VIIMEINEN
PISARA
Viimeinen pisara -pulmapeli
HAASTAA OPPILAITA
RATKOMAAN ILMASTOKRIISIÄ
Entä jos helle ei loppuisi koskaan? Jos tänä vuonna
ei sataisikaan? Mitä käy, kun vesi loppuu?
Nyt sinulla on mahdollisuus pohtia luokkasi kanssa,
miten ilmastokriisin kanssa eletään köyhimmillä,

Idea on löytää haasteisiin ratkaisuja.
Pelissä on viisi pääteemaa:

kuivimmilla alueilla.

•

Sukupuoliroolit ja naisten merkitys

Tilaa uusi, jännittävä Viimeinen pisara -pulmapeli

•

Veden kestävä kulutus

•

Ilmastonmuutos

•

Kasvihuoneiden merkitys

•

Toimeentulon parantaminen uusien
kasvilajien avulla

ja teemaan liittyvä oppitunti kouluusi. Pelin
myötä oppilaat ymmärtävät veden merkityksen ja
pääsevät ratkomaan kuivuuteen ja ruokaturvaan
liittyviä kysymyksiä.

Teemojen sisällä on erilaisia pelejä, jotka

tarinoita somalimaalaisten itsensä kertomana.

vaativat päättelykykyjä, tekstinlukutaitoa

Näin kaukaiselta tuntuvat ongelmat tulevat hyvin

sekä matemaattista osaamista. Tehtävät on

lähelle.

suunniteltu siten, että vaikeustaso sopii kaikille
yläasteikäisille.

Pelin lopuksi oppilaiden kanssa pohditaan
ratkaisuja, joilla kehitysmaiden ruokaturvaa

Eri tehtävien myötä nuoret tutustuvat Somalimaan

ja veden saantia parannetaan pitkäjänteisesti

naisten ja miesten elämään ja siihen, miten he

käytännön kehitysyhteistyöllä, kuten

sopeutuvat ilmastonmuutoksen ja kuivuuden

siemenlajikkeita kehittämällä, vesihuoltoa

tuomiin haasteisiin. Tehtävät sisältävät aitoja

parantamalla tai koulutusten avulla.

Peliä on tarjolla rajoitettu määrä. Tilaa peli luokallesi nyt
ja varmista, että pääsette ratkomaan ilmastonmuutosta
osallistavalla, hauskalla tavalla!
Tilaa nyt: liisa.nerg@solidaarisuus.fi
Päivätyökeräyksellä ratkaisuja kuivuuteen
Viimeinen pisara -pelin teema on mahdollista

jossa kerrotaan, kuinka moni oppilas osallistui

ottaa myös koulunne päivätyökeräyksen

keräykseen ja mitä yhteisin voimin kerätyillä

kohteeksi. Päivätyökeräyksessä oppilaat saavat

varoilla saatiin aikaan.

mahdollisuuden myös itse antaa konkreettista
apua kuivuudesta kärsiville ihmisille Somalimaassa.
He voivat hyödyntää pelissä oppimaansa ja olla
mukana ratkaisemassa kuivuuskriisiä.
Keräyksen lopuksi jokainen koulu saa todistuksen,

Päivätyökeräyksen avulla:
•

Jokainen oppilas voi hankkia 1 m²
kasvihuonetta (15 €)

•

Koulun yhteisen panoksen avulla rakennetaan
600 m² kastelukanavaa (3 000 €)

Solidaarisuus-järjestö
kuivuutta vastaan
Suomalainen Solidaarisuus-järjestö on toiminut Somalimaassa yli
10 vuotta parantaen perheiden kykyä saada ruokaa ja vettä.
Solidaarisuus on asiantuntija myös tyttöjen sukuelinten silpomisen
vastaisessa työssä.
Somalimaassa rajut säämuutokset ja pitkittyneet kuivat kaudet
ovat olleet vuosikausia ongelma. Kuivuus kärjistyi viime vuonna ja
kansainvälinen yhteisö reagoi liian hitaasti. Kuivuudella oli tuhoisia
seurauksia jo valmiiksi hauraan alueen kehitykselle. Uusi kuivuuskausi
uhkaa tänä vuonna.
Solidaarisuus kumppaneineen pyrkii varmistamaan, että kaikkein
köyhimmällä maaseudulla asuvat ihmiset pystyvät kehittämään
toimeentuloaan ja ruokakasvien tuotantoa ilmastokestävään,
kuivuuden huomioivaan suuntaan. Pitkittyvät kuivuuskaudet ovat
todellisuutta, johon on varauduttava.
Siksi Solidaarisuus kehittää kastelujärjestelmiä sekä uusia
viljelymenetelmiä, auttaa keräämään sadevettä, rakentaa uusia
toimeentulomuotoja ja tukee naisia nousemaan ratkaisijoiksi
yhteisöissään.

LISÄTIETOJA ANTAA:
Liisa Nerg
Vapaaehtoistoiminnan ja globaalikasvatuksen suunnittelija
+358 50 526 2720 / Liisa.Nerg@solidaarisuus.fi

www.solidaarisuus.fi
Suomalainen Solidaarisuus-järjestö tekee työtä, jotta naiset eivät koe
väkivaltaa eikä kukaan elä köyhyydessä.
Solidaarisuus toimii Somalimaassa, Keniassa, Nicaraguassa ja Suomessa
jo liki viidenkymmenen vuoden kokemuksella.
Solidaarisuus työskentelee yhdessä paikallisten ihmisten ja järjestöjen
kanssa, sillä vain yhteisöjen sisältä lähtevä muutos on kestävää.

