oheisen mallin mukaan ohjeiden tueksi.  

3. Kerro, että harjoituksessa on 4 vaihetta. Kuhunkin vaiheeseen on 3 minuuttia aikaa, 
joten kannusta oppilaita kirjaamaan mieleen tulleet asiat ylös nopeassa tahdissa.   

4. Ensimmäisessä vaiheessa pyydä oppilaita kirjoittamaan toiseen sarakkeeseen kaikki 
vastaukset kysymykseen ”miksi ihmiset jättävät kotinsa?”, joita he keksivät. Vastaukset 
kirjoitetaan allekkain.  

5. Toisessa vaiheessa pyydä oppilaita tarkastelemaan omia vastauksiaan ja kirjoittamaan 
kolmanteen sarakkeeseen, miksi näin on. Heidän tulisi siis esittää jokaiselle 
kirjoittamalleen asialle kysymys ”miksi?”.  

6. Kolmannessa vaiheessa pyydä oppilaita tarkastelemaan kolmannen sarakkeen 
vastauksia, kysymään jatkokysymys ”miksi?” ja kirjaamaan vastaukset neljänteen 
sarakkeeseen.  

7. Neljännessä vaiheessa pyydä osallistujia ympyröimään vastaukset, jotka liittyvät 
heidän mielestään ilmastoon/ilmastonmuutokseen.  
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8. Lopputuloksena syntyy kaavio, joka kuvaa siirtolaisuuden välittömiä syitä sekä 
taustasyitä ja riippuvuussuhteita. Kysymyksiin vastaamiseen kuuluukin muuttua 
haastavaksi, sillä harjoituksessa käsitellään kahta suurta ilmiötä, joiden syy- ja 
seuraussuhteet ovat globaalit. Keskustele oppilaiden kanssa harjoituksen ja sen 
tulosten herättämistä ajatuksista. Voit käyttää reflektiokeskustelussa esimerkiksi 
seuraavia kysymyksiä:  
• Muuttuiko ”miksi”-kysymykseen vastaaminen jossain vaiheessa hankalaksi? Missä 

vaiheessa?  
• Oliko ilmiöiden välisiä yhteyksiä helppo tunnistaa?  
• Kuinka moni vastauksistanne liittyi ilmastoon/ilmastonmuutokseen? Kuinka monta 

vastausta ympyröitte?  
• Mitkä tunnistamistanne syy- ja seuraussuhteista ovat faktatiedoin todistettavissa ja 

mitkä eivät?  
• Tarkastele viimeistä sarakkeita. Onko oikeudenmukaista, että näin tapahtuu? Mitä 

voisimme tehdä, jotta asiat muuttuvat?  
 

 

 

 

 

 

 

 
-Ohjedia? 
 

 

 

Esimerkki fläppipaperista. 

 

Lähde: Harjoitus on sovellettu Oxfamin "Citizenship in the Classroom" -oppaasta.  

 

Miksi ihmiset 
jättävät kotinsa? 
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TEHTÄVÄ: ILMASTOKUVAT 
 
Ilmastokuvat -harjoitus sopii hyvin ”Miksi ihmiset pakenevat?” -osion yhteyteen.  

 
Tavoite: Harjoitteen avulla osallistujat tunnistavat siirtolaisuuden ja ilmastonmuutoksen 
yhteyksiä.  
   
Tarvitset: ilmastokuvat tulostettuna (liite 1), taulu ja tusseja  
  
Kesto: 20min 
 
Ohjeet:  
 

1. Tulosta ilmastokuvat (liite 1) A4-koossa.  
2. Jaa oppilaat ryhmiin niin, että jokainen ryhmä saa eri ilmastonmuutokseen liittyvän 

kuvan Ugandasta. Jos oppilaita on hyvin vähän, voit antaa yhdelle ryhmälle kaksi 
kuvaa.  

3. Pyydä ensin ryhmiä keksimään kuvan tilannetta kuvaava otsikko esim. tulva.   
4. Pyydä ryhmiä pohtimaan, kuinka kuva liittyy ilmastonmuutokseen ja pakolaisuuteen, ja 

listaamaan mahdollisimman monta asiaa.  
5. Pyydä ryhmiä tuomaan vuorotellen kuvat taululle ja kirjaamaan otsikot niiden viereen. 

Kysy oppilailta, kuinka heidän kuvansa liittyy ilmastonmuutokseen ja pakolaisuuteen.  
6. Kun kaikki kuvat ovat taululla, pyydä oppilaita tulemaan uudelleen taululle ja piirtämään 

nuoli kuvien välille, jotka heidän mielestään liittyvät yhteen. Vaihtoehtoisesti voit 
haastatella ryhmää ja piirtää itse nuolet heidän vastaustensa pohjalta.  

7. Kerro harjoituksen päätteeksi, että kuvat ovat Ugandasta, pakolaisasutusalueilta, joissa 
kuivuus, tulvat, veden puute, viljelyn haasteet ja nälkä näkyvät ihmisten päivittäisessä 
elämässä. Voit kertoa kuvista ja niiden yhteyksistä lisää oheisen tukilistan avulla. Voitte 
myös siirtyä käsittelemään teemaa Powerpointin kautta kohdasta ”Ilmastonmuutos 
muuttoliikkeen aiheuttajana”. 
 

Tukilista keskusteluun:  
 

• Kuivuus (kuva 1, s.15) liittyy mm. vedenpuutteeseen, nälkään ja viljelyyn. Kuivuus 
hankaloittaa viljelyä ja sen vuoksi sadot ovat niukkoja ja ruuasta on pulaa. 
Vedenpuutteen vuoksi juomavedeksi käytetään myös likaista järvivettä. 
 

