
USKONTO
yläkoulu

Lisämateriaali

Elias Tanni



TIEDUSTELUT
Opike
Linnoitustie 2 B, 02600 Espoo
tilaukset@kvl.fi
www.opike.fi
www.kehitysvammaliitto.fi

Käsikirjoitus: Elias Tanni 
Toimitus: Julia Opas
Selkokielen tarkistus: Jenni Saarilahti 
Piirroskuvitus: Maria Wager, Tiia Lehto
Kannen kuva: Maria Wager 
Muut kuvat: Jonathan Lampel/Unsplash (s. 4), 
Darshan Chudasama/Unsplash (s. 5),
Roméo A./Unsplash (s. 7),
rhythmuswege/Pixabay (s. 9),
AussieActive/Unsplash (s. 21), 
Wikimedia Commons (s. 25),
Mr. Showman/Wikimedia Commons (s. 27)

Ulkoasu: Birgit Tulla

© Elias Tanni ja Kehitysvammaliitto ry, 2022
ISBN 978-951-580-786-1

Kopiointiehdot
Tämän materiaalin digitaalinen jakaminen
(esimerkiksi tiedostona sähköpostilla tai 
oppilaitoksen omassa verkkoympäristössä) on kielletty. 
Oppilaan sivuja voi tulostaa ja kopioida manuaalisesti.



3Päivänselvää • USKONTO yläkoulu • Lisämateriaali
© 2022 Opike • www.opike.fi

○◌ Kopiointi sallittu

Sisällys

Lisämateriaalia lukuun 2 (Hindulaisuus ja buddhalaisuus)
Buddhalaisuuden suuntauksia .........................................................4

Lisämateriaalia lukuun 3 (Kiinan ja Japanin uskonnot)
Shintolaisuus ja japanilainen kulttuuri  ............................................6
Kaukoidän kulttuurien vaikutus länsimaissa ....................................8

Lisämateriaalia lukuun 5 (Kristinuskon alku ja keskiaika)
Nikean uskontunnustus .................................................................10
Paavin ja kuninkaiden riidat...........................................................12
John Wycliffe ja Jan Hus  ................................................................14
Ajattelun muutos keskiajalla ..........................................................16

Lisämateriaalia lukuun 7 (Kirkko reformaation jälkeen)
Puritaanit  .....................................................................................18
Yhdysvaltojen synty  ......................................................................20
Valistuksen ajattelijoita .................................................................22
Ranskan suuri vallankumous .........................................................24

Lisämateriaalia lukuun 8 (Suomalainen muinaisusko)
Muinaisusko paikannimissä ...........................................................26

Lisämateriaalia lukuun 11 (Hyvä elämä)
Kuvaileva ja normatiivinen etiikka  ................................................29
Itseisarvo ja välinearvo ......................................................................30



4Päivänselvää • USKONTO yläkoulu • Lisämateriaali
© 2022 Opike • www.opike.fi

○◌ Kopiointi sallittu

Lisämateriaalia lukuun 2 (Hindulaisuus ja buddhalaisuus)Lisämateriaalia lukuun 2 (Hindulaisuus ja buddhalaisuus)

Buddhalaisuuden suuntauksia

Buddhalaisuuden pääsuunnat ovat 
mahajana ja theravada. 
Theravada on tarkempi ja perinteisempi.
Se opettaa, että jumalaa ei ole olemassa.
Mahajanassa on myös suuntauksia, 
joissa Buddhaa pidetään jumalana. 

Buddhalaisuutta voidaan yleisesti pitää 
joko uskontona tai elämänviisautena.
Buddha itse opetti, 
että hän ei ole jumala 
vaan tavallinen ihminen. 
Hän ei myöskään opettanut ihmisiä 
palvelemaan muita jumalia. 

Suurin osa buddhalaisista kuuluu 
mahajana-suuntaukseen. 
Sen tärkein alalaji on zen-buddhalaisuus, 
joka on syntynyt Kiinan ja Japanin alueella. 
Sana zen tulee japanin kielestä. 
Se tarkoittaa meditaatiota eli mietiskelyä. 

Suuri Buddha-patsas Kiinassa.
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○◌ Kopiointi sallittu

Lisämateriaalia lukuun 2 (Hindulaisuus ja buddhalaisuus)

Tehtävä:

1. a) Mitkä ovat buddhalaisuuden pääsuunnat? 
 b) Mitä Buddha opetti jumalista?
 c) Mitä on meditaatio? 
2.  Buddhalaisuutta voidaan pitää uskontona 
 tai ohjeena siitä, miten ihmisen täytyy elää. 
 Kumpi se on teidän mielestänne? Miksi? 
 Keskustelkaa yhdessä.

