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Mikä YK on? 

Täy-den-nä sanat.
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Yhdistyneet kansakunnat eli YK on maailman 
suurin jarjesto. Siihen kuuluvat lahes 
kaikki maailman maat, myos Suomi. YK 
edistaa rauhaa ja hyvinvointia kaikkialla 
maailmassa. Yhteistyolla saadaan paljon 
aikaan.

LEIKKIVINKKI: Yhteistyorata
Tarvitaan: sanko ja vettä (tai muuta sisältöä), naruja, kaksi vannetta

Vanteet laitetaan sopivan etäisyyden päähän toisistaan merkkaamaan reitin 
lähtö- ja loppupistettä. Sanko täytetään vedellä, ja sen ripaan kiinnitetään 
yhtä monta narua kuin leikkiin osallistuvia lapsia on. 

Lapset asettuvat lähtöpisteeseen, ja jokainen lapsi ottaa yhden sankoon 
kiinnitetyistä naruista käteensä. Lasten on yhdessä saatava kuljetettua 
sanko ensimmäisen vanteen luota toiselle niin, että vesi ei kaadu 
maahan. Leikissä tarvitaan paljon yhteistyötä, koska lasten on yhdessä 
mietittävä esimerkiksi sitä, kuka vuorollaan pitää naruaan tiukemmalla ja 
kuka löysemmällä sangon kaatumisen estämiseksi. Jos leikkiä halutaan 
vaikeuttaa, vanteiden väliin voi rakentaa esteradan esimerkiksi asettamalla 
maahan erilaisia esineitä, jotka lasten on kierrettävä tai ylitettävä. Isommat 
lapset voivat myös itse suunnitella reitin ja päättää, mitä sangossa 
kuljetetaan. 
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Minä voin hyvin, koska... 

Minä voin hyvin, koska 

saan joka päivä kolme 

mau-kas-ta ateriaa ja 

vähän vä-li-pa-laa-kin.

Minä voin hyvin, koska 

koti-maas-sa-ni

ei enää sodita.

Minä voin hyvin, koska 

minulla on koulussa kivoja 

kavereita. 

Minä voin hyvin, koska 

ky-läm-me kai-vos-ta 

saa nyt puhdasta vettä.

Minä voin hyvin,

koska sain 

lää-kä-ril-tä apua

ol-les-sa-ni kipeä.



6

YK:n tarkein tavoite on, etta kaikissa 
maailman maissa vallitsisi rauha. Sotaa 
kayvassa maassa ei ole turvallista asua. Siksi 
moni perhe joutuu jattamaan kotinsa. Suomi 
on turvallinen asuinmaa. 

LEIKKIVINKKI: Hiirenpesa
Tarvitaan: vanteita ja musiikkia (joko levyltä soitettuna tai lasten itse 
tuottamana)

Valitaan yksi lapsista kissaksi, muut lapset ovat hiiriä. Vanteet ovat 
pesäkoloja, jotka asetetaan sopivalle etäisyydelle toisistaan. Jos leikitään 
ulkona, vanteet voi korvata hiekkaan piirretyillä ympyröillä.  

Aluksi kaikki hiiret ovat pois koloistaan ja juoksevat sovitulla alueella 
musiikin soidessa. Kissa yrittää ottaa hiiriä kiinni. Kun musiikki loppuu, 
hiiret juoksevat nopeasti koloihin. Pesäkolo on hiirten turvapaikka, josta 
kissa ei voi ottaa niitä kiinni. Leikkiä voi muunnella lasten iän ja taitojen 
mukaan: pienemmät lapset voivat juosta mihin tahansa pesäkoloon; hieman 
isompien lasten kanssa koloja voi olla yksi vähemmän kuin hiiriä ja yhteen 
koloon mahtua vain yksi hiiri kerrallaan, jolloin yksi hiiristä jää ilman koloa 
(kuten tuolileikissä). Leikkimuunnelmasta riippuen joko kiinni saadusta tai 
ilman koloa jääneestä hiirestä tulee seuraavaksi kissa. Leikki jatkuu uuden 
kissan ajaessa hiiriä takaa.
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On tärkeää tuntea olonsa 
tur-val-li-sek-si. Piirrä jokin 
asia, joka pelottaa sinua. Piirrä 
sitten iso rasti sen yli. Olet 
turvassa!

Olen Reetta Rau-han-tur-vaa-ja 
ja YK:lla töissä. Ky-pä-rä-ni on 
kadonnut. Näetkö sinä sitä
hat-tu-hyl-lyl-lä?
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YK yrittaa varmistaa, etta kaikki maailman 
lapset kavisivat koulua. Koulussa opitaan 
tarkeita taitoja hyvaa elamaa varten. 
Koyhissa maissa erityisesti tytot  eivat 
valttamatta paase kouluun.