• Puiden hakkuu (kuva 2, s.16) liittyy mm. vedenpuutteeseen, nälkään, metsäkatoon 
ja kuivuuteen. Metsiä hakataan, jotta saadaan hiekkaa talojen rakentamiseen sekä 
puuta tulentekoon ruoanlaittoa ja vedenpuhdistusta varten. Metsien hakkaaminen 
vahvistaa metsäkatoa ja kuivuutta. Metsien hakkaaminen suuressa mittakaavassa 
kiihdyttää ilmaston lämpenemistä, kun hiilinielut vähenevät. Nakivalessa, 
Kyangwalissa ja Adjumanissa puiden hakkaamisten haitat on huomioitu: metsiä 
suojellaan, hakkuita säännöstellään ja puita istutetaan. Esim. Kyangwalissa naiset 
saavat hakea puita metsästä keskiviikkoisin. Myöskään uusia viljelypalstoja ei 
raivata entiseen tahtiin vaan pidempään alueella asuneet luovuttavat viljelypalstoja 
uusille pakolaisille 
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• Sairaudet (kuva 3, s.17) liittyvät mm. vedenpuutteeseen ja kuivuuteen sekä 
toisaalta koulutukseen. Kun puhdasta juomavettä ei ole riittävästi saatavilla, monet 
käyttävät järvivettä, jonka kautta sairaudet leviävät. (80% Nakivalen ihmisistä 
kantaa vedestä saatua bakteeria, jonka aiheuttama sairaus johtaa hoitamattomana 
kuolemaan. Monella ei ole varaa yksityisiin lääkäriasemiin, josta saisi lääkkeitä, sillä 
viljely on epävarmaa muuttuneen ilmaston vuoksi. Lisäksi veden kautta leviävät 
punkit, ihottuma, ripuli, ja kolera.) Koulutukseen sairaudet liittyvät siten, että moni 
tietää taudeista, mutta ei tahdo muuttaa tapojaan tai usko uutta tietoa.  

 
• Ruoka/nälkä (kuva 4. s. 18) liittyvät mm. viljelyyn, johon puolestaan vaikuttavat 

kuivuus ja tulvat/rankkasateet sekä sadekausien ennalta-arvaamattomuus. 
 
• Vedenpuute (kuva 5, s. 19) ja erityisesti puhtaan juomaveden puute liittyy mm. 

kuivuuteen ja toisaalta sairauksiin. Juomavettä haetaan järvestä, jonka vesi ei ole 
puhdasta ja levittää sairauksia. Järvestä myös kalastetaan ja vettä käytetään 
muutenkin ruuanlaittoon. Kuivuuden ansiosta järviä on kuivunut, jolloin 
kalastusmahdollisuudet vähenevät, mikä pahentaa pakolaisten kokemaa nälkää. 
(Kuvassa: Kayinga Anunly)  

 
• Kierrätystavara (kuva 6, s. 20) liittyy mm. pakolaisten kokemaan nälkään ja 

vedenpuutteeseen ja siihen, että rahaa ei ole. Pakolaisasutusalueelle päätyvät 
kaikkein huonokuntoisimmat kengät ja vaatteet, joista suuri osa on käyttökelvotonta 
lumppua. Kierrätysvaatteita pyritään myymään lisäansion toivossa. Nopeammin 
kehittyneiden maiden kulutuskulttuuri itsessään on yksi ilmastonmuutoksen 
taustatekijä. Vaateteollisuus on tästä esimerkki. 

 
Tulvat (kuva 7, s. 21) liittyvät mm. viljelyyn ja sitä kautta nälkään, sillä ne pilaavat 
viljelmiä. Toisaalta ne liittyvät arjen sujuvuuteen. Rankkasateet ja tulvat voivat 
vaikeuttaa koulunkäyntiä, kun luokkahuoneet tulvivat. Avustusrekat eivät pääse 
kuljettamaan ruoka- ja vesiapua, kun tulvat muuttavat tiet mutavelliksi. 

 
• Koulutus (kuva 7. s. 21) liittyy mm. sairauksiin, viljelyyn, puidenhakkuuseen jne. 

Koulutuksella on merkittävä rooli kaiken muutoksen aikaan saamisessa. Ihmiset 
esimerkiksi tietävät järviveden aiheuttamista sairauksista, mutta eivät välttämättä 
usko uutta tietoa tai halua muuttaa tapojaan. Koulutus liittyy myös mm. uusien 
viljelytapojen tai energiantuottotapojen käyttöön ottoon. 

 
• Viljely (kuva 8, s. 22) vaikeutuu ilmastonmuutoksen voimistamien kuivuuden ja 

tulvien myötä. Viljelyyn varatut tilat ovat rajatut, sillä puidenhakkuuta on 
vähennettävä. Viljelyn haasteet heijastuvat suoraan ihmisten kokemaan nälkään ja 
ruoan yksipuolisuuteen, mikä voi osaltaan altistaa sairauksille.   

 
• Aurinkoenergiaa (kuva 9, s. 23) käytetään pakolaisasutusalueella paljon. 
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TEHTÄVÄ: OIKEUDET 

UHATTUINA 
Oikeudet uhattuina -harjoitus sopii hyvin ”Ilmastonmuutos ajaa ihmiset ahtaalle” -osion 
alkuun.  

 
Tavoite: Harjoituksen tavoitteena on pohtia, kuinka ihmisoikeudet toteutuvat 
pakolaisasutusalueiden asukkaiden elämässä, jossa ilmastonmuutos näkyy jo ihmisten arjessa. 
Harjoitus kehittää oppilaiden empatiataitoja.  

  
Tarvitset: Ihmisoikeustaulukko dialla, post-it -lappuja, teksti Nakivalesta, liite 2 ”Ihmisoikeudet 
ja niiden toteutuminen Ugandan pakolaisasutusalueilla” 

  
Kesto: 15-20min 

 
Ohjeet:  

1. Näytä oppilaille dialla ihmisoikeustaulukko. Anna heille hetki aikaa tutustua siihen ja 
mahdollisuus kysyä, mitä oikeudet tarkoittavat.   

2. Pyydä oppilaita valitsemaan heille 5 tärkeintä oikeutta ja kirjoittamaan ne post-it-
lapuille (1 oikeus per lappu). 

3. Pyydä oppilaita kuvittelemaan, että he muuttavat nyt asumaan Ugandan 
pakolaisasutusalueelle. Lue heille teksti Ugandan pakolaisasutusalueelta. Voit pyytää 
heitä sulkemaan silmät ja eläytymään kuvaukseen.  

