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PÄÄKIRJOITUS

Kohti valoa
Kaksi ja puoli vuotta sitten maassamme alkoi poikkeusaika. Maailmalle levisi koronavirus, joka aiheuttaa hengitystieinfektioita ja tämän myötä Suomikin oli sulkutilassa. Nyt olemme eläneet kaksi ja puoli
vuotta korona-aikaa, hyvin poikkeuksellista ja voimia vievää aikaa. Lisäksi ihmisiä on kuormittanut
vuoden 2022 alussa alkanut Ukrainan sota.
Tällaisina aikoina tarvitsemme kipeästi kirkkoa, sen opetuksia ja rukouksia sekä omaa hyvinvointia
tukevaa toimintaa. Kaikille korona-aika ei ole tietenkään ollut yhtä raskas kuin toisille, mutta ehkä
olemme kaikki oppineet ajasta jotakin. Henkilökohtaisesti minulle on helpotuksena olleet välineet, joilla on voinut pahimpina aikoina osallistua etänä Jumalanpalveluksiin. Tämä on helpottanut kaikkea arjen tekemistä.
Huolimatta viruksesta ja sodasta maailmalla, on täytynyt arkea jatkaa mahdollisimman normaalisti. Se,
mikä arjessamme on tärkeää ja minulle korostunut entisestään, on oma ja kanssaihmisten hyvinvointi ja
sitä voimme ylläpitää pienin teoin: huomioimme toisemme, tervehdimme, olemme ystävällisiä ja muistamme kiittää Jumalaa asioista, joita olemme pitäneet aiemmin itsestäänselvyytenä. Korona-aika on
ainakin minulle opettanut sen, että joka ilta pyrin kiittämään ainakin yhdestä asiasta, josta olen kiitollinen; puoliso, lapset, iltalenkki, maistuva ruoka, kodin puhtaus, asiakaspalvelijan ystävällinen ele jne.
24.8.2022 Pyhä pappismarttyyri ja apostolien vertainen Kosmas Aitolialaisen päivänä Suomessa pidettiin piispainkokous, jossa yksimielisellä päätöksellä palataan takaisin yhteisen ehtoollislusikan käyttöön. Piispainkokous ei näe enää tarvetta kertakäyttölusikoiden käyttöön, koska tällä käytännöllä ei ole
merkittävää roolia koronaviruksen leviämisessä. Tästä alkaa normaali arki! Voimme kaikki mennä hyvillä mielin kirkkoon sekä antaa mielemme rauhoittua ja ruumiimme levätä. Kirkon tärkein pyhä mysteerio, Ehtoollinen -Kristuksen ruumis ja veri, johon saamme osallistua liturgiassa, joka on kuoleman
voittamisen juhla, on vihdoin tullut takaisin arkeemme. Saamme myös aidosti osallistua kirkossa palveluksiin, joita olemmekin kaivanneet sekä tavata ihmisiä kirkkokahveilla, se vasta hyvinvointia meille
tuokin.
Tämän myötä toivotan kaikki Ortodoksinen opettaja -lehden lukijat ympäri Suomen seuraavaan etäkahvituokioon, josta tiedotamme facebookissa sekä lähettämällä kutsun sähköpostiin. Hyvinvointia jaamme keskustelemalla toistemme kanssa, jakamalla kuulumisia ja antamalla tukea toistemme arkeen.
Mukavaa syksyä toivottaen
PETRA PIPINEN
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Kuva: www.ort.fi

Arkkipiispa Leon tervehdys

Olemme syyskuussa aloittaneet kirkkovuoden ja samalla uuden lukuvuoden. Sen mittainen aika on hyvin huomattava osa ihmisen elämää ja sen aikana voi tapahtua paljon. Siksi aloitimme sen rukouksin.
Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainassa ja sen toteuttaman silmittömän väkivallan seurauksena
on Suomeen paennut merkittävä määrä ukrainalaisia, lähtökohtaisesti ortodoksisen kirkon jäseniä. Tulijoiden joukossa on paljon lapsia ja nuoria, jotka ovat jatkaneet koulukäyntiään täällä. Toivon, että moni
on ohjattu myös ortodoksisen uskonnon tunneille.

Omaa uskontoa voi verrata äidinkieleen. Yleinen kielitiede ei anna riittäviä valmiuksia suomen kielen
osaamiseen. Oman uskonnon kohdalla toimii sama logiikka. Ennen kaikkea uskonnonopetus on rauhantyötä ja satsaus tulevaisuuteen.
Pakolais- sekä maahanmuuttajataustaisten lasten koulutus ei ole väliaikainen toimintamuoto, vaan pysyvien uusien toiminta- ja vaikutusmahdollisuuksien luomista. He muuttavat yhteiskuntaamme itsensä
näköiseksi. Kaupunkimme kasvavat monikielisiksi ja erilaisiksi. Tässä tehtävässä kouluilla on erityisen
tärkeä rooli.
Lopulta paras opettaja lapselle on vanhempien oma esimerkki. Kirkkoisä Johannes Krysostomos neuvookin vanhempia rukoilemaan joka aamu ja ilta yhdessä lastensa kanssa – mieluiten kotialttarin edessä. Harmikseni olen jo monen vuoden ajan havainnut, että monilta vanhemmilta on katkennut elävä yhteys seurakuntaan. Syitä löytyy monia: on osaamisen ja tiedon puutetta, jumalanpalveluksissa ei käydä
aktiivisesti tai kirkollinen tapakulttuuri ei ole siirtynyt kotona sukupolvelta toiselle.
Kirkko joutuu toistuvasti kilpailemaan monenlaisen muun vapaa-ajan tarjonnan kanssa. Tämä haaste
näkyy varmasti myös koululuokissa. Siksi kannustan jokaista uskonnonopettajaa mahdollisuuksien rajoissa tukemaan myös vanhempia näiden uskontokasvatustehtävässä ja muistuttamaan kotiseurakunnan
läsnäolosta.
Lopulta kirkko muuttaa ihmistä niin, että hän ajattelee, toimii, työskentelee ja kehittyy Kristuksen antaman esikuvan mukaisesti. Mitä enemmän ihminen hyväksyy elämässään kirkon tarjoamaa ravintoa, sitä
enemmän hän kypsyy ihmisenä ja myös suomalaisen monimuotoisen kulttuurin jäsenenä. Hän menestyy kaikenlaisten haasteiden keskellä eläen vahvan identiteettinsä voimalla.
Näillä sanoilla toivotan kaikille nykyisille ortodoksisille opettajille ja tämän lehden lukijoille armoa,
elämää, rauhaa, terveyttä ja monia armorikkaita vuosia.
Leo
Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa
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KOLUMNI: VIERAILEVA KYNÄ
Tässä kolumnisarjassa kuullaan ajankohtaisia
kuulumisia ja ajatuksia uskontokasvatuksesta.

