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AATOS JA AMINE
DOKUMENTTIELOKUVALLA RAUHAA KOULUIHIN

OPETTAJAN LISÄMATERIAALI
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Arvoisa Opettaja!

Kiitos, että olet valinnut käyttöösi Aatos ja Amine -koulutuskokonaisuuden sekä sii-
hen kuuluvan Rauhankasvatusinstituutin tuottaman opettajan lisämateriaalin. Tämän 
opettajan lisämateriaalin sisällöillä jatkat helposti Aatos ja Amine (Gods of Molen-
beek) -elokuvan ja työpajan aloittamaa prosessia ryhmäsi kanssa. Olipa tavoitteesi 
tuoda ryhmään lisää rauhaa ja yhdenvertaisuutta tai luoda tilaa dialogille, tämä opas 
sisältää tehtäviä ja harjoituksia, jotka tukevat näitä tavoitteita. Jotkut tehtävistä pe-
rustuvat Aatos ja Amine -elokuvalle tai keskittyvät katsomuksista käytävään dialogi-
in, mutta tehtäviä voi toteuttaa myös elokuvasta ja opetuskokonaisuudesta irrallaan.  

Osa tehtävistä soveltuu käytettäväksi myös sellaisten ryhmien kanssa, jotka eivät 
ole katsoneet elokuvaa. Kuten kaikissa RKI:n materiaaleissa, myös tässä oppaas-
sa olemme sitoutuneet antirasistiseen, inklusiiviseen ja intersektionaaliseen kas-
vatustyöhön, joka huomioi erilaiset näkyvät ja näkymättömät vähemmistöt sekä 
yhteiskunnan ja oppilasryhmien sisäiset valtarakenteet. Työllämme pyrimme  
luomaan yhteiskuntaan kaikkien osallisuutta ja moninäkökulmaisuutta, mikä ylläpitää 
positiivista rauhaa ja edistää yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon lisääntymistä. 

Tämä opettajan lisämateriaali sisältää peruskoulun 5.–9. luokille sopivia tehtäviä 
ja harjoituksia. Harjoituksia voi yhdistellä tai soveltaa eri luokka-asteille. Monet 
lisämateriaalin sisällöistä sopivat moneen eri oppiaineeseen tai oppiainerajat ylit-
täviin monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin.  Sisällöt soveltuvat erityisesti katso-
musaineiden, historian ja yhteiskuntaopin, äidinkielen, S2:n ja kuvataiteen ope-
tussuunnitelmien toteuttamiseen. Toivomme, että kaikkien oppiaineiden opettajat 
löytävät työpajoistamme ja tästä opettajan lisämateriaalista omaan aineeseen-
sa sopivia sisältöjä ja rohkaistuvat tuomaan oppitunneille haastaviakin aiheita 
yhdenvertaisuudesta. Rohkaisemme opettajia tarttumaan rauhankasvatuksen  
ilmiöihin kaikissa oppiaineissa!

Toivomme, että tämä opettajan lisämateriaali tarjoaa välineitä osallisuuden ja  
yhdenvertaisuuden edistämiseen työssäsi!

Lämpimin terveisin
Rauhankasvatusinstituutin tiimi 

Hanketta tukevat:
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Ohjaaja Reetta Huhtanen

Kolme vuotta takaperin aloin kuulla kiinnostavia tarinoita siskoni pojasta Aatoksesta ja heidän 
perheensä elämästä Brysselin Molenbeekissa, kaupunginosassa, jossa suuri osa väestöstä on 
muslimitaustaisia. 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. Aatok-

sella oli loputtomia kysymyksiä jumalasta 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 maail-
man realiteetit ja ideologiset kysymykset. Elokuva katsoo maailmaa lasten näkökulmasta: kuin-

ka lapset reflektoivat aikuisten uskomuksia ja rakentavat omaa maailmankuvaansa. Aikuiset 
halusin elokuvassa pitää taka-alalla. 
 

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

lyitä hyvinkin perustavanlaatuisista maailmankatsomuksellisista aiheista, mutta näissä sana-

harkoissa ei jaella tuomioita, vaan opitaan lisää toinen toisiltaan. 
  

