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  Piispa tai seurakunnanjohtaja
  Käy läpi nämä ohjeet ja anna tämä painettu lehtinen  sitten 
pyhäkoulun johtajalle.

    Pyhäkoulun johtaja
    •   Kun olet käynyt läpi nämä ohjeet, esitä ne seurakunta-

neuvoston jäsenille neuvoston seuraavassa kokouksessa. 
Voit tarkastella ohjeita tai ladata niistä lisäkopioita osoit-
teessa   lds.org/manuals  .

    •   Pyydä neuvoston jäseniä päättämään, mitä aineistoa 
tarvitaan vuodelle 2012. (Huomaa, että joillakin kirkon 
alueilla aineistot lähetetään seurakuntiin automaattisesti.)

    •   Kehota neuvoston jäseniä tiedottamaan opettajille, että 
suurinta osaa tästä aineistosta voi tarkastella ja sen voi 
ladata verkosta osoitteessa   lds.org/manuals  .

    •   Mikäli tarvitaan painettua aineistoa, sitä voi tilata paikal-
lisesta jakelukeskuksestanne tai osoitteesta   store.lds.org  .        

  VUODEN  2012 OPETUSOHJELMAA 
 koskevia  OHJEITA 
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 SUNNUNTAIN YLEISOPETUSOHJELMA 2012
  Käytetään alueilla, joilla kirkko on vakiintunut. 

Suurinta osaa tästä aineistosta voi tarkastella ja sen voi ladata verkosta osoitteessa   lds.org/manuals  .

Mikäli tarvitaan painettua aineistoa, sitä voi tilata paikallisesta jakelukeskuksestanne tai osoitteesta   store.lds.org  .

 Järjestö  Oppikirjat ja lähdeaineisto 

 Melkisedekin pappeus  
ja Apuyhdistys 

ENSIMMÄINEN SUNNUNTAI 

   Pyhät kirjoitukset ;   Käsikirja 2: Johtaminen ja palveleminen kirkossa   (08702 130);  kirkon lehdet ;   Tyttäriä 

minun valtakunnassani – Apuyhdistyksen historiaa ja työtä   (06500 130);   Pappeusjohtajien ja apujärjestö-

jen johtajiston opas   (31178 130); maailmanlaajuisten johtajien koulutuskokousten aineistot;   Perheen opas   

(311180 130) ja muu kirkon hyväksymä lähdeaineisto 

TOINEN JA KOLMAS SUNNUNTAI 

Kirkon presidenttien opetuksia: George Albert Smith   (36786 130) 

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 1   (34820 130)

Aaronin pappeuden lähdeopas 2012  (saatavana vain verkossa osoitteessa   lds.org/manuals  )

Nuoret Naiset – oppikirja 1   (34823 130)

Nuorten Naisten lähdeopas 2012  (saatavana vain verkossa osoitteessa   lds.org/manuals  ) 

 Muuta lähdeaineistoa ovat mm.  kirkon lehdet ,   Täytän velvollisuuteni Jumalaa kohtaan – Aaronin pap-

peuden haltijat   (06746 130),   Nuorten Naisten edistyminen   (36035 130),   Nuorten voimaksi   (36550 130), 

Lujana uskossa   (36863 130),   Saarnatkaa minun evankeliumiani   (36617 130) ja  Strength of Youth Media 

2012 -DVD.  

 Alkeisyhdistys 1½–2-VUOTIAAT (LASTENHUONELUOKKA) 

    Katsokaa pienokaisianne, lastenhuoneen oppikirja   (37108   130) 

3–11-VUOTIAAT (YHTEINEN TUOKIO) 

Vuoden 2012 yhteisten tuokioiden ohjelma: Valitse oikein   (08710 130) 

3-VUOTIAAT (PÄIVÄNSÄTEET-LUOKKA) 

Alkeisyhdistys 1: Minä olen Jumalan lapsi   (34969 130) 

4–7-VUOTIAAT (VO 4, 5, 6 JA 7 -LUOKAT) 

