Elintärkeät metsät
Tehtäväpaketti puun käytöstä ja kiertotaloudesta katsomusaineisiin

A. Puu on pyhä ympäri maailman
Monissa maailmanuskonnoissa ja eri kansojen perimätiedossa puihin liitetään useita
merkityksiä. Puut saatetaan nähdä pyhinä, alkuvoimaisina, elämän antajina. Ne voivat
antaa jollekin henkilölle tai ilmiölle erityisen merkityksen.

Tehtävä 1:
• Oppilaiden tehtävänä on tutustua kuviin (diat 3-6) ja selvittää, mihin uskontoon tai
perinteeseen ne liittyvät.
• Dia 7: kuvatekstit ovat vain opettajaa varten.

A. Puu on pyhä ympäri maailman
A) Iso tammi ja kalevalaista kuvastoa  SUOMALAINEN KANSANPERINNE
Kalevalassa ISO TAMMI on jättimäinen, taivaan peittävä puu, ns. maailmanpuu. Se kasvaa maailmaan jo aikojen alussa, kun maailmaa vielä muokataan ja luodaan.
Tammi peittää kuun ja auringon, ja maailmaan tulee pimeä. Puulle etsitään kaatajaa, mutta tehtävässä epäonnistutaan. Lopulta merestä tulee pieni vaskeen
pukeutunut mies, joka kasvaa jättiläiseksi ja iskee kolmella iskulla puun poikki. Tämän seurauksena valo vapautuu ja maailma on valmis. Puun erityislaatuiset
taikavoimat vapautuvat ihmisten iloksi.

B) Laakeriseppele antiikin jumala Apollonin päässä + laakeripuu  ANTIIKIN KREIKAN USKONTO / MYTOLOGIA
Antiikin Kreikan mytologiassa on kertomus laakeripuun synnystä. Kreikkalainen jumala Apollon rakastui jokinymfi Dafneen, joka oli joen jumala Peneisoksen tytär.
Peneisos ei katsonut Apollonin lähentelyjä hyvällä ja muutti tämän vuoksi tyttärensä Dafnen laakeripuuksi. Sen jälkeen Apollon käytti päässään laakeriseppelettä
osoittaakseen, että hänen rakkautensa ei sammunut. Laakeripuu olikin kreikkalaisille Apollon pyhä puu ja kulttuurin vertauskuva.

C) Elämänpuu kristillisessä viitekehyksessä, Eedenin puutarha  KRISTINUSKO, JUUTALAISUUS JA YLIPÄÄNSÄ LÄHI-IDÄN KANSOJEN KULTTUURI
Elämän puu on yleinen aihe muinaisen Lähi-idän kansojen kulttuurissa. Tavallisesti kyseessä on myyttinen puu, joka antaa kuolemattomuuden. Ensimmäisessä
Mooseksen kirjassa (kristittyjen Vanha testamentti, juutalaisten Toora) kerrotaan, kuinka Jumala istuttaa Eedenin puutarhaan kaksi puuta: elämän puun sekä hyvän- ja
pahantiedon puun.

D) Buddha istumassa bodhipuun alla  BUDDHALAISUUS

Elettyään yltäkylläistä elämää Prinssi Siddharta Gautama lähti etsimään vastausta siihen, miten olisi mahdollista vapautua kärsimyksistä. Hän paastosi ja mietiskeli,
mutta ei löytänyt vastausta kysymykseensä. Siddhartha vaelteli päämäärättä, kunnes saapui joen rantaan, missäa kasvoi pyhä bodhipuu. Puu oli syntynyt samalla
hetkellä kuin Siddhartha, mutta Siddhartha ei tiennyt sitä. Hän istuutui bodhipuun alle ja vaipui transsiin, joka kesti 40 päivää. Kun Siddhartha heräsi transsista, hän oli
valaistunut eli Buddha. Hän oli löytänyt vastauksen kysymykseensä ja tuosta vastauksesta eli neljästä jalosta totuudesta tuli buddhalaisuuden ydin.