4. Tämän jälkeen pyydä heitä kääntämään ylösalaisin ne oikeudet(=post-it-laput), joiden 
he eivät usko toteutuvan Ugandan pakolaisasutusalueella. 

5. Keskustele ryhmän kanssa harjoituksesta. Ensin voidaan keskustella pareittain tai 
pienryhmissä. Voit käyttää keskustelun tukena seuraavia kysymyksiä:  
• Mitä oikeuksia valitsit?  
• Jouduitko kääntämään post-it-lappuja? Minkä oikeuksien uskoit olevan 

uhattuina Ugandan pakolaisasutusalueella? Miltä lappujen kääntäminen tuntui?  
• Miten ilmasto ja ilmastonmuutos vaikuttivat oikeuksien toteutumiseen tekstissä? 
• Miten oikeuksien toteutumista voisi edistää? (Tämän kysymyksen sijaan, voit 

tehdä lopuksi ilmastokompassi -harjoituksen.) 
6. Kerro lopuksi lyhyesti, kuinka oikeudet toteutuvat Ugandan pakolaisasutusalueella. 

Voit käyttää tässä tukena liitettä 2 ja yhteenvetoa oikeuksien toteutumisesta:  
• Valtaosa oikeuksista toteutuu tai niiden toteutuminen on mahdollista 

periaatteessa.  
• Käytännössä tilanteet ovat kuitenkin haastavia ja mahdollisuudet rajatut. 

Oikeudet kehitykseen ja koulutukseen, työhön lepoon ja vapaa-aikaan ja 
riittävään elintasoon ovat tästä hyviä esimerkkejä.  

• Oikeus kansalaisuuteen ei toteudu Ugandassa, sillä pakolaiset eivät voi saada 
Ugandan kansalaisuutta eivätkä siksi voi koskaan täysin kotoutua Ugandaan. 

• Ilmastonmuutos vaikeuttaa mm. viljelyä, minkä vuoksi ruoasta ja tuloista on 
pulaa ja riittävä elintaso ei toteudu.  

7. Lopuksi tuo esiin, että Ugandan pakolaisasutusalueiden järjestelyt ovat monelta osaa 
poikkeukselliset ja useammat oikeudet ovat uhattuina monilla maailman 
pakolaisleireistä.   
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TEHTÄVÄ: 

SOPEUTUMISKEINOJA  
 

Sopeutumiskeinoja harjoitus sopii ”Globaalit haasteet vaativat globaaleja ratkaisuja” -osion 
yhteyteen. Sen jatkumoksi sopii hyvin ”ilmastokompassi” -harjoitus.  

 
Tavoite: Harjoitus tutustuttaa oppilaat Ugandan pakolaisasutusalueiden ihmisten elämään ja 
siihen, kuinka ilmastonmuutos ja siihen sopeutuminen näkyy heidän arjessaan. Tarinoihin 
tutustuminen vahvistaa oppilaiden empatiataitoja.  

  
Tarvitset: 3 tarinaa tulostettuna (liite 4)  

  
Kesto: 20 min 

 
Ohjeet:  
 

1. Tulosta 3 tarinaa jaettavaksi oppilaille. Voit tulostaa kaksi kappaletta kustakin 
tarinasta, mikäli sinulla on suuri ryhmä (yli 15hlöä).  

2. Jaa oppilaat 3 tai 6 ryhmään ja jaa jokaiselle ryhmälle yksi tarina. Voit kertoa, että 
tarinoiden ihmiset ovat pakolaisia, joita haastateltiin ilmastonmuutokseen liittyen 
Ugandassa syksyllä 2019.  

3. Pyydä heitä tutustumaan tarinaan ja vastaamaan seuraaviin kysymyksiin.  
• Millaisia haasteita ilmastonmuutos on tuonut kyseisen henkilön elämään? 
• Millaisia sopeutumiskeinoja he ovat löytäneet? Miten he ovat ratkaisseet 

haasteita?   
4. Pyydä ryhmiä esittelemään haasteet ja sopeutumiskeinot muulle luokalle. 
5. Keskustele ryhmän kanssa harjoituksesta ja sen herättämistä ajatuksista. Voit käyttää 

alla olevia kysymyksiä keskustelun tukena:  
• Mitä mieltä olet siitä, että ihmiset pakolaisasutusalueella joutuvat etsimään 

sopeutumiskeinoja? 
• Miten ilmastonmuutokseen sopeutuminen eroaa Suomessa ja Ugandassa? Mikä 

on yhteistä? 
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TEHTÄVÄ: KESTÄVÄÄ 

KEHITYSTÄ 
 
Kestävää kehitystä -harjoitus sopii hyvin ”Globaalit haasteet vaativat globaaleja ratkaisuja?” -
osion yhteyteen.  

 
Tavoite: Harjoitteen avulla osallistujat tunnistavat siirtolaisuuden ja ilmastonmuutoksen 
ratkaisujen yhteyksiä kestävään kehitykseen.  
   
Tarvitset: Kestävän kehityksen tavoitteet (dia 32) 
  
Kesto: 20min 
 
Ohjeet:  
 

8. Jaa oppilaat pareihin tai ryhmiin.  
9. Näytä heille dia kestävän kehityksen tavoitteista. Jos ette ole käsitelleet tavoitteita 

aikaisemmin, voit kertoa heille lyhyesti YK:n Agenda2030-tavoiteohjelmasta. (Lisätietoa 
esim. https://www.ykliitto.fi/yk-teemat/kestava-kehitys/kestavan-kehityksen-tavoitteet )  

10. Pyydä oppilaita keskustelemaan seuraavista kysymyksistä 10min:  
• Mitä tavoitteita edistämällä voimme vastata ilmastonmuutoksen ja 

pakolaisuuden haasteisiin?  
• Mikä kestävän kehityksen tavoite on Pakolaisavun työssä erityisen tärkeä? 

