
TOIMINTAVIRIKKEET –  
KUA:N VUOSIKERTOMUS 2021
10 vinkkiä globaalikasvatukseen 
1. Millainen on ketterä KUA?  s.2

 • Lukekaa ääneen tai itsekseen esipuhe
 • Keskustelkaa ja kirjatkaa ajatuksia kysymyksiin:

 | Mitä toiminnanjohtaja Jouni Hemberg tarkoittaa 
sanoessaan, että KUA on ketterä?

 | Miksi maatoimistomallimme on  
osoittautunut toimivaksi?

 | Miten pandemian ajan oppeja voidaan  
hyödyntää tulevaisuudessa?

 • Seurakuntanne on yksi kumppani, jota Jouni 
viestissään kiittää. Ajatelkaa, että kyseessä on 
juuri teille osoitettu kirje. Vastatkaa tähän viestiin 
kirjoittamalla vastaus Jounin kiitoksiin.

 | Mitkä asiat haluatte erityisesti nostaa?
 | Onko jotain, johon KUA:n tulisi tulevaisuudessa 

panostaa enemmän?
 | Mistä kiittäisitte puolestanne Kirkon 

Ulkomaanapua? 
 | Kirjeet voi halutessaan myös lähettää, jolloin  

niitä voidaan hyödyntää viestinnässä ja  
työmme kehittämisessä.

2. Työmme maailmalla  s. 6–7 

 • Anna jokaiselle parille 1–2 toiminta-aluetta, johon  
he tutustuvat.

 • Parit kirjoittavat erivärisille lapuille maiden haasteita  
ja onnistumisia

 • Laput sijoitetaan kartalle vuorotellen
 • Lopuksi kirjoitetaan esirukous maihin liittyen. 

Rukousaiheet voidaan koota tapaamisen lopuksi 
yhteiseksi esirukoukseksi.



3. Asetu kuvaan

Ryhmätehtävä, sopii esim. ”lämmittelyharjoitukseksi” ennen 
muita harjoitteita. 

 • Jokainen ryhmäläinen valitsee vuosikertomuksesta kuvan ja 
pohtii kuvan henkilön tarinaa seuraavien kysymysten avulla:

 | Mitä henkilö on tekemässä?
 | Mitä henkilö on mahdollisesti tehnyt ennen kuvan 

ottamista tai aikaisemmin samana päivänä?
 | Miten henkilön päivä jatkuu kuvan hetken jälkeen?
 | Mitä kuvan henkilö ajattelee/toivoo/mistä hän unelmoi?

 • Vuorollaan jokainen ottaa kuvan henkilön asennon, ja muut 
koittavat arvata ketä esitetään

 • Kun oikea henkilö on löytynyt esiintyjä kertoo oman 
näkemyksensä henkilön tarinasta edellä vastaamalla  
edellä annettuihin kysymyksiin

 • Lopuksi esiintyjä kysyy mitä muut ryhmäläiset haluaisivat 
sanoa tälle henkilölle

4. Sanapeli Kirkon Ulkomaanavusta

 • Jokainen piirtää paperille 5 x 5 taulukon
 • Ensiksi valitaan ylimmän rivin sarakkeille 2–5 neljä 

kirjainta kuten kuvassa esimerkkinä K,U,A,S.
 • Osallistujat voivat ehdottaa kirjaimia, mutta ei kannata 

valita kovin harvinaisia.
 • Tämän jälkeen 1. sarakkeen riveille 2–5 kirjataan  

alla olevat kategoriat Maat/paikat, toimeentulo, koulutus 
ja rauha.

 • Tarkoituksena on kirjata yksi sana/selite  
kategoriaa kohden, joka alkaa ylimmän 
rivin alkukirjamella kuten kuvassa  
Maat/paikat + U = Uganda.

 • Kun ensimmäinen ryhmästä on saanut 
koko taulukon kaikki ruudut täytettyä hän 
huutaa valmis, jolloin kaikki lopettavat.

 • Jokainen kategoria käydään vuorollaan 
läpi ja pisteen saa jos sana löytyy 
toimintakertomuksesta ja liittyy selkeästi 
kyseiseen kategoriaan. Lisäpisteen 
saa jokaisesta sanasta, jota ei löydy 
keneltäkään muulta ja se täyttää 
ensimmäisen ehdon.

