
 

 Ketä kiinnostaa? 

 
 
Tehtävien materiaalina käytetään keskustelua, joka on lyhennetty osoitteesta www.demi.fi/keskustelut.  
 
Tehtäviä Demin keskustelupalstan keskustelun pohjalta 
 
 
Tehtävä 1: Tarina-/ sarjakuvatehtävä 
 
Luokat 5-9 
Kesto: 15-30 min 
Tehdään: Yksin/ parin kanssa 
 
Eräänä päivänä heräät maailmaan, missä jokainen huolehtii vain omasta hyvinvoinnistaan. Kirjoita tarina tai 
piirrä sarjakuva siitä, miten päiväsi sujuu ja millainen maailma on ympärilläsi. 
 
 
Tehtävä 2: Vastaus Demin keskusteluun 
Luokat 7-9 
Kesto: 15-30 min. 
Tehdään: yksin/ parin kanssa 
 
Keksi nimimerkki ja kirjoita oma vastauksesi keskustelupalstan keskusteluun. Voit vastata jollekin tietylle 
keskustelijalle tai ottaa kantaa koko keskusteluun. 
 
 
Tehtävä 3: Chatti-keskustelu 
Luokat 7-9 
Kesto: 15-30 min. 
Tehdään: parin kanssa 
 
Valitkaa Demin keskustelusta kaksi kirjoittajaa ja kirjoittakaa heidän välillään käyty chatti-keskustelu.  
 
Pohtikaa ensin, minkälainen asenne valitsemillanne kirjoittajilla on kehitysmaita ja kehitysyhteistyötä 
kohtaan. Millä tavoin kirjoittajan asenne on tulee näkyviin kirjoitetussa tekstissä?  
 
Lukekaa keskustelunne luokalle tai toiselle parille. Heidän tehtävänsä on arvata, mitkä nimikerkit 
vuoropuheluissanne keskustelivat. 

http://www.demi.fi/keskustelut


 

 
 
Tehtävä 4: Mielipidejana 
Luokat: 6-9 
Kesto: 10-20 min. 
Tehdään: koko luokan kanssa 
 
Sovitaan luokkahuoneesta jana (esim seinästä seinään), minkä toinen pää tarkoittaa “täysin samaa mieltä” 
ja toinen pää “täysin eri mieltä”. Opettaja lukee ääneen seuraavat keskustelussa mainitut väittämän. Kaikki 
asettuvat janalle seisomaan siihen kohtaan, kuinka paljon he ovat väittämän kanssa samaa/eri mieltä. 
 
VÄITTÄMÄT: 
 

- Meillä Suomessa on asiat tosi hyvin 

- Suomalaisten pitäisi auttaa vain suomalaisia 

- Kaikkien auttamiseen kykenevien valtioiden velvollisuus on auttaa niitä, joilla ei mene niin 

hyvin 

- Ei kannata ruokkia nälkää näkeviä lapsia, koska maailmassa on jo liikaa ihmisiä 

- Koulutus on paras tapa auttaa köyhiä maita 

- Muissa maissa asuvat ihmiset ovat yhtä arvokkaita kuin me täällä Suomessa 

- Pelkästään ruoka-avustusten vieminen ei auta pidemmän päälle kehitysmaita 

- Minua ei kiinnosta ulkomaiden asiat yhtään 

- Muiden auttaminen on myös minun velvollisuuteni 

- Ei kannata auttaa ketään, koska kaikkia ei voi kuitenkaan pelastaa 

 
 
  



 

Tehtävä 5: Auttamisen tavat 
Luokat: 6-9 
Kesto: 10-15 min. 
Tehdään: yksin/parin kanssa 
 
Kehitysyhteistyötä voidaan tehdä monella eri tavalla. Mitä vahvuuksia ja heikkouksia on seuraavissa 
auttamisen tavoissa. Järjestä alla olevat auttamisen tavat numeroilla 1-10 siten, että tehokkain tapa saa 
numeron 1 ja vähiten tehokkain numeron 10. Perustele. 
 
