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SAATTEEKSI

S

uomen sisällissodasta tuli
keväällä 2018 kuluneeksi 100
vuotta. Tässä konfliktissa kuoli
lähes 37 000 ihmistä. Tänäkin päivänä käynnissä olevat sisällissodat
vaikuttavat ihmisten elämiin konfliktialueen lisäksi ympäri maapalloa
sotien pakottaessa ihmiset jättämään
kotinsa ja hakemaan turvaa yhä kauempaa. Syyt sisällissotiin ovat moninaisia ja kietoutuvat usein erilaisiin
poliittisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin
ongelmiin sekä kestävän kehityksen
kysymyksiin.
Erilaiset aseelliset selkkaukset vaikuttavat vakavasti erityisesti kriisin
keskellä asuvien ja sitä pakenevien
lasten elämään. Lapsen oikeuksien
toteutuminen on uhattuna. Lapset
kärsivät aikuisia useammin esimerkiksi tartuntataudeista, aliravitsemuksesta ja kriisitilanteen aiheuttamista
peloista. Myös kouluun pääsy saattaa
olla vaakalaudalla.
YK:n lapsen oikeuksien sopimus on
maailman laajimmin ratifioitu ihmisoikeussopimus. Kaikki maailman
maat, Yhdysvaltoja lukuun ottamatta,
ovat ratifioineet sen. Sopimuksen
artikloissa kerrotaan, kuinka jokaisella lapsella on muun muassa oikeus
saada opetusta, oikeus suojeluun
väkivallalta ja hyväksikäytöltä, oikeus
leikkiin ja vapaa-aikaan sekä oikeus

elintasoon, joka mahdollistaa hänen
kehityksensä. Yleissopimus lapsen
oikeuksista koskee maailman kaikkia
lapsia. Se koskee niin lähellämme
asuvia lapsia kuin eri puolilla maailmaa eläviä miljoonia pakolaislapsia.
Yleissopimus edellyttää myös, että
konflikteissa lasten tulee saada erityistä suojelua ja että valtiot ryhtyvät
kaikkiin mahdollisiin toimiin suojellakseen ja hoitaakseen lapsia, joihin
aseellinen selkkaus vaikuttaa.
Samalla tavalla kuin mediakuvat,
myös taide muokkaa käsityksiämme
ympäröivästä maailmasta, kriiseistä
ja niissä elävistä ihmisistä. Niin kuvataide kuin median kuvastokin heijastavat ajan henkeä ja kuvastavat ilmiöihin liittyviä asenteita ja ilmapiiriä.
Visuaalisen lukutaidon avulla voidaan
katse kiinnittää kuvien taakse, merkityksien, tiedon ja vaikutuskeinojen
pariin.
Wäinö Aaltosen museon Sisällissota-näyttely peilaa siviilien kärsimyksiä
niin Suomen historian tapahtumien
kuin nykypäivän konfliktien kautta.
Tämän opetusmateriaalin tavoitteena
on avata monimutkaisia kriisitilanteita
erityisesti lapsen oikeuksien näkökulmasta ja haastaa pohtimaan, kuinka
kriiseistä kerrotaan, kuka niistä kertoo ja miten kriisit vaikuttavat lapsen
oikeuksien toteutumiseen. Toivomme,

että opetusmateriaali auttaa käsittelemään vaikeita asioita ja rohkaisee
toimimaan lapsen oikeuksien toteutumiseksi.
Materiaali on tuotettu Turun museokeskuksen ja Plan International
Suomen yhteistyönä osaksi Sisällissota-näyttelyä, mutta sitä voi hyödyntää opetuksessa myös näyttelyn
ulkopuolella. Osa tehtävistä liittyy
suoraan näyttelyn teoksiin, osa on
yleisluontoisia. Materiaali on suunnattu ensisijaisesti yläkoulujen ja toisen
asteen opettajille ja oppilaille, mutta
sitä voi soveltaa myös muiden luokka-asteiden opetukseen poimimalla
eritasoisten tehtävien joukosta juuri
omalle ryhmälle sopivan kokonaisuuden.

ANNA-KAISA HIEDANNIEMI
Suunnittelija, globaalikasvatus
Plan International Suomi

JOHANNA SEPPÄ
Museolehtori
Turun museokeskus

Huomioittehan, että näyttely saattaa
herättää voimakkaita tuntemuksia.
Apua eri tilanteisiin löytyy esimerkiksi
osoitteesta www.nuortenelama.fi/
tuki-ja-kriisipalvelut.
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LAPSEN MAAILMA

Adel Abidin: Their Dreams, 2011

ADEL ABIDININ (s. 1973) kuusikanavainen

KESKUSTELLAAN TEOKSESTA

videoinstallaatio pohjautuu konfliktialueilta (mm. Irakista
ja Palestiinasta) kotoisin olevien lasten haastatteluihin
ja piirustuksiin, joihin lapset ovat kuvanneet unelmiaan.
Taiteilija on animoinut lasten piirustukset liikkuvaksi
kuvaksi. Videolla näkyvät myös lasten varjot, lisäksi
heidän äänensä kuuluu ääninauhalta. Ote videosta on
katsottavissa taiteilijan nettisivuilla www.adelabidin.com.

