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RYHMÄTYÖSKENTELY KOHTI RAUHAA 1 

Jakaudutaan 3–4 h ryhmiin.

Jokaisella ryhmällä on kopioituna lapuille (yksi lause / paperi, noin A 6 -kokoinen) 
seuraavat lauseet, jotka ovat nuorten pohdintoja maailman rauhasta ja siitä, miten 
edistämme ja tuemme rauhaa koko maailmassa. Ryhmän tehtävä on miettiä, mitkä 
ovat kuusi tärkeintä näkökulmaa heidän mielestään ja tehdä niistä pyramidi.  
Tärkein näkökulma on ylimpänä, kaksi seuraavaksi merkittävintä seuraavalla rivillä 
ja alimmalla rivillä kolme merkittävää asiaa.

Ryhmät kiinnittävät pyramidinsa seinälle ja jokainen esittelee lyhyesti oman ryhmän 
ajattelun / prosessin. Kun kaikki ovat tehneet tämän, ryhmät miettivät vielä hetken, 
haluavatko tehdä kuvioonsa muutoksia kuultuaan muiden perustelut.

Maailman rauha: miten edistämme ja tuemme rauhaa koko maailmassa?

– Olisi kivaa, jos kaikissa maissa olisi rauha eikä kiusattaisi ketään eikä ärsytettäisi. 

– Ei sotia ja konflikteja

– Kohtele toisia niin kuin toivoisit toisten kohtelevan sinua

– Ei kiusata, ollaan ystäviä, autetaan muita

– Emme syrji tai kiusaa ketään mistään

– Kriisiapua kriisialueille

– Että kaikilla olisi mahdollisuus tasa-arvoon ja työhön

– Tasa-arvo, mm. miesten ja naisten ja uskontojen välille

– Rasismin kitkeminen/ehkäisy

– Ei sorreta toisia kansoja

– Ei vähätellä mitään kriisejä

– Vaikeutena moraalisten käsitysten erilaisuus ja erilaiset aatteet

– Huolestuttaa: sotiminen sellaisten asioiden takia, joihin ei voi vaikuttaa  
   (esim ihonväri, kulttuuri, uskonto)

– Demokratia, kuunnellaan kaikkia sovittaessa asioista

– Oikeudenmukaisuus ja sen mukaiset päätökset
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RYHMÄTYÖSKENTELY  KOHTI RAUHAA 2 

Sama tehtävä hengellisestä ulottuvuudesta. 

Hengellinen ulottuvuus: Jeesus sanoi: ”Oman rauhani minä annan teille.” Mitä tämä 
tarkoittaa meille?

 Ollaan kilttejä toisillemme

 Ollaan omia itsejään

 Kun olet sisäisesti sinut itsesi kanssa, voit myös antaa muillekin hyvää

 Jumala antaa meille mahdollisuuden elämään

 Jeesus on antanut meille oman kykynsä elää rauhassa (sovussa toisten kanssa)

 Oikeus hengellisyyteen ilman uhkailua

 Voimme rauhassa uskoa ja luottaa siihen, että Jumala suojelee meitä.

 Että voisin olla se valo toisille, joka olen – mitä annettavaa minulla on muille.  
 – mikä on minulle annettu / uskottu tehtävä?

 Opetetaan lisää rauhansanomasta

 Lähetystyötä omassa kotimaassa

 Kannustetaan ihmisiä luomaan rauhan ilmapiiriä. ”Hymyillään, yritetään ymmärtää,  
 kuunnellaan ja huomioidaan toista.”

 Näytetään, ettei uskonto ja rauha ole erillisiä toisistaan.

 Jeesus antaa synnit anteeksi ja rauhan sydämeen. Lähetystyössä näkyy  
 rauhan tuominen. 

 Viedään turvaa ja apua (koulutus, ruoka jne) ihmisille. Se edesauttaa usein rauhaa.

 Jeesuksen opetukset.

