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Lyhenteet ja translitteraatio 
 

 
HJYK    Helsingin juutalainen yhteiskoulu 

 
L1-10   Opetussuunnitelman perusteiden laaja-alaiset tavoitteet, 

  ks. tarkemmin luku 4.1 
 
S1–3 Opetussuunnitelman perusteiden sisältöalueet 1–3,   

ks. tarkemmin luku 4.1  
 
 

Lähdemateriaalin lyhenteet ks. lähdeluettelo  

 
Hepreankielisissä sanoissa käytetään vakiintunutta transkriptiota. Juutalaisessa seura-
kunnassa, juutalaisen uskonnon oppikirjoissa ja HJYK:n opetuksessa käytetään kuiten-
kin erilaisia transkriptioasuja vaihtelevasti, esim. yom/jom, shabat/ šabat, brit/berit 
mila. Suomalaisen juutalaisen rukouskirjan painettu nimi on Helsinki Sidur. Yhtenäi-
syyden vuoksi kirjoitusasuna käytetään tässä aina kahdennettujen konsonanttien muo-
toa siddur.  
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1. Johdanto 
 

Suomalaisen yhteiskunnan osana on jo noin 150 vuoden ajan elänyt pieni juutalainen 

yhteisö. Suurin osa Suomen juutalaisista asuu pääkaupunkiseudulla ja kuuluu Helsin-

gin juutalaiseen seurakuntaan. Näiden runsaan tuhannen pääkaupunkiseudun juutalai-

sen perheissä kasvaa lapsia, joiden uskonnollisesta kasvatuksesta huolehtii kotien ja 

synagogan lisäksi peruskoulun uskonnonopetus.  

Opetushallitus on vahvistanut opetussuunnitelman perusteet peruskouluissa ja 

lukioissa annettavalle uskonnonopetukselle yli kymmenen eri uskonnon osalta. Pisim-

pään Suomessa opetettu vähemmistöuskonto on juutalaisuus. Juutalaista uskonnonope-

tusta annetaan pääsääntöisesti vain Helsingin juutalaisessa yhteiskoulussa ja satunnai-

sesti tuntiopetuksena pääkaupungin muissa peruskouluissa. Uskonnonopetus toteute-

taan tällöin Opetushallituksen opetussuunnitelman perusteiden ja koulun oman opetus-

suunnitelman mukaisesti. Viimeisin opetussuunnitelmauudistus tapahtui perusopetuk-

sen osalta syksyllä 2016. Uskonnonopetuksen kohdalla uudistusta ohjasi osaltaan 

vuonna 2003 voimaan tullut uusi uskonnonvapauslaki. Lakia tulkittiin siten, että suo-

malaisen peruskoulun uskonnonopetuksen luonne määriteltiin aiempaa tarkemmin, nyt 

tunnustuksettomaksi oppilaan oman uskonnon opetukseksi.  

 Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaista kuvaa juutalaisuudesta 

ja juutalaisesta uskonnosta Helsingin juutalaisen yhteiskoulun uskonnonopetuksessa 

välitetään 2010-luvulla. Tutkimusaineistona käytetään opetussuunnitelmia, painettuja 

juutalaisen uskonnon oppikirjoja sekä muuta opetuksessa käytettävää kirjallisuutta ja 

verkkomateriaalia. Kirjallisen tutkimusaineiston lisäksi aineistona käytetään myös 

opettajien haastatteluja opetusjärjestelyjen kuvaamiseksi ja oppikirjoista mahdollisesti 

puuttuvan opetussuunnitelman sisältämän oppiaineksen selvittämiseksi. Havainnoi-

malla oppitunteja ja kouluyhteisön muuta toimintaa on lisäksi kerätty tietoa juutalaisen 

uskonnon näkymisestä muiden oppiaineiden opetuksessa, koulun arkielämässä sekä 

juhlapäivissä.  

 Aineiston analysoinnin perusteella tutkimuksessa kuvataan, millaisista osa-alu-

eista juutalaisen uskonnon kouluopetus koostuu ja miten nämä osa-alueet painottuvat 

opetuksessa. Keskeisessä osassa juutalaisuuden opetuksessa on juutalaisen kansan his-

toriaan sekä juutalaiseen elämänmuotoon tutustuminen. Juutalaisten historian opetus 
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on joillakin luokka-asteilla erotettu erilleen uskonnonopetuksesta. Historian oppiai-

neen opetuksen kuvaaminen ei kuulu tämän tutkimuksen tehtävään. 

Kiinteä osa uskonnonopetusta on luahin, juutalaisen juhlakalenterin, seuraami-

nen koulun kaikessa toiminnassa. Koulun päiväohjelmaan kuuluvat myös yhteiset aa-

murukoukset ja šabbat-rukous synagogassa. Nämä siis tapahtuvat varsinaisten uskon-

non oppituntien ulkopuolella, mutta sisältävät selvästi uskonnon opettamista. Tässä 

tutkimuksessa selvitetään myös sitä, millä tavoin tunnustukseton oman uskonnon ope-

tus ja juutalaisen uskonnon harjoittaminen suhteutuvat toisiinsa Juutalaisen koulun toi-

minnassa. 

