
                

                                                              

SYKSYN KOULUTYÖ 2020 - TIEDOTE SEURAKUNNILLE 

Koulujen syyslukukausi on alkanut Korona-pandemian varjostamana. Olemme tarkastelleet syksyn 

yhteistyömahdollisuuksia koulujen kanssa. Nyt näyttää siltä, ettei vierailijoita uskalleta kovinkaan moniin 

kouluihin ottaa. Sen sijaan etätunneille ja sähköiselle materiaalille tuntuu olevan kysyntää.  

Olemme valmistautuneet tähän hyvin. Elokuun koulutuspäivillämme saimme hyvää valmennusta etätuntien 

toteuttamiseen. Vierailumateriaaliemme muuttaminen ja uuden koulutyömateriaalin valmistaminen 

sähköiseen muotoon on jatkunut viime keväästä alkaen ja siksi valmiutemme etätuntien tarjoamiseen ovat 

hyvät. Lisäksi olemme valmistelleet ulkona ja luonnossa tapahtuvien kouluvierailujen mahdollisuutta. 

Koulutyö siis jatkuu, mutta menetelmät muuttuvat. 

Olemme koonneet tähän muutamia hyviä työvälineitä ja ideoita, joita seurakunnat voivat hyödyntää syksyn 

koulutyössä: 

1. Puhelinsoitto 

Seurakunnan työntekijä voi osoittaa seurakunnan tukea soittamalla ja kysymällä rehtorilta, miten 

siellä voidaan ja kuinka seurakunta voisi parhaiten tukea heidän ja koulun työtä näissä olosuhteissa. 

Erilaisten vierailuaiheiden ja materiaalien lisäksi voi syntyä paikallisia ideoita olla tueksi ja avuksi. 

Voisiko esimerkiksi seurakunnan tilat olla koulun hyödynnettävissä, nyt kun Koronan vuoksi monilla 

kouluilla on vaikeuksia selviytyä turvaväleistä.  

 

2. Virtuaali- ja etätunnit 

Koulut ottavat nyt mielellään vastaan etätunteja, koska vierailijoita ei sallita. Kannattaa tutustua jo 

valmiiseen materiaaliimme www.hkopa.fi sivuilta. Syksyn aikana tuotamme myös uutta materiaalia 

aiheesta Viljele & Varjele. Voitte myös olla yhteydessä alueenne koulupastoriin etätuntien pidosta 

ja aiheista. 

 

3. Päivänavaukset                                                                                                                                     

Päivänavaukset ovat oiva keino koulun ja seurakunnan yhteistyöhön. Joillakin kouluilla 

koronatilanteesta huolimatta koulut ottavat seurakunnan edustajia pitämään päivänavauksia 

keskusradion kautta. 

Koulupalvelun nettisivuilta löytyy, juuri tähän aikaan sopivia päivänavauksia myös video- ja 

äänitallenteisina.    

  

4. Fidan globaalikasvatuksen materiaalit ja Fida-vieras -etätunnit 

Fida on julkaissut kaksi uutta materiaalipakettia tukemaan koulujen globaalikasvatusta 

poikkeustilanteessa. Yhteinen maailma -materiaali sopii hyvin alakoululaisille ja tehtäviä voi tehdä 

myös porukalla. 5.-9.-luokkalaisille suunnattu Mitä on kehitysyhteistyö? -materiaali antaa oppilaille 

hyvät perustiedot kehitysyhteistyöstä. Löydät materiaalit täältä.   

Opettaja voi myös kutsua Fida-vieraan etävierailulle luokkaansa. Fida-vieras on Fidan työntekijä 

kehitysyhteistyön kentältä jostakin päin maailmaa, ja hän kertoo työstään ja arjestaan 

kohdemaassaan. Vierailun voi tilata oman alueen koulutyöntekijän kautta tai täältä.  

http://www.hkopa.fi/
https://www.fida.info/osallistu/materiaalia-koulujen-globaalikasvatukseen/nettimateriaalit/
https://www.fida.info/osallistu/materiaalia-koulujen-globaalikasvatukseen/tilaa-kouluvierailu/


