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Aihealue: Identiteetti – Kuka ajattelet olevasi? 

 
 

Osio 2: Miten identiteetti muotoutuu ja säilyy? 
 
Mitkä asiat määrittelevät, keitä olemme? Identiteettiämme muovaa suurelta osin menneisyytemme 
tai tarkemmin ottaen se, mitä siitä muistamme. Muistot ovat tärkeitä identiteetin rakennusaineita. 
Emme tietenkään muista kaikkea – ja toisinaan emme haluakaan muistaa. Seuraavat tehtävät 
auttavat oppilaita ymmärtämään, että muistaminen on aktiivinen ja jatkuva prosessi ja että muisti 
on perusolemukseltaan subjektiivinen ja valikoiva. Tässä työosiossa lähdetään liikkeelle yksilötasolta 
ja edetään tarkastelemaan kollektiiviseen muistiin ja identiteettiin liittyviä ongelmia historian 
tapahtumien avulla. 
 
Huomautus: Tämä osio sisältää linkkejä verkkosivuille ja YouTube-videoihin. Ulkopuolisten sivujen 
aineisto saattaa muuttua. Siihen on syytä tutustua ja varmistaa, että se on oppilaille sopivaa. 
 
Tämän osion oppimistavoitteet 
 
Oppilaat pystyvät 

 ymmärtämään muistin ratkaisevan aseman identiteetin rakentamisessa ja ylläpitämisessä 

 tiedostamaan sen merkityksen, miten ihmiset esittävät menneet tapahtumat ja vaalivat niitä 
tai vaihtoehtoisesti kieltävät ne ja jopa tuhoavat niiden jäljet 

 huomaamaan, että mennyt aika näkyy ja vaikuttaa nykyajassa erilaisin aineellisin ja 
aineettomin tavoin. 

 
Aineistot 
 
Aineisto 5 Kuvia orjakaupan muistomerkeistä 
Aineisto 6 Ensimmäisen maailmansodan muistojuhlallisuuksiin liittyviä sitaatteja poliitikoilta 
Aineisto 7 Videoita, joissa tuhotaan kulttuuriperintöä 
Aineisto 8 Kansanmurhasta pelastuneiden kertomuksia  
 
Luokkatehtävä 1: Muistojen taulu (varaa 20 minuuttia) 
 
Tehtävä auttaa oppilaita havainnollistamaan vaikeasti hahmotettavaa muiston käsitettä 
henkilökohtaisin esinein sekä keskustelemaan valitsemistaan muistoista. Pyydä oppilaita valitsemaan 
yksi esine, paikka tai hetki, joka liittyy heille vielä tänäänkin merkittävään omakohtaiseen muistoon. 
Pyydä heitä tuomaan kouluun kyseistä muistoa havainnollistava esine, kuva tai valokuva. 
 
Jaa oppilaille kolmenvärisiä tarralappuja ja pyydä heitä kirjoittamaan niille lyhyt vastaus seuraaviin 
kysymyksiin:  

 Onko kyseessä omakohtainen muisto? Vai muistavatko muutkin ihmiset saman asian? 
Ketkä?  

 Liittyykö kuva/esine onnelliseen vai surulliseen muistoon? 

 Kerronko siihen liittyvän tarinan mielelläni vai jättäisinkö sen mieluummin kertomatta? 
 
Kirjoita seuraavat käsitteet kukin omalle suurelle paperiarkilleen ja levitä arkit luokkahuoneen 
pöydälle: 
Käsite A: omakohtainen/kollektiivinen 
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Käsite B: myönteinen/kielteinen 
Käsite C: yksityinen/julkinen 
 
Pyydä oppilaita sijoittamaan kuvansa/esineensä ja siihen liittyvät tarralaput paperiarkille sen 
käsitteen alle, joka parhaiten kuvaa heidän muistoaan. Pyydä heitä vetämään kuvastaan/esineestään 
ja tarralapuista viiva muihin kyseistä muistoa kuvaaviin laatusanoihin, jos sopivia löytyy. Samalla he 
voivat pohtia ääneen, onko näillä muistoilla ehkä ollut osansa siinä, millaisia ihmisiä heistä on tullut, 
ja miten nämä muistot ovat vaikuttaneet heihin. 
 
Ryhmätehtävä 1: Muistojen jäljet ympäristössämme (varaa 20 minuuttia) 
 
Muistot (sekä hyvät että huonot) saavat usein konkreettisen muodon muistomerkeissä, jotka 
ikuistavat tapahtumien merkityksen ja joilla on ihmisille suuri symbolinen merkitys. 
 
Jaa oppilaille aineisto 5 ja pyydä heitä analysoimaan kuvia orjakaupan muistomerkeistä ja 
vastaamaan seuraaviin kysymyksiin, jotka sisältyvät myös aineistoon:  

 Mitä muistomerkin on tarkoitus esittää, ja mitä tunteita arvelet arkkitehdin/taiteilijan 
halunneen sillä ilmaista? 