    Alkeisyhdistys 2: Valitse oikein A   (34484 130) 

8–11-VUOTIAAT (USKOLLISET 8, 9, 10 JA 11 -LUOKAT) 

    Alkeisyhdistys 4: Mormonin Kirja   (34594 130) 

 Muuta opetuksen lähdeaineistoa ovat mm.  kirkon lehdet ,  pyhien kirjoitusten kuvakertomuskirjat ,   Evanke-

liumiaiheinen kuvakirja   (06048   090),   Lasten laulukirja   (34831 130) sekä leikekuvat (erillissarjat 1–10). 
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 Järjestö  Oppikirjat ja lähdeaineisto 

 Pyhäkoulu 12–13-VUOTIAAT 

Valmistautuminen korotukseen, opettajan opas   (31384 130) 

14–18-VUOTIAAT 

Mormonin Kirja, Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas   (35683 130)

Mormonin Kirja, oppilaan opiskeluopas   (35684 130) 

AIKUISET 

Mormonin Kirja, Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas   (35683 130)

Mormonin Kirja, oppilaan opiskeluopas   (35684 130) 

AIKUISET 

Evankeliumin periaatteet  , uusi laitos (06195   130). Tämä kurssi on tarkoitettu tutkijoille, uusille jäsenille, 

aktiivisuuteen palaaville jäsenille sekä muille, jotka tarvitsevat evankeliumin 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 sukututkimustyöopas] 

(35804)

Jäsenen temppeli- ja sukututkimustyöopas   (34697 130)

  (7 viikkoa) 

 Temppeliin 
valmistautuminen 

Teille annetaan voima korkeudesta – temppeliseminaari, opettajan opas   (36854 130)

Valmistaudun astumaan pyhään temppeliin   (36793 130)

  (7 viikkoa) 

   Kaikkea tämän taulukon aineistoa ei ole käännetty kaikille niille kielille tai sitä ei ole saatavana verkossa kaikilla niillä kielillä, jotka käyttävät 
sunnuntain yleisopetusohjelmaa. Ottakaa tämä aineisto käyttöön heti kun se on saatavissa.

Sunnuntain yleisopetusohjelma 2012



4

 SUNNUNTAIN PERUSOPETUSOHJELMA 2012
  Perusopetusohjelmaa käytetään niillä alueilla, joissa kirkko on äskettäin järjestetty tai joissa  sunnuntain yleis-
opetusohjelman  aineistoa ei vielä ole saatavana alueen kielellä. Seitsemänkymmenen johtokunnan tai vyöhykkeen 
johtokunnan luvalla vaarnanjohtajat voivat päättää käyttää  sunnuntain perusopetusohjelmaa  v akiintuneillakin 
alueilla ja kielillä, silloin kun se palvelisi jäseniä paremmin kuin  sunnuntain yleisopetusohjelma . 

Suurinta osaa tästä aineistosta voi tarkastella ja sen voi ladata verkosta osoitteessa   lds.org/manuals  .

Mikäli tarvitaan painettua aineistoa, sitä voi tilata paikallisesta jakelukeskuksestanne tai osoitteesta   store.lds.org  .

 Järjestö  Oppikirjat ja lähdeaineisto 

 Melkisedekin pappeus  
ja Apuyhdistys 

ENSIMMÄINEN SUNNUNTAI 

   Pyhät kirjoitukset ,  kirkon lehdet ,   Pappeusjohtajien ja apujärjestöjen johtajiston opas   (31178   130),   Perheen 

opas   (31180   130) sekä muu kirkon hyväksymä lähdeaineisto 

TOINEN JA KOLMAS SUNNUNTAI 

Pappeuden velvollisuudet ja siunaukset, osa B   (31112 130)

Nainen Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa, osa B   (31114 130) 

NELJÄS SUNNUNTAI 

  Opetuksia aikaamme varten -oppiaiheet opetetaan  Ensign-  tai  Liahona -lehden viimeisimmän konferenssi-

numeron puheista. (Ohjeita puheiden valitsemiseen on tämän julkaisun  sivulla   6 .) Ellei näitä lehtiä ole 

saatavana 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 oppi-

aiheet 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, osa A   (31111 130) ja   Nainen 

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa, osa A   (31113 130). 

