Opettajan materiaali
Liikkeelle! – Uuteen kotiin -näyttelyyn

Tervetuloa Liikkeelle! – Uuteen kotiin -näyttelyyn!
Opettajan materiaalin avulla opettajan on helppo tutustua Postimuseon ja Mediamuseo Rupriikin
yhteisen Liikkeelle! – Uuteen kotiin -näyttelyyn (24.4.–15.11.2015), lasten oikeuksiin ja VTS-menetelmään. Materiaali sisältää tehtäviä, joista opettaja voi valita ryhmälleen sopivimmat. Materiaali jakautuu
kolmeen osaan: tehtäviä ennen museovierailua, tehtäviä näyttelyssä ja tehtäviä museovierailun jälkeen.
Kolmiportaisen tutustumisen myötä museovierialusta muodostuu oppilaille selkeä oppimiskokonaisuus.
Opettajan materiaalin tehtävät on suunnattu peruskoulun 5.-9. -luokkien oppilaille, mutta soveltamalla
niitä voi käyttää myös laajemmalle ikäryhmälle.
Opettajan materiaali on tuotettu yhdessä Postimuseon, Mediamuseo Rupriikin, kulttuurikasvatusyksikkö
Taiten ja Plan Suomen kanssa.
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Plan Suomen Lapsen oikeuksien lähettilään
varaaminen
Lapsen oikeuksien lähettiläät ovat koulutettuja lapsen oikeuksien puolestapuhujia,
jotka vierailevat esimerkiksi eri asteen oppilaitoksissa pitämässä toiminnallisia
ja osallistavia oppitunteja lapsen oikeuksiin ja globaaleihin teemoihin liittyen.
Opettaja voi varata oppitunnilleen omaan kouluunsa maksutta Plan Suomen
lapsen oikeuksien lähettilään, joka ohjaa pohjatunnin ennen museovierailua.
Opettaja voi valita oppitunnin kestoksi 1-2 oppituntia. Oppitunnilla perehdytään
lasten oikeuksiin. Oikeuksien avulla tutustutaan evakko- ja pakolaisteemaan ja
pohjustetaan museovierailua. Jokainen lähettilään pitämä oppitunti on kuitenkin
erilainen, sillä luokan kanssa tehtävät harjoitukset räätälöidään sopiviksi juuri
kyseiselle ryhmälle.
Lapsen oikeuksien lähettiläs on opettajaan yhteydessä opettajan varattua museovierailun. Muista jättää yhteystietosi museokäyntivarauksen yhteyteen.

Museovierailun varaaminen
Liikkeelle! – Uuteen kotiin -näyttelyyn
(24.4.–15.11.2015)
Ryhmän koko: enintään 25 oppilasta opettajineen ja valvojineen.
Opastus: arkisin 40 euroa, viikonloppuisin 50 euroa.
Maksuttomat opastukset: koululaisten Mennään museoon! -teemaviikolla ti-pe
6.-9.10. klo 9 ja 10
Ryhmän tulosta pyydetään ilmoittamaan etukäteen Vapriikin infoon puhelimitse
myös silloin, kun ryhmällä ei ole varattua opastuskierrosta.
Museon pääsyliput: Lapset (7-16-vuotiaat) 4 €, pirkanmaalaiset koululaisryhmät
pääsevät Vapriikkiin ilmaiseksi tammi-huhtikuussa ja elo-joulukuussa. Koululaisryhmän mukana tulevat opettajat sekä koulu- ja vammaisavustajat pääsevät
maksutta museoon.
Varaukset Vapriikin infosta: 03-5656 6966.

Lapsen oikeuksien sopimus on ihmisoikeussopimus
Lapsen oikeudet ovat ihmisoikeuksia, jotka kuuluvat kaikille maailman lapsille. YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus on ihmisoikeussopimus, jossa luetellaan lapsille kuuluvat oikeudet ja asetetaan valtioille ensisijainen vastuu
huolehtia niiden toteutumisesta. Sopimuksessa luokitellaan lapsiksi kaikki, jotka ovat alle 18-vuotiaita. Lapsen
oikeuksien sopimus hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa 20.11.1989, ja se sisältää 54 artiklaa. Myöhemmin
sopimukseen on liitetty vielä kolme lisäpöytäkirjaa, jotka koskevat lasten osallistumista aseellisiin selkkauksiin,
lapsikauppaa, lapsiprostituutiota ja lapsipornografiaa sekä valitusoikeutta. Sopimuksen neljä pääperiaatetta
ovat syrjimättömyys, lapsen edun asettaminen ensisijalle, oikeus jäädä eloon ja kehittyä sekä oikeus osallistua.
Suomessa lapsen oikeuksien sopimus tuli voimaan vuonna 1991.

Lapsen oikeuksien sopimuksen artiklojen sisällöt voidaan jakaa kolmeen ydinteemaan:
• Lapsilla on oikeus suojeluun ja huolenpitoon. Siitä pitävät ensisijaisesti huolen vanhemmat mutta myös yhteiskunta tilanteessa, jossa vanhempien omat voimavarat eivät riitä.
• Jokaisella lapsella on ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti oikeus osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon.
• Lapsille kuuluu osuus yhteiskunnan voimavaroista. Heillä on oikeus koulutukseen ja muiden oikeuksiensa
toteutumiseen, mikä yhteiskunnan tulee taata.

Valtioilla on velvollisuus huolehtia lapsen oikeuksista
Lapsen oikeuksien sopimus on maailman laajimmin ratifioitu ihmisoikeussopimus. Yhdysvaltoja, Somaliaa ja
Etelä-Sudania lukuun ottamatta kaikki maailman valtiot ovat ratifioineet sopimuksen. Lapsen oikeuksien sopimus
velvoittaa valtiot tiedottamaan lapsen oikeuksista niin lapsille kuin aikuisille. Sopimuksen toteutumista valvoo
YK:n lapsen oikeuksien komitea, jolle maat raportoivat lapsen oikeuksien tilanteestaan viiden vuoden välein.
Lapsen oikeuksien sopimuksen tehtävänä on sitouttaa valtiot ja niiden kansalaiset toimimaan siten, että jokainen
maailman lapsi taustastaan riippumatta saa elää mahdollisimman terveen ja hyvän lapsuusajan. Kun lapsen
oikeudet toteutuvat, lapset saavat kasvaa pelkäämättä väkivaltaa, syrjintää tai riistoa. Lasten ei tarvitse tehdä
raskaita töitä, vaan he saavat leikkiä ja käydä koulua. Sopimus edellyttää myös, että kaikilla lapsilla pitää
olla joku aikuinen, joka huolehtii juuri hänestä. Tällaiset asiat ovat välttämätön edellytys lasten tasapainoiselle
kehitykselle.1
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”Lapsen oikeuksien kymppi – Globaalikasvatuksen opetuskokonaisuus 5.-6. luokkien opetukseen”, Plan Suomi Säätiö 2014.

Tehtäviä ennen museovierailua
Plan Suomi lähettilään pitämä oppitunti on johdatus lasten oikeuksiin ja Liikkeelle! – Uuteen kotiin -näyttelyyn. Opettaja voi valita
oppitunnin keston 1-2 oppituntia. Lähettilään tunnilla harjoitukset ovat seuraavien tehtävien kaltaisia. Jos lähettiläs ei tule pohjatunnille, opettaja voi valita tehtävistä ryhmälleen sopivimmat ja valmistautua niiden avulla näyttelykäyntiin ja tutustua lasten oikeuksiin.

1. Tehtävä Käsitteet
Kesto: 10 min
Tavoite: Tutustua siirtolaisuutta ja maahanmuuttoa käsitteleviin termeihin, aihetta lähestytään oppilaiden lähtökohdista
käsin, opettaja näkee mitä oppilaat jo tietävät asiasta ja millaisia sanoja he käyttävät.
Tarvikkeet: Liitu ja taulu tai dokumenttikamera, paperi ja kynä
Kysytään oppilailta, mitä sanoja liittyy muuttamiseen maailmanlaajuisesti. Kaikki vastaukset hyväksytään ja kerätään sanat taululle
ylös. Tarkistetaan että oppilaat osaavat määritellä sanat. Opettaja voi lisätä lopuksi listaan tärkeiksi katsomansa käsitteet, jotka siitä
puuttuvat. Käytetäänkö käsitteitä arkikielessä oikein? Onko joillakin käsitteillä arkikäytössä negatiivinen tai leimaava vaikutus? Mitä
käsite ”maahan muuttanut” voisi kattaa? Onko se negatiivinen, positiivinen vai neutraali?
KÄSITTEET
Evakko = sodan alta evakuoitu henkilö, Suomessa talvisodan ja jatkosadan takia pois Karjalasta siirretty henkilö
Kiintiöpakolainen = pakolainen, joka otetaan Suomeen eduskunnan vuosittain määrittämän pakolaiskiintiön perusteella
Kotouttaminen = maahanmuuttajan sopeutuminen Suomalaiseen yhteiskuntaan opettamalla hänelle kieltä ja kulttuuria ja tutustuttamalla hänet työelämään; kunnilla on velvollisuus kotouttamisen järjestämiseen
Maahanmuuttaja = henkilö joka muuttaa maahan vuodeksi tai pidemmäksi aikaa; voi olla siirtolainen, pakolainen tai opiskelija
Pakolainen = ulkomaalainen, joka täyttää YK:n pakolaissopimuksen vaatimukset; paennut kotimaastaan vainoa, sotaa tai nälkää. Ulkomaalainen, jolle on myönnetty turvapaikka.
Siirtolainen = henkilö, joka muuttaa toiseen maahan toiseen maahan pysyvästi esimerkiksi tekemään työtä; sekä maahanmuuttaja että maastamuuttaja voi olla siirtolainen
Siirtoväki = Neuvostoliitolle luovutetulta alueelta 1940 ja 1944 Suomeen siirtynyt väestö
Turvapaikanhakija = henkilö, joka hakee turvapaikkaa maasta, joka on sitoutunut ottamaan vastaan
turvapaikanhakijoita; hakijan pitää tulla turvattomasta maasta, jossa häntä voi uhata esimerkiksi kidutus tai kuolemantuomio. Henkilö pelkää
joutuvansa kotimaassa vainon kohteeksi poliittisen, uskonnollisen, etnisen tai yhteiskunnallisen asemansa vuoksi. Henkilö saa
pakolaisen aseman, jos turvapaikka myönnetään.
Työperäinen maahanmuutto = maahanmuutto, jossa maahan tullaan tekemään töitä