OMAN USKONNON OPETTAJILLA YHTEISET HAASTEET
Oman uskonnon opettajilla uskonto- tai kirkkokunnasta riippumatta on yhdistäviä asioita paljon enemmän kuin erottavia. Erityisesti ortodoksisuuden ja islamin opettajilla käytännön
opetustyön haasteet ovat hyvin paljon samat.
Katolisillakin on kiertävän uskonnonopettajan
haasteet, mutta heillä on usein pieniä opetusryhmiä.

kirkkokuntien edustajiin edes isoissa kaupungeissa. Kollegat kertovat yhtenään mitä joku
toinen opettaja on tölväissyt. Pahinta on, että
opettajat saattavat oppilaiden kuullen tuoda
esiin ennakkoluulonsa. Miltä oppilaista on esimerkiksi kuulostanut, kun yleisessä kuulutuksessa puhutaan ”normaalista uskontotunnista”,
kun tarkoitetaan luterilaisen uskonnon tuntia.

Kiertävän oman uskonnon opettajan haasteet
nousevat eniten kuntien opetusjärjestelyistä.
Isot ryhmät, joissa on paljon oppilaita 1.–6. luokilta, eivät ole suinkaan poikkeuksia, kuten pitäisi olla, vaan niitä on paljon. Helsingissä on
vieläpä menty joissain kouluissa siihen, että ala
- ja yläkoulun luokat on yhdistetty samaan ryhmään. Kun oppilaita, joilla on erilaisia tuen tarpeita, on näin isoissa heterogeenisissa ryhmissä,
eivät heidän oikeutensa oppia täyty. Isot ryhmät, joissa on paljon tuen tarpeen oppilaita,
ovat yleisiä, vaikka oppilaat olisivat samanikäisiä tai esimerkiksi luokilta 3.–4. kuten islamin
opetuksessa.

Kiertävälle opettajalle muiden oman uskonnon
opettajien kohtaaminen kouluissa on tärkeää.
Toiset koulun opettajat eivät ole samalla kollegoja, koska haasteet ja kokemukset yhdistävät
vähemmistöjen opettajia. Täytyy tietenkin
muistaa, että kyse on vain Suomen vähemmistöistä, maailmalla tilanne on toinen. Itse olen
saanut ystäviä toisista kiertävistä opettajista,
muun muassa monesta ortodoksiopettajasta.

Muut opetusjärjestelyihin liittyvät haasteet ovat
opettajien työjärjestykset, joissa ei aina ole huomioitu siirtymää koululta toiseen tai on pitkiä
hyppytunteja. Kunnista riippuen opettajalla voi
olla vain kouluja, joissa hän opettaa 1–2 tuntia
ja tietyn uskonnon opettajia on monta samaan
aikaan opettamassa tunnin tai pari sen sijaan
että keskitettäisiin tunnit samalle opettajalle.
Kaikissa kouluissa ei vieläkään osata suhtautua
asiallisesti
vähemmistöuskontojen
tai
-

Uskonnonopettajien työn suuri haaste on se,
että ainakaan pariinkymmeneen vuoteen ei ole
ollut työrauhaa, sillä uskonnonopetus on jatkuvasti tapetilla ja mietitään uskontojen yhdistämistä samalle tunnille jonkinlaiseksi uskontotiedoksi tai muuksi.
Väitöskirjassaan Tolkningar, förhandlingar och
tystnader. Elevers tal om religion i det mångkulturella och postkoloniala rummet (2003) .
Kerstin von Brömssen tutki ruotsalaista koulua
ja sen monietnisyyttä. Hän toteaa, että opetuksen suurimmat puutteet ovat sisällön niukkuus
ja se, että koulu ei pysty vahvistamaan oppilaiden identiteettiä.
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” Toisten uskontojen ymmärtäminen rakentuu sen pohjalle, että tuntee
oman uskontonsa. Myös uskontojen välinen dialogi on mahdollista,
kun tuntee oman uskontonsa. Tässä on yksi suomalaisen uskonnonopetuksen vahvuuksista. ”

Etnisesti ruotsalaiset oppilaat näkevät uskonnon
muodostavan ”me ja he” kategorat. On toki
mahdollista, että suomalaisen oman uskonnon
opetuksen kehikon sisällä syntyy ”me ja he” kategorioita, mutta uskon ja toivon opettajien tekevän parhaansa, ettei näin tapahdu. Oppilaiden
identiteettiä suomalainen nykymalli tukee. Ruotsalaisen uskonnonopetuksen sisältöön olen itse
tutustunut islamin osalta jonkin verran ja huomannut, että se käsittelee muita uskontoja tai
kirkkokuntia pinnallisesti, suppeasti ja monin
paikoin virheellisesti. Näkökulma islamiin on
paikoin orientalistinen.
Suorittaessani opettajan pedagogiset opinnot
vuosina 2013–2014 katsoimme yhdellä oppitunnilla videota brittiläisestä koulusta. Siellä, kuten
Ruotsissa, oppiaine on yleinen Religious Education (RE). Kun käsiteltiin yhtä islamiin liittyvää
asiaa, opettaja sanoi muslimioppilaille, että he
tietävät tämän häntä paremmin. Tuo toki on oppilaita kunnioittavaa, mutta missä muussa oppiaineessa opettaja jättää vastuun tiedosta oppilaille? Tämä sama on tullut ilmi Suomessa, kun
opettaja itse on tullut tradition ulkopuolelta. On
tapauksia, että opettaja on kertonut oppineensa
uskonnosta niin paljon oppilailta. Kyllähän opettajakin oppii, myös tiedollisesti, mutta pääsääntöisesti (aineen)opettaja on se, jolla on aineenhallinta.
Toisten uskontojen ymmärtäminen rakentuu sen
pohjalle, että tuntee oman uskontonsa. Myös
uskontojen välinen dialogi on mahdollista, kun