Mitä ajatuksia video herättää? Millaisen kuvan saatte
taideteoksessa esiintyvistä lapsista? Mitä puolia lapsista
on nostettu esiin, entä mitä jätetään sanomatta?
Millaisina lapset näyttäytyvät – aktiivisina toimijoina vai
tarkkailijoina? Mistä lapset haaveilevat?
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LAPSEN OIKEUKSIEN TIMANTTI

OMAT HAAVEET

Tavoite: tutustua lapsen oikeuksiin
Kesto ja työskentelytapa: 20 min., pienryhmät
Tarvikkeet: jokaiselle ryhmälle 9 paperilappua, joille on
kirjattu YK:n lapsen oikeuksien (ks. s. 14–15) artiklat 2, 9,
12, 14, 19, 24, 28, 31, 32 (yksi artikla yhdelle lapulle)

Tavoite: empatiataidon kehittäminen,
omien ajatusten ja toiveiden pohtiminen
Kesto ja työskentelytapa: 30 min.,
yksilötehtävä ja yhteinen keskustelu
Tarvikkeet: piirustusvälineet sekä aikakauslehtiä,
saksia ja liimaa

Jokaiselle ryhmälle jaetaan paperinippu, jossa on erillisille
lapuille kirjoitettuina yhdeksän artiklaa lapsen oikeuksien
sopimuksesta. Ryhmän tehtävänä on laittaa artiklat
timantinmuotoiseen tärkeysjärjestykseen lapsen aseman
parantamisen näkökulmasta. Ensimmäiselle riville tulee
ryhmän mielestä oikeus, joka merkittävimmin vaikuttaa
lapsen aseman parantumiseen. Toiselle riville tulee kaksi
seuraavaksi tärkeintä oikeutta, kolmannelle riville kolme
oikeutta, neljännelle riville kaksi oikeutta ja viidennelle
riville vähiten lapsen asemaan vaikuttava oikeus.
Jokainen ryhmä kertoo muodostamastaan timantista
ja perusteluista, miksi he ovat laittaneet kortit juuri
kyseiseen järjestykseen. Keskustelkaa, mitä yhtäläisyyksiä
ja eroavaisuuksia timanteissa on ja mistä erot johtuvat.
Pidetäänkö jotain oikeutta selkeästi muita tärkeämpänä,
miksi? Onko järjestys samanlainen, jos ajattelette
pakolaisina elävien lasten asemaa? Purkuvaiheessa on
tärkeä painottaa ihmisoikeuksien jakamattomuutta. Ne
kuuluvat kaikille ja ovat itse asiassa kaikki yhtä tärkeitä,
vaikka niiden tarve voi vaihdella tilanteittain.

LAPSEN OIKEUDET VIDEOTEOKSESSA

Pohtikaa, voitteko joiltain osin samaistua Abidinin videolla
näkyviin piirustuksiin ja niiden tarinoihin. Millaisella
kuvalla kertoisitte omista unelmistanne? Toteuttakaa kuva
piirtäen tai leikkaamalla ja liimaamalla kuvia lehdistä.
Keskustelkaa lopuksi yhdessä, mitä omat unelmanne
vaativat toteutuakseen – entä Abidinin videoteoksen
lasten unelmat?

KUVAUUTISIA
Tavoite: pohtia lapsen oikeuksia median kuvissa
Kesto ja työskentelytapa: 30 min., yksilötehtävä
Tarvikkeet: sanoma- ja aikakauslehtiä, tulostuspaperia,
saksia, mustia tusseja
Etsikää lehdistä uutiskuvia, joissa näkyy lapsia. Pohtikaa,
millainen kuvattu tilanne mahdollisesti on ja miten lapset
on kuvassa esitetty? Mitä arvelette kuvassa näkyvien
lasten itse ajattelevan tilanteesta? Valitkaa yksi kuva
ja lisätkää siihen puhe- tai ajatuskuplat, joissa lasten
ääni tulee näkyväksi. Verratkaa uutiskuvien lapsikuvaa
videoteokseen – löydättekö eroja tai yhtäläisyyksiä?

