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     Vuoden  2011 
opetusohjelmaa  
koskevia  ohjeita 

Tässä oppaassa on luettelo sunnuntaiopetukseen vuonna 
2011 käytettävästä opetusaineistosta, ohjeita koorumien 
ja luokkien sunnuntaiopetuksen järjestämisestä sekä 
luettelo kotikäyttöön tarkoitetusta kirkon aineistosta. 
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 Jakelu
   VAARNA:  Vaarnanjohtajan tulee jakaa kappaleita vaar-
nan johtohenkilöille tarpeen mukaan.

   SEURAKUNTA:  Piispojen ja seurakunnanjohtajien tulee 
jakaa kappaleita piispakunnan jäsenille, kirjureille, Mel-
kisedekin pappeuden johtohenkilöille, apujärjestöjen 
johtokunnille ja muille seurakunnan johtohenkilöille 
tarpeen mukaan.

  Vaarna- ja seurakuntaneuvostojen tulee joka vuosi 
käydä läpi tämä julkaisu. 



2

Yleisopetusohjelma 2011
Käytetään alueilla, joilla kirkko on vakiintunut.

Järjestö Oppikirjat ja lähdeaineisto

Melkisedekin pappeus 
ja  Apuyhdistys

EnsimmäinEn sunnuntai
Pyhät kirjoitukset, kirkon lehdet, Pappeusjohtajien ja apujärjestön johtajiston opas 
(31178 130), Maailmanlaajuinen johtajien koulutuskokous  -kirjaset, Perheen opas 
(31180 130) sekä muu kirkon hyväksymä lähdeaineisto

toinEn ja kolmas sunnuntai
Evankeliumin periaatteet, uusi laitos (06195 130), jatkuu vuodelta 2010. Tämä oppikirja 
korvaa toistaiseksi sarjan Kirkon presidenttien opetuksia -kirjat. Oppiaiheet tulee opettaa 
siinä järjestyksessä kuin ne ovat oppikirjassa.

nEljäs sunnuntai
Opetuksia aikaamme varten: yleiskonferenssipuheita, ks.s. 6

ViidEs sunnuntai
Piispakunnan päättämiä aiheita ja kirkon hyväksymää lähdeaineistoa

Aaronin pappeus ja 
 Nuoret Naiset

Aaronin pappeus – oppikirja 3 (34822 130) ja Aaronin pappeus – lähdeopas 2011 
(08659 130)
Nuoret Naiset – oppikirja 3 (34825 130) ja Nuoret Naiset – lähdeopas 2011 
(08660 130)

Muuta lähdeaineistoa ovat mm. pyhät kirjoitukset, kirkon lehdet, Täytän velvollisuuteni 
Jumalaa kohtaan – Aaronin pappeuden haltijat (06746 130), Nuorten Naisten edistymi-
nen (36035 130), Nuorten voimaksi (36550 130) ja Lujana uskossa (36863 130).

Alkeisyhdistys 1½–2-Vuotiaat (lastEnhuonEluokka)
Katsokaa pienokaisianne, lastenhuoneen oppikirja (37108 130)

3–11-Vuotiaat (yhtEinEn tuokio)
Vuoden 2011 yhteisten tuokioiden ohjelma: Minä tiedän, että pyhät kirjoitukset ovat 
totta (08635 130)

3-Vuotiaat (PäiVänsätEEt-luokka)
Alkeisyhdistys 1: Minä olen Jumalan lapsi (34969 130)

4–7-Vuotiaat (Vo 4, 5, 6 ja 7 -luokat)
Alkeisyhdistys 3: Valitse oikein B (34499 130)

8–11-Vuotiaat (uskollisEt 8, 9, 10 ja 11 -luokat)
Alkeisyhdistys 7: Uusi testamentti (34604 130)

Muuta opetuksen lähdeaineistoa ovat mm. kirkon lehdet, pyhien kirjoitusten kuvakerto-
muskirjat, Evankeliumiaiheinen kuvakirja (06048 090), Lasten laulukirja (35395 130) 
sekä leikekuvat (erillissarjat 1–10).