Buddhalainen temppeli vuoren rinteellä. 
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Lisämateriaalia lukuun 3 (Kiinan ja Japanin uskonnot)

Shintolaisuus ja japanilainen kulttuuri

Shintolaisuus on Japanin kansallinen uskonto. 
Se liittyy vahvasti japanilaiseen kulttuuriin 
ja yhteiskuntaan.

Japanissa arvostetaan hyviä tapoja 
ja muiden ihmisten kunnioittamista.
Myös puhtaudesta huolehtiminen on tärkeää.

Japanilainen ei saa tuottaa häpeää 
itselleen tai perheelleen. 
Ihmisen täytyy käyttäytyä hyvin, 
jotta muut saavat hänestä 
myönteisen vaikutelman. 

Japanilainen teeseremonia on 
äärimmäinen esimerkki hyvästä käytöksestä. 
Seremonian jokainen liike 
noudattaa tarkkoja sääntöjä.
Siksi seremonia voi kestää monta tuntia.

Koulussa ja työssä menestyminen on tärkeää. 
Vanhemmat vievät pieniäkin lapsia 
kursseille ja maksulliseen tukiopetukseen, 
jotta nämä eivät jää koulussa jälkeen.

Työntekijän täytyy olla huolellinen 
ja uskollinen työnantajalleen. 
Myös työntekijästä huolehditaan yleensä.

Työntekijöiden huolellisuus on johtanut siihen, 
että Japanissa on voitu valmistaa 
korkealaatuisia tuotteita myyntiin 
kohtuullisen hintaisina ympäri maailmaa. 
Näitä tuotteita ovat erityisesti autot 
ja elektroniikkatuotteet, kuten tietokoneet. 
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○◌ Kopiointi sallittu

Tehtävä:

Lisämateriaalia lukuun 3 (Kiinan ja Japanin uskonnot)

Japanilainen nainen suorittaa teeseremoniaa.

1.  a) Millainen on japanilainen teeseremonia? 
 b) Missä asioissa menestyminen on tärkeää Japanissa?
2.  Millaista käytöstä Japanissa arvostetaan? 
 Mitä hyvää ja mitä huonoa siinä mielestäsi on? 
3.  On sanottu, että shintolaisuudessa puhutaan häpeästä, 
 kun taas kristinuskossa puhutaan syyllisyydestä. 
 Mitä yhteistä ja mitä eroa on häpeällä ja syyllisyydellä? 
 Mitä hyvää tai pahaa näissä tunteissa on? 
 Keskustelkaa yhdessä.

Tietoa:
Seremonia tarkoittaa juhlallista rituaalia.

Teeseremonia on japanilaista taidetta. 
Siinä valmistetaan 
ja juodaan vihreää teetä. 
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Lisämateriaalia lukuun 3 (Kiinan ja Japanin uskonnot)

Kaukoidän kulttuurien vaikutus länsimaissa

Pitkään oli niin, 
että Kaukoidän uskonnot eivät juuri 
vaikuttaneet eurooppalaisten elämään. 
Ihmisten välinen vuorovaikutus on 
kuitenkin lisääntynyt todella paljon 
viime vuosikymmenten aikana. 

Toiset kulttuurit ovat alkaneet 
vaikuttaa omaan kulttuuriimme. 
Esimerkiksi japanilainen sarjakuva eli manga 
on levinnyt Japanista Suomeen 
ja muualle maailmaan.

New age

Myös uskonnot ovat sekoittuneet keskenään 
ja saaneet toisistaan vaikutteita.
On syntynyt uusia uskonnollisia liikkeitä, 
joissa yhdistetään piirteitä monesta uskonnosta. 
Niissä voidaan ajatella, 
että kaikki uskonnot ovat pohjimmiltaan 
samaa merkityksen ja totuuden etsintää.

Länsimaissa syntynyttä uudenlaista 
uskonnollisuutta ja henkisyyttä 
kutsutaan nimellä new age. 
Se tarkoittaa uutta aikakautta. 

New age korostaa ihmisen henkistä kehitystä. 
Siihen kuuluu mietiskelyn menetelmiä, 
kuten meditaatiota ja joogaa, 
jotka ovat peräisin Kaukoidän uskonnoista. 