 

- Viedään ehkäisyvälineitä kehitysmaihin 

- Viedään ruokaa nälkää näkeville 

- Perustetaan kouluja köyhiin kyliin 

- Annetaan rahaa köyhille ihmisille 

- Otetaan kummilapsi, kenen koulunkäyntiä tuetaan 

- Opetetaan köyhissä kylissä tehokkaampia viljelystapoja 

- Annetaan terveysvalistusta, jotta ihmiset eivät sairastuisi niin helposti 

- Perustetaan sairaaloita kyliin, missä niitä ei vielä ole 

- Kerrotaan Suomessa ihmisille, miten paljon hyvää pienellä rahalla tai teolla voi saada aikaan 

kehitysmaissa 

- Ei tehdä mitään, jotta kehitysmaat oppisivat selviytymään 

 
- Miksi meidän pitäisi auttaa muita ihmisiä? 
- Onko ihminen vähemmän arvokas, jos hän on kaukana sinusta? 
- Kenen keskustelijan kanssa olet eniten samaa mieltä? Entä vähiten? 

 
  



 

LIITE: Keskustelu 
Lähde: www.demi.fi/keskustelut 
 
Kirahvikerho 
19.01.2015 21:38 
 
Ootteko nähneet tuon World Visionin mainoksen, jossa (afrikkalais)poika viettää syntymäpäiväänsä, ja 
kerrotaan miten moni lapsi kuolee ennen 5-vuotissyntymäpäiväänsä? 
 
Suoraan sanottuna mun mielestä kyseinen mainos ja koko kummi-kampanja on lähinnä hölmö ja aina vaan 
vituttaa kun tuo mainos tulee, koska itse ainakin ennemmin kustantaisin esimerkiksi Afrikkaan 
ehkäisyvälineitä ku ruokaa tenaville. Pitkässä juoksussa tossa ei kuitenkaan ole mitään järkeä, että 
hyysätään vuosi vuoden perään nälkää näkeviä lapsia joilla suurimmalla osalla ei kuitenkaan oo mitään 
muuta tulevaisuutta ku paimentaa lampaita ja taas itse aikanaan hankkia kymmenen lasta, jotka joutuu 
näkemään nälkää ihan samalla tavalla kuin äitinsä/isänsä. Ei noita Afrikan muksuja toki pidä nälkäänkään 
tällä hetkellä jättää, mut minkä takia ei voi ennemmin yrittää ehkäistä lasten syntymistä ja maapallon 
liikakansoittamista? 
 
Muutenkin jos ollaan huolissaan lapsikuolemista, eikö olisi nimenomaan halvempaa ehkäistä lapsikuolemia 
ehkäisyvälineillä ja seksivalistuksella eikä sillä, että lähetetään ongelmamaahan pelkästään ruokaa ja 
hygieniatarvikkeita? Tää on nyt melko törkeesti sanottu, mutta jos World Visioninkin mukaan viime vuonna 
miljoona lasta kuoli ensimmäisenä elinpäivänään aliravitsemuksen yms. takia, niin eikö se nyt ois siinä 
tapauksessa parempi jos sitä lasta ei alunperinkään laiteta alulle? Siinä säästettäisiin sekä äitiä ja sen 
terveyttä että yhteiskunnan varoja. Ei kukaan tässä maailmassa kuitenkaan pysty pelastamaan niitä kaikkia 
kuutta miljoonaa lasta jotka vuosittain kuolee ennen viiden vuoden ikää. 
 
Emmeline1200 
19.01.2015 21:42 
 
Amen. 
 
Snow_ 
19.01.2015 21:53 
 
Monesti vaan nämä äidit on raiskattuja lapsia :l Ei kauheesti mahdollisuutta päättää, että synnyttääkö vaiko 
ei.  
hehe olen World Vision kummi 
 
keripukkipunkki 
 
19.01.2015 21:58 
 
Oon samaa mieltä. Mulla on ehkä todella kamala ajattelutapa, mutta ei ole järkeä yrittää ruokkia niitä kun 
ei kuitenkaan paljon saada aikaan ja maailmassa on jo liikaa ihmisiä. 
 
nadam 
19.01.2015 22:48 
 

http://www.demi.fi/omademi/kirahvikerho
http://www.demi.fi/omademi/emmeline1200
http://www.demi.fi/omademi/snow-5
http://www.demi.fi/omademi/keripukkipunkki
http://www.demi.fi/omademi/nadam


 

Mun mielestä noi rahat mitä noihin annetaan, niin vois käyttää kyllä täällä suomessa. On täälläkin 
parantamisen varaa vaikka missä. Ite aattelen tän näin sen takia, et ei mua noi ulkomaan asiat kosketa 
millään tavalla. Ne rahat vois käyttää suomeen jossa ite asun. Mun ja muiden suomalaisten hyväks. Miks 
ihmees joidenki muiden maiden. 
 
Rajantälläpuolella 
19.01.2015 22:55 
 
Nimenomaan kun sinne lähetetään avustustyöntekijöitä ym apua niin niiden elintaso nousee -> 
lapsikuolleisuus vähenee -> syntyvyys laskee. Ja missä luki että sinne lähetetään vaan ruoka-avustusta ja 
hygieniatarvikkeita? Sinne lähetetään myös niitä ehkäisyvälineitä ja kaikkea mahollista muuta, kuten 
koulutusta (ja sitä seksivalistusta). Joissain päin Afrikkaa vaan on ongelmana ehkäisyn kieltävät uskonnot 
(sen lisäksi ettei ole edes tietoa mistään minkään sortin ehkäisyvälineestä). 
 
kaulahuivi 
20.01.2015 23:01 
 
Jos Kirahvikerhokin kuvittelis ettei mitään Kansaneläkelaitosta ois koskaan keksittykään ja oisit vanhana 
ihan oman onnes nojassa ja elintaso ja lapsikuolleisuus täällä ois samaa sorttia kuin nälkävuosina, voi olla 
että tekisit itekin kymmenkunta lasta ihan vaan siksi että edes joku niistä pysyis elossa niin kauan että 
elättäis sinut kun et enää ole tarpeeksi tehokas elättämään itse itseäsi. Ehkäisyvälineet yksin ei tähän 
asiaan auta, vaikka ne tautien estäjänä ja perhesuunnittelun mahdollistajana on aika kova juttu. 
Tehokkainta on kouluttaa väkeä, erityisesti naisia. Miettikääpä, että Suomikin oli vielä satakunta vuotta 
sitten kehitysmaa ja kymmenhenkinen perhe ei ollut mitenkään erityisen suuri. Nyt meillä on 
maailmanlaajuista huomiota niittänyt koulujärjestelmä, 100-prosenttinen lukutaito ja 1,7 lasta per perhe. 
 
hilitintinvintti 
20.01.2015 23:08 
 
Imo saisi vaan antaa kuolla. Parasta tietty jos ei koskaan pistettäiskään alulle. Maailmassa on liikaa ihmisiä, 
ei tuossa touhussa ole mitään järkeä. Pakkosterkkaus on avainsana tämän ongelman ratkaisemisemisessa. 
 
technodiktator 
21.01.2015 00:09 
 
Kehitysapu vaan varmistaa sen että ne on köyhiä ja pysyy köyhinä. Ei ne tuu ikinä pärjäämään omillaan jos 
ne totutetaan siihen että täältä satelee rahaa. Ja korruptio rehottaa. 
 
Ja hah näitä kortsujen tyrkyttäjiä. Ihan ku raiskaaja nyt alkais mitään kortsuja käyttää maassa jossa 
kuvitellaan että neitsyen raiskaaminen parantaa aidsin. 
 
Teroo 
21.01.2015 00:21  
vastaus “Nadamille” 
 
Miks ei muiden maiden? Pidätkö meitä suomalaisia jotenkin tärkeempiä kun muissa maissa asuvia? Meillä 
ei oikeestaan oo mitään ongelmia täällä Suomessa, helvetin turvallista ja huoletonta elämää. Pieniä 
epäkohtia yhteiskunnassa ei muuta. Kyllä se nyt mun mielestä on kaikkien auttamiseen kykenevien 
ihmisten ja valtioiden velvollisuus auttaa muita joilla ei mee vaan niin hyvin. 

http://www.demi.fi/omademi/rajantallapuolella
http://www.demi.fi/omademi/kaulahuivi
http://www.demi.fi/omademi/hilitintinvintti
http://www.demi.fi/omademi/technodiktator
http://www.demi.fi/omademi/teroo

