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Arvoisa Opettaja!

Kiitos, että olet valinnut käyttöösi Rauhankasvatusinstituutin Dokumenttielokuvalla 
rauhaa kouluun! -opetuskokonaisuuden sekä siihen kuuluvan opettajan lisämate-
riaalin. Tämän opettajan lisämateriaalin sisällöillä jatkat helposti Aatos ja Amine (Gods 

of Molenbeek) -elokuvan ja työpajan aloittamaa prosessia ryhmäsi kanssa. Olipa ta- 
voitteesi sitten tuoda ryhmään lisää rauhaa ja yhdenvertaisuutta tai luoda tilaa kat-
somusten väliselle dialogille, tämä opas sisältää tehtäviä ja harjoituksia, jotka tuke-
vat näitä tavoitteita. Jotkut tehtävistä perustuvat löyhästi Aatos ja Amine –elokuval-
le, mutta tehtäviä voi toteuttaa myös elokuvasta ja opetuskokonaisuudesta irrallaan. 
Tehtävät soveltuvat käytettäväksi myös sellaisten ryhmien kanssa, jotka eivät ole 
elokuvaa katsoneet. 

Kuten kaikissa RKI:n materiaaleissa, myös tässä oppaassa olemme sitoutuneet an-
tirasistiseen, inklusiiviseen ja intersektionaaliseen kasvatustyöhön, joka huomioi  
erilaiset näkyvät ja näkymättömät vähemmistöt sekä yhteiskunnan ja oppilasryh-
mien sisäiset valtarakenteet. Työllämme pyrimme luomaan yhteiskuntaan kaikkien 
osallisuutta ja inkluusiota, jotka ylläpitävät positiivista rauhaa ja edistävät yhdenver-
taisuuden ja tasa-arvon kasvua. 

Tämä opettajan lisämateriaali sisältää peruskoulun 5.-9.-luokille sopivia tehtäviä ja 
harjoituksia. Harjoituksia voi yhdistellä tai soveltaa eri luokka-asteille. Monet lisäma-
teriaalin sisällöistä sopivat moneen eri oppiaineeseen tai oppiainerajat ylittäviin  
monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin, erityisesti sisällöt soveltuvat katsomusainei-
den, äidinkielen, S2:n ja kuvataiteen opetussuunnitelmien toteuttamiseen. Toivom-
me, että kaikkien oppiaineiden opettajat löytävät työpajoistamme ja tästä opetta-
jan lisämateriaalista omaan aineeseensa sopivia sisältöjä ja rohkaistuvat tuomaan  
oppitunneille yhdenvertaisuuden eri kysymyksiä. Rohkaisemme opettajia tarttu-
maan globaalikasvatuksen ja rauhankasvatuksen ilmiöihin kaikissa oppiaineissa!

Toivomme, että tämä opettajan lisämateriaali tarjoaa välineitä osallisuuden ja yh-
denvertaisuuden edistämiseen työssäsi ja, että pystyt hyödyntämään sen sisältöjä 
laajasti eri ryhmien kanssa!

Lisää vinkkejä ja välineitä opetukseen: www.maailmankoulu.fi 

Lämpimin terveisin
Rauhankasvatusinstituutin tiimi 

Hanketta tukevat:



Ohjaaja Reetta Huhtanen

Kolme vuotta takaperin aloin kuulla kiinnostavia tarinoita siskoni pojasta Aatoksesta ja heidän per-
heensä elämästä Brysselin Molenbeekissa, kaupunginosassa, jossa suuri osa väestöstä on muslimi-
taustaisia. Samaan aikaan, kun muu maailma rakenteli vastakkainasettelujaan, Aatos sen sijaan oli 
alkanut kiinnostua intensiivisesti ympäröivästä muslimiyhteisöstä, siitä miten uskonto kuului ja näkyi 
arjessa, eritoten hänen parhaan ystävänsä Aminen elämässä. Aatoksella oli loputtomia kysymyksiä jum-

alasta ja hän halusi löytää jumalan myös itselleen. Koin että jotain mielenkiintoista oli meneillään ja 
kuvaamaan oli lähdettävä saman tien, koska kyseinen vaihe saattoi 6-vuotiaalla olla ohi nopeastikin. 
 

Aatoksen jumalapohdinnoissa ja keskusteluissa ystäviensä kanssa tiivistyvät aikuisten maailman reali-
teetit ja ideologiset kysymykset. Elokuva katsoo maailmaa lasten näkökulmasta: kuinka lapset reflek-

toivat aikuisten uskomuksia ja rakentavat omaa maailmankuvaansa. Aikuiset halusin elokuvassa pitää 
taka-alalla. 

 

Päähenkilöissäni Aatoksessa sekä hänen ystävissään Aminessa ja Flossa minua kiinnosti nimenomaan 
heidän ennakkoluulottomuutensa, joka näyttää kuinka kulttuurisilla rajapinnoilla voi aivan hyvin elää 
ilman mustavalkoisia jakolinjoja. Leikin lomassa saatetaan käydä väittelyitä hyvinkin perustavanlaatu-

isista maailmankatsomuksellisista aiheista, mutta näissä sanaharkoissa ei jaella tuomioita, vaan opitaan 
lisää toinen toisiltaan. 
  

Aloitin elokuvani kuvaukset ennen Brysselin terrori-iskuja. Ne tapahtuivat kesken kuvaustemme, ja ti-

etenkin tavallaan lavensivat aiheen pinta-alaa. Minua ei kuitenkaan kiinnostaneet terrori-iskut sinänsä, 
vaan se miten tapahtunut heijastui lasten maailmaan, heidän leikkeihin ja pohdintoihinsa. 
 

 

Tuottaja Hannu-Pekka Vitikainen 

Eurooppa sulkee rajojaan ja eristäytyy muusta maailmasta. Pelko on muuttanut käsitystä monikult-
tuurisesta avoimesta Euroopasta. Käsite Euroopasta on muuttumassa vain idealistiseksi tarinaksi 
menneisyydestä. Tämän elokuvan näkökulma on tuore ja parantava. Päähenkilö Aatos on itse maah-

anmuuttaja Belgiassa, mutta kuitenkin hän samalla kantaa kulttuurista perimää, joka on enemmän tai 
vähemmän osa meitä kaikkia, osa eurooppalaista identiteettiä. Ei ole sattumaa, että Aatos etsiessään 
jumalaa löytää Hermeksen, kreikkalaisen jumalataruston viestinviejän.  

Monet ajankohtaiset ilmiöt, kuten maahanmuutto ja pakolaisten lisääntynyt saapuminen eri puolille 
Eurooppaa, voidaan nähdä tiivistetysti Brysselissä. Molenbeek Brysselin kaupunginosana on hyvä esi-
merkki siitä, mitä Euroopan haasteet ovat juuri nyt. Maahanmuutto ja monikulttuurisuus ovat valtava 

ELOKUVAN TEKIJÖIDEN SANAT



potentiaali, mutta samalla monet pelkäävät itselle vierasta tai ajattelevat ja toimivat ennakkoluuloisesti. 
Voisimme oppia Aatoksen uteliaisuudesta, siitä, miten hän kohtaa asioita, joita hän ei ymmärrä. Kun hän 
kohtaa jotain outoa, sen sijaan, että sulkisi asian pois hän tarttuu siihen ja sukeltaa syvemmälle, jotta 
ymmärtäisi. Ja näin hän myös rikkoo omat ennakkoluulonsa. 

Elokuva kolmesta lapsesta antaa katsojalle hyvän peilin kolmesta eri näkökulmasta, kolmesta tavasta ymmärtää  
abstrakteja asioita kuten Jumala. Lapset ovat kepeän leikkisiä ja samalla he ajattelevat syvällisesti. He 
ottavat yhteen ja väittelevät toistensa kanssa merkittävistä asioista, mutta eivät tuomitse: yhteiset leikit 
jatkuvat.  

 

Kuvaamisen aikana Brysselissä tapahtui terroristi-isku. Se muutti elokuvan tarinan sävyä ja nosti myös 
mediaan varsin yksisilmäisen kuvan Molenbeekista. Päähenkilöidemme asuinympäristöstä rakentui mie-

likuva jihadistien pesäkkeenä, uhkaavana ja pelottavana. Elokuvassa halusimme näyttää, miten tiedo-

tusvälineissä leimattu kaupunginosa on ihan tavallinen asuinympäristö tavallisille ihmisille ja kuinka se 
monikulttuurisuudessaan tarjoaa avoimelle mielelle älyllisiä ja visuaalisia virikkeitä ja myös haastaa ajat-
telua. Monikulttuurisuus voisi olla meille kaikille rikkaus, kuten se on elokuvamme päähenkilöille. 



TEHTÄVÄT JA 
HARJOITUKSET

JONOKESKUSTELU

Tämä tehtävä sopii erityisesti aiheeseen johdattelevaksi tehtäväksi, jolla opettaja saa sel-
ville ryhmän lähtötason aiheeseen liittyen. Suomea vasta harjoitteleville oppilaille voi antaa 
etukäteen aiheen keskeisistä sanoista koostuvan sanalistan. S2-oppilaan kotitehtävänä voi 
olla selvittää sanojen vastineet omalla äidinkielellään. Oppilas voi myös täydentää listalle 
itse aiheeseen liittyviä sanoja kotikielellään sekä suomeksi.

1. Jaa oppilaat kahteen vastakkaiseen riviin. Kerro oppilaille keskustelun aihe, esi- 
 merkiksi: katsomusdialogi, uskonnot, maailmankatsomus, rauha.

2. Oppilaat sanovat vastapäätä olevalle oppilaalle vuorotellen yhden asian, joka liit- 
 tyy keskusteltavaan aiheeseen. 

3. Toisen jonon ensimmäisenä oleva siirtyy viimeiseksi ja muut rivissä siirtyvät 
 yhden pykälän eteenpäin. Vastakkaisessa rivissä seisovat oppilaat pysyvät pai- 
 kallaan. 

4. Rohkaise oppilaita keksimään mahdollisimman paljon erilaisia aiheeseen liittyviä  
 asioita. Kerro, että oman sanomisen ja mielipiteen vaihtaminen sekä joltain toisel- 
 ta kuullun asian sanominen on sallittua.

5. Jonokeskustelun jälkeen jaa oppilaat pienryhmiin, joissa oppilaat kokoavat yhteen  
 ja listaavat kuulemiaan asioita sekä kertovat, mitä keskustelun aihe tuo heille  
 mieleen. 

6. Pienryhmäkeskustelun jälkeen aloitetaan koko ryhmän yhteinen keskustelu ai- 
 heesta.



USKONNOT YMPÄRILLÄMME

Oppilaan ohje: Listaa päivän (tai useamman päivän) aikana kaikki tilanteet, joissa huomaat 
jotakin uskontoihin tai uskonnottomiin maailmankatsomuksiin liittyvää. Miksi ne mielestä-
si liittyvät johonkin uskontoon tai katsomukseen? Mihin? Tutki listaa ja merkitse, missä 
näit, kuulit tai huomasit jotakin uskontoon tai katsomuksiin liittyvää (esimerkiksi: uutiset, 
lehdet, internet, muoti, korut, musiikki, elokuvat, pelit, tavat, sanonnat). Mistä tunnistit 
kaikki tekemäsi huomiot?

Keskustelkaa huomioistanne yhdessä, pareittain tai ryhmissä. Millaisia huomioita teitte 
päivän aikana? Mikä niistä oli yllättävin? Missä medioissa huomioita oli ryhmässänne 
eniten? Esitettiinkö uskonnot ja katsomukset huomaamissasi tilanteissa positiivisesti, 
negatiivisesti vai neutraalisti? Miten uskonnoista ja katsomuksista mielestäsi pitäisi kertoa 
esimerkiksi uutisissa tai elokuvissa?  

KUVITTELE USKONTO

Keksikää ryhmissä mielestänne paras mahdollinen uskonto. Uskontojen tuntomerkkejä 
ovat ainakin keskeiset uskomukset, etiikka, rituaalit, yhteisöllisyys. Pohtikaa lisäksi, mit-
en keksimänne uskonto vaikuttaa yksilöön ja yhteiskuntaan: Millaiseen elämään uskonto 
kannustaa? Millaisia tunteita uskonto synnyttää ihmisissä? Miten se kannustaa suhtau-
tumaan muihin ihmisiin? Uskotaanko keksimässänne uskonnossa yliluonnolliseen? Mil-
laiseen? Mikä uskonnossa on pyhää? Miksi keksimänne uskonto on mielestänne hyvä? 
Kenen kannalta uskonto on hyvä? Kenen kannalta uskonto mahdollisesti on epäoikeuden-
mukainen?

UUTISIA USKONNOISTA

Tehkää keksimästänne uskonnosta uutinen tai lehtijuttu, esimerkiksi lööppi, haastattelu 
tai reportaasi. Pohtikaa ensin: Miten keksimänne uskonto näkyisi mediassa? Millaisia jut-
tuja siitä kirjoitettaisiin, jos keksimänne uskonto olisi todellinen? Mihin tapahtumiin, ilm-
iöihin, kannanottoihin tai eettisiin periaatteisiin media keskittyisi? Esitettäisiinkö uskonto 
mediassa hyvässä valossa vai suhtauduttaisiinko siihen epäilevästi? Mitä ennakkoluuloja 
siihen voisi liittyä? Jutussa pitää olla ainakin otsikko, valokuvattu tai piirretty kuvituskuva 
sekä kuvateksti, ingressi eli johdantoteksti sekä itse uutisteksti. Lehtijutun voi toteuttaa 
käsin tai digitaalisesti. 



MAAILMA KUVAN YMPÄRILLÄ

Valitse jokin tämän oppaan lopuusa olevista kuvista. Kaikki kuvat ovat Aatos ja Amine -eloku-
vasta. Näytä kuvasta valitsemasi yksityiskohta, peitä tai piilota muut kuvan osat. Oppilaan 
ohje: Piirrä näkemäsi yksityiskohta paperille. Jatka sen jälkeen kuvaa piirtämällä, mitä asioita 
ja ketä ihmisiä yksityiskohdan ympärillä on. Mieti, missä tilanteessa kuva on otettu. Vertaa 
lopuksi muiden kanssa, millaisia tilanteita olette kuvitelleet yksityiskohdan ympärille. Kerro, 
millaisen tilanteen kuvittelit ja piirsit yksityiskohdan ympärille. 

Näytä lopuksi oppilaille alkuperäinen kuva. Muistelkaa, mistä elokuvan kohtauksesta kuva 
on. Millaisia erilaisia tilanteita muistelitte tai kuvittelitte yksityiskohdan ympärille? Voisivatko 
oppilaiden piirtämät tilanteet olla mukana elokuvassa? Miksi? Miksi ei? Miten kuvan rajaus 
ja vain yhden yksityiskohdan näkeminen kuvasta vaikutti tulkintoihinne siitä, mitä kuvassa 
tapahtuu? 

Kuvat löytyvät oppaan lopusta

USKONTO VAIKUTTAA

Tutustukaa yhdessä, yksilötehtävänä tai ryhmissä henkilöihin, jotka ovat saaneet omas-
ta uskonnostaan tai katsomuksestaan voimaa ja innoitusta työskennellä yhteiskunnan 
epäkohtien ja epäoikeudenmukaisuuksien muuttamiseksi: Martin Luther King Jr, Malala 
Yousafzai, Mahatma Gandhi, Arndt Pekurinen, Kalle Könkkölä, Laura Late Mäntylä.

Selvittäkää: 
• Mitä merkittävää henkilö teki/tekee elämänsä aikana? 
• Millaisesta elämästä ja maailmasta hän unelmoi?  
• Mitä hän pitää tai piti tärkeänä?  
• Millaisen tulevaisuuden puolesta hän taisteli/taistelee? 
• Millä keinoilla hän vaikutti/vaikuttaa yhteiskuntaan? 
• Miten uskonnon tai katsomuksen vaikutus näkyy hänen toiminnassaan?
• Miten hänen toimintansa rakentaa yhdenvertaisuutta ja rauhaa eri uskontojen ja kat-
 somusten välille?
• Mitkä mielestänne olivat/ovat hänen tärkeimmät arvonsa? 
• Mitkä ihmisoikeudet tai Ihmisoikeuksien julistuksen artiklat erityisesti mielestänne  
 liittyvät häneen? Tutustukaa ihmisoikeuksiin: 
 www.ihmisoikeudet.net/ihmisoikeudet/ 
• Mitä uskontoa/katsomusta hän toiminnallaan kannatti/kannattaa? 



KIRJEITÄ JA VIESTEJÄ 1

Henkilöihin tutustumisen jälkeen jokainen oppilas valitsee tehtävän luettelosta yhden 
henkilön, jolle hän kirjoittaa kirjeen, postikortin, sähköpostin tai viestin. Kerro kirjeessä 
itsellesi tärkeistä asioista ja kysy henkilön elämästä ja unelmista. Kirjoita, mitä haluaisit 
sanoa henkilölle tutustuttuasi hänen elämäänsä. Kerro myös, mihin asioihin itse tahdot 
vaikuttaa ja millä keinoilla sen voisi mielestäsi parhaiten tehdä. Mitä haluaisit oppia valit-
semaltasi henkilöltä? Kirjeen, kortin, viestin tai videon voi tehdä myös osana vieraan kiel-
en opiskelua tai oppilaan kotikielellä. Viestin voi toteuttaa myös piirtämällä.

KIRJEITÄ JA VIESTEJÄ 2

Elokuvan henkilöt ja tapahtumat ovat todellisia. Kirjoittakaa viesti tai kirje myös jollekin 
elokuvan henkilöistä. Voitte valita jonkun päähenkilöistä tai jonkun sivuhenkilön. Mitä ha-
luat kertoa valitsemallenne henkilölle elokuvan näkemisen jälkeen? Miksi valitsit kirjoittaa 
viestin tai kirjeen juuri hänelle? Mikä elokuvassa mielestäsi oli mielenkiintoisinta? Mikä 
oli mielestäsi oudointa tai vaikeinta käsittää? Miten valitsemasi henkilö voisi auttaa sinua 
ymmärtämään paremmin? Kerro valitsemallesi henkilölle itsellesi tärkeistä asioista. Kerro, 
mitä mieltä olit henkilön toiminnasta elokuvassa. 

AJATUSTEN, OMANTUNNON JA USKONNONVAPAUS ON 
IHMISOIKEUS

Tutustukaa erilaisiin ihmisoikeuksiin: www.ihmisoikeudet.net/ihmisoikeudet/ 
Listatkaa yhdessä tai pareittain, mitkä ihmisoikeuksista mielestänne liittyvät uskontoihin 
tai maailmankatsomuksiin. Miksi? Miksi ei?

Tutustukaa yhdessä tai pareittain Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen artiklaan 
18, Yleissopimuksen lasten oikeuksista artiklaan 14 ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
artiklaan 9: 

www.ihmisoikeudet.net/ihmisoikeudet/ajatuksen-omantunnon-ja-uskonnon-vapaus/ 

Tehkää ryhmissä ohjeet ajatusten, omatunnon ja uskonnonvapauden toteuttamiseen 
A) Koulussa
B) Kotona
C) Netissä
D) Harrastuksissa



VIHAPUHE JA KATSOMUKSIIN LIITTYVÄT ENNAKKOLUULOT

Vihapuhetta voi käsitellä ryhmän kanssa Vihan pyramidi -harjoituksen avulla. Tämän har-
joituksen tavoitteena on tarkastella yhteiskunnan nykytilannetta, eri syrjinnän muotojen 
syntymistä sekä ymmärtää eri yhteiskunnan toimijoiden mahdollisuuksia vaikuttaa ja toimia 
ennakkoluulojen ja syrjinnän ennaltaehkäisemiseksi.

Näytä oppilaille vihan pyramidi. Varmista, että oppilailla on mahdollisuus päästä nettiin. Ker-
ro aluksi, että vihan pyramidi on yksi malli hahmottaa vihan ja väkivallan kulttuuria, joka voi 
pahimmillaan johtaa pyramidin huipulle. Esimerkiksi vainoa ja sotia ovat edeltäneet rasistis-
ten, seksististen tai syrjivien vitsien kertominen, huhujen levittäminen, vähättely sekä syrjin-
nän eri muodot.

VÄLINPITÄMÄTTÖMYYS

ENNAKKOLUULOINEN AJATTELU

Väärät ja negatiiviset ajatukset muista ihmisryhmistä.
Loukkaavien vitsien, huhujen ja puheiden hyväksyminen.

Ei haluta nähdä sitä, että toisilla ihmisryhmillä on enemmän valtaa kuin 
toisilla. (valtaväestö/vähemmistöt)

ENNAKKOLUULOINEN TOIMINTA

Nimeäminen syntipukiksi,
loukkaava puhetyyli ja nimittely sekä

tiettyjen ihmisryhmien välttely.

SYRJINTÄ

Epäoikeudenmukainen kohtelu: sukupuoli, sukupuoli-identiteetti, etninen 
tausta, ihonväri, vamma tai sairaus, seksuaalinen suuntautuminen tai ikä

FYYSINEN VÄKIVALTA TAI SILLÄ 

UHKAAMINEN

Pahoinpitely,  tuhotyöt

HÄVITYS

Vainot, sodat, kansanmurhat

Käy läpi vihan pyramidin portaat ryhmän kanssa. Kysy oppilailta, miten vihan pyramidin ete-
nemisen huipulle voisi estää. Kerro oppilaille, että vihan kärjistymisen väkivaltaan voi estää vai-
kuttamalla vihan pyramidin ensimmäiseen portaaseen eli välinpitämättömyyteen. Jos voimme 
poistaa ensimmäisen portaan, koko pyramidi luhistuu. 



Pyydä portaiden läpikäynnin jälkeen oppilaita miettimään, ovatko he havainneet tai 
kuulleet uskontoihin tai katsomuksiin liittyvistä ilmiöistä, jotka voitaisiin sijoittaa vihan-
pyramidin eri tasoille. Mihin pyramidin kohtaan sijoittaisitte esimerkiksi uskontoihin tai 
katsomuksiin liittyvän vihapuheen, uskonnon tai katsomuksen kustannuksella tehdyt 
vitsit, sketsihahmot tai elokuvien (stereotyyppiset) henkilöhahmot? 

Jaa oppilaat pareihin ja anna tiedonhakutehtäväksi etsiä uskontoihin tai katsomuksiin 
liittyvä ajankohtainen uutinen, otsikko tai muunlainen esimerkki mediasta (esimerkiksi 
uskontoon/katsomukseen liittyvä hahmo). Jos uutisia on hankala löytää, oppilaat voivat 
myös etsiä portaille sopivia historian tapahtumia. Tehtävän purussa jokainen pari kertoo 
otsikkotasolla valitsemansa uutisen tai historian tapahtuman. 

Tämä tehtävä vaatii sekä opettajalta että ryhmältä sensitiivisyyttä, sillä vihan pyramidin 
portaille kuuluvat teot ovat joillekin oppilaille tuttuja omasta tai perheen elämästä. Te-
htävän voi toteuttaa myös pelkkänä vihan pyramidiin tutustumisena ja näin ohjata oppilaita 
huomaamaan, että uskontoihin ja katsomuksiin liittyvät ennakkoluuloihin perustuvat teot 
kuuluvat vihan pyramidin asteikolle. Keksikää keinoja vaikuttaa omassa elämässä siihen, 
että vihan pyramidi ei etene ensimmäiseltä portaalta pahemmaksi.en keksimänne uskon-
to vaikuttaa yksilöön ja yhteiskuntaan: Millaiseen elämään uskonto kannustaa? Millaisia 
tunteita uskonto synnyttää ihmisissä? Miten se kannustaa suhtautumaan muihin ihmisiin? 
Uskotaanko keksimässänne uskonnossa yliluonnolliseen? Millaiseen? Mikä uskonnossa 
on pyhää? Miksi keksimänne uskonto on mielestänne hyvä? Kenen kannalta uskonto on 
hyvä? Kenen kannalta uskonto mahdollisesti on epäoikeudenmukainen?



MONINAISTEN KATSOMUSTEN SUOMI

Tutkikaa yhdessä suomalaisuutta kuvaavia hymiöitä alla olevien kysymysten avulla: 
https://finland.fi/emoji/ 

• Millaisen käsityksen suomalaisuudesta saa hymiöiden perusteella?
• Mitä yhteistä on siinä, miten suomalaisia on kuvattu hymiöissä? Esim. ulkonäkö, ihonväri,   
 vaatteet?
• Mitä suomalaisuuteen kuuluvia asioita, henkilöitä tai tapoja hymiöistä puuttuu? 
• Miltä näyttävät uskonnot ja katsomukset Suomessa hymiöiden perusteella? 
• Hymiöihin on myöhemmin lisätty Tom of Finland ja Saamen lippu. Miksi? 
 https://yle.fi/uutiset/3-9441039 
• Voisiko hymiöissä kuvata uskontoja ja katsomuksia? Miksi? Miksi ei? 
• Mitä vielä pitäisi lisätä? Pohtikaa asiaa erityisesti Suomessa olevien uskontojen ja katsomus- 
 ten näkökulmasta. Tutkikaa esimerkiksi Facebookin tai Whatsapp-sovelluksen hymiöitä, jot- 
 ka liittyvät uskontoihin ja katsomuksiin. Whatsapp on kehitetty alun perin Japanissa, joten   
 sen hymiöissä on paljon viittauksia Japanissa yleisiin uskontoihin ja katsomuksiin. Tunnistat- 
 teko kaikki? Poimikaa hymiöistä ideoita moninaista Suomea kuvaaviin hymiöihin. 

Suunnitelkaa ja kuvittakaa omat moninaista suomalaisuutta kuvaavat hymiöt. Hymiöt voi toteuttaa 
esimerkiksi piirtämällä tai valokuvaamalla. Kootkaa lopuksi hymiöt yhteiseen galleriaan.

YHTEISET SÄÄNNÖT

Laatikaa kaikille maailman uskonnoille ja katsomuksille yhteiset säännöt, joita kaikkien pitäisi mie-
lestänne noudattaa. Sääntöjä voi olla niin monta kuin mielestänne tarvitaan, jotta maailman uskonnot 
ja katsomukset voivat elää rauhassa rinnakkain. Miettikää sääntöjä laatiessanne esimerkiksi, mitä 
rauhaan ja yhdenvertaisuuteen tarvitaan? Mihin asioihin uskonnoissa ja katsomuksissa pitäisi sitou-
tua, jotta ihmisillä olisi riittävästi asioita hyvään ja tasa-arvoiseen elämään? Miten uskonnot ja katso-
mukset voisivat vaikuttaa tämän tavoitteen saavuttamiseen?

MILTÄ USKO NÄYTTÄÄ?

Elokuvassa Aatos kokeilee tutustua erilaisiin uskontoihin ja jumaluuksiin piirtämisen, eläytymisen ja 
pukeutumisen kautta. Aatos tutkii uskoa sen perusteella, miltä usko hänen mielestään näyttää. To-
teuttakaa valokuvattu tai esimerkiksi piirretty tai muovailtu kuva siitä, miltä usko mielestänne näyttää. 
Tehtävän voi toteuttaa myös patsaskuvina, jossa oppilaat asettuvat itse patsaaksi, joka heidän mie-
lestään kertoo, miltä usko näyttää. Ottakaa patsaista kuvat. Ohjeista oppilaita varomaan stereotyyp-
pisiä kuvauksia uskosta ja rohkaise heitä pohtimaan ja ilmaisemaan, mitä usko parhaimmillaan ih-
misille merkitsee. Aihetta voi lähestyä myös historiallisten jumaltarustojen kautta, kuten Aatos. Jos 
uskon käsite on oppilaalle vieras tai hänen katsomuksensa vastainen, pyydä oppilasta kuvaamaan, 
miltä hänen mielestään näyttää, kun ihminen seuraa sydämensä ääntä. 



KUVIEN TULKKINA

Näytä oppilaille neljä Aatos ja Amine -elokuvasta poimittua kuvaa ja anna jokaisen va-
lita kuvista puhuttelevin. Kirjoittakaa kuvasta lyhyt tarina, joka sijoittuu Aatos ja Amine 
-elokuvan tapahtumien jälkeiseen aikaan tai keksikää kuvaan kuvateksti ja puhe- tai aja-
tuskupla. Pohtikaa, mitä on tapahtunut juuri ennen kuvan ottamista. Entä sen jälkeen? 
Millaisia tunnetiloja tai tunnelmia kuvassa näkyy? 

Vaihtoehtoisesti tehtävän voi toteuttaa piirtämällä 3-5 ruudun sarjakuvan, jossa oppilaan 
valitsema kuva on yhtenä kuvaruutuna. Kirjoittakaa ruutuun tällöin puhekuplat ja/tai 
kuvateksti. Oppilas valitsee itse, mihin kohtaan sarjakuvaa hän sijoittuu elokuvasta poi-
mitun kuvan. 



AATOS & AMINE ELOKUVAKOHTAUKSET OPPAASEEN 

Nämä tehtävätovat  lisämateriaalina ryhmille, jotka ovat katsoneet elokuvan ja osallistuneet eloku-
van ympärille rakennettuihin RKI:n työpajoihin.  

MONINAISET KATSOMUKSET JA JUMALHAHMOT 

Kohtaus: Aatos ja Amine piirtävät (12:33 - 13:05) 
https://player.vimeo.com/video/335613207

Päähenkilöt Aatos ja Amine keskustelevat pöydän ääressä. Toinen lapsista piirtää punaisella kynällä 
paperille. He kiistelevät kynän käytöstä. Aatos kysyy mikä Aminen Jumalan nimi on ja näyttää hänelle 
sitten piirtämäänsä hahmoa. Amine ihmettelee ystävänsä touhua, sillä islamissa ei nähdä mahdollisek-
si kuvata jumalaa piirtäen. 

Dialogi katkelmassa: 

Amine: Onko se Jumala? 

Amine: Tarvitsen punaista. Nopeasti vain! Teen sillä välin tätä. 

Aatos: Mikä sinun jumalasi nimi on? 

Amine: Allah. 

Aatos: Näyttääkö hän tältä? 

Amine: Ei. olet hullu Aatos. 

Dokumenttielokuvan seuraavassa kohtauksessa tiivistyy uteliaisuus maailmankatsomusten välillä. 
Samalla siinä tulee esille sisäistettyjä ja normaaliksi koettuja asioita kulttuurissamme. Elokuvassa tuli 
esille runsaasti erilaisten mytologioiden ja uskontojen jumalia. Voidaanko sanoa, että hahmot olivat 
sukupuoleltaan, toimintakyvyltään ja esimerkiksi ihonväriltään hyvin samantyyppisiä? Mistä syystä 
kuvittelemme heidät juuri tämänkaltaisiksi?  

Aatos näkee, että jumalan voi kuvata visuaalisesti, mutta Amine pitää ajatusta taas kummallisena. 
Pohtikaa yhdessä, miksi jumalhahmon kuvittaminen voi olla kummallinen ajatus?  

Mahdollisia tukikysymyksiä pohdintaan:  

Uskotteko, että kristittyjen ja muslimien jumalhahmot eroavat piirteiltään toisistaan 

Näkyvätkö ihmisyyttä koskevat olettamukset muillakin tavoin elämässämme? 

Voisiko jumala mielestänne olla nainen?  

Entä ei-heteroseksuaali?  

Voivatko jumalat liikkua apuvälineillä? Mistä syistä vastaatte kyllä tai ei. 



Miettikää yhdessä, mitä mahdollisuuksia aukeaa siitä, että jumalasta ei ole piirrettyä kuvaa?  Voitte 
myös pohtia millaisilla tavoilla jumalaa on mahdollista edes kuvata. 

YSTÄVYYS JA TUNNETAIDOT 

Kohtaus: konflikti ystävysten välillä (33:55 - 35:00) 
https://player.vimeo.com/video/335614791

Katkelmassa pihapiirin lapsille tulee konflikti kun he leikkivät yhdessä. Aminen poissa ollessa muut 
lapset pissaavat hAminen potkulaudan päälle. Oliko teko teistä tahallinen vai tahaton? Onko sillä 
väliä? Amine huomaa pissaamisen, eikä pidä kavereiden tekoa reiluna. Tilanne päättyy siihen, että 
harmistunut Amine poistuu paikalta ja muut lapset jäävät pihalle.  

 Dialogi katkelmassa: 

Amine: Hei, pissaatte potkulautani päälle! 

pihapiirin lapsi: Emmepä. 

Amine: Se on minun potkulautani. 

Amine: Ei ole reilua! Ei ole reilua! 

Amine: Se ei todellakaan ole reilua! En leiki enää. 

Amine: Ja kukaan ei koske potkulautaani! Kukaan ei saa leikkiä potkulaudallani! 

Amine: Kukaan ei saa leikkiä potkulaudallani, piste. En ole enää kaverisi. 