New ageen kuuluu myös uskomushoitoja, 
jotka pyrkivät ihmisen hyvinvointiin. 
Ei ole kuitenkaan tieteellisiä todisteita siitä, 
onko uskomushoidoista hyötyä. 
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Tehtävä:

1.  a) Mitä tarkoittaa new age? 
 b) Millaisia asioita siihen kuuluu?
2.  Ottakaa selvää, 
 millaisia uskomushoitoja on olemassa. 
 Valitkaa niistä yksi. 
 Selvittäkää, mitä siinä tehdään 
 ja mikä sen tarkoitus on.
3. Puhukaa erilaisista uskomushoidoista. 
 Milloin niistä voi olla hyötyä? 
 Voiko niistä olla haittaa? Missä tilanteissa? 

Uskomushoito nimeltä reiki on 
levinnyt Japanista länsimaihin. 
Siinä uskotaan, että hoitaja siirtää 
hoidettavaan energiaa käsien kautta.  

Lisämateriaalia lukuun 3 (Kiinan ja Japanin uskonnot)
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Lisämateriaalia lukuun 5 (Kristinuskon alku ja keskiaika)

Nikean uskontunnustus idän kirkossa

Me uskomme yhteen Jumalaan, 
Isään, Kaikkivaltiaaseen, 
taivaan ja maan, 
kaikkien näkyväisten 
ja näkymättömien Luojaan, 

ja yhteen Herraan, 
Jeesukseen Kristukseen, 
Jumalan ainoaan poikaan, 
joka ennen aikojen alkua on Isästä syntynyt, 
Jumala Jumalasta, 
Valkeus Valkeudesta, 
tosi Jumala tosi Jumalasta, 
syntynyt, ei luotu, 
joka on samaa olemusta kuin Isä, 
joka meidän ihmisten 
ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, 
tuli lihaksi Pyhästä Hengestä ja neitsyt Mariasta, 
ja syntyi ihmiseksi, 
meidän edestämme ristiinnaulittiin 
Pontius Pilatuksen aikana, 
kärsi kuoleman ja haudattiin, 
nousi kuolleista kolmantena päivänä, 
niin kuin on kirjoitettu, 
astui ylös taivaisiin, 
istuu Isän oikealla puolella 
ja on kirkkaudessa tuleva takaisin 
tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, 
ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. 

Uskomme Pyhään Henkeen, 
Herraan ja eläväksi tekijään, 
joka lähtee Isästä, 
ja jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa 
kumarretaan ja kunnioitetaan, 
ja joka on puhunut profeettojen kautta. 
Uskomme yhden, pyhän, 
yhteisen ja apostolisen seurakunnan. 
Tunnustamme yhden kasteen 
syntien anteeksiantamiseksi, 
odotamme kuolleiden ylösnousemusta 
ja tulevan maailman elämää.
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Lisämateriaalia lukuun 5 (Kristinuskon alku ja keskiaika)

Nikean uskontunnustus lännen kirkossa

Me uskomme yhteen Jumalaan,
Isään, Kaikkivaltiaaseen,
taivaan ja maan, 
kaikkien näkyväisten 
ja näkymättömien Luojaan, 

ja yhteen Herraan, 
Jeesukseen Kristukseen, 
Jumalan ainoaan poikaan, 
joka ennen aikojen alkua on Isästä syntynyt, 
Jumala Jumalasta, 
Valkeus Valkeudesta,
tosi Jumala tosi Jumalasta, 
syntynyt, ei luotu,
joka on samaa olemusta kuin Isä, 
joka meidän ihmisten 
ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista,
tuli lihaksi Pyhästä Hengestä ja neitsyt Mariasta, 
ja syntyi ihmiseksi,
meidän edestämme ristiinnaulittiin 
Pontius Pilatuksen aikana,
kärsi kuoleman ja haudattiin,
nousi kuolleista kolmantena päivänä, 
niin kuin on kirjoitettu, 
astui ylös taivaisiin,
istuu Isän oikealla puolella
ja on kirkkaudessa tuleva takaisin 
tuomitsemaan eläviä ja kuolleita,
ja jonka valtakunnalla ei ole loppua.

Uskomme Pyhään Henkeen,
Herraan ja eläväksi tekijään,
joka lähtee Isästä ja Pojasta, 
ja jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa 
kumarretaan ja kunnioitetaan,
ja joka on puhunut profeettojen kautta.
Uskomme yhden, pyhän, 
yhteisen ja apostolisen seurakunnan.
Tunnustamme yhden kasteen 
syntien anteeksiantamiseksi,
odotamme kuolleiden ylösnousemusta
ja tulevan maailman elämää.
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Tietoa:
Aateliset olivat ihmisiä, 
jotka perivät vanhemmiltaan
aseman, omaisuuden 
ja oikeuden periä veroa.

