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Kuin vuorelle kiipeäisi 

Oletko käynyt vaeltamassa? Tai haaveillut vuorikiipeilystä?
Vuorikiipeily vaikuttaa kiehtovalta harrastukselta. Se vaikuttaa paitsi 
vaativalta, myös palkitsevalta. On hieno tunne, jos / kun ponnistelun 
jälkeen saavuttaa tavoitteensa.

Vuoren valloittamisesta saatetaan puhua myös arkikielessä vertauk-
sena vaivannäöstä.

Uuden kouluvuoden aloittaminen on vähän kuin alkaisi kiivetä vuo-
relle. Edessä on ponnistelua kohti jotakin uutta ja erityisesti pienille 
koululaisille myös kohti jotakin tuntematonta.

Kuvittele mielessäsi, että seisot korkean mäen, tunturin tai suorastaan 
vuoren juurella. Mitä näet? Miltä rinne edessäsi näyttää? Onko se karu 
vai kauniin vihreä? Näkyykö jossain vettä? Entä levähdyspaikkoja? 
Häämöttääkö ylhäällä huippu vai onko huippu pilvien peitossa?

Mielikuvassa vuoren juurella voit miettiä myös uutta kouluvuotta. Mitä kaikkea 
näkyy? Ainakin monia oppitunteja. Ehkä aloitat jonkun kokonaan uuden 
oppiaineen. Mikä on mukavin aine? Kun katselet mielessäsi uutta kouluvuotta, 
näkyy joka päivä myös koulumatkoja, välitunteja ja ruokailuja, näkyy tuttuja ja 
uusia ihmisiä, opettajia ja oppilaita.

Mitä muuta näet?Mitä odotat uudelta kouluvuodelta? Minkälaisia asioita haluaisit 
oppia? Mistä innostut? Onko mielessäsi jotain, mikä koulussa harmittaa? Tai 
pelottaa?

Vuorelle kiipeäminen – ja opiskeleminen– on joskus työlästä. Tarvitaan 
ponnistelua ja vaivannäköä. Joskus reppu tuntuu painavalta, joskus voi tapahtua 
loukkaantumisia, fyysisiä tai henkisiä.

Silloin tarvitaan apua: aikuisten huolenpitoa ja sitä, että kaikki autamme toinen 
toisiamme. Opettajat ovat vähän kuin oppaita, jotka tuntevat vuorelle kulkevia 
reittejä eli oppimiseen ja kasvamiseen liittyviä iloja ja haasteita. On hyvä muis-
taa, että jokainen voi kannustaa ja rohkaista toisia!

Lukukauden 
aloitus

Musiikkina 
voi soittaa esim. 
Sibeliusta 
(Scene Romantique Op 
101 No 5, 
Walzer Op 81 No 3, 
Romance, 
Novellette Op 102 No 1, 
Impromptu Op 5/5)

Virikekuvia 
Googlen kuvahausta



MATERIAALIA USKONNOLLISTEN PÄIVÄNAVAUSTEN VAIHTOEHTOIHIN  3

Sanat ja kieli 
Oppilaat pohtivat, mikä on kunkin mielestä suomen kielen kaunein sana. 
Jokainen kirjoittaa oman sanansa paperiliuskalle ja kiinnittää sanalappunsa 
taululle.

Oppilaiden valitsemia sanoja tarkastellaan yhdessä, tutkitaan ja ryhmitellään. 
Löytyykö samoja sanoja?

Keskustellaan valintaperusteista. Osa on ehkä valinnut kauniilta kuulostavan 
sanan, esim. ”lintu” tai ”silta”, toiset taas sanan, joka merkitsee myönteistä asiaa, 
esim. ”rakkaus” tai ”äiti”, vaikka äänteiden 
estetiikan kannalta näitä voidaan pitää myös 
vähemmän miellyttävinä. Jonkun valinta taas 
kohdistuu kauniiseen äänneyhdistelmään, 
joka merkitsee myös kaunista asiaa, esim. 
”lempi”. Kauneimpien sanojen ryhmittely 
näihin kolmeen kategoriaan saattaa auttaa 
hahmottamaan sanojen ja asioiden välistä eroa 
eli sanojen olemusta äänteinä, jotka viittaavat 
tiettyihin kielen ulkopuolisen todellisuuden 
asioihin.

Jos ryhmässä on muun kuin suomenkielisiä 
oppilaita, he voivat valita kauneimman sanan 
kotikielellään. Miten heidän valitsemissaan 
sanoissa toteutuvat edellä esitellyt kategoriat?

Taustaksi

Kieli on viestintää. Kielen avulla ihminen voi ilmaista kokemuksiaan, ajatuk-
siaan ja tunteitaan. Kieli välittää uusia oivalluksia, havaintoja ja kokemukseen 
pohjautuvaa tietoa yksilöltä toiselle ja sukupolvelta toiselle. Sen lisäksi, että ih-
minen viestii lajitovereidensa kanssa kielen kautta, ihminen myös ajattelee, 
hahmottaa maailmaa, antaa esineille, ilmiöille ja tapahtumille nimiä ja merkityk-
siä kielen avulla. 

Kieli on toimintaa. Nykyaikainen yhteiskunta ja ihmiset ovat riippuvaisia kielen 
avulla tapahtuvasta tiedonvälityksestä. Kielellä hallitaan, kehitetään ja tarkastel-
laan yhteiskuntaa. Kielen avulla säädellään ihmisten tiedon määrää ja vaikute-
taan niin asenteisiin kuin käyttäytymiseenkin. 

Usein kieltä kuvataan kielioppina, järjestelmänä, jolla pyritään sanomaan 
esimerkiksi, millaisia symbolisia koodeja kieli sisältää, millainen jokin kieli on 
rakenteeltaan tai milloin jokin ilmaisu on oikein tai väärin. Kielenkäyttäjinä meil-
lä on siis jonkinlainen kielioppi. On myös muistettava, että puhuttu kieli eroaa 
kirjoitetusta kielestä.

Kielen
kaunein

sana
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Kulttuuri ja kieli ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa. Tavat, joilla viestimme, ajat-
telemme ja vaikutamme, voivat kertoa myös jotain kulttuuristamme, meitä ym-
päröivästä yhteiskunnasta. Lumen keskellä asuvilla eskimoilla on kymmenittäin 
sanoja erilaiselle lumelle, saamelaisilla vastaavasti poroille. 

Kieltä voi tarkastella viestinnän, ajattelun ja toiminnan lisäksi myös äänteiden 
tai kirjoituksen muodostamana taiteena. Etenkin kirjailijat ja runoilijat hyödyn-
tävät kielen esteettisiä ominaisuuksia. Ilmausten äänneväri ja rytmi herättävät 
kuulijassa erilaisia mielikuvia. On mielenkiintoista pohtia, miksi suomen kielessä 
maja kuulostaa kauniimmalta kuin tönö.

 http://www.solki.jyu.fi/kielistakiinni/docs/mikakielib1.htm:

Anteeksipyytäminen ja -antaminen 
Keksikää yhdessä tarina anteeksi-
pyytämisestä ja -antamisesta
 
Ennen kuin tarinaa aletaan kertoa yhdessä, jokainen voi miettiä hetken mieles-
sään mahdollisia henkilöitä, tapahtumapaikkoja ja tapahtumia. Esim. tarinan 
henkilöt voidaan sopia yhdessä ennen aloittamista. Tarina voi kertoa vaikkapa 
kahdesta peikosta, joiden nimet ovat Ypi ja Ylli, ja jotka asuvat isossa metsässä. 
Yhdessä voidaan myös miettiä minkälaisia henkilöt ovat, mitä he tekevät, mistä 
he pitävät jne. Myös ympäristöä voidaan kuvitella ja kuvailla yhdessä.
 
