
Tavoitte
ena
rauhapysyvä



Vuonna 2009 vietetään YK:n kansainvälistä sovittelun vuotta. 
Teemavuoden kunniaksi Suomen YK-liitto on suunnitellut yhdessä 
Suomen sovittelufoorumin kanssa yläkouluille ja lukioille seitsemän 
rastia sisältävän YK-sovittelupolun. Sen tarkoituksena on tutustuttaa 
oppilaat toiminnallisin menetelmin YK:n rauhantoiminnan eri osa-
alueisiin (konfliktinehkäisy ja yleinen aseidenriisunta, rauhantekeminen, 
rauhanturvaaminen ja rauhanrakentaminen) ja auttaa heitä 
huomaamaan arkipäiväisen sovittelun ja kansainvälisen sovittelun 
yhteydet. Sovittelupolulle on oma passinsa, jota oppilaat täyttävät 
rasteilla ohjeiden mukaan. Sovittelupolku sopii toteutettavaksi joko 
ulkona luonnossa suunnistustyyppisesti tai työpajatyöskentelynä 
luokassa. Aikaa koko polun alustus, toteuttaminen ja purku vievät 
noin 90 minuuttia. 

Ohjeet

Ennen sovittelupolun suorittamista oppilaat voi johdatella sovittelun maailmaan pienellä 

alustuksella aiheeseen. Lisätietoa ja materiaalia sovittelusta löytyy muun muassa Suomen 

sovittelufoorumin kotisivuilta osoitteessa www.ssf-ffm.com. Halutessaan koulu voi myös tilata 

Suomen YK-liitolta kouluvierailijan pitämään sovitteluteemasta lyhyen alustuksen tai kokonaisen 

oppitunnin tai vaikka vetämään koko sovittelupolun. 

Sovittelupolkua varten tarvittavat materiaalit (rastit, liitteet ja ohjeet) löytyvät tästä kansiosta. 

Tämän lisäksi opettajan pitää tulostaa esimerkin mukainen passi jokaiselle ryhmälle Suomen 

YK-liiton nettisivuilta www.ykliitto.fi/kouluttaa/tehtavia_kouluille. Kaikki materiaalit ovat myös 

tulostettavissa netistä. Tilanteesta riippuen ohjaava opettaja voi valita joko radan kaikki rastit tai 

vain osan niistä. 

Oppilaat kiertävät sovittelupolkua 3–5 hengen ryhmissä ratkoen rasteilla olevia tehtäviä yhdessä. 

Oppilaat ottavat eri rasteilla vuorotellen vetovastuun tehtävän ratkomisesta, mutta on tärkeää, 

että kaikki osallistuvat. Kukin ryhmä saa mukaansa sovittelupassin, jota heidän tulee täyttää polun 

aikana. Passissa on rasteihin liittyen oma sivunsa/aukeamansa ja tehtävä. Kaikki rastit eivät vaadi 

erillistä kirjaamista. 



Aikataulu: 
• Valmistautuminen ja aloitus 10 min.
• Rastit 60 min. = n. 8 min./rasti/ryhmä

• Yhteenveto (purku) 15 min.

Tarvikkeet:
Seitsemän muovitaskua

Narua ja/tai maalarinteippiä

Kyniä, sakset/leikkuri

Valmistautuminen:	

Kansiosta löytyvät laminoidut rastit laitetaan muovitaskuihin. 

Rastien ripustamiseen tarvitaan narua ja/tai maalarinteippiä.

Kansiosta löytyvät laminoidut liitteet rasteille 1, 2, 4 ja 6 leikataan ohjeiden 

mukaisesti ja lisätään oikean rastin muovitaskuun.

Suomen YK-liiton sivuilta tulostetaan YK-sovittelupolun passit jokaiselle ryhmälle 

(passin malli löytyy kansiosta).

Mikäli polku toteutetaan luonnossa, laaditaan myös rastikartta, johon 

kulkusuunta on selkeästi merkitty. 

Aloitus:  

Ohjaaja jakaa luokan oppilaat niin moneen ryhmään kuin radalla on rasteja 

(mielellään 3–5 hengen ryhmiin).

Ohjaaja antaa kullekin ryhmälle oman numeron, jonka perusteella ryhmä tietää, 

miltä rastilta heidän tulee polku aloittaa.

Ohjaaja jakaa jokaiselle ryhmälle sovittelupassin, kynän ja tarvittaessa rastikartan.  

Mikäli polku toteutetaan luonnossa, ohjaaja kertaa polun kulun (erityisesti kulkusuunnan) 

sekä varmistaa, että kaikki ryhmät osaavat tulkita rastikarttaa. 

Ohjaaja lähettää kaikki ryhmät yhtä aikaa omille rasteilleen.
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Rastit:

Kaikilla rasteilla perusajatuksena on, että oppilaat lukevat ensin rastilla olevan lyhyen tietoiskun jostakin YK:n 

rauhantoiminnan osa-alueesta ja suorittavat sen jälkeen rastitehtävän rastilla olevien ohjeiden mukaisesti. 

1. KUINKA EHKÄISTÄ KONFLIKTI -rastilla oppilaat tutustuvat konfliktien ehkäisyn kannalta tärkeisiin asioihin 

sanaselitysten kautta. Oppilaat selittävät toisilleen konfliktinehkäisyyn liittyviä sanoja ja lopuksi pohtivat, 

mikä esille tulleista asioista on tärkein konflikteja ehkäisevä tekijä ja miksi. Pohdinnan tulos kirjataan passiin.

RASTIA VARTEN LEIKKAA LIITTEENÄ (LIITE 1) OLEVAT VALMIIKSI LAMINOIDUT SANALAPUT JA LAITA NE 1. 