2. Tehtävä Mielipidejana
Kesto: 15 min
Tavoite: Herättää ajatuksia tasapuolisen ja laadukkaan koulutuksen merkityksestä ja rohkaista oppilaita
oman mielipiteen ilmaisuun.
Tarvikkeet: Liikkumatilaa luokkaan
Luokkahuoneeseen raivataan tilaa kuvitteelliselle mielipidemittarille, jonka toisessa päässä on ”täysin samaa mieltä”
ja toisessa päässä on ”täysin eri mieltä”. Oppilaille esitetään yksitellen alla oleva väittämä, johon oppilaat vastaavat
asettumalla mielipidejanalle mielipidettään vastaavaan kohtaan.
On tärkeää, että väitteiden herättämistä mielipiteistä keskustellaan yhdessä heti kunkin väittämän esittämisen jälkeen.
Harjoituksen vetäjän tarkoitus ei ole antaa kysymyksille vastauksia janaan asettumisen jälkeen, vaan tarkoitus on
antaa oppilaille mahdollisuus henkilökohtaiseen mielipiteenilmaisuun, omien ajatusten perustelemiseen ja erilaisista
näkökulmista keskustelemiseen ilman, että mitään näkökulmaa määritellään yksiselitteisen oikeaksi tai vääräksi. Oppilaita tulisi rohkaista ilmapiiriin, jossa erilaisista mielipiteistä keskustellaan rakentavasti ja hyvässä hengessä.
Väittämistä voi valikoida ryhmälle sopivimmat. Tarvittaessa väittämiä voi selkiyttää, syventää tai viedä pidemmälle
ja niitä voidaan keksiä lisää. Huom: esimerkin ensimmäisten väittämien käyttö edellyttää, että Lapsen Oikeuksien
Sopimusta on käsitelty ryhmän kanssa.
VÄITTÄMÄT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lapsen oikeudet toteutuvat kaikkialla maailmassa.
Lapsen oikeudet toteutuvat kaikilla Suomessa asuvilla.
Kaikilla maailman perheillä on oma koti.
Jokaisella ihmisellä on vain yksi kotimaa.
Ihmisen koti on juuri siellä, missä hän kulloinkin asuu.
Olen joskus muuttanut asumaan uudelle paikkakunnalle.
Muuttaminen ulkomaille on samanlaista, kuin muuttaminen toiseen kaupunkiin.
Muuttaminen tapahtuu yleensä perheiden omasta tahdosta.
Käsitteet ”evakko” ja ”pakolainen” tarkoittavat mielestäni suurin piirtein samaa asiaa.
Olen kuullut mediassa puhuttavan pakolaisista.
Olen kuullut puhuttavan Karjalan evakoista.
Minulla on mahdollisuus muuttaa halutessani mihin maahan tahansa.
Suomalaiset eivät voi olla pakolaisia.

3. Tehtävä Lapsen oikeuksien timantti
Kesto: 20 min
Tavoite: Tutustua lapsen oikeuksiin
Tarvikkeet: Kirjekuoria, joissa 9 artiklakorttia (Liite 1)
Jaa ryhmä pienempiin n. 3-5 hengen ryhmiin. Jokaiselle ryhmälle jaetaan yksi
kirjekuori, jossa on erillisillä lapuilla yhdeksän artiklaa lapsen oikeuksien sopimuksesta (Artiklat 2, 9, 12, 14, 19, 24, 28, 31, 32). Ryhmän tehtävänä on laittaa artiklat
timantinmuotoiseen tärkeysjärjestykseen lapsen aseman parantamisen näkökulmasta. Ensimmäiselle riville tulee ryhmän mielestä oikeus, joka merkittävimmin vaikuttaa
lapsen aseman parantumiseen. Toiselle riville tulee kaksi seuraavaksi tärkeintä oikeutta, kolmannelle riville kolme oikeutta, neljännelle riville kaksi oikeutta ja viidennelle riville vähiten lapsen asemaan parantumiseen vaikuttava oikeus.
Anna jokaisen ryhmän kertoa muodostamastaan timantistaan ja perusteluista,
miksi he ovat laittaneet kortit juuri kyseiseen järjestykseen. Keskustelkaa, mitä
yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia timanteissa on ja mistä erot johtuvat. Pidetäänkö
jotain oikeutta selkeästi muita tärkeämpänä, miksi? Onko järjestys samanlainen jos
ajattelee pakolaisina elävien lasten asemaa? Purkuvaiheessa on tärkeä painottaa ihmisoikeuksien jakamattomuutta. Ne kuuluvat kaikille ja ovat itse asiassa yhtä
tärkeitä, vaikka niiden tarve voi vaihdella tilanteittain.

4. Tehtävä Keskusteleva kuvan katselu
Kesto: 20-45 min, riippuen kuinka monta kuvaa katsotaan
Tavoite: Tasa-arvoinen kuvien katselu, omien mielipiteiden perustelu, näköhavainnon sanallistaminen, ajattelun, vuorovaikutustaitojen, kulttuurisen kompetenssin, kielitaidon, kuvanlukutaidon vahvistaminen ja
näyttelyn kuvamaailmaan tutustuminen.
Tarvikkeet: Dokumenttikamera tai internetyhteys, tietokone ja videotykki kuvien
heijastamiseen
Liikkeelle – Uuteen kotiin -näyttelyssä on esillä kuvia Suomen armeijan arkistosta
sekä oman tarinansa näyttelyssä kertovien ihmisten perhealbumeista. Tutustukaa
kuviin yhdessä jo ennen näyttelyvierailua. Katselkaa kuvia rauhassa ja koettakaa keskittyä siihen, mitä kuva kertoo, millaisia asioita kuvassa näkyy ja mitä havaintonne
tuovat teidän mieleenne. Oikeita tai vääriä vastauksia ei ole!
Heijastakaa jokainen kuva vuorollaan kaikkien nähtäväksi. Katselkaa kuvaa ensin
hiljaa pieni hetki ja aloittakaa keskustelu vasta, kun kaikki ovat ehtineet tehdä omia
huomioitaan.

KUVASARJA I
Opettaja avaa keskustelun kysymällä, mitä kuvassa on meneillään? Kun oppilaat alkavat vuorollaan kertoa
näkemästään, opettaja voi tehdä tarkentavan kysymyksen: Mikä kuvassa sai sinut ajattelemaan noin. Keskustelua voi
pitää yllä kysymyksellä: mitä vielä voimme löytää? Jos VTS-menetelmä2 on tuttu, kuvia voi katsella sen avulla.
Kuvaa klikkaamalla kuva aukeaa koko sivun kuvaksi. Isoa kuvaa klikkaamalla pääset takaisin kuvakoosteeseen. Isot kuvat ovat omilla sivuillaan dokumentin lopussa.

SA-kuva

SA-kuva
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Vapriikin kuva-arkisto

Vapriikin kuva-arkisto

Satu Itkonen, ”Mitä näemme kun katsomme kuvaa? – Osallisuutta ja uusia näkökulmia VTS –menetelmällä”. teoksessa ”Kuvien tarinat,
Artikkeleita ja tehtäviä lapsen oikeuksien näkökulmasta”, Plan Suomi Säätiö 2015.

KUVASARJA II
Tehkää jo ennen näyttelykäyntiä tuttavuutta
niihin pakolaisiin ja evakoihin, jotka kertovat
näyttelyssä oman tarinansa. Nämä kuvat on
otettu ennen heidän Suomeen saapumistaan.
Voitte käyttää VTS-menetelmää tai voitte pohtia
kuvia seuraavien kysymysten avulla:

•
•
•
•
•
•
•

Millainen tunnelma kuvassa on?
Minkä ikäinen/ikäisiä kuvat henkilöt ovat?
Miten kuvan henkilöt liittyvät toisiinsa?
Millainen mieliala kuvan henkilöillä on?
Milloin kuva on mahdollisesti otettu?
Mitä esineitä kuvassa näkyy?
Millaisessa ympäristössä kuva on otettu?

Jokainen voi vielä valita yhden kuvan ja miettiä, mitä haluaisi kysyä kuvan henkilöiltä. Ehkä saatte vastauksia kysymyksiinne näyttelyvierailulla.

