Opettajan materiaali

Kiehumispiste keskustelu -materiaali
Kiehumispiste on Elina Hirvosen ohjaama ja Mouka Filmi Oy:n
tuottama dokumenttielokuva. Elokuva on kuvattu vuoden 2016
aikana. Se esitettiin DocPointissa 23.1.2017 ja huhtikuussa 2017
myös televisiossa.
Kiehumispiste on paitsi Elina Hirvosen ja Mouka Filmin dokumenttielokuva, myös elokuvaan nojaava vaikuttamiskampanja. Kampanjan tavoitteena oli herättää elokuvan keinoin
rakentavaa keskustelua, jotta suomalaiset säilyttäisivät kunnioituksen toisiaan kohtaan ja
vähentäisivät vihan lietsontaa. Tämän Mouka Filmin vaikuttamiskampanjan kumppaneina
olivat Sitra, oikeusministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Punainen Risti sekä Critical Cinema
Lab (CCL).
Tarkoituksensa vuoksi elokuvaa esitettiin lisäksi poikkeuksellisessa tavalla: kuka vaan internetyhteyden omaava henkilö saattoi järjestää elokuvan näytöksen kotonaan tai julkisesti
1.2.–15.5.2017 tilaamalla salasanan Boilingpoint.fi-sivustolta. Tällaisia näytöksiä järjestettiinkin 738 eri puolilla Suomea ja 20 maassa. Näytöksissä oli katsojia yhteensä noin 18 000.
Kiehumispiste Ylellä 10.4.2017 Yle TV1: 167 000 katsojaa ja uusinta 15.4.2017 Yle TV1: 60 000
katsojaa. Katseluja Yle Areenassa 15.5.2017: 25 284.
Lähde: http://boilingpoint.fi/wp-content/uploads/Kiehumispisteen-kampanjaraportti-5.pdf

Opettajan materiaali

Näin käytät Kiehumispiste-materiaalia
Keskustele ryhmän kanssa vihapuheesta ja suomalaisuudesta!
Kiehumispiste keskustelu -materiaali on tarkoitettu opettajille, nuoriso-ohjaajille ja erilaisille yhteisöille tueksi rasismista,
vihapuheesta ja isänmaallisuudesta keskustellessa. Materiaali
koostuu Kiehumispiste dokumentista valikoiduista kohtauksista
sekä kysymyksistä, joilla voit lähteä keskustelemaan teemoista
ryhmän kanssa. Materiaalia suositellaan käytettäväksi yli
15-vuotiaiden kanssa. Sen käyttämiseen tarvitset videotykin
ja nopean internetyhteyden.
Olemme koonneet dokumentin kohtauksista kaksi erillistä teemaa, joita voit materiaalin avulla käsitellä. Teemat koostuvat
2-5 kohtauksesta ja niihin laadituista kysymyksistä. Kohtaukset toimivat pohjana keskustelulle, ja niiden avulla
voit rakentaa 45–75 minuutin opetuskokonaisuuden. Halutessasi voit myös käyttää vain yhtä tai osaa kohtauksista esimerkiksi oman oppituntisi osana.
Vihapuhe–teema sisältää yhteensä 5 kohtausta, joiden avulla
voit lähteä keskustelemaan vihan syistä, ilmenemistavoista ja
vaikutuksista sekä pohtia, miten vihapuheen sijasta voisi rakentavasti keskustella toisin ajattelevan kanssa. Teeman kohtauksista voit rakentaa noin 75 min. kokonaisuuden.

suomalaisuudelle tärkeitä symboleja kohtauksissa käytetään ja
miltä se tuntuu? Suomalaisuus-teeman kohtauksista voit rakentaa noin 45 min. kokonaisuuden.
Materiaalin ja keskustelun tavoitteena ei ole valistaa tai tuomita,
vaan ennen kaikkea herättää ajatuksia. Kohtauksia olisi hyvä
pohjustaa hieman ennen sen katsomista. Voitte myös katsoa
kohtauksen ensin kerran ilman pohjustusta, käydä sen jälkeen
läpi kysymykset ja katsoa kohtaus tämän jälkeen uudelleen
ennen keskustelun aloittamista.
Aiheesta keskusteleminen voi olla joskus haastavaa. Luotettavan ilmapiirin ja tunnelman luominen olisikin tärkeää, ja siksi
on hyvä jos keskustelua johtaa ryhmälle tuttu ihminen. Olisi
tärkeää, että kaikki ajatukset tulisivat kuulluksi ja niistä voitaisiin
väittelyn sijasta asiallisesti jutella. Keskustelu on hyvä aloittaa
ensin pareittain tai vaikka pienissä ryhmissä. Tämän jälkeen
parit/ryhmät voivat kertoa ajatuksiaan muulle ryhmälle ja kysymyksistä voidaan keskustella yhdessä.
Työryhmä:
Mouka Filmi Oy
Janette Grönfors, ideointi, temaattinen asiantuntija, Suomen Punainen Risti

Suomalaisuus-teemaan kuuluu kaksi kohtausta. Mitä on suomalaisuus ja mitä koti, uskonto ja isänmaa merkitsevät? Miten
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