  TOINEN JA KOLMAS SUNNUNTAI 

    Pappeuden velvollisuudet ja siunaukset, osa B   (31112 130)

    Nainen Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa, osa B   (31114 130) 

 Muuta lähdeaineistoa ovat mm.  kirkon lehdet ,   Täytän velvollisuuteni Jumalaa kohtaan – Aaronin pappeu-

den haltijat   (06746 130),   Nuorten Naisten edistyminen   (36035 130),   Nuorten voimaksi   (36550 130) ja 

  Lujana uskossa   (36863 130). 
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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 2012 yhteisten tuokioiden ohjelma: Valitse oikein   (08710 130) 

3-VUOTIAAT 

Alkeisyhdistys 1: Minä olen Jumalan lapsi   (34969 130) 

4–7-VUOTIAAT 

Alkeisyhdistys 2: Valitse oikein A   (34484 130) 

8–11-VUOTIAAT 

Alkeisyhdistys 4: Mormonin Kirja   (34594 130) 

 Muuta opetuksen lähdeaineistoa ovat mm.  kirkon lehdet ,  pyhien kirjoitusten kuvakertomuskirjat ,   Evanke-

liumiaiheinen kuvakirja   (06048   090),   Lasten laulukirja   (34831   130) sekä leikekuvat (erillissarjat 1–10). 

 Pyhäkoulu 12–18-VUOTIAAT 

Mormonin Kirja, Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas   (35683 130) 

AIKUISET 

Mormonin Kirja, Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas   (35683 130) 

AIKUISET 

Evankeliumin periaatteet  , uusi laitos (06195   130). Jos tätä kirjaa ei ole saatavissa, voidaan käyttää   Evanke-

liumin 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 perus opetusta. 

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 saata-

vissa, 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 tai sitä ei ole saatavana verkossa kaikilla niillä kielillä, jotka käyttävät 
sunnuntain perusopetusohjelmaa. Ottakaa tämä aineisto käyttöön heti kun se on saatavissa.        

Sunnuntain perusopetusohjelma 2012
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  Opetusohjelmavuosi alkaa maailmanlaajuisesti 1. tam-
mikuuta. Noudattakaa seuraavia ohjeita järjestäessänne 
pappeuskoorumeja ja sunnuntailuokkia.

   Melkisedekin pappeus ja Apuyhdistys

  (Ks.   Käsikirja 2: Johtaminen ja palveleminen kirkossa , 
2010, 7.8.1 ,  9.4.1 .)

  Useimpina sunnuntaina Melkisedekin pappeuden veljet 
ja Apuyhdistyksen sisaret kokoontuvat erikseen mutta 
tutkivat samoja aiheita ja käyttävät samaa aineistoa.

   ENSIMMÄINEN SUNNUNTAI.  Vanhinten koorumin, yli-
pappien ryhmän ja Apuyhdistyksen johtohenkilöt suun-
nittelevat kukin tämän kokouksen omalle järjestölleen ja 
voivat käyttää ensimmäisen sunnuntain aineistoa, joka on 
lueteltu sivuilla  2  ja  4 .