 Tutkimus liittyy kysymykseen siitä, millaista uskonnonopetusta niin sanottujen 

”pienryhmäisten” uskontojen1 piirissä annetaan ja miten Opetushallituksen opetus-

suunnitelman perusteiden tavoitteisiin vastataan. Samankaltaista tutkimusta on tehty 

jonkin verran islamin uskonnon kohdalla, mutta muiden uskontojen osalta vain vähän. 

Satavuotiaan Juutalaisen yhteiskoulun uskonnonopetuksen nykytilan kuvaaminen an-

taa toivottavasti virikkeitä ja ehkä työvälineitäkin suomalaisen uskonnonopetusjärjes-

telmän kehittämiseen.  

Suomen peruskouluissa järjestettävä oppilaan oman uskonnon opetus on Eu-

roopassa harvinaisuus. Uskonnonopetus on useissa maissa tunnustuksetonta uskonto-

tietoa tai tunnustuksellista valtauskonnon opetusta, tai uskonnonopetus puuttuu ope-

tussuunnitelmasta erillisenä oppiaineena kokonaan.2 Suomessa on pyritty säilyttämään 

myös vähemmistöjen oikeudet oman uskonnon kouluopetukseen. Erityisesti opetuksen 

tunnustuksettomuuden toteutumisesta käydään kuitenkin jatkuvasti keskustelua myös 

julkisuudessa. Myös vaatimus kaikille yhteisestä katsomusopetuksesta on usein esillä. 

Vähemmistöt kokevat nämä vaatimukset helposti uhkana, joka rajoittaa oikeutta oman 

uskonnon näkymiseen ja kuulumiseen koulussa.  

Tässä tutkimuksessa pyritään osoittamaan, millaisia sisältöjä ja tavoitteita 

oman uskonnon opetukseen liitetään Helsingin juutalaisessa yhteiskoulussa, ja miten 

opetuksella tuetaan oppilaiden omaa juutalaista identiteettiä. 

 
1 Pienryhmäisiksi uskonnoiksi kutsutaan suomalaisessa uskonnonopetuksessa muita kuin evankelislute-
rilaista ja ortodoksista uskonnonopetusta. Pienryhmäisissä uskonnoissa yhdyskuntien jäseniä on vähän 
ja myös opetusryhmät ovat usein pieniä. ks. esim. https://www.oph.fi/download/118443_Uskon-
non_muistio_tyoryhmalle_16122009.pdf. viitattu 16.7.2019. 
2 Eurooppalaisesta uskonnonopetuksesta ks. esim. Lyhykäinen 2019.  https://teologia.fi/2019/05/onko-
suomi-euroopan-mallimaa-myoes-uskonnonopetuksessa/. viitattu 16.7.2019. 
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2. Tutkimuksen taustaa 
2.1 Juutalaisuuden monet merkitykset 
Tässä tutkimuksessa juutalaisuutta lähestytään erityisesti uskontona. Juutalaisuuden 

kuvaaminen ja tutkiminen ei kuitenkaan ole mahdollista niin, että sen oletetaan olevan 

ainoastaan tai edes ensisijaisesti uskonto. Toisin kuin monen muun maailmanuskon-

non kohdalla, juutalaisuudessa on otettava huomioon keskeisenä määrittävänä tekijänä 

myös etnisyys. Juutalainen identiteetti on olennaisesti paitsi uskonnollinen myös kan-

sallinen identiteetti. Sen pohjaksi koetaan Lähi-idässä ennen ajanlaskun alkua asuneen 

Israelin kansan jakama yhteinen identiteetti.  

Israelin kansan historiankirjoitus kertoo useista maastakarkotuksista. Maa, 

josta karkotukset tapahtuvat, sijaitsee nykyisen Israelin ja Palestiinan alueella. Jo Raa-

matun teksteissä kuvataan Assyrian ja Babylonian valloituksiin liittyviä pakkosiirtolai-

suuksia. Etenkin Jerusalemin ensimmäisen temppelin tuhoaminen 586 eaa. ja sen jäl-

keinen aika Babyloniassa muovasivat juutalaisuutta kohti sellaista uskonnollista perin-

nepyhiin ja kirjoituksiin perustuvaa uskontoa kuin minä se nykyään tunnetaan.3 Myö-

hemmän rabbiinisen juutalaisuuden kehittymisen kannalta merkittäväksi muodostui 

roomalaishallinnon järjestämä karkotus Palestiinasta ajanlaskun alussa. Sen myötä Is-

raelin kansa hajaantui yhä laajemmalle ja kauemmaksi omaksi koetusta ”Luvatusta 

maasta”.  

Vuonna 70 jaa. tuhotun Jerusalemin toisen temppelin jälkeisinä ensimmäisinä 

vuosisatoina syntyi laaja vanhempia tekstejä selittävä ja tulkitseva rabbiininen kirjalli-

suus, joka auttoi pitämään kansallista uskontoa yhdenmukaisena. Yhdenmukaisuuden 

vastapainona juutalaisten pitkä maailmanlaajuinen diaspora on aiheuttanut kulttuuris-

ten ja kansallisten piirteiden monimuotoistumