Aamunavaus Rauha vs Sota – Kiusaamista ja kouluväkivaltaa vastaan
Olemme saaneet pyynnön välittää Opintokamun oppilaitoksille tiedoksi kutsun kiusaamisen ja
kouluväkivallan vastaiseen aamunavaukseen Rauha vs. Sota. Kampanjalla tavoitellaan koulujen yhteistä
aamunavausta; tiedote alla. Kappaleen sanat löytyvät tiedotteen lopusta.
***
Tervehdys Suomen koulut ja opettajat sekä lasten ja nuorten asioita edistävät ihmiset ja
organisaatiot!
Tämä on kutsu kiusaamisen ja kouluväkivallan vastaiseen aamunavaukseen Rauha vs Sota.
Aamunavaus toteutetaan kiirastorstaina 14.4.2022 kello 10 lukemalla tekijöiden saatesanat ja
soittamalla liitteenä oleva biisi: Rauha vs Sota
Projektin tavoite on, että mahdollisimman monessa koulussa kuunnellaan “Rauha vs Sota” -biisi
kiirastorstaina 14.4.2022 klo 10. Mukaan ollaan saatu myös lukioita ja ammattioppilaitoksia.
Kollektiiviseen ja yhtäaikaiseen kuunteluhetkeen saavat osallistua myös aikuiset ja työyhteisöt.
Biisiä voi kuunnella ja käsitellä jo aiemminkin kuin kiirastorstaina. Ja toki tämän aamunavauksen voi
toteuttaa kokonaan toisena ajankohtana, vielä kiirastorstain jälkeenkin!
Toivomme, että asialle annetaan aikaa ja läsnäoloa - ainakin pienempien oppilaiden kanssa on hyvä
jutella sisällöstä - Tapahtumat biisin sanoissa ovat totta, niitä on hyvä käsitellä.
(Kirjeen lopussa on kysymyksiä keskustelun pohjaksi.)
RAUHA VS SOTA - PROJEKTIN TARKOITUS ON:
1. Edistää lasten ja nuorten hyvinvointia sekä tukea työtä lasten ja nuorten mielenterveysongelmien ja
pahoinvoinnin ennaltaehkäisemiseksi.
2. Herättää rohkeutta paljastaa kiusaaminen ja väkivalta, jos näkee tai on osallisena tämän kaltaisessa.
3. Vaalia rauhaa kouluissa, lasten ja nuorten keskuudessa ja aikuisten maailmassa.
Kutsumme kaikkia kouluja ja opettajia ja lasten ja nuorten kanssa toimivia ihmisiä ja tahoja tähän
kollektiiviseen ja samaan aikaan toteutettavaan aamunavaukseen.
Projektin takana ovat Laulusaaren biisintekijät Neiti Ö Nina Erjossaari ja Valtteri Lipasti sekä ja
kouluväkivaltaa läpi elämänsä kokenut nuori, Wilu. Rauha vs Sota -biisi käsittelee kiusaamista,
väkivaltaa ja anteeksiantoa. Laulusaari tekee työtä lasten ja nuorten kanssa vetämällä biisileirejä ja pajoja sekä toteuttamalla biisiprojektia lastensuojelun yksiköissä. www.laulusaari.fi
MITEN AAMUNAVAUS TOTEUTETAAN:
Koulun keskusradion kautta kuuntelemalla tai kokoontumalla yhteen kuuntelemaan.
1. Ensin luetaan tekijöiden saatesanat, jotka löytyvät tästä kirjeestä.
2. Toiseksi kuunnellaan biisi: Rauha vs Sota, joka löytyy linkin takaa
https://drive.google.com/file/d/1NSvrZbFXwD0zNVxyCD4LSJk-psWREZpR/view?usp=drivesdk