tuntee oman uskontonsa. Tässä on yksi suomalaisen uskonnonopetuksen vahvuuksista. Suomalainen uskonnonopetus ei kuitenkaan keskity
vain omaan uskontoon, vaan muitakin uskontoja
opiskellaan. Paitsi oman uskonnon, myös muiden uskontojen kannalta on tärkeää, että oppimateriaali on laadukasta. Sen pitäisi olla myös oppilaiden käytössä, mutta siinäpä onkin sitten kipupiste. Tämä on kuitenkin ihan kunnista kiinni,
asia ei olisi yhtään helpompi, jos olisi joku yleinen uskontotiede. Oppilasmäärähän olisi sama.
Vähemmistökirkkokuntien ja -uskontojen oppilaita yhdistää se, että he samoin kuin kodit pääsääntöisesti pitävät oman uskonnon tunteja tärkeinä. Haasteet uskonnonopetuksessa tulevat
evankelisluterilaiselta puolelta, mutta heilläkin
oppilaiden välillä on suuria eroja. Kuitenkin monet luokanopettajat ja yläkoulun aineenopettajat
puhuvat, kuinka monia oppilaita ei kiinnosta uskonnon opiskelu ja he valittavat, miksi tätä pitää
opiskella. Hyvin harvoin näin tapahtuu oman
uskonnon opetuksessa.
Toivotan opettajille, erityisesti oman uskonnon
opettajille hyvää lukuvuotta ja voimia!

ISRA LEHTINEN
peruskoulun ja lukion islamin lehtori Espoossa
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MITÄ JÄI KÄTEEN KATSOMUSOPETUKSEN SELVITYKSESTÄ?
Vuonna 2021 Opetus- ja Kulttuuriministeriö (OKM) nimesi kaksi selvityshenkilöä tekemään kuvausta
katsomusopetuksen nykytilasta ja uudistustarpeista. Selvityshenkilöt kartoittivat eurooppalaisia katsomusopetusmalleja ja haastattelivat suomalaisia sidosryhmiä, opettajia ja yliopistoväkeä. Tuloksena
oli 215 sivuinen materiaali.
Selvityksessä kävi ilmi, että nykymuotoisella katsomusaineiden opetuksella on merkittäviä ansioita,
mutta myös ongelmakohtia. Selväksi kävi, että vaikka uudistustarpeita on, asia on hankala ja monitahoinen.
Media nostaa esille helpolle kuulostavia ratkaisuja, kuten kaikille yhteinen katsomusopetus. Vähemmistöuskonnot ja katsomukset näkevät yhteisen oppiaineen ongelmallisena. Mille katsomuspohjalle se
rakentuisi? Helluntaikirkko kannattaa yhteistä katsomusopetusta, mikäli se luodaan kristilliselle arvopohjalle. Suurempi mahdollisuus ja samalla monien pelko on se, että yhteinen opetus rakentuukin elämänkatsomustiedon varaan.
Yhteistä oppiainetta voisi opettaa kuka vain muodollisen kelpoisuuden täyttävä katsomusopettaja,
esim. enemmistön opettaja, ortodoksi, muslimi, katolinen tai ateisti. Muslimi tai ateisti opettamassa
kristittyjä, ei taida kelvatakaan.
Kun ortodoksisen uskonnon opetusjärjestelyistä kannellaan kirkkopalveluihin, usein syynä on toisuskoisen, muodollisesti epäpätevän opettajan osaamattomuus. Nykymallia kannattavat toteavatkin, ettei
kukaan voi hallita monia uskontoja kuin pinnallisesti. Inkeri Rissasen väitöstutkimuksessa (2014) kävi
ilmi, kuinka vähemmistöt hyötyvät mahdollisuudesta käsitellä identiteetin ja erilaisuuden teemoja
oman tradition mukaisessa opetuksessa. Oman kulttuurin tunteva opettaja pystyy auttamaan vähemmistönä elämisen erityiskysymyksissä. Rissasen väitöstutkimus koski islamin opetusta.
Selvityshenkilöt esittävät jatkotoimenpiteenä opetuksen kehittämisen työryhmän perustamista. Tarvitaan myös tutkittua tietoa ja parempaa tilastointia. Myös lapsiasiainvaltuutettu kaipasi tietoa lasten
katsomusopetusnäkemyksistä (SEN seminaari Helsingissä, 28.10.2021). Itä-Suomen yliopisto ja Suomen ortodoksinen kirkko teettivät kyselyn vuonna 2016 uskonnonopetuksesta yhdeksäsluokkalaisille
ja lukiolaisille. Kyselyn perusteella valtaosa oli nykyisen järjestelmän kannalla, he arvostivat omaa
uskontoaan, yhteinen oppiaine ei saanut kannatusta ja vain muutama prosentti oli halukas siirtymään
elämänkatsomustietoon uskonnon sijaan.
Selvityshenkilöt esittävät enemmän yhteisiä osioita opetukseen ja etenkin lukioon lisää valinnaisuutta.
Yhteistä oppiainetta ei esitetty. Kaikkien katsomusten avaamisen valinnaisiksi kuulostaa mielenkiintoiselta. Käytännössä voi olla ongelmallista aloittaa toisen katsomuksen opetus ilman perusopetuksen
pohjatietoja.
Tulevan kehittämistyöryhmän kokoonpanoon on kaavailtu ministeriön ja opetushallituksen virkamiehiä ja poliitikkoja. Eri uskontojen yhteisjärjestö USKOT-foorumi on ollut yhteydessä ministeriöön.
Kuulinkin, että ministeri Li Andersson aikoisi esittää kehittämistyöryhmään yhtä USKOT-foorumin
jäsentä. Nähtäväksi jää, millaisia muutoksia esitetään. Selvityshenkilöt totesivat, että muutoksia voidaan tehdä vain pienin askelin.