11. Keskustelkaa ryhmien ajatuksista yhdessä.  
12. Käytä keskustelussa tukena Ilmastonmuutos ja pakolaisuus -opetusmateriaalin 

taustamateriaalia (kohta ”dia 32”).  

 

           Kestävän kehityksen tavoitteet.  

https://www.ykliitto.fi/yk-teemat/kestava-kehitys/kestavan-kehityksen-tavoitteet
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TEHTÄVÄ: ILMASTOKOMPASSI 
 
”Ilmastokompassi” -harjoitus sopii hyvin tunnin loppuun sekä ilmastonmuutos ja pakolaisuus -
opetusmateriaalin ”Mitä minä voin tehdä?” -osioon. Ilmastokompassia voi hyödyntää myös 
teemaan liittyvän projektin käynnistämiseen, jolloin kompassin voi jättää luokan seinälle 
inspiroimaan ja muistuttamaan suunnitelmasta.  

 
Tavoite: Harjoituksen tavoitteena on innostaa oppilaita pohtimaan ratkaisuja, joilla hillitä 
ilmastonmuutosta sekä siihen liittyvää siirtolaisuutta.  

  
Tarvitset: Kompassi piirrettynä fläppitaululle, visiointiteksti (alla), post-it-lappuja 

  
Kesto: 10-15min 

 
Ohjeet:  
 

1. Kerro oppilaille, että suuntaamme katseen hetkeksi tulevaisuuteen, vuoteen 2035.  
2. Lue heille alla oleva visiointiteksti. Voit pyytää oppilaita sulkemaan silmät ja eläytymään 

tulevaisuuden aikaan.  
 
”On vuosi 2035. Sinua hymyilyttää. Ennen mahdottomilta tuntuneet ja ahdistavat 
globaalit haasteet ovat alkaneet purkautua. Ilmaston lämpeneminen on hidastunut ja 
myös ilmastosiirtolaisuus on kääntynyt laskuun.  Muuttuneisiin elinoloihin löydettiin 
uusia, toimivia ratkaisuja niin Suomessa, Ugandassa kuin muuallakin maailmassa. 
Ihmiset innostuivat sankoin joukoin mukaan positiiviseen muutokseen. Ihmisten tahto 
heijastui koulujen toimintaan ja myös poliittiseen päätöksentekoon. Muutosta ei koettu 
luopumisena, vaan samalla uutena mahdollisuutena. Muutoksen tekivät mahdolliseksi 
sinä, ystäväsi, koulukaverisi sekä ihmiset ja päättäjät Suomessa, Ugandassa ja muualla 
maailmassa. Olet ylpeä itsestäsi, ja kaikista, jotka tekivät rohkeita valintoja ja yhdistivät 
voimansa.”  
 

3. Pyydä oppilaita kirjoittamaan post-it-lapuille, mitä he/koulu/Suomi/EU tekivät, jotta 
muutos oli mahdollinen. Yhdelle lapulle tulisi kirjoittaa vain yksi asia.  

4. Kiinnitä sillä välin seinälle suuri kompassi ja nimeä sen sakarat esim. seuraavalla 
tavalla: minä, koulu, Suomi, EU.  

5. Viimeisessä vaiheessa pyydä oppilaat sijoittamaan laput kompassin eri sakaroiden 
ympärille.  

6. Keskustele oppilaiden kanssa vastauksista: 
• Mitkä teot on helppo toteuttaa? Mitkä ovat vaikeampia? Mitkä teot voitaisiin 

toteuttaa jo nyt, esim. koulussa?  
7. Sopikaa yhdessä, kuinka oppilaiden ideoita voidaan edistää, jos suinkin mahdollista.  
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Esimerkki kompassista. Piirrä taululle/fläppipaperiin vain 4 sakaraa.  
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PROJEKTI-IDEA 1: JÄRJESTÄ 

ILMASTO JA PAKOLAISUUS  

-NÄYTTELY   
 
Tavoite: Valokuvanäyttelyn tavoitteena on tutustuttaa oppilaat ilmastonmuutokseen 
vaikutuksiin ihmisten elämässä Ugandan pakolaisasutusalueilla. Näyttely herättää ajatuksia 
yksilöiden kokemuksista ja avaa globaaleja syy- ja seuraussuhteita. 
 
Kenelle: Alakoulu- ja yläkouluikäiset, toisen asteen opiskelijat  
 
Tarvitset: Seinätilaa, valokuvat, kuvatekstit ja ripustustarvikkeet (lähetämme kaiken 
tarvittavan)  
 
Kesto: Esim. 1-3vkoa, voit määritellä keston itse  
 
Ohjeet:   
 

1. Tilaa valokuvanäyttely Pakolaisavun verkkosivuilta: pakolaisapu.fi/koulut tai kysy lisää: 
globaalikasvatus@pakolaisapu.fi 

2. Varaudu vastaanottamaan näyttely toimituspäivänä ja maksamaan postituskulut.  
3. Pystytä näyttely lähetyksen kanssa tulleiden ohjeiden mukaisesti. Jos kyseessä on 

alakoulu, laita vain osa kuvista näkyville (ohjeiden mukaisesti).  
4. 2. Suunnittele, ketkä näyttelyyn osallistuvat ja milloin. Osallistuvatko kaikki koulun 

oppilaat vai tietyt luokat? Varataanko näyttelyyn tutustumiselle erillinen aika vai 
tutustuvatko oppilaat siihen halutessaan esimerkiksi välitunneilla?  

5. Pohdi, kuinka oppilaat voisivat osallistua näyttelyn toteutukseen. Voisivatko he vastata 
näyttelyn pystytyksestä tai järjestää näyttelyn yhteyteen keskustelutilaisuuden tai 
tietovisan? Tai voisivatko he järjestää näyttelyn yhteyteen tilaisuuden, johon kutsutaan 
vaikkapa perheenjäseniä?  

6. Päätä tai suunnittele yhdessä oppilaiden kanssa, kuinka näyttelyä ja sen herättämiä 
ajatuksia käsitellään. Voit hyödyntää tässä Ilmasto ja pakolaisuus -materiaalin 
harjoituksia. Esimerkiksi ”Ilmastokompassi” -harjoitus kannustaa pohtimaan ilmastoon 
ja siirtolaisuuteen liittyviä ratkaisuja meillä ja maailmalla.  