Tavoite: tutustua lapsen oikeuksiin ja
tarkastella taideteosta niiden valossa
Kesto ja työskentelytapa: 20 min.,
parityöskentely ja yhteinen keskustelu
Tarvikkeet: lapsen oikeuksien sopimus
tulostettuna (ks. s. 14–15), kyniä
Tutustukaa YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen.
Pohtikaa pareittain, miten lapsen oikeudet toteutuvat
videon kuvaamien lasten elämässä: tunnistatteko
toteutuneita tai toteutumatta jääviä lapsen oikeuksia?
Merkitkää listaan toteutuneet plussalla ja toteutumattomat
miinuksella. Keskustelkaa lopuksi yhdessä, millä keinoilla
toteutumattomia oikeuksia saataisiin toteutumaan lasten
asuinalueilla.
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ENNEN JA NYT

Heikki Marila: sarjasta Apokalypsis 1918, 2017 | Kuva: Angel Gil

HEIKKI MARILAN (s. 1966) teossarja Apokalypsis

KESKUSTELLAAN TEOKSISTA

1918 kuvaa Suomen itsenäistymistä seuranneen
sisällissodan tapahtumia. Teosten lähtökohtana ovat
mustavalkoiset arkistokuvat, joiden kuva-aiheet Marila on
maalannut utuisiksi näkymiksi suurille maalauskankaille.
Sumeiden kuvien päällä risteilee öljyväriliidulla piirretty
ekspressiivinen punainen viivasto.

Mitä kuva-aiheita ja tapahtumia erotatte Marilan
maalauksista? Miksi arvelette taiteilijan maalanneen
kuvat epätarkoiksi ja mikä merkitys punaisilla viivoilla on?
Muuttuisiko teosten luonne, jos viivat olisivat vaikkapa
sinisiä tai keltaisia tai jos niitä ei olisi lainkaan?
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KERROSTUMIA

LAPSISOTILAAT

Tavoite: tutustua taiteilijan käyttämään tekniikkaan ja
pohtia, miten taiteessa voidaan käsitellä yhteiskunnassa
vaiettuja asioita
Kesto ja työskentelytapa: 30 + 15 min.,
yksilötehtävä ja yhteinen keskustelu
Tarvikkeet: sanomalehtiä, kopiopaperia,
peitevärejä ja/tai vahaliituja

Tavoite: pohtia lapsen oikeuksia sodassa
Kesto ja työskentelytapa: 15 min., yhteinen keskustelu
Tarvikkeet: lapsen oikeuksien sopimus (ks. s. 14–15)

a) Kokeilkaa Marilan käyttämää kuvaustapaa käytännössä.
Lähtökohtana voi käyttää vaikkapa uutiskuvaa (tai vanhaa
valokuvaa), josta otetaan epätarkka valokuva tai kopio.
Tulostakaa kuva mustavalkoisena A4- tai A3-paperille.
Pinnan kuviot voi toteuttaa esimerkiksi peiteväreillä tai
vahaliiduilla. Käykää yhdessä läpi, miten alkuperäisten
kuvien luonne muuttui.
b) Marila käsittelee teoksissaan muistamisen ja
unohtamisen teemoja. Kuva sisällissodasta hämärtyy ja
unohtuu, jos sitä ei aktiivisesti palauteta mieliin. Suomen
sisällissodan menetykset vaikuttivat ihmisten elämään
vuosikymmeniä eteenpäin, mutta silti monissa perheissä
tapahtumista ei ole puhuttu myöhemmin. Pohtikaa, mistä
tämä voi johtua – miksi juuri sisällissodan tapahtumat ovat
edelleen monelle tabu?

Osa Suomen sisällissodassa taistelleista sekä sodan
seurauksena vangituista ja teloitetuista oli alaikäisiä.
Tuolloin ei ollut kansainvälistä sopimusta, joka kieltäisi
lapsisotilaiden käytön. Vuonna 1989 solmitusta
sopimuksesta huolimatta parhaillaan käynnissä olevissa
konflikteissa arvellaan olevan kymmeniä tuhansia
lapsisotilaita. Pohtikaa, mitkä lapsen oikeudet vaarantuvat,
jos lapsi osallistuu sodankäyntiin. Miten sotatoimiin
osallistuminen vaikuttaa lapsen tulevaisuuteen?

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen (1989)
artikla 38 velvoittaa valtioita suojelemaan lapsia
joutumasta aseellisiin konflikteihin. Sen lisäksi
lisäpöytäkirja Lasten osallistumisesta aseellisiin
konflikteihin (2000) nostaa pakollisen asevoimiin
värväyksen ja vihollisuuksiin osallistumisen
vähimmäisiän 15 vuodesta 18 vuoteen. Lapsia
käytetään konflikteissa paitsi sotilaina myös
muissa tehtävissä kuten vakoojina, kantajina,
palvelijoina, seksiorjina ja huoltotehtävissä.