Lisämateriaalia lukuun 5 (Kristinuskon alku ja keskiaika)

Paavin ja kuninkaiden riidat

Keskiajalla kuninkaat antoivat 
maa-alueita palkkioksi ihmisille, 
jotka auttoivat heitä taisteluissa.
Ajan myötä näistä palkkioista tuli oikeuksia, 
jotka siirtyivät perintönä seuraavalle sukupolvelle. 
Näin syntyi aatelisten yhteiskuntaluokka.

Myöhemmin kuninkaat saivat 
enemmän valtaa omilla alueillaan. 
He alkoivat itse nimittää muita aatelisia, 
jotka keräsivät veroja kuninkaalle. 

Kuninkaat alkoivat vastustaa paavin määräyksiä 
eivätkä suostuneet antamaan kirkolle rahaa. 
Se aiheutti riitoja paavin ja kuninkaiden välille.

Tilanne oli sekava. 
Kun paavi oli lomamatkalla Avignonissa, 
Roomassa valittiin paaviksi toinen henkilö.
Myös paavit riitelivät keskenään 
ja kiistelivät siitä, kumpi oli oikea paavi. 
Joskus paaveja oli jopa kolme samaan aikaan.
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Tehtävä:

Lisämateriaalia lukuun 5 (Kristinuskon alku ja keskiaika)

1. a) Miten aatelisten yhteiskuntaluokka syntyi? 
 b) Miksi paavi ja kuninkaat riitelivät? 
 c) Mistä paavit kiistelivät keskenään?
2.  Mitä kuvassa tapahtuu? 
3.  Paavin valta kaapattiin, 
 kun hän oli lomamatkalla. 
 Mitä muita esimerkkejä vallan vaihtumisesta 
 tiedätte historiasta? Keskustelkaa yhdessä.
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Tietoa:
Katolinen kirkko myi 
ihmisille aneita. 
Aneiden avulla ihminen sai
hyvittää syntinsä 
ja ostaa pelastuksen. 

Lisämateriaalia lukuun 5 (Kristinuskon alku ja keskiaika)

John Wycliffe ja Jan Hus

Monet ihmiset halusivat uudistaa kirkkoa. 
He halusivat, 
että kirkko huolehtii tavallisista ihmisistä.
1300-luvulla tärkeimmät kirkon uudistajat 
olivat John Wycliffe ja Jan Hus. 

John Wycliffe oli englantilainen 
pappi ja yliopiston opettaja. 
Hän moitti kirkon rikkauksia ja valtaa. 
Hän myös halusi, että ihmiset saavat 
lukea Raamattua omalla kielellään. 
Wycliffe aloittikin ensimmäisenä 
Raamatun kääntämisen englanniksi. 

Jan Hus oli tsekkiläinen pappi, 
joka vastusti anekauppaa. 
Jan sai rangaistuksen, 
koska hän opetti kirkkoa vastaan.
Hänet poltettiin roviolla eli suuressa nuotiossa. 
Kertomuksen mukaan 
Jan huudahti ennen kuolemaansa:
– O sancta simplicitas! 

Tämä sanonta on suomeksi 
”Voi pyhä yksinkertaisuus!”.
Jan lausui nämä sanat, 
sillä hän näki yksinkertaisen mummon, 
joka kantoi rovioon lisää polttopuita. 
Mummo luuli, että näin hän saa itse
paremman paikan taivaassa 
kuolemansa jälkeen. 
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Tehtävä:

Lisämateriaalia lukuun 5 (Kristinuskon alku ja keskiaika)

1.  a) Kuka oli John Wycliffe ja mitä hän teki? 
 b) Kuka oli Jan Hus? 
 c) Millaisen rangaistuksen hän sai? 
2.  Kirjoita puhekuplaan, mitä Jan Hus huudahti. 
3. Mitkä asiat ovat sinun mielestäsi liian yksinkertaisia?
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Lisämateriaalia lukuun 5 (Kristinuskon alku ja keskiaika)

Ajattelun muutos keskiajalla

Keskiajan lopulla ajattelutapa alkoi muuttua. 
Tiede ja taide alkoivat erota kirkon opeista. 
Suuret keksinnöt vähensivät 
ihmisten uskoa kirkon valtaan.
Ihmisiä ja heidän saavutuksiaan 
alettiin arvostaa enemmän. 

Yksi muuttuva käsitys oli se, 
että maapallo kiertää aurinkoa. 
Aiemmin luultiin, 
että aurinko kiertää maapalloa. 