Aloitin elokuvani kuvaukset ennen Brysselin terrori-iskuja. Ne tapahtuivat kesken kuvaustemme, 
ja tietenkin tavallaan lavensivat aiheen pinta-alaa. Minua ei kuitenkaan kiinnostaneet ter-
rori-iskut sinänsä, vaan se miten tapahtunut heijastui lasten maailmaan, heidän leikkeihin ja 
pohdintoihinsa.
 

Teksti on kirjoitettu vuonna 2019.
 

Tuottaja Hannu-Pekka Vitikainen 

Eurooppa sulkee rajojaan ja eristäytyy muusta maailmasta. Pelko on muuttanut käsitystä  
monikulttuurisesta avoimesta Euroopasta. Käsite Euroopasta on muuttumassa vain ide-

alistiseksi tarinaksi menneisyydestä. Tämän elokuvan näkökulma on tuore ja parantava.  

ELOKUVAN TEKIJÖIDEN SANAT
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Päähenkilö Aatos on itse maahanmuuttaja Belgiassa, mutta kuitenkin hän samalla kantaa kulttu-

urista 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 puo-

lille Eurooppaa, voidaan nähdä tiivistetysti Brysselissä. Molenbeek Brysselin kaupunginosana on 
hyvä esimerkki siitä, mitä Euroopan haasteet ovat juuri nyt. Maahanmuutto ja monikulttuurisuus 
ovat valtava potentiaali, mutta samalla monet pelkäävät itselle vierasta tai ajattelevat ja toimi-
vat 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. 

Elokuvakolmesta lapsesta antaa katsojalle hyvän peilin kolmesta eri näkökulmasta, kolmesta tavasta  
ymmärtää abstrakteja asioita kut en 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 mielikuva jihadistien pesäkkeenä, uhkaavana ja pelottavana. Elokuvassa halusimme 
näyttää, miten tiedotusvälineissä leimattu kaupunginosa on ihan tavallinen asuinympäristö ta-

vallisille ihmisille ja kuinka se monikulttuurisuudessaan tarjoaa avoimelle mielelle älyllisiä ja  
visuaalisia virikkeitä ja myös haastaa ajattelua. Monikulttuurisuus voisi olla meille kaikille rikkaus, 
kuten se on elokuvamme päähenkilöille. 
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TEHTÄVÄT JA 
HARJOITUKSET

Tämän lisämateriaalin tehtävillä ja harjoituksilla tähdätään yhdenvertaisuuden lisäämi-
seen kulttuuri- ja katsomusdialogin kautta. Puhuessamme katsomuksista tarkoitamme 
käsityksiämme maailmasta ja elämästä eli sitä, millaisena näemme ympäristömme ja it-
semme sen osana. Katsomukset muodostuvat vuorovaikutuksessa jaettuihin merkityksiin,  
arvoihin ja eettisiin valintoihin. Katsomuksia on uskonnollisten lisäksi muitakin, eikä kaik-
kien katsomuksissa usko jumaliin muodosta tärkeintä viitekehystä maailman ymmärtä-
miselle. Siitä huolimatta uskonnollisuus tai hengellisyys voi olla osa yksilön kulttuuria, 
identiteettiä tai tärkeää yhteenkuuluvuuden kokemusta yhteisöissään. On myös tärkeää 
muistaa, että tunnetuissakin katsomuksissa, uskonnoissa ja kulttuureissa on valtavasti mo-
ninaisuutta, aivan kuten erilaisten yhteisöjen ja ryhmienkin sisällä. Henkilöt, jotka kertovat 
samasta kulttuurista tai katsomuksestaan, voivat silti katsoa maailmaa erilaisesta näkö-
kulmasta ja pitää monenlaisia asioita itsessään ja elämässään tärkeänä. Tehtävät auttavat 
oppilaita pohtimaan dialogin merkitystä ja suhtautumistaan katsomuksiin, kulttuureihin ja 
kanssakeskustelijoihin.