5. Tehtävä Omaisuus muovisäkeissä
Kesto: 30 min
Tavoite: Tasa-arvoinen kuvien katselu, omien mielipiteiden perustelu, näköhavainnon sanallistaminen, ajattelun, vuorovaikutustaitojen, kulttuurisen kompetenssin, kielitaidon,
kuvanlukutaidon vahvistaminen ja lapsen oikeuksiin
tutustuminen.
Tarvikkeet: Helsingin Sanomien artikkeli ”Omaisuus muovisäkeissä”,
Lapsen oikeuksien sopimus (Liite 2.), dokumenttikamera
tai internetyhteys, tietokone ja videotykki kuvien heijastamiseen
Tutkikaa Helsingin Sanomien artikkelin ”Omaisuus muovisäkeissä”3 kuvia samaan tapaan keskustellen, kuin evakkojen matkasta kertovia kuvia
(Tehtävät ennen museovierailua, 4. Tehtävä Keskusteleva kuvan katselu,
kuvasarja I). Pohtikaa eroja ja yhtäläisyyksiä näiden kuvien ja evakkomatkasta kertovien kuvien välillä. Lukekaa lopuksi koko artikkeli ja jatkakaa
keskustelua sen pohjalta. Voitte miettiä mitkä lapsen oikeuksista toteutuvat
ja mitkä eivät toteudu lehtijutussa haastateltujen perheissä.
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”Kuvien tarinat, Artikkeleita ja tehtäviä lapsen oikeuksien näkökulmasta”, Plan Suomi Säätiö 2015.
Artikkeli löytyy myös HS:n verkkosivuilta: http://www.hs.fi/ulkomaat/a1411744002956

Tehtäviä Liikkeelle! – Uuteen kotiin -näyttelyssä
1. Tehtävä Ei yhteistä kieltä
Kesto:
Tavoite:
Tarvikkeet:
Alustus:

5 min
Saada oppilaat miettimään miltä tuntuu tulla vieraalle kieli- tai murrealueelle.
Opettaja käyttää jotain vierasta kieltä tai murretta, jota oppilaat eivät ymmärrä.
Evakot ja pakolaiset kohtasivat kielellisiä ongelmia uudessa kotipaikassaan.
Karjalan evakot puhuivat suomea, mutta murre-erot saattoivat olla suuria.
Pakolaiset voivat matkustaa usean maan läpi eikä yhteistä kieltä tai tulkkipalvelua välttämättä ole saatavilla. Miten viestit ja tulet ymmärretyksi tilanteessa, kun
yhteistä kieltä ei löydy?

Opettaja toivottaa oppilaat tervetulleiksi näyttelyyn tai antaa oppilaille ohjeita, kuten ”päähine
täytyy ottaa pois päästä” tai ”tarkistathan, että puhelimesi on äänettömällä” osaamallaan vieraalla kielellä. Näin nähdään, miten viesti menee perille. Vastaavasti pohjanmaan murteella voi
sanoa esimerkiksi seuraavia lauseita, joita evakot mahdollisesti kuulivat uudella kotipaikkakunnallaan.
• Mitäs ne klopit tryskää? = Mitä ne pojat (pojankoltiaiset) kolistelevat?
• Fröökynä pisti tuukin pöyrälle ja siihen talterikit ja klasit ja kaffelit ja kaikki. = Neiti laittoi pöytäliinan pöydälle ja sen päälle lautaset, lasit, haarukat ja kaikki.
• Porstuas on kanttuuri ja kanttuurin lautaasella piretähän fiilipunkit = Eteisessä on komero ja
komeron hyllyllä säilytetään viiliastiat.
Lopuksi käydään läpi, mistä mahtoi olla kyse? Miltä tuntuu kuunnella ohjeistusta, kun kieli on
vieras? Miten voi keskustella vaikka ei ole yhteistä kieltä?

2. Tehtävä Äkkilähtö
Kesto: 10-15 min
Tavoite: Eläytyminen evakon tai pakolaisen osaan ja äkkilähdön
tunnelmaan.
Tarvikkeet: Tilaa näyttelyssä, jotta oppilaat mahtuvat riviin tai ympyrään.
Alustus: Evakkojen ja pakolaisten oli jätettävä niin kotinsa kuin
omaisuutensa. Matkalle ei voinut ottaa suurta määrää tavaroita tai pakoon oli lähdettävä niin nopeasti, ettei mukaan
ehtinyt ottaa kuin muutaman tärkeimmän esineen tai vaatteen. Esim. Eero Pilviniemen äiti lähti niin nopeasti talvisotaa
pakoon, ettei hänellä ollut mukana muuta kuin päällä oleva
vaatekerta ja 50 markkaa. Abdiazizin puolestaan oli mahdollista ottaa matkaan vain parit farkut, T-paita ja muutama
makeinen.
Aseta oppilaat riviin tai ympyrään. Pyydä ensimmäistä sanomaan nopeasti
yksi tärkeä esine, jonka hän ottaisi mukaan. Seuraava jatkaa sanomalla toisen tavaran. Samaa tavaraa ei saa sanoa kahta kertaa. Hoputtamalla pyritään eläytymään kiireen tuntuun ja nopeisiin ratkaisuihin. Lopuksi pohditaan,
mitkä kolme esinettä/vaatetta olisi tärkeimmät, jos joutuisi pakenemaan kodistaan. Tutustutaan myös yhdessä muutaman evakon ja pakolaisen tarinaan
ja lähdön tunnelmaan. Kuinka paljon aikaa annettiin lähtövalmisteluihin?

3. Tehtävä Tilannekuvat evakosta ja pakolaisuudesta4
Kesto: 25 min (suunnittelu 15 min ja esitykset ja niiden purku 10 min)
Tavoite: Tutustua näyttelyn evakoiden ja pakolaisten kertomuksiin, työstää
niitä toiminnallisesti ja saada oppilaat pohtimaan nykyistä pakolaistilannetta ja havaitseman että myös Suomen lähimenneisyydessä
suomalaiset ovat joutuneet jättämään kotinsa.
Tarvikkeet: Näyttelyn evakoiden ja pakolaisten kertomukset ja tilaa esityksille.
Alustus: Tilannekuvat ovat työtapa, jossa ryhmä muodostaa pysäytettyjä
henkilö- tai tilannekuvia. Kuvia käytetään henkilöiden, tapahtumahetkien tai tilanteiden tarkasteluun. Niiden avulla voidaan ilmaista
myös abstrakteja käsitteitä, kuten pelko tai suru. Koululaisten ratkaisuja tuetaan siten, että tekijät kertovat itse, mitä tilannekuva esittää.
Muille varataan ensin hetki aikaa tarkasteluun, mutta heidän ei
kuitenkaan tarvitse arvailla, mitä kuva esittää. Pysähtyneitä kuvia
voidaan työstää ryhmässä yhteisesti esimerkiksi niin, että tilannekuvaan lisätään ääntä tai liikettä. Tilannekuvien hyvä puoli on se, että
ne syntyvät yleensä nopeasti ja ovat monipuolisia.
Jaa luokka pienryhmiin (3-5 oppilasta). Jokainen ryhmä valitsee evakon tai pakolaisen, jonka tarinaan he tutustuvat näyttelyssä tarkemmin. Tilankäytön kannalta
näyttelyssä voisi tutustua esim. Eero Pilviniemen, Kirsti Lankisen, Shena Räzabin ja
Abdiazizn ketomuksiin. (Liite 3.) Ryhmän tulee esittää muille kyseisen henkilön tarina
kolmella tilannekuvalla niin, että ensimmäinen kertoo lähtötilanteesta ja tunnelmasta,
toinen paosta kotipaikasta ja kolmas lopputilanteesta, kuten asettautumisesta uuteen
kotipaikkaan/kotimaahan. Tilannekuvat ovat siis still-kuvia, joissa ei aluksi ole mitään
liikettä eikä ääntä. Lopuksi voidaan keskustella mitä yhteistä kaikilla kertomuksilla on
ja mitä eroja? Kodin jättämäinen on ollut pakollista ja raskasta, mutta jokaisen tarina
on kuitenkin yksilöllinen. Emme voi tietää mitä toinen ihminen on joutunut kokemaan.

4

Toivanen, Tapio 2007: Lentoon! Draama ja teatteri koulussa. WSOY Oppimateriaalit. Helsinki.

4. Tehtävä Keskusteleva kuvan katselu
Kesto: 20 min, riippuen kuinka monta kuvaa katsotaan
Tavoite: näköhavainnon sanallistaminen, ajattelun, vuorovaikutustaitojen, kulttuurisen kompetenssin, kielitaidon, kuvanlukutaidon vahvistaminen ja näyttelyn kuvamaailmaan tutustuminen.
Tarvikkeet: Näyttelyn muotokuvat, esimerkiksi Eero Pilviniemi, Silvia
Aedo Sepúlveda, Shena Räzabi, Abdiazizi ja Maila Suominen
Katselkaa valitsemaanne muotokuvaa hetki. Millainen ihminen kuvan perusteella edessänne seisoo? Luetelkaa adjektiiveja, joita teille tulee mieleen.
Antakaa lopuksi nimi muotokuvalle.
Muotokuvien yhteydessä on myös kuvan henkilön varhaisempia kuvia ja
heidän oma kertomuksensa matkasta, jonka he ovat tehneet. Jos mietitte
luokassa kysymyksiä kuvien henkilöille, löydättekö vastauksia teksteistä?