Muita muuttuvia käsityksiä olivat muun muassa: 
 • Kuurot voivat oppia kielen.
 • Kieli on sopimuksia, 
  joita ihmiset ovat tehneet.
 • Musiikissa voi soida 
  monta melodiaa päällekkäin.
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Tehtävä:

Lisämateriaalia lukuun 5 (Kristinuskon alku ja keskiaika)

1.  Katso kuvaa. 
 Miten maailmankuva muuttui keskiajan lopulla? 
 Selvittäkää, kuka tai ketkä erityisesti 
 vaikuttivat tähän käsitykseen. 
2.  Leonardo da Vinci oli yksi 
 keskiajan kuuluisimmista tieteilijöistä. 
 Ottakaa selvää, millaisia keksintöjä hän teki. 
 Miten hän vaikutti ajattelun muuttumiseen?
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Lisämateriaalia lukuun 7 (Kirkko reformaation jälkeen)

Puritaanit 

1600-luvulla Englannissa 
alettiin arvostella kirkkoa, 
koska se oli läheisessä yhteydessä 
valtioon ja rikkaisiin ihmisiin. 
Tavalliset ihmiset eivät saaneet kirkosta apua.

Jotkut eivät suostuneet 
osallistumaan kirkon toimintaan.
He järjestivät omia uskonnollisia tilaisuuksiaan. 
Tällaisia olivat esimerkiksi puritaanit, 
jotka noudattivat tarkasti Raamattua. 

Puritaaneja alettiin vainota 
ja heidän oli vaikeaa saada töitä. 
He päättivät lähteä Mayflower-laivalla 
uuteen maailmaan eli Amerikkaan. 
Tuolloin Euroopan maat kilpailivat 
Amerikan alueiden omistuksesta.
Puritaanit päättivät, 
että uudessa kotimaassaan 
ketään ei vainota uskonnon takia. 

Puritaanit ajattelivat, 
että Jumala on määrännyt ihmisen kohtalon 
jo ennen tämän syntymää.
Jos ihminen rikastuu ja menestyy elämässään, 
hän pääsee taivaaseen kuoleman jälkeen.
Siksi amerikkalaiseen unelmaan kuului ajatus 
näyttää omaa onnistumistaan rikastumalla.
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Tehtävä:

Lisämateriaalia lukuun 7 (Kirkko reformaation jälkeen)

1.  a) Miksi Englannissa alettiin arvostella kirkkoa?
 b) Keitä olivat puritaanit? 
 c) Mihin he lähtivät? 
2.  Mitä laivaa kuva esittää? 
3.  Puritaanit uskoivat, 
 että Jumala määrää ihmisen kohtalon 
 jo ennen tämän syntymää.
 Mitä mieltä olette tästä ajatuksesta? 
 Keskustelkaa yhdessä.
4.  Pohtikaa yhdessä, 
 mitä amerikkalainen unelma voi tarkoittaa. 
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Tietoa: Tietoa:
Tutkimusmatkailija
Kristoffer Kolumbus
löysi Amerikan. 
Hän luuli, että oli tullut Intiaan. 
Siksi Pohjois-Amerikan
alkuperäisasukkaita on
kutsuttu myös intiaaneiksi.

Siirtokunta tarkoittaa 
toiseen maahan muuttaneiden 
vierasmaalaisten yhteisöä.

Lisämateriaalia lukuun 7 (Kirkko reformaation jälkeen)

Yhdysvaltojen synty 

Eurooppalaiset valtasivat Pohjois-Amerikan 
ja toivat sinne mukanaan kristinuskon. 
Siellä asui alkuperäiskansoja, 
joilla oli omat uskontonsa. 

Eurooppalaiset alkoivat käännyttää 
alkuperäisasukkaita kristinuskoon. 
Ikävä kyllä se johti myös ajatteluun, 
että nämä alkuperäisasukkaat eivät ole edes ihmisiä. 
Eurooppalaisten ja alkuperäisasukkaiden yhteistyö 
oli silti monessa paikassa rauhallista. 

Englannista muuttaneet uudisasukkaat 
perustivat kolmetoista siirtokuntaa 
Pohjois-Amerikan itärannikolle.
Siirtokunnat eivät olleet tyytyväisiä, 
koska Englanti keräsi niiltä korkeita veroja. 

Siirtokunnat alkoivat vaatia itsenäisyyttä.
Siirtokunnat allekirjoittivat 
itsenäisyysjulistuksen vuonna 1776. 
Tuolloin syntyi Yhdysvaltojen valtio.