 Jumalan rauha on pysyvä, pyhä, ajaton, muuttumaton lahja ja suoja

 Kirkko ja rauha - kaikki tervetulleita 

 Lähetystyö ja vähäosaisten tukeminen

 Usko voi antaa rauhan

 Ihmisten välinen vuorovaikutus

 Arvot

 Rauha näkyy yhteiskunnassa konkreettisesti: uskonnot ovat sovussa  
 eikä yhteiskunta toimi diktaattorimaisesti
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YKSILÖTYÖSKENTELY/
RYHMÄTYÖSKENTELY  KUVATEHTÄVÄ

Erillisessä dokumentissa on kuvia työskentelyyn. Printtaa niitä tarpeellinen 
määrä.

Kuvat levitetään katsottaviksi. Jokainen valitsee yhden kuvan, joka kertoo jotakin 
rauhasta tai rauhattomuudesta. Jokainen näyttää kuvansa ja kertoo haluamansa 
verran ajatuksistaan.

Valitaan toiset kuvat. Mietitään aikaa 5 vuotta eteenpäin. Mitä maailmassa on 
tapahtunut rauhan hyväksi? Näkökulma voi olla koko maailma, oma elämä tai 
jotain siltä väliltä.

Katsotaan uudet valinnat ja jälleen jokainen saa kertoa sen verran, kuin haluaa. 

Jokainen voi ottaa omalla puhelimellaan kuvan omasta kuvaparistaan muistoksi.

Jos ryhmä on suuri, voidaan kuvavalinnoista kertomisessa jakautua pienempiin 
ryhmiin.
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RYHMÄTYÖSKENTELY  ELÄVÄ PATSAS

Jakaudutaan noin 5 hengen ryhmiin.

Kolumbia

Taustaa
1970-luvulta lähtien elämää Kolumbiassa ovat leimanneet sisällissotaan ja 
huumekauppaan liittyvät väkivaltaisuudet. Suomen Lähetysseura tukee 
Luterilaisen maailmanliiton rauhankasvatus- ja ihmisoikeustyötä maassa.

Lähetysseura tukee myös Kolumbian evankelisluterilaisen kirkon tekemää 
rauhankasvatusta ja psykososiaalista tukea konfliktista kärsineille naisille. 
Lähetysseura tukee myös useita kirkon diakoniatyön projekteja, kirkon 
teologista koulua sekä kirkon ja seurakuntien omavaraisuuden ja hallinnon 
kehittämistä.

Kummiohjelman kautta Lähetysseura tukee koulujärjestelmän 
ulkopuolelle jääneiden lasten ja nuorten opiskelumahdollisuuksia. Kirkon 
toimintakeskuksessa lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus osallistua iltapäivisin ja 
viikonloppuisin erilaisin kerhoihin ja kursseille. Keskuksen tavoitteena on pitää 
lapset poissa kaduilta, joilla liikkuu rikollisjoukkoja ja huumekauppiaita.

Arja Koskinen kirjoitti keväällä 2017 kirjeessään Kolumbian luterilaisesta 
kirkosta rauhantyössä.

”Kävimme yhdessä kirkon uusimmista seurakunnista Medellinin kaupungissa. 
Siellä ollaan aloittamassa tänä vuonna uutta kirkollisen työn hanketta, Rauhan 
taloa, jonka kautta haluamme olla mukana tukemassa Kolumbian rauhan 
ja sovinnon työtä. Rauhansopimushan saatiin allekirjoitettua Kolumbian 
hallituksen ja Farc-sissien välillä viime vuoden lopulla, ja nyt alkaa pitkä ja 
vaikea tie kohti oikeaa rauhaa. Esteitä rauhan tiellä on paljon, sillä erilaisia 
asejoukkoja on vielä jäljellä useita, mutta työ on saatu alkuun ja jostain on 
alettava! ”
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Israel

Taustaa
Suomen Lähetysseura edistää Israelissa uskontojenvälistä vuoropuhelua  
sekä rauhaa ja sovintoa. Israelin noin 8,2 miljoonasta asukkaasta vain noin  
2 prosenttia on kristittyjä. Juutalaisia maassa on noin 75 prosenttia ja 
muslimeja noin 18 prosenttia väestöstä.

Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen ja hyvään lapsuuteen. 
Lapset kuitenkin kärsivät konflikteista eniten. Lähetysseura tekee 
yhteistyökumppaniensa kanssa työtä lasten oikeuksien ja hyvinvoinnin 
edistämiseksi sekä Israelissa että Palestiinassa. Lähetysseura tukee esimerkiksi 
koulujen ja järjestöjen työntekijöitä työnohjauksin sekä tarjoaa henkistä tukea 
lapsille, nuorille, vanhemmille ja opettajille. Kristillisen SAT-7 -satelliittikanavan 
kautta Lähetysseura auttaa myös miljoonia Lähi-idän pakolaisleirien lapsia 
käymään koulua.

Jerusalemin Felm-keskus on avoinna kaikille kansallisesta identiteetistä sekä 
uskonnollisesta ja etnisestä taustasta riippumatta. Keskuksessa järjestetään 
muun muassa raamattuopetusta, jumalanpalveluksia, lauluryhmien 
harjoituksia, leirejä ja erilaisia kerhotapahtumia. Keskuksesta käsin tehdään 
myös diakoniatyötä, kriisi- ja sielunhoitotyötä sekä työnohjausta.

Sari-Johanna Kuittilo, Jerusalem, kirjoitti heinäkuussa 2017

”Olette varmaan kuulleet uutisista, miten täällä on viime viikkoina ollut jälleen 
levotonta. Niin israelilaisia kuin palestiinalaisia on menettänyt henkensä 
näissä levottomuuksissa. Samaan aikaan täällä on monia eri tapaamisia joissa 
juutalaiset ja arabit ovat tulleet yhteen. On ollut myös useita konferensseja, 
joissa on käsitelty yhteyttä vahvistavia tekijöitä. Aiheina on ollut mm. vihasta 
eheytyminen ja anteeksianto. Eräskin paikallinen kristitty kertoi miten hän itse 
ei tahdo alistua vihan kierteeseen. Hänelle ovat tärkeitä sanat, jotka Jeesus 
sanoi ristillä: ”Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä tekevät” Luuk. 
23:34. Usein kohdatessa epäoikeudenmukaisuutta, väkivaltaa, paheksuntaa, 
ihminen voi ottaa uhriaseman. Uhriasemassa usein ihminen lamaantuu, viha saa 
valtaa mikä synnyttää taas katkeruutta. Lisäksi usein ihmisen oman arvon tunne 
horjuu ja heikentyy. Esille tuli myös, että anteeksianto ja oikeudenmukaisuus 
kulkevat yhdessä. Sen eteen jokaisen tulisi toimia ja vaikuttaa.”

”Keskuksellamme oli The Interfaith Encounter -järjestön järjestämä tilaisuus, 
jossa aiheena oli ystävällisyys. Puhujavieraana oli juutalainen nuori, Orly 
Wahba. Hän kertoi oman elämän romahtamisesta: Miten hän koki, ettei 
kukaan nähnyt ja välittänyt hänestä. Hänen elämänsä sai muutoksen ja tänä 
päivänä hän kiertelee eri paikoissa rohkaisemassa ihmisiä kohtaamaan toisiaan 
ja jakamaan ystävällisyyttä. Jokainen ihminen kaipaa nähdyksi tulemista – 
jokainen on sen arvoinen. Lyhytkin kohtaaminen voi merkitä paljon.”
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Sari-Johanna Kuittilo, Jerusalem, huhtikuu 2017