SIRPA OKULOV
Kirkkopalvelujen koordinaattori
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VIERAITA KYPROKSELTA
SOOLi:lla oli vieraana seitsemän hengen ryhmä Kyprokselta 9.-15.7. Joukkoa johti Eliana Chatziioannou, joka on Kyproksen opetusministeriön uskonnonopetukseen liittyviä asioita hoitava virkamies ja
mukana oli muutama uskonnonopettaja.
Matkan aluksi vieraat suuntasivat Kuopioon, jossa heitä odotti opastettu kierros Riisassa sekä SOOLi:n
hallituksen Juhanin ja Annikan pitämä esitys suomalaisesta koulutusjärjestelmästä. Kuopiossa matkalaiset osallistuivat myös metropoliitta Arsenin toimittamaan liturgiaan Pyhän Nikolaoksen katedraalissa
sekä lounaalle seurakuntasalissa. Liturgia oli kristinoppileirin päätösliturgia ja vieraat olivat erityisen
ihastuneita nuorten lauluun liturgiassa. Kuopiosta käsin vieraat kävivät lisäksi Lintulan luostarissa ja
Uuden Valamon luostarissa, jossa he pääsivät mm. tutustumiskierrokselle igumenin johdolla.
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Etelä-Suomeen saavuttua matkalaiset viettivät päivän Tallinnassa tutustuen siellä kirkkoihin. Helsingissä he tapasivat piispa Sergein ja kiersivät kaupunkia ja nähtävyyksiä osin omatoimisesti ja osin Juulia
-oppaan johdolla.
Suomalaisia ortodoksisia uskonnonopettajia toivotettiin tervetulleiksi Kyprokselle tutustumaan paikalliseen koulujärjestelmään ja opetusjärjestelyihin.

”My experiences from the trip to Finland are unique, unprecedented and
unrepeatable! We tasted the unpretentious love, hospitality and nobility of
our Orthodox brothers there. The perfect organization of the program in
collaboration with the team leader Mr.
Eliana, the flexibility and understanding we received was a life lesson for
us. I personally felt the power of our
Orthodox faith that manages to break
down the boundaries of different language and culture and unite with the
life-giving power of the Holy Spirit. A
big thank you for embracing us with
so much love! Blessings to the dynamic group of Orthodox teachers, warm
thanks to the local Orthodox Church
and to the bishops and other clergy for
the beautiful hospitality and love with
which you surrounded us. I will always remember your beautiful monasteries as well as the holy relics you
guard as treasures. I wish you all that
our Lord, the Giver, enlightens you
and bestows his blessings abundantly
upon you. Please, remember that we,
in turn, can offer you hospitality. We
invite you to our beautiful Cyprus, so
that you too can feel the common
struggles and martyrdom of our own
island.”

Αnna
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”It all started then… 21 years ago… When Sirpa
and I became friends through an educational cooperation. From our acquaintance came her invitation
to visit Finland, a group of theologians from Cyprus. This first trip to Finland, marked everyone
deeply, all 31 of us who participated. More trips to
Finland followed for me, as part of the Socrates and
later the Erasmus European programme for students’ exchange. But none even remotely matched
the experience of that first trip. Describing to my
colleagues the nice experience and since their performance Finnish students in Piza have been consistently amazing bringing the country to foreground of educational debates, they were intrigued by a corresponding one organizing an educational trip like then.
The delay of the health services’ protocols for the
summer holidays did not allow us to organize the
trip in time, when the group broke down and one by
one the candidates left. The group closed with seven people - five of us teachers, so we decided not
to miss the opportunity and attempt the visit with
the help of Sirpa and the Orthodox Association teachers. So, the trip that would be the epitome
of the previous one of 2001, became real.
Firstly, there was Johanna! She welcomed us in
Helsinki and put us on the train to Kuopio. We were so happy and we already felt the warmth and security of love in Christ. Then, there were Juhani
and Annika. Τhey traveled a long distance to welcome us and introduce us to the Finnish education
system that we were so eager to get to know.
Αlthough we were very tired from our long-hour
trip, the presentation answered our questions and
gave us an understanding of how the school system
works, especially in the part of secondary education
that interests us the most.
Our visit to Lintula and Valamo, Kuopio and Helsinki, the museum and the cathedral gave us a good
taste of Finland. The metropolitans, the abbess, the
abbot and the fellow teachers were all welcoming
and accommodating and they served us in all our
wishes. We are grateful that you tried to accommodate all our wishes and tolerated the changes in the
schedule that you prepared for us with love and understanding. Special thanks to my sister Shirpa who
even from far away, made our trip a reality.
Thank you all very much and we invite you for a
joint educational seminar and leisure trip to
Cyprus.”

Eliana

”Although it was not my first time to visit
Finland, I have to admit that because it
was an organized tour, I had the opportunity to visit more places and get beautiful experiences and performances from
this trip.
From the moment of our arrival in Helsinki, due to the warm welcome we received
from Johanna, Annika and Juhani, I knew
it was going to be a pleasant trip. This was
verified in the following days.
It was a trip that, although it was organized, we did not feel in any way obliged to run to catch up with the schedule
prepared for us. We had the necessary time
to rejoice and enjoy our visits. Equally important was the fact that, sometimes, we
even had the opportunity to adapt the program to our own wants and needs.
The people who organized our hospitality
in Finland showed full understanding and
respected any needs we expressed/
expressed. The cooperation and understanding of the organizers was excellent.
We saw beautiful places and the organized
tour gave us the opportunity to get useful
information about the places we visited.
We thank the organizers and those who
hosted us with so much warmth and love.”