Uusi
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Järjestö Oppikirjat ja lähdeaineisto

Pyhäkoulu 12–13-Vuotiaat
Kirkon presidentit, opettajan opas (31382 130)

14–18-Vuotiaat
Uusi testamentti, Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas (35681 130)
Uusi testamentti, oppilaan opiskeluopas (35682 130)

aikuisEt
Uusi testamentti, Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas (35681 130)
Uusi testamentti, oppilaan opiskeluopas (35682 130)

aikuisEt
Evankeliumin periaatteet, uusi laitos (06195 130). Tämä kurssi on tarkoitettu tutkijoille, 
uusille jäsenille, aktiivisuuteen palaaville jäsenille sekä muille, jotka tarvitsevat evan-
keliumin perusopetusta. Opettaja valitsee oppiaiheiden järjestyksen luokan jäsenten 
tarpeiden mukaan.

Valinnaiset kurssit Oppikirjat ja lähdeaineisto

Evankeliumin opettaminen Opettaminen, kutsumuksista suurin (36123 130), s. 185–239
(12 viikkoa)

Avioliitto ja perhesuhteet Avioliitto ja perhesuhteet, opettajan opas (35865 130)
Avioliitto ja perhesuhteet, osallistujan opiskeluopas (36357 130)
(16 viikkoa)

Temppeli ja sukututkimus Instructor’s Guide to Temple and Family History Work [Opettajan temppeli- ja suku-
tutkimustyöopas] (35804)
Jäsenen temppeli- ja sukututkimustyöopas (36795 130)

Temppeliin valmistautuminen Teille annetaan voima korkeudesta – temppeliseminaari, opettajan opas (36854 130)
Valmistaudun astumaan pyhään temppeliin (36793 130)
(7 viikkoa)

Kaikkea tässä taulukossa esiintyvää aineistoa ei ole käännetty kaikille niille kielille, jotka käyttävät 
yleisopetusohjelmaa. Ottakaa tämä aineisto käyttöön heti kun se on saatavissa. Aineiston saatavuutta 
koskevissa kysymyksissä ottakaa yhteys jakelukeskukseen.
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Järjestö Oppikirjat ja lähdeaineisto

Melkisedekin pappeus 
ja  Apuyhdistys

EnsimmäinEn sunnuntai
Pyhät kirjoitukset, kirkon lehdet, Pappeusjohtajien ja apujärjestön johtajiston opas 
(31178 130), Perheen opas (31180 130) sekä muu kirkon hyväksymä lähdeaineisto

toinEn ja kolmas sunnuntai
Evankeliumin periaatteet, uusi laitos (06195 130), jatkuu vuodelta 2010. Jos tätä 
kirjaa ei ole saatavissa, voidaan käyttää Evankeliumin periaatteet -kirjan (31110 130) 
aiempaa laitosta. Jos kumpaakaan näistä kirjoista ei ole saatavissa, voidaan käyttää 
julkaisua Evankeliumin perusperiaatteet (31129 130). Oppiaiheet tulee opettaa siinä 
järjestyksessä kuin ne ovat kirjassa.

nEljäs sunnuntai
Oppiaiheet otsikolla Opetuksia aikaamme varten opetetaan  Ensign- tai  Liahona-lehden 
viimeisimmän konferenssinumeron puheista (katso tämän julkaisun sivulta 6 ohjeita 
puheiden valitsemisesta). Ellei näitä lehtiä ole saatavissa kielellänne, voitte käyttää 
ensimmäisen presidenttikunnan sanomia ja kotikäyntiopetussanomia.