Alkutilanteen voi keksiä joku oppilaista tai vaihtoehtoisesti opettaja voi aloittaa 
tarinan. Sen jälkeen kukin vuorollaan kuljettaa tarinaa eteenpäin lauseella tai 
parilla ja seuraava jatkaa siitä, mihin edellinen jäi. Tarinan syntymisessä saate-
taan matkan varrella tarvita apukysymyksiä opettajalta (kuka oli paikalla, miltä 
siellä näytti, mitä sitten tapahtui jne.).
 
https://www.vaestoliitto.fi/nuoret/mina-ja-muut/ihmissuhteet/riidan-kehat/so-
vinto-ja-anteeksi-pyytaminen/:

 Kun pyytää anteeksi, pitää tunnustaa, että on munannut. Se ei 
ole useinkaan helppoa. Se ei hivele itsetuntoa. Nöyrtyminen ei 
ole mukavaa, mutta ihmissuhteissa se on tärkeä taito.

 Loukattu tarvitsee anteeksipyynnön, jotta voisi taas luottaa. 
Luottamus tarkoittaa ihmissuhteessa sitä, että tuntee ja tietää 
olevansa toiselle tärkeä. Tietää, että toinen haluaa itselle hyvää, 
eikä tietoisesti halua haavoittaa.

 Hyvässä anteeksipyynnössä on tärkeää näyttää toiselle, että 
on oikeasti pahoillaan. Sanojen ja elekielen tulee olla linjassa. 
On tärkeää ottaa vastaan toisen pettymys ja kertoa, että ei enää 

toiste halua loukata samalla tavoin.
  Loukkauksen suuruudesta riippuu, että kuinka kauan sovinto ottaa aikaa.

 

Anteeksi!

http://www.solki.jyu.fi/kielistakiinni/docs/mikakielib1.htm
https://www.vaestoliitto.fi/nuoret/mina-ja-muut/ihmissuhteet/riidan-kehat/sovinto-ja-anteeksi-pyytaminen/
https://www.vaestoliitto.fi/nuoret/mina-ja-muut/ihmissuhteet/riidan-kehat/sovinto-ja-anteeksi-pyytaminen/
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Valo ja pimeä 
 Voidaan kuunnella laulu Päivänsäde ja menninkäinen. Siinä valo ja pimeä aset-

tuvat vastakohdiksi toisilleen: toinen on valon lapsi, toinen rakastaa yötä.
 Toisaalta niin ihmiset kuin luontokin tarvitsevat sekä valoa että pimeää. Tiivis-

täen voisi sanoa, että valo merkitsee toimintaa, aktiivisuutta ja kasvua, pimeys 
puolestaan lepoa.

 Monet kokevat pitkän pimeän talvikauden väsyttäväksi. Mutta mitä hyvää pi-
meydessä voisi olla?

 Pimeys saa valon näkymään kirkkaana. Kynttilän tai taskulampun valo lois-
taa pimeässä ja luo erityisen tunnelman. Minkälainen tunnelma syntyy kynt-
tilän valosta? Lämmin, lohduttava, romanttinen? Missä tilanteessa kynttilöitä 
on mukava polttaa? Minkälainen tunnelma syntyy taskulampun valosta? Jän-
nittävä, salaperäinen?

 Pimeys ”kannustaa” lepäämään. Ihminen ja kaikki muutkin luontokappa-
leet tarvitsevat unta ja lepoa. Monen voi olla vaikea nukkua, jos ei ole hämä-
rää. Moni eläin nukkuu talviunta. Myös pohjolan ihmiset nukkuivat muinoin 
talvisin paljon, ja vastaavasti kesällä vain vähän. Olisiko nykyään mahdollista 
toteuttaa jotakin tuosta ikivanhasta pohjolan tavasta? Miksi / miksi ei?

  Jos pimeys tuntuu vaikealta, mikä voisi piristää?
 Yhdessäolo, yhdessä tekeminen, ulkoilu, musiikki

Muokattu lähteestä: Luontokirkkovuosi (2013)