JONOKESKUSTELU

Tämä tehtävä sopii erityisesti aiheeseen johdattelevaksi tehtäväksi, jolla opettaja saa sel-
ville ryhmän lähtötason aiheeseen liittyen. Suomea vasta harjoitteleville oppilaille voi an-
taa etukäteen aiheen keskeisistä sanoista koostuvan sanalistan. S2-oppilaan kotitehtävä-
nä 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. 
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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.
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KATSOMUKSET YMPÄRILLÄMME

Oppilaan ohje: Listaa päivän (tai useamman päivän) aikana kaikki tilanteet, joissa huomaat 
jotakin katsomuksiin liittyvää. Miksi ne mielestäsi liittyvät johonkin katsomukseen? Mi-
hin? Tutki listaa ja merkitse, missä näit, kuulit tai huomasit jotakin katsomuksiin liittyvää 
(esimerkiksi: uutiset, lehdet, internet, muoti, korut, musiikki, elokuvat, pelit, tavat, sanon-
nat). Mistä tunnistit kaikki tekemäsi huomiot?

Keskustelkaa huomioistanne yhdessä, pareittain tai ryhmissä. Millaisia huomioita teitte päi-
vän aikana? Mikä niistä oli yllättävin? Missä medioissa huomioita oli ryhmässänne eniten? 
Esitettiinkö katsomukset huomaamissasi tilanteissa positiivisesti, negatiivisesti vai neut-
raalisti? Miten katsomuksista mielestäsi pitäisi kertoa esimerkiksi uutisissa tai elokuvissa? 
 
Opettajan ohje: Voit valita oppilasryhmäsi tuntien, kuinka itsenäisesti oppilaat toteuttavat 
tehtävän. Tehtävän voi tehdä myös niin, että opettaja tuo luokkaan nähtäväksi valmiiksi 
valikoitua materiaalia, joissa on tunnistettavissa katsomuksia.   

KUVITTELE DIALOGI

Tutustukaa yhdessä, yksiötehtävänä tai ryhmissä henkilöihin, jotka ovat vaikuttaneet yh-
teiskunnallisten ongelmien ja epäoikeudenmukaisuuden vähentämiseksi: Martin Luther 
King Jr., Bhimrao Ambedkar, Pazilaiti Simayijiang, Laura Late Mäntylä, Niillas Holmberg. 

Tarkoitus on eritellä ja löytää asioita, miksi ja millaisen maailman ja elämän eteen he ker-
tovat työskentelevänsä. On hyvä huomauttaa, että katsomukset liittyvät henkilöiden elä-
mään ja vaikuttamistyöhön, mutta on tärkeää keskittyä siihen, millaiset asiat ovat heille 
tärkeitä ja millaisiin asioihin he ehkä haluavat tai ovat halunneet vaikuttaa maailmassa. 

Selvittäkää: 

• Mitä merkityksellistä henkilö teki/tekee elämänsä aikana?  
 Mitä epäoikeudenmukaisuutta hän pyrkii muuttamaan? 

• Millaisesta elämästä ja maailmasta hän unelmoi?  
 Millaisen tulevaisuuden puolesta hän taisteli/taistelee? 
  
• Millä keinoilla hän vaikutti/vaikuttaa yhteiskuntaan? 
  
• Osallistuiko/osallistuuko hän yhteiskunnalliseen keskusteluun?
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Kuvitellaan dialogi:  

• Jos saisitte ehdottaa, keiden kanssa valitsemanne henkilön kannattaisi osallistua   
 dialogiin? Ketkä voisivat osallistua dialogiin hänen kanssaan? 
• Millaisia tavoitteita dialogilla voisi olla? Millaisia aiheita olisi hyvä käsitellä tavoittei-
 siin pääsemiseksi? Muistakaa miettiä asiaa mahdollisimman monen osallistujan   
 näkökulmasta.
• Millaiset asiat ovat vaikuttaneet / voisivat vaikuttaa siihen, että henkilön olisi   
 vaikeaa osallistua dialogiin? Ymmärtävätkö osanottajat jonkun asian eri tavalla?  
 Millaiset asiat voisivat auttaa osallistujia kokemaan, että heidän näkemyksilleen  
 annetaan samanlainen arvo ja ymmärrys kuin toisen näkemyksille?
• Mitkä ihmisoikeudet tai Ihmisoikeuksien julistuksen artiklat mielestänne liittyvät dia- 
 logiin osallistumisen haasteisiin ja toteutumiseen? Tutustukaa ihmisoikeuksiin:  