ViidEs sunnuntai
Seurakunnan johtokunnan päättämiä aiheita ja kirkon hyväksymää lähdeaineistoa

Aaronin pappeus ja 
 Nuoret Naiset

EnsimmäinEn, nEljäs ja ViidEs sunnuntai
Aaronin pappeus – oppikirja 1 (34820 130) tai Nuoret Naiset – oppikirja 1 (34823 
130). Opettakaa oppiaiheet järjestyksessä kahden vuoden aikana ja aloittakaa sitten 
alusta. Ellei julkaisuja Aaronin pappeus – oppikirja 1 ja Nuoret Naiset – oppikirja 1 
ole saatavissa, käyttäkää ensimmäisen, neljännen ja viidennen sunnuntain oppiaiheissa 
oppikirjoja Pappeuden velvollisuudet ja siunaukset ja Nainen Myöhempien Aikojen 
Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa.

toinEn ja kolmas sunnuntai
Pappeuden velvollisuudet ja siunaukset, osa B (31112 130) tai Nainen Myöhempien 
Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa, osa B (31114 130)

Muuta lähdeaineistoa ovat mm. pyhät kirjoitukset, kirkon lehdet, Täytän velvollisuuteni 
Jumalaa kohtaan – Aaronin pappeuden haltijat (06746 130), Nuorten Naisten edisty-
minen (36035 130), Nuorten voimaksi (36550 130) ja Lujana uskossa (36863 130).

Perusopetusohjelma 2011
Käytetään kirkon yksiköissä, joissa on vähän jäseniä tai joissa yleisopetusohjelman  
aineistoa ei vielä ole kyseisellä kielellä.
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Järjestö Oppikirjat ja lähdeaineisto

Alkeisyhdistys 1½–2-Vuotiaat (lastEnhuonEluokka)
Katsokaa pienokaisianne, lastenhuoneen oppikirja (37108 130)

3–11-Vuotiaat (yhtEinEn tuokio)
Vuoden 2011 yhteisten tuokioiden ohjelma: Minä tiedän, että pyhät kirjoitukset ovat 
totta (08635 130)

3-Vuotiaat
Alkeisyhdistys 1: Minä olen Jumalan lapsi (34969 130)

4–7-Vuotiaat
Alkeisyhdistys 3: Valitse oikein B (34499 130)

8–11-Vuotiaat
Alkeisyhdistys 7: Uusi testamentti (34604 130)

Muuta opetuksen lähdeaineistoa ovat mm. kirkon lehdet, pyhien kirjoitusten kuvakerto-
muskirjat, Evankeliumiaiheinen kuvakirja (06048 090), Lasten laulukirja (35395 130) 
sekä leikekuvat (erillissarjat 1–10).

Pyhäkoulu 12–18-Vuotiaat
Uusi testamentti, Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas (35681 130)

aikuisEt
Uusi testamentti, Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas (35681 130)

aikuisEt
Evankeliumin periaatteet, uusi laitos (06195 130). Jos tätä kirjaa ei ole saatavissa, 
voidaan käyttää Evankeliumin periaatteet -kirjan (31110 130) aiempaa laitosta. Jos 
kumpaakaan näistä kirjoista ei ole saatavissa, voidaan käyttää julkaisua Evankeliumin 
perusperiaatteet (31129 130). Tämä kurssi on tarkoitettu tutkijoille, uusille jäsenille, 
aktiivisuuteen palaaville jäsenille sekä muille, jotka tarvitsevat evankeliumin perusope-
tusta. Opettaja valitsee oppiaiheiden järjestyksen luokan jäsenten tarpeiden mukaan.

Valinnaiset kurssit Oppikirjat ja lähdeaineisto

Evankeliumin opettaminen Opettaminen, kutsumuksista suurin (36123 130), s. 185–239 (12 viikkoa). Jos tätä 
kirjaa ei ole saatavilla, käyttäkää julkaisun Opettamisen opas (34595 130) sivuja 
21–22 (8 viikkoa).

Avioliitto ja perhesuhteet Avioliitto ja perhesuhteet, opettajan opas (35865 130)
Avioliitto ja perhesuhteet, osallistujan opiskeluopas (36357 130)
(16 viikkoa)

Kaikkea tämän taulukon aineistoa ei ole käännetty kaikille niille kielille, jotka käyttävät perusopetus
ohjelmaa. Ottakaa tämä aineisto käyttöön heti kun se on saatavissa. Aineiston saatavuutta koskevissa 
kysymyksissä ottakaa yhteys jakelukeskukseen.