Aristoula
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ORTODOKSISTO.FI
Ortodoksisto on Suomen ortodoksisen kirkon kasvatuksen ja koulutuksen sivusto. Kirkolliskokous on
varannut resurssin sivuston rakentamiseksi kolmeksi vuodeksi. Näiden kolmen vuoden aikana selvennetään myös kirkon eri sivustojen, kuten ort.fi ja aamunkoitto tehtäviä ja profiileja.
Sivusto on suunnattu kaikille, jotka etsivät tietoa ortodoksiuudesta ja ortodoksisesta kirkosta. Erityisesti
opettajat ja oppilaat voivat hyötyä ”Koulun penkillä” -osion materiaaleista. Tällä hetkellä on valmiina
yläkoululaisille suunnattu Suomen ortodoksiseen kirkkoon ja sen historiaan liittyvä kokonaisuus tehtävineen. Osiosta löytyy myös yksittäisiä eri aihepiireihin liittyviä tekstejä ja tehtäviä. Työn alla on opettajien yläkouluun toivomia asiakokonaisuuksia. ”Koulun penkillä”- osion materiaalit käännetään myös
ruotsiksi ja koltansaameksi eli niille kielille, joilla ortodoksista uskontoa Suomen kouluissa opetetaan.
Materiaalia ovat tuottaneet vapaaehtoiset seurakuntalaiset, koululaiset, papit, kanttorit ja opettajat.
Myös kirkon yhteistyöjärjestöt ONL ja Filantropia ovat mukana sivuston rakentamisessa. Ajankohtaista
tietoa ja tukea Ukrainan pakolaisten kohtaamiseen löytyy Ortodoksiston Ukraina-sivulta. Sieltä löytyy
linkkejä muun muassa videoon ukrainalaisesta koulusta, ONL:n suomi-ukraina kuvakortteihin sekä Papunetin sotaan liittyvään kuvatauluun. https://ortodoksisto.fi/materiaalia-ukrainalaisten-pakolaistenkohtaamisen-tueksi/
Sivujen rakentumista voi seurata Facebookissa Ortodoksiston sivuilla. Ortodoksistolla on myös oma
TikTok-kanava, johon vapaaehtoiset opiskelijat tuottavat lyhyitä videoita ajankohtaisella sisällöllä. Ortodoksistolla on oma soittolista Suomen ortodoksisen kirkon YouTube-kanavalla. Sieltä löytyy tällä
hetkellä Ukrainan koulu-videon lisäksi materiaalia kirkon jäsenyydestä ja lapsen syntymään liittyvistä
rukouksista, varhaiskasvatukseen liittyvä kirkkoseikkailu ja opastus kreppiruusun tekemiseen sekä uusimpana kirkon oppiin liittyvän sarjan ensimmäinen video ”Jumala, taivaan ja maan luoja”.
Jos sinulla on hyviä ideoita tai valmista materiaalia Ortodoksiston kartuttamiseen, olet lämpimästi tervetullut vapaaehtoisten kirkonrakentajien joukkoon!

KAARINA LYHYKÄINEN
Ortodoksiston koordinaattori
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KUN YHTEISTÄ KIELTÄ EI OLE
– KUVAKOMMUNIKAATIO VUOROVAIKUTUKSEN TUKENA

Helmi-maaliskuun vaihteessa 2022 myös Suomeen alkoi saapumaan sotaa pakenevia ihmisiä
Ukrainasta. Päivittäinen asiointi mm. viranomaisten kanssa saattaa olla hyvin hankalaa yhteisen kielen puuttumisen vuoksi. Tässä kirjoituksessa pohditaan kuvakommunikaation mahdollisuuksia erikielisten ihmisten vuorovaikutuksen tukemisessa ja rakentamisessa.
Kuvakommunikointi tarkoittaa kuvien käyttöä
puheen ja sanattoman viestinnän rinnalla. Kuvalla viitataan asiaan, jota ei pystytä sanallisesti
tai sanattomasti ilmaisemaan. Kuva on myös
keino havainnollistaa sisältöä, jonka ymmärtäminen puhutussa tai kirjoitetussa muodossa on
vaikeaa.

Kuvat voidaan ottaa käyttöön vuorovaikutuksen
ja kommunikoinnin tueksi, vaikka yhteistä vuorovaikutuksen keinoa, tässä tapauksessa kieltä,
ei olisi. Kuvat saavat merkityksensä näissä kommunikointitilanteissa, ja sen jälkeen niitä voidaan käyttää ilmaisun välineinä viittamaan kuvan esittämään asiaa.
Kuvien käyttö ilmaisun välineenä vaatii harjoittelua luonnollisissa vuorovaikutustilanteissa.
Näytetty esimerkki kuvien käytöstä eri tilanteissa on ratkaisevan tärkeää. Luonnolliset vuorovaikutustilanteet - jatkuva arjen kielikylpy, ovat
kuvien avulla vuorovaikutusta harjoittelevalle
henkilölle yhtä tärkeä asia kuin puheen kuuleminen puhumaan opettelevalle.
Kuvat voivat olla sanomalehdestä leikattuja,
omia valokuvia, netistä tulostettuja tai itse piirrettyjä kuvia. Niiden avulla voidaan jäsentää

toimintaa mm. kaupassa asioinnissa, rakentaa
yksinkertaisia vuorovaikutusmalleja ja helpottaa
ajan hahmottamista. Kuvista voidaan koota
myös erilaisia kuvakansioita, päivittäin toistuviin tilanteisiin. Kuvat mahdollistavat viestin
välittämisen ja vastaanottamisen, vaikka vuorovaikutuskumppaneilla ei olisi yhteistä kieltä.

Kuvakommunikaatio uuden kielen oppimisen
ja
kielitaidon
tukena

Uuden kielen oppiminen muovaa aivoja ja on
työlästä. Mikäli uuden kielen oppiminen alkaa
kolmen ikävuoden jälkeen, ihminen hyödyntää
omaa äidinkieltään uuden kielen oppimisessa.
Aina oman äidinkielen hyödyntäminen ei kuitenkaan ole itsesään selvää. Vieraan kielen opettaminen kääntämällä sanat kielestä toiseen ei ole
tehokasta. Lisäksi suomen kielen käsitteille ei
välttämättä ole selkeää vastinetta henkilön äidinkielessä. Tällaisessa tilanteessa visuaaliset
keinot nousevat tärkeäksi kielen oppimisen välineeksi.
Kuvakommunikointi ei välttämättä ole erityisesti kielen oppimismenetelmä, mutta osoittaminen
on yksi ihmiselle luontaisista tavoista kommunikoida. Kuvat tukevat esineiden ja toimintojen
käyttötarkoituksen jäsentämistä sekä oman toiminnan suunnittelua ja sen toteutumisen arviointia. Kuvakommunikaatiolla voidaan tukea
myös henkilön osallisuuden ja turvallisuuden
syntymistä esimerkiksi uudessa varhaiskasvatus
- tai oppilasryhmässä.
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Monikanavaiset opetusmenetelmät edistävät
uuden kielen oppimista. Esimerkiksi sanan
”koira” oppii muistamaan paremmin, jos sen
oppii monella eri tavalla: koira on eläin, joka
haukkuu ja, jolla on karvainen turkki. Kuvien
käyttö ja konkreettinen havainnollistaminen
vahvistavat monikanavaista kielen omaksumista. Kulttuurierot voivat kuitenkin vaikuttaa kuvien merkityksen tulkintaan. Kuvien käyttöä
uutta kieltä omaksuttaessa onkin syytä harjoitella yksinkertaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Tärkeintä on, että erilaisille kommunikointia
tukeville menetelmille antaa mahdollisuuden,
etenkin, jos kommunikoivien henkilöiden kielet
eivät kohtaa riittävän hyvin.
Jos ihmisen kommunikointikyky on normaali,
hänestä voi tuntua vieraalta hyödyntää kuvakommunikointimenetelmiä. Onkin tärkeää, että
korvaavia menetelmiä hyödyntävän henkilön
kanssa toimivat ihmiset rohkaisevat käyttäjää
kommunikoimaan. Kun uutta kieltä ei osata
vielä hyvin, omaksutaan helposti kuuntelijan
rooli. Uuden kielen oppiminen vaatii kuitenkin
harjoitusta, mistä johtuen on tärkeää, että henkilö voisi kommunikoida mahdollisimman paljon
eri henkilöiden kanssa. Tällöin saadaan käsityksiä monista erilaisista kokemusmaailmoista ja
opitaan keskustelemaan monenlaisista asioista.

Piirtäminen arjen tukena
Piirtäminen kommunikoinnin tukikeinona tekee
puheesta ja kerronnasta näkyvää. Arjen tilanteet
tulevat usein yllättäen, eikä jokaista tilannetta
varten voi olla valmiita kuvia. Piirtämiseen tarvitaan vain kynä ja paperia. Piirtämällä voidaan
esimerkiksi selventää ohjeita, päivän kulkua tai
auttaa hahmottamaan konfliktitilanteita. Se
myös auttaa jäsentämään toimintaa.

Tutkimusten mukaan piirtäminen kommunikoinnin tukikeinona auttaa sanavaraston kartuttamisessa, laajentamisessa ja rikastuttamisessa.
Kuvien hyödyntäminen parantaa myös uusien
sanojen ja ilmausten muistamista ja mieleen palauttamista. Kuvien käyttö helpottaa kertovaa
puhetta ja virittää keskusteluun, vaikka yhteistä
kieltä ei vielä olisikaan. Piirtäminen kommunikoinnin tukena voi edesauttaa tunteiden ilmaisemista. Piirtämistä voi hyödyntää myös ristiriitatilanteiden ratkaisemisessa

Puheen rytmissä piirtäminen
Puheen rytmissä piirtämisessä on kyse siitä, että
keskustelijat tukevat kerrontaansa piirtämällä.
Piirtäminen vuorovaikutuksen, yleensä puheen
tukena, ei vaadi taiteellisia lahjoja. Kyse on

oman puheen visualisoinnista puheen kanssa
samassa rytmissä.
Piirtäminen hidastaa puhenopeutta ja visuaalinen tuki auttaa pysähtymään ja seuraamaan, mitä sanotaan. Piirustukseen voi palata myöhemmin ja kerrata siitä esimerkiksi ohjeita. Nopea
Piirrosviestintä on puheterapeutti Hannele Merikosken kehittämä menetelmä, joka on nopea ja
helppo tapa viestiä erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä. Nopea piirrosviestintä tukee erityisesti keskustelutaitoja. Menetelmä soveltuu käytettäväksi eri-ikäisten ihmisten parissa ja se ei
vaadi erityisiä piirtämiseen liittyviä taitoja. Menetelmästä voit lukea lisää Papunetin sivuilta.

ANTTI RÄSÄNEN JA SAARA ADAAM

Kirjoittajat ovat Itä-Suomen yliopiston Tulliportin normaalikoulun lehtoreita.

Lähteet:
www.aivoliitto.fi
www.papunet.net
Halme, K. (2011). Maahanmuuttajataustaisten lasten kielikasvatus varhaiskasvatuksesta esiopetukseen. Teoksessa
M. Nurmilaakso & A. Välimäki (toim.). 2011. Lapsi ja
kieli. Kielellinen kehittyminen varhaiskasvatuksessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
Helenius, A. & Korhonen, R. (2011). Leikistä kieleen.
Teoksessa M. Nurmilaakso & A. Välimäki (toim.). 2011.
Lapsi ja kieli. Kielellinen kehittyminen varhaiskasvatuksessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
Huuhtanen, K. (2011). Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät Suomessa. Uudistettu painos. Kehitysvammaliitto ry.
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SUOMEN ORTODOKSISTEN OPETTAJIEN LIITON
KEVÄTPÄIVÄT LAHDESSA 1-2.4.2022

SOOLi:n kevätpäivät Lahdessa 1.-2.4.
Huhtikuun alussa vietettiin Suomen Ortodoksisten Opettajien Liiton kevätpäiviä Lahdessa. Päivät aloitettiin perjantaina Haminan piispa Sergein toimittamalla ennenpyhitettyjen lahjain liturgialla Lahden ortodoksisessa kirkossa.
Iltaa jatkettiin yhteisellä illallisella Amarillossa. Kiitos
piispa Sergeille osallistumisesta kevätpäiville!
Lauantain ohjelma siirrettiinkin todella nopealla aikataululla ravintola Lokkiin, koska Lahden ortodoksinen seurakuntasali oli asetettu käyttökieltoon vesivahingon vuoksi.
Vaikka kiireellä paikkaa vaihdettiin, ravintolan ruokahuolto teki vaihdoksesta todella miellyttävän!
Lauantain aikana osallistuimme monenlaiseen ohjelmaan.
Aamukahvin jälkeen pääsimme kuulemaan Sari HavuNuutisen valmisteleman ja Sirpa Okulovin ja Ulla Puhakan esittämän alustuksen uskonnonpedagogiikasta alakoulussa ja Aksios -kirjasarjan takana. Aihe herätti paljon
keskustelua opettajien kesken. Uusien oppikirjojen valmistumisen tilanne yläkouluun ja lukioon mietitytti myös
monia.
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Iltapäivällä lounaan ja vuosikokouksen jälkeen pohdimme Sirpa Okulovin johdolla uskonnonopetuksen
nykytilannetta ja tulevaisuutta. Kiitos Sirpalle! Riikka
Salmisen ohjauksessa perehdyimme pakohuonepedagogiikkaan. Pakohuonekoulutus alkoi itse kunkin kilpailuviettiä herättävällä kilpailulla Kauhujen kartanoon pääsystä ja sen jälkeen saimme kuulla, kuinka
vastaava pakohuone toteutetaan. Kiitos Riikalle mielenkiintoisesta ja hyödyllisestä koulutuksesta! Kannattaa Ortoboxista katsastaa Ullan koulutuksen innoittamana laatima pakohuonepeli, jos et vielä ole kokeillut
sitä!
Liiton vuosikokous pidettiin muun ohjelman lomassa.
Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja valittiin hallituspaikasta luopuneen Jyri Luonilan tilalle
uusi hallituksen jäsen, Petra Pipinen. Kiitokset Jyrille
työstä liitossa! Petralle tervetuloa liiton hallitukseen!
Ennen vuosikokousta luovutettiin Jari Mustoselle jo
liiton 70-vuotisjuhlan yhteydessä viime syksynä
myönnetty Pyhän Karitsan ritarikunnan ensimmäisen
luokan ritarimerkki. Monia armorikkaita vuosia Jarille!
Kiitos kaikille osallistujille!