 www.ihmisoikeudet.net/ihmisoikeudet/  

KIRJEITÄ JA VIESTEJÄ 1

Henkilöihin tutustumisen jälkeen jokainen oppilas valitsee tehtävän luettelosta yhden  hen-
kilön, jolle hän kirjoittaa kirjeen, postikortin, sähköpostin tai viestin. Kerro kirjeessä  itsellesi 
tärkeistä asioista ja kysy henkilön elämästä ja unelmista. Kirjoita, mitä haluaisit  sanoa henki-
lölle tutustuttuasi hänen elämäänsä. Kerro myös, mihin asioihin itse tahdot  vaikuttaa ja millä 
keinoilla sen voisi mielestäsi parhaiten tehdä. Mitä haluaisit oppia valitsemaltasi henkilöltä? 
Kirjeen, kortin, viestin tai videon voi tehdä myös osana vieraan kielen opiskelua tai oppilaan 
kotikielellä. Viestin voi toteuttaa myös piirtämällä. 
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KIRJEITÄ JA VIESTEJÄ 2

Aatos ja Amine -elokuvan henkilöt ja tapahtumat ovat todellisia. Kirjoittakaa viesti tai kirje 
myös jollekin elokuvan henkilöistä. Voitte valita jonkun päähenkilöistä tai jonkun sivuhen-
kilön. 

Mitä haluat 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.

OIKEUS OLLA JA ELÄÄ YHDESSÄ

Tutustukaa erilaisiin ihmisoikeuksiin: www.ihmisoikeudet.net/ihmisoikeudet/

Listatkaa yhdessä tai pareittain, mitkä ihmisoikeuksista mielestänne liittyvät oikeuteen 
saada olla sellainen kuin on ja elää elämää, joka on itselleen, perheelleen tai yhteisölleen 
tärkeää. 
 
Voitte halutessanne keskittyä pohtimaan kysymystä uskontojen, kulttuurien ja  
maailmankatsomusten kautta. Tarkastelua voi kohdentaa esimerkiksi ajatusten, omatun-
non ja uskonnonvapauden toteutumisen tarkasteluun. 

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 löytämienne oikeuksien perusteella
   
A Kouluun

B Kotiin

C Nettiin

D Harrastuksiin
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VIHAPUHE JA 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 myös, että oppilailla on mahdollisuus päästä net-
tiin. Kerro aluksi, että vihan pyramidi on yksi malli hahmottaa vihan ja väkivallan kulttuuria, 
joka voi pahimmillaan johtaa pyramidin huipulle. Esimerkiksi vainoa ja sotia ovat edeltäneet 
rasististen, seksististen tai syrjivien vitsien kertominen, huhujen levittäminen, vähättely sekä 
syrjinnän eri muodot. 



11

Käy läpi vihan pyramidin portaat ryhmän kanssa. Kysy oppilailta, miten vihan pyramidin 
etenemisen huipulle voisi estää. Kerro oppilaille, että vihan kärjistymisen väkivaltaan voi 
estää vaikuttamalla vihan pyramidin alemmilla portailla oleviin ilmiöihin. Jos voimme pois-
taa ensimmäisen portaan, koko pyramidi luhistuu. 

Pyydä portaiden läpikäynnin jälkeen oppilaita miettimään, ovatko he havainneet tai kuul-
leet katsomuksiin liittyvistä sanoista tai teoista, jotka voitaisiin sijoittaa vihan pyramidin 
eri tasoille. Mihin pyramidin kohtaan sijoittaisitte esimerkiksi katsomuksiin liittyvän viha-
puheen, katsomuksen kustannuksella tehdyt vitsit, sketsihahmot tai joidenkin elokuvien 
stereotyyppiset henkilöhahmot? 

Jaa oppilaat pareihin ja anna tiedonhakutehtäväksi etsiä uskontoihin tai katsomuksiin liit-
tyvä ajankohtainen uutinen, otsikko tai muunlainen esimerkki mediasta (esimerkiksi kat-
somukseen liittyvä hahmo). Jos uutisia on hankala löytää, oppilaat voivat myös etsiä por-
taille sopivia historian tapahtumia. Tehtävän purussa jokainen pari kertoo otsikkotasolla 
valitsemansa uutisen tai historian tapahtuman. 