KUVASARJA III
Kuvaa klikkaamalla kuva aukeaa koko sivun kuvaksi. Isoa kuvaa klikkaamalla pääset takaisin kuvakoosteeseen. Isot kuvat ovat omilla sivuillaan dokumentin lopussa.

Eero Pilviniemi

Silvia Aedo Sepúlveda

Esak Petronen

Kirsti Lankinen

Shena Räzabi

Tuomo Nenonen

Maila Suominen

Abdiazizi

5. Tehtävä Levyraati
Kesto:
Tavoite:
Tarvikkeet:
Alustus:

10 min
Tutustua näyttelyn evakoiden ja pakolaisten tärkeiksi kokemiin musiikkikappaleisiin.
Näyttelyssä oleva levysoitin
Henkilötarinoiden lisäksi näyttelyssä esitellään kaikille ihmisille yhteisiä teemoja,
joita ovat musiikki, ruoka, viestintä ja käsityöt, pukeutuminen ja koristautuminen.
Näyttelyyn osallistuneet henkilöt ovat valinneet heille merkityksellistä musiikkia.

Pidetään kappaleista pieni levyraati. Jokaista levyä voi soittaa esim. 30 sekuntia tai valita muutama kappale. Mikä kappale voittaa? Lopuksi pareittain voidaan miettiä, mikä kappale oppilaille on
tärkeä? Miksi?
Kappaleet
•
•
•
•
•
•
•
•

Wish You Were Here – Pink Floyd
Karjalan kunnailla – Georg Ots
Violetas para Violeta – Illapu
Kirje Karjalaan – Georg Ots
Dekay Amnar, Dekay Auber – The Kamkars
Somalian kansallislaulu – Abdiazizi
Äiti Karjala – Juha Lanu
Esak Petronen lausuu kirjoittamiaan runoja

6. Tehtävä Pitkä matka kotiin -ääniteos
Kesto: 5 min
Tavoite: Miettiä evakoiden, Ruotsiin lähetettyjen sotalapsien ja tämän päivän pakolaisten
yhteistä tavoitetta eli turvaa ja omaa kotia.
Tarvikkeet: Näyttelyn käytävässä oleva taiteilija Timo Wrightin ääniteos Pitkä matka kotiin.
Alustus: Pitkä matka kotiin on taiteilija Timo Wright ääniteos jota varten on haastateltu
karjalaisia evakkoja, Ruotsiin lähetettyjä sotalapsia ja tämän päivän pakolaisia.
Haastatteluissa Wright on kysynyt lähdön syistä, pelosta, uudesta kodista sekä
muistoista omasta kodista. Tarve olla turvassa ja omassa kodissa on kaikkia
yhdistävä toive ja tavoite. Haastattelut on purettu, käännetty suomeksi, kaikki
paikkaan ja aikaan liittyvät viitteet on poistettu. Uudelleenmuokatuista haastatteluista ei pysty päättelemään mistä ja koska kertoja on lähtenyt.
Oppilaat kulkevat äänilähteeltä toiselle tai keskittyvät kuuntelemaan yhtä tarinaa ja pyrkivät miettimään erottavatko he, onko kyseessä karjalainen evakko, Ruotsiin lähetetty sotalapsi vai tämän
päivän pakolainen. Kävijän on mahdotonta tietää mistä kukin kertoja on kotoisin. Mikä yhteinen
toive kaikilla haastatelluilla on? Kaikkia yhdistää toive turvallisesta elinympäristöstä ja omasta
kodissa, missä koti sitten onkin.

Tehtäviä museovierailun jälkeen
1. Tehtävä
Kesto: 5 min
Tavoite: Palauttaa mieleen museokäynti ja siellä käsitellyt asiat ja osata keskustella uusia käsitteitä käyttäen.
Opettaja voi tiedustella oppilailta seuraavia kysymyksiä. Kysymykset voi esittää myös
mielipidejanan (Tehtävät ennen museovierailua, 2. Tehtävä Mielipidejana) muodossa.
• Mikä näyttelyssä oli kiinnostavinta?
• Mitä kerroit kotona vanhemmille tai sisaruksille?
• Mikä näyttelyn kuvista, esineistä tai tarinoista jäi parhaiten mieleesi?
• Oliko jokin asia mistä olisit halunnut tietää vielä enemmän?

2. Tehtävä
Kesto: 10 min
Tavoite: Palauttaa mieleen Plan lähettilään pitämä oppitunti tai museokäyntiä
edeltävä oppitunti ja museokäynti. Pohtia mitä kahden edellisen oppitunnin
aikana on oppinut ja osata keskustella uusia käsitteitä käyttäen.
Tarvikkeet: Tulostetut lomakkeet (Liite 4.) ja kynät. Lauseet voi myös heijastaa valkokankaalle.
Oppilaiden tehtävänä on jatkaa lauseita. Lopuksi voidaan keskustella vastauksista.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ennen Plan lähettiläiden vierailua ja museokäyntiä luulin, että
En ollut tiennyt, että
Sain tietää, että
Pidin
En pitänyt
Olisin halunnut kuulla/nähdä/tietää enemmän
Minusta oli mielenkiintoista
En ymmärtänyt
Haluaisin
Opin
Ihmettelin
Pelkäsin
Minusta oli outoa,
Olen sitä mieltä että
Tulevaisuudessa

3. Tehtävä Maahanmuuttajat mediassa
Kesto: Viikko tai lapsen oikeuksien lähettilään tunnista viimeiseen tuntiin, jossa
aihetta käsitellään.
Tavoite: Oppia seuraamaan aktiivisesti eri medioita ja niiden välittämiä uutisia.
Tarkastella kriittisesti median välittämään kuvaa maahanmuutosta. Huomata kuinka ajankohtainen aihe maahanmuutto on ja osata selittää syitä
ja taustoja, miksi ihmiset joutuvat jättämään kotinsa.
Tarvikkeet: Jokainen oppilas voi seurata haluamaansa mediaa: TV, sanomalehti,
internet, radio, some ym.
Oppilaat seuraavat maahanmuuttoon liittyvää uutisointia sovitun ajan. Kannusta oppilaita seuraamaa maahanmuuttouutisointia laajasti (pakolaisuus, siirtolaisuus, työperäinen
maahanmuutto, opiskelu jne.) Mediaseurannan jälkeen käsitelkää haluamallanne tavalla
oppilaiden löydöksiä: Minkälaisia maahanmuuttoon liittyviä uutisia oppilaat löysivät?
Minne uutiset sijoittuvat maantieteellisesti ja käsiteltiinkö maahanmuuttajuutta monipuolisesti (pakolaisuus, siirtolaisuus, työperäinen maahanmuutto, vaihto-oppilasvuosi jne.)?
Entä kenen näkökulmasta maahanmuuttajuutta käsiteltiin ja kenen ääni uutisissa kuului?
Yllättikö joku median tavassa käsitellä maahanmuuttajuutta?

Liite 1.
Lapsen oikeuksien timantti – 9 artiklaa
Lapsella on oikeus ilmaista omat mielipiteensä kaikissa itseään koskevissa asioissa ja ne on otettava
huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti.
Lasta on suojeltava kaikelta väkivallalta, välinpitämättömältä kohtelulta ja hyväksikäytöltä.
Lapsella on oikeus elää mahdollisimman terveenä ja
saada tarvittaessa hoitoa.

Lapsella on oikeus lepoon, leikkiin ja vapaa-aikaan
sekä taide- ja kulttuurielämään.
Lapsen oikeudet kuuluvat jokaiselle lapselle. Lasta ei
saa syrjiä hänen tai hänen vanhempiensa ulkonäön,
alkuperän, mielipiteiden tai muiden ominaisuuksien
vuoksi.

Lapsella on oikeus ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapauteen.
Lapsella on lähtökohtaisesti oikeus elää vanhempiensa kanssa, jos hänellä on hyvä ja turvallista olla
heidän kanssaan.
Lapsella on oikeus käydä ilmaiseksi peruskoulua.
Valtion on edistettävä toisen asteen koulutusta ja opinto-ohjausta sekä ehkäistävä koulunkäynnin keskeyttämistä.
Lapsella ei saa teettää työtä, joka haittaa hänen
opintojaan tai vahingoittaa hänen terveyttään tai
kehitystään.

