Opettajan materiaali

Teema: Suomalaisuus ja suomalaiset arvot
Tehtävä 1: Suomalaisuus ja suomalaiset arvot
Mitä sinulle tulee mieleen sanasta suomalaisuus? Mitkä ovat mielestäsi
tärkeitä asioita suomalaisille? Mistä suomalaisen tunnistaa?
Käy kirjoittamassa taululle yksi mielestäsi suomalaisille tärkeä arvo.
Keskustelkaa yhdessä taululle kirjatuista sanoista. Miten hyvin ne yhdessä kuvaavat suomalaisuutta? Mitä sinne vielä ehdottomasti kuuluisi
mukaan?
Jos teillä on aikaa, tehtävän voi toteuttaa myös kokoamalla pienryhmissä sanoma- ja aikakauslehdistä leikatuista kuvista ja teksteistä suomalaisuutta kuvaavan julisteen. Juliste esitellään muulle ryhmälle ja keskustellaan julisteiden herättämistä ajatuksista.
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Videossa kuvataan erilaisia suomalaisuutta käsitteleviä kommentteja. Äänessä ovat hyvin erilaisten
näkemysten kannattajat. Kysymyksiä on helpompi pohtia aluksi pienryhmissä tai pareittain.

Tehtävä 2: Koti, uskonto, isänmaa – Mitä nämä tarkoittavat?
Miten vastakkainasettelu ilmenee kommenteissa? Mitä koti, uskonto
ja isänmaa sinulle tarkoittavat? Kuka saa olla suomalainen? Kenelle
suomalaisuus kuuluu?
Pohtikaa vastakkainasettelua ja isänmaallisuutta. Rakastavatko
ns. suvakit Suomea? Voiko ihminen olla sekä isänmaallinen ja ylpeä
suomalaisuudesta, että kannattaa maahanmuuttoa?
talvisesta pellosta ja metsästä, kommentteja.
” Ilmakuvaa
#1 Koti, uskonto, isänmaa. Vasemmisto haluaa kaikki nämä kolme tärkeintä elementtiä tuhota. Etnisesti yhtenäistä
kansakuntaa, kansallisvaltiota, joka on ainut muoto, joka säilyy historiassa…
#2 Jihadisteille, on aika hyvä asia heidän agendaansa nähden, että äärioikeisto nousee Euroopassa. He voivat käyttää
sitä sitten omana rekrytoimiskanavana.
#3 Minä haluaisin puhua teille aiheesta: koti, uskonto ja isänmaa. Se ei tarkoita sitä, että koti, uskonto ja ISIS-maa.
#4 On luotu se myytti, että EU:n kannattaminen on yhtä kuin Suomen islamisaatio. Ja kaikki jotka eivät pidä kaikkia
maahanmuuttajia terroristeina ovat suvakkeja ja kaikki suvakit kannattavat NATOa ja EUta.
#5 Hyväntahtoinen väki on saatu uskomaan musta valkoiseksi ja valkoinen mustaksi ja vieläpä sateenkaaren värejäkin häpäisten.
#6 Suomalaisuus kuuluu meille kaikille.
#7 Koska Suomen leijonasta ja lipusta on tullut rasistinen?
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Tarkkailkaa Helsingin Suomi ensin! mielenosoitusta nyt suomalaisuuden näkökulmasta. Kysymyksiä
on helpompi pohtia aluksi pienryhmissä tai pareittain.

Tehtävä 3: Suomalaisuuden symbolit ja vihapuhe
Mitä Suomelle ja suomalaisuudelle tärkeitä symboleja tässä näkyy?
Miten symboleja käytetään? Miltä se tuntuu?
Suomen lippu, Suomen leijona, laulut. Keskustelkaa siitä, mitä tunteita
suomalaisille tärkeiden symboleiden käyttö tässä yhteydessä herättää.

Suomi ensin! mielenosoitus. Kansa äänessä.
” Helsinki,
Siilitukkamies: Elikkä tosiaan, nuorille pitää antaa ääni, nuorten pitää aktivoitua, ei tästä tuu mitään, jos tää jatkuu
näin, piikki kiinni jo perkele!
Suomineito: Siksi me vaadimme, kätemme kiedomme ympäri Suomen Neidon maan. Pohjolan lapsille suojan näin
annamme, pimeän sotilaat mailtamme pois. Kiitos ja rakastakaa Suomea.
Mies sikamyssyssä: Tänään on hieno päivä eurooppalaiselle kulttuurille. Tänä päivänä, reilu 300 vuotta sitten Jan
Sobieski, että Eurooppaa ei oteta. Eurooppa on eurooppalaisten maa. Meidän pitää tehdä se sama Suomessa. Suomi
ensin! Suomalaiset ensin. Ei tulla kertomaan, että miten meidän pitää omassa maassa elää! Perkeleen Islam ulos
Suomen kaduilta!
Mies: Minä en tiedä mikä Helsingin poliisia vaivaa, kun ne antavat noiden ääliöiden ulista tuolla.
Nainen: Teille suvakeille siellä takana ensin. Te olette seuraavia. Sen jälkeen kun teidät raiskataan. Me ollaan oltu
näiden suvakkien puolella, niin ei me voida kertoa, että meidät on raiskattu näiden saatanan neekereitten puolesta.
Sen jälkeen ruvetaan teidän päälle heittelemään kiviä ja teille sanomaan, että ”älkää liikkuko meidän alueella ilman
huivia.” ”Te olette vääräuskoisia huoria.” Repikää siitä, saatanan petturit!

