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1.LK 

 

”KUKA MINÄ OLEN” 

- miltä näytän; mitä teen; mitä osaan; omat vahvuudet 

- koti, oma perhe ja lähisuku (tausta) -> erilaisia perheitä-purku 

- tunteet -> mistä pidän, mistä en; mikä pelottaa; kaikki tunteet sallittuja (tunteiden 

ilmaiseminen) 

 

”MINÄ JA MUUT” 

- ystävät (vrt. kaverit); naapurit; koulu, koulukaverit; harrastuspiirit 

- toisen kohtaaminen 

- ystävyyden pelisäännöt (luottamus, lupaus, rehellisyys, reiluus, auttaminen, toisen 

asemaan asettuminen) -> kiusaaminen ei kuulu ystävyyteen 

 

”YHTEISELÄMÄN PELISÄÄNNÖT” 

- sääntö, sopimus ja laki 

- luottamus, rehellisyys > hyvä käytös 

- ”kultainen sääntö” 

- vastuu ja velvollisuus + tekojen tarkoitus ja seuraukset (vrt. pelimaailma) 

 

”MINÄ OSANA LUONTOA” 

- erilaisia kertomuksia maailman synnystä 

- elollinen ja eloton 

- lähiympäristö: koti- ja koulualueet; oma lempipaikka luonnossa; omasta 

lähiympäristöstä huolehtiminen (luonto + koti + kotieläimet) 

 

 

 

 



2.LK 

 

”KUKA MINÄ OLEN” 

- mitä osaan nyt 

- miten olen kasvanut ja muuttunut > ihmisen elämänkaari (huom. elämän rajallisuus 

ja kuolema tarkemmin vasta 3.-4.lk 

- omien ja toisten tunteiden tunnistaminen ja huomiointi (vinkki: Askeleittain-kortit) 

 

”MINÄ JA MUUT” 

- erilaiset perheet (perheiden koostumus: ydinperhe, yh-perhe, sateenkaariperheet, 

uusioperheet; adoptioperheet) 

- erilaisia kulttuureja Suomessa ja erityisesti Hyvinkäällä (juhlat ja tavat) 

- suvaitsevaisuus monikulttuurisuutta kohtaan 

 

”YHTEISELÄMÄN PELISÄÄNNÖT” 

- ”kultainen sääntö” 

- miten oma käytökseni vaikuttaa muihin 

- lapsen oikeudet ja asema suhteessa omaan perheeseen ja kouluun 

- omien mielipiteiden ja ajatusten ilmaiseminen rakentavasti ja toisia loukkaamatta 

(vinkki: korttiväitteet) 

 

”MINÄ OSANA LUONTOA” 

- mitä voin tehdä luonnossa > merkitykselliset kokemukset 

- tavaroiden tarpeellisuus ja elinkaari 

- miten voin suojella luontoa (yleinen) > kestävä kehitys! 

  

 

 

 

 

 



3.LK 

”ETIIKAN PERUSTEITA”  

- Mitä etiikka on? Miten se liittyy ihmisten elämään?  

- Peruskäsitteitä: hyvä/paha, oikea/väärä, totuus/valhe 

 

”YHDESSÄ ELÄMINEN"  

- Minä (itse) osana erilaisia ryhmiä  

o ystävät, koulu, harrastukset, jne.  

 

- Monenlaista erilaisuutta  

o suvaitsevaisuus toisia kohtaan (positiivinen erilaisuus)  

o empatia, toisen kohtaaminen ja hänen asemaansa asettuminen 

 

- Ystävyys  

o ystävyys, kaveruus  

o rakkaus (huom. erilaista rakkautta: esim. perhe, lemmikki, romanttinen 

rakkaus - välittäminen, hoivaaminen)  

o ystävyyden pelisäännöt ja sen ylläpitäminen  

o luottamus, valehtelu  

 

- Mihin sääntöjä tarvitaan?  

o erilaisia sääntöjä + "Kultainen sääntö" 

 

"ERILAISET YMPÄRISTÖT"  

- Luonto ja ympäristö  

o luonnonvarainen  

o rakennettu, ihmisen muokkaama  

o lapsen lähiympäristöt  

 

 

- Mitä voin tehdä luonnossa?  

- Jokamiehen oikeudet  

- Arkipäivän valintoja luonnon hyväksi 

 



4.LK 

 

”AJATTELUN TAIDOT!”  

- Mielipide ja sen perusteleminen  

- Ajattelun ja mielipiteiden vapaus + sananvapaus  

- Tieto, ymmärrys, kriittinen ajattelu  

- käsitteet: elämänkatsomus, maailmankatsomus, uskomus, uskonto 

 

”MILLAINEN IHMINEN HALUAN OLLA?”  

- Omat vahvuudet  

- Mitä asioita arvostan  

- Mitä haluan itsessäni kehittää/millainen haluan olla  

- Onnellisuus, ilo 

 

”YHDESSÄ ELÄMINEN”  

- Yhteiskunnan pelisäännöt  

o laki, säännöt  

o oikeus - velvollisuus  

o rikos - rangaistus  

o syy - seuraus  

o teko: tarkoituksellisuus/vahinko  

 

- Yhteinen vastuu  

o esim. ilmasto, meret, ihmisten hyvinvointi 

 

”ERILAISET YMPÄRISTÖT” 

- Suomen/suomalaisten erilaiset ympäristöt  

o myös sosiaalinen ympäristö  

 

- Vastuu omasta ympäristöstä ja luonnonsuojelu  

- Tutustumista kestävän kehityksen käsitteeseen  

- Eläinten oikeudet  

o Lemmikeistä huolehtiminen  

o Villieläinten kohtelu ja suojelu 



5.LK 

 