”Ihana puheensorina kuuluu pitkin päivää keskuksellamme. Milloin portista on 
tullut sisään yksittäinen ihminen: Joku etsii ihmistä, kenelle voi kertoa asiansa; 
joku etsii konkreettista apua tilanteeseensa; joku etsii Raamattuja; joku tulee 
tervehtimään tuttuja; joku haluaa tulla tutustumaan paikkaan ja siihen työhön, 
mitä Lähetysseura tekee; joku etsii tiloja toiminnalleen; joku pohtii yhteyttä 
ja yhteistyötä Lähetysseuran kanssa. Milloin taas portista on tullut sisään 
pienempi tai isompi ryhmä: On paikallista turistiryhmää sekä suomalaista 
turistiryhmää. Kohtaamme jokaisen tulijan ja toivotamme hänet tervetulleeksi 
keskuksellemme juuri sellaisena, kun hän on.” 

Ohjaaja kertoo ensin taustaa Kolumbiasta, ja sitten luetaan Arja Koskisen 
kirjeestä ote. Sen jälkeen ohjaaja kertoo taustaa Israelista ja sitten luetaan 
otteita Sari-Johanna Kuittilon kirjeistä (kaikki tai osa). Kirjeiden tekstit olisi 
hyvä myös antaa tulosteina ryhmille.

Ryhmä tekee Elävän patsaan joko teemasta 
Otetaan iisii tai

Ei tarvitse sotia, kun osaa sopia

Ryhmässä mietitään, kumpaa teema halutaan käyttää ja mietitään kirjeistä 
sellainen kohta, joka kertoo siitä teemasta. Mietitään, mitä kaikkea valittu 
kohta avaa teemasta. Mietitään konkreettisia tilanteita, tunteita jne.  
Ryhmä muodostaa yhdessä elävän patsaan.

Katsotaan vuorotellen kaikkien patsaat. Muut ryhmät saavat kysellä ja esittää 
havaintoja. Jos keskustelun aika ryhmä haluaa muuttaa patsastaan, se voi 
tehdä muutokset.
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YKSILÖTYÖSKENTELY/RYHMÄ-
TYÖSKENTELY  NYKYPÄIVÄN TEESIT 

Reilu 500 vuotta sitten Martti Luther, siihen aikaan katolinen munkki, näki 
kirkossa epäkohtia, joihin halusi puuttua. Hänen ajatuksena tulivat näkyviin 
95 teesissä eli väitteessä, joissa hän puolusti uskon puhtautta ja vastusti mm 
aneiden myymistä syntien anteeksisaamiseksi ja paavin valtaa.

Ajattele maailmaa, rauhaa, valtioita ja yksilöitä. Kirjoita teesejä, jotka liittyvät 
rauhaan ja rauhan rakentamiseen, oman elämän, Suomen tai koko maailman 
näkökulmasta. Kirjoitetaan teesit papereille ja laitetaan kokoelmaksi seinälle, 
tai kerätään esim Padlet-sovelluksella samalle seinälle katsottavaksi. 
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RYHMÄTYÖSKENTELY   
RAAMATTUTEHTÄVÄ

Samarialainen
Luukas 10:25-37

Luetaan kertomus Laupiaasta samarialaisesta kahteen kertaan.

Seinille teipataan valmiiksi 6 postausta:  
uhrin, samarialaisen, rosvon, sivustaseuraajan,majatalon isännän ja papin.

Osallistujat kommentoivat postauksia kirjoittamalla post it -lapulle 
oman kommenttinsa ja kiinnittämällä sen fläppitaululle. Jokainen käy 
kommentoimassa ainakin kahta (pienemmässä ryhmässä esim. neljää) 
postausta ihan omana itsenään.

Uhri:  
Eilen aattelin, että nyt käy huonosti. Onneks ei sentään ihan kehnosti.  
Mut hakattiin, nyt sairaalassa – joku ihan random-tyyppi toi tänne ja jätti mulle 
rahaa, kun mulla ei ollut. Ihana, että toi. Mut kummallista.

Samarialainen:  
Ambulanssi ei tullu, piti viedä hakattu tyyppi sairaalaan. Onpa rauhatonta 
menoa kaupungilla nykyään.

