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Suomen delegaatio Tessalonikissa: Risto Aikonen, Raili Keränen-pantsu ja osmo vartiainen

arraskuun saapuessa suuntasi pieni
asiantuntijajoukko kohti Krei-
kan Thessalonikia. Matka oli

osa IRENE - Innovative Religious Educa-
tion Network: education to religious diver-
sity -Erasmus+ -hanketta. Hankekumppa-

neita ovat Itä-Suomen yliopisto Suomesta,

Viron evankelisluterilaisen kirkon teologi-
nen instituutti Virosta,Thessalonikin Aristo-
teleen yliopiston teologinen tiedekunta Krei-
kasta, Pyhän Bernardinuksen ekumeenisten

tutkimusten instituutti Venetsiasta, Italiasta,

Alueellisen kehityksen säätiö Sofiasta, Bu1-

gariasta sekä päähankekoordinaattorina toi-
miva Vasiliada-yhdistys Craiovasta, Roma-
niasta. Hankkeen tavoitteena on kehittää us-

konnonopetusta- ja kasvatusta sekä koulu-
että kirkollisissa konteksteissa monimuotois-

tuvassa uskontomaisemassa. Hankkeeseen on

kuulunut koulutustapahtumia Venetsiassa,

Tallinnassa,Joensuussa ja nl.tThessalonikissa.

Tutkimustuloksia
uskonnonopetuksesta -
monimuotoisuutta ja dialogia

Projektissa Itä-Suomen yliopiston ja Viron
evankelisluterilaisen teologisen instituutin
tekemä kartoitustutkimus selvitti projek-
timaiden uskonnonopetuksen tilannetta ja
koulutustarpeita. Uskonnonopetus vaihteli
maittain pakollisesta vapaaehtoiseen operuk-

seen julkisessa koululaitoksessa sekä uskon-
nollisen yhdyskunnan tarjoamaan opetuk-
seen seurakuntayhteyksissä. Koulutustarpeet

koskivat enimmäkseen opetusmeneteimiä,

kuten esimerkiksi ryhmätyötapoja, mutta
maiden välillä o)i selviä eroja.

Opetuksen sisä11ön osalta on todettavissa,

että moniuskontoinen lähestymistapa on
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Paikka tuntui erityiseltä
ja teki jotenkin

todellisemmaksi niiden

ihmisten elämän, joista
Raamattu kertoo.
Nämä kadut, nämä

seinät, ihmiset kahden

tuhannen vuoden takaa.

opetuksessa huomioitu h1vin. Tirkeimmiksi
sisällöiksi olikin koettu sekä eri kristillis-
ten yhteisöjen välinen r,uoropuheiu että eri

uskontojen vä1inen dialogi. Teemat kuulosta-

vat siis tutulta myös Suomen lähtökohdista.

Historian kerrostumia

Hankkeen nelj äs koulutus toteutettiintessa-
lonikissa. Thessaloniki sijaitsee Kreikan poh-

joisosassa Keski-Makedonian maakunnassa

ja on Kreikan toiseksi suurin kaupunki Atee-

nan jälkeen. Kaupunki on monella t^pa tär-

keä, Thessalonikissa on esimerkiksi Kreikan

toiseksi suurin satama. Thessalonikista löy-

tiy palj on historian kerrostumia. 3 00-1ur.'ul1a

koko Makedonian alueen kuninkaaksi nousi

Aleksanteri Suuri, joka valloitti mm. Eglptin
ja Persian valtakunnat edeten valloituksillaan

aina Intiaan asti. Nän alkoi myös hellenistinen

aika, jolloin keikkalainen kulttuuri levisi va1-

loitettuihin maihin Eg1ptiin ja Intiaan saakka.

Thessaloniki on ollut myös osa Rooman

imperiumia, ja Rooman valtakunnan jakau-

tumisen jälkeen osa Bysantin valtakuntaa,

jolloin se oli yksi Bysantin tärkeimpiä kes-

kuksia. Tirolloin perustettiin myös kuuluisa

Athoksen luostarialue,joka nylg'ään on itse-

hallintoalue. Athos on ortodoksisen kir-
kon tärkeimpiä hengellisen e1ämän keskuk-

sia, jossa on vaalittu bysanttilaista kulttuu-
ria, kuten ikonitaideperinnettä. Ainoastaan

munkit saavat asua alueella ja a1uee1la vie-

railu on mahdollista vain miehille.

Muslimitaustaisten Osmanien valta-

kunnan aika Thessalonikin ja Makedonian

a1ueella o1i hämmästyttävän pitkä, r,uodesta

1,371, aina 1830 asti. Tuona aikana alueen

väki monikulttuurisfui, kun maakuntaan ja

Thessalonikiin muutti sekä kristittyj ä slaavej a

että turkkilaisia ja albanialaisia muslimeja,

samoin kuin juutalaisia ja romaneja. Tdmä

kaikki nä1cly katukuvassa ede1leen. Kaupun-

gissa on edelieen moskeija, synagogaja kato-

linen kirkko sekä luonnollisesti ortodoksisia

kirkkorakennuksia eri aikakausilta.

Kristinuskon alkulähteillä

Myös kristinuskon synty tuntuu kaupun-

gissa. Suomesta ajatellen Raamatun ta-

pahtuvat voivat tuntua epätodellisilta, jos-

sain muussa ajassa, paikassa ja ehkä todel-

lisuudessakin tapahtuneilta. O1i mieltä py-

säyttävä kokemus ymmärtää, että olemme

siinä Thessalonikissa, jonne Paavali Uudessa

testamentissa alkuseurakunnalle kirj eitään

kirjoitti, se tuntui täydellisen epätodelliselta.