Uusi
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    Ohjeita koorumien ja luokkien sunnuntai-
opetuksen järjestämiseksi
  Opetusohjelmavuosi alkaa maailmanlaajuisesti 1. tam-
mikuuta. Noudattakaa seuraavia ohjeita järjestäessänne 
pappeuskoorumeja ja sunnuntailuokkia.

   Melkisedekin pappeus ja Apuyhdistys
  Useimpina sunnuntaina Melkisedekin pappeuden halti-
jat ja Apuyhdistyksen sisaret kokoontuvat erikseen mutta 
tutkivat samoja aiheita ja käyttävät samaa aineistoa.

   ENSIMMÄINEN SUNNUNTAI.  Vanhinten koorumin, 
ylipappien ryhmän ja Apuyhdistyksen johtohenkilöt 
suunnittelevat kukin tämän kokouksen omalle järjestöl-
leen ja voivat käyttää ensimmäisen sunnuntain aineis-
toa, joka on lueteltu sivuilla  2  ja  4 .

  Vanhinten koorumin johtokunnan jäsen tai ylipappien 
ryhmän johtajiston jäsen opettaa ensimmäisenä sunnun-
taina. Koorumien ja ryhmien johtohenkilöt käyttävät tätä 
kokousta auttaakseen veljiä osallistumaan aktiivisesti 
pappeusvelvollisuuksiinsa. Aiheita voivat olla kotiopetus, 
pappeuden toimitusten suorittaminen ja siunausten anta-
minen, avioliiton ja perheen vahvistaminen, palveleminen, 
lähetystyö, aktivointi, hengellinen ja ajallinen huoltotyö 
sekä temppeli- ja sukututkimustyö. Koorumien ja ryhmien 
johtajat voivat käyttää tämän ajan myös siihen, että suun-
nitellaan tapoja auttaa muita, annetaan toimeksiantoja ja 
pyydetään selontekoja aiemmista toimeksiannoista.

  Seurakunnan Apuyhdistyksen johtokunnan jäsen opet-
taa ensimmäisenä sunnuntaina. Hän käyttää pyhiä kir-
joituksia ja hyväksyttyä kirkon aineistoa. Apuyhdistyk-
sen johtohenkilöt käyttävät tätä kokousta opettaakseen 
evankeliumin oppeja ja auttaakseen sisaria tulemaan 
aktiivisesti mukaan Apuyhdistyksen työhön. Aiheita 
voivat olla mm. naisen roolit ja tehtävät evankeliumissa, 
avioliiton ja perheen vahvistaminen, kotikäyntiopetus, 
palveleminen, lähetystyö, aktivointi, hengellinen ja ajal-
linen huoltotyö sekä temppeli- ja sukututkimustyö. Sisa-
rille voidaan antaa aikaa lausua todistuksensa.

   TOINEN JA KOLMAS SUNNUNTAI.  Melkisedekin 
pappeuden veljiä ja Apuyhdistyksen sisaria opetetaan 
uudesta oppikirjasta  Evankeliumin periaatteet , joka 
korvaa toistaiseksi sarjan  Kirkon presidenttien opetuk
sia    -kirjat. Oppiaiheita voivat opettaa johtohenkilöt tai 
koorumin, ryhmän tai Apuyhdistyksen opettajat, jotka on 
erotettu tähän tehtävään. Oppiaiheet opetetaan yleensä 
siinä järjestyksessä kuin ne ovat oppikirjassa.

  Vanhinten koorumin, ylipappien ryhmän ja Apuyhdistyk-
sen johtohenkilöt huolehtivat siitä, että kaikki 18 vuotta 
täyttäneet jäsenet saavat uuden  Evankeliumin periaatteet
-oppikirjan omaa opiskeluaan varten. Johtohenkilöt kan-
nustavat osallistujia tuomaan oppikirjansa oppitunneille.

  Jos vaarnakonferenssit tai muut kokoukset estävät opet-
tamasta jotakin näistä oppiaiheista, vaarnanjohtajat ja 
piispat päättävät, tuleeko se opettaa jonakin toisena sun-
nuntaina.

