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Työskentelyjä
oppituntivierailuille
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Kumpi on erilainen?

Toiminnallinen työskentely erilaisuuden
hyväksymisestä ja lähimmäisenrakkaudesta

Heli Orre kollegoineen,
Lempäälän seurakunta

Esittelykierros
Nimi ja joku kuvaava asia itsestä (Millainen olen?)
Laita esille 9 kuvaa, joista 8 samanlaista.
Kuka ei kuulu joukkoon?
Miksi? Mikä hänestä tekee erilaisen?
Tässä samannäköiset määrittelevät normin. Normaalia on olla samanlainen
kuin he. Jos tilanne olisi tämä, heillä olisi paljon valtaa. Odotuksena on muuttua
samanlaiseksi ja olla samaa mieltä, ettei tulisi ongelmia.
Olisiko se hyvä? Olisiko se hauskaa?
Laita kuvien päälle erinäköisiä.
Nyt tilanne on eri. Yhtä normaalia ei ole, koska kaikki ovat erilaisia. Silloin voidaan yhdessä sopia, että meidän elämämme on hyvää, jos toimitaan niin että
kaikki mahtuvat mukaan ja kaikilla on hyvä olla.
Tehdään jono. Menkää jonoon
pituuden mukaan
hiusten pituuden mukaan
jalan koon mukaan
Ollaan ihan erilaisia fyysisesti. Se on hyvä, sillä olisi aika ankeaa, jos oltaisiin
kaikki samankokoisia ja -näköisiä. Onko joku joskus halunnut olla eri näköinen?
Varmasti aika moni.
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Janalle merkitään päihin KYLLÄ ja EI. Mennään seisomaan janalle siihen kohtaan, joka vastaa tällä hetkellä omaa mielipidettä:
kuuluuko ananas pizzaan? KYLLÄ - EI
Robin on tosi hyvä laulaja KYLLÄ - EI
matematiikka on vaikeaa KYLLÄ - EI
Istutaan. Myös mielipiteet ovat tosi erilaisia. Joskus käy niin, että porukassa mielipiteet yhdenmukaistuvat. Se on ihan ok ja tosi tavallista. Samanlaisista
asioista tykkäävät viihtyvät usein yhdessä. Joskus ne kuitenkin aiheuttavat erimielisyyttä.
Olemme erilaisia paitsi ulkonäöltä, niin myös mielipiteiltämme, arvoiltamme ja
taustoiltamme.
Kenen kotona asuu enemmän kuin neljä ihmistä?
Kenellä on lemmikkejä?
Kuka asuu kerrostalossa?
Kenellä on oma huone?
Keiden kotona ei käytetä autoa?
Kuka on kasvisyöjä?
Keille on opetettu iltarukous?
Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Joka asuu maalla, hänellä on paljon leikkitilaa. Kerrostalossa taas voi olla paljon kavereita. Sisarukset saattavat ärsyttää, mutta on
heistä iloakin. Emme voi vaikuttaa siihen, millaiseksi synnyimme ja missä olemme kasvaneet.
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Omenavertaus
Opettaja esitteli luokalle kaksi omenaa.
”Miltä nämä omenat näyttävät?”
”Aivan samanlaisilta”, oppilaat vastasivat yhteen ääneen. Molemmat olivat punaisia, samankokoisia, näyttävät herkullisilta.
Opettaja otti toisen omenan käteensä ja alkoi yhtäkkiä haukkua sitä: hän tiuski ääneen, miten kuvottava kyseinen omena olikaan ja sanoi, ettei hän voinut
sietää sitä. Sättimisen jälkeen hän sanoi oppilailleen, että koska hän ei pitänyt
omenasta, eivät muutkaan saisi tykätä siitä.
Niinpä hän laittoi omenan kiertoon ja käski lapsia haukkumaan omenaa jokainen vuorollaan. Lapset tuijottivat opettajaa kuin mielipuolta, mutta tekivät kiltisti työtä käskettyä.
Haiset pahalle!”
”Oletpa ruma!”
”Hyi yök!”
”En ymmärrä,
miksi olet edes olemassa”
Omena kiersi koko luokan
läpi haukkujen saattelemana.
Opettaja otti toisen omenan ja pisti
senkin kiertoon: tällä kertaa lasten
piti kehua sitä.
”Oletpa kaunis!”
”Olet hieno.”
”Ihanaa, että olet olemassa.”
Kierroksen jälkeen opettaja otti molemmat omenat käteensä. ”Eivätkö nämä
omenat olekin edelleen aivan saman näköisiä?” hän kysyi. Oppilaat nyökyttelivät.
Sitten hän leikkasi molemmat omenat kahtia.
Omena, jota oppilaat olivat kehuneet, oli sisältä mehevä ja siisti. Mutta omena,
jota he olivat yhteisvoimin haukkuneet, olikin sisältä mustelmilla: tummat jäljet
koristivat omenan sisusta.
Oppilaat eivät tienneet, että ennen tunnin alkua opettaja oli tiputtanut toisen
omenan monta kertaa lattialle.
Opettaja halusi osoittaa, ettei suru välttämättä näy päällepäin, mutta haukut
murskaavat jokaisen haukkumisen kohteen sisintä – ja itsetuntoa. Kiusatusta
tuntuu äärimmäisen pahalta sisältä, mutta kaikki eivät näytä sitä päällepäin –
saati kerro, miltä heistä tuntuu.
Opettaja halusi osoittaa, miten pahaa jälkeä ilkeät sanat tekevät – ja siksi ketään
ei saisi koskaan kiusata.
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KIRKKOVUOSI-onnenpyörä
Tarvikkeet:
liinat kirkkovuoden eri väreissä
onnenpyörä
(32 sektoria, joista joka kolmas on ”toimintasektori”)
(tämä tarvitsee askarrella itse)
kysymykset
tehtäväkortit ja monistetut tehtävät
suttupaperia
kyniä
kirkkovuoden värit paperiliuskoina, nippu per joukkue