SOOLIN HALLITUKSEN UUSI JÄSEN ESITTÄYTYY

Hei kaikille! Olen uusin hallituksen jäsen Petra Pipinen. Olen kotoisin Helsingistä ja ikäni asunut pääkaupunkiseudulla. Kotimme sijaitsee Espoossa, jossa
meitä majailee vakituiseen neljä henkeä, kaksi aikuista, kaksi lasta sekä kaksi kania. Ammatiltani olen luokanopettaja ja tehnyt myös kiertävän ortodoksiopettajan hommia. Stressitilanteissa leivon kakkuja, joita
tarjoilen naapureille ja muille tutuille. Rentoutuakseni
menen metsään! Toivotan oikein mukavaa ja kaunista
syksyn alkua kaikille Ortodoksisen opettaja -lehden
lukijoille.

Toivotetaan Petralle monia vuosia tässä tehtävässä!
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PYHÄT TUTUIKSI

PYHÄ KOSMAS

Pyhä Kosmas, maallikkonimeltään Konstantinos syntyi
Kreikan Aitolialassa Artan hiippakunnassa noin vuonna
1714. Hänet kasvatettiin jo pienestä pitäen kristinuskoon.
Nuorena Kosmas lähti Athokselle opiskelemaan, mutta päätti opinnot ja aloitti luostarielämän Filotheoksen luostarissa,
jossa hänet vihittiin papiksi. Kreikan kansan sorron aikana,
joka johdatti kristillistä kulttuuria moraaliseen rappioon, tuli
evankeliumin julistamisesta ja kansan valistamisesta Kosmakselle elämäntehtävä. Hän etsi vastausta Raamatusta ja
avasi sivun, joka osui hänen silmiinsä, ja jossa sanottiin:
“Kenenkään ei pidä etsiä omaa etuaan vaan toisen parasta.”
Kosmas sai luvan saarnata Kykladien saariryhmässä, josta
hän palasi välillä luostareihin. Hän vietti Pyhällä vuorella
yhteensä 17 vuotta, mutta teki julistusmatkoja eri puolille
kreikkalaisalueita. Hän vahvisti ortodoksista uskoa keräämällä suuria joukkoja lähelleen ja saarnaamalla heille kertomalla arkikielellä Jumalan tahdon ilmauksia sekä pysäytti
tällä islamiin kääntymiset. Kosmas teki monia ihmeitä. Kosmasta oli kuulemassa isoja joukkoja ihmisiä ja hän saarnasi
seisten maahan pystytetyn ristin vieressä ja näistä paikoista
tuli myöhemmin ruumiillisten ja hengellisten vaivojen parantumisen lähteitä. Kosmas opetti Kristuksen käskyjen mukaan, perusti kouluja ja suostutteli rikkaita antamaan omastaan tarvitseville.
Hän vaelsi Albanian halki suuren joukon seuraamana, josta
50 pappia jatkoivat hänen työtään ottamalla vastaan synnintunnustuksia, toimittamalla sairaanvoiteluja ja jakamalla ehtoollista. Kosmas sai kristityt siirtämään toripäivänsä sunnuntailta lauantaille, mutta tämä suututti juutalaiset, joiden
elinkeinot joutuivat uhanalaisiksi ja jonka johdosta juutalaiset suostuttelivat paikalliset viranomaiset surmaamaan Kosmaksen. Kosmas aavisti marttyyrikuoleman ja kiitti Jumalaa, siunasi neljä ilmansuuntaa ristinmerkillä ja rukoili kaikkien kristittyjen puolesta.
Pyhä Kosmas hirtettiin puuhun, jolloin hän risti kätensä rintansa päälle ja antoi sielunsa jumalan haltuun. Hän oli 65vuotias kuollessaan.

Kirkkomme muistaa pyhää
Kosmas Aitolialaista syyskuun
24.päivä.
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USKONNONOPETTAJAN PÄIVÄKIRJA