   NELJÄS SUNNUNTAI – OPETUKSIA AIKAAMME 
VARTEN.  Oppiaiheet opetetaan viimeisimmän   Ensign
tai   Liahona lehden konferenssinumeron puheista. 
Puheet ovat myös luettavissa (monilla kielillä) sivustolla 
 www.conference.lds.org . Oppiaiheita voivat opettaa 
johtohenkilöt tai koorumin, ryhmän tai Apuyhdistyk-
sen opettajat, jotka on erotettu tähän tehtävään. Vaar-
nanjohtajat voivat valita, mitä puheita tulee käyttää, tai 
he voivat antaa piispojen tehtäväksi valita puheet. Lisä-
ohjeita on lehtien konferenssinumeroissa.

   VIIDES SUNNUNTAI (KUN SELLAINEN ON).  Tämän 
kokouksen aiheen päättää piispakunta paikallisten tar-
peiden mukaan. Tänä sunnuntaina vanhinten koorumi 
ja ylipappien ryhmä voivat olla erikseen tai yhdessä tai 
ne voivat kokoontua Apuyhdistyksen kanssa.
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    Aaronin pappeus ja Nuoret Naiset
  Aaronin pappeuden koorumit kokoontuvat yleensä erik-
seen koorumien sunnuntaikokouksiin ja -opetukseen. Ne 
voivat kuitenkin kokoontua yhdessä, kun yksikössä on 
vain muutama Aaronin pappeuden ikäryhmään kuuluva 
nuori mies. Sama ohje koskee Nuorten Naisten luokkia. 
Aaronin pappeuden koorumit ja Nuorten Naisten luokat 
voivat toisinaan kokoontua sunnuntain oppitunneille 
yhdessä piispan ohjeiden mukaan.

  Aaronin pappeuden koorumien ja Nuorten Naisten luok-
kien jäseniä opetetaan oppikirjoista, jotka on lueteltu 
sivuilla  2  ja  4 . Johtajat voivat pyytää nuoria opettamaan 
osia oppiaiheista.

    Alkeisyhdistys
  Johtajien tulee jakaa lapset Alkeisyhdistyksen luokkiin 
sen mukaan, minkä ikäisiä lapset ovat 1. tammikuuta. 
Jos lapsia on tarpeeksi, tulee kullekin ikäryhmälle jär-
jestää erillinen luokka. Kun luokkatiloja tai opettajia ei 
ole riittävästi, eri-ikäisiä lapsia voidaan yhdistää samaan 
luokkaan.

  Milloin mahdollista, puolitoista vuotta täyttäville lapsille 
tulee olla tarjolla lastenhuoneluokka. Se, osallistuvatko 
lapset tähän luokkaan, on vanhempien päätettävissä. Ne 
lapset, jotka ovat kaksivuotiaita 1. tammikuuta, ovat las-
tenhuoneessa vuoden 2011 loppuun asti. Lapset, jotka 
ovat kolmivuotiaita 1. tammikuuta, osallistuvat päivänsä-
teiden luokkaan tai nuorimpien yhdistettyyn luokkaan.

  Lapsia opetetaan oppikirjoista, jotka näkyvät taulukoissa 
sivuilla  2  ja  5 .

  Mikäli mahdollista, nuoremmat lapset osallistuvat Alkeis-
yhdistyksen yhteiseen tuokioon silloin, kun vanhemmat 
lapset ovat oppitunnilla luokissaan. Alkeisyhdistyksen 
puolivälissä nämä ryhmät vaihtavat paikkaa. Kun lapsia 
on vähän, nämä kaksi ryhmää voivat kokoontua yhdessä. 
Jos nämä ryhmät kokoontuvat erikseen, vanhempien 
lasten yhteinen tuokio tulee pitää samaan aikaan kuin 
Aaronin pappeuden ja Nuorten Naisten luokat.

  Lapset, jotka täyttävät vuoden aikana 12 vuotta, osal-
listuvat edelleen Alkeisyhdistyksen luokkaansa seu-
raavaan tammikuuhun asti. Alkeisyhdistyksen yhteisen 
tuokion aikana he alkavat kuitenkin osallistua Aaronin 
pappeuden kooruminsa kokoukseen tai Nuorten Nais-
ten luokkansa oppitunnille.

