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Ehdotus opetuskokonaisuudeksi 

Suosittelemme kolmeosaisen opetuskokonaisuuden toteuttamista.  

1. Oppitunti (45–60 min) 
2. Rastityöskentely (noin 10 min / rasti)  
3. Purkukeskustelu ja päätös (20–30 min) 

Oppitunnilla on hyvä kertoa lähetyksen perusteista ja käytännöistä, lähetyksen kuulumisesta seurakunnan elämään 
sekä seurakunnan omasta lähetystyöstä. 

Oppitunnin aikana voidaan valmistella rastityöskentelyn toteutus isosten tai muiden rasteja vetävien nuorten 
kanssa. 

Rippikoulun oppikirjat ja opetustavoitteet 

Piispainkokouksen hyväksymistä rippikouluoppikirjoista ja niiden opettajan oppaista löytyy hyviä oppituntirunkoja, 
vinkkejä ja keskustelukysymyksiä. Niistä löytyy myös riittävän hyvät opetustavoitteet lähetysopetukselle. 

Lähetysseuran työn näkökulmasta oppikirjojen opetustavoitteista nousevat esille seuraavat: 

- lähetys ymmärretään kristilliseen uskoon kuuluvana todistuksena Jumalan rakkaudesta 
- lähetys toteutuu julistuksena ja palvelemisena 
- lähetys kuuluu jokaiselle kristitylle, ei vain joillekin 
- lähetys toteutuu kristittyjen arkielämän keskellä eri tavoin kaikkialla maailmassa 

 

Rippikoulukirjoissa aihepiiri sijoitetaan poikkeuksetta yksittäisen kristityn ja seurakunnan kristillisen elämäntavan 
kontekstiin, usein yhdessä diakonian kanssa. Yhteistä kirjoille on myös se, että niissä suositellaan seurakunnan 
omien nimikkolähettien työn esittelemistä. 

Seurakunnan omat nimikkolähetit 

Nimikkoläheteistä voi olla rakentavalla tavalla apua rippikouluopetukselle vaikkapa siten, että seurakunnan 
rippikouluvastaava pyytää yhdeltä tai useammalta seurakunnan nimikkolähetiltä kirjeen tulevan vuoden tai kesän 
rippikouluja varten. Kirjeessä kannattaa pyytää lähettiä kertomaan työstä, sen tavoitteista, haasteista ja 
onnistumisista sekä ajankohtaisista rukousaiheista. Kirjettä voi hyödyntää sekä oppitunnilla että 
rastityöskentelyssä. 

Myös suoraa Skype- tai vastaavaa internet-yhteyttä nimikkolähetin kanssa voi käyttää, jos se on käytännössä 
mahdollista. On hyvä huomioida, että Internet-yhteyksien toiminta on monilla työalueilla eri syistä usein 
katkonaista. Asiasta kannattaa keskustella nimikkolähetin kanssa hyvissä ajoin etukäteen. 

Miksi rastityöskentely? 

Rastityöskentely on toiminnallinen opetustapa, ja sen kautta myös esimerkiksi rippikoulun isoset saavat osallistua 
lähetysopetuksen. Lähetysseuran rippikoulurasteissa halutaan tuoda konkreettisilla esimerkeillä esille sitä, miten 
monipuolista lähetystyön arki tänä päivänä on ja mitä kaikkea lähetystyössä tänä päivänä tehdään. 

Rastitehtävät perustuvat käytännön tapausesimerkkeihin Lähetysseuran työstä. Teemoina rasteilla ovat kirkollinen 
työ, rauhan ja sovinnon edistäminen, raamatunkäännöstyö, kehitysvammaisten oikeuksien edistäminen, 
ruokaturva, rukouksen merkitys, köyhyyden poistaminen sekä kristillisen uskon sisällöistä kertominen. 

Kaikkia rasteja ei tarvitse toteuttaa. Jos opetusryhmä on jaettu esimerkiksi viiteen isosryhmään, sopiva rastien 
määrä on viisi. Tällöin kannattaa valita rastit, jotka käsittelevät lähetyksen eri puolia mahdollisimman monipuolisesti 
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ja joiden käyttö tukee seurakunnan omaan lähetystyöhön tutustumista. Tarkemmat ohjeet rastityöskentelyn 
järjestämiseen löytyvät rastityöskentelyn ohjeista ja yksittäisten rastien rastikorteista. 

Rastityöskentelyn voi toteuttaa sellaisenaan myös isoskoulutuksessa. 

Rastityöskentely on Lähetysseuran Lähetyssafarivierailuilla toteutettu leikkimielisenä ryhmien välisenä kilpailuna. 
Tämä on täysin valinnaista. Olennaista on, että rastien jälkeen käydään purkukeskustelu, joka ei keskity pelkkään 
pisteiden laskemiseen (ks. purkutyöskentelyn ohje). 

Palkinnot 

Hyvä vaihtoehto kilpailun palkinnoiksi ovat pienet työaluetuotteet, joita voi tiedustella Suomen Lähetysseuran 
Basaarista (020 7127 222 tai basaari@suomenlahetysseura.fi). Työalueella käsityönä valmistetut esineet 
(esimerkiksi Thaimaan vuoristoheimojen käsityöt) ovat samalla todistuksia siitä, että kristillinen lähetystyö muuttaa 
ihmisten elämää konkreettisesti. Valikoima ja saatavuus vaihtelevat, joten kannattaa ottaa yhteyttä ja tiedustella 
henkilökunnalta sopivia tuotteita. 

Käyttökelpoisia raamatunkohtia 

Lähetykäskyt 

 Matt. 28:18-20 
 Mark. 16:14-20 
 Luuk. 24:46-49 & Ap.t. 1:4-5 

Paavali ja Barnabas lähetetään työhön 

 Ap.t. 13:1-5 

Seurakunta Kristuksen ruumiina 

 Room. 12:4-8 
 Kor. 12:12–27 

Omasta antaminen toisten hyväksi 

 2. Kor. 9:6-8 
 Jaak. 2:14-17 

Käyttökelpoisia yhteislauluja (löytyy eri laulukirjoista) 

 On meillä unelma (Jaakko Löytty) 
 Kertokaa (Pekka Simojoki) 
 Kaksi tavallista kättä (Pekka Simojoki – Anna-Mari Kaskinen) 
 Kristus, kirkkauden toivo (Sakari Heikkilä) 
 Virsi 430 (Rakkaus, kun kuvaksesi) 
 Virsi 506 (Jeesus, tänne tulit meitä) 
 Virsi 510 (Sinä, Jeesus, ymmärrät parhaiten) 
 Virsi 954 (Lahjoillasi meitä siunaat), ennen nimellä Lahjalaulu 
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