Tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain
1. luokka
Tavoitteet







Oppilas oppii tuntemaan kirkkovuotta
Oppilas tutustuu oman seurakunnan
toimintaan
Oppilas tutustuu Jeesuksen kotimaahan
ja Jeesuksen elämän keskeisiin
vaiheisiin
Oppilas pohtii elämästä nousevia eettisiä
kysymyksiä
Oppilas oppii ottamaan huomioon
lähimmäisensä opetusryhmässä ja sen
ulkopuolella.

2. luokka
Oppilas
 tutustuu kirkkovuoden kiertoon
 oppii tuntemaan omaa seurakuntaa ja
lähiympäristönsä kirkkoja
 syventää ortodoksisen kristillisyyden
peruskäsitteitä
 oppii ottamaan vastuuta teoistaan
 tutustuu Jeesuksen elämään ja
opetuksiin.

Sisällöt
 kirkkovuoden juhlat: joulu, teofania ja pääsiäinen
 oppilaan oma taivaallinen esirukoilija ja nimipäivä
 paasto
 kirkon pyhiä ihmisiä: Pyhä Nikolaos, pyhittäjät
Sergei ja Herman
 risti, ristinmerkki ja ikoni
 rukous
 seurakunnan lapsityö
 sakramenteista ehtoollinen
 Raamatun osat
 elämää Palestiinassa
 Jeesuksen elämän pääkohtia
 oikea ja väärä, ystävyys ja suvaitsevaisuus


















3. luokka
Oppilas
 tutustuu Vanhan testamentin
kertomuksiin
 oppii luottamaan Jumalan huolenpitoon
 pohtii oikeaa ja väärää, hyvän ja pahan
eroa
 tarkastelee kirkon sakramentteja ja pohtii
niiden merkitystä














4. luokka
Oppilas
 perehtyy Jeesuksen elämään
tutustumalla evankeliumien kertomuksiin








ymmärtää kirkon perinteeseen liittyviä
tapoja








perehtyy tarkasti suuren viikon ja
pääsiäisen tapahtumiin



tärkeimpien juhlien perinteitä ja tapoja
oppilaan nimikkopyhä
paasto
Johannes Kastaja
kirkkorakennus ja sen esineistö
seurakunnat
seurakunnan kerhot
evankelis-luterilainen kirkko
kodin uskonnollinen elämä
liturgia-jumalanpalvelus
kasteen, ehtoollisen ja katumuksen sakramentit
anteeksipyyntö ja -anto
lähimmäisenrakkaus
Jeesuksen elämän keskeisiä tapahtumia
Jeesuksen opetuksia
Jeesuksen työn jatkuminen lähetystyön muodossa
alkukertomukset: luomiskertomus,
syntiinlankeemus, vedenpaisumus
patriarkkakertomukset: Abrahamin, Isakin,
Jaakobin ja Joosefin elämänvaiheita
Mooses – Israelin kansan vapauttaja
saapuminen Luvattuun maahan
ihminen Jumalan kuvana ja kaltaisena
liitto Jumalan kanssa
Jumala johdattelee Israelin kansaa
kymmenen käskyä
synti
katumus
anteeksi antaminen ja anteeksi saaminen
kaste, voitelu, ehtoollinen ja synnintunnustus
Palestiina Jeesuksen aikaan
Jumala valitsee Neitsyt Marian Jumalanäidiksi
Johannes Kastaja – Herran edelläkävijä
Jeesuksen syntymä, slaaviminen
Jeesuksen ympärileikkaus (uusi vuosi), nimenanto
Jeesuksen temppeliin tuonti, kirkottaminen
Jeesuksen kaste (loppiainen), veden pyhitys
Jeesuksen kirkastuminen, ensihedelmän
siunaaminen
Jeesuksen Jerusalemiin ratsastaminen
(palmusunnuntai), virpominen



pohtii Jeesuksen julkista toimintaa





tarkastelee jumalanpalveluksia, kirkollisia
tapoja ja kirkkorakennusta



perehtyy omaan seurakuntaan ja sen
toimintaan















tietää luostarilaitoksen ja kirkollisia
järjestöjä







tietää kirkon omia pyhiä ihmisiä





5. luokka
Oppilas
 perehtyy Jeesuksen opetustoimintaan,
vuorisaarnan keskeisimpiin kohtiin








ymmärtää kirkkovuoden suurten juhlien
ja paastoaikojen merkityksen kirkon
elämässä








tietää kirkon marttyyreja



tuntee kirkon opin Pyhästä
kolminaisuudesta









pohtii kirkon pelastusnäkemystä



tuntee lähiympäristönsä kristillisiä
kirkkoja ja muita uskontoja.
