Tämä tehtävä vaatii sekä opettajalta että ryhmältä sensitiivisyyttä, sillä vihan pyrami-
din portaille kuuluvat teot ovat joillekin oppilaille tuttuja omasta tai perheen elämästä.  
Tehtävän voi toteuttaa myös pelkkänä vihan pyramidiin tutustumisena ja näin ohjata op-
pilaita huomaamaan, että katsomuksiinkin liittyvät ennakkoluuloihin perustuvat teot kuu-
luvat vihan pyramidin asteikolle. On tärkeää muistaa, että yhteiskunnallisen kehityksen  
suuntaa voi muuttaa poliittisella vaikuttamistyöllä ja yhteiskunnallisella toiminnalla. Kek-
sikää keinoja vaikuttaa omassa elämässä siihen, että vihan pyramidissa näkyvää syrjintää  
tapahtuisi vähemmän ja siihen, ettei syrjintä etene ensimmäiseltä portaalta ainakaan  
pahemmaksi. 



12

PERINTEET OMASSA YMPÄRISTÖSSÄ: KOHTI DIALOGIA

Tehdään pienryhmissä dialogiharjoitus. Ryhmät saavat käsiteltäväkseen keskustelunpätkän, 
joka sivuaa katsomuksia ja esittää arkista tilannetta. Keskustelussa joku hahmoista puhuu 
vahingossa loukkaavasti liittyen katsomuksiin, ja ryhmän tehtävä on muuttaa tilanne dialo-
gisemmaksi. 

Osallistujat pohtivat ryhmässä:  

• Mistä esimerkissä puhutaan? Puhutaanko useasta asiasta? Oletetaanko jotakin? 
• Miten esimerkissä suhtaudutaan uskontoihin ja perinteisiin? Mitä kaikkea perinteellä 

voidaan tarkoittaa muissa yhteyksissä?
• Mitä tunteita eri hahmoilla tässä keskustelussa on? Mihin tunteet voisivat liittyä?
• Miten keskustelijat voisivat oppia ja ymmärtää enemmän muistakin kuin itselle tärkeistä 

perinteistä?  
• Missä kohtaa keskustelun suuntaa olisi voinut muuttaa niin, että lopputuloksena olisi 

etsitty tietoa tai lisätty ymmärrystä aiheesta? Miten olisi voitu selvittää, millainen merki-
tys perinteillä on keskustelukumppaneille?

Annetaan ryhmille 10 minuuttia aikaa tutustua keskustelutilanteeseen, analysoida sitä ja 
muokata keskustelua dialogisemmaksi. Työskentelyajan jälkeen kukin ryhmä lukee ääneen 
keskustelunpätkänsä ja kertoo työskentelystään sen parissa. Opettaja kertaa lyhyesti mitä 
tapahtui ja kysyy mitä tunteita tämä työskentely herätti. 

Dialogiharjoituksen jälkeisessä keskustelussa voidaan jutella esimerkiksi seuraavista aiheis-
ta: ”Millaisissa tilanteessa otat katsomuksiin ja kulttuureihin liittyvät perinteet esiin ja miten 
kannattaisi kysyä katsomuksesta, jos siitä täytyy jossain tilanteessa kysyä? Millaisia neuvoja 
antaisit siihen, miten katsomuksesta ja perinteestä on järkevää ja hyvä puhua? 

Esimerkkikeskustelu:  

Kolme nuorta keskustelee sosiaalisessa mediassa videosta, jossa kerrotaan naisiin kohdistu-
vasta väkivallasta. Videon tekijällä on päällään kulttuuriin tai maailmankatsomukseen liittyvä 
perinteinen vaate, joka herättää keskustelua ilmiön lisäksi erilaisista perinteistä. 

Nadja: ”Ihan kauheaa ajatella, kuinka paljon Suomessakin on tämmöstä…” 

Aida: ”No jep. Ei mikään ihme, toisaalta. Kaikissa maissa ja kaikissa uskonnoissa on sellaisia 
vanhoillisia, jotka kertoo miten saa olla. Puistattaa.” 

