Opettajan materiaali

Teema: Vihapuhe
Tehtävä 1: Mikä pistää vihaksi? Miksi pistää vihaksi?
Mikä miehiä harmitti? Miksi muutos harmittaa? Pohtikaa, onko teillä
omia vastaavanlaisia tiloja tai paikkoja, joissa uudet ja tietämättömät
tulijat joskus harmittavat?
Muutos ja omalle tutulle reviirille tuleminen voi harmittaa. Uudet tulijat,
turistit, eivät tunne saunan kirjoittamattomia sääntöjä tai tapoja. Tulee
ärtymystä, voi pistää jopa vihaksi.
Helppo aloitus, hauskakin. Meillä kaikilla kun on omia vastaavia reviireitämme ja tapojamme, joista toiset eivät voi tietää.
ja Tapsa saunassa, vakikaapit varattu. Kotiharju, yleinen sauna, Helsinki
” Oula
Tapsa: Kaappi nro 17 oli varattu, jouduin ottamaan kaksykkösen. Aina kun oma vakikaappi on varattu tuntuu, että
puolet saunanautinnosta häipyy siihen.
Oula: Älä muuta sano. Minä jouduin nro 24een, siellä ei ole koukkuja, siellä ei ole henkareita.
Tapsa: Minulla oli henkari sentään. Mutta on se aina, kun on tottunut kymmeniä vuosia olemaan nro 17 ja joku turisti
tulee ja nappaa sen, niin huonoa tsägää.
Oula: Nii… Kyllähän se pistää vihaksi.
Tapsa: Kyllä. Kyllä on sotia alettupienemmistäkin syistä.

Opettajan materiaali

Teema: Vihapuhe
Tehtävä 2: Miten viha ilmenee? Millaista on vihapuhe?
Ketä ovat kohtauksessa mainitut ”ne”? Millaisia uhkakuvia kohtauksessa
esitetään? Ovatko esitetyt uhkakuvat todellisia? Onko puhuja mielestäsi
uskottava?

Suomi ensin! Mielenosoitus.
” Forssa,
Mies 1: Tässä se on, MATU -asuntola. Sieltä ne älämölöttää ympäri vuorokauden käytännössä ja sieltä ne myös hyökkäsivät suomalaisten kimppuun. Ne hyökkäsivät vaan lisää ja lisää ja sieltä tulee kaikkea mahdollista rautakankea ja
jopa pyörää ja kaikkea muuta mitä ne heittelivät ja pahoinpitelivät näitä meidän nuoria.
Ja heidän joukossa oli kaksi massamurhaajaa ja ties kuinka paljon muita massamurhaajia tuolla on ja se miten he
hyökkäävät teidän kimppuunne on käsittämättömän röyhkeää ja törkeää. On ihan mahdollista, että joku sisällissota
tulee tänne Forssaan. On vastuutonta antaa tollasen VOKin olla. Se on sellainen VOKki, jossa porukka on todella
todella agressiivista. Jos sata irakilaista tai ISIS-sotilasta hyökkää kimppuun, niin valtamedia ei kerro yhtään mitään,
ei yhtään mitään. Onhan vaihtoehtomedioita…
Mies 2: Nää saatanat tulee sinne ja on noitten pikku-gimmojen kimpussa, 30–45 vuotiaita äijiä.
Mies 1: Forssa on nyt periaatteessa viimeinen linnake. Koko muu Suomi on pelkkiä nynnyjä, ne ei tee yhtään mitään.
Te olette ainoita, jota uskaltavat pistää vastaan.
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Tehtävä 3: Kuka vihaa saa ilmaista ja miten?
Miten vihaa ilmaistaan? Miten viha näkyy ihmisissä? Millaista käytöstä
hyväksytään mieheltä, millaista naiselta? Miten vihan ilmaiseminen on
muuttunut? Mistä luulet, että viha kumpuaa?
Puhujien eleet ja kasvojen ilmeet huokuvat vihaa. Naisen suusta rajut
sanavalinnat voivat hätkähdyttää.
Viha voi kummuta esimerkiksi siitä, että kokee oman asemansa heikoksi
suhteessa muihin, köyhyydestä tai köyhyyden kokemuksesta.
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!
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Teeman voi päättää kohtaan 4A tai 4B, halutessasi voit myös käyttää molempia kohtauksia.