7. Näyttelyn päättymisen jälkeen pakkaa se huolellisesti ja lähetä takaisin Pakolaisavulle.  
  
  

mailto:globaalikasvatus@pakolaisapu.fi
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PROJEKTI-IDEA 2: KOKOA 

OMA ILMASTONÄYTTELY  
 

Projektin voi toteuttaa esimerkiksi Ilmasto ja pakolaisuus -aiheisen oppitunnin tai ilmasto ja 
pakolaisuus -valokuvanäyttelyn jälkeen. Halutessaan näyttelyt voi myös yhdistää, jolloin 
voidaan pohtia Ugandan pakolaisasutusalueiden ja Suomen näkökulmia ilmastonmuutokseen.  
 
Tavoite: Projektin tavoitteena on, että oppilaat syventyvät ilmastonmuutokseen Suomessa 
asuvien ihmisten näkökulmasta. Projekti innostaa myös oppilaita ilmastotekoihin.  
 
Tarvitset: Puhelimet tai tabletit kuvien ottoon, tulostin tai diaprojektori  
 
Kesto: Projektin voi jakaa esim. 3-4vko:n ajalle  
 
Ohjeet:  
 

1. Järjestä oppitunti, jolloin esittelet projektin idean tai käynnistä projekti Ilmasto ja 
pakolaisuus -aiheisen oppitunnin päätteeksi.  

2. Pyydä oppilaita suunnittelemaan esimerkiksi pareittain, ketä he voisivat haastatella ja 
valokuvata. Haastateltavat voivat olla perheenjäseniä, naapureita tai muita oppilaiden 
mielestä kiinnostavia henkilöitä. Voit kannustaa oppilaita ottamaan yhteyttä myös 
tuttavapiirin ulkopuolisiin henkilöihin. Valokuvat voivat kuvata henkilöiden ohella myös 
vaikkapa luontoa. Varmista, että jokaisella ryhmällä on käytössään kamera.  

3. Oppilaat voivat hyödyntää haastattelussa alla olevia kysymyksiä tai keksiä omia 
kysymyksiä. Voit myös valita osan kysymyksistä pakollisiksi kaikille ja pyytää jokaista 
paria ideoimaan esimerkiksi viisi kysymystä lisää.  

4. Anna oppilaille esimerkiksi 2-3viikkoa aikaa toteuttaa haastattelut. Pyydä heitä 
valitsemaan 2-3 parasta kuvaa ja kirjoittamaan niihin kuvatekstit.  

5. Järjestäkää haastattelujen tuotoksista pieni näyttely. Voitte tulostaa kuvat seinälle ja 
jättää näyttelyn esille esim. muutamaksi viikoksi. Vaihtoehtoisesti tuotokset voidaan 
esitellä vaikkapa tietokoneen ja diaprojektorin kautta.  

6. Halutessanne voitte ottaa yhteyttä paikalliseen lehteen tai muuhun mediaan ja 
ehdottaa aiheesta juttua. Ilmastonmuutos on ajankohtainen aihe ja nuorten toteuttamat 
projektit voivat kiinnostaa myös suurempaa yleisöä. 

 
Mallikysymyksiä haastatteluihin:  

• Mitä ilmastonmuutos merkitsee sinulle?  
• Miten ilmastonmuutos näkyy omassa elämässäsi?  
• Mitä olet tehnyt ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi? Mikä on muuttunut 

lähipiirissäsi?  
• Miten voisimme auttaa heitä, jotka kärsivät ilmastonmuutoksen seurauksista jo?  
• Millaisia terveisiä tahtoisit lähettää Suomen tai maailman päättäjille?  
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PROJEKTI-IDEA 3: 

SUUNNITTELE OMA PROJEKTI  
 
Oppilaslähtöinen, aiheeseen liittyvä projekti toimii hyvänä jatkumona ilmasto ja pakolaisuus -
aiheiselle oppitunnille tai valokuvanäyttelylle.  
 
Tavoite: Oma projekti innostaa oppilaita konkreettisiin ilmastotekoihin ja tarjoaa kanavan 
vaikuttaa. Projektin kautta ratkaisukeskeinen ajattelu vahvistuu.  
 
Tarvitset: Ilmastokompassi, fläppipaperia/kartonkeja projektisuunnitteluun 
 
Kesto: Projektisuunnitteluun voi käyttää esim. 2 oppituntia, mutta varsinaiselle projektien 
toteutukselle olisi hyvä varata riittävästi aikaa periodin, lukukauden tai -vuoden varrelle, 
projekteista riippuen. 
 
Ohjeet:   
 

1. Tee alkuun ”ilmastokompassi” -harjoitus tai hyödynnä aiemmalla tunnilla tehdyn 
ilmastokompassin vastauksia.  

2. Pyydä oppilaita valitsemaan ilmastokompassin vastauksista itselleen tavoite. 
Tavoitteen tulisi olla sellainen, että sen toteutus on mahdollinen omien ja koulun 
resurssien puitteissa. Oppilaat voivat myös halutessaan ideoida uuden tavoitteen.  

3. Jaa oppilaat ryhmiin niin, että kaikki pääsevät suunnittelemaan itseään kiinnostavaa 
projektia.  

4. Pyydä ryhmiä suunnittelemaan tavoitteen toteutumiseksi konkreettinen projekti. Osana 
projektisuunnittelua heidän tulisi vastata ainakin seuraavin kysymyksiin:  

• Mikä on projektin tavoite? Mikä muuttuu, kun projekti onnistuu?  
• Kuka/ketkä projektista hyötyvät?  
• Mitä projektissa konkreettisesti tehdään? (Miten tavoite saavutetaan?)  
• Kuka/ketkä projektin toteuttavat?  
• Millainen on projektin aikataulu?  
• Kenen/minkä tahojen kanssa tehdään yhteistyötä?  