Itsenäisyysjulistukseen kirjattiin 
tärkeäksi asiaksi uskonnonvapaus 
sekä uskonnon ja valtion
erottaminen toisistaan. 
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Tehtävä:

Lisämateriaalia lukuun 7 (Kirkko reformaation jälkeen)

1.  a) Miksi siirtokunnat halusivat itsenäistyä?
 b) Milloin Yhdysvaltojen valtio syntyi? 
 c) Mitä uskontoon liittyviä asioita 
     kirjattiin itsenäisyysjulistukseen?
2.  Miksi Amerikan alkuperäisasukkaita 
 on kutsuttu myös intiaaneiksi? 
 Etsikää tietoa, millaisia piirteitä 
 heidän uskontoihinsa kuuluu.
3.  Selvittäkää, 
 milloin ja miksi Yhdysvalloissa on 
 alettu viettää kiitospäivää (Thanksgiving).
 Miten sitä vietetään nykyisin? 
 Millaista ruokaa silloin syödään?

Vapaudenpatsas esittää
Vapauden jumalatarta. 
Patsas sijaitsee New Yorkissa,
Yhdysvalloissa. 
Se on yksi maailman kuuluisimmista 
patsaista.
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Tietoa:
Rene Descartesin oppia 
kutsutaan nimellä
kartesiolaisuus.

Lisämateriaalia lukuun 7 (Kirkko reformaation jälkeen)

Valistuksen ajattelijoita

1700-luvulla syntyi valistuksen aate.
Sen aikana korostettiin tietoa ja järkeä. 

Valistuksen aloitti ranskalainen ajattelija, 
jonka nimi oli Rene Descartes. 
Hän ajatteli, että kaikkiin asioihin 
täytyy suhtautua epäilevästi. 
Ihminen voi luottaa vain siihen, 
että osaa ajatella.
Descartesin tunnetuin lause on 
”Ajattelen, siis olen” 
(latinan kielellä Cogito, ergo sum).

Samaan aikaan kun Yhdysvallat itsenäistyi 
ja eurooppalaiset kilpailivat 
Pohjois-Amerikan alueista, 
Ranskassa alettiin vastustaa vallanpitäjiä.
Myös uskonto nähtiin vallanpitäjien keinona 
pitää ihmiset tyytyväisinä,
että nämä eivät ala vaatia oikeuksiaan. 

Voimakkain uskonnon vastustaja oli 
ranskalainen ajattelija nimeltä Voltaire. 
Hän piti kristinuskoa epäuskottavana taikauskona, 
josta täytyy päästä eroon.

Kaikki eivät olleet yhtä jyrkkiä 
mielipiteissään kuin Voltaire. 
Moni arvosti Jeesuksen opetuksia oikeasta ja väärästä. 
Ihmisen omaa ajattelua alettiin kuitenkin pitää 
tärkeämpänä kuin kristinuskon oppia.
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○◌ Kopiointi sallittu

Tehtävä:

Lisämateriaalia lukuun 7 (Kirkko reformaation jälkeen)

1.  Keitä olivat Rene Descartes ja Voltaire? 
2.  Piirroskuva esittää Rene Descartesia. 
 Mikä oli hänen tunnetuin lauseensa? 
 Kirjoita se ajatuskuplaan. 
3.  Selvitä, mikä oli Voltairen oikea nimi.
4.  Voltaire ennusti, 
 että ”sadan vuoden kuluttua Raamattu on kirja, 
 joka on vain museossa”. 
 Näin ei kuitenkaan käynyt. 
 Miksi Voltairen ennustus ei toteutunut? 
 Onko se hyvä vai huono asia? Pohtikaa yhdessä.
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○◌ Kopiointi sallittu

Tietoa: Tietoa:
Vallankumous
tarkoittaa tilannetta, 
jossa maan hallitsija
syrjäytetään vallasta.

Giljotiini on laite, 
joka katkaisee
ihmisen kaulan.

Lisämateriaalia lukuun 7 (Kirkko reformaation jälkeen)

Ranskan suuri vallankumous 

Ranskassa kuninkaat elivät ylellistä elämää, 
vaikka miljoonat kansalaiset kärsivät köyhyydestä.
Ihmiset eivät olleet tyytyväisiä.
Siitä alkoi väkivaltainen vallankumous.

1700-luvun lopulla ranskalaiset 
kokoontuivat Pariisin kaduille 
ja valtasivat Bastiljin vankilan. 
He menivät vapauttamaan vankeja, 
jotka oli vangittu epäreiluilla perusteilla. 
Tilalle vankilaan vietiin kuninkaan läheisiä.