LEIKKIVINKKI: Arvaa mita puuttuu
Tarvitaan: kouluun liittyviä tavaroita, esim. vihko,liitu, kynä, penaali, 
oppikirja

Aluksi käydään yhdessä läpi valitut tavarat: mitä ne ovat ja mihin niitä 
koulussa tarvitaan. Samalla voidaan pohtia, onko koululaisilla kaikkialla 
maailmassa käytössään samat välineet. Tämän jälkeen tavarat asetetaan 
yhteen paikkaan lähelle toisiaan. Yksi lapsista valitaan arvaajaksi.

Arvaaja sulkee silmänsä tai kääntyy selin. Sillä aikaa muut päättävät, mikä 
tavaroista piilotetaan. Arvaaja yrittää muistaa, mikä tavaroista puuttuu. 
Tavarat voi myös peittää liinalla, jolloin arvaaja yrittää tunnustelemalla 
selvittää, mikä tavaroista on poissa. Jos arvaaja ei millään muista puuttuvaa 
tavaraa, muut voivat auttaa kertomalla, minkä värinen, kokoinen tai 
tuntuinen se on. Jos leikki taas tuntuu liian helpolta, tavaroiden määrää voi 
lisätä tai piilottaa useamman tavaran kerrallaan. 

8



9

Etsi ruu-du-kos-ta 
nämä kuusi (6) sanaa:      
opettaja                         
reppu                                    
kirja                               
kynä                             
vihko            
lukujärjestys
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Mekin haluamme oppia!

Auta meitä löy-tä-mään

tie koululle.
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YK puolustaa ihmisoikeuksien toteutumista. 
Ihmisoikeudet kuuluvat samanlaisina 
jokaiselle maailman ihmiselle. Ihmisoikeuksia 
ovat esimerkiksi oikeus ruokaan, opetukseen 
ja lepoon.

LEIKKIVINKKI: Riisinviljelyviesti
Tarvitaan: riisi- tai hernepusseja, kaksi vannetta, kaksi koria 

Lapset jaetaan kahteen joukkueeseen, ja joukkueet asettuvat omiksi 
jonoikseen. Jonon viimeiselle annetaan kori ja kaikille muille jonossa olijoille 
riisi- tai hernepussi.  Vanteet viedään sopivan etäisyyden päähän jonoista. 

Viesti alkaa, kun aikuinen antaa sovitun lähtömerkin. Kummankin 
jonon ensimmäinen lapsi juoksee oman joukkueensa vanteen luokse 
ja istuttaa riisin viljeltäväksi jättämällä pussinsa vanteen sisään. Kun 
lapsi on saanut pussin vanteen sisään, hän juoksee takaisin ja läpsäisee 
seuraavaa jonossa olijaa olkapäähän, jolloin tämä saa lähteä viemään 
omaa pussiaan. Jonon viimeisen tehtävänä on kerätä kypsät riisit eli kaikki 
pussit vanteen sisältä koriinsa ja juosta takaisin joukkueensa luokse kori 
mukanaan. Ensimmäisenä tehtävästä suoriutunut joukkue voittaa viestin. 
Olennaisempaa on kuitenkin se, että kaikkien riisisato onnistui! 
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Ylemmässä kuvassa asiat ovat paremmin kuin alemmassa.

Etsi kuvista seitsemän (7) e-ro-a-vai-suut-ta.
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LEIKKIVINKKI: Sairaalahippa
Tarvitaan: 2-4 matalaa patjaa sairaaloiksi

Valitaan muutama lapsista bakteereiksi/pöpöiksi (hipat). Patjat asetetaan 
niin, että ne eivät ole tiellä, mutta eivät myöskään vaikeasti tavoitettavissa.

Lapset juoksevat sovitulla hippa-alueella, ja bakteerit yrittävät tartuttaa 
heitä koskettamalla. Jos bakteeri koskee lasta, tämä saa tautitartunnan ja 
jää makaamaan lattialle kädet ja jalat kohti kattoa. Neljä lasta voi yhdessä 
pelastaa maassa makaavan potilaan kantamalla tämän patjalle eli sairaalaan 
paranemaan. Jos lapsi on kiinni potilaassa tämän kantamista varten, häntä 
ei tuolloin voi tartuttaa. Vahinkojen välttämiseksi sairaalaan kannettavaa 
ei saa nostaa korkealle. Kun potilas on kannettu sairaalaan, hän palaa 
tervehtyneenä mukaan hippaan. Bakteereja (hippoja) vaihdetaan välillä ja 
hippa jatkuu, kunnes toisin sovitaan.  