Nadja: ”Niin kai. Mutta eikö sit toisaalta just sellaiset perinteiset ja oikeat uskonnontulkinnat, 
mitä suurin osa seuraa, ole just päinvastoin väkivaltaa vastaan?” 

Aida: ”Ainiin. Ihan totta. Sellanen on kyllä parempi, että ne säännöt on kuitenki edes niiden 
maltillisten saarnaajien mukaan. Niin hyvä olla silleen perinteinen.” 



13

 
Inka: ”Joo, ihan todella tärkeä asia, mille pitäisi tehdä jotain. Mut miten tää nyt liittyy siihen, 
että mihin ihmiset uskoo tai kuinka vanhoja perinteitä niillä on…” 

Aida: ”No se pointti onkin se, että yleensä jos ollaan tosi perinteisiä, ei anneta itse päättää 
millainen haluaa itse olla.” 

Nadja: ”Niin, mut kuitenkin kannattaa mieluummin olla sellanen perinteinen valtavirtauskonto. 
Silloin naisilla on enemmän tasa-arvoa ja kaikki voivat esimerkiksi valita vaatteet oman mielen  
mukaan.” 

Inka: ”Okei… Tuo juontajan vaate ei tainnut liittyä itse puheenaiheeseen mitenkään. Enkä 
oo kuullut, että kukaan olisi automaattisesti väkivaltainen, vaikka olisi lukenut pyhää kirjaa 
kuinka lyhyen tai pitkän aikaa..”

YSTÄVYYS JA TUNNETAIDOT 

Kohtaus: konflikti ystävysten välillä (33:55 - 35:00) 

Katkelmassa pihapiirin lapsille tulee konflikti, kun he leikkivät yhdessä. Aminen poissa olles-
sa muut lapset pissaavat Aminen potkulaudan päälle. Oliko teko teistä tahallinen vai taha-
ton? Onko sillä väliä? Amine huomaa pissaamisen, eikä pidä kavereiden tekoa reiluna. Tilan-
ne 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!
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Katkelma on linkki hetkeen, joka tuo esille ystävyyssuhteisiin kuuluvia konflikteja ja eri-
mielisyyksiä. Aatos ja Amine -dokumenttielokuvan yhtenä merkittävänä teemana ovat 
ystävyys- ja ihmissuhteet. Kohtaus antaa mahdollisuuden tärkeiden tunnetaitojen kehit-
tämiseen ja sen pohdintaan, miksi ystävyyteen kuuluu välillä myös konflikteja. Kuinka rii-
doista voi selvitä eteenpäin? Hyvä tukiharjoitus katkelmaan liittyen on esimerkiksi Ystä-
vyyden puu -harjoitus, joka sopii niin isolle kuin pienemmälle luokkakoolle.  

Ystävyyden puu -tehtävässä pohditaan, mitä hyvään ystävyyteen kuuluu. Oppilaita ohjeis-
tetaan  piirtämään puu, jonka lehdille kirjataan hyvän ystävyyden periaatteita. Harjoituk-
sen voi tehdä  pareina, pienemmissä ryhmissä tai koko luokan kanssa. Oppilaita pyydetään 
miettimään, millaisia sanoja, velvollisuuksia, oikeuksia tai periaatteita liittyy hyvään ystä-
vyyteen? Eli kuinka olemme toisillemme kavereita? Esimerkkinä vastauksista voisivat olla: 
ystävyyttä voimme vaalia 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. Ky-
sykää oppilaita myös perusteluja valinnoilleen.

MONIA KUVIA SUOMESTA

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, ihon-

väri, vaatteet?
• Mitä Suomessa olevia ja suomalaisuuteen kuuluvia asioita, kulttuureita, henkilöitä tai 

tapoja hymiöistä puuttuu?
• Miltä näyttävät uskonnot ja perinteet Suomessa hymiöiden perusteella?
• Hymiöihin on myöhemmin lisätty Tom of Finland ja Saamen lippu. Miksi?  

https://yle.fi/uutiset/3-9441039
• Voisiko hymiöissä kuvata katsomuksia? Miksi? Miksi ei?
• Mitä vielä pitäisi lisätä?  

Voitte pohtia asiaa myös Suomessa olevien uskontojen ja katsomusten näkökulmasta. 
Tutkikaa esimerkiksi Facebookin tai Whatsapp-sovelluksen hymiöitä, jotka liittyvät uskon-
toihin ja katsomuksiin. Whatsapp on kehitetty alun perin Japanissa, joten sen hymiöissä 
on paljon viittauksia Japanissa yleisiin uskontoihin ja katsomuksiin. Tunnistatteko kaikki? 
Poimikaa hymiöistä ideoita Suomen moninaisuutta kuvaaviin hymiöihin. Suunnitelkaa ja 
kuvittakaa omat suomalaisuutta kuvaavat hymiöt. Hymiöt voi toteuttaa esimerkiksi piirtä-
mällä tai valokuvaamalla. Kootkaa lopuksi hymiöt yhteiseen galleriaan. 
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KATSOMUS PIILOSILLA – MITÄ ET NÄE KATSOMUKSISTA? 

Elokuvassa Aatos yrittää tutustua erilaisiin katsomuksiin ja perinteisiin piirtämisen, 
eläytymisen ja pukeutumisen kautta. Aatos tutkii uskoa sen perusteella, miltä uskonto tai 
katsomus hänen mielestään näyttää.   

1. Ohjeista oppilaita kuvailemaan sitä, miltä katsomus tai uskonto näyttää. Oppilas saa 
valita haluaako hän kirjoittaa tai piirtää kuvauksen: kuvaus voi olla runo, piirros, lau-
lun sanat tai valokuva. 
 

2. Pyydä oppilaita miettimään, millaiset asiat katsomuksissa tai uskonnoissa ovat 
vaikeinta piirtää? Mikä unohtui? Millä katsomuksiin ja uskontoihin liittyvällä asialla on 
niin hyvä piilo, että sitä on vaikeaa tai jopa mahdotonta nähdä?   

3. Kun olette keksineet esimerkkejä, voit kysyä, mitä kaikkea Aatos, Amine ja Flo saattoi-
vat pitää tärkeänä katsomuksissa ja uskomuksissa. On hyvä todeta, että täytyisi kysyä 
elokuvan lapsilta asiasta ollakseen varma.

SUHTAUTUMINEN KATSOMUKSEEN

Miten lapset elokuvassa suhtautuvat toistensa katsomuksiin? Keskustelkaa ensin yh-
dessä, lukekaa sitten lehtiartikkeli ja kirjoittakaa lopuksi omat lehtijutut.  

1. Keskustelukysymyksiä: 

• Miten Aatos suhtautui Aminen ja Flon katsomukseen? 
• Miten Amine suhtautui Aatoksen katsomukseen? 
• Miten Flo suhtautui Aatoksen katsomukseen? 
• Mistä arvelette lasten suhtautumistapojen toisten lasten katsomuksiin juontavan 

juurensa?  
• Miten sinä suhtaudut omasta mielestäsi muiden katsomuksiin? Mistä olet omasta mie-

lestäsi oppinut suhtautumistapoja muiden katsomuksiin? 
• Jos sinun katsomuksesi olisi näkyvillä elokuvassa, mitä sinä tahtoisit siitä kerrotta-

van? Minkälaista suhtautumista toivot omaan katsomukseesi muilta? Miten toisen 
ihmisen katsomukseen olisi teidän ryhmänne mielestä hyvä suhtautua? 

2. Lukekaa taustamateriaaliksi seuraava lehtiartikkeli: 

Suomen uskontojohtajat tuomitsevat jyrkästi uskon nimissä tehdyn väkivallan ja viha-
puheen ”Rasismi ja väkivalta ovat synti ihmisyyttä vastaan: https://www.kirkkojakau-
punki.fi/-/suomen-uskontojohtajat-tuomitsevat-jyrkasti-uskon-nimissa-tehdyn-vakival-
lan-ja-vihapuheen-rasismi-ja-vakivalta-ovat-synti-ihmisyytta-vastaan-#67fc37ab 
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3. Kirjoitustehtävä: 

Kirjoittakaa lehtijuttu, jossa näkyy kunnioitusta ja avoimuutta jotakin katsomusta kohtaan. 
Jos haluatte, voitte myös kuvitella ja kirjoittaa jostakin tapahtumasta, jossa katsomuksiin 
suhtaudutaan mielestänne hyvin ja kunnioittavasti.

JULKAISUJA KULTTUURISTA TAI KATSOMUKSESTA

Tehkää jostakin kulttuuriin tai katsomukseen liittyvästä asiasta uutisvideo, lehtijut-
tu tai sosiaalisen median julkaisu. Julkaisu voi olla esimerkiksi haastattelu, lyhyt artikkeli,  
tietoisku tai mielipideilmaisu. Pohtikaa ensin: Mistä näkökulmasta käsitte-
let kulttuuria tai katsomusta? Mihin tapahtumaan, ilmiöön tai kannanottoon jul-
kaisusi keskittyy? Esitetäänkö kulttuuri tai katsomus julkaisussasi hyvässä valos-
sa vai suhtauduttaisiinko siihen epäilevästi? Mitä ennakkoluuloja siihen voisi liittyä?   
 
Julkaisussa pitää olla ainakin otsikko ja valokuvattu, videokuvattu tai piirretty kuvitus sekä 
kuvateksti, ingressi eli johdantoteksti sekä itse pääsisältö. Julkaisun voi toteuttaa käsin tai 
digitaalisesti. Tehtävän jälkeen esille tulleita ja mediassa esiintyviä esitystapoja käydään tii-
vistetysti opettajan johdolla läpi ja pohditaan, miten ne eroavat ja millaisin tavoin voitaisiin 
tutustua kulttuuriin ja katsomukseen ennakkoluulojen takana. 

MONINAISET KATSOMUKSET JA JUMALUUDET 

Pohtikaa yhdessä, miksi jumalan kuvittaminen voi olla haastavaa? Miettikää yh-
dessä, mitä mahdollisuuksia aukeaa siitä, että jumalasta ei ole piirrettyä ku-
vaa? Voitte myös pohtia millaisilla tavoilla jumalaa on mahdollista edes kuvata. 
 
Dokumenttielokuvan seuraavassa kohtauksessa tulee esille uteliaisuutta maailmankat-
somuksista. Samalla siinä tulee esille sisäistettyjä ja normaaliksi koettuja asioita kulttuu-
rissamme. Elokuvassa tuli   esille runsaasti erilaisten mytologioiden ja uskontojen jumalia. 
Voidaanko sanoa, että hahmot olivat   sukupuoleltaan, toimintakyvyltään ja esimerkiksi ihon-
väriltään hyvin samantyyppisiä? Mistä syystä kuvittelemme heidät juuri tämänkaltaisiksi? 
Aatos näkee, että jumalan voi kuvata visuaalisesti, mutta Amine pitää ajatusta kummallisena. 

Kohtaus: Aatos ja Amine piirtävät (12:33 - 13:05) 

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 is-
lamissa ei nähdä mahdolliseksi kuvata jumalaa piirtäen.
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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. 

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 ku-
vateksti. Oppilas valitsee itse, mihin kohtaan sarjakuvaa hän sijoittaa elokuvasta poimitun 
kuvan. 

MAAILMA KUVAN YMPÄRILLÄ

Valitse jokin tämän oppaan lopussa olevista kuvista. Kaikki kuvat ovat Aatos ja Amine 
-elokuvasta. Näytä kuvasta valitsemasi yksityiskohta, peitä tai piilota muut kuvan osat.  
 
Oppilaan ohje: Piirrä näkemäsi yksityiskohta paperille. Jatka sen jälkeen kuvaa piirtämällä. 
Mitä asioita ja keitä ihmisiä yksityiskohdan ympärillä on? Mieti, missä tilanteessa kuva 
on otettu. Vertaa lopuksi muiden kanssa, millaisia tilanteita olette kuvitelleet yksityiskoh-
dan 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 raja-
us ja vain yhden yksityiskohdan näkeminen kuvasta vaikutti tulkintoihinne siitä, mitä kuvassa 
tapahtuu? 

Kuvat löytyvät seuraavilta sivuilta.
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KUVIEN TULKKINA JA MAAILMA KUVAN YMPÄRILLÄ -HARJOITUKSIIN
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KUVIEN TULKKINA JA MAAILMA KUVAN YMPÄRILLÄ -HARJOITUKSIIN
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IIII

Z O N E 2  p i c t u r e s

KIITOS.