Liite 2.
YK:n lapsen oikeuksien sopimus lyhennettynä:
1. artikla: Jokainen alle 18-vuotias on lapsi.
2. artikla: Lapsen oikeudet kuuluvat jokaiselle lapselle. Lasta ei saa syrjiä hänen tai
hänen vanhempiensa ulkonäön, alkuperän, mielipiteiden tai muiden ominaisuuksien vuoksi.
3. artikla: Lasta koskevia päätöksiä tehtäessä on aina ensimmäiseksi otettava huomioon lapsen etu.
4. artikla: Valtioiden täytyy pitää huolta, että tämä sopimus toteutuu lapsen elämässä.
5. artikla: Vanhemmilla on oikeus ja velvollisuus neuvoa ja ohjata lasta käyttämään
tähän sopimukseen kirjattuja oikeuksia. Valtion pitää kunnioittaa tätä oikeutta.
6. artikla: Jokaisella lapsella on oikeus elämään, ja valtion pitää auttaa lapsia saamaan mahdollisimman hyvä elämä.
7. artikla: Jokainen lapsi on rekisteröitävä heti syntymän jälkeen. Syntyneellä lapsella on oikeus nimeen ja kansalaisuuteen. Lapsella on oikeus tuntea vanhempansa
ja olla heidän kanssaan mikäli mahdollista.
8. artikla: Valtiot varmistavat jokaisen lapsen oikeuden henkilöllisyyteen, kansalaisuuteen ja nimeen.
9. artikla: Jokaisella lapsella on oikeus elää yhdessä vanhempiensa ja perheensä
kanssa, jos näiden luona on hyvä olla.
10. artikla: Joskus lapsi ja hänen vanhempansa voivat joutua eri maihin. Silloin valtioiden täytyy yrittää palauttaa heidät toistensa luokse mahdollisimman pian.
11. artikla: Valtioiden täytyy estää lasten luvattomat ja laittomat kuljetukset.
12. artikla: Lapsella on oikeus ilmaista omat mielipiteensä kaikissa itseään koskevissa
asioissa, ja mielipiteet on otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti.
13. artikla: Lapsella on oikeus ilmaista mielipiteensä, kunhan mielipiteet eivät loukkaa
muita.
14. artikla: Lapsella on oikeus ajatella vapaasti. Lapsella on oikeus kuulua tai olla
kuulumatta uskontokuntaan. Vanhemmilla on oikeus ja velvollisuus neuvoa ja
ohjata lasta tämän oikeuden käyttämisessä.
15. artikla: Lapsella on oikeus järjestäytyä ja toimia yhdistyksissä.

16. artikla: Lapsella on oikeus yksityisyyteen, kotirauhaan ja kirjesalaisuuteen. Hänen
kunniaansa tai mainettaan ei saa väheksyä tai loukata.
17. artikla: Lapsella on oikeus saada tietoa ja seurata tiedotusvälineitä monipuolisesti.
Aikuisten täytyy suojella lasta tiedolta, joka voi vahingoittaa tätä.
18. artikla: Lapsen vanhemmilla on yhdessä vastuu lapsen kasvatuksesta ja huolenpidosta. Heidän tulee toimia lapsen parhaaksi. Valtion ja kuntien täytyy tukea
vanhempia kasvatustehtävässä.
19. artikla: Lasta pitää suojella väkivallalta, välinpitämättömältä kohtelulta ja hyväksikäytöltä.
20. artikla: Valtion pitää auttaa perheetöntä lasta. Tällöin on kiinnitettävä huomiota
lapsen kasvatuksen jatkuvuuteen sekä lapsen etniseen, uskonnolliseen ja kielelliseen taustaan.
21. artikla: Lapsi voidaan adoptoida, jos se on lapsen kannalta paras vaihtoehto.
22. artikla: Valtion tulee suojella pakolaislapsia ja huolehtia heidän oikeuksiensa
toteutumisesta.
23. artikla: Vammaisen lapsen erityistarpeet tulee huomioida ja hänen tulee saada
nauttia täysipainoisesta ja hyvästä elämästä.
24. artikla: Lapsella on oikeus elää terveenä ja saada tarvittaessa hoitoa.
25. artikla: Kodin ulkopuolelle sijoitetun lapsen hoito ja sijoituksen perusteet tulee
tarkistaa ajoittain.
26. artikla: Lapsella on oikeus sosiaaliturvaan.
27. artikla: Lapsella on oikeus hänen ruumiillisen, henkisen, hengellisen, moraalisen ja
sosiaalisen kehityksensä kannalta riittävään elintasoon. Lapsella on oikeus saada
koti, ruokaa ja riittävästi vaatteita. Valtion ja kuntien pitää auttaa vanhempia niin,
että lapsilla on kaikin puolin hyvät olot kasvaa ja kehittyä.
28. artikla: Lapsella on oikeus käydä ilmaiseksi peruskoulua. Valtion täytyy tarjota
mahdollisimman monelle lapselle tilaisuus jatkaa opiskelua peruskoulun jälkeen.
29. artikla: Koulutuksen tulee kehittää lapsen kykyjä, ihmisoikeuksien, lapsen vanhempien sekä oman ja muiden kulttuurien kunnioittamista sekä suvaitsevaisuutta.
30. artikla: Vähemmistöryhmään tai alkuperäiskansaan kuuluvalla lapsella on oikeus
elää oman ryhmänsä tavalla ja puhua sen omaa kieltä.
31. artikla: Lapsella on oikeus levätä, leikkiä ja viettää vapaa-aikaa.
32. artikla: Lapsella ei saa teettää työtä, joka haittaa koulunkäyntiä tai vahingoittaa
terveyttä tai kehitystä.

33.
34.
35.
36.
37.

artikla: Lasta pitää suojella huumeilta.
artikla: Lasta pitää suojella seksuaaliselta hyväksikäytöltä.
artikla: Valtioiden pitää estää lapsikauppa.
artikla: Lasta pitää suojella kaikelta hyväksikäytöltä.
artikla: Lasta ei saa kiduttaa eikä rangaista julmasti. Jos lapsi joutuu vankilaan,
häntä pitää kohdella inhimillisesti ja hänen ikänsä pitää huomioida.
38. artikla: Lasta ei saa värvätä armeijaan eikä hän saa osallistua sodankäyntiin.
Aseellisissa selkkauksissa on suojeltava lapsia.
39. artikla: Valtion täytyy auttaa lasta, jos häntä on kohdeltu väärin.
40. artikla: Vaikka lapsi olisi rikkonut lakia tai lasta epäiltäisiin siitä, häntä täytyy kohdella hyvin ja ottaa huomioon hänen ikänsä.
41. artikla: Jos valtioilla itsellään on parempia lakeja kuin tämä sopimus, on niitä noudatettava.
42. artikla: Valtioiden pitää huolehtia, että kaikki asukkaat tietävät lapsen oikeudet.
43. artikla: Tämän sopimuksen noudattamista valvoo YK:n lapsen oikeuksien komitea.
44.–45. artikla: Valtiot raportoivat säännöllisesti miten sopimusta noudatetaan.
46.–54. artikla: Nämä artiklat ovat päätöksiä sopimuksen voimassaolosta.
Lisäksi lapsen oikeuksien sopimukseen on lisätty kolme valinnaista pöytäkirjaa eli
lisäpöytäkirjaa:
• lisäpöytäkirja lasten osallistumisesta aseellisiin konflikteihin
• lisäpöytäkirja lapsikaupasta ja lasten hyväksikäytöstä prostituutiossa ja pornografiassa
• lisäpöytäkirja valitusoikeudesta
Lapsen oikeuksien sopimus kokonaisuudessaan
Lapsen oikeuksien sopimuksen ovat ratifioineet Yhdysvaltoja lukuun ottamatta kaikki
YK:n jäsenvaltiot.

Liite 3.
Näyttelyn evakoiden ja pakolaisten kertomukset voi myös kuunnella lyhennettyinä versioina
mobiiliopastuksella. Kuuntele tästä!
Liikkeelle – Uuteen kotiin -näyttely
Näyttely kertoo Karjalan evakoiden ja humanitaarisista syistä Suomeen muuttaneiden pakolaisten kokemuksista. Oman kodin jättäminen ja uuteen kulttuuriin sopeutuminen sodan aikana
oli Karjalan jättäneille evakoille henkilökohtainen tragedia. Nykyajan pakolaiset käyvät läpi
samanlaisia muutoksia ja tunteita Suomeen saapuessaan.
Karjalasta siirtyi kaikkiaan noin 430 000 evakkoa, jotka piti sijoittaa uuteen kotiin. Useimmat
joutuivat lähtemään evakkoon kahteen kertaan. Ensin talvisotaa paettiin vuonna 1939 ja
toistamiseen koti jouduttiin jättämään jatkosodan päättyessä vuonna 1944. Evakkojen asutus
oli suomalaiselle yhteiskunnalle valtava ponnistus. Koko Suomen asukkaista siirtolaisia oli 11
prosenttia.
Kriisit ympäri maailmaa pakottavat miljoonia ihmisiä jättämään kotinsa. Toisen maailmansodan jälkeen ensimmäisinä pakolaisryhminä Suomi vastaanotti chileläisiä 1970-luvulla ja vietnamilaisia ”venepakolaisia” 1980-luvulla. 1990-luvulta lähtien Suomeen tulleista pakolaisista
suurimpia ryhmiä ovat olleet somalit, kurdit, bosnialaiset sekä Kosovon albaanit.
Näyttelyssä tutustutaan kahdeksaan henkilöön, jotka ovat lähteneet pakomatkalle suojellakseen itseään ja perhettään. Moni heistä on ollut pakomatkan alkaessa lapsi, joten pakolaisuus
jatkuu sukupolvet ylittävänä perheen tarinana. Kaikille tarinoille on yhteistä se, että rauha,
turvallisuus ja läheisten hyvinvointi on lopulta tärkeintä.