100 VUOTTA SITTEN JA HETKI SITTEN
Tavoite: ajankohtaisen kriisin vertaaminen
historialliseen tapahtumaan
Kesto ja työskentelytapa: 15 min., yhteinen keskustelu
Marilan teosten rinnalla Sisällissota-näyttelyssä on
irakilaissyntyisen, Suomessa asuvan Hodhayfa Salihin (s.
1976) teoksia. Salih kuvaa piirustuksissaan omakohtaisia
kokemuksiaan ja muistikuviaan kotimaastaan sodan
keskeltä. Tutustukaa Salihin tarinaan osoitteessa https://
koneensaatio.fi/hodhayfa-salih/.
a) Valitkaa Salihin teossarjasta kaksi piirustusta ja
keskustelkaa, mitä niissä on kuvattu. Mitä kuvissa näkyy?
Mitä on tapahtunut ennen piirustuksessa kuvattua hetkeä?
Mitä tunteita kuvat herättävät? Muuttuisiko ajatuksenne
kuvista, jos ne olisivat uutistoimiston julkaisemia
sotakuvaajan otoksia? Entä jos kuvien tekijä olisi
pakolaisena Suomeen tullut luokkatoverinne?

RAUHAN PUOLESTA
Tavoite: keksiä pieniä tapoja toimia rauhan puolesta
Kesto ja työskentelytapa: 1 ½ h, pienryhmätyöskentely
Tarvikkeet: piirustus- ja maalausvälineitä,
kierrätysmateriaalia
Pohtikaa, millä eri tavoilla taide voisi edistää rauhaa.
Onko meillä itsellämme keinoja vaikuttaa rauhan puolesta?
Jakautukaa ryhmiin ja ideoikaa ja toteuttakaa rauhaa
puolustavat taideteokset koulun alueelle. Teos voi olla
esimerkiksi installaatio tai juliste. Dokumentoikaa teokset
valokuvaamalla.

b) Verratkaa Marilan ja Salihin teoksia toisiinsa. Onko
teoksissa elementtejä, joista voi päätellä mitä aikaa ne
kuvaavat? Voisivatko kuvat olla peräisin mistä sodasta
tahansa?
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KOTONA JA KAUKANA

Anssi Pulkkinen: Streetview (Reassembled), 2017

ANSSI PULKKISEN (s. 1982) teos koostuu

KESKUSTELLAAN TEOKSESTA

syyrialaisen sodassa tuhoutuneen kodin raunioista, jotka
on aseteltu rekan lavetille. Teos syntyi osana Suomi 100
-vuoden ohjelmaa, kun Suomen Benelux-instituutti kutsui
taiteilijoita suunnittelemaan teoksia, joissa tarkastellaan
kodittomuutta. Sisällissota-näyttelyssä teos on esillä
kadulla, museon pääoven edessä.

Mitä ajatuksia teos herättää? Miten se eroaa, vai eroaako,
aiemmin näkemistänne taideteoksista? Vaikuttaako
esittelypaikka teoksen kokemiseen – entä jos teos olisi
esillä Turun kauppatorilla, Tuomiokirkontorilla tai koulunne
parkkipaikalla?
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KOTI
Tavoite: pohtia kodin ja suojan merkitystä lapselle
Kesto: 20 + 20 min., yhteinen keskustelu ja paritehtävä
Tarvikkeet: kyniä ja paperia
a) Katsokaa yhdessä James Mollisonin Where Children
Sleep -valokuvia osoitteesta www.jamesmollison.com/
books/where-children-sleep. Keskustelkaa tämän jälkeen
oppilaiden omista ja kuvien kodeista. Mitä yhteistä ja mitä
eroavaisuuksia oppilaat löysivät? Pohtikaa keskustelussa
kaikille yhteisiä kodin perusasioita. Voitte samalla miettiä,
minkälaisia erilaisia koteja ja perheitä on olemassa ja mikä
merkitys kodilla on lapsen kehitykselle.
b) Kirjoittakaa taululle sana KOTI ja keskustelkaa pareittain
siitä, mitä koti teille merkitsee. Keskustelussa esiin
nousseet avainsanat kirjataan paperille ja kootaan lopuksi
taululle sanapilveksi. Toistuvatko samat sanat vai löytyykö
keskusteluista eroavaisuuksia? Katsokaa yhdessä video
Home (The Global Goals: Home, https://www.youtube.
com/watch?v=7GjLa5kfDfA) ja keskustelkaa siitä yhdessä.
Muuttuuko käsitys kodista, kun ollaan vaikkapa matkalla
tai muutetaan asumaan toiseen maahan? Nouseeko
keskustelussa esiin uusia sanoja sanapilveen?