TÄSSÄ TOIMINTAOHJEET AAMUNAVAUKSEEN:
1. Tarkista hyvissä ajoin, että biisin linkki toimii. Voit myös pelata varman päälle ja ladata biisin koneelle,
josta aamunavaus kuunnellaan.
RAUHA VS SOTA -kappale löytyy tämän linkin takaa:
https://drive.google.com/file/d/1NSvrZbFXwD0zNVxyCD4LSJk-psWREZpR/view?usp=drivesdk
Jos linkki ei syystä tai toisesta toimi, biisin löytää kaikista tavallisimmista alustoista, kuten:
Laulusaari - SoundCloud
https://soundcloud.com/laulusaari/rauha-vs-sota-laulusaari-wilu-feat-midis
Laulusaari On Spotify
https://open.spotify.com/artist/7rrBq3r1PQfHT8QQXmfDDA
2. Tutustu saatetekstiin ennen varsinaista lukemista.
Tässä biisintekijöiden saatesanat, joka luetaan ennen biisiä.
SAATETEKSTI AAMUNAVAUKSEN ALKUUN:
Hyvää Huomenta Kaikille.
RAUHA VASTAAN SOTA. Tämä on biisi kiusaamisesta, kouluväkivallasta ja anteeksiannosta.
Kuulemme sen kohta. Juuri tänä aamuna tämä biisi kuunnellaan useassa koulussa.
Nuori, nimeltään Wilu Mansikkamäki ja biisintekijät ”Neiti Ö” Nina Erjossaari ja Valtteri Lipasti tahtovat
kertoa tämän biisin avulla Wilun tarinan.
Wilu esittää biisin itse. Biisin räp-osan fiittaa Midis.
Wilu oli pitänyt monta vuotta kokemansa koulukiusaamisen sisällään. Wilun kohdalla kiusaaminen oli
pahimmillaan kouluväkivaltaa. Hän ei uskaltanut kertoa siitä kenellekään. Kun hän yritti kertoa, häntä ei
uskottu ja kiusaajat uhkasivat. Wilua potkittiin, tönittiin, lyötiin, hakattiin, halveksuttiin, haukuttiin,
peloteltiin ja ohitettiin. Yhtenä päivänä, kun hän taas kerran juoksi pakoon koulusta kotiin, hänen äitinsä
olikin sattumalta kotona. Väkivalta paljastui. Wilun kehossa oli jälkiä.
Wilu tahtoo auttaa kiusattuja ja kiusaajia. Wilu tahtoo kertoa tarinansa teille ja kertomisen kautta
saada tämän vaiheen päätökseen. Hän tahtoo kirjoittaa uutta elämäntarinaa ja antaa anteeksi. Wilu
tahtoo olla onnellinen, rakastaa ja elää täysillä.
Wilu ja Neiti Ö sanoittivat biisin, Valtteri sävelsi, sovitti ja äänitti. Biisin räp-osan kirjoittivat ”Midis” aka
Mitja Erjossaari ja Neiti Ö ja Karoliina Niskanen.
Biisin kirjoittaminen sai alkunsa, kun Wilu osallistui ensimmäisen kerran 14-vuotiaana biisileirille, jossa
Neiti Ö ja Valtteri olivat ohjaajina. Wilu kertoi kokeneensa kouluväkivaltaa läpi elämänsä. Lauluntekijät
ja Wilu aloittivat biisiprojektin, joka käsitteli Wilun kokemuksia. Wilun äiti Laura on tukenut biisiprojektia
alusta asti. Tällä hetkellä Wilu treenaa biisin live-esittämistä.
Wilu on 3-vuotiaasta asti toivonut olevansa artisti.
Tällä biisillä tahdomme vaalia rauhaa.
14.4.2022 Laulusaaressa
Terveisin
Lauluntekijät
Neiti Ö Nina Erjossaari ja Valtteri Lipasti

RAUHA VS SOTA -biisi laitetaan soimaan tässä kohtaa.
#####
KYSYMYKSIÄ KESKUSTELUN POHJAKSI AAMUNAVAUKSEN JÄLKEEN
- Oletko joskus nähnyt tai kokenut kiusaamista? Mitä tapahtui?
- Mitä tarkoittaa sana kiusaaminen? Mitä tarkoittaa kouluväkivalta?
- Mitä voit tehdä, jos näet, että jotakuta kiusataan?
- Mitä voit tehdä, jos olet kiusaamistilanteessa kiusattuna?
- Entä mitä voit tehdä, jos olet kiusaaja tai kiusaaja-porukan mukana tilanteessa?
Ystävällisin terveisin
Neiti Ö Nina Erjossaari ja Valtteri Lipasti
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INTRO
nyt on korkee aika kertoo tää
mulla hajoo sydän ja pää
A
sä oot pelko, pysyvä jälki
tykyttävä avoin arpi
mun palleassa on potku, sun jalkaterä
mä juoksen koulusta kotiin niinku pienenä
ja mä juoksen täysillä rajojen ulkopuolelle
ja sä seuraat mua aina sinne
mä jotenkin tiedän että maailma ois mun kanssa tässä
mutku mun silmät on täynnä suolavettä
R
te marssitte ringissä mun ympärillä
sä julistat että
“me kaivetaan kuoppa
ja haudataan sut sinne elävältä”

CH
tunnetko sä
mikä on hyvä ja paha
kuuletko sä
että mulla on olemiseen lupa
näätkö sä
että satuttaa paha sana
tiedätkö sä
kumpi voittaa
rauha vs sota
rauha vs sota - rauha vs sota
rauha vs sota - rauha vs sota
A2
mä oon pelko, äänetön ääni
pudonnut orpo nuotti
mun sydämessä kääntyilee sun veitsen terä
mitä jos mua ei uskota
kotona tai koulussa
mä juoksen täysillä rajojen ulkopuolelle
ja sä seuraat mua aina sinne
mä jotenkin tiedän että maailma ois mun kanssa tässä
mutku mun silmät on täynnä suolavettä
R
te marssitte ringissä mun ympärillä
sä julistat että
“me kaivetaan kuoppa
ja haudataan sut sinne elävältä”
CH
tunnetko sä
mikä on hyvä ja paha
kuuletko sä
että mulla on olemiseen lupa
näätkö sä
että satuttaa paha sana
tiedätkö sä
kumpi voittaa
rauha vs sota
rauha vs sota - rauha vs sota
rauha vs sota - rauha vs sota
OUTRO
kuule, nyt on korkee aika ymmärtää
pelkoo vaiko lovee, kuuntele mun sydäntä
mä nään maas mätää, vanhan kehoni taa jätän

raadon tuleen sytytän, tahdon sulle vaan hyvää
voimas on hakatun pojan itkemätön itku
oot isätön, äiditön rikkinäinen sitku
oisit sotasankari, sä oisit jotain varmasti
sano äitis ja isäs, ne hävis, niin tää sotakin
tää biisi on ku kirja, kun sen avaat
pintaan vanhat tunteet palaa
ku hiljaa jos ollaan ja himmataan vaan
ni rinnassa palaa ja pimahdat taas
tää biisi on mun raja
mä nään, sä et oo paha
mun sydän sai tarpeeksi
tosissaan tää ota
rauha vastaan sota
mä annan sulle anteeksi