Eero Pilviniemi
Eero Pilviniemen, 75 vuotta, äidille tuli kiire lähteä talvisotaa pakoon 1939. Mukaan matkaan ehti
ainoastaan päällä olevat vaatteet, 50 markkaa rahaa sekä vatsassa potkiva Eero-poika. Pilviniemen
perheen kotipaikkana Karjalassa oli Sakkola, Haparainen.Eero
syntyi hevoskärryyn evakkomatkalla Joroisten vanhan pappilan pihalla 23.4.1940.
Epävarman tilanteen vuoksi Eeron äiti oli lähtenyt kotoaan Sakkolasta vanhempiensa luokse, jossa oli
tavannut miehensä viimeistä kertaa talvisodan alkamispäivää edeltävänä päivänä. Eeron isä kaatui
12.1.1940, aivan lapsuudenkotinsa pihapiirissä. Eeron ja äidin matka jatkui 1940, ensin Viialaan ja sieltä Lempäälän Lippoon, josta perikunnalle osoitettiin pika-asutustila. Perikuntaan kuului myös Eeron kaksi
setää. Perhe asusti tilan lähistöllä vanhassa pirtissä ja aloitti saman tien tulevan kodin hirsien valmistamisen.
Jatkosodan syttyessä perhe palasi Haparaisiin. Eeron ensimmäinen muistikuva sodasta oli, kun hän joutui naapurin Tertun kanssa perunapellolla pommitukseen kesäkuussa 1944. Pian tämän jälkeen perheellä alkoi taas siirtolaiselämä. Talven 1944–45 Eero, kaksi setää äiti ja eno, asui Lipossa toisen perheen
kanssa. Toisten nurkissa asuminen aiheutti toisinaan ristiriitoja. Syksyllä 1945 perikunta muutti omalle
tilalle Lippoon, jota oli jo ennen jatkosotaa alettu rakentaa.
Sopeutumista uudelle paikkakunnalle auttoi oman kodin rakentaminen ja arkipäiväiset työhön liittyvät
askareet. Myös karjalaisten keskinäinen yhteisöllisyys ja toisen auttaminen oli tärkeätä.
Eero on käynyt vuodesta 2004 lähtien yli kymmenen kertaa katsomassa vanhaa kotipaikkaansa ja
kokee sen henkiseksi kodikseen. Eeron ikävä isäänsä kohtaan konkretisoitui ensimmäisellä käynnillä
kyyneliin.
Eero kokee karjalaisen kulttuurin ylläpidon tärkeäksi. Hän on mukana luottamustehtävissä Sakkola-säätiössä ja muussa sakkolaisuutta ja karjalaisuutta ylläpitävässä toiminnassa. Hän on myös suunnitellut ja
toteuttanut karjalaisten muistomerkkejä ja mitaleja.

Silvia Aedo Sepúlveda
Silvia Aedo Sepúlveda syntyi 1955 Santiagossa, Chilessä. Hän kasvoi kulttuurin ja politiikan ympäröimänä. Perheeseen lukeutuivat yksinhuoltajaäiti, kaksi isoveljeä ja isovanhemmat. Perheessä nautittiin musiikista ja kirjallisuudesta. Sukulaisia vaikutti ammattiyhdistysliikkeessä ja kuuluivatpa
jotkut Chilen kommunistiseen puolueeseen, Partido Comunista de Chileen. Silviakin oli lyhyen aikaa kommunististen nuorten järjestön, Juventudes
Comunistas de Chilen jäsen.
Nuoren Silvian elämä järkkyi, kun Santiagon kadut täyttyivät sotilaista 11.9.1973. Vallankaappausta johti kenraali Augusto Pinochet. Vasemmistolaisen Salvador Allenden kannattajia vainottiin. Sotilasjuntta tunkeutui myös yksityiskoteihin etsimään sensuroitua aineistoa. Vaarallisen tilanteen vuoksi
Silvian äiti poltti Che Guevaran ja Pablo Nerudan kirjat ja Violeta Parran levyt.
Silvia jatkoi poliittista toimintaa ja osallistui mielenosoituksiin. Silvian miesystävä Hugo oli vastarintaliikkeen jäsen. Nuoren parin perhettä, johon kuuluivat tyttövauva ja kaksi vanhempaa poikaa, alettiin tarkkailla ja uhkailla.
Eräänä päivänä Silvian kotikadulle ilmestyi sotilaita. He riistivät mukaansa Silvian, vauvan ja kolmevuotiaan pojan. Vanhin lapsi ehdittiin piilottamaan naapuritalon vinttiin. Silvia pidettiin siepattuna vauvan kanssa, eikä hän tiennyt poikiensa kohtalosta. Kahden kuukauden kuluttua heidät
palautettiin kotiin. Onneksi pojatkin olivat kotona. Myös Silvian puoliso Hugo siepattiin samana päivänä kuin Silvia ja lapset. Chilen sotilasdiktatuuri
tuomitsi Silvian puolison vankilaan elinkautiseen rangaistukseen. Myöhemmin Silviakin joutui vielä useita kertoja pidätetyksi ja vangituksi. Vapauduttuaan vankilasta Silvia vieraili vielä kerran tuhotussa kodissaan.
Eri järjestöt Suomessa seurasivat Chilen poliittista tilannetta. Chile-solidaarisuus johti siihen, että Suomi otti vastaan ensimmäiset pakolaisensa vuonna 1973. Silvian ja hänen perheenjäsenensä olivat virallisesti viimeiset Chilestä Suomeen vastaanotetut pakolaiset vuonna 1992. Silvian puoliso
Hugo oli lopulta lähes kymmenen vuotta vankilassa. Hän pääsi muun perheen mukana Suomeen, koska kuolemantuomio ja elinkautinen muutettiin
25 vuoden maastakarkoitukseksi.
Ystävälliset ihmiset auttoivat elämässä alkuun. Hugolle oli järjestetty töitä talonmiehenä jo ennen kuin perhe saapui Varkauteen. Silvia muistaa rehtorin, joka soitti ja pyysi vetämään espanjankielistä keskusteluryhmää. Varkaudessa perheeseen syntyi vielä poika. 2000-luvun alussa Silvia muutti
perheineen Varkaudesta Tampereelle.
Yhteyttä sukulaisiin pidettiin aluksi puhelimitse ja kirjeitse. Ensimmäiset puhelinlaskut yllättivät ja horjuttivat taloutta. Äiti välitti Silvialle sukulaisten
kuulumisia kirjeissä ja lähetti lehtiä Chilen tilanteesta. Internet on helpottanut huomattavasti yhteydenpitoa entiseen kotimaahan.
Silvia rakentaa yhteisöllisyyttä myös Suomessa. Kaupunginosassaan hän osallistuu puutarhan hoitoon ja kulttuuritapahtumiin. Töissä harjaantunut
kielitaito on auttanut kotoutumisessa. Kotimaastaan Silvia toi mukanaan läheisyyttä, halaamisen kulttuuria. Silvia näkee vaivaa, jotta lähimmäiset ja
koko yhteisö olisivat mahdollisimman onnellisia.

Esak Petronen
Esak Petronen syntyi 1976 Ninevessa, Irakissa. Hän varttui kansainvälisessä diplomaattiperheessä, jossa isä puhui arameaa
ja äiti englantia äidinkielenään. Saattoivatpa vanhemmat vaihtaa ajatuksia ranskaksi tai venäjäksikin. Isän työn takia perhe
muutti maasta toiseen. Esak asui Englannissa, Sveitsissä, Ukrainassa, Intiassa ja Kuwaitissa. Perhe asettui lopulta Mosulin
(ent. Ninive) kristitylle alueelle.
Kulttuurihistoria ja kielitieteet kiinnostivat Esakia jo varhain. Hän valmistui jo 20-vuotiaana kielitieteen ja pedagogian maisteriksi Niniven yliopistosta. Hän suoritti kielitieteistä tohtoritutkinnon ja valittiin professoriksi Niniven yliopistoon. Esak on tehnyt
myös tulkin ja kääntäjän työtä, mm. YK:lle.
Irakin romahdettua 2003 eri ryhmittymät taistelivat rajusti vallasta. Esakin perhe joutui terrorin kohteeksi. Muslimiveljeskunta
sieppasi Esakin ja hänen isänsä. Esakia pahoinpideltiin vankilassa. Isä vapautettiin nopeasti ja vapautumisensa jälkeen hän
maksoi Esakin puolesta huomattavan summan rahaa pelastaakseen poikansa, mutta Esak vangittiin uudestaan. Kurdipartisaanit vapauttivat Esakin kahdeksan kuukauden jälkeen. Hänen kanssaan siepatuista 63 ihmisestä 27 selvisi vankila-ajasta.
Vuodet 2003–2009 olivat Esakille ja hänen läheisilleen hyvin vaikeita. Hänen isänsä kuoli itsemurhapommittajan iskussa ja
äiti sekä adoptiosisar kirkkoon tehdyssä pommi-iskussa. Kaksi viikkoa äidin murhan jälkeen Esak pakeni Mosulista.
Linja-autoon piiloutunut Esak kuljettiin Pohjois-Irakiin ja sieltä Turkkiin. Turkkilaiset kurdit auttoivat pakenijoita eteenpäin.
Serbiassa Esak jäi viikoksi seurakunnan tiloihin. Pakolaiset matkustivat öisin ja piileskelivät päivisin. Puolassa irakilainen perhe
auttoi Esakia matkustamaan Ruotsiin. Hän oli auttanut tätä perhettä Irakissa Saddamin aikana. Neljän viikon kuluttua lähdöstä Esak saapui Suomeen. Tänne hän halusikin, koska puolalainen pappi oli vakuuttanut, ettei Suomessa ole ollut sotaa.
Passiton Esak vietiin ensin vastaanottokeskukseen Helsinkiin ja siirrettiin myöhemmin Kristiinankaupunkiin. Hänen laaja
kielitaitonsa poiki heti erilaisia vapaaehtoistöitä. Tie johti Tampereelle 2010 ja täällä hän sai ensimmäisen mahdollisuuden
opiskella suomea vuonna 2011.
Esak on kokenut monta sotaa. Vuonna 1988 Irakin ja Iranin sodan viimeisinä päivinä Esakin perhe muutti Irakiin. Persianlahden sodan syttyessä 1991 15-vuotias Esak näki talon katolta liittoutuneiden pommikoneet. 2003 Irakin sota ja terrorismi
tuhosi hänen oman perheensä. Esakin Mosulin kodin lähellä sijainnut muinainen muuri on tuhottu ja Isis on vallannut kaupungin. Esak ei voi kuvitellakaan palaavansa Mosuliin, vaan jatkaa eteenpäin Suomessa. Esak sai Suomen kansalaisuuden
2014 ja haluaisi nyt työpaikan nuorten parista. Kysyttäessä Esakilta, mikä hänen kotinsa on, hän vastaa ’maailma’.