Elokuun lopulla 2022
Maanantain viimeinen tunti on ohi. Se oli uskontoa 3-6 -luokille. 22 oppilasta,
13:lla oppilaalla muu kuin suomi äidinkielenä, viidellä tehostettu tuki oppimisen haasteiden vuoksi, kolmella erityisen tuen päätös uskonnosta ja yhdellä
henkilökohtainen ohjaaja mukana. Tämä ohjaaja on vain kyseisen oppilaan
tukena. Hengästyttää, eikö? Ja ah, niin tavallista UO-ope arkea. Ensi viikolla
saan yleisohjaajan tunnille mukaan ja jatkossa hän on paikalla viikoittain, onneksi. Tämä ohjaaja osaa myös venäjää, mikä helpottaa, koska minä en osaa
ja useimmat oppilaat puhuvat sitä kotikielenään.
Olen tilannut ryhmälle oppikirjat, vaan nepä ovat vielä jossain matkalla. Siksi
tein edellisenä perjantai-iltapäivänä peda.nettiin opiskelumateriaalit. Kirkkovuoden alku häämöttää, aiheeksi siis oli luominen, luomakunta ja sen huolenpito.
Lämmittelimme oppitunnin alussa katsomalla Tiktokin kirkkovuodesta. Olen
etuoikeutettu uskonnonopettajana, sillä olen oman kouluni opettaja ja opetustila on oma luokkani. En kierrä vaan keskityn haasteisiin täällä. Minulla on
käytössäni nykyaikaisen luokan varusteet: älytaulu, airplayt ja ipadit sekä tarvittaessa läppärit. Minulla on myös luokassani vanhanliiton ikoninurkka, jonka äärellä aloitamme ja lopetamme tunnit. Niinpä vastoin kaikkia turvallisuussääntöjä ja muuta ahdasmielisyyttä oppilaat sytyttävät vuorollaan jokaisen
tunnin alussa tuohuksen ja harjoittelemme ristinmerkin tekemistä. Laulamme
myös - joka kerta!
Kävimme seuraavaksi yhdessä läpi Raamatun luomiskertomuksen. Jos kysymyksessä
olisi ollut esim. oma 4-luokkani, olisin laittanut oppilaat lukemaan tekstin itsenäisesti
tai pareittain. Tässä ryhmässä niin monella
on haasteita, sekä oppimisen yleensä että
kehittyvän kielitaidon kanssa, että yhdessä
läpikäyminen on ainoa järkevä tapa toimia.
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”Loput läksyksi, ikonin ja
ristinmerkin kautta kotiin.
Viimeinen puhaltaa tuohuksen!”

Kertasimme vielä kertomuksen ikonien avulla. Aloitimme tehtävät. Yritän parhaani mukaan jemmata
uskonnonvihkot kaappiini, sillä jos annan ne kotiin, todennäköisyys, että ne olisivat mukana seuraavalla
tunnilla viikon kuluttua, on varsin pieni. Toki kotiläksyt on huolehdittava ja silloin vihkot kulkevat oppilaan mukana. Kaapissani on myös lyijykyniä, pyyhekumeja, liimapuikkoja, puuvärejä, kaikkea tuikitärkeää, mitä oppitunneilla tarvitaan ja minkä keskivertouskonnonoppilas voi unohtaa oman luokkaansa
ja siten sabotoida tekemisen rytmin.
Tehtävät 3-4 -luokille oli varsin perinteinen: piirrä seitsemän ruudun sarjakuva maailman luomisesta.
5-6 -luokille otin sen sijaan riskin ja lähdimme määrittelemään ja etsimään netistä selityksiä käsitteille
kuten:luonnonsuojelu, kestävä kehitys, ekologinen ja biodiversiteetti. Huh! Yrittänyttä ei laiteta. Päästiinpähän ainakin keskustelemaan ja pohtimaan yhdessä.
Olen sekä uskonnonopettaja että luokanopettaja. Olen tehnyt ja teen molempia töitä melkoisen pitkään.
Joskus mietin, että uskonnonopettajana huomaamattaan, vahingossa laskee vaatimustasoaan oppilaiden
osaamisen suhteen. Todella heterogeeniset opetusryhmätkin sen jo tekevät. Silloin ravistelen itseäni ja
palautan mieleeni, mitä yleisesti vaadin perusoppilaalta omassa luokassani kullakin luokkatasolla. Toisaalta uskonnon aineenopettajana pääsee syvemmälle aiheeseen pyöritellessään asiaa useamman kerran
eri opetusryhmissä. Parhaimmillaan osaa ennakoida mahdolliset pedagogiset vaikeudet ja karit, joihin
opettaessaan väistämättä törmää! Molempi parempi, on minun kokemukseni.
Eräs oppilas antaa viestilapun omalta opeltaan, ovat menossa uimaan kolmena seuraavana uskonnontuntina. Uskomatonta! Vaikka olen oman koulun oma ope, jokaikinen viikko joku neropattikollega
päättää viedä luokkansa uimaan / retkelle / kirjastoon / you name it! juuri uo-tunnin aikaan. Ei väliä,
vaikka rehtori olisi antanut ultimatumin ettei toisten opettajien tuntien aikaan saa tehdä muutoksia lukujärjestykseen. Ei väliä, vaikka kertoisit, että opetusryhmässäsi sattuu olemaan oppilaita kahdeksalta eri
luokalta, että etkö voisi miettiä muuta aikaa???? Noo, olen keksinyt keskipienen koston: nykyään kun
luokanopettaja pahaa aavistamatta pyytää korvaavia tehtäviä tai jotain, annan kuin annankin, koko tunnin asiat opiskeltavaksi ”jollain muulla tunnilla”. Oppilaalta sitten varmistan, ettei hän ole joutunut tekemään asiaa läksynä koulun jälkeen. Luulenpa, että kollegat alkavat pikkuhiljaa oppia
”Loput läksyksi, ikonin ja ristinmerkin kautta kotiin. Viimeinen puhaltaa tuohuksen!”
Mukavaa syksyä!
KAISA-OPE
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VIGILIA
Vigilia tarkoittaa kokoöistä palvelusta, vaikka nykyään
se kestää tunnista kahteen. Vigilia toimitetaan yleensä lauantai-iltaisin klo 18. Se voidaan toimittaa myös
muinakin iltoina, jos seuraavana aamuna toimitetaan
juhlapäivän liturgia. Vigiliassa on kolme osaa: aamupalvelus, ehtoopalvelus ja ensimmäinen hetki. Vigilia
aloittaa uuden kirkollisen vuorokauden eli lauantaiiltana luetaan jo sunnuntain tekstejä.

Etsi sanalaatikosta seuraavat vigiliaan liittyvät sanat:
VIGILIA, LAUANTAI, LITURGIA, AAMU, EHTOO, HETKI,

Piirrä kelloon viisarit osoittamaan vigilian aloitusaikaa.
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Ratkaise salakirjoitus koodin avulla:
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___ ___ ___ ___ ___
A3 B1 C2 A4 C4

Aseta kirjaimet alaruudukkoon, jos paikka on tyhjä. Saat
vigiliaan liittyvän viestin.
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___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
A5 B3 B6 A1 C4 C1 A5 C2 A6 B2
___ ___ ___ ___ ___
A2 C3 A5 B2 A6
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SUOMEN ORTODOKSISTEN
OPETTAJIEN LIITTO RY
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