A. Puu on pyhä ympäri maailman
Tehtävä 2:
a) Mistä voisi johtua, että juuri erilaiset puut esiintyvät eri uskontojen tarinoissa tai kansojen mytologiassa? Tähän ei ole
yhtä oikeaa vastausta. Pohtikaa ryhmässä. Tavoitteena on keksiä mahdollisimman monta selitystä.

b) Puilla on tarinoissa keskeinen sija, ne ovat erityisen tärkeitä. Miten puihin ja metsään ylipäänsä tulisi suhtautua tämän
perusteella? Toteutuuko tämä mielestäsi Suomessa tällä hetkellä? Pohtikaa ryhmässä. Käyttäkää pohdinnan apuna
”Elintärkeät metsät” tekstipakettia.
c) Keksikää oma tarina ”Nykypäivän ihmisen myytti”, johon sisältyy opetus siitä, että metsiä pitäisi kunnioittaa. Tehtävän
voi tehdä itsenäisesti tai parin kanssa. Myytin pitää sisältää joku seuraavista näkökulmista.
- Metsät ja ilmastonmuutos
- Metsien uhanalaiset lajit
- Kiertotalous

Käyttäkää apuna ”Elintärkeät metsät” tekstipakettia.

B. Tilanhoitajan etiikka
Tehtävä 1:
Oppilaat lukevat Raamatusta kohdan 1. Moos 2: 4-9,15 ja tekevät oheiset
tehtävät pareittain. Teksti kuuluu niin sanottuun toiseen luomiskertomukseen.
Oppilaille annetaan tehtävien tueksi luettavaksi myös ”Elintärkeät metsät”
tekstipaketti.
1) Millaisen tehtävän Raamatun mukaan Jumala antoi ihmiselle?
2) Mitä yllä mainittuun tehtävään mielestänne sisältyy? Kirjoittakaa lista
asioista, joita siihen voisi sisältyä.
3) Tutkikaa oheista kuvaa ja pohtikaa sen näkökulmasta, onko ihminen
onnistunut tässä saamassaan tehtävässä.
4) Tehkää joko tehtävä a) tai b).

a) Laatikaa oma pilakuva tilanteesta, jossa ihminen on
noudattanut Raamatun mukaista Jumalalta saamaansa tehtävää.
b) Ottakaa kaksi erilaista valokuvaa, jotka ovat joko
reaalimaailmasta tai lavastettuja. Toinen otos kuvaa tilannetta,
jossa ihminen on onnistunut tehtävässään ja toinen sitä, että
ihminen on epäonnistunut.

Kuva: Seppo Leinonen

B. Tilanhoitajan etiikka
3) Oppilaille näytetään kuvia erilaisista metsistä. Kuvat löytyvät seuraavalta dialta.
Vasemman reunan molemmissa kuvissa on on lajeiltaan vanhaa, monimuotoista metsää.
Oikeanpuolisissa kuvissa on yksipuolinen talousmetsä sekä avohakattua (talous)metsää.

Vertaile kuvia ja vastaa kysymyksiin:
a) Mitä samankaltaista kuvissa on?
b) Entä mitä eroavaisuuksia?
c) Kummassa kuvassa ihminen on noudattanut Raamatun mukaan Jumalalta saamaansa tehtävää ja onnistunut
siinä? Tehtävä voi vaikuttaa yksinkertaiselta, mutta pyri huomioimaan erilaiset tavat tulkita Raamattua. Perustele.
d) Kiertotaloudessa puhutaan resurssiviisaudesta. Sillä tarkoitetaan sitä, että resursseja käytetään harkitusti, ilman
tuhlaamista ja kestävää kehitystä edistävällä tavalla. Tavarat ovat pitkäikäisiä, korjattavia ja kierrätettäviä. Mitä
tämä omasta mielestäsi tarkoittaa puun kohdalla? Perustele.

C. Anna hyvän kiertää
Tehtävä 4, vaihtoehto 1 (et)

Tehtävä 4, vaihtoehto 2 (ue)

Etukäteistehtävä ennen oppituntia:

Etukäteistehtävä ennen oppituntia:

Oppilaiden tulee selvittää mitä tarkoittaa

Oppilaiden tulee selvittää, mitä tarkoittaa

a) Arvot

a) Kultainen sääntö

b) Normit

b) Rakkauden kaksoiskäsky

1. Poimi ”Elintärkeät metsät” tekstipaketista erilaisia
arvoja. Tee arvoista lista tai käsitekartta.

Pohdi ”Elintärkeät metsät” tekstipaketin avulla asioita, jotka
huomioimalla voi noudattaa kultaista sääntöä tai rakkauden
kaksoiskäskyä. Tee näistä asioista lista. Voit myös kuvittaa
listan.

2. Muotoile kunkin arvon pohjalta siihen sopiva normi.

3. Listaa normit ja otsikoi. Voit myös kuvittaa normien
listan.

 Lähimmäisen/Jumalan rakastaminen tulkitaan
tarkoittavan myös sitä, että ympäristöstä tulee pitää
huolta, jotta elämä maapallolla voisi olla mahdollisimman
hyvää.

