Hei opettaja!

Ohessa teille muutamia tehtäviä lasten ja nuorten kanssa tehtäviksi. Ikäryhmämerkinnät ovat viitteellisiä.

Yläkouluikäiset ja toisen asteen oppilaat
Keskustelun avaukseen kysymyksiä:
1. Etsi netistä pakolaisuuteen, maahanmuuttoon ja turvapaikanhakuun liittyviä määritelmiä. Vertaile
miten ne eroavat toisistaan.
2. Pohdi tarkemmin pakolaisuutta. Mihin suurempiin historiallisiin tapahtumiin pakolaisuus liittyy?
Johtuuko nykyaikainen pakolaisuus samankaltaista syistä kuin 100 vuotta sitten tai 50 vuotta
sitten? Millaista tulee olemaan pakolaisuus tulevaisuudessa?
3. Millaista pakolaisuutta Suomessa on esiintynyt?

Tehtäviä:
Jos sinä joutuisit lähtemään perheesi kanssa pois kotoasi tuntemattomaan ilman tietoa siitä, mitä
tulevaisuus tuo tullessaan, mitä ottaisit mukaasi. Kaksi esinettä. Kirjoita lyhyesti esineistä ja syistä, miksi
ottaisit juuri nämä esineet mukaasi. Piirrä esineet.

Kuvittele kaksi erilaista muuttoa.
1) Toinen vanhemmistasi on saanut työpaikan Ranskasta, jonne olette muuttamassa koko perhe
kahdeksi vuodeksi. Asuntonne Lappeenrannassa on vuokrattu ja muuttokuormaa varten olet jo
pakkaillut muutaman viikon ajan.
2) Toinen muutto on pakotettu muutto Ruotsiin. Yritätte perheesi kanssa päästä Ruotsiin, josta
uskotte saavanne turvapaikan Suomen sotatilanteen takia. Osaatte kaikki vähän ruotsia ja olette
saaneet myytyä kaiken mahdollisen myytävän omaisuutenne. Rahaa ei ole kuitenkaan saatu
kerättyä kovinkaan paljon, koska ostajia on omaisuudella vähän Suomessa tällä hetkellä.
Kuvaile näiden maahanmuuttojen eroja. Millaisia maahantulomuodollisuuksia teillä mahdollisesti
on? Miten asiat lähtevät rullaamaan? Miten nopeasti pääsette perheenjäsentesi kanssa kouluun,
työhön, harrastuksiin ja saatte ystäviä? Miten ihmiset suhtautuvat teihin näissä kahdessa erilaisessa
muutossa?

Pohdintatehtävä:
Toisen maailmasodan aikana Eurooppa oli sekaisin usean vuoden ajan ja maanosasta lähdettiin monien eri
syiden vuoksi pois kokonaan, tai muutettiin sisäisesti moneen suuntaan. Oli pakoa Natsi-Saksan hallinnon
takia, sodan vuoksi ja suurvaltojen sodan jälkeisten päätösten takia, jotka muokkasivat Euroopan rajalinjoja
sekä fyysisellä että henkisellä tavalla. Pohdi millaista pakolaisuutta Euroopan alueella muutama vuosi

ennen sotaa, sodan vuosina ja sodan jälkeen on voinut olla. Pohdi tätä siitä näkökulmasta, mitä olet
historian opinnoissa Euroopasta lukenut tai kuullut ja keskustele asiasta esimerkiksi opiskelutovereittesi
kanssa. Alla ainakin yksi sivusto, josta pääset tutustumaan Saksan alueen pakotettuun muuttoliikkeeseen.
https://www.flucht-vertreibung-versoehnung.de/en/

Alakoululaisille tehtäviä

Mitä pakolaisuus tarkoittaa?
Kuka on pakolainen?
Mikä on evakko?
Miksi ihminen joutuu lähtemään kotoaan?
Millaista sinusta olisi, jos joutuisit lähtemään ilman varoitusta kotoasi, etkä tietäisi voitko koskaan palata
kotiin?
Kuvittele, että pakkaat laukkusi mukaan matkalle. Piirrä laukkuun 10 esinettä, jotka ottaisit mukaan.

Taidemuseon tehtäviä, jotka soveltuvat ala-ja yläkoulun ja toisen asteen oppilaille/opiskelijoille.
Suomenhevonen I
Etsi Kari Vehosalon teos. Mitä ajatuksia ja tunteita teos sinussa herättää? Mitä teoksessa tapahtuu?

Etsi Heli Ryhäsen teos Kylmä maa. Mitä teoksessa/teoksissa tapahtuu? Mistä ne sinusta kertovat?