Amine: Minä lähden. 

pihapiirin lapsi: Etkö puhu meille enää? 

pihapiirin lapsi: Amine, olet minun kaverini. Amine! 

Katkelma on linkki hetkeen, joka tuo esille ystävyyssuhteisiin kuuluvia konflikteja ja erimielisyyksiä. 
Aatos ja Amine -dokumenttielokuvan yhtenä merkittävänä teemana ovat ystävyys- ja ihmissuh-
teet. Kohtaus antaa mahdollisuuden tärkeiden tunnetaitojen kehittämiseen ja sen pohdintaan, 
miksi ystävyyteen kuuluu välillä myös konflikteja. Kuinka riidoista voi selvitä eteenpäin? Hyvä 
tukiharjoitus katkelmaan liittyen on esimerkiksi Ystävyyden puu -harjoitus, joka sopii niin isolle 
kuin pienemmälle luokkakoolle.  

Ystävyyden puu -tehtävässä pohditaan, mitä hyvään ystävyyteen kuuluu. Oppilaita ohjeisteta-
an piirtämään puu, jonka lehdille kirjataan hyvän ystävyyden periaatteita. Harjoituksen voi te-
hdä pareina, pienemmissä ryhmissä tai koko luokan kanssa. Oppilaita pyydetään miettimään, 
millaisia sanoja, velvollisuuksia, oikeuksia tai periaatteita liittyy hyvään ystävyyteen? Eli kuinka 
olemme toisillemme kavereita?  Esimerkkinä vastauksista voisivat olla: ystävyyttä voimme vaa-
lia viettämällä aikaa yhdessä, tekemällä asioita yhdessä, olemalla kukin oma itsensä, näyttämällä 
tunteita sekä sopimalla erimielisyydet yhdessä. Kootkaa lehdet tilan seinälle puun oksille. Käykää 
yhdessä puuhun syntyneitä periaatteita läpi. Kysykää oppilaita myös perusteluja valinnoilleen.  

 



YHTEISKUNTA JA MEDIAN KUVASTO 

Kohtaus: Flo ja Aatos tutkivat sanomalehtiä (35:45 - 36:20) 
https://player.vimeo.com/video/335615165

Päähenkilö Aatos on ystävänsä kanssa bussissa. He lueskelevat matkalla sanomalehteä.  

Lasten välillä käydään seuraavanlainen dialogi. 

Dialogi katkelmassa: 

Flo:    20 astetta kuuteen asti.. 

Aatos: Missä sääennustus on?  

Flo:  ..ulkona. Saatat hermostua, sillä meillä on pieni ongelma. 

Flo:  Siinä kaikki tältä päivältä. Ongelmiakin on.  

Aatos: Missä ongelmat ovat? 

Flo:  Ongelmat, onnettomuudet, sää.  

Aatos: Onnettomuudet, selvä. En ymmärrä onnettomuuksista mitään. 

Flo:  Niitä oli joka tapauksessa paljon. 

Katkelma dokumenttielokuvasta tuo esille sen, kuinka lapset näkevät yhteiskunnalliset ilmiöt me-
dian kautta. Ihmiset saavat mediasta tietoja sekä erilaisia asenteita. Usein mediassa käsitellään 
asioita juuri onnettomuuksien ja ongelmien kautta. Myös erilaiset uskonnot esitetään mediois-
sa toisistaan eroavilla tavoilla. Miettikää yhdessä, mitä medialukutaito tarkoittaa ja mitä iloa siitä 
meille on?  

Apuna keskusteluun on harjoitus, jonka avulla voimme tarkastella ajatusrakennelmia, joita yhteis- 
kunnalliset esitystavat meille tuottavat. Tehdään seuraava harjoite jonkun seuraavalta aukeamalta 
löytyvän kuvan pohjalta. Harjoite kehittää visuaalisen ajattelun taitoja. Kuvaharjoituksen voi aloit-
taa pareittain ja käydä tämän jälkeen ajatuksia koko luokan kanssa läpi. Kysytään kuvaan liittyen: 

Mitä tässä kuvassa on meneillään?  

Mitä sellaista näet (kuvassa), joka saa sinut sanomaan… 

Mitä vielä voimme löytää kuvasta? 

Opettaja voi yhteiskeskustelun aikana osoittaa kuvasta kohtaa, josta puhutaan ja toistaa kuuleman-
sa omin sanoin. Tämä auttaa osallistujia jäsentämään esille nousevia ajatuksia. Harjoituksen vetä-
jän on hyvä pysyä neutraalina, olla innostumatta tai ”pettyä” vastauksista. Kuvakeskustelu lope-
tetaan kiittämällä osallistujia. 



KUVAT YHTEISKUNTA JA MEDIAN KUVASTO HARJOITUKSEEN



KUVAT YHTEISKUNTA JA MEDIAN KUVASTO  HARJOITUKSEEN
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