YK lahettaa apua maihin, jotka karsivat 
luonnonmullistuksista, kuten kuivuudesta, 
maanjaristyksista tai tulvista. Apu voi olla 
esimerkiksi ruokaa,
telttoja tai laakkeita.  
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Hurraa! YK:n  

a-pu-pa-ket-ti tuli perille. 

Yhdistä pisteet

näh-däk-se-si sen sisällön.
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YK auttaa maailman maita sopimaan 
yhteisista saannoista. Riitoja syntyy 
vahemman, kun kaikki tietavat, mika on 
sallittua ja mika ei. Sama patee leikeissa ja 
peleissa, kuten myos liikenteessa. 

LEIKKIVINKKI: Piilonen
Sopikaa yhdessä piiloleikin säännöt niin, että niistä ei synny riitaa ja kaikilla 
on hyvä mieli. 

Apukysymyksiä:
– Montako etsijää?
– Miten etsijät valitaan?
– Kuinka kauan etsijät odottavat alussa?
– Mille alueelle saa piiloutua?
– Onko turvaa?
– Mihin leikki loppuu?
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.

Yh-teis-ten so-pi-mus-ten

nou-dat-ta-mi-nen on tärkeää. 

Ym-py-röi joka toinen kirjain,

niin saat selville, mitä juuston

ja-ka-mi-ses-ta on sovittu.

K S A T I P K U K R I M S Y A W A

P V X A I T S Y R H H T K Ä Ö S O U T

U P R E E V N L P D A I L J A E N
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Kysymyksia keskustelun pohjaksi

oit itse parantaa muiden hyvinvointia?  
Mitkä asiat auttavat sinua voimaan hyvin?
Miten voit itse parantaa muiden hyvinvointia? 

Mikä tai mitkä asiat sinua pelottavat?
Mitkä asiat tuntuvat turvallisilta?
Mitä teet silloin, kun sinua pelottaa?

Mitä tarkoittaa se, että on köyhä?
Onko Suomessa lapsia, jotka eivät käy koulua?
Mitä tekisit, jos et voisi mennä kouluun?

Mitä eroa on sillä, että on oikeus johonkin ja sillä, että haluaa jotakin?
Mitä oikeuksia sinulla on?

Miksi on tärkeää auttaa, jos toisella on hätä?
Miten olet itse auttanut kaveria?
Milloin joku on viimeksi auttanut sinua?

Mitä tapahtuisi, jos ei olisi mitään yhteisiä sääntöjä?
Mitkä säännöt ovat mielestäsi tärkeimpiä?

Linkkivinkki: www.ykliitto.fi/kasvattajille – 
kokoelma globaalikasvatusmateriaaleja eri 
teemoista 
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Tilaa omille piirustuksille
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Tilaa omille piirustuksille
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20 FINLANDS FN-FÖRBUND  UNA FINLAND

Mika YK on? Mita se tekee? Miksi se on tavalla tai 
toisella tarkea kaikille maailman ihmisille?

Varhaiskasvatukseen ja esi- ja alkuopetukseen suunnattu Pieni YK-kirja pohjautuu 
ajatukseen siitä, että Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kantava periaate YHTEISTYÖ 
ja sen toiminnan merkittävimmät osa-alueet  TURVALLISUUS, HYVINVOINTI, 
IHMISOIKEUDET, HÄDÄSSÄ OLEVIEN AUTTAMINEN ja YHTEISTEN SÄÄNTÖJEN 
LAATIMINEN ovat kaikki aiheita, jotka koskettavat myös lapsia. 

Pienessä YK-kirjassa seikkailee sekalainen joukko erinäköisiä ja -kokoisia hiiriä, jotka 
houkuttavat tutustumaan YK:n ihmeelliseen maailmaan ja tuovat samalla luontevasti 
esille ympärillämme olevaa monimuotoisuutta. Julkaisu sisältää lyhyitä lukuosioita 
sekä kulloinkin käsiteltävänä olevaan teemaan sopivan leikkivinkin ja puuhatehtäviä, 
joista osa on helppoja ja osa vähän haastavampia. Mustavalkoiset sivut soveltuvat 
hyvin väritystehtäväksi pienemmille lapsille. 

Tarkoituksena on, että vanhemmat, ohjaaja, opettaja tai muu aikuinen käsittelee kirjan 
aiheita yhdessä lasten kanssa lukien ja leikkien. Loppuun on kerätty kysymyksiä, jotka 
auttavat keskustelemaan käsitellyistä aiheista lasten kanssa. Puuhatehtävät soveltuvat 
lapsille myös itsenäisesti tehtäviksi. 

Pieni YK-kirja on laadittu yhdessä lastentarhanopettajatyöryhmän kanssa, ja se on 
vapaasti kopioitavissa yleishyödylliseen käyttöön. 

Palautetta julkaisusta voi lähettää osoitteeseen toimisto@ykliitto.fi