E1i tämän kaupungin kaduilla Paavali on as-

te11ut,ja tää1lä alkuseurakunnan väki on ko-

koontunut yhteen muistelemaan Jeesusta.

Timä kaikki konkretisoitui, kun pääsimme

vierailemaan \4atadonin luostarissa Thessa-

lonikin vanhassa kaupungissa, joka nousee

meren rannasta korkealle kukkulalle. Pieni

sir,r-rhuone, joka n)t on osa luostarin kirkkoa,

on ollut paikka,jossa Filippus luki Paavalin

lähettämiä kirjeitä. Paikka tuntui erityiseltä ja

teki jotenkin todellisemmaksi niiden ihmis-

ten elämän, joista Raamattu kertoo. Nämä

kadut, nämä seinät, ihmiset kahden tuhan-

nen l'uoden takaa.

Paikka luostarin sivuhuoneessa, jossa Filippus luki Paavalin lähettämiä kirjeitä.
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Kouluvierailujen antia

Yksi kiinnostavimmista vierailuista tehtiin

kaupungin ulkopuolella sijaitsevaan kouluun.

Kyseessä oli yksityiskoulu, j ota ylläpitää voit-

toa tavoittelematon säätiö. Yläkouluikäiset,

13-14 vuotiaat oppilaat esittelivät meille

osia syksyn aikana toteuttamistaan projek-

teista. Ensimmäisenä nuoret esittivät väit-

tell'tilanteen, jossa he olivat koonneet argu-

mentteja puolesta ja vastaan, pitäisikö yIä-

kouluun siirryttäessä o11a tasotestit vai ei. Ta-

sotestejä puoltavat muun muassa kantoivat

huolta nuorista, joiden itsetunto kärsii, kun

he eivät pysy operuksessa mukana.Tasotestejä

vastustavat taas vannoivat yhtäläisten opiske-

luoikeuksien ja syrjäytymisen ehkäisyn ni_

meen. Väittely oli hienosti rakennettu ja op-

pilaiden puheviestintätaidot kiinnittivät kat-

soj an huomion: vaikka nuoria selvästi jännitti,

heidän astuessaan lavalle yleisöön otettiin

katsekontakti, äänenpainoja ja kehonkieltä

käytettiin viestin painottamiseen ja puhe o1i

kaikin puolin vakuuttava. Tdtä mei1lä Suo-

messa harjoitellaan aivan liian vähän.

Muissa aiheissa kältettiin taiteen ja kir-

jallisuuden eri muotoja analysoiden ja sovel-

taen. Mukana oli niin elokuvaa, C. S. Lewi-

sin kirj allisuutta kuin Raamatun tekstejäkin.

Laupias samarialainen-tekstin äärel1ä nuoret

pohtivat ulkopuolisuutta ja syrjintää keikka-

laisessa yhteiskunnassa kirjoitelmien ar'ul1a.

Kirjoitelmissa nostettiin syrjinnän syiksi mm.

työtrömrys. sek'uaalinen suuntautuminen

sekä ihonväri ja etninen tausta. Kaikkiin kir-

joitelmiin oli iöydetty kuitenkin myös toivon

näkökulma. Päivän huipensi opiskelijoiden

teatteriesi ry'. tierysti teatterin syn ry:ijoilla.

Keskustelutaitojen merkitys

Virallisen ohjelman jälkeen meillä oli mah-

dollisuus jutella sekä nuorten että opettrjien

kanssa. Nuoret olivat erittäin aktiivisiaja ky-

selivät myös meiitä paljon. Meihin teki vai-

kutuksen heidän kykynsä y11äpitää keskuste-

1ua ja esiinryä avoimesti. He kertoivat, että

kou1ul1a kåy usein ulkomaalaisia ryhmiä tu-

tustumassa ja myös nuoret itse tekevät vierai-

luja. Oli selvää, että kyseessä o1i eliittikoulu,

jonne kaikilla ei ole mahdollisuutta laittaa

lapsiaan. I{oulun r'.uosimrksu oli 5000 €, joka

on melko korkea suhteutettuna vaikkapa y1ä-

koulun opettajan palkkaan,ioka on kokemus-

lisineen noin 1200 C. Nuoret it:e eivät pitä-

neet koulumaksuja korkeina, sil1ä saatavilla

on myös yksityiskouluja, joiden r.'uosimaksut

ovat 10 000e. Suuret ovat siis sosiaaliset ja

ekonomiset erot 1ähtien maksuttomasta jul-

kisesta koulusta vain harvojen saatavilla o1e-

viin kalliisiin yksityiskouluihin.

Oli antoisaa vaihtaa ajatuksia muiden

maiden kollegojen kanssa. Vaikka uskonto-

jen ja katsomusten opetus o1i kaikille yhtei-

nen teema, kansallinen ja kulttuurinen kon-

teksti vaikutti paljon siihen, miten asiat

jäsennettiin ja mitä tavoitteita opetukselle

annetaan. On todella tärkeää, ettå on fooru-

meita,joilla tätä keskustelua voi käydäja tätä

myötä laajentaa omaa ajatteluaan. x

Projektin Internet-sivLlt ovat osoitteessa:

https://irene-proj ect.isevenezia.tt/ en/

,

;',

Kouluvierailujen yksi anti oli oäästä seuraamaan hyvin valmisteltua väittelyä
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