TAIDETEOKSEN VAIKUTUKSET
Tavoite: eettisten kysymysten pohtiminen eri näkökulmista
Kesto ja työskentelytapa: 30 min.,
pienryhmätyöskentely ja yhteinen keskustelu
Tarvikkeet: kyniä ja paperia

Paavo Räbinä: Ulos, 2016

KUVASTA UUTINEN
Tavoite: pohtia mediakuvia ja
kriisialueiden uutisointia sekä harjoitella
lehtiartikkelin kirjoittamista
Kesto ja työskentelytapa: 30 + 15 min.,
yksilötehtävä ja yhteinen keskustelu
Tarvikkeet: Lapsen oikeuksien sopimus
lyhennettynä (s. 14–15), kyniä ja paperia
Sisällissota-näyttelyssä on mukana Paavo
Räbinän (s. 1965) teossarja, joka kuvaa sodan
runtelemaa Syyriaa. Räbinä on toteuttanut
sarjan yhdessä paikallisen anonyymin
kuvaajan kanssa.

a) Pulkkisen teos on ollut esillä eri puolilla Eurooppaa ja
herättänyt sekä huomiota että keskustelua. Teosta on kiitelty
siitä, että se tuo lähellemme sotien tapahtumia, joita ihmiset
kohtaavat kaukana meistä. Toisaalta jotkut ovat tulkinneet
sen edustavan taiteen tekemisen tapaa, jossa hyväosainen
länsimainen taiteilija hyväksikäyttää heikommassa
asemassa olevien ihmisten kärsimystä. Mitä mieltä itse
olette? Tutustukaa teoksesta kirjoitettuun uutisjuttuun:
https://yle.fi/uutiset/3-9640393.

a) Kuvitelkaa, että Räbinän teoksessa
esiintyvä kuva olisikin uutiskuva, jonka
yhteydessä kerrottaisiin tapahtumista
Syyriassa. Kirjoittakaa lyhyt uutinen, josta
käyvät ilmi ainakin seuraavat asiat: Mitä
kuvan ihmiset tekevät? Mitä rakennuksille on
tapahtunut ja miksi? Miten kuvan tapahtumat
vaikuttavat paikallisten lasten elämään?
Keskustelkaa lopuksi yhdessä ja verratkaa,
minkälaisia uutisia luokassa syntyi.

b) Jakautukaa neljään ryhmään, jotka edustavat syyrialaisia
aikuisia, syyrialaisia lapsia, suomalaisia taidemuseokävijöitä
ja rauhanaktivisteja. Miettikää kunkin ryhmän näkökulmasta,
millainen voima taiteella voi olla. Tehkää lista, jossa
kokoatte pluspuolelle Pulkkisen teoksen positiivisia ja
miinuspuolelle mahdollisia negatiivisia vaikutuksia. Kumpia
keksitte enemmän? Keskustelkaa lopuksi yhdessä, millaisiin
tuloksiin päädyitte. Eroavatko eri ryhmien vastaukset
toisistaan, miten?

b) Tutustukaa YK:n lapsen oikeuksien
sopimukseen. Miettikää tilanteita ja syitä,
joiden vuoksi lapsen oikeudet jäävät
toteutumatta. Mitä lapsen oikeuksia
voitte liittää Räbinän teokseen? Pohtikaa
myös, mitä kriisialueella elävien perheiden
auttamiseksi voitaisiin tehdä ja miten lasten
oikeudet saataisiin vaikeissa olosuhteissa
toteutumaan mahdollisimman hyvin.
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KENEN ÄÄNELLÄ PUHUTAAN?
Tavoite: pakolaisuuden eri syiden ymmärtäminen
Kesto ja työskentelytapa: 30 min., taideteokseen
tutustuminen ja keskustelu
Sisällissota-näyttelyssä on esillä myös Candice Breitzin
videoteos Love Story (2016), joka kertoo kuuden
pakolaisen tarinan. Teoksen traileri on katsottavissa
taiteilijan nettisivuilla www.candicebreitz.net ja
lyhennelmät tarinoista luettavissa näyttelytilassa.
Oman tarinansa kertovat Sarah Ezzat Mardini, joka
on paennut sodan runtelemasta Syyriasta, José
Maria João, entinen lapsisotilas Angolasta, Mamy
Maloba Langa, pakolainen Kongon demokraattisesta
tasavallasta, Shabeena Francis Saveri, intialainen
transsukupuolinen aktivisti, Luis Ernesto Nava Molero,
poliittinen toisinajattelija Venezuelasta ja Farah Abdi
Mohames, idealistinen nuori ateisti Somaliasta. Videolla
esiintyvät myös näyttelijät Alec Baldwin ja Julianne
Moore, jotka tulkitsevat pakolaisten tarinoita.
a) Tutustukaa teokseen ja pohtikaa, miten tarina
muuttuu – vai muuttuuko – kun sen kertoja ei
olekaan pakolainen itse vaan tunnettu Hollywoodtähti. Kumman kertomana tarina on mielestänne
vakuuttavampi ja miksi?
b) Mikä tarinoista on mielestänne vaikuttavin ja
miksi? Keiden olette viimeksi kuulleet puhuvan
pakolaisuudesta ja missä? Keillä on valta ja
mahdollisuus saada äänensä kuuluville?

MIKSI-MIKSI?
Tavoite: syvempi ymmärrys ilmiöiden
taustoista, mikä mahdollistaa syyja seuraussuhteiden selvittämisen
Kesto ja työskentelytapa: 30 min.,
pienryhmätyöskentely ja keskustelu
Tarvikkeet: Post-it-lappuja ja kyniä
1. Keskustellaan ryhmissä siitä, minkälaisia
kysymyksiä Anssi Pulkkisen teos Streetview
(Reassembled), Candize Breitzin videoteos
Love Story ja/tai Paavo Räbinän valokuvat
herättivät. Esille nousseet Miksi?-kysymykset
kirjataan Post-it-lapuille, jotka käydään
liimaamassa taululle.
2. Valitaan yksi tai kaksi kysymystä,
joita ryhmät lähtevät pohtimaan tarkemmin.
(Esim. Miksi ihminen joutuu jättämään
kotinsa?)
3. Mietitään edellisen miksi-kysymyksen alle
mahdollisia syitä tai vastauksia.
4. Toistakaa kysymyssarja niin pitkään
kuin mahdollista (esim. 5 kertaa). Tehtävän
lopputuloksena on flow-kaavio, josta voi
hahmottaa asioiden syy-seuraussuhteita.
Voitte pohtia koko ryhmän kesken myös
kaavion alalaidassa olevia, avoimeksi jääneitä
kysymyksiä/syitä ja mahdollisia ratkaisuja
niihin. Pohtikaa myös, voisiko oppilas
vaikuttaa näihin? Entä Suomi? EU?
Yritykset?

ESIMERKKI
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ILMIÖ
Miksi ihmiset jättävät kotinsa ja muuttavat toiseen maahan?

MIKSI?

MIKSI?

MIKSI?

He uskovat saavansa
paremman elämän

He muuttavat
maahan pakolaisina

He haluavat ansaita
lisää rahaa

MIKSI?
He uskovat löytävänsä
paremmin töitä,
hyvän koulutuksen ja
terveydenhuollon

MIKSI?
He ovat lukeneet asiasta,
tai kuulleet jo muualla
asuvilta tutuilta ja
sukulaisilta

MIKSI?

MIKSI?

Heidän henkensä
on omassa maassa
uhattuna

Tukeakseen
perheitään
kotimaassa

MIKSI?
Heidän maansa on
jonkun toisen maan
valloittama

MIKSI?
Monia syitä,
esimerkiksi
luonnonvarojen
saaminen

MIKSI?
Etnisen konfliktin
takia

MIKSI?

MIKSI?

Koska heillä ei
ole varaa lastensa
koulunkäyntiin tai
terveydenhuoltoon

Sisällissodan
takia

MIKSI?

MIKSI?

Kiista resursseista,
kuten öljystä

Koska he ovat
työttömiä

MIKSI?
Työtä on, mutta
siitä ei makseta
tarpeeksi
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SYMBOLIIKKAA

Kaisaleena Halinen: Liputuspäivä, 2015

KAISALEENA HALISEN (s. 1973) teoksessa
Liputuspäivä betoniset lasten ja aikuisten kädet
pitelevät puisia lippukeppejä. Itse liput on tehty mustista
tekohiuksista. Taiteilijan lähtökohtana ovat olleet
uutiskuvat, joissa lippuja heilutellaan voiton merkkinä niin
urheilukilpailuissa kuin sodissakin. Hän haluaa muistaa
teoksessaan häviäjän roolia ja niitä, joiden kunniaksi ei
yleensä liputeta.

12

KESKUSTELLAAN TEOKSESTA
Miltä teoksen katsominen tuntuu? Kenelle lippuja
heiluttavat kädet voisivat kuulua? Entä kenen kunniaksi
tai millaisen tapahtuman muistoksi arvelette käsien
liputtavan? Mitä ajatuksia herättää se, että liput on tehty
tekohiuksista? Entä mitä merkityksiä lippujen mustalla
värillä voisi olla? Voiko sama liputuspäivä merkitä eri
ihmisille eri asioita?

KENELLE LIPUTETAAN?

TAHRAINEN SUOMI

Tavoite: tasa-arvokysymysten pohtiminen
Kesto ja työskentelytapa: 30 min., pienryhmätyöskentely
Tarvikkeet: kalenteri, paperia ja tusseja

Tavoite: kuvanlukutaidon kehittäminen
Kesto ja työskentelytapa: 30 min., yhteinen keskustelu

Tutkikaa ryhmissä kalenteria, johon on merkitty Suomen
viralliset liputuspäivät. Kuinka monena päivänä vuodesta
Suomessa liputetaan? Kuinka monta historiallista
tapahtumaa löydätte? Entä kuinka monta henkilöä?
Kuinka monen liputuspäivän kohteena on miespuolinen
henkilö ja kuinka monen naispuolinen? Mitä liputuspäivien
joukosta mielestänne puuttuu? Keksikää uusi,
vaihtoehtoinen liputuspäivä ja suunnitelkaa sitä varten
uusi lippu.

Lapsen oikeuksien päivä 20.11. on vakiintunut
liputuspäivä ja vuodesta 2020 alkaen virallinen
liputuspäivä.

Harro Koskisen (s. 1945) Tahrainen Suomi -maalauksessa
(1972) Suomen lippu kuvataan punaisten roiskeiden
peittämänä.
a) Keskustelkaa yhdessä teoksen eri tulkinnoista. Mihin
teos mielestänne viittaa? Miksi taiteilija on asettanut lipun
pystyyn eikä vaakaan? Ottakaa myös selvää, miten teos
(ja koko Koskisen Suomalainen elämänmuoto -sarja)
otettiin vastaan sen valmistuessa 1970-luvulla. Mistä
Koskisen lippuaiheisten teosten yhteydessä keskusteltiin
ja mihin keskustelu johti?
b) Keskustelkaa lopuksi Koskisen teoksen merkityksestä
nykyhetkessä. Onko teos mielestänne edelleen
ajankohtainen? Miten teoksen tulkinta muuttuu, kun
aikaa kuluu? Voivatko nykyhetken tapahtumat vaikuttaa
vuosikymmeniä vanhan teoksen merkityksiin ja tulkintaan?
Entä mikä merkitys taidenäyttelyn nimellä ja teemalla on
yksittäisen teoksen tulkintaan?

SUOMEN SYMBOLIT
Tavoite: kuvanlukutaidon kehittäminen
Kesto ja työskentelytapa: 20 + 20 min.,
yhteinen keskustelu
a) Ottakaa selvää, miten Suomen lippu on syntynyt ja mitä
sen värit ja muodot symboloivat. Mitä muita symboleja
on käytetty Suomen tasavallasta? Pohtikaa, millaisia eri
puolia ne nostavat esiin Suomesta. Entä miten vaikkapa
suomileijona-symbolin merkitykset ovat muuttuneet ajan
saatossa ja mistä syistä arvelette niin tapahtuneen? Miten
määritellään suomalaisuus ja kuka sen määrittelee? Onko
suomalaisuus meille kaikille samanlainen?
b) Tutustukaa Sisällissota-näyttelyssä esillä olevaan
Paavo Räbinän (s. 1965) videoteokseen Finlandia. Mihin
teoksen nimi viittaa? Mitä Suomi-kuvaan liitettyjä kliseitä
tunnistatte teoksesta? Mitä arvelette taiteilijan haluavan
teoksellaan sanoa?

Harro Koskinen: Tahrainen Suomi, 1972
Turun kaupungin taidekokoelma
Kuva: Raakkel Närhi / TMK
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YK:N LAPSEN
OIKEUKSIEN SOPIMUKSEN
ARTIKLAT TIIVISTETYSTI
1. ARTIKLA

7. ARTIKLA

12. ARTIKLA

Jokainen alle 18-vuotias on lapsi.

Jokainen lapsi on rekisteröitävä
heti syntymän jälkeen. Syntyneellä
lapsella on oikeus nimeen ja
kansalaisuuteen.

Lapsella on oikeus ilmaista omat
mielipiteensä kaikissa itseään
koskevissa asioissa ja ne on otettava
huomioon lapsen iän ja kehitystason
mukaisesti.

2. ARTIKLA
Lapsen oikeudet kuuluvat jokaiselle
lapselle. Lapsen hyvinvointi ei saa
riippua siitä, mistä päin maailmaa hän
on kotoisin tai miltä hän näyttää.

3. ARTIKLA
Aikuisten, esimerkiksi valtion, on
tehtävä sellaisia päätöksiä, jotka
suojelevat lasta.

4. ARTIKLA
Valtioiden pitää toteuttaa nämä
artiklat.

5. ARTIKLA
Valtioiden pitää auttaa vanhempia
ja muita lapselle tärkeitä aikuisia
niin, että nämä voivat tukea lapsen
kehitystä.

6. ARTIKLA
Jokaisella lapsella on oikeus
elämään, ja valtion pitää auttaa lapsia
saamaan mahdollisimman hyvä
elämä.
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8. ARTIKLA
Valtiot varmistavat jokaisen
lapsen oikeuden henkilöllisyyteen,
kansalaisuuteen ja nimeen.

9. ARTIKLA
Jokaisen lapsen pitää saada elää
yhdessä vanhempiensa ja perheensä
kanssa, jos hänellä on hyvä olla
heidän kanssaan.

10. ARTIKLA
Jos lapsi on joutunut lähtemään
kotimaastaan, hänen pitää voida
palata sinne ja päästä yhteyteen
oman perheensä kanssa.

13. ARTIKLA
Lapsella on oikeus ilmaista
mielipiteensä, kunhan ne eivät
loukkaa muiden oikeuksia. Lapsella
on oikeus saada tietoa.

14. ARTIKLA
Lapsen oikeutta ajatuksen,
omantunnon ja uskonnonvapauteen
pitää kunnioittaa hänen ikätasonsa
huomioon ottaen.

15. ARTIKLA
Lapsella on oikeus järjestäytyä ja
toimia yhdistyksissä.

11. ARTIKLA

16. ARTIKLA

Valtioiden pitää estää lasten
sieppaaminen.

Lapsella on oikeus yksityisyyteen,
kotirauhaan ja kirjesalaisuuteen.
Hänen kunniaansa tai mainettaan ei
saa halventaa.

17. ARTIKLA

26. ARTIKLA

36. ARTIKLA

Lapsella on oikeus tietää esim.
television, radion ja lehtien
välityksellä, mitä maailmassa
tapahtuu.

Lapsella on oikeus nauttia
sosiaaliturvasta.

Lasta pitää suojella kaikelta
hyväksikäytöltä.

27. ARTIKLA

37. ARTIKLA

Valtion täytyy tukea vanhempia
lapsen kasvatuksessa.

Lapsella on oikeus hänen ruumiillisen,
henkisen, hengellisen, moraalisen ja
sosiaalisen kehityksensä kannalta
riittävään elintasoon.

Lasta ei saa kiduttaa eikä rangaista
julmasti. Jos lapsi joutuu vankilaan,
häntä pitää kohdella inhimillisesti ja
hänen ikänsä pitää huomioida.

19. ARTIKLA

28. ARTIKLA

38. ARTIKLA

Lasta pitää suojella väkivallalta ja
hyväksikäytöltä.

Lapsella on oikeus käydä koulua.

Alle 15-vuotiaiden lasten ei pidä
osallistua sodankäyntiin.

18. ARTIKLA

20. ARTIKLA
Valtion pitää auttaa perheetöntä
lasta. Tällöin on kiinnitettävä
huomiota lapsen kasvatuksen
jatkuvuuteen sekä lapsen etniseen,
uskonnolliseen ja kielelliseen
taustaan.

21. ARTIKLA
Lapsi voidaan adoptoida, mutta
vain jos se on lapsen kannalta paras
vaihtoehto.

22. ARTIKLA
Valtion tulee suojella pakolaislapsia
ja huolehtia heidän tässä
sopimuksessakin lueteltujen
oikeuksiensa toteutumisesta.

23. ARTIKLA
Vammaisen lapsen erityistarpeet
tulee huomioida ja hänen tulee saada
nauttia täysipainoisesta ja hyvästä
elämästä.

24. ARTIKLA
Lapsella on oikeus elää terveenä ja
saada tarvittaessa hoitoa.

25. ARTIKLA
Kodin ulkopuolelle sijoitetun lapsen
hoito ja sijoituksen perusteet tulee
tarkistaa ajoittain.

29. ARTIKLA
Koulutuksen pitää kehittää sekä
lasten taitoja että suvaitsevaisuutta.

30. ARTIKLA
Vähemmistöryhmään tai
alkuperäiskansaan kuuluvalla lapsella
on oikeus noudattaa oman ryhmänsä
elämäntapaa ja puhua sen kieltä.

31. ARTIKLA
Lapsella on oikeus lepoon, leikkiin ja
vapaa-ajasta nauttimiseen.

32. ARTIKLA
Lapsella ei saa teettää työtä,
joka haittaa hänen opintojaan tai
vahingoittaa hänen terveyttään tai
kehitystään.

39. ARTIKLA
Väärinkäytöksen uhriksi joutunutta
lasta pitää auttaa.

40. ARTIKLA
Lakia rikkonutta tai siitä epäiltyä lasta
on kohdeltava hänen ihmisarvoaan
kunnioittaen ja hänen ikänsä
huomioon ottaen.

41. ARTIKLA
Jos valtioilla itsellään on parempia
lakeja kuin tässä sopimuksessa
luetellut, on niitä noudatettava.

42. ARTIKLA
Valtioiden pitää huolehtia, että kaikki
kansalaiset tietävät lapsen oikeudet.

33. ARTIKLA

43. ARTIKLA

Lasta pitää suojella huumeilta ja
laittomalta huumekaupalta.

Tätä sopimusta valvoo
kansainvälinen ryhmä.

34. ARTIKLA

44.–45. ARTIKLA

Lasta pitää suojella seksuaaliselta
hyväksikäytöltä.

Valtiot raportoivat säännöllisesti
miten sopimusta noudatetaan.

35. ARTIKLA

46.–54. ARTIKLA

Valtioiden pitää estää lapsilla käytävä
kauppa.

Nämä artiklat ovat päätöksiä
sopimuksen voimassaolosta.