Tehtävä 4A: Miten järkevää keskustelua voisi käydä?
Miten Tapsan suhtautuminen Oulaan oli muuttunut? Voiko toista
ymmärtää, tai jopa arvostaa, vaikka olisi monesta asiasta eri mieltä?
Miten voisi keskustella asiallisesti ”väärin” ajattelevan kanssa? Onko
keskustelupaikalla merkitystä?
Asenteita voi muuttaa. Vaikka omista mielipiteistä ei täysin luopuisikaan,
voi toista silti ymmärtää.
Sauna tilana on suomalaisille paikkana erityinen, siellä ollaan ns. samalla
viivalla, alasti, vieressä istuvan kanssa.
ja Tapsa arvioivat toisiaan ihmisinä saunassa.
” Oula
Oula: Olen iloinen aina, jos näen Tapsan. Tiedän, että Tapsa on hyvä seuramies. Tapsan kanssa on hauskaa. Tapsan
kanssa ei istuta tuppisuuna ja me tykätään sanoa molemmat. Hän on sydämellä asioissa mukana, sellainen joka katsoo
ystäviensä perään vähäsen. Olemme menneet kohti syvenevää molemminpuolista kunnioitusta.
Tapsa: Oula kertoi, että Suomi ei ole taistellut itsenäisyydestä. Minä joskus jopa mietin, että Oulahan taitaa olla vaan
liikemies, että saa kirjaansa myytyä löytämällään näkökulmalla.
Nyt minä olen muuttanut sen ja uskon, että Oula on vilpitön. Oula on älykäs ja kiva kaveri. Mutta hänen mielipiteensä
ovat joissakin asioissa vääriä.
Kysymyksessä on oikeasti mielestään ”hyvis” ja hän pitää minua ”pahiksena.”
Uskon tässäkin asiassa, että Oula on vilpitön, ei hän huijaa.
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Tehtävä 4B: Miten järkevää keskustelua voisi käydä?
Voiko toista, täysin eri tavalla ajattelevaa ihmistä, aidosti kuunnella?
Onko mahdollista keskustella kunnioittavasti eri mieltä olevan kanssa?
Mitä Oulan kuvailemalla vihapuheella tavoitellaan? Entä mitä sillä
saavutetaan? Miten ihmisten välistä vastakkainasettelua voisi välttää?
Miten vihapuhetta voisi vähentää? Lopuksi miehet istuivat hiljaa. Miksi?
ja Tapsa keskustelevat pukuhuoneessa.
” Oula
Tapsa: Tämä nyt ei vain käy kansalaisten oikeustajuun, että minunlaisia ihmisiä…
Oula: Eipä puhuta kansalaisten oikeustajusta suulla suuremmalla. Minäkin olen kansalainen.
Tapsa: Niin, mutta valtaosa niistä ihmisistä, joiden kanssa minä keskustelen…
Oula: Aivan, siellä internetin Hommafoorumilla.
Tapsa: Höpö höpö.
Oula: Sinun mielestä vihapuhe on pelkkä seuraus ja siitä ei tarvitse välittää. Se ilmeisesti korjaantuisi sillä, että pannaan rajat kiinni?
Tapsa: Kaikki asiat pitää korjata, valtion velkaantumisesta alkaen.
Oula: Onko sinun mielestäsi hyväksyttävää ajaa tällaisia muutoksia siten, että elätellään mielikuvia väkivallasta ja
solvataan toisia kelvottomiksi?
Tapsa: Ei, ei, ei!
Oula: No, eikö se pitäisi sitten lopettaa sellainen ja ryhtyä töihin?
Tapsa: Kolmannen kerran: se ei ole syy, se on seuraus. Ensin meidän pitää katsoa, että minkä takia täällä ovat asiat
niin surkeasti, että ihmiset jakaantuvat kahtia.
Oula: Ei meuhkaaminen auta!
>>>
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TEHTÄVÄ 4B JATKUU:
Tapsa: Eihän mikään ole turvapaikanhakijoiden vika. Vika on suomalaisten politiikkojen jotka ovat luoneet tämän
systeemin, että ”Joo, tulkaa tänne täysihoitoon.” Asiaa edesauttaa se, että löytää syyt siihen, että minkä takia tämä
asia on tällainen. Miksi?
Oula: Siksi, että toiset ovat mädättäjiä ja toiset huoria, niinkö? No, ei kuule ole.
Tapsa: Oula, nyt sinä kyllä… Sinä olet lukinnut itsesi.
Oula: Sinä et halua… tai sinusta on ihan ok, että puhutaan mitä puhutaan, ihan mitä tahansa.
Tapsa: En minä niin ole sanonut.
Oula: No, mitä sinä sitten olet sanonut?
Tapsa: No…ei.. hmmm…
Oula: Että siellä jatkuvasti fiilistellään sillä, että miten minä vedän turpaan ja tapan ne, jotka ovat minun kanssani eri
mieltä. Niin miten se edesauttaa meidän ongelmien ratkaisemista?
Tapsa: Miten sinä poistat sen? Lopettamalla internetin?
Oula: Minä aloitan itsestäni, tietysti.
Tapsa: Se on seuraus siitä, että asiat ovat päin honkia. Ei sitä sillä lopeteta, että tukahdutetaan ja kielletään kaikki
nämä keskustelupalstat ja vastarintaliikkeet.
Oula: Ei kukaan ole sellaista vaatinut. Mitä, jos me suomalaiset ryhdytään puhumaan toisillemme peruskunnioittavasti?
Ei se tarkoita sitä, että meidän tarvitsee olla samaa mieltä asioista. Sinutkin on Tapsa kotona kasvatettu, onko näin?
Tapsa: Niin.
Oula: Minut on ainakin kasvatettu niin, että toisesta ihmisestä ei puhuta tuollaiseen sävyyn. Ei käytetä tuollaisia
ilmaisuja eikä fantasioida sillä, että minä tapan tai hakkaan sinut.
Tapsa: Niinpä niin.

