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HYVÄ ELÄMÄ KUULUU KAIKILLE
Jokaisella on maailmankatsomus
Hyveet
Oikeus hyvään elämään

Opettajalle

TAVOITE

• Oppilas ymmärtää, mitä tarkoittaa maailmankatsomus.
• Oppilas saa käsityksen hyveistä ja hän pohtii hyveiden merkitystä omassa
 toiminnassaan.
• Oppilas ymmärtää, että mahdollisuus hyvään elämään kuuluu lasten ja kaikkien  
 ihmisoikeuksiin.

TAUSTATIETOA JA VINKKEJÄ

Oman uskonnon lisäksi luokassa voi olla monia muitakin asioita, joiden suhteen oppi-
laat ovat erilaisia. Tällaisia voivat oma äidinkieli, kulttuuritausta sekä omaan toiminta- 
kykyyn, terveydentilaan tai oppimiseen liittyvät asiat, kuten apuvälineiden tarve tai 
opetusjärjestelyt.  Näistä riippumatta oppilaalla on oikeus tasa-arvoiseen ja yhden- 
vertaiseen kohteluun kouluyhteisössä. Oppilaalla on myös oikeus yksityisyyteen 
koulussa. 

❶ Luvun Jokaisella on maailmankatsomus tehtävä 4 virittää oppilasryhmässä toden-
näköisesti erilaisia ajatuksia hyvästä elämästä. Tässä kannattaa korostaa, ettei olekaan 
olemassa yhtä ja samaa näkemystä maailmasta ja elämästä. Maailmankatsomus voi 
muodostua tieteellisesti todistettujen tosiasioiden, omien kokemusten, mielipiteiden ja 
uskomusten yhdistelmistä. Tärkeää on kuitenkin tuoda esille, että jokaisella on oikeus 
omaan maailmankatsomukseensa.

❷ Oikean ja väärän sekä tosiasian ja mielipiteen eroa (ks. tehtävä 2 sivulla 4) voi käsi- 
tellä yhdessä perinteisellä lippuäänestyksellä. Jaetaan jokaiselle oppilaalle äänestämis-
tä varten kaksi lappua, joissa vihreä (tai vaihtoehdon alkukirjaimella merkitty) lappu 
tarkoittaa toista vastausta ja punainen sen vastakohtaa. Luokan kaikki henkilöt voivat 
opettajan lisäksi kirjoittaa ensin paperille, kosketustaululle tai muulle yhteiselle alus-
talle väitteitä, joista äänestetään. Opettaja voi toteuttaa harjoituksen myös esimerkiksi 
Kahoot-sovelluksella (www.kahoot.it). 
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❸ Hyveiden käsittelyyn kannattaa käyttää aikaa, sillä hyveisiin liittyviä käsitteitä on 
paljon.  Yksi tapa avata teemaa on esimerkiksi käydä läpi, miten arvot ja hyveet liittyvät 
toisiinsa, ja toisaalta sitä, miten hyveet eroavat säännöistä ja käytöstavoista. Opettaja 
voi jäsentää etukäteen teemaa katsomalla hyveitä käsittelevät videot osoitteessa
www.hyveetelamassa.fi.

❹ Tehkää harjoituksena lasten oikeuksien timantti. Ohjeet löytyvät osoitteessa
www.taksvarkki.fi/sambiakenia2014/wp-content/uploads/2014/08/ 
LAPSEN_OIKEUKSIEN_TIMANTTI.pdf.
Muita lasten oikeuksiin liittyviä harjoituksia voi hyödyntää Taksvärkki ry:n sivustolta 
osoitteesta www.taksvarkki.fi/oikeesti/taksvarkki-lastenopas-www.pdf. Oppilaan 
oikeuksia käsitellään kattavasti julkaisussa Oppilaan oikeudet Suomessa. Sen voi ladata 
maksutta osoitteesta www.opike.fi →Tuotteet →Oppilaan oikeudet Suomessa. 

❺  YK:n ihmisoikeuksien julistus löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta
www.ykliitto.fi/yk70v/yk/ihmisoikeudet. Oppilaiden kanssa voi käsitellä myös YK:n 
kestävän kehityksen ohjelmaa, joka löytyy osoitteesta www.yk.fi/node/479.
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Jokaisella on maailmankatsomus

Jokaisella ihmisellä on maailmankatsomus.
Maailmankatsomus tarkoittaa sitä,
miten me suhtaudumme 
elämän suuriin kysymyksiin.
Sellaisia kysymyksiä ovat esimerkiksi:
• Mikä on elämän tarkoitus?
• Mitä on hyvä elämä?
• Mitä on pahuus?
• Miksi pahoja asioita on olemassa?
• Onko jumalaa olemassa?

Meidän jokaisen maailmankatsomus
syntyy monista asioista.
Siihen vaikuttaa esimerkiksi se,
miten oma perhe ajattelee
maailmasta ja elämästä.