Heli Orre
Lempäälän seurakunta

Ennen peliä voidaan kirkkovuosiliinat laittaa esille ja luokan kanssa käydä läpi kirkkovuoden värit ja niiden merkitykset.

Pelin kulku
Peliä pelataan pienissä ryhmissä. Joukkueille jaetaan alussa jokaista kirkkovuoden
väriä vastaava paperiliuska.
Jokainen ryhmä saa vuorollaan pyörittää pyörää. Jos osoitin pysähtyy kirkkovuosisektoriin, esitetään pyöräyttäneelle joukkueelle sektoriin liittyvät kysymykset. (Jos
aikaa on vähän, kannattaa kysyä vain ensimmäinen kysymys.) Muut joukkueet kirjoittavat mietintähetken aikana oman vastauksensa paperille. Kun mietintäaika on
ohi, saa pyöräyttänyt joukkue vastata ensin. Jos vastaus on oikein, joukkue saa pisteen, muut eivät. Jos taas pyöräyttänyt joukkue vastaa väärin, saavat muut vastata ja
kaikki oikein vastanneet saavat pisteet. Pistetaulukon voi piirtää taululle.
Kirkkovuoden väriä saavat arvata kaikki joukkueet. Joukkueet nostavat yhtä aikaa
mielestään oikean värisen paperiliuskan ylös. (Jos joukkueesta nousee useampi liuska ylös, he eivät voi saada pisteitä, vaikka toinen/joku liuska olisi oikea väri.) Väristä
kukin oikein vastannut joukkue saa yhden pisteen.
Jos osoitin pysähtyy jo läpikäytyyn kirkkovuosisektoriin, saa joukkue pyöräyttää uudestaan. Jos osoitin pysähtyy toimintasektoriin, pääsevät kaikki joukkueet suorittamaan tehtävää. Pyörittänyt joukkue valitsee sokkona yhden tehtävän. Toimintatehtävistä voi saada yhden pisteen joko parhaiten pärjännyt joukkue tai kaikki hyvin
yrittäneet tuomarin harkinnan mukaan. (Jos aikaa on vähän kannattaa tehtävät jättää kokonaan pois tai tehdä lopussa pari, jotta ehtii käydä mahdollisimman monta
kirkkovuoden pyhää läpi.)
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ADVENTTI
Miksi adventtia vietetään? 			
Kuinka monta adventtia on? 			
Mikä on kirkkovuoden väri?
		
JOULU
Miksi joulua vietetään? 			
Missä kaupungissa Jeesuksen
kerrotaan syntyneen? 				
Mikä on kirkkovuoden väri?
		
LOPPIAINEN
Miksi loppiaista vietetään? 			
Mitä aarteita tietäjien
kerrotaan tuoneen Jeesukselle? 		
Mikä on kirkkovuoden väri? 			
KYNTTILÄNPÄIVÄ
Miksi kynttilänpäivää vietetään? 			
Minkä vertauskuva kynttilä on? 			
Mikä on kirkkovuoden väri? 			