  Ensimmäisenä sunnuntaina opettaa vanhinten kooru-
min johtokunnan jäsen tai ylipappien ryhmän johtajiston 
jäsen. Melkisedekin pappeuden johtohenkilöt käyttävät 
tätä kokousta opettaakseen evankeliumin oppeja ja aut-
taakseen veljiä osallistumaan aktiivisesti pappeusvelvol-
lisuuksiinsa. Koorumin ja ryhmän johtohenkilöt etsivät 
Hengen opastusta päättäessään opetettavista aiheista. 
Aiheita voivat olla mm. kotiopetus, pappeuden toimitus-
ten suorittaminen ja siunausten antaminen, avioliiton ja 
perheen vahvistaminen, palveleminen, lähetystyö, kään-
nynnäisten aktiivisena pitäminen, aktivointi, hengellinen 
ja ajallinen huoltotyö sekä temppeli- ja sukututkimustyö. 
Koorumin ja ryhmän johtohenkilöt voivat käyttää tämän 
ajan myös siihen, että suunnitellaan tapoja auttaa muita, 
annetaan toimeksiantoja ja pyydetään selontekoja aiem-
mista toimeksiannoista.

  Ensimmäisenä sunnuntaina opettaa seurakunnan Apu-
yhdistyksen johtokunnan jäsen. Apuyhdistyksen johto-
henkilöt käyttävät tätä kokousta opettaakseen evanke-
liumin oppeja ja auttaakseen sisaria tulemaan aktiivisesti 
mukaan Apuyhdistyksen työhön. Apuyhdistyksen johto-
kunnan jäsenet etsivät Hengen opastusta päättäessään 
opetettavista aiheista. Aiheita voivat olla mm. naisen roo-
lit ja tehtävät evankeliumissa, avioliiton ja perheen vah-
vistaminen, kotikäyntiopetus, palveleminen, lähetystyö, 
käännynnäisten aktiivisena pitäminen, aktivointi, hengel-
linen ja ajallinen huoltotyö, temppeli- ja sukututkimustyö 
sekä Apuyhdistyksen historia ja päämäärät. Sisarille voi-
daan antaa aikaa lausua todistuksensa.

   TOINEN JA KOLMAS SUNNUNTAI.  Melkisedekin pap-
peuden veljiä ja Apuyhdistyksen sisaria opetetaan kir-
jasta  Kirkon presidenttien opetuksia: George Albert Smith . 
Oppiaiheita voivat opettaa johtohenkilöt tai koorumin 
tai ryhmän opettajat tai Apuyhdistyksen opettajat. Oppi-
aiheet 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 julkaisun  Kirkon presidenttien 
opetuksia: George Albert Smith  omaa opiskeluaan varten 
– riippumatta siitä, pystyvätkö he osallistumaan kokouk-
siinsa. Johtohenkilöt kannustavat niitä, jotka osallistuvat, 
tuomaan mukanaan oman oppikirjansa sekä omat pyhät 
kirjoituksensa, mikäli mahdollista.

  Jos vaarnakonferenssit tai muut kokoukset estävät opetta-
masta jotakin näistä oppiaiheista, vaarnanjohtajat ja piispat 
päättävät, tuleeko se opettaa jonakin toisena sunnuntaina.

   NELJÄS SUNNUNTAI – OPETUKSIA AIKAAMME VAR-
TEN.  Oppiaiheet opetetaan viimeisimmän  Ensign-  tai 
 Liahona -lehden konferenssinumeron puheista. Nämä 
puheet ovat saatavana verkossa (monilla kielillä) osoit-
teessa   conference.lds.org  . Oppiaiheita voivat opettaa 
johtohenkilöt tai koorumin tai ryhmän opettajat tai Apu-
yhdistyksen opettajat. Puheet valitsee vaarnanjohtaja tai 
piispa. Lisäohjeita on lehtien konferenssinumeroissa.

   VIIDES SUNNUNTAI (KUN SELLAINEN ON).  Piispa 
päättää opetettavan aiheen ja opettajan (tavallisesti seura-
kunnan tai vaarnan jäsen) sekä sen, kokoontuvatko Apu-
yhdistyksen sisaret ja Melkisedekin pappeuden haltijat 
erikseen vai yhdessä. 

    Aaronin pappeus ja Nuoret Naiset

  (Ks.   Käsikirja 2,  8.11 ,  10.6 .)