Tämän vallankumouksen yksi tavoite oli 
päästä eroon uskonnosta. 
Monet papit ja piispat teloitettiin giljotiinilla. 
Kirkkoja otettiin muuhun käyttöön. 
Seitsenpäiväisestä viikosta luovuttiin, 
koska se perustui Raamatun luomiskertomukseen. 
Sen tilalle tuli kymmenpäiväinen viikko.

Uskonnosta ei kuitenkaan päästy eroon. 
Pian Ranskaa hallitsi yksinvaltias, 
keisari Napoleon Bonaparte. 
Hän sopi Ranskan riidan paavin kanssa 
ja otti takaisin käyttöön seitsenpäiväisen viikon.
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○◌ Kopiointi sallittu

Tehtävä:

Lisämateriaalia lukuun 7 (Kirkko reformaation jälkeen)

1.  Miksi Ranskassa alkoi vallankumous? 
 Miten se liittyi uskontoon?
2.  Ottakaa selvää, mitä tarkoitetaan, 
 jos ihmisellä on ”Napoleon-kompleksi”. 
 Millaista ihmistä sillä kuvataan? 
3.  Kuvittele, että saat itse päättää, 
 kuinka monta päivää on yhdessä viikossa. 
 Mitä päätät? Miksi?

Maalaus Bastiljin vankilan valtauksesta.
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○◌ Kopiointi sallittu

Lisämateriaalia lukuun 8 (Suomalainen muinaisusko)

Muinaisusko paikannimissä

Suomessa on yhä luonnonpaikkojen nimiä, 
jotka eivät tule suomen tai saamen kielistä. 
Tällaisia nimiä ovat esimerkiksi 
järvien nimet Päijänne, Inari ja Saimaa 
sekä korkeiden kohtien nimet Koli ja Vuokatti. 
Tutkijat ovatkin arvelleet, 
että Suomen alueella on 
saattanut asua jokin muu heimo 
ennen suomen- ja saamenkielisiä asukkaita.

Suomalaiset ja saamelaiset ovat asuneet 
rauhallisesti rinnakkain pitkän aikaa. 
Tästä kertoo esimerkiksi se, 
että eri puolilla Suomea on monta 
Lappiin liittyvää paikannimeä. 
Niitä ovat muun muassa 
Lappeenranta, Lapväärtti ja Lapinjärvi. 

Saamen kielen yleisnimiä on 
eniten Itä-Suomen paikannimissä. 
Tällaisia nimiä ovat muun muassa 
Lieksa (suo) ja Eno (vuolas virta). 
Lapissa taas on Enontekiö 
(paikka, jossa syntyy vuolaita virtoja). 

Suomen itäisin paikka on Ilomantsi. 
Ilomantsin nimi tulee 
saamen kielen sanasta ylimmäinen.
Aiemmin luultiin, 
että Ilomantsin nimi tulee Iljasta, 
joka on profeetta Elian nimi 
venäjänkielisessä Raamatussa.
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○◌ Kopiointi sallittu

Tehtävä:

Lisämateriaalia lukuun 8 (Suomalainen muinaisusko)

Pyhän profeetta Elian kirkko on 
ortodoksinen kirkko Ilomantsissa.

1. Sivulla 26 mainitaan monta paikannimeä. 
 a) Luettele nimiä, 
      jotka eivät tule suomen tai saamen kielistä. 
 b) Luettele nimiä, 
      jotka ovat tulleet saamen kielestä. 
2.  Etsikää kartalta paikat, 
 jotka mainitaan tekstissä.
3. Ota selvää, mistä oma kotikuntasi 
 on saanut nimensä. 
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○◌ Kopiointi sallittu

Tietoa:
Normit ovat 
sääntöjä ja ohjeita.
Normatiivinen
tarkoittaa ohjeellista.

Lisämateriaalia lukuun 11 (Hyvä elämä)

Kuvaileva ja normatiivinen etiikka

Etiikka voidaan jakaa kuvailevaan 
ja normatiiviseen etiikkaan. 
Kuvaileva etiikka selvittää ihmisten 
vastauksia moraalisiin kysymyksiin. 
Normatiivisessa etiikassa pohditaan, 
millaista moraalin pitäisi olla. 

Etiikan tärkeä peruskysymys on se, 
mistä moraali tulee. 
Onko moraali ihmisellä syntymästä lähtien 
vai täytyykö se opettaa? 
Onko vauvalla moraalia? 
Onko moraali samanlainen luonnonilmiö 
kuin esimerkiksi säätila tai painovoima? 
Miten moraali ja uskonto liittyvät toisiinsa? 
Onko moraali yhteinen vai yksityinen asia?

