
OPETUSRUNKOA MAAKUNNALLISEEN KOULUTUSPÄIVÄÄN 2014/Ison Kirjan nuorisotoiminnot 

OSA 2 (jatkoksi some-koulutusaiheeseen) 

DIA 1. ”Kirjaudu sisään rukouksen maailmaan” -lapsen uskonelämän tukeminen arjessa 

DIA 2. Lähtökohtia: selvitä ensin itsellesi ohjaajana MIKSI lapsen hengellisen elämän tukeminen on tärkeää, 

niin että voit perustella sen ja vasta sen jälkeen mieti, MITÄ sisältöjä siihen voi kuulua ja MITEN lapsi voi 

toteuttaa niitä arjessa.  

DIA 3. MIKSI lapset tarvitsevat tukea, keskustelua, ohjausta, kehoitusta, varoitusta, koutsausta… 

- seurakunnan lapsityö vanhempien antaman hengellisen kasvatuksen tukena 

- ohjaajan rooli ja oman elämän esimerkki lapsen uskonelämän tukena 

 

DIA 4. Kirjaudu sisään rukouksen maailmaan 

- MIKSI rukoileminen on tärkeää? 

- Jumala on läsnä joka hetkessä arkielämässä.  Lapsi ei erottele uskoa arjesta, esim. rukous on 

luonnollinen osa elämää, josta ei tarvitse ”kirjautua ulos”.  

- Aikuinen tekee rukouksesta usein kaavoihin kangistunutta ja erottaa sen arjesta irralliseksi asiaksi 

- Virtuaaliyhteys: lapsi ymmärtää että hänellä on oikeus rukoilla aina ja kaikkialla 

- Rukouksen sisältönä lapsen omaan elämään liittyvät asiat: etusijalla kiittäminen siitä hyvästä, mitä 

on, myös huolet ja tarpeet lapsen omasta näkökulmasta    

- Pettymykset kun rukouksiin ei tule toivottua vastausta: opetus siitä, että Jumala voi vastata myös 

siten, ettei tee /anna sitä, mitä olemme pyytäneet.  

- Kokemuksellisuus: ohjaajan kertomukset Jumalan hyvistä vastauksista vahvistavat lapsen uskoa 

rukouksen voimaan.  

- Esirukouksen opettaminen: jokapäiväiseen elämään ja ihmisiin liittyen 

- Käytännössä miten? Pyhäkoulussa esim. rukouspussit, joissa kirjoitettuja lyhyitä rukouksia, voivat 

auttaa alkuun, rukous- ja kiitosaiheista piirtäminen 

- Kerhoilloissa lasten osallistaminen toiminnallisin menetelmin, esimerkit 

 

DIA 5. Näkymätön Jumalan maailma on turvallinen  

- Pyhän Hengen täyteyden opettaminen: jokaisella on oikeus saada Pyhän Hengen lahja 

- Elänkö ohjaajana itse Jumalan maailmaa todeksi?  

- Ohjaajan oman rukouselämän hoitaminen tekee hänestä turvallisen aikuisen ja on perusta lapsen 

ohjaamiseen Jumalan voiman ja todellisuuden kokemiseen 

 

DIA 6.  Paras virustentorjuntaohjelma = Raamattu 

- MIKSI Raamatun lukeminen on tärkeää? 

DIA 7.  Raamatun lukemiseen kannustaminen: kerhoissa pienet lapset: Kuvaraamattu.  

Rukousaiheeksi, että pienille lapsille saataisiin suomenkielinen kuva- ja ääniraamattu  

- Palkitseminen on sallittua.   

- Raamatunlukuohjelmat: lapset, jotka jo osaavat lukea, kerhossa: viikon kalenteri, lapset lukevat 

kotonaan ja saavat pienen palkinnon, ja jos tekevät siihen liittyvän harjoitustehtävän, saavat lisä- 

palkinnon 

- Varkeille harjoitustehtävien on hyvä olla jo vähän vaativampia ja palkinnot parempia 



- Vanhemmat voivat esim. tehdä pienen korotuksen viikkorahaan, jonka saaminen on sidoksissa 

toteutuneeseen raamatunlukuun.  Olemmehan uskossakin voittopalkinnon toivossa.   

- Ylä-asteikäisille on tärkeä opettaa apologetiikkaa eli antaa välineitä uskon puolustamiseen 

 

DIA 8. Turvallista surffausta arjessa  

- uskonelämän tulisi olla konkreettista ja siksi uskonelämään liittyvien tapojen opettaminen ja 

käytännön harjoitukset ovat tärkeitä 

- Lapset ilmentävät uskoaan moni eri tavoin: usko saa näkyä teoissa ja puheissa  

- Kultainen sääntö: ”Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää myös te samoin heille…” 

Matteus 7: 12, Luukas 6: 31 

- Teen virheitä, mutta Jumalan avulla teen parhaani  

- Pyhitys-käsite on kaksitahoinen:  

1. Meidät on erotettu maailmasta: Jumalan tahdon vastaisesta elämäntavasta 

2. Jumalan armon avulla kasvan Jeesuksen kaltaiseksi: elämä arjessa on Jumalan palvelemista, joka 

koituu lähimmäisen parhaaksi 

- Emme ole täällä itseämme varten, Jumalalla on meille tehtävä 

 

DIA 9. Verkostoidu seurakuntaan  

- MIKSI seurakuntayhteys on tärkeää? 

- Ohjaa lapsi ryhmään, jossa hän voi käydä säännöllisesti 

- Yhteenkuuluvuuden vahvistaminen seurakuntaan: lasten osallistuminen yhteisiin, kaikenikäisille 

tarkoitettuihin tilaisuuksiin 

- Vanhemmille esim. päiväkokouksen puhe aiheesta: Miten tuen lapsen hengellistä elämää kotona? 

 

 

Vinkiksi kouluttajalle: Lue Kantaville siiville - kirjasta Henkilökohtaisen Jumalasuhteen tukeminen, sivut 122-

133 ja Hengellisen elämän haasteet, sivut 178-192. 

 

 

 

 