Oma maailmankatsomus kehittyy
vähitellen sen mukaan, 
mitä tietää ja mitä on kokenut.
Suomalaisen lapsen 
maailmankatsomus voi siksi olla 
hyvin erilainen kuin vaikkapa lapsen,
joka on asunut elämänsä sota-alueella.

HYVÄ ELÄMÄ KUULUU KAIKILLE

Miten suomalaisen lapsen ja 
sota-alueella asuvan lapsen 
päivät voivat erota toisistaan?
Kerro kuvien perusteella.
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Tehtävä:
Keskustelkaa!

Uskonto vai tiede?

Ihmisen maailmankatsomus 
voi perustua uskontoon. 
Silloin ihminen ymmärtää Raamatun
tai muiden uskonnollisten kertomusten pohjalta,
mikä on esimerkiksi oikein tai väärin.
Luonnonuskonnoissa taas ajatellaan, 
että ihmisen elämä maapallolla on osa 
luonnon kiertokulkua.  

Toisten mielestä tiede ja tutkimus selittävät
parhaiten elämän suuret kysymykset.
Joiden maailmankatsomus perustuu
tieteeseen ja uskontoon. 

HYVÄ ELÄMÄ KUULUU KAIKILLE

1. Lisää sopiva sana lauseeseen.
 Raamatun  tieteen  elämän   
Maailmankatsomus tarkoittaa sitä, 

miten suhtaudumme ______________ suuriin kysymyksiin.
Oman maailmankatsomuksen voi muodostaa 

myös tutkimuksen ja ________________ pohjalta.

Jos ihmisen maailmankatsomus perustuu kristinuskoon, 

hän ymmärtää oikean ja väärän ______________ tekstien mukaan.

2. Merkitse, onko kyseessä tosiasia           vai mielipide           .

 Aurinko nousee joka aamu. 

 Minun mielestäni Harry Potter -kirjat ovat jännittäviä.

 On väärin, jos veljeni saa uuden puhelimen.

 Jos janottaa, on hyvä juoda vettä.

3. Mitä eroa on tosiasialla ja mielipiteellä? Keskustelkaa ryhmässä.
    
4. Mistä asioista hyvä elämä koostuu? Keskustelkaa ryhmässä.

T M
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Hyveet

Olet ehkä miettinyt,
miten pienillä teoilla saattaa 
joskus olla iso vaikutus.
Sana kiitos voi ilahduttaa
koulun ruokalan työntekijöitä.
Jos kaverisi kehuu sinua välitunnilla,
saat siitä hyvän mielen.

Meillä jokaisella on 
hyviä luonteenpiirteitä. 
Teemme niiden ansiosta hyviä asioita.
Näitä luonteenpiirteitä
kutsutaan hyveiksi.

Kun esimerkiksi puolustat kaveriasi 
kiusaamistilanteessa,
toimit rohkeasti ja oikeudenmukaisesti.
Rohkeus ja oikeudenmukaisuus
ovat esimerkkejä hyveistä.

Jos haluat heittää koripalloa 
niin monta kertaa 
kunnes saat pallon koriin,
olet sinnikäs.
Sinnikkyys on myös hyve.

HYVÄ ELÄMÄ KUULUU KAIKILLE
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Hyveet ovat tärkeä osa
hyvää elämää.
Hyveet auttavat toimimaan oikein
muiden ihmisten kanssa.
Ne tuovat iloa myös itselle.
Hyveitä voi kehittää koko elämän ajan.

Hyväntahtoisuus, kärsivällisyys
ja viisaus ovat hyveitä.
Kristinuskon hyveitä ovat usko,
toivo ja rakkaus. 

Paheista voi päästä eroon

Joskus ihmisellä voi olla 
luonteenpiirteitä, 
jotka ovat päinvastaisia kuin hyveet.
Niitä kutsutaan paheiksi
tai heikkouksiksi.

Epäkohteliaisuus on 
hyväntahtoisuuden vastakohta.
Kärsimätön ihminen ei jaksa odottaa
tai yrittää sinnikkäästi.

Erilaisista paheista voi kuitenkin
päästä eroon.
Se vaatii itsensä tuntemista ja harjoittelua.
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Tehtävä:
Keskustelkaa!

HYVÄ ELÄMÄ KUULUU KAIKILLE

1. Ympyröi laatikosta sanat tai kuvat,
 jotka ovat mielestäsi hyveitä.

raha         rakkaus           iloisuus          kiroilu          kiusaaminen

luottamus        näppärä puhelimen käyttö    hieno kampaus 

2. Yhdistä hyve ja siihen sopiva teko.

sinnikkyys •   • En anna periksi.
rohkeus •   • Uskallan tehdä asioita
        vaikeassa tilanteessa.
kärsivällisyys •  • Odotan, kunnes saan vuoroni
        vastata tunnilla.
kohtuullisuus •  • Pidän meidän uudesta kissasta,
        vaikka toivoinkin lemmikiksi koiraa.