5. Pyydä ryhmiä valmistelemaan lyhyt ”myyntipuhe” projektista, jonka he esittelevät koko 
luokalle. Kerro, että he voivat käyttää myyntipuheen tukena visuaalisia elementtejä.  

6. Lopussa voitte äänestää projektista, jota koko luokka lähtee yhdessä toteuttamaan.  
7. Jos tahdotte yhdistää projektiinne pakolaisuuden ja maahanmuuton teemoja, 

Pakolaisapu konsultoi mielellään projektisuunnittelussa: 
globaalikasvatus@pakolaisapu.fi  

 
 

  

mailto:globaalikasvatus@pakolaisapu.fi
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LIITE 1: ILMASTOKUVAT
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LIITE 2: IHMISOIKEUDET JA 

NIIDEN TOTEUTUMINEN 

UGANDAN 

PAKOLAISASUTUSALUEILLA 
 
Liite harjoitukseen ”Oikeudet uhattuina” 
 
1. Oikeus elämään 
 
 
 
 

2. Uskonnon vapaus 3. Oikeus työhön 4. Sananvapaus ja 
yhdistymisvapaus 
 
 
 
 

5. Liikkumisen 
vapaus 
 
 

6. Oikeus 
kansalaisuuteen ja 
oikeus tulla 
tunnustetuksi 
henkilönä 
 

7. Oikeus 
kehitykseen ja 
opetukseen 

8. Oikeus lepoon, 
vapaa-aikaan ja 
yhteiskunnan 
sivistyselämään 
 
 

9. Oikeudenmukai-
nen oikeudenkäynti 
 
 
 

10. Oikeus 
omaisuuteen ja 
riittävään elintasoon 

11. Syrjinnän kielto 12. Oikeus osallistua 
julkiseen toimintaan 
ja päätökseen tekoon 
 
 
 

13. Oikeus 
turvapaikkaan 

14. Orjuuden, 
pakkotyön, kidutuksen 
ja mielivaltaisen 
pidätyksen kielto 
 

15. Oikeus 
avioliittoon ja 
perheen 
perustamiseen sekä 
perhe-elämän 
suojaan 

16. Oikeus 
sosiaaliturvaan 
 

Lähde: ihmisoikeudet.net  
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1. Oikeus elämään 
Ugandan pakolaisasutusalueilla pakolaiset ovat turvassa ja siten oikeus elämään toteutuu.  
 
2. Uskonnon vapaus 
Uskonnon vapaus toteutuu pakolaisasutusalueilla, sillä pakolaiset voivat harjoittaa 
valitsemaansa uskontoa.  
 
3. Oikeus työhön  
Pakolaisilla on oikeus työhön, mutta käytännössä töitä on hyvin vähän tarjolla. Englannin 
kielen kurssin käyneiden on yleensä helpompaa löytää töitä.  
 
4. Sananvapaus ja yhdistymisvapaus 
Yhdistymisvapaus toteutuu, sillä ihmiset voivat kokoontua vapaasti. Myös sananvapaus ja 
mielipiteen vapaus toteutuvat.  
 
5. Liikkumisen vapaus 
Ugandan pakolaisasutusalueilla liikkumisen vapaus toteutuu hyvin. Monissa muissa maissa 
pakolaisleireillä tilanne on toinen.  
 
6. Oikeus kansalaisuuteen ja oikeus tulla tunnustetuksi henkilönä 
Pakolaisilla on oman maansa kansalaisuus, mutta Ugandan kansalaisuuteen heillä ei ole 
koskaan mahdollisuutta. Siksi monet elävät vuosikymmeniä pakolaisasutusalueella. 
Pakolaisilla on henkilökortit ja oman maansa kansalaisuus, minkä kautta he tulevat 
tunnustetuiksi henkilöinä.  
 
7. Oikeus kehitykseen ja opetukseen 
Oikeus kehitykseen ja opetukseen toteutuu periaatteessa. Käytännössä tilanne on kuitenkin 
hankala ja mahdollisuudet rajatut. Esimerkiksi koulutuksia/kursseja on rajatusti tarjolla. 
Kurssitarjonta riippuu siitä, millä alueilla eri järjestöt työskentelevät. Kurssitarjonta ei vastaa 
tarpeeseen, joten kaikki eivät pääse koulutuksen pariin. Esim. Ugandassa Pakolaisapu on 
ainoa järjestö, joka järjestää aikuisten lukutaitokoulutusta. Vuodessa koulutuksiin mahtuu n. 
15 000 pakolaista, mutta pakolaisasutusalueilla on satoja tuhansia lukutaidottomia aikuisia, 
etenkin naisia.  
 
8. Oikeus lepoon, vapaa-aikaan ja yhteiskunnan sivistyselämään 
Oikeus lepoon ja vapaa-aikaan toteutuu periaatteessa. Käytännössä monella on kuitenkin 
hyvin minimaalisesti vapaa-aikaa. Erityisesti naisten aika kuluu usein veden ja puiden hakuun, 
ruoanlaittoon, pyykinpesuun ja lasten hoitoon (lapsia on usein paljon ja jotkut hoitavat myös 
orvoiksi jääneitä lapsia). Joillakin on lisäksi pahoja traumoja, jotka estävät heitä nukkumasta 
kunnolla. Lepo ja uni kärsivät myös, jos ravintoa on liian vähän tai se on liian yksipuolista. 
Yhteiskunnan sivistyselämä pakolaisasutusalueilla tarkoittaa useimmille seurakunnan 
aktiviteetteja, jalkapalloa, käsitöitä tai kuorolaulua. Vaihtoehtoja on rajatusti.  
 