RASTIN MUOVITASKUUN.

2. RIISU RASTI ASEISTA -rastilla oppilaat tutustuvat yleiseen aseidenriisuntaan. Heidän tulee riisua 

rastipaikka aseista tunnistamalla kyseessä olevat aseryhmät ja yhdistämällä ne oikeisiin sopimuslappuihin. 

Aseryhmälappuja on yksi enemmän kuin sopimuslappuja, sillä yksi kuvatuista aseryhmistä on vielä kansain-

välisten sopimusten ulkopuolella. Ratkaisu kirjataan passiin. Sopimusten ulkopuolelle jäävä aseryhmä on 

pienaseet. 

RASTIA VARTEN LEIKKAA LIITTEENÄ (LIITE 2) OLEVAT VALMIIKSI LAMINOIDUT ASERYHMÄLAPUT  (A1.–A6.) 

JA ASEIDENRIISUNTASOPIMUSLAPUT JA LAITA NE 2. RASTIN MUOVITASKUUN. HUOM! OTA LIITTEESSÄ 

MUKANA OLEVA ”ASERYHMIEN RATKAISUAVAIN OPETTAJALLE” -LAPPU ITSELLESI TALTEEN.

3. SOVITELLEN-rastilla oppilaat perehtyvät rauhansovitteluun. He pääsevät pohtimaan koko ryhmän voimin, 

millainen on hyvä sovittelija ja mitä ominaisuuksia hänellä tulisi olla. Pohdinnan tulos kirjataan passiin.

4. SOVINNON AVAIMET -rastilla tutustutaan rauhantekemiseen ja sovinnon saavuttamiseen. Rastilla on neljä 

konfliktitilannetta, joista kaksi käsittelee arjen riitatilanteita ja kaksi laajempia yhteiskunnallisia konflikteja. 

Oppilaat tutustuvat yhteen molemmista ja pohtivat mahdollisia rauhanomaisia ratkaisuja tilanteisiin. 

Pohdinnan tulos kirjataan passiin.

RASTIA VARTEN LEIKKAA LIITTEENÄ (LIITE 3) OLEVAT VALMIIKSI LAMINOIDUT KONFLIKTITILANNELAPUT JA 

LAITA NE 4. RASTIN MUOVITASKUUN.

5. SOPIMUKSELLA UUTEEN ALKUUN -rastilla perehdytään rauhansopimuksen solmimiseen. Oppilaat 

kirjoittavat passiinsa omaa kouluaan koskevan koulurauhasopimuksen kansainvälisen rauhansopimuksen 

peruskaavaa mukaillen. 

6. RAUHAA TURVAAMASSA -rastilla tutustutaan rauhanturvaamiseen ja YK:n rauhanturvaoperaatioihin. 

Oppilaat paikantavat rastilla olevan kartan avulla YK:n rauhanturvaoperaatiot helmikuussa 2009 ja kirjoittavat 

passissa olevan kartan tyhjiin laatikoihin oikeiden maiden nimet.

RASTIA VARTEN LAITA 6. RASTIN MUOVITASKUUN LIITTEENÄ (LIITE 4) OLEVA VALMIIKSI LAMINOITU 

KARTTA. LIITE 5 ON RATKAISUKARTTA OHJAAJALLE.



7. RAKENNETAAN RAUHA -rastilla tutustutaan rauhanrakentamiseen. Rastilla on kolme piilosanatehtävää, 

joista oppilaat pyrkivät ratkaisemaan yhden tai useamman. Tämän jälkeen he rakentavat itsestään patsaan, 

joka kuvaa jonkin piilosanan ratkaisun määrittämää teemaa heidän haluamallaan tavalla. Piilosanan 1 

ratkaisu on RAUHA (valkoinen lintu=rauhankyyhky, Ahtisaari= rauhannobelisti, uhraa=anagrammi sanalle 

rauha; lisäksi Ahtisaari uhraa aikaansa rauhan edistämiseksi maailmassa). Piilosanan 2 ratkaisu on SOPU 

(opus=anagrammi sanalle sopu, kuten myös suojelupoliisin lyhenne SUPO; lisäksi sopu on asia, joka auttaa 

riidassa). Piilosanan 3 ratkaisu on SOVINTO (pieni = S (vaatekokona), ovi=ovi, typpi= N kemialliselta merkiltään, 

torstai=to lyhenteenä, ns. toivo= anagrammi sanalle sovinto; lisäksi sovinto alkaa yhteisymmärryksestä). 

Oppilaiden patsasmuodostelmat esitetään purun yhteydessä muulle luokalle/ryhmälle.

Yhteenveto	ja	polun	purku

Kun kaikki oppilaat ovat suorittaneet sovittelupolun ja palanneet ”maaliin”, ohjaaja kerää ryhmien 

passit ja kyselee polun heissä herättämiä tuntemuksia. Oppilaiden kanssa on hyvä keskustella rasteilla 

syntyneistä ajatuksista ja kysymyksistä. Mahdollisuuksien mukaan jotakin polulla esille tullutta 

teemaa voi vielä syventää myöhemmällä oppitunnilla tai muussa sopivassa yhteydessä, mikäli 

aikaa ja kiinnostusta riittää.  Polun lopuksi käydään myös Rakennetaan rauha -rastin piilosanojen 

ratkaisut yhdessä läpi ja ryhmät esittävät keksimänsä patsasmuodostelmat muulle luokalle/ryhmälle. 

Halutessaan kaikki ryhmät voivat vielä muodostaa yhdessä yhden ison patsaan. 