 Onnistuuko hän siinä? 

 Mikä muistomerkeistä saa viestinsä parhaiten läpi ja miksi? 
 
Jaa oppilaat pienryhmiin ja pyydä heitä suunnittelemaan oma muistomerkkinsä orjakaupalle. Mitä 
tärkeitä seikkoja orjakaupan historiasta he ottaisivat mukaan? Minne he pystyttäisivät 
muistomerkkinsä ja miksi? 
 
Tehtävää voi laajentaa pyytämällä oppilaita miettimään, mitä tapahtumia heidän omalla seudullaan 
pitäisi muistaa tai minkä tyyppisiä muistomerkkejä pystyttää. Alustukseksi sopii seuraava Memory 
Walk -video, jonka nuoret toteuttivat osana Amsterdamissa sijaitsevan Anne Frankin talon aloitetta. 
Keskustelkaa luokassa sen herättämistä kysymyksistä. 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xTGtviX4Ces 
Lähde: YouTube-kanava Memory Walk | Anne Frank House © Anna Frank House 
 
 
Jaa oppilaat pienryhmiin ja pyydä heitä laatimaan käsikirjoitus jotain tuttua, mieluiten 
lähiympäristössä sijaitsevaa muistomerkkiä koskevaa ”muistokävelyä” varten. Voit myös päättää 
muistomerkin heidän puolestaan. Varmista, että he pohtivat oikeita asioita, kuten mikä 
muistomerkki valita, mitä kysymyksiä kysyä ja keneltä, missä paikoissa kuvata video jne. 
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Luokkatehtävä 2: Identiteetin rakentaminen ja ylläpitäminen: museoiden ja oppikirjojen rooli 
(varaa 20 minuuttia) 
 

 
Lähde: Wikipedia 
 
Kansakunnat ja yhteiskunnat hyödyntävät mennyttä luodessaan kollektiivista muistia tai kansalaisia 
yhdistävää yhteistä identiteettiä. Viimeisten parin sadan vuoden aikana kahta kaikille melko tuttua 
asiaa – historiallisia museoita ja koulujen oppikirjoja – on käytetty välineinä tai rakennusaineina 
kollektiivista kansallista identiteettiä luotaessa. 
 
Onko luokkasi käynyt jossain historiallisessa museossa? Tai oletteko suunnitelleet museokäyntiä 
lähitulevaisuudessa? Oppilaat ovat ehkä käyneet museossa vapaa-ajalla perheensä kanssa. Pyydä 
heitä pohtimaan, miten entisaikojen ja nykypäivän museoita on hyödynnetty kansallisen identiteetin 
luomisessa. Katsokaa seuraava video ja miettikää, minkä vuoksi museoita on alettu pitää paikkoina, 
joissa voidaan rakentaa ja lujittaa identiteettiä. 
 

 
http://ed.ted.com/lessons/why-do-we-have-museums-j-v-maranto 
Lähde: TEDEd 
 
Mitä mieltä olette seuraavista luonnehdinnoista: 

 Museot ovat paikkoja, joissa kerrotaan menneestä. 

 Museot ovat paikkoja, joihin talletetaan ja joissa esitellään kansakuntien ja kansojen vanhoja 
esineitä. 

 Museot ovat paikkoja, joissa on tietoa. 

 Museot ovat paikkoja, joista sekä nuoret että vanhat voivat oppia. 
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Entä kansalliset (historialliset) museot, kertovatko ne todella jokaisen tarinan? Edustavatko ne aina 
koko yhteiskuntaa? Ketkä muistetaan? Ketkä kenties unohdetaan?  
 
 
Koulujen oppikirjat ovat kautta aikojen olleet ja ovat yhä maille tärkeä yhteisen identiteetin 
rakennusväline. Etenkin historiankirjoja ja niiden tarinoita kansallissankareista, kunniakkaista 
taisteluista ja kansan vastoinkäymisistä on käytetty kansallisen ja alueellisen identiteetin 
muodostamiseen. Pyydä oppilaita tutkimaan oppikirjojaan ja vastaamaan kysymykseen, miten 
yhteinen identiteettimme määritellään ja miten siitä puhutaan kirjassa. Kenestä siinä kerrotaan? 
Ketä ei mainita? Onko maassasi ihmisiä tai ihmisryhmiä, joita ei ole kelpuutettu oppikirjoihin? Voit 
antaa oppilaille tehtäväksi koota koulukirjojensa tarinoista ja henkilöistä kollaasin, joka kuvaa sitä, 
kuinka kansakunta muistaa ja kunnioittaa eräitä ja usein unohtaa mainita toisia.  
 
Ryhmätehtävä 2: Muistamisen poliittisuus (varaa 10 minuuttia) 
 
Riippuu ihmisestä, paikasta ja ajasta, mitä, miten ja miksi muistamme. Menneisyyden tapahtumien 
ikuistamisen ja muistamisen tapa palvelee tiettyjä tarkoituksia nykyisyydessä. Niinpä yhteiskunnissa 
usein väitellään itse muistamisesta, ja se saattaa herättää kiivaitakin kiistoja.  
 
Jaa oppilaat yhtä suuriin ryhmiin ja jaa ryhmille aineisto 6. Pyydä oppilaita lukemaan ensimmäisen 
maailmansodan alkamisen 100-vuotismuistojuhlallisuuksiin vuonna 2014 liittyvät sitaatit politiikoilta 
ja muista lähteistä ja vastaamaan seuraaviin kysymyksiin, jotka sisältyvät myös aineistoon: 

 Miten sitaateissa yhdistetään menneisyys ja nykyhetki?  

 Mikä näistä neljästä otteesta eroaa sanomaltaan huomattavasti muista?  

 Mikä tekee tästä sanomasta tarkoitusperiltään erilaisen kuin muut?  
 
Pyydä oppilaita kirjoittamaan kunkin sitaatin perään yksi tai kaksi virkettä, jotka sopivat sen jatkoksi. 
Järjestä sitten luokassa keskustelu tuloksista.  
 
Ryhmätehtävä 3: Miksi kulttuuriperinnön tuhoaminen on hyökkäys identiteettiä vastaan?  
(varaa 15 minuuttia) 
 
Aineistossa 7 on videoita, joissa tuhotaan kulttuuriperintöä. Jaa luokka suunnilleen yhtä suuriin 
ryhmiin ja anna jokaiselle ryhmälle yksi video. Pyydä ryhmää vastaamaan seuraaviin kysymyksiin, 
jotka sisältyvät myös aineistoon, ja vertailemaan sen jälkeen vastauksiaan luokkakeskustelussa:  

 Mitä kulttuuriperintöä tuhoavat tavoittelevat tuhoamisella?  

 Miten tuhoa todistavat ihmiset reagoivat? 

 Mitä tuhotut esineet tai rakennukset edustavat tai merkitsevät vastapuolina oleville 
ihmisryhmille? 

 
Luokkatehtävä 3: Muistaako vai unohtaa? (varaa 20 minuuttia) 
 
Traagisten historiallisten tapahtumien, kuten kansanmurhan, sodan tai terrori-iskun, yhteydessä 
kuulee usein sanottavan, ettei niitä ”saa koskaan unohtaa”. Itse muistaminen on kuitenkin hyvin 
erilaista ihmisillä, joilla on tapahtumista omakohtaisia kokemuksia, ja niillä, joilla tällaisia kokemuksia 
ei ole. Fyysisiä, psyykkisiä tai tunne-elämän traumoja kokeneiden ihmisten voi olla hyvä aktiivisesti 
muistaa voidakseen käsitellä tapahtunutta ja päästä sen yli. Toisten taas voi olla hyvä aktiivisesti 
unohtaa, jotta haavat umpeutuvat ja konfliktin osapuolina olleet yhteisöt kykenevät jatkamaan 
rinnakkaiseloaan.  
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Jaa oppilaille aineisto 8 ja lue luokkatehtävänä kahden eloonjääneen kertomukset Srebrenican 
kansanmurhasta vuonna 1995 ja Ruandan kansanmurhasta vuonna 1994. Pyydä oppilaita 
kommentoimaan kertojien valitsemaa erilaista tapaa muistaa tapahtumat ja miettimään näiden 
valintojen syitä. 
 
 
Eloonjääneiden henkilökohtaisista valinnoista riippumatta kipeiden tapahtumien muiston vaaliminen 
on tärkeää heidän jälkeläisilleen ja yhteiskunnalle yleensä. Pyydä oppilaita katsomaan Euroopan 
historian talon pysyvään näyttelyyn kuuluvaa kuvaa aineistossa 9 ja ohjaa heitä pohtimaan sen 
merkitystä käyttäen apuna seuraavia kysymyksiä, jotka sisältyvät myös aineistoon: 
 

 Josefin takki -nimisen taideteoksen tekijät kiinnittivät kuvia ja kirjallisia muistoja Josefin 
elämästä takkiin, josta heidän sanojensa mukaan tuli eräänlainen ”elämäkerrallinen kartta”. 
Mikä heidän tarkoituksensa mahtoi olla?  
 

 Josef oli taiteilijan perheenjäsenistä ainoa, joka selvisi juutalaisten kansanmurhasta. Miksi 
luulet hänen tyttärelleen ja tämän aviomiehelle olleen erityisen tärkeää varjella hänen 
muistojaan?  
 

 Taiteilijat loivat tämän teoksen esille pantavaksi. Miksi näin henkilökohtainen, yhden 
perheen tarinaan liittyvä esine kannattaa asettaa monien nähtäville? Miksi sillä on mielestäsi 
paikkansa Euroopan historiasta kertovassa näyttelyssä? 

 