”YHDESSÄ ELÄMINEN” 

- Sopimukset  

o sopimuksen käsite 

o maailmanlaajuiset sopimukset 

o YK:n ihmisoikeuksien julistus, painotus: lasten oikeudet 

 

- Oikeudenmukaisuus 

- Yhdenvertaisuus 

- Suvaitsevaisuus 

- Rasismi 

- Tasa-arvo 

- Demokratia 

- Rauha 

- Rikkaus ja köyhyys maailmassa 

 

”KESTÄVÄ ELÄMÄNTAPA” 

- Kestävän kehityksen periaate (ja sen syventämistä vrt. 4.lk) 

- Vastuu luonnosta ja ympäristöstä 

o luonnonsuojelualueet ja merkitykselliset luontokohteet 

o esim. Tutustuminen oman alueen luontokohteisiin 

o luonnon arvo, mikä tekee paikoista erityisen/tärkeän? 

 

- kierrätys ja kuluttaminen 

  



6.LK 

 

”ERILAISIA ELÄMÄNTAPOJA” 

- Tutustutaan erilaisiin katsomuksiin 

o koulun ja lähiympäristön katsomuksellisia yhteisöjä 

o Suomen ja Euroopan katsomuksellinen ja uskonnollinen nykytila ja 

historia (vinkki: uskonnot + humanismi + uskonnottomuus) 

 

” KESTÄVÄ ELÄMÄNTAPA” 

- Kestävä kehitys 

o omien valintojen vaikutus (moraalikysymykset/etiikka) 

o tavarat vs. kokemukset/elämykset 

 

- Yhteinen vastuu 

o esim. yritysten/tehtaiden valinnat 

 

- Ympäristöetiikka 

- Maailmanperintökohteet 

 

" ETIIKKA JA HYVÄ ELÄMÄ" 

- monikulttuurillisuus 

- yhteisöllisyys 

- toisten auttaminen/hyväntekeväisyys (projekti käytännössä) 

  



7.LK 

”MAAILMAKUVA, -KATSOMUS, ELÄMÄNKATSOMUS” 

- Pohditaan, mitä on hyvä elämä ja miten sen voi saavuttaa 

- Erilaiset katsomukset maailmassa (ja mitä ne opettavat hyvästä elämästä) 

o esim. suuret maailmanuskonnot (hindulaisuus, buddhalaisuus, 

juutalaisuus, kristinusko, islam, [Kiinan ja Japanin uskonnot]), 

uususkonnot, sekulaari humanismi ja uskonnottomuus 

o mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä tai dialogitunteja oman uskonnon 

opetuksen tuntien kanssa 

 

- Erilaisia kulttuureja  

o tutustutaan nuorten omaan elinpiiriin liittyvän nyky- ja populaarikulttuurin 

ilmenemiseen taiteessa ja mediassa (voidaan peilata sitä myös 

kulttuuriperintöön/paikalliskulttuuriin) 

 

- Kestävä elämäntapa 

o Pohditaan, mitä on kestävä elämäntapa 

o omat valinnat ja henkilökohtainen vaikuttaminen - miten kestävää 

elämäntapaa ja kestävää tulevaisuutta voidaan rakentaa 

o toiminnallisena vinkkinä: oppilaiden järjestämä kirpputori/vaihtorinki/KiKe-

retki 

  



8.LK 

”IHMINEN JA YHTEISÖ” 

- yhteisöllisyys 

- tasa-arvo, demokratia 

- ihmisoikeudet ja ihmisten välinen yhdenvertaisuus 

- Ihmisoikeusetiikan perusteita 

o Tutustutaan mm. ihmisoikeuksien kehitykseen ja 

ihmisoikeusloukkauksiin, esim. tutustutaan Amnesty Internationalin 

toimintaan tai käsitellään holokaustia 

o YK:n julkilausumat, ihmisoikeuksien lajeja, humanistimanifestit 

• oikeudet koulussa 

• erilaiset vähemmistöt 

• sananvapaus + median vaikutus/vastuu (huom. some) 

 

”KESTÄVÄ ELÄMÄNTAPA JA TULEVAISUUS” 

- kansalaisjärjestöt/ympäristöjärjestöt 

- yhteiskunnallinen päätöksenteko (paikallisesti/koko Suomi - tulevaisuuteen 

vaikuttava suunnittelu ja sopimukset) 

  



9.LK 

”ETIIKKA JA HYVÄ ELÄMÄ” 

- esim. pääsuuntia ja peruskysymyksiä: 

o hyvä ja muut arvot 

o itseisarvo ja välinearvo 

o oikeudet ja velvollisuudet 

o kultainen sääntö 

 

- Ihmisoikeusetiikka 

o ihmisen arvokkuus 

o abortti, eutanasia 

 

- Ympäristöetiikkaa 

o ihmiskeskeisyys vs. luontokeskeisyys 

• esim. humanistinen, utilistinen, mystinen ja luontokeskeinen 

käsitys 

o eläinten oikeudet 

 

- Nuoren moraalinen kasvu 

o moraalidilemmoja, esim. teoreettisia: Heinz, pelastusvene jne. 

o käytännöllisiä nuorten elämän ongelmia 

 

”AJANKOHTAISIA YHTEISKUNNALLISIA KYSYMYKSIÄ” 

”KESTÄVÄ ELÄMÄNTAPA” 

- kansainväliset sopimukset ja luonnonsuojelu 

- Unescon maailmanperintöohjelma 

- tulevaisuuden tutkimus ja tulevaisuusskenaariot esim. ilmastonmuutoksen ja 

luonnon monimuotoisuuden kautta 

 

 


