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Nälkäpäivä-tuntitehtäviä
yläkouluille ja toiselle asteelle
Tadzhikistanilainen 12-vuotias Lailo kantaa joka päivä ojasta vettä,
jolla perhe tekee ruokaa ja pesee itsensä. Lailon vatsa on usein
kipeä. Hän haaveilee puhtaasta vedestä.
Puhtaan veden puute on vakava ongelma eri puolilla maailmaa.
Keskimäärin 33 lasta kuolee joka tunti puhtaan veden puutteen
vuoksi. Puhtaasta vedestä on pulaa luonnonkatastrofeista ja
sodista kärsivillä alueilla sekä maissa, joissa on puutteellinen
infrastruktuuri, kuten Tadzhikistanin vuoristokylissä. Puhdas vesi
ja sanitaatio ovat lähes aina osa Nälkäpäivänä kerätyillä varoilla
rahoitettuja katastrofi- ja kehitysyhteistyöhankkeita.

SAK ARI PIIPPO

Nälkäpäivä on hyvä hetki keskustella ryhmän kanssa auttamisen
merkityksestä ja siitä, että kaikkialla maailmassa asiat eivät ole
yhtä hyvin kuin Suomessa.
Tämä materiaali on tarkoitettu tukemaan opettajia Nälkäpäiväkeräykseen liittyvän oppitunnin tai sen osan toteuttamisessa.
Materiaali koostuu sähköisestä Riskien keskellä -aineistosta ja
siihen liittyvistä tehtävistä, sähköisestä Sodassakin on säännöt
-oppimateriaalista ja Nälkäpäivän sanoma -tekstistä. Materiaalin
käyttämiseen tarvitset internetyhteyden sekä tietokoneen tai
tabletin.
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Materiaalin avulla voit rakentaa 45–75 minuutin
opetuskokonaisuuden. Halutessasi voit myös käyttää vain
yhtä osaa materiaalista oppitunnin osana. Tehtävien avulla
oppilaat pääsevät pohtimaan ilmastonmuutoksen seurauksia
ja humanitaarisen avustustyön merkitystä. Nälkäpäivän
sanoman voit tuoda esiin myös vaikkapa aamunavauksen
yhteydessä ja liittää halutessasi mukaan Punaisen Ristin
työstä kertovan videon.
Materiaalin tavoitteena on ennen kaikkea herättää
ajatuksia ja keskustelua ihmisten erilaisista elinolosuhteista
ja mahdollisuuksista. Myös auttamista ja sen tärkeyttä
on mahdollista pohtia oppilaiden kanssa. Keskustelun
voi aloittaa ensin pareittain tai vaikka pienissä ryhmissä.
Tämän jälkeen parit/ryhmät voivat kertoa ajatuksiaan muulle
ryhmälle ja kysymyksiä voidaan pohtia yhdessä.
Ajatusten herättämisen lisäksi Nälkäpäivän tarkoituksena on
kerätä varoja Punaisen Ristin auttamistyöhön maailmalla ja
kotimaassa. Paras ja hauskin tapa tehdä jotain konkreettista
heikoilla olevien auttamiseksi on lähteä oppitunnin ajaksi
ulos keräämään rahaa.

•

Kun järjestätte keräyksen, apunanne on lähin
keräysvapaaehtoinen. Saatte häneltä keräyslippaat ja
muut tarvikkeet. Voit kysyä, kuka keräysvapaaehtoisenne
on koordinaattori Markus Högmanderilta
markus.hogmander@redcross.fi. Löydät keräysvapaaehtoisen yhteystiedot myös Nälkäpäivä-kirjeestä,
jonka olemme lähettäneet.

•

Jos haluat toteuttaa keräyksen sähköisesti,
perusta nettikeräyslipas osoitteessa
oma.punainenristi.fi/nalkapaiva.