  Aaronin pappeuden koorumit kokoontuvat yleensä erik-
seen sunnuntain koorumien kokouksia ja opetusta var-
ten. Ne voivat kuitenkin kokoontua yhdessä, kun yksi-
kössä on vain muutama Aaronin pappeuden ikäryhmään 
kuuluva nuori mies. Sama ohje koskee Nuorten Naisten 
luokkia. Aaronin pappeuden nuoret miehet ja nuoret nai-
set voivat toisinaan kokoontua sunnuntain oppitunneille 
yhdessä piispan ohjeiden mukaan.

  Aaronin pappeuden nuoria miehiä ja nuoria naisia opete-
taan oppikirjoista, jotka on lueteltu  sivuilla 2  ja  4 . Johto-
henkilöt voivat pyytää nuoria opettamaan osia oppiaiheista.

SUNNUNTAIOPETUS KOORUMEISSA ja LUOKISSA
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    Alkeisyhdistys

  (Ks.   Käsikirja 2 , 11.4 .)

  Johtohenkilöiden tulee jakaa lapset Alkeisyhdistyksen luok-
kiin sen mukaan, minkä ikäisiä lapset ovat 1. tammikuuta. 
Jos lapsia on tarpeeksi, tulee kullekin ikäryhmälle järjestää 
erillinen luokka. Kun luokkatiloja tai opettajia ei ole riittä-
västi, 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 2012 loppuun asti. Lapset, jotka 
ovat kolmivuotiaita 1. tammikuuta, osallistuvat päivän-
säteiden 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 las-
ten yhteinen tuokio tulee pitää samaan aikaan kuin Aaro-
nin pappeuden ja Nuorten Naisten luokat.

  Lapset, jotka täyttävät vuoden aikana 12 vuotta, alkavat 
Alkeisyhdistyksen yhteisen tuokion aikana osallistua 
Aaronin pappeuden kooruminsa kokoukseen tai Nuorten 
Naisten luokkaansa. Alkeisyhdistyksen luokkien aikana 
uudet 12-vuotiaat osallistuvat edelleen Alkeisyhdistyksen 
luokkaansa yleensä seuraavaan tammikuuhun asti. Piispa 
sekä muut seurakunnan johtohenkilöt voivat kuitenkin 
neuvotella keskenään ja päättää, olisiko näille 12-vuo-
tiaille hyödyllisempää osallistua 12–13-vuotiaiden pyhä-
koululuokkaan. Tätä päätöstä tehdessään johtohenkilöt 
huomioivat lasten tarpeet ja sen, mihin aikaan vuodesta 
kukin lapsi täyttää 12 vuotta. Heidän päätöksensä koskee 
kaikkia niitä, jotka vuoden aikana täyttävät 12.

    Pyhäkoulu

  (Ks.   Käsikirja 2,  12.4 .)

  Pyhäkoulu on tarkoitettu jäsenille, jotka 1. tammikuuta 
ovat vähintään 12-vuotiaita. Lapset, jotka vuoden kuluessa 
täyttävät 12 vuotta, osallistuvat joko edelleen Alkeisyhdis-
tyksen luokkaansa tai alkavat osallistua 12–13-vuotiaiden 

luokkaan sen mukaan kuin piispa päättää neuvoteltuaan 
seurakunnan muiden johtohenkilöiden kanssa.

  Mikäli nuoria on tarpeeksi, voidaan kullekin ikäryhmälle 
järjestää oma luokka. Kun nuoria on vain vähän tai luokka-
tiloja tai opettajia ei ole riittävästi, eri-ikäisiä nuoria voidaan 
yhdistää samaan luokkaan. Jokaisessa seurakunnassa, jossa 
on tarpeeksi nuoria naimattomia aikuisia, voidaan pitää 
erillinen luokka heille pyhäkoulun aikana. 

  Pyhäkoulun kurssit ja niihin tarkoitettu opetuksen läh-
deaineisto näkyvät taulukoissa  sivuilla 3  ja  5 .