5. Syksyn Jees-lehden koululaisnumero 

Syksyn Jees-lehteä voi jakaa kouluihin koko syyslukukauden ajan. Tällä kertaa lehden pääteemana 

on luonnon kunnioittaminen. Tämä teema sopii koulujen opetussuunnitelmaan, mutta tarjoaa 

samalla vahvaa kristillistä näkökulmaa. Teemaa lähestytään positiivisesti, ei ilmastoahdistuksesta 

käsin. Kouluissa Jees-lehteä voi käyttää kaikkien oppituntien lisämateriaalina. Lehdestä löytyy kivaa 

lukemista ja tekemistä, puuhatehtäviä sekä luontoaiheinen lautapeli. Juuri tässä tilanteessa 

seurakunta voi osoittaa tukensa kouluille lahjoittamalla ikätasolle sopivaa laadukasta materiaalia. 

Jees-lehdestä on saatavilla kouluille suunnattu esite, jonka avulla seurakuntien on helppo ottaa 

yhteyttä oman alueensa kouluihin. Jees-lehden sisältö tukee myös uutta kouluvierailuteemaa 

Viljele ja Varjele, jota koulupalvelumme juuri kehittää käytettäväksi eri maakunnissa. 

 

6. Syksyn Hyvä Sanoma lehti 

Syyskuun opiskelijateemainen lehti on konkreettinen osoitus siitä, kuinka Jumala haluaa kohdata, 

muuttaa ja eheyttää, eikä kulje yhdenkään ohi. Erikoisnumero sopii jaettavaksi yläkoululaisille ja 

toisen asteen opiskelijoille oheismateriaalina helluntaiherätystä ja luomista käsittelevillä tunneilla. 

 

7. Tsemppistipendi 

Seurakunnan tsemppistipendi on mitä hienoin tapa luoda yhteistyötä seurakunnan ja koulun välillä. 

Tässä esimerkki tsemppistipendistä: Seurakunta antaa yhdelle 9-luokkalaiselle tsemppistipendin 

lukukauden lopussa, joka voi olla esim. 50€ ja jokin kirja (esim. Mika Poutalan, Mitä menestyminen 

vaatii). Opettajat valitsevat stipendin saajan ja seuraava teksti luetaan koko koulun kuullen: (“Tähän 

paikkakunta tai seurakunnan nimi) helluntaiseurakunnan tsemppistipendi annetaan oppilaalle, joka 

ei ole lannistunut vastoinkäymisistä vaan on osoittanut periksiantamatonta asennetta ja uskoa 

tulevaisuuteen.” 

 

8. Yrittäjyyskirja 

Aikamedia julkaisee syyskuussa Paavo Ruuskasen uutuuskirjan Yrittäjyys – siunaus vai kirous, jossa  

13 kristittyä yrittäjää avaavat oman elämäntarinansa mielenkiintoisella ja mukaansatempaavalla 

tavalla. Kirja sopii arvokasvatuksen sekä yrittäjyyskasvatuksen materiaaliksi yläkouluihin ja 

lukioihin. Yrittäjät lahjoittavat kirjoja oman alueensa kouluihin. Kirjasta ja siihen liittyvistä tehtävistä 

muodostuu oiva materiaalipaketti, jonka avulla kristillisiä arvoja voi tuoda esille kouluopetuksessa. 

 

Kaikissa koulutyöhön liittyvissä kysymyksissä, olkaa yhteydessä meihin koulupastoreihin tai valtakunnallisen 

koulutyön koordinaattoriin, niin ideoidaan yhdessä, mitä muuta voimme tehdä. 

”…te loistatte niin kuin tähdet maailmassa, pitäessänne esillä elämän sanaa…” 

(Fil. 15b-16a) 

Siunattua syksyä! 

Terveisin, 

Janne Lahti, Hyvä Sanoma ry:n Toiminnanjohtaja                                                                                                 

Henna Orava, Valtakunnallisen koulutyön koordinaattori                                                                                              

Iina Mattila, Fidan globaalikasvatuksen koordinaattori 

Maakunnalliset koulupastorit ja yhdyshenkilöt: Raino Ojala, Toni Kivistö, Kirsi-Marja Sopanen/ Hilde Paco, 

Anniina Jakonen, Marjut Lindholm-Holopainen, Marjo Hegli, Merja Mäkinen, Pauliina Kuikka ja Riikka 

Siltala, Heidi Antinsalo ja Nina Kaasalainen-Palviainen. 