    Pyhäkoulu
  Pyhäkoulu on tarkoitettu jäsenille, jotka ovat 1. tam-
mikuuta vähintään 12-vuotiaita. Lapset, jotka vuoden 
kuluessa täyttävät 12 vuotta, osallistuvat pyhäkoulun 
aikana Alkeisyhdistyksen luokkaansa.

  Mikäli nuoria on tarpeeksi, voidaan kullekin ikäryh-
mälle järjestää oma luokka. Kun nuoria on vain vähän 
tai luokkatiloja tai opettajia ei ole riittävästi, eri-ikäisiä 
nuoria voidaan yhdistää samaan luokkaan.

  Pyhäkoulun kurssit ja niihin tarkoitettu opetuksen lähde-
aineisto näkyvät taulukoissa sivuilla  3  ja  5 .

    Valinnaiset kurssit
  Tietoa valinnaisista kursseista on taulukoissa sivuilla  3  ja 
 5 . Näitä kursseja järjestetään tarvittaessa piispakunnan 
ohjeiden mukaan. Ne pidetään osallistujille sopivana 
aikana, mukaan lukien pyhäkoulun aika.

    Jäsenet, joilla on jokin vamma
  Johtajien tulee huolehtia siitä, että jäsenet, joilla on jokin 
vamma, ovat tietoisia kirkon opetusaineistosta, joka on 
sovellettu heidän tarpeisiinsa. Kun haluatte tietoa tästä 
aineistosta, ottakaa yhteys yksikköänne palvelevaan 
jakelukeskukseen. Hyödyllistä tietoa on myös osoit-
teessa  www.disabilities.lds.org .
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Opettajien koulutus
Pappeusjohtajat ja apujärjestöjen johtajat ovat vastuussa 
opetuksen tasosta järjestössään. He perehdyttävät uusia 
opettajia ja antavat jatkuvaa opastusta ja tukea. Seura-
kunnan pyhäkoulun johtokunnan jäsenet ovat apuna 
koulutettaessa opettajia. He avustavat pappeusjohtajia 
ja apujärjestöjen johtajia näiden perehdyttäessä ja kou-
luttaessa opettajia sekä antaessa näille jatkuvaa tukea. 
Seurakuntaneuvoston jäsenet neuvottelevat säännölli-
sesti yhdessä siitä, kuinka evankeliumin opettamista ja 
oppimista voisi parantaa.

Opettaminen, kutsumuksista suurin (36123 130) on 
opettajien koulutuksen lähdeaineisto. Alueilla, joilla tätä 
kirjaa ei ole saatavissa, yksiköiden tulee käyttää julkai-
sua Opettamisen opas (34595 130).

Aineistoa kotikäyttöön
Piispojen ja seurakuntien johtohenkilöiden tulee huo-
lehtia siitä, että kaikki jäsenet ovat tietoisia seuraavasta 
aineistosta ja saavat sen käyttöönsä, mikäli se on saata-
vissa asianomaisella kielellä:

pyhät kirjoitukset

kirkon lehdet

MAPlauluja (34832 130)

Perhe – julistus maailmalle (35602 130)

 Elävä Kristus – apostolien todistus (36299 130)

Perheen opas (31180 130)

Perheiltaopas (31106 130)

Evankeliumiaiheinen kuvakirja (06048 090)

Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos 
(36863 130)

Katsokaa pienokaisianne, lastenhuoneen oppikirja 
(37108 130)

Vanhan testamentin kuvaaineiston DVDkokoelma 
(00492 130)

Valmistakaa kaikki tarpeellinen: Perheen raha
asiat (04007 130)

Valmistakaa kaikki tarpeellinen: Perheen kotivara 
(04008 130)

Jäsenet voivat myös käydä internetissä sivustolla  
www.ldscatalog.com tai ottaa yhteyttä siihen jake-
lukeskukseen, joka palvelee heidän yksikköään. 
Lisäksi suuri osa tästä aineistosta on katseltavissa, 
kuunneltavissa tai ladattavissa englanniksi sivustolta  
www.GospelLibrary.lds.org ja muilla kielillä sivustolta 
www.lds.org/languages.
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