
PEACEBALL - 
RAUHANFUTIS



JALKAPALLON SUOSIO

Jalkapalloa pelataan ammattimaisesti 
jokaisella mantereella ja se on 
ykköslaji useimmissa Euroopan, 
latinalaisen Amerikan, Afrikan ja 
Aasian maissa. Miljoonat ihmiset ympäri 
maailmaa seuraavat jalkapalloa.

Kansainvälisen jalkapalloliiton FIFA:n  
2007 julkaistun tutkimuksen mukaan 
enemmän kuin 265 miljoona ihmistä yli 
200 maassa pelaa jalkapalloa. 



WAVIN’ FLAG
Somalialais-kanadalainen artisti K’naan julkaisi tämän 

kappaleen 2009 ajatellen somalialaisia maanmiehiään sodan 

jaloissa ja heidän kaipuutaan vapauteen. Laulu tuli 

uudelleen tunnetuksi vuonna 2010 Etelä-Afrikassa 

järjestetyissä jalkapallon MM-kisoissa. Katsokaa video. 

Miettikää videon aikana jalkapalloon liittyviä sanoja. 

Katselun jälkeen opettaja tai vaikka ryhmien kirjuri voi 

kirjata kaiken mieleen tulleen taululle tai fläpille. 

Luokitelkaa sanoja. 

https://www.youtube.com/watch?v=TR2o9GY8u60

https://www.youtube.com/watch?v=TR2o9GY8u60


WILSON KIRWA KERTOO JALKAPALLON 
MERKITYKSESTÄ ITSELLEEN:

Jalkapallon pelaaminen tuo toivoa lapsille

Olen pelannut jalkapalloa ihan pienestä saakka. Lapsuuteni kotimaassa 

Keniassa potkin palloa jo alta kouluikäisenä ja myöhemmin koulussa ala- ja 

ylä-asteella. Pelasin jalkapalloa myös Nairobin yliopistossa, jossa minulla 

oli mahdollisuus opiskella yhden vuoden ajan. 

Sen muistan, että kotikylässäni Segerossa pelasimme pikkupoikina 

jalkapalloa joka ilta. Pelasimme keskenämme ja välillä toisten kylien 

joukkueita vastaan. Minä pelasin hyökkääjänä numerolla 11. 

Jalkapallo merkitsi paljon meille Segeron kylän pojille. Se opetti meille 

suvaitsevuutta, sillä kaikkien kanssa oli tultava toimeen – sekä oman kylän 

että muiden kylien poikien kanssa. Jalkapallon pelaaminen on yhdessä 

tekemistä. Siinä on vain yksi pallo, jota parikymmentä poikaa haluaa 

potkia. Yhteisöllisyys on tärkeää Keniassa. Siinä missä Suomessa puhutaan 

aina ”minusta” ja ”teistä”, Keniassa puhutaan ”meistä”. 



KIRWAN JUTTU JATKUU

Pelaaminen opetti meille myös toisten kannustamista, vastuun ottamista ja itsen ja toisten 

kunnioittamista. Opimme jakamaan sekä pettymykset hävityistä otteluista että onnistumisen ilon, 

kun joku joukkueestamme teki maalin. Minusta jalkapallon pelaaminen opetti myös ottamaan vastaan 

pettymyksiä. Ihminen voi kaatua yhdeksän kertaa maahan ja nousta sieltä uudelleen potkimaan 

palloa ja menemään eteenpäin. 

Itse pallot olivat lapsuudessani arvokkaita esineitä. Ylä-asteella koulussa pelattiin oikealla 

jalkapallolla. Mutta silloin kun pelasimme iltaisin kylän hiekka-aukiolla, käytimme itse 

tekemäämme palloa. Jalkapallon pystyy tekemään muovipusseista, jotka sidotaan palloksi narulla. 

Näillä palloilla pystyi ihan hyvin pelaamaan. Naru kesti kerrallaan kolmesta neljään viikkoon. 

Me emme harmitelleet, että meillä ei ollut kunnollisia nahkajalkapalloja. Kaikkeen sopeutuu. Me 

olimme todella luovia lapsia ja rakensimme itse kaiken. Pelasimme ilman kenkiä, ja maalit 

merkittiin kahdella kivellä. Suomessa lapsille ostetaan aina uusi lelu, kun vanha menee rikki. 

Minusta suomalaislapsia kannattaisi opettaa luovaan leikkimiseen. Jos kaikki tehdään aina 

lapselle valmiiksi, niin hänen voi olla vaikea keksiä ratkaisuja aikuisena, kun vastaan tulee 

haasteita. 



KUKA VOI PELATA 
JALKAPALLOA?

Miksiköhän Wilson puhuu 
kertomuksessaan vain pojista?

Jutelkaa hetki siitä, ketkä kaikki 
voivat pelata jalkapalloa!



POHTIKAA RYHMISSÄ: 
Milloin nämä Wilsonin esiin tuomat 

asiat ovat   jalkapallossa 
vaikeita? 

• Toisten kanssa toimeen tuleminen

• Kannustaminen

• Vastuun ottaminen

• Toisten ja itsen kunnioittaminen

• Pettymysten jakaminen

• Onnistumisen ilo



RAUHANFUTIKSEN SÄÄNNÖT

Pelaajille: 

• Huuda mahdollisimman usein 
kannustushuutoja myös vastapuolen 
pelaajille

• Jos sinua kampitetaan tms. niin yritä 
täysillä olla hermostumatta

• Iloitse jokaisen onnistumisesta ja 
suhtaudu rohkaisevasti epäonnistumisiin



RAUHANFUTIKSEN SÄÄNNÖT

Yleisölle:

• Huutakaa kannustushuutoja molemmille 
joukkueille

• Jos kannustatte pelaajia nimeltä, niin 
muistakaa pelin aikana mainita kaikkien 
pelaajien nimet

• Kehukaa myös toisia kannustajia 
osuvista kannustushuudoista



RAUHANFUTIKSEN SÄÄNNÖT:

Maalivahdille:

• Torju parhaan taitosi mukaan, 
mutta jos vastapuoli kuitenkin 
tekee maalin, käy kättelemässä 
maalintekijää.

• Älä hermostu, vaikka päästäisit 
maalin. Sellaista elämä on!



PÄÄPERIAATTEET OVAT SIIS:

1. Kunnioita kaikkia.
2. Kannusta kaikkia.
3. Älä hermostu pienistä!



OMAT IDEAT

Keksikää lisää 
asioita, jotka 
auttavat pitämään 
hyvää meininkiä 
yllä!



FOOTBALL FOR PEACE
Katso näistä linkeistä dokumentteja 

jalkapallosta rauhanrakentajana

https://www.youtube.com/watch?v=haQH02U8GZw
(3 min. filmi jalkapalloleiristä juutalais- ja arabilapsille 
Israelissa)

https://www.youtube.com/watch?v=XLxouJn6aPc 
(5 min. FIFA:n filmi jalkapallosta Golanin ylängöllä Syyrian 
ja Israelin rajalla)

https://www.youtube.com/watch?v=haQH02U8GZw
https://www.youtube.com/watch?v=XLxouJn6aPc


PEACE UNITED
• Liity Kirkon ulkomaanavun Peace 
United –joukkueeseen osoitteesta: 
http://www.peaceunited.fi

• Joukkueen kapteeneina toimivat 
Laura Österberg Kalmari ja Aki 
Riihilahti

• Tästä voit katsoa filmejä Aki 
Riihilahden ja Kaj Kunnaksen 
matkalta Jordaniaan syyrialaisten 
pakolaisleirille: 
http://youtu.be/ZQs50ze7154

http://www.peaceunited.fi/
http://youtu.be/ZQs50ze7154


Ideoikaa jalkapalloaiheista kuvataidetta tai 
sanataidetta. Tehkää julisteita, maalauksia, 
valokuvanäyttely, räppejä tai runoja. 

Jalkapallotaidetta



Peli-iloa!
• Lisää toimintaideoita kouluille:

• www.maailmankoulu.fi

• http://rauhankasvatusneuvola.fi/rkn/
menetelmia-ja-opetusmateriaaleja/

terveisin: 

http://www.maailmankoulu.fi/
http://rauhankasvatusneuvola.fi/rkn/menetelmia-ja-opetusmateriaaleja/
http://rauhankasvatusneuvola.fi/rkn/menetelmia-ja-opetusmateriaaleja/