Rosvo:  
Mopo karkas käsistä eilen. Piti vaan ottaa tyypin kamat, mutta kun se ei ollut 
yhteistyöhaluinen, tuli vähän käytettyä voimakeinoja, runsaamminkin. Ei joku 
tarvis kännykkää ja pädiä, olisi ylimääräisiä…

Sivustaseuraaja:  
Siis meidän pienellä paikkakunnalla, ihan kamala! Kukaan ei ole turvassa! Eilen 
kadulla kuului meteliä. Huomasin, että pari rosvoa oli jonkun kimpussa. Lähdin 
juoksemaan, eivät saaneet mua kiinni.

Sairaalan henkilökunta:  
Asiakkaita, siis potilaita riittää. Tänään tulleen potilaan kaveri maksoi laskun 
jopa etukäteen! 

Pappi:  
Huh, mikä tilanne, suorastaan moraalinen dilemma. Joku makasi maassa. 
Papin pitäisi yleensä auttaa. Mutta oliko pahoinpidelty, oliko itse tehnyt jotain? 
Säädösten mukaan ei  synnintekijöitä saa auttaa. Oli pakko kiertää... Mutta 
ajatteluttamaan se jäi.
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Lopuksi tarkastellaan yhdessä postauksia ja keskustellaan niiden herättämistä 
ajatuksista.

Mietitään, mitä kertomus laupiaasta samarialaisesta kertoo rauhasta ja 
rauhantekijöistä?

Kertomus laupiaasta samarialaisesta on ollut tärkeä monelle. Tulkinta siitä, 
mikä on tärkeintä tekstissä, vaihtelee. Ihmisoikeustaistelija Martin Luther King 
laajensi vaatimuksen lähimmäisten auttamisesta koskemaan koko yhteiskuntaa: 
”Toisaalta meitä kutsutaan olemaan laupiaita samarialaisia elämän tiellä, mutta 
se on vasta alkua. Jonakin päivänä meidän pitää nähdä, että koko Jerikon tie 
on muutettava sellaiseksi, ettei miehiä ja naisia jatkuvasti lyödä ja ryöstetä, 
kun he kulkevat omalla matkallaan elämän valtatiellä. Todellinen myötätunto 
on enemmän kuin kolikon heittämistä kerjäläiselle: se ei ole satunnaista 
ja pinnallista. Se näyttää, että rakenteet, jotka tuottavat kerjäläisiä, on 
muutettava.” 

Mitä ajattelette tästä?
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LEIKKI   
TERREMOTO ELI MAANJÄRISTYS

Leikki Etelä-Amerikasta, noin 13 –30 leikkijää. 

Yksi leikkijöistä jää keskelle, lopuista muodostetaan kolmen hengen ryhmiä. 
Jokaisessa ryhmässä kaksi ihmistä muodostaa ”talon” seisomalla seininä 
vastatusten, kädet kattona ja yksi kyykistyy heidän väliinsä talon ”asukkaaksi”.  

Ryhmien välille täytyy jättää jokunen metri tilaa. Keskelle jäänyt huutaa jokin 
seuraavista komennoista ja niitä seuraavan härdellin aikana änkeää itse jonkun 
paikkaa vaihtaneen tilalle. Paikatta jäänyt on seuraava komennon huutaja. 

”TALOT!” (CASAS = ”kaasas”), jolloin kaikkien ”talojen” seinät irtoavat ja 
muodostavat uuden talon jonkun toisen kanssa jonkun muun kyykkyyn jääneen 
”asukkaan” ympärille. (Huom! Viereiseen ei saa mennä!) 

”ASUKKAAT!” (INQUILINOS = ”inkiliinos”), jolloin ”talot” pysyvät paikoillaan, 
mutta ”asukkaat” vaihtavat paikkaa. (Huom! Viereiseen ei saa mennä!) 

”MAANJÄRISTYS!” (TERREMOTO = ”terremootto”), jolloin aivan kaikki 
vaihtavat paikkaa.
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