Adventti aloittaa joulun odotuksen
Neljä
Valkoinen I /violetti II-IV

Jeesuksen syntymän muistoksi
Betlehemissä
Valkoinen

Itämaan tietäjät tulivat Jeesuksen luo
Kultaa, suitsuketta ja mirhaa
Valkoinen

Jeesus maailman valona
Rukouksen
Valkoinen

LASKIAISSUNNUNTAI
Miksi laskiaissunnuntaita 			
Laskeudutaan paastoon ja odotetaan
vietetään? 					pääsiäistä
Mitä tapoja laskiaiseen liittyy? 			
Mäenlasku, laskiaispullat
Mikä on kirkkovuoden väri? 			
Vihreä
PALMUSUNNUNTAI
Miksi palmusunnuntaita vietetään? 		
Jeesuksen kerrotaan ratsastaneen Jerusalemiin, 		
						jossa hänet otettiin vastaan kuninkaana.
Mitä virpomisoksat kuvastavat? 			
Jeesuksen eteen maahan laskettuja
						palmun oksia.
Mikä on kirkkovuoden väri? 			
Violetti
KIIRASTORSTAI
Miksi kiirastorstaita vietetään? 			
Jeesuksen ja opetuslasten viimeisen yhteisen
						aterian muistoksi
Mikä messun osa kirkossa sai tästä alkunsa? Ehtoollinen
Mikä on kirkkovuoden väri? 			
Violetti
PITKÄPERJANTAI
Miksi pitkäperjantaita vietetään?		
Kenen kanssa Jeesus ristiinnaulittiin? 		
Mikä on kirkkovuoden väri? 			

Jeesuksen kuoleman muistoksi
Kahden ryövärin.
Musta
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PÄÄSIÄINEN
Miksi pääsiäistä vietetään? 			
Juhlitaan Jeesuksen ylösnousemusta
Kuka Raamatussa ilmoitti Jeesuksen
ylösnousemuksesta? 				Enkeli
Mikä on kirkkovuoden väri? 			
Valkoinen

HELATORSTAI
Miksi helatorstaita vietetään? 			
Jeesuksen taivaaseen astumisen muistoksi
Montako päivää on pääsiäisestä
helatorstaihin? 					40
Mikä on kirkkovuoden väri? 			
Valkoinen
HELLUNTAI
Miksi helluntaita vietetään? 			
Raamatussa kerrotaan,
						kuinka opetuslapset saivat Pyhän Hengen
Minkä asian syntymäpäivää
vietetään helluntaina? 				
Seurakunnan
Mikä on kirkkovuoden väri? 			
Punainen
PYHÄN KOLMINAISUUDEN PÄIVÄ
Miksi kolminaisuuden päivää vietetään?
Juhlitaan Jumalan kolmea persoonaa;
						Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä
Mikä on kolminaisuuden symboli? 		
Kolmio
Mikä on kirkkovuoden väri? 			
Valkoinen
JUHANNUS
Miksi juhannusta vietetään?			
Johannes Kastajan muistoksi
Mikä oli Johanneksen tehtävä? 			
Kastaa Jeesus ja tehdä tilaa hänen
						toiminnalleen
Mikä on kirkkovuoden väri? 			
Valkoinen
MIKKELINPÄIVÄ
Miksi mikkelinpäivää vietetään? 		
Mikä on Raamatussa enkelien tehtävä?
Mikä on kirkkovuoden väri? 			

Se on enkeleille omistettu juhlapäivä
Suojella, opastaa ja tuoda Jumalalta viestejä
Valkoinen

PYHÄINPÄIVÄ
Miksi pyhäinpäivää vietetään? 			
Se on pyhimysten, marttyyrien ja
						vainajien muistopäivä.
Mitä tapoja päivään kuuluu? 			
Käydään omaisten haudoilla,
						sytytetään kynttilä heidän muistolleen.
Mikä on kirkkovuoden väri? 			
Punainen/valkoinen
TUOMIOSUNNUNTAI
Miksi tuomiosunnuntaita vietetään? 		
Aiheena on Kristuksen paluu ja viimeinen
						tuomio (Nimeltään Kristuksen kuninkuuden 		
						sunnuntai)
Mikä päättyy tuomiosunnuntaihin? 		
Kirkkovuosi
Mikä on kirkkovuoden väri?		
Vihreä
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Toiminnalliset tehtävät

Etsikää luokasta jokaisen kirkkovuoden värin värinen esine.
Tehkää still-kuva itämaan tietäjistä.
Tehkää still-kuva jouluevankeliumista
Valitkaa viisi joululaulua ja laulakaa jokaisesta yksi säkeistö
Tehkää still-kuva aiheesta ARMO.
Valitkaa kolme pääsiäiseen liittyvää laulua ja laulakaa jokaisesta yksi säkeistö.
Kirjoittakaa ylös jokaisen ryhmän jäsenen kaikkien aikojen mieluisin joululahja.
Selvittäkää arkkienkelien sekaisin menneet nimet: LAMEKI, RIBAGEL, ERAFAL
Ratkaiskaa sanasokkelo (itse tehty)
Etsikää 10 eroavaisuutta kuvasta (kuva ja sen käsitelty kopio)
Tunnistakaa symbolit (esimerkiksi kynttilä, kuusi, kolmio, risti)
Yhdistelytehtävä (erillisillä papereilla kirkkovuoden juhlista kuvia ja juhlien nimiä)

