
Säännöt

• Pelin tavoitteena on, että ainakin yksi kylän lapsista saa käydä 
koulun loppuun. 

• Peli aloitetaan seisten. Kyläläinen, joka kuolee tai joutuu 
poistumaan koulusta tai kylästä, istuu alas.

• Jos vähintään kaksi aikuista on hengissä, saavat kaikki lapset 
käydä koulua.

• Jos yksi aikuinen on hengissä, joutuu vanhin lapsista 
keskeyttämään koulunsa ja menemään töihin.

Paras kylä voittakoon!



Fidan projektikylän etuudet
• Vedensuodatin = puhdas juomavesi

• Kunnon käymälä = tartuntatautien 
eteneminen

• Tietoa sairauksien hoidosta = terveyspalvelut

• Tietoa paremmista viljelytavoista = riittävästi 
ruokaa = lapsille mahdollisuus koulunkäyntiin



Uhka 1: Kansanmurha
• Vuonna 1975 Kambodzhassa nousi valtaan 

äärikommunistinen puolue Pol Pot johdolla. Kaupunkilaiset 
pakotettiin maaseudulle töihin ja yksityisomaisuus kiellettiin. 
Erityisesti kouluttautunutta väestöä sekä vähemmistöihin 
kuuluvia vainottiin. Kambodzhan kansanmurhassa ja sitä 
seuranneissa sodissa arvioidaan kuolleen 1/5 väestöstä.
Sorron jäljet näkyvät yhä: maa elää äärimmäisessä 
köyhyydessä ja 70% väestöstä elättää itsensä maataloudella.

• Toiminta: Jokainen kylä menettää aikuisista vanhimman.



Uhka 2: ripulikuolema

• Ripuli on lasten yleisin kuolinsyy Kambodzhassa. Syynä on, 
että suurella osalla ihmisistä ei ole saatavilla puhdasta 
juomavettä. Myös tietous hygienian merkityksestä sairauksien 
ennaltaehkäisyssä on puutteellista.

• Toiminta: Yksi neljästä kylästä menettää nuorimman lapsensa.

– Mikäli arpa osuu Fidan projektikylään, puhdas juomavesi 
pelastaa kuolemalta.



Uhka 3: Köyhyys
• Kambodhzan väestöstä 17% elää köyhyysrajan alapuolella. 

Koska ruokaa ei riitä tarpeeksi kaikille, joutuvat lapset usein 
keskeyttämään koulun ja menemään töihin. Vain 35% lapsista 
jatkaa ala-asteelta yläkouluun.

• Toiminta: Yksi neljästä kylästä joutuu lähettämään 
vanhimman lapsensa koulun sijasta töihin.

– Mikäli yksi arvotuista kylistä on Fidan projektikylä, 
tehokkaammat viljelytavat takaavat ruoan riittämisen 
kaikille ja lapsi saa jatkaa koulunkäyntiä.



Uhka 4: Työperäinen maastamuutto

• Köyhyys ja korkea työttömyysaste ajavat työikäisiä 
aikuisia muuttamaan Kambodzhasta työn perässä 
muihin maihin ja kylistä kaupunkiin paremman työn 
toivossa. 

• Toiminta: Yksi kylistä menettää yhden aikuisen 
ulkomaille töihin.



Uhka 5: tartuntataudit

• Malaria ja dengue-kuume leviävät Kambodzhassa hyönteisten 
levittäminä. Leviämistä edistävät epähygieeniset olosuhteet: 
vain 66%:lla ihmisistä on käytössään kunnon käymälä. Koska 
suurella osalla ihmisistä ei ole pääsyä terveyspalveluihin, ovat 
tartuntataudit yksi yleisimpiä kuolinsyitä.

• Toiminta: Yksi kylistä menettää yhden lapsen tartuntataudille

– Fidan projektikylän pelastaa tietous hygienian 
merkityksestä sekä sairauksien hoidosta.



Uhka 6: vammaisuus

• Kehitysmaissa vammaisten lasten on vaikea päästä kouluun. Yleensä syy 
on kielteinen asenne vammaisuutta kohtaan. Vammaisuuden saatetaan 
ajatella olevan kirous tai rangaistus menneisyys teoista. Muita syitä ovat 
puutteellisuudet koulurakennusten esteettömyydessä sekä opettajien 
koulutuksessa.

• Toiminta: Yksi kylistä joutuu ottamaan yhden lapsen pois koulusta 
vammautumisen vuoksi

– Fidan projektikylässä vammainen lapsi saa jatkaa koulun käyntiä 
tukitoimien ansiosta



Uhka 7: tyttöys
• Kehitysmaissa tytöt ovat usein poikia heikommassa asemassa. 

Koulunkäynnin ajatellaan olevan tärkeämpää pojille kuin tytöille, 
sillä tyttöjä tarvitaan kotitöissä. Vanhemmat saattavat antaa 
tyttärensä avioliittoon hyvin nuorena, jopa 12-vuotiaana. Tämän 
vuoksi he joutuvat lopettamaan usein koulunkäyntinsä kesken.

• Toiminta:Yksi neljästä kylästä joutuu ottamaan yhden tytön pois 
koulusta. Mikäli kaikki kylän koulua käyvät lapset ovat poikia, 
mitään ei tapahdu.

– Fidan projektikylissä tyttöjen koulunkäyntiä tuetaan ja sen 
merkitystä painotetaan. Uhka ei siis aiheuta toimenpiteitä Fidan
projektikylässä.



Uhka 8: taikauskoisuus/tietämättömyys

• Monet Kambodzhan maaseudulla perinteiset taikauskoiset tavat 
hoitaa sairauksia ovat tehottomia. Niihin saatetaan silti turvautua 
sairauksien hoidossa. Joskus perinteisiin parannuskeinoihin 
luotetaan enemmän kuin terveyskeskuksen palveluihin ja joskus 
terveyspalveluita ei ole edes saatavilla. 

• Toiminta: Yhden kylän yksi lapsi kuolee kuumeeseen, jota yritetään 
hoitaa heittelemällä kodin portaille riisiä

– Fidan projektikylän pelastaa tietous sairauksien hoidosta ja 
terveyskeskuspalvelut



Ja voittaja on..?


