
Opettaja! 
Aloita globaalikasvatus tästä!
KOLME TOIVONTARINAA TEHTÄVINEEN ALA- JA YLÄKOULUUN: 

• IlmastonmuutoksestaTansaniassa
• Ihmisoikeuksista Nepalissa
• Koulutuksesta Palestiinassa

TULE OSAKSI TARINAA:  

• osallistu oppilaiden kanssa näihin tarinoihin liikkumalla,  
leipomalla tai käsitöitä tekemällä 

Hyödynnä valmista materiaalia globaalikasvatukseen:
suomenlahetysseura.fi/globaalikasvatus



Siemenissä asuu toivo

Tansanialainen koulutyttö Eva Mayunga on 
istuttanut puita koulussa muiden oppilaiden 

kanssa. Oppilaat kastelevat puita maanantaisin ja 
perjantaisin kotoa tuodulla vedellä.

- Puut antavat varjoa. Puut myös vaikuttavat ilmas-
toon, miettii Eva. 

Puut ovat elinehto Tansanian Kishapussa. Alue 
kärsii kuivuudesta, jonka taustalla on ilmaston-
muutos ja perinteinen kaskiviljely. Köyhimmille 
ihmisille kuivuus voi tarkoittaa sadon ja elannon 
menetystä. Ilmastonmuutoksesta kärsivät kaikista 
eniten juuri köyhimmät ihmiset

Puut lisäävät sateita ja suojaavat tuulelta. Ne eh-
käisevät maaperän köyhtymistä ja parantavat vilje-
lymahdollisuuksia. Niistä saa myös polttopuita ja 
rakennustarvikkeita. Puunistutus vahvistaa paikal-

Osallistu puiden istutukseen Tansaniassa. Hope-Tansania (kts. Global Action-esite)

Nuori mies Alexanda Wilson (25) elättää itsensä myymällä 
banaaneja ja viljelemällä peltoja kotinsa ympärillä. Suomen 

Lähetysseuran tukeman, TCRS*-järjestön innoittamana hänen 
tontillaan kasvaa jo noin 300 taimea. Wilsonin pihalta löytyy 
myös papaijaa, avokadoa, appelsiinejä ja granaattiomenia. 
Ensimmäisen sadon papaijoista hän toivoo saavansa jo ensi 

vuoden sateiden jälkeen.
* Tanganyika Christian Refugee Service
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POHDITTAVAKSI

Alakoulu: 
• Miksi Tansania tarvitsee puiden istuttamista?
• Mihin kaikkeen puiden istuttaminen vaikuttaa?
• Millaisia arkipäivän valintoja me voisimme tehdä ilmaston ja ympäristön hyväksi?

Yläkoulu:
• Mistä asioista kuivuus johtuu?
• Mitä seurauksia kuivuudella on globaalisti?
• Millä tavoin me voimme hidastaa ja ehkäistä ilmastonmuutosta?

Kuva: Hannes Honkanen

listen kylien toimeentuloa. Kyläläiset saavat puista 
hedelmiä. 

Oksille laitetuista mehiläispesistä riittää hunajaa 
myös myytäväksi. Paikalliset kouluttavat myös 
muita metsän kasvatukseen. Yhteisvoimin Tansa-
nian metsät kasvavat paremmin.



Ram Prasad Aryal (28) on yläkastisesta per-
heestä, mutta menetti vanhempansa jo piene-

nä ja hän jäi neljän sisaruksensa kanssa orvoiksi. 
Ramin jalka oli syntymästä saakka vääntynyt ja se 
vaikeutti liikkumista. Tällainen on yleistä Nepalis-
sa ja siksi ne saadaan usein hoidettua melko hyvin 
leikkaustoimenpiteellä. Ram pääsi 12-vuotiaana 
operaatioon, joka onnistui, mutta hän ei pysty 
edelleenkään seisomaan jalallaan kunnolla, käve-
lemään pitkiä matkoja, saati kantamaan painavia 
tavaroita.            

Ram opiskeli kummituella nepalin kielen kandiksi, 
mutta jatkoi sen jälkeen sosiaalitieteiden opinnois-
sa. Maisteriopintojen yhteydessä hän perusti pie-
nen kaupan. 

”Kaupan vuokra on 10000 rupiaa (n.85€) kuu-
kaudessa, alussa käteen ei jäänyt yhtään, mutta nyt 
kahden vuoden jälkeen saan laitettua rahaa vähän 
säästöön. Sain alkupääomaa sisaruksiltani, ilman 
sitä en olisi voinut aloittaa kauppaa.” 

Ram on nyt naimisissa ja haluaisi valmistuttuaan 
päästä työskentelemään omalla alallaan esimerkik-
si kansalaisjärjestössä. 

”Haluaisin työskennellä niiden äänenä, joilla ei ole 
ääntä. Olemme suunnitelleet, että kun valmistun ja 
pääsen töihin, vaimoni jatkaisi kaupan pitämistä.”

Ram huomauttaa vammaisuuden tuomista haas-
teista elämässään: 

”Lapsena kyläläiset nauroivat ja kiusasivat minua 
vammani takia. Nyt he ovat alkaneet arvostamaan 
minua, koska olen kouluttautunut ja vieläpä avan-
nut oman kaupankin. Toiset ovat kuitenkin kateel-

lisia siitä, että olen saanut tukea opintoihini vain 
siksi, että olen vammainen. Olen kiitollinen kum-
meille siitä, että olen saanut tämän mahdollisuu-
den. Ilman tätä olisin vain taakkana muille enkä 
tekisi mitään elämälläni. Kiitos tuestanne!” 

 

Ihmisoikeudet kuuluvat  
kaikille myös Nepalissa

Kummiohjelmalla apua vammaisille 
lapsille ja nuorille

Ram toimistotarvikekaupassaan. 

Alakoulu:
• Mitkä asiat ovat vaikeuttaneet  

Ram Prased Aryalin elämää?
• Jos hän olisi syntynyt Suomessa, 
      millä tavalla tilanne olisi ollut 
      erilainen?
• Mistä hän sai avun elämäänsä?

Yläkoulu:
• Keskustelkaa Suomen ja Nepalin 

ihmisoikeuksien toteutumista 
      vammaisten kohdalla.
• Pohtikaa yhden ihmisen saaman  

avun merkitystä.

Osallistu Nepalin syrjittyjä lasten tukemiseen. Hope-Nepal (kts. Global Action-esite)

POHDITTAVAKSI

Kuva: Miika Kähkönen



Kuudesluokkalaisen Lora Hanonnan (11) ko-
ti on kivenheiton päässä luterilaisen kirkon 

koulusta Beit Sahourin pikkukaupungissa Pales-
tiinassa. Lora on yksi Suomen Lähetysseuran 60 
kummilapsesta koulussa. Yhteensä Lähetysseural-
la on kirkon kouluissa 210 kummioppilasta. Loran 
perhe on köyhä ja ilman Lähetysseuran tukea hän 
ei voisi käydä laadukasta kirkon koulua.

Loran unelma on valmistua lääkäriksi. Kotona hän 
auttaa sydänsairasta äitiään. Perheen tulotaso ro-
mahti pari vuotta sitten, kun äiti menetti hyvän 
työpaikkansa Jerusalemissa raamattukoulun talou-
denhoitajana. Elämä on tiukkaa, kun perheen isäkin 
sairastaa. Sosiaaliturva on heikko. Köyhiä perheitä 
on seudulla paljon. Arviolta joka neljäs palestiinalai-
nen on työtön ja elää köyhyysrajan alapuolella.

Monet seudun kristityt ovat muuttaneet parem-
man elämän toivossa ulkomaille, mutta Hanonnan 
perhe ei aio lähteä.

”Täällä ovat juuremme. Vaikka elämä on vaikeaa, en 
voisi koskaan jättää rakasta kotiseutuani”, Suha sanoo. 

Kummien tuki mahdollistaa 
köyhän perheen tytön  
koulutuksen

Lora Hanonna koulussa.

 Kuva: Sari Lehtelä

Hän ymmärtää kuitenkin niitä, jotka ovat lähteneet. 

Kirkon koulut eivät saa palestiinalaishallinnolta 
tukea ja siksi niissä on lukukausimaksut. Koulut 
tarjoavat selvitysten mukaan maksuttomia valtion 
kouluja merkittävästi paremmat valmiudet yliopis-
to-opiskeluun. 

Paras keino hillitä nuorten muuttoa ulkomaille on 
tarjota heille hyvä koulutus.  Lähetysseuran ja kir-
kon tavoite on, että koulutetut nuoret jäävät raken-
tamaan yhteiskuntaa kotiseudulleen.

Hanonnan perhe kuuluu pieneen luterilaiseen 
kirkkoon. Usko tuo elämään toivoa.

”Koska olemme köyhiä, 
usko on meille tärkeää. 
Saamme uskosta lohtua ja 
toivoa. Rukoilemme kaik-
ki rauhaa Palestiinaan”, Su-
ha Hanonna sanoo.  

Ota yhteyttä, autan mielelläni: 
Sari Taipale, Koulu-ja oppilaitostyönasiantuntija 

sari.taipale@suomenlahetysseura.fi, puh: 020 7127 081 / 040 5868 100

Osallistu palestiinalaislasten koulunkäynnin tukemiseen.  Hope-Palestiina (kts. Global Action- esite)

Alakoulu:
• Millaista elämää Lora elää?
• Millaista apua hän on saanut kummilapsiohjelmasta?
• Miksi nuoret muuttavat pois Palestiinasta?       

Yläkoulu: 
• Pohtikaa, miksi Palestiinassa on niin paljon köyhyyttä? 
• Mikä voisi muuttaa tilannetta?

POHDITTAVAKSI