    Valinnaiset kurssit

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

    Jäsenet, joilla on jokin vamma

  Johtohenkilöiden tulee huolehtia siitä, että jäsenet, joilla 
on jokin vamma, ovat tietoisia kirkon opetusaineistosta, 
joka on sovellettu heidän tarpeisiinsa. Voitte saada tietoa 
tästä aineistosta ottamalla yhteyden yksikköänne palvele-
vaan jakelukeskukseen tai osoitteesta   store.lds.org  . Hyö-
dyllistä tietoa on myös osoitteessa   disabilities.lds.org  .

    Oppimisen ja opettamisen kehittäminen

  (Ks.   Käsikirja 2,  5.5 ,  12.5 .) 

  Pappeusjohtajat ja apujärjestöjen johtohenkilöt ovat vas-
tuussa pyrkimyksistä kehittää oppimista ja opettamista 
järjestössään. He perehdyttävät uusia opettajia ja antavat 
jatkuvaa opastusta ja tukea. Seurakunnan pyhäkoulun 
johtokunnan jäsenet toimivat asiantuntijoina seurakunnan 
pyrkimyksissä kehittää evankeliumin oppimista ja opetta-
mista. Piispakunnan tai pappeus- ja apujärjestöjen johto-
henkilöiden pyynnöstä he antavat neuvoja, koulutusta ja 
tukea. He auttavat johtohenkilöitä perehdyttämään vasta-
kutsuttuja opettajia sekä kehittämään evankeliumin oppi-
mista ja opettamista järjestössään. Seurakuntaneuvoston 
jäsenet neuvottelevat säännöllisesti yhdessä siitä, kuinka 
evankeliumin oppimista ja opettamista voisi kehittää.

   Opettaminen, kutsumuksista suurin  (36123   130) on opet-
tajien koulutuksen lähdeaineisto. Alueilla, joilla tätä kirjaa 
ei ole saatavissa, yksiköiden tulee käyttää julkaisua  Opetta-
misen opas  (34595   130).  

Sunnuntaiopetus koorumeissa ja luokissa
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 Piispojen ja seurakuntien johtohenkilöiden tulee huo-
lehtia siitä, että kaikki jäsenet ovat tietoisia seuraavasta 
aineistosta ja saavat sen käyttöönsä sitä mukaa kuin se on 
saatavissa asianomaisella kielellä:

    pyhät kirjoitukset 

     kirkon lehdet 

      MAP-lauluja   (34832 130)

      Perhe – julistus maailmalle   (35602 130)

       Elävä Kristus – apostolien todistus   (36299 130)

      Perheen opas   (31180 130)

      Perheiltaopas   (31106 130)

      Evankeliumiaiheinen kuvakirja   (06048   090)

      Perintömme – lyhyt katsaus Myöhempien Aikojen 
Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon historiaan   
(35448 130)

      Nuorten voimaksi   (36550 130)

      Lujana uskossa   (36863 130)

      Katsokaa pienokaisianne, lastenhuoneen oppikirja   
(37108   130)

      Scripture Stories   -DVD:t (06598)

      Hyve kaunistakoon ajatuksiasi   [käsittelee pornogra-
fi an ongelmaa] (00460 130)

      Valmistakaa kaikki tarpeellinen: Perheen raha-asiat   
(04007 130)

      Valmistakaa kaikki tarpeellinen: Perheen kotivara   
(04008 130)  

 ©   2011  Intellectual Reserve, Inc.  Kaikki oikeudet pidätetään. Printed in the USA. Hyväksytty englanniksi: 6/10. Hyväksytty käännettäväksi: 6/10. 

Alkuperäisjulkaisun nimi:  Instructions for Curriculum 2012.   Finnish.  09330 130 

 AINEISTOA KOTIKÄYTTÖÖN   

Monia yllä mainituista julkaisuista on saatavana 
sähköisessä muodossa osoitteessa   lds.org/manuals  . 
Painettuja julkaisuja saa osoitteesta   store.lds.org   tai 
ottamalla yhteyden siihen jakelukeskukseen, joka 
palvelee teidän yksikköänne.
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