K U A S

Maat/paikat Uganda

Toimeentulo Anri-Farm

Koulutus
Kambodzan 
opinto-ohjaus

Rauha
Somalian 
alueneuvostot

5. Minäkö vaikuttaja? -raamattutunti

 • Raamattu/raamattu.fi (puhelimella) Luuk. 19:28-40
 • Jos kohta olisi vertauskuva, mikä siinä edustaisi:

 | Kirkon Ulkomaanapua (Aasi, Fariseukset,  
Kaksi opetuslasta…)

 | Sinua, paikallista toimijaa
 • Miten Kirkon Ulkomaanapu ”huutaa” Jumalan sanaa?

 | Katsokaa video Kaisamarin ja Jounin keskustelusta 
uskoperustaisuudesta urly.fi/2KU1

 | Keitä ovat tämän päivän fariseukset?
 |  Entä mitä tarkoittaa, että ”kivet huutaisivat”?

 • Miksi vaiti oleminen voi olla vaarallista?
 | Miksi Jeesus ei halua kieltää opetuslapsiaan?
 | Mitä fariseukset pelkäävät?
 | Minkälaiset huudot nykyään haluttaisiin vaientaa?
 | Millainen ihmisoikeustaistelija Jeesus oli?
 | Mistä voimme ottaa oppia Jeesukselta 

vaikuttamisesta?

6. Ristisanatehtävä

1. Valtio, joka on ottanut asukasta kohti vastaan

2. Ugandalainen teknologiayritys, jota FCAI on tukenut

3. KUA:lle myönnetty humanitaarinen laatustandardi

4. Minkä järjestön logo tämä on? 

5. Maa, jossa 17 742 henkilöä sai välittömän  
ruokaturvan KUA:n koronatyön kautta.

6. Paikka, jossa Kirkon Ulkomaanavun jakamilla 
käteisavustuksilla kotitaloudet pystyivät kattamaan 
noin kolmasosan kuukausimenoistaan.

7. Falis Abshir Guleed toimii tämän paikan neuvostossa

8. kansainvälinen, vapaaehtoisia ihmisoikeustarkkailijoita 
miehitetyille palestiinalaisalueille, Länsirannalle ja Itä-
Jerusalemiin lähettävä ohjelma

Vastaus:

Maa, jossa Kirkon Ulkomaanapu 
tukee kyseistä etnistä ryhmää:
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8. Tietokilpailu tai tiedonhaku tehtävä (QB)

 • Avaa linkki kilpailuun tästä QR-koodista:
 • 15 kysymystä, joihin kaikkiin löytyy  

vastaus vuosikertomuksesta
 • Oikeat vastaukset tulevat näkyviin 

jokaisen kysymyksen jälkeen ja lisäksi 
sivunumero, josta vastaus löytyy vuosikertomuksessa.

 • Lopussa peli ilmoittaa osallistujan yhteispistemäärän, 
joten niitä voi halutessaan vertailla muiden kanssa.

9. Julisteille kuvatekstejä

 • Aseta julisteet näkyvälle paikalle kirkolle tai 
seurakuntakeskukseen

 • Kirjoittakaan korteille julisteiden kuviin 
kuvatekstit 

 • Kuvatekstit voi sijoittaa joko julisteisiin tai niiden 
ympärille ja osoittaa yhteys esim. virittämällä 
värillinen lanka kuvan ja tekstin välille

 • Vinkkejä kuvatekstien ideoiksi löytyy 
vuosikertomuksesta ja nettisivuilta

10. Kuutiot

 • Neljällä kuutiolla voi muodostaa kuvia, jotka liittyvät 
vuosikertomuksen teksteihin

 • Käytettävästä ajasta ja ryhmästä riippuen kuutiot voi 
joko askarrella valmiiksi tai ne voi askarrella ryhmissä 

 • Tulostaa kuutiot vähän vahvemmalle A3-paperille tai  
liimaa tulosteet kartongille, jotta kuutioista tulee kestäviä.

 • Kuutiota kääntelemällä muodostuu 6 kuvaa
 • Kuutioita voi käyttää monella tavalla:

 | Etsi jokaiseen kuution kuvaan liittyvä aihe 
vuosikertomuksesta

 | Anna kuvan kuvateksti, ja jokainen kääntelee oikean 
kuvan/arvauksen esiin

 | Esitä kysymyksiä kuvista

*LATAA MATERIAALIPANKIN TARVIKKEET OSOITTEESTA:  
 kua.fi/materiaalipankki

 KUVAKKEIDEN SELITTEET: = osallistujamäärä

 = ikäryhmä = kesto = tarvikkeet = valmistelu
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