Nämä kaikki ovat kysymyksiä, 
joihin on vaikeaa vastata. 
Silti niihin on tärkeää miettiä vastauksia. 

Yksi hyvä tapa on tutkia, 
mitä näihin kysymyksiin on vastattu 
eri aikoina ja eri puolilla maailmaa. 
Nämä vastaukset ovat tärkeitä, 
kun mietitään vaikkapa lakeja ja rangaistuksia. 
Mitkä ovat sopivia rangaistuksia 
esimerkiksi varkaudesta tai tappamisesta? 
Mistä asioista lapsi saa itse päättää?
Minkä ikäinen ihminen voi 
päättää itse kaikista asioistaan? 
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○◌ Kopiointi sallittu

Tehtävä:

Lisämateriaalia lukuun 11 (Hyvä elämä)

1.  Merkitse taulukkoon, 
 kuinka pahoina pidät 
 seuraavia tekoja asteikolla 1–4.

Auton varastaminen parkkipaikalta

Musiikin, elokuvien tai pelien lataaminen netistä ilman lupaa

Toisen kotiin murtautuminen ja tavaroiden varastaminen

Käsilaukun varastaminen ohikulkijalta

Lukitun polkupyörän varastaminen pyörätelineestä

Lukitsemattoman polkupyörän varastaminen kadulta 

Lunttaaminen kokeessa

Toisen kirjoittaman tekstin kopioiminen omaan kotitehtävään

Kaverin mopon lainaaminen ilman lupaa

Ruuan varastaminen kaupasta, jos ei ole rahaa ruokaan

Irtokarkkien syöminen kaupassa ilman niiden maksamista

Ilman lippua matkustaminen bussilla

Oppitunnin häiritseminen

Toisen oppilaan kiusaaminen 

Koulun omaisuuden rikkominen tai potkiminen

2.  Katso yllä olevaa listaa. 
 Mikä on mielestäsi pahin teko? 
 Entä mikä on vähiten paha teko? 
 Perustele vastauksesi.
3.  Valitse listasta vähintään yksi teko. 
 Kuvittele, että annat rangaistuksen sen tekijälle.
 Millaisen rangaistuksen annat?
 Pitääkö tekijän saada sakot tai joutua vankilaan? 
 Jos pitää, kuinka isot sakot 
 tai kuinka pitkä vankeustuomio on sopiva?
4.  Keskustelkaa yhdessä kysymyksistä, 
 joita on esitetty kappaleen tekstissä.

1) ei ollenkaan paha 
2) hieman paha 
3) melko paha 
4) todella paha
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Lisämateriaalia lukuun 11 (Hyvä elämä)

Itseisarvo ja välinearvo 

Kuvittele tilanne, jossa välitunnilla 
etsitään osallistujia jalkapallopeliin. 
Paikalla on ehkä muutama jalkapallofani, 
joiden mielestä välitunnilla on hauskaa vain, 
jos siellä pelataan jalkapalloa. 
Ehkä he jopa haaveilevat ammattilaisen urasta.
Heille jalkapallon pelaaminen on itseisarvo 
eli itsessään arvokas ja tavoiteltava asia. 

Peliin tulee kuitenkin mukaan myös niitä, 
jotka eivät ole yhtä kiinnostuneita jalkapallosta.
Ehkä he ovat mukana siksi, 
että välitunnilla ei ole muuta tekemistä. 
He ehkä haluavat vain 
viettää aikaa kavereidensa kanssa.
Heille jalkapallon pelaaminen on välinearvo 
eli keino saavuttaa jotakin tärkeämpää. 
Tässä tapauksessa tärkeämpi asia voi olla 
esimerkiksi se, että ei jää yksin välitunnilla. 

Meillä kaikilla on tärkeitä itseisarvoja, 
joita yritämme saavuttaa välinearvojen avulla. 
Vaikka meillä on erilaisia arvoja, 
jokaisen ihmisen elämän pitäisi
olla kaikille yhteinen itseisarvo. 
Se on perusarvo, jonka pohjalta 
kaikkia muita päätöksiä pitäisi arvioida.
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Lisämateriaalia lukuun 11 (Hyvä elämä)

Tehtävä:

1.  Mitä tarkoittaa itseisarvo?
 Miten se eroaa välinearvosta? 
2.  Pohdi omia arvojasi. 
 Mitä itseisarvoja sinulla on 
 eli mitä tavoittelet ja pidät tärkeänä? 
 Mainitse ainakin viisi asiaa. 
3.  Millaisia välinearvoja käytät 
 itseisarvojen saavuttamiseen?