9. Oikeudenmukainen oikeudenkäynti 
Pakolaisasutusalueilla toimii oma oikeusjärjestelmä, jonka piirissä pakolaisasutusalueiden 
asukkaat ovat, ja heillä on oikeus oikeudenkäyntiin. Poliisi vastaa alueen turvallisuudesta.  
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10. Oikeus omaisuuteen ja riittävään elintasoon 
Oikeus omaisuuteen ja riittävään elintasoon toteutuu periaatteessa. Käytännössä moni elää 
kuitenkin niukkuudessa eikä heillä ole varaa mihinkään ylimääräiseen, esim. uusiin vaatteisiin. 
Monet elävät vähäisellä ja liian yksipuolisella ruoalla, minkä vuoksi lapsilla esiintyy 
aliravitsemusta. Maapala, jossa pakolaiset voivat viljellä on pieni, ja maaperä on haastava, 
minkä vuoksi viljely on vaikeaa. Käytännössä riittävä elintaso ei toteudu.  
 
11. Syrjinnän kielto 
Syrjinnän kiellon oikeus toteutuu periaatteessa. Käytännössä pakolaisasutusalueilla ilmenee 
kuitenkin rasismia, sillä pakolaiset ovat kotoisin eri maista.  
 
12. Oikeus osallistua julkiseen toimintaan ja päätökseen tekoon 
Tämä oikeus toteutuu osittain. Pakolaiset eivät ole Ugandan kansalaisia, joten he eivät voi 
esimerkiksi äänestää valtakunnallisissa vaaleissa.  Pakolaisasutusalueilla toimii kuitenkin 
erillinen paikallishallinto ns. korttelitaso, jonka piirissä pakolaiset voivat äänestää ja osallistua 
päätöksentekoon. Oikeus osallistua paikallistasolla voi toteutua heidän kohdallaan, jotka ovat 
saavuttaneet riittävän lukutaidon.   
 
13. Oikeus turvapaikkaan 
Oikeus turvapaikkaan on toteutunut pakolaisasutusalueiden asukkaiden kohdalla. He ovat 
saaneet turvapaikan. 
 
14. Orjuuden, pakkotyön, kidutuksen ja mielivaltaisen pidätyksen kielto 
Orjuuden, pakkotyön, kidutuksen kieltojen oikeudet toteutuvat. Mielivaltaiset pidätykset ovat 
hyvin harvinaisia ja liittyvät tapahtuessaan poliittiseen pakolaisuuteen. Valtaosa 
pakolaisasutusalueiden ihmisistä ei ole poliittisia pakolaisia, joten he ovat turvassa.  
 
15. Oikeus avioliittoon ja perheen perustamiseen sekä perhe-elämän suojaan 
Oikeudet avioliiton solmimisesta, perheen perustamisesta sekä perhe-elämän ja yksityisyyden 
suojasta toteutuvat.  
 
16. Oikeus sosiaaliturvaan 
Pakolaisilla ei ole oikeutta sosiaaliturvaan sellaisena kuin me sen tunnemme. Esimerkiksi eläke- 
tai työttömyysturvajärjestelmää ei ole. Pakolaiset saavat kuitenkin pienen avustusrahan 
ruokaa varten ja pakolaisasutusalueilta löytyy kouluja lapsille sekä terveyspalveluita.   
 
Huom! Ugandan pakolaisasutusalueiden systeemi on poikkeuksellinen. Monilla pakolaisleireillä 
useammat oikeudet ovat uhattuina.  
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LIITE 3: TEKSTI NAKIVALESTA   
 
Liite harjoitukseen ”Oikeudet uhattuina” 
 
Pakenit kotimaastasi Nakivalen pakolaisasutusalueelle Ugandaan. Konfliktit pakottivat sinut 
lähtemään. Pelkäsit henkesi puolesta, joten sinulla ei ollut muuta vaihtoehtoa. Nakivalessa koet 
olosi vihdoin turvalliseksi.   
 
On kuuma päivä, ainakin 35 astetta. Hiekka pöllyää ja kuivuus hallitsee edessäsi avautuvaa 
maisemaa. Hiekkaa ja savesta rakennettuja taloja ja pieniä viljelmiä on silmän kantamattomiin. 
Vastaantuleva nainen kertoo, että ennen alue oli täynnä metsää, mutta nyt suuri osa on 
hakattu pois. Kadunkulmassa joku myy Euroopasta tuotuja huonokuntoisen näköisiä second 
hand -vaatteita. Kaukaisuudessa siintää valtava muovipullojen kaatopaikka.  
 
Saat vuokraa vastaan pienen talon, jossa voit asua. Vuokra on 20 000 shillinkiä ja saamasi 
avustus 30 000 shillinkiä. Rahasi ovat tiukassa ja koitat pohtia, mistä saada lisätuloja. Sinulla 
ei ole varaa mihinkään ylimääräiseen, kuten uusiin vaatteisiin. Talossa on pieni ekoliesi, joka 
toimii hiilellä.  
 
Saat onneksi myös oman pienen maapalan ja voit alkaa viljellä maissia ja papuja. Kuulet, että 
pakolaisasutusalueella pidempään asunut mies joutui luopumaan maapalasta, jotta sitä voit 
saada sen. Toivot, että sataa riittävästi ja viljelmät tuottavat. Silloin sinun olisi mahdollista 
ostaa esimerkiksi vuohi tai kanoja. Ilmastonmuutos tekee viljelystä kuitenkin hyvin epävarmaa.  
 
Tutustut pakolaisasutusalueella jo pidempään asuneeseen naiseen. Hän kertoo, että lähellä on 
järvi, josta voit hakea vettä juomavedeksi ja ruoanlaittoon. Kiität naista ja lähdet järvelle veden 
hakuun. Järvellä huomaat, että sen pinnalla kelluu roskia ja vesi näyttää likaiselta. Täytät silti 
vesiastian. Myöhemmin saat kuulla, että moni on sairastunut veden vuoksi. Alueella on paljon 
lääkäriasemia, mutta taudit ovat johtaneet myös kuolemiin, sillä julkisilla lääkäriasemilla ei ole 
riittävästi lääkkeitä kaikille. Julkiseen terveydenhuoltoon ei ole riittävästi resursseja, mikä 
huolestuttaa sinua. Alueella on myös yksityisiä lääkäreitä, mutta sinulla ei ole siihen varaa.  
 
Kuulet, että sinun mahdollista myös opiskella asutusalueella. Sinusta voisi tulla ompelija tai voit 
osallistua talouskurssille. Toivot, että opiskelun ja uusien taitojen myötä viljelyistä riittäisi myös 
myyntiin. Sinulla ei ole ollut mahdollista käydä koulua aiemmin, joten sinun täytyy käydä ensin 
lukutaitokoulutus. Toivot erityisesti, että lapsesi pääsevät aikanaan kouluun, jotta heillä olisi 
helpompaa.  
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LIITE 4: TARINAT 
Liite harjoitukseen ”sopeutumiskeinoja” 

 
Tarina 1: Celestine 
 

 
 
Olen 56-vuotias mies ja pakenin Kongosta vuonna 2006 vaimoni kanssa. Asumme Nakivalen 
pakolaisasutusalueella, missä meille on syntynyt kuusi lasta. Pakenin Kongosta sotaa ja 
heimojenvälisiä yhteydenottoja. Paon jälkeen en ole voinut pitää mitään yhteyttä kotimaahani.   
 
Elämäämme Kongossa ei enää ole. On vain nykyinen elämämme Nakivalen 
pakolaisasutusalueella. Alku täällä oli vaikea, sillä meillä oli pulaa ruoasta ja lapset oli silti 
ruokittava. Elämä helpottui, kun saimme pienen oman maapalan ja ryhdyin viljelemään.  
 
Ilmastonmuutos on kuitenkin vaikuttanut täällä Nakivalen alueella dramaattisesti. Kun saavuin 
2006, maa oli täynnä metsää ja puita. Nyt suuri osa metsästä on hakattu pois. Ihmiset 
yhteisössä tietävät kyllä, että puita ei pitäisi kaataa, mutta niitä kaadetaan, sillä puut ovat 
välttämättömiä ruoan valmistuksessa ja veden puhdistuksessa. Yhteisömme on istuttanut 
uusia puita ympäristöjärjestöjen tuella. Toivomme, että sateita tulisi riittävästi, jotta puut 
kasvavat.  
 
Toivon, että kuivuus ei verota maissi- ja papuviljelmiäni tulevaisuudessa liikaa. Jos sato on 
hyvä, voin ostaa ansioillani vuohia tai kanoja. Nykyinen ilmasto tekee tästä kuitenkin hyvin 
epävarmaa.  
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Tarina 2: Okom  
 

 
 
Olen 36-vuotias etiopialainen ja kotoisin Gambellahin kylästä. Pakenin Etiopiasta etnisen 
väkivallan vuoksi 2003 ensin Etelä-Sudaniin, jossa viivyin lopulta kymmenen vuotta. Pakenin 
yksin ja osa perheestäni joutui jäämään Etiopiaan vaarallisesta tilanteesta huolimatta. 
Yhteydenpito perheeseeni on ollut vaikeaa lähdön jälkeen. Kymmenen vuoden jälkeen jouduin 
jättämään myös Etelä-Sudanin siellä kärjistyneiden konfliktien vuoksi. Silloin pakenin 
Ugandaan, Nakivaleen, jossa on suuri pakolaisasutusalue.  
 
Nyt asun Ugandan pakolaisasutusalueella, Nakivalessa, ja minulla on vaimo ja viisi lasta. 
Viihdyn hyvin Nakivalessa, sillä siellä on turvallisempaa kuin kotimaassani tai Etelä-Sudanissa. 
Elämä on parempaa kuin aikoihin.  
 
Elääkseni viljelen maissia ja papuja. Ilmasto on kuitenkin muuttunut todella paljon ja viljely on 
välillä vaikeaa. Sadekausi on hyvin lyhyt ja silloin myös viljelykausi jää liian lyhyeksi. Ruokaa ei 
saada viljeltyä riittävästi koko vuoden tarpeisiin.  
 
Olen keksinyt kaivaa sadekauden aikaan kuoppia, joihin kerään vettä viljelyä varten. 
Menetelmä on ollut toimivat ja olen opettanut myös muita yhteisön jäseniä kaivamaan 
kuoppia.  
 
Vaikka viljely on välillä haastavaa, tahdon jäädä Ugandaan. Kotonani Etiopiassa olisin 
vaarassa.  
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Suomen Pakolaisapu, Elimäenkatu 15, 00510 Helsinki 

Tarina 3: Kampayari 
 

 
 
Olen 48-vuotias ompelija, Kampayari Francine, ja asun nyt Ugandan pakolaisasutusalueella. 
Pakenin vuonna 1995 Ruandan kansanmurhaa Burundiin ja sieltä kuudeksi vuodeksi 
Tansaniaan. Tansanian pakolaispolitiikka kuitenkin muuttui ja sen vuoksi päädyin lopulta 
tänne Ugandaan.  
 

Ilmastonmuutoksen vaikutukset tuntuvat jo elämässäni, sillä kuumuus täällä on ajoittain 
todella kovaa. Se aiheuttaa kuivuutta ja puutetta juomavedestä. Vettä tarvittaisiin lisää, jotta 
sitä riittäisi juomavedeksi ja ruuanlaittoon. Vedenlähteet ovat kuitenkin kuivuneet, joten 
haemme vettä läheisestä järvestä, vaikka järvivesi onkin saastunutta. Tiedän, että moni 
kyläläinen on sairastunut ja menehtynyt järviveden vuoksi. Myös veljeni vaimo sairastui 
järvivettä käytettyään ja joutui sairaalaan kahdeksi kuukaudeksi. Sairauksia ei usein saada 
parannettua, sillä lääkkeitä ei ole saatavilla.  
 
UNHCR toimittaa pakolaisasutusalueelle vettä, mikä auttaa paljon. Vesiapukaan ei kuitenkaan 
riitä kaikille. Ylipäätään järjestöt ovat auttaneet meitä hurjasti ruoka- ja juomapulan kanssa. 
Olemme myös istuttaneet puita yhdessä. Lisäksi kävin Pakolaisavun järjestämän 
yrittäjäkurssin, josta sain paljon hyödyllisiä tietoja ja taitoja. Opin rahan säästämisestä ja 
pystyin aloittamaan uudessa ammatissa, ompelijana.  


