
Toivo ja tulevaisuus 
KUVAKORTIT globaalikasvatuksen teemoihin

RAUHA
TOIVO
KESTÄVÄ KEHITYS
VAIKUTTAMINEN
IHMISARVO



Kuka voi vaikuttaa?
Jaetaan jokaiselle kortti (tai parille/ryhmälle). 
Millainen elämäntilanne kuvassa on? 
Kuka siihen on voinut/voi vaikuttaa? 
Voimmeko me vaikuttaa kuvissa oleviin asioihin? 
Miten voimme yleensä vaikuttaa?
Mihin voimme vaikuttaa? 
Pitäisikö asioihin vaikuttaa? 
Miksi?

Syy-seuraus -ketjuja
Jaetaan pienelle ryhmälle aloituskortti. 
Valitaan sen perään uusi kortti sen mukaan, 
mitä aloituskuvasta voisi seurata. Jatketaan 
ketjuja. Millä eri tavoin elämä voi mennä. Mitkä 
asiat siihen vaikuttaa? Mitä voi itse tehdä?
Mitä muut voivat tehdä? Mihin ei voi vaikuttaa?

Agenda 2030- tavoitteet kuvina
https://maailma2030.fi/
Lajitellaan kuvakortteja kestävän kehityksen 
tavoitteiden mukaan. Tarvitaan agenda 2030-
tavoitekortit tai tavoitteet näkyville.
Esimerkiksi: Jaetaan kuvia/kuva ryhmälle. Mihin 
kestävän kehityksen tavoitteeseen kuva liittyy? 
Otetaan toinen kuva. Mitä tavoitetta se kuvaa? 
Millainen syy-seuraus-suhde tavoitteilla on?  
Esimerkiksi, jos on hyvä ravinto, jaksaa käydä 
koulua. Kun käy koulua, pysyy terveempänä. 
Voidaan jatkaa useamman kuvan kanssa.

Onnen kauppaa -peli
Jakaudutaan 3-5 hengen ryhmiin. 
Kuvat levitetään pöydälle kuvapuoli ylöspäin. 
Tavoitteena on saada hyvä elämä eli kerättyä 
kortteja, jotka edustavat hyvää elämää.
Pelaajat heittävät noppaa vuorotellen.
Jos tulee silmäluku:

1  ei saa ottaa mitään korttia
2-3  vierustoveri valitsee heittäjälle kortin
3-4  pitää ottaa ikävältä näyttävä kortti
5  saa ottaa toiselta kortin 
6  saa valita minkä kortin vain. 

Ohjaaja voi muuttaa sääntöjä kesken pelin. 
Lopuksi keskustelua yhdessä: millaisen elämän 
sait, miltä tuntui, oliko peli oikeudenmukainen, 
miten hyvä jakautuu elämässä, onko se 
oikeudenmukaista, olemmeko ansainneet meillä 
olevan hyvän? Millainen on hyvä elämä?

Toivon tarina
Noin 6 hengen ryhmissä: Jokainen ottaa yhden 
kortin sokkona. Ryhmä tuottaa toivo-teemaisen 
tarinan niin, että kaikkien kortit käytetään. 

Rauha ja rauhattomuus
Kuvat levitetään katsottaviksi. Jokainen valitsee 
yhden kuvan, joka kertoo jotakin rauhasta tai 
rauhattomuudesta. Jokainen näyttää kuvansa ja 
kertoo haluamansa verran ajatuksistaan.
Valitaan toiset kuvat. Mietitään aikaa 5 vuotta 
eteenpäin. Mitä maailmassa on tapahtunut rau-
han hyväksi? Näkökulma voi olla koko maailma, 
oma elämä tai jotain siltä väliltä. Katsotaan uudet 
valinnat ja jälleen jokainen saa kertoa sen verran, 
kuin haluaa. Jokainen voi ottaa omalla puheli-
mellaan kuvan omasta kuvaparistaan muistoksi.
Jos ryhmä on suuri, voidaan kuvavalinnoista ker-
tomisessa jakautua pienempiin ryhmiin

Laulun kuvitus
Jakaudutaan noin 3 hengen ryhmiin. Jokaisella 
ryhmällä on kuvakorttipino ja laulukirjoja. Ryhmä 
valitsee laulun, esimerkiksi Siunaa koko maail-
maa (virsikirja, Laulutuuli, Lasten virsi), Käteeni 
tartu (Laulutuuli), Kuljeta ja johda tai Sateenkaar-
iunet (Nuoren seurakunnan veisukirja).  Laulu 
kuvitetaan kuvakorteilla. 
Lopuksi lauletaan laulut ja katsotaan ryhmien 
tuotokset.

Rukous
Mietitään, minkälaisten asioiden puolesta koko 
maailmassa halutaan rukoilla. Tehdään rukous, ja 
valitaan aiheisiin sopivat kuvat. Rukoillaan.

Joh 3:16
Luetaan raamatunkohta. Keskustellaan, mitä 
kaikkea se voi tarkoittaa ja mitä asioita se tuo 
mieleen. Kuvitetaan korteilla.

Visio
Suomen Lähetysseuran visio on: Jumalan val-
takunta toteutuu kaikkialla maailmassa ilona, rau-
hana ja oikeudenmukaisuutena. Tehkää kuvakol-
laasi, joka kertoo tästä visiosta.

IDEOITA KUVAKORTTIEN KÄYTTÖÖN



Kuva: PRAJWAAL MAHARJAN

Kuva: ANNI TAKKO



Kuva: RIIKKA LESKINEN

Kuva: RIIKKA LESKINEN



Kuva: PRAJWAAL MAHARJAN

Kuva: HEIKKI TAKKO



Kuva: MIKKO PYHTILÄ

Kuva: HEIKKI TAKKO



Kuva: MIMOSA HEDBERG

Kuva: HANNES HONKANEN


