•

 oulun sisällä toteutettavaan keräykseen voit
K
tilata maksuttomat materiaalit osoitteesta
punaisenristinkauppa.fi/koulumateriaalit.
Viimeinen tilauspäivä on 17.9.2019.

•

Vinkkejä, linkkejä ja ohjeita keräämiseen löydät sivulta
punainenristi.fi/nälkäpäivä/vanhemmatoppilaat

KYSYTTÄVÄÄ? Jos sinulla on kysyttävää materiaaleista
tai Nälkäpäivä-keräyksestä, ota rohkeasti yhteyttä:
Markus Högmander, puh. 040 757 5601,
markus.hogmander@punainenristi.fi
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RISKIEN KESKELLÄ
KEHITYSYHTEISTYÖ

/

KATASTROFIAPU

/

ILMASTONMUUTOS

Tehtäviä Riskien keskellä
-sovellukseen liittyen:
Tehtävien 1–3 aineistona on Riskien keskellä -sovellus, jota
voi käyttää myös selaimella osoitteessa riskienkeskella.fi
Tehtävät liittyvät ilmastonmuutos-osioon.

Tehtävä 1:
Avaa Riskien keskellä -sovellus ja valitse
Ilmastonmuutos > Lue lisää.
Lue riskin faktat sivuilta 4–7.
Vastaa kysymyksiin aineiston pohjalta.
•
•
•
•
•

Mitä kasvihuonekaasut tekevät ilmakehässä?
Mikä ihmisen toiminta on nostanut ilmakehän
hiilidioksidipitoisuutta?
Miten ilmastonmuutos muuttaa sääolosuhteita eri puolilla
maailmaa?
Miten ilmastonmuutos vaikuttaa ruoan tuotantoon?
Miten ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varaudutaan?
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Tehtävä 2:

Tehtävä 3:

Avaa Riskien keskellä -sovellus ja valitse
Ilmastonmuutos > Lue lisää.

Avaa Riskien keskellä -sovellus ja valitse
Ilmastonmuutos > Lue lisää.

Lue juttu ”Ilmastonmuutos näkyy jo Kaakkois-Aasiassa”.

Lue juttu ”Aroilta slummeihin”.

Vastaa kysymyksiin aineiston pohjalta.

Vastaa kysymyksiin aineiston pohjalta.

•

•

•
•
•

Miten kambodžalaiset viljelijät ovat joutuneet
sopeutumaan muuttuviin sääoloihin?
Mistä muuttuvat sääolot johtuvat?
Miten kambodžalaiset viljelijät ovat varautuneet
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin?
Miksi ilmastonmuutos vaikuttaa heihin niin paljon?

•
•
•

Miten Mongolian sääolosuhteet ovat muuttuneet
ilmastonmuutoksen myötä?
Mitä ongelmia muuttuneet sääolosuhteet aiheuttavat?
Miten Punainen Risti on auttanut mongolialaisia
paimentolaisia?
Miten Khurelbaatar Tovuun elämä on muuttunut vuoden
2010 jälkeen?

Vaihtoehtoinen esseetehtävä:
Vaihtoehtoinen esseetehtävä:
•

”Miten ilmastonmuutos on vaikuttanut kambodžalaisten
viljelijöiden elämään”.

•

Kirjoita essee: ”Miten ilmastonmuutos on vaikuttanut
mongolialaisten paimentolaisten elämään”.
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Punaisen Ristin tarjoaman Sodassakin on säännöt
-oppimateriaalin neljäs osio käsittelee humanitaarista
avustustyötä konfliktialueilla. Tällaista työtä Suomen
Punainen Risti tekee jatkuvasti eri puolilla maailmaa.

