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Toisenlainen Lahja® – Värityskuvat
Värityskuvat on tehty avuksi kansainvälisen vastuun teemojen 
käsittelyyn niin pienten lasten, nuorten kuin aikuistenkin kanssa. 
Väritettävät kuvat ovat Kirkon Ulkomaanavun Toisenlaisia Lahjoja. 
Kuvia voi tulostaa ja kopioida väritettäväksi kodeissa, kerhoissa, 
ryhmissä ja kouluissa.

Ideoita värityskuvien käyttöön:

• Värityskuvia voi olla vapaasti väritettävänä kerhossa.

• Kuvien tulkinta ja teemat voivat viedä aiheisiin, jotka eivät 
muuten nousisi esille.

• Ohjaaja voi tarttua kuvien herättämiin ajatuksiin ja  
esitettyihin kysymyksiin.

• Värittämisen ja aiheesta nousseiden ajatusten jälkeen voi 
yhdessä tai pienissä ryhmissä tutustua Toisenlaisen Lahjan 
verkkosivuilta löytyviin valokuviin ja tarinoihin ihmisistä,  
joita Toisenlaiset Lahjat ovat auttaneet.

• Yhden värityskuvan ympärille voi valokuvia ja tarinoita  
hyödyntäen rakentaa vaikkapa kokonaisen oppitunnin,  
kerhon tai nuorten illan kokoontumisen.

Toisenlainen Lahja
Toisenlainen Lahja on aineeton lahja, jolla voi ilahduttaa läheistä 
ja samalla auttaa kaikkein köyhimpiä perheitä kehitysmaissa.  
Lahjoituksesta saa annettavaksi perinteisen postikortin tai  
sähköisen kortin, joka muistuttaa tärkeästä teosta heikoimmassa 
asemassa olevien perheiden hyväksi.

www.toisenlainenlahja.fi

Kirkon Ulkomaanapu
Kirkon Ulkomaanapu on Suomen suurin kansainvälisen avun 
järjestö. Teemme työtä kaikkein köyhimpien ihmisten kanssa 
uskontoon, etniseen taustaan tai poliittiseen vakaumukseen  
katsomatta. Kirkon Ulkomaanavun työ on kansainvälistä  
diakoniaa. Periaatteenamme on tehdä työtä siellä, missä  
avuntarve on suurin ja missä muut eivät auta.

www.kirkonulkomaanapu.fi 



Vuohi
Vuohi auttaa perheitä ulos köyhyyden kierteestä. Perheet voivat myydä  
vuohenmaitoa ja osan vuohen jälkeläisistä eteenpäin. Vuohista huolehtiminen  
on helppoa. Toisenlaisten Lahjojen avulla tuetaan kehitysmaiden köyhimpien  
ihmisten toimeentuloa ja annetaan koulutusta eläintenhoidosta.



Koulua ja turvaa 
Pakolaisleirillä tai luonnonkatastrofin jälkeen lasten on tärkeää päästä pian takaisin 
kouluun ja saada arkeen turvallisuuden tunnetta. Toisenlaisten Lahjojen avulla 
rakennetaan katastrofin runtelemille alueille turvallisia koulutiloja, joissa lapset voivat 
leikkiä, oppia ja toipua kovista kokemuksistaan.



Koulutarvikkeet
Monissa kouluissa opettajalla on apunaan vain liitutaulu, silloin kun oppikirjat 
puuttuvat. Kunnolliset koulutarvikkeet ovat välttämättömiä, jotta lapset pääsevät 
opintielle. Toisenlaisten Lahjojen avulla tuetaan kehitysmaiden köyhimpien lasten 
koulutusta, koulujen rakentamista ja materiaalihankintoja.



Opettaja lapselle
Kehitysmaissa on huutava pula pätevistä opettajista. Kouluttamattomien opettajien 
opetusmenetelmät voivat olla puutteellisia, eivätkä lapset ymmärrä oppimaansa.  
Toisenlaisten Lahjojen avulla tuetaan opettajien koulutusta kehitysmaissa, jotta 
lapset saavat mahdollisuuden hyvään koulutukseen.



Huussi
Vessojen puute on erityinen ongelma jatkuvasti kasvavissa slummeissa. Viemäri
järjestelmien puuttuessa ihmiset joutuvat tekemään tarpeensa ahtaissa olosuhteissa. 
Joskus tarpeet jopa heitetään katoilta, jolloin sitä kutsutaan lentäväksi vessaksi.  
Toisenlaisten Lahjojen avulla rakennetaan kehitysmaiden kyliin ja kouluihin käymälöitä.



Ateria koko kylälle 
Sodat ja luonnonmullistukset tulevat pyytämättä ja yllätyksenä. Kriisin koettelemilla 
alueilla monet perheet elävät tietämättä mistä saada seuraavan päivän ateria. 
Toisenlaisten Lahjojen avulla hankitaan muun muassa ruokaapua, puhdasta vettä 
ja suojaa kriisialueiden ihmisille.



Jalkapallo
Jalkapallon pelaaminen tuo iloa ja onnistumisen tunteita kovia kokeneille lapsille. 
Sodan vuoksi paossa eläville lapsille on tärkeää päästä kiinni normaaliin arkeen. 
Toisenlaisten Lahjojen avulla lapsille järjestetään mahdollisuus pelata jalkapalloa  
ja harrastaa muita liikuntalajeja.



Kasvimaa
Kasvimaalta saadut vihannekset rikastuttavat yksipuolista ravintoa. Kasvimaahan 
voidaan istuttaa helppohoitoisia kasviksia ja juureksia, kuten porkkanoita, kaaleja  
ja sipuleita. Toisenlaisten Lahjojen avulla tuetaan kehitysmaiden köyhimpien  
perheiden terveyttä ja toimeentuloa.



Ammattikoulutus
Moni kehitysmaassa asuva nuori on joutunut keskeyttämään koulunkäynnin 
 perheen köyhyyden tai pakolaisuuden takia. Osa ei ole ikinä edes päässyt kouluun. 
Ilman koulutusta on vaikea saada kunnollisia töitä. Toisenlaisten Lahjojen avulla 
koulutamme esimerkiksi leipurin, puusepän, ompelijan ja mekaanikon ammattiin.



Kaivo
Riittävä vedensaanti takaa kyläläisille paremman elämänlaadun ja terveyden.  
Se antaa mahdollisuuden myös vihannesten ja uusien viljakasvien viljelyyn.  
Toisenlaisten Lahjojen avulla tuetaan kaivojen ja vesijärjestelmien kunnostusta  
ja rakentamista kehitysmaissa.