6. luokka
Oppilas
 syventyy kirkon jumalanpalveluselämään
ja sakramentteihin










perehtyy Raamattuun pyhänä ja
inhimillisenä kirjana



tuntee kirkkonsa keskeisimpiä uskonopin
kohtia









Jeesuksen ylösnousemus (pääsiäinen), ristisaatto,
pääsiäisaika päättyy
evankeliumien syntyvaiheita
ihmeteot ja niiden merkitys
vertaukset Jumalan valtakunnasta ja Jumalasta
opetuskeinona
opetuslasten tehtävä
liturgia (ehtoollisjumalanpalvelus)
kirkon esineistö
ikonostaasi
seurakunnan työntekijät
kerhotoiminta
munkki/nunna
Ortodoksisten Nuorten Liitto (ONL), Tuohustulilehti
Sergei ja Herman Valamolaiset
Arseni Konevitsalainen, Trifon Petsamolainen
lähimmäisen rakastaminen
hyväntekeväisyys
rukouksen merkitys, Isä meidän -rukous
autuuden lauseet – askelmat kohti Jumalan
valtakuntaa
Jeesuksen opetus kymmenestä käskystä
kultainen sääntö
vertauksia viimeisestä tuomiosta
Jeesuksen suhtautuminen muukalaisiin, syntisiin
kirkon suuret juhlat
joulupaasto, suuri paasto, apostolien paasto ja
jumalanäidin paasto
hengellinen paasto ja ruokapaasto
viikonpäivien pyhät muistot
apostolit Pietari ja Paavali
diakoni Stefanus, suurmarttyyri Georgios Voittaja
oman kirkon praasniekkapäivä eli nimipäivä helluntai
Isä – Kaikkivaltias, Luoja
Poika - Jeesus Kristus, maailman Vapahtaja
Pyhä Henki – Jumalan armon välittäjä, kirkon
elävöittäjä
taivas
kuolema
usko Jumalaan, Jumalan armo ja hyvät teot
taisteleva ja riemuitseva seurakunta
evankelisluterilainen kirkko
roomalaiskatolinen kirkko
helluntaiherätys
islam
juutalaisuus
liturgia
vigilia
paastoliturgia
rukouspalvelus
hautaustoimitus ja vainajien muistelu
kaste,
voitelu,
ehtoollinen,
katumus,
sairaanvoitelu, avioliitto, pappeus
jumalanpalveluspuvut ja muut kirkkotekstiilit
liturgiset värit
Vanhan ja Uuden testamentin syntyvaiheita
kirjoittajia



pohtii ortodoksisuuden merkitystä nykyyhteiskunnassa ja omassa elämässään









perehtyy ortodoksisten kirkkojen
taiteeseen ja vertailee niitä keskenään.
pääpiirteissään tuntee lännen kirkkojen
kirkkotaidetta.









7. luokka
Oppilas
 tutustuu kristinuskon varhaisvaiheisiin,
sen opin kehittymiseen ja kirkon
järjestäytymiseen









tarkastelee kirkon myöhempiä vaiheita







tietää kirkkojen välisistä yhteyksistä ja
ortodoksisuuden yleismaailmallisuudesta





8. luokka
Oppilas
 perehtyy Suomen ortodoksisen kirkon
vaiheisiin ja suomalaisten
uskonnollisuuteen







tutustuu kirkkonsa hallintoon ja
järjestötoimintaan









tutustuu uskontoon ilmiönä ja uskonnon
vaikutukseen yksilössä, yhteisössä ja
kulttuurissa
tutustuu syvemmin suuriin
maailmanuskontoihin.











9. luokka
Oppilas
 tutustuu etiikan peruskäsitteisiin ja
kristillisen etiikan yleispiirteisiin








syventyy pohtimaan yksilö- ja
yhteisöeettisiä kysymyksiä ja osaa
soveltaa niitä toiminnassaan.








Raamatun kaanon
historialliset kirjat: kuningasten aika
profeetalliset kirjat: Jesaja, Jeremia, Hesekiel ja
Daniel
Raamatun käyttö jumalanpalveluksissa: psalmit,
epistola, evankeliumi
uskontunnustus
pyhä perimätieto
arvot
ikonitaide
kirkkoarkkitehtuuri
kirkkolauluperinne
kirkon synty
apostolien lähetystehtävä, apostoli Paavali
marttyyrien aika
kirkolliskokoukset
kirkon hallinto
luostarilaitoksen kehittyminen
kristinuskon leviäminen Euroopassa
kirkon
jakaantuminen:
ortodoksinen
ja
roomalaiskatolinen kirkkokunta
protestanttiset kirkot: luterilainen, reformoitu,
anglikaaninen kirkko ja vapaakirkkoja
ortodoksiset paikalliskirkot
ekumeeninen liike
ortodoksisen
uskon
juurtuminen
Laatokan
Karjalaan
luostarit: Valamo, Konevitsa, Petsamo ja Lintula
hengellisen elämän keskuksina
Venäjän ja Ruotsin vallan aika
kirkko itsenäisessä Suomessa
siirtokarjalaisuus Oulun seudulla
herännäisyys, maallistuminen, uususkonnollisuus
Konstantinopolin patriarkaatti, kirkon hallintoelimet
seurakunnan hallinto
nuorisotoiminta: Ortodoksisten Nuorten Liitto,
maailmanlaajuinen Syndesmos, seurakunnan
kerhot, kristinoppileiri
aikuisjärjestöt: PSHV, Tiistaiseurat, Ortodoksinen
Lähetys
symbolit, myytit, riitit, kultit, pyhän kokeminen
tiedollinen ulottuvuus, tunne ja toiminta
varhaiskantaiset
uskonnot,
hindulaisuus,
buddhalaisuus, Kiinan ja Japanin uskonnot
juutalaisuus, islam, Kristinusko
Vanhan testamentin kymmenen käskyä
vuorisaarnan etiikka
etiikka ja moraali
arvot ja normit
Jumalan armo
hengellisten voimien vahvistaminen: rukous,
sakramentit, paasto, Raamatun luku
käsitys synnistä
vastuu omasta itsestä, lähimmäisestä ja koko
luomakunnasta
henkilökohtainen suhde Jumalaan ja muihin
ihmisiin
ihminen Jumalan kuvana ja pyrkimys kaltaisuuteen








bioetiikka: esim. abortti, eutanasia, itsemurha
ihmissuhteet
työ- ja talouselämä
sota ja rauha
muuttuva maailma
ihmisoikeudet