3.  Keksi kaverisi kanssa tilanne,
 jossa lapsi toimii
 a) rohkeasti.
 b) viisaasti.
 
 Piirtäkää tilanteesta iso kuva 
 tai kertokaa tilanteesta.

4.  Keskustelkaa ryhmässä.
 Mikä tekee ihmisestä hyvän?
 Mikä tekee ihmiselle hyvää?
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Oikeus hyvään elämään

Vaikka ihmisten maailmankatsomukset 
eroaisivat toisistaan,
on ihmisissä paljon yhteistä.

Jokainen meistä tarvitsee joskus 
jonkinlaista apua ja turvaa.
Ihmiselle on myös tärkeää,
että hänet hyväksytään sellaisena kuin on.

Unelmoi!

Elämässä on hyvä asettaa 
erilaisia tavoitteita.
Ne voivat liittyä 
vaikkapa uuteen harrastukseen,
koulunkäyntiin tai 
terveellisiin elämäntapoihin.

Tavoitteet syntyvät usein unelmista.
Jos ihmisellä on unelmia, 
hän näkee elämässään hyviä asioita,
joita kannattaa tavoitella.
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Lapsen oikeuksien sopimus

Kaikki hyvät asiat elämässä eivät toteudu
vain unelmoimalla tai toivomalla.
Tarvitaan myös yhteisiä sopimuksia,
joilla varmistetaan ihmisten oikeus 
hyvään elämään.

Tällainen sopimus on esimerkiksi 
Lapsen oikeuksien sopimus.
Lähes kaikki maailman valtiot
ovat sitoutuneet noudattamaan sitä.

Lapsen oikeuksien sopimus koskee
kaikkia alle 18-vuotiaita ihmisiä maailmassa.
Sopimuksessa muun muassa mainitaan, että
• lapsia ei saa syrjiä
• lasten etu pitää ottaa huomioon
• lapsilla on oikeus elämään
 ja kehittymiseen
• lasten näkemyksiä
 täytyy kunnioittaa.

Lapsen oikeudet on sovittu YK:n eli
Yhdistyneiden Kansakuntien kokouksessa.

HYVÄ ELÄMÄ KUULUU KAIKILLE
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Ihmisoikeudet 

YK on laatinut myös 
ihmisoikeuksien julistuksen.
Se koskee 
kaikkia maailman ihmisiä.

Julistuksen mukaan ihmisoikeudet
kuuluvat kaikille ihmisille.
Sukupuoli, rotu, varallisuus, kansalaisuus,
asuinmaa, vamma tai muu seikka
eivät saa vaarantaa ihmisoikeuksia. 

Vaikka ihmisten oikeuksista 
on olemassa virallisia sopimuksia,
toisten kunnioittaminen ja arvostaminen
on jokaisen ihmisen tehtävä.
Toinen ihminen hyväksytään 
sellaisena kuin hän on.

Se on yhteisen hyvän elämän alku
kaikille ihmisille.

Ihmisoikeuksien julistuksessa on 30 kohtaa.
Niissä esimerkiksi sanotaan, että:

‒ Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina. 
‒ Jokaisella on oikeus elämään,
 vapauteen ja turvaan.
‒ Ketään ei saa kiduttaa tai pitää orjana.
‒ Kaikki ovat tasavertaisia lain edessä.
‒ Jokaisella on oikeus liikkua
 ja asua omassa maassaan.
‒ Jokaisella on oikeus lähteä maastaan
 ja palata sinne.
‒ Jos ihminen joutuu vainon kohteeksi, 
 hänellä on oikeus hakea
 turvapaikkaa muista maista.
‒ Jokaisella on mielipiteen ja uskonnon vapaus.
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Tehtävä:
1. Millaisia unelmia sinulla on?
 Mistä haaveilet?
 Kirjoita, piirrä tai liimaa sopiva kuva.

2.  Millaisia oikeuksia sinulla on

 a) koulussa? ____________________________________

  ____________________________________________

 b) kotonasi? ____________________________________

  ____________________________________________

3.  Milloin vietetään lapsen oikeuksien päivää?
 Ota selvää kalenterin tai netin avulla.

4.  Merkitse, onko lause totta          vai ei           .

Ihmisoikeudet kuuluvat samalla tavalla
vammattomille ja vammaisille ihmisille.

Ihmisoikeudet ovat käytössä vain Suomessa.

Ihmisoikeudet toteutuvat jo kaikkialla maailmassa.

T E
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Tehtävä:

HYVÄ ELÄMÄ KUULUU KAIKILLE

5. Tutki kuvia.
 Rastita ne kuvat, joissa 
 ihmisoikeudet mielestäsi toteutuvat.
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