Kirsti Lankinen
Kirsti Lankinen (os. Kähkönen), 88 vuotta, syntyi Hiitolassa, Veijolan kylässä. Ensimmäisen kerran Kähkösen perhe, johon kuului äiti, mummo, setä ja kolme lasta, lähti evakkoon tammikuussa 1940. Setä lähti
hevosen kanssa ja naapurin Aune lähti ajamaan lehmiä. Aikaa valmistautua lähtöön oli viikon verran.
Äiti ehti paistaa evääksi piiraita ja pullia. Isä jäi sotaan, mutta sairastui ja tuli sitten muun perheen perässä Parkanoon.
Kun muu perhe lähti heti talvisodan päätyttyä takaisin kotipitäjään, Kirsti jäi vielä joksikin aikaa kouluun
Parkanoon. Koulukavereita olivat muun maussa Kalevi Keihänen ja Martti Katajisto. Lopullinen lähtö Hiitolasta perheelle tuli 3.9.1944. Isä ja setä jäivät vielä korjaamaan viljan ja perunat, jotka karjan ohella
saatiin mukaan matkaan.
Määränpää oli maalaistalo Teuvassa, josta liikeni käyttöön kamari ja keittiö. Vastaanotto oli hyvä ja ystävällinen. Talon isäntä kuivasi Kähkösten tuoman viljan ja antoi neljälle lehmälle navetasta sijan. Kirstin
perhe ystävystyi talon väen ja lasten kanssa. Juhlapäivinä syötiin yhdessä. Etenkin imelletty perunalaatikko ja suolan käyttö kahvissa tuntuivat Karjalan tytöstä oudoilta herkuilta. Teuvasta Kirstille on jäänyt
hyvänä muistona mieleen ohjelmalliset illat ja tanssit, joissa nuorella tytöllä riitti vientiä.
Teuvalta perhe muutti Kauhavalle ja sai sieltä maata käyttöönsä. Kirstin setä piti maatilaa, kun taas isä
jäi Teuvalle, josta sai sosiaalisihteerin viran ja toimi siellä usean vuoden ajan. Kauhavalle muuton jälkeen
isä oli poliittisesti aktiivinen ja toimi kunnan sosiaalilautakunnan puheenjohtajana. Molemmat vanhemmat olivat mukana järjestötoiminnassa ja Karjala-seurassa.
Kirsti tapasi tulevan aviomiehensä 17-vuotiaana nurkkatansseissa Karjalassa. Nuori pari kävi tiivistä
kirjeenvaihtoa koko sodan ajan. Kirstin ja aviomiehen yhteinen taival monien vaiheiden kautta vei Lappeenrantaan, Kauhavalle, Hämeenlinnaan, Seinäjoelle, Iisalmeen ja lopulta Tampereelle.
Kirsti on ollut 40 vuotta mukana Karjalan kaiku -laulukuorossa, nykyisin kunniajäsenenä. Hän on käynyt
viisi kertaa vanhoilla kotiseuduilla, mutta ei enää halua lähteä. Kirsti kokee yhä lapsuuden kotipaikkansa
ja Karjalan henkiseksi kodikseen. Hänellä oli siellä hyvä koti ja hyvät vanhemmat.

Shena Räzabi
Kurdien haave omasta valtiosta kietoutuu Shenan Räzabin perheen tarinaan. Hänen vanhempansa pakenivat Iranin Kurdistanista Irakin Kurdistaniin vuonna 1984. Uudessa kotikaupungissa Suleimaniassakaan ei ollut turvallista, sillä Iranin hallitus
vainosi ja etsi rajan takaa poliittisesti aktiivisia kurdeja. Vanhemmat kuuluivat kurdien oppositiopuolueeseen. Shenan isosisko syntyi Iranin Kurdistanissa, muut lapset pakomatkalla. Shena syntyi Suleimaniassa 1987. Perheeseen syntyi vielä poika
syksyllä 1999.
Shenan isä on ollut hengenvaarassa useita kertoja. Viimeinen murhayritys tehtiin 7.11.1999, jolloin isä oli tulossa kotiin.
Kolme aseistettua henkilöä seurasi häntä kotikujalle. Ilta oli pimeä sähkökatkon takia. Isää odoteltiin lattialla istuen äidin
kattamien syksyn hedelmien äärellä. Shena muistaa kvittenin tuoksun. Teini-ikäisen Shenan piti valmistautua seuraavan
päivän historian kokeeseen. Perhe havahtui laukauksiin. Äiti nousi seisomaan pikkuveli sylissään ja sanoi: ”Nuo laukaukset
ovat isälle.” Äiti lähti etsimään isää, joka löytyi vasta tuntien jälkeen sairaalasta haavoittuneena. Lapset jäivät tädin kanssa
odottamaan uutisia.
Perhe joutui muuttamaan pois kodistaan sukulaisen luo, joka pystyi viranomaisasemansa vuoksi huolehtiman perheen turvallisuudesta. Lapset kuljetettiin kouluun, koska liikkuminen ei ollut turvallista.
YK:n pakolaisjärjestön kautta perhe sai turvapaikan Suomesta vuonna 2001. Perhe ei saanut kertoa kenellekään lähtevänsä lopullisesti, joten läheisiä ei varsinaisesti hyvästelty. Matka alkoi Suleimaniasta 19. toukokuuta Perhe matkusti autolla
Bagdadiin, Jordanian Ammaniin ja lopulta lensi Frankfurtin ja Tukholman kautta Vaasaan, jonne Shena perheineen saapui
22.5. Suomi vaikutti ensisilmäyksellä kovin metsäiseltä. Hän luuli saapuvansa pieneen kylään, koska Irakissa metsää on
lähinnä vain maalaiskylissä. Perhe osti Siwasta ruokaa, äiti keitti kattilassa teetä. Sana oli kiirinyt ja naapuruston kurdeja tuli
auttelemaan.
Ensimmäiset kuukaudet olivat tosi yksinäisiä. Shena kuunteli kurdimusiikkikasetteja ikävissään. Pikkuveli itkeskeli päiväkodissa. Parin vuoden kuluttua kotipaikka vaihtui Vaasasta Tampereeseen. Täällä oli enemmän tuttuja.
Shenalle tärkeä mummo jäi Iranin Kurdistaniin, mutta häneen pidettiin yhteyttä puhelimitse. Keskusteluissa puhuttiin usein
isästä ja isän turvallisuudesta. Shena ei tavannut enää mummoaan Suomeen muutettuaan. Vanhemmat pitävät edelleen
päivittäin yhteyttä sukulaisiinsa.
Shena on käynyt Suleimaniassa kaksi kertaa. Hän ei voi ajatella palaavansa pysyvästi synnyinseudulleen, jossa ihmisiä ei
kohdata yksilöinä. Siellä hän olisi vain jonkun tytär tai vaimo. Perheen vaikeat kokemukset ovat osoittaneet, että yhdessä
perheenä he selviytyvät kaikesta. Alkuun hänelle riitti Suomessa turvallisuus. Nyt elämässä on paljon muutakin hyvää: työpaikka tulkkina, ystäväpiiri ja oma koti.

Tuomo Nenonen
Tuomo Nenonen, 71 vuotta, syntyi evakkotaipaleella Joensuussa. Äiti ja mummo lähtivät evakkoon Värtsilän Jeronkylästä 19.9.1944. Isä jäi Värtsilään järjestelemään kylän evakoitumista.
Perheen lehmät olivat lähteneet matkaan jo paria viikkoa aiemmin.
Nenoset päätyivät Tuupovaaraan, jossa äidin isä piti kauppaa. Perhe asui aluksi kaupan yläkerran yhdessä huoneessa. Sittemmin perhe osti rappiotilan Tohmajärven Saarion kylästä. Viisi
lehmää ja hieho olivat matkanneet yhdessä ison lehmälauman kanssa Värtsilästä Pohjois-Pohjanmaalle 16-vuotiaiden tyttöjen saattelemina. Toukokuussa 1945 äiti lähti kuusi päivää kestäneelle hakumatkalle. Kaikki viisi lehmää olivat elossa.
Tohmajärvellä Nenoset ryhtyivät rakentamaan uutta elämää. Maatila oli 43 hehtaarin kokoinen, kuusi hehtaaria oli peltona. Vaikka isä oli ennen sotaa invalidisoitunut, ryhdyttiin uutta
peltoa raivaamaan kovalla innolla. Sopeutumista helpotti kotipaikalta Värtsilästä naapurustoon
asettuneet tuttavat. Talkootyö oli voimissaan ja talkoilla nousi maamiesseuran talokin.
Kulttuurielämä oli vilkasta. Oli iltamia, näyteltiin ja laulettiin. Kylässä tapahtui paljon ja lapset
saivat olla mukana kaikessa. Kaikki puhalsivat yhteen hiileen ja heikoimpia autettiin. Talkoilla
kunnostettiin myös kylän koulu uuteen uskoon. Isä ja äiti olivat aktiivisesti mukana kunnalliselämässä. Vallitsi sosiaalinen yhteenkuuluvuuden tunne ja onnistumisen ilmapiiri. Lapsia oli paljon
ja kaikille oli töitä, lapsillekin. Tuomokin oli jo 7-vuotiaana metsätöissä.
Tuomo kävi ensimmäisen kerran vanhalla kotiseudullaan 1992. Kotitalo ei enää ollut pystyssä.
Hän käy siellä yhä edelleen joka kesä. Tuomo kokee karjalaisen kulttuurin ja historian vaalimisen tärkeäksi. Hän on ollut 1960-luvun lopusta lähtien aktiivisesti mukana Nokian karjalaisten
toiminnassa ja sittemmin piirin puheenjohtajana. Tuomon henkinen koti on siellä, missä ovat
perhe, työ, sukulaiset ja ystävät. Juuret ovat vahvasti Karjalassa ja ystävät ja tutut ovat karjalaisia.

Maila Suominen
Maila Suominen (os. Pellinen), 74 vuotta, syntyi Porissa välirauhan aikaan 1940.
Perhe muutti takaisin Viipuriin isän palattua omaan konemestarin työhönsä Viipurin
asemalle. Toisen kerran evakkomatkalle lähdettiin kesäkuussa 1944. Evakuointiesikunnan 17.6.1944 antama käsky kaupungin tyhjentämisestä seuraavan päivän
aamuun mennessä tuli asukkaille yllätyksenä. Sen vuoksi mukaan ei ehditty ottaa
juuri mitään. Evakkoon lähtivät Mailan lisäksi äiti, isosisko ja pikkusisko sekä isoäiti,
joka kuoli matkalla. Isä jäi Viipuriin hoitamaan hänelle määrättyjä tehtäviä.
Perhe teki matkaa jalkaisin ja junalla. Lotat vastasivat ruokahuollosta. Pommikoneita
matkalaiset pakenivat metsään. Kun pikkusisko itki, Maila pelkäsi, että lentäjät kuulevat itkun ja pudottavat pommin heidän päällensä. Perheen välietappi oli Tampere,
lopullinen sijoituspaikka Hyvinkää. Aluksi perhe asui hyvin ahtaasti pienessä mökissä
toisen karjalaisperheen kanssa. Isä työskenteli Hyvinkään konepajassa tekemässä
sotakorvauksia. Äiti jatkoi floristin ammatissaan. Kun uusi konepaja valmistui Hyvinkäälle 1946–1947, perhe pääsi muuttamaan uuteen paritaloon, jonka kahteen
kerrokseen sijoittuvat tilat tuntuivat ruhtinaallisilta. Perheen sopeutumisessa auttoi
suuren karjalaisyhteisön sijoittuminen Hyvinkäälle. Evakot vilkastuttivat Salpausselän
harjulla sijaitsevan kauppalan elämää.
Maila kävi sairaanhoitajakoulun ja on lisäopintojen jälkeen toiminut myös hoitotyön
hallinto- ja opetustehtävissä. Aviomieskin löytyi sairaalakuvioista. Isosisko Mirja
hakeutui pankkimaailmaan. Molemmat pikkusiskot, Mervi ja Maire, valitsivat myös
ammattinsa hoitotyön parista.
Viipuri on Mailalle ja hänen perheelleen tärkeä paikka. Siellä he ovat käyneet useita
kertoja koko perheen voimin. Viipurissa haikeus hiipii Mailan mieleen katsellessa
vanhaa kotitaloa, joka seisoo edelleen Linnakadun ja Kullervonkadun kulmassa.
Koska Maila on kiinnostunut karjalaisesta kulttuurista ja sen säilyttämisestä, hän
toimii aktiivisesti Tampereen karjalaisyhteisössä.

Abdiaziz
Abdiaziz syntyi vuonna 1988 Mogadishussa, Somaliassa. Samana vuonna maassa syttyi sisällissota. Abdiazizin perhe
joutui muuttamaan paikasta toiseen useita kertoja 2000-luvulla. Virkamies isä pelkäsi, että hänen lapsiaan käytettäisiin
välikappaleena kiristyksessä. Hän ei uskaltanut enää viedä lapsiaan kouluun. Abdiazizin äiti alkoi opettaa lapsia kotona.
20-vuotiaana Abdiaziz lähetettiin pakomatkalle serkkunsa kanssa. Monivaiheinen matka alkoi kesäkuussa 2008, jolloin
he lähtivät Keniaan. Sieltä kaksikko jatkoi valkovihreällä minibussilla Ugandaan ja Sudaniin. Saharan halki kuljettaneen
lava-auton kyytiin oli pakkautunut 23 ihmistä 8 päiväksi. Abdiazizilla oli mukanaan vähän makeisia, parit farkut ja T-paita.
Libyassa hän ja 27 muuta pakenijaa nousivat pieneen kalastajaveneeseen. Viikossa heiltä loppui vesi ja oli juotava merivettä. Matkapuhelimet sammuivat. Diabetesta sairastanut nainen menehtyi. Vene ajelehti Välimerellä, kunnes Italian merivartiosto huomasi heidät ja hälytti apua.
Italian poliisi toimitti Abdiazizin Punaisen Ristin hätämajoitukseen Sisiliaan. Kuukauden jälkeen hänet ohjattiin Roomaan,
sillä majoitukseen tuli jatkuvasti uusia pakolaisia. Serkku jatkoi matkaansa, ja Abdiaziz jäi Roomaan asunnottomana, ilman
tuloja. Hän yöpyi epämääräisessä majoituksessa yhdessä 200 muun yöpyjän kanssa. Tässä tilanteessa työtarjous hedelmätarhalta Rooman ulkopuolelta tuntui onnenpotkulta. Abdiaziz poimi omenoita 200 kiloa päivässä palkatta. Tilallisen
vaimo antoi joskus salaa ruokaa hänelle, mutta muuten hän eli hedelmillä. Kolmen kuukauden jälkeen hän karkasi tilalta.
Hädissään ollutta Abdiazizia auttanut vastaantulija antoi sen verran rahaa, että hän pääsi takaisin Roomaan. Siellä hän teki
rikosilmoituksen kohtelustaan.
Abdiaziz sai palkkatöitä ravintolasta. Häntä neuvotiin kuitenkin jatkamaan Italiasta Ruotsiin jossa asui tuttavia ja sukulaisia.
Toiset suosittelivat muuttamista Suomeen sukulaisten luokse. Hän otti neuvosta vaarin ja saapui Suomeen 2009. Somaliasta
lähdöstä oli kulunut puoli vuotta. Abdiaziz kiersi Suomea eri vastaanottokeskuksissa kaksi vuotta. Rovaniemi hänelle on tärkeä kaupunki, koska siellä hän sai vihdoin oleskeluluvan 2011. Tämän jälkeen Abdiaziz saattoi suunnitella elämäänsä! Hän
muutti Lahteen ja sieltä Helsinkiin. Hän aloitti koulun Otava-opistossa Mikkelissä ja asui Lieksassa. Tampere kutsui 2012.
Täällä asui entuudestaan hänen ystävänsä opistovuosilta.
27-vuotias Abdiaziz päättää keväällä 2015 peruskouluopintonsa. Hän haluaisi vielä opiskella. Taitavana laulajana tunnettu Abdiaziz esiintyy eri tilaisuuksissa ja tekee omaa musiikkiaan. Tampere tuntuu kodilta. Täällä on maahanmuuttajia, rukoushuone ja ruokakauppoja, joista saa tuttuja elintarvikkeita. Pienemmillä paikkakunnilla saattoi törmätä ennakoluuloihin.
Abdiaziz ei ole voinut palata Somaliaan. Hän pitää yhteyttä isäänsä, joka asuu Mogadishussa. Isä on kannustanut elämään hetkessä, koska huomisesta ei ole varmuutta. Äidistä muistuttaa rannekoru, jota hän ei koskaan ota pois.

Liite 4.
Palauta mieleen museokäyntiä edeltävä oppitunti ja museokäynti. Jatkaa lauseita.
1. Ennen Plan lähettiläiden vierailua ja museokäyntiä luulin, että

2. En ollut tiennyt, että

3. Sain tietää, että

4. Pidin

5. En pitänyt

6. Olisin halunnut kuulla/nähdä/tietää enemmän

7. Minusta oli mielenkiintoista

8. En ymmärtänyt

9. Haluaisin

10. Opin

11. Ihmettelin

12 Pelkäsin

13. Minusta oli outoa

14. Olen sitä mieltä että

15. Tulevaisuudessa