Tästä linkistä pääset neljännen osion oppimateriaaliin
”Humanitaarinen avustustyö konfliktialueilla”:
showcase.cloubi.com/web/site-190684/statejurdeobqgircytzr/page-200075

Tehtäviä voi tehdä koska tahansa, ilman käyttäjätunnuksia.
Opettajan ohjeet oppimateriaalin käyttöön saat
rekisteröitymällä osoitteessa
www.lyyti.fi/questions/05bb4776cf

Sodassakin on säännöt, kaikki oppitunnit:
showcase.cloubi.com/web/site-190684/statejurdeobqgircytzr/front-page
Tietoa Sodassakin on säännöt -oppimateriaalista
Punaisen Ristin sivuilla:
www.punainenristi.fi/koulusivut/opetusmateriaalit/
ylakouluille/sodassakin-saannot
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Al-Holin pakolaisleirillä Syyriassa asuu yli 70 000 ihmistä,
jotka ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan sodan jaloista.
Yli puolet heistä on lapsia. Olot leirillä ovat vaikeat. Monet
asukkaista ovat sairaita, kuumuus on tukahduttavaa ja
vedestä on pulaa. Punainen Risti jakaa leirin asukkaille
ruokaa ja puhdasta vettä.
Yksi veden hakijoista, 5-vuotias poika, kantaa kahta melkein
itsensä kokoista vesikanisteria perheensä teltalle. Pikkusisko
seuraa perässä.

ICRC / YOUSEF, ALI

”Siskoni on niin pieni, ettei hän pysty kantamaan isoja
vesikanistereita kuten minä. Mutta hän viihdyttää minua
matkalla täyttämään niitä”, poika kertoo.
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Jokainen meistä kaipaa joskus apua. Jos avaimet jäävät
kotiin tai puhelin katoaa, ystävä tai vaikka naapuri voi
auttaa. On helpottavaa tietää, että kaikesta ei tarvitse
selvitä yksin. Eteen voi tulla myös isompia ongelmia.
Voi esimerkiksi sairastua vakavasti, jolloin saa hoitoa
sairaalassa.
Meillä täällä Suomessa asiat ovat enimmäkseen hyvin. On
katto pään päällä ja riittävästi ruokaa ja juomaa. Kaikkialla
maailmassa tilanne ei ole yhtä hyvä. On paikkoja, joissa
myrskyt tai sodat ovat hajottaneet kaiken ja ihmiset ovat
joutuneet lähtemään kodeistaan. Heillä on pulaa puhtaasta
vedestä, ruoasta ja lääkkeistä.

suuri joukko ihmisiä, joilla asiat eivät ole yhtä hyvin. Jos
puhdasta vettä ei ole saatavilla, he joutuvat juomaan likaista
vettä, mikä aiheuttaa vakavia sairauksia. Puhtaan veden
puute tappaa maailmalla keskimäärin 33 lasta joka tunti.
Punainen Risti auttaa viemällä puhdasta vettä kriisialueille ja
rakentamalla kaivoja ja vesiputkia sellaisiin paikkoihin, joissa
ei ole vesijohtoverkkoa.
Punainen Risti auttaa myös suomalaisia. Jos vaikka jonkun
koti palaa, Punaisen Ristin vapaaehtoiset tulevat auttamaan
ja hankkivat kotinsa menettäneille ruokaa, vaatteita ja
turvallisen yösijan.
Nälkäpäivänä voimme kaikki osallistua auttamiseen!

Nälkäpäivä on Suomen Punaisen Ristin keräys, jonka kautta
kuka tahansa suomalainen voi osallistua hätää kärsivien
auttamiseen. Lahjoitusten avulla Punainen Risti voi toimia
siellä, missä apua eniten tarvitaan.
Vesi on yksi ihmiselle välttämättömistä perusasioista.
Ilman vettä emme pysy hengissä. Me suomalaiset
olemme tottuneet siihen, että saamme hanasta milloin
vain puhdasta vettä. Mutta eri puolilla maailmaa elää

Videoita näytettäväksi
Nälkäpäivä-sanoman yhteydessä:
Reddie ja Crossie löytävät tavan auttaa
Kun tulipalo tuhoaa kaiken
Tule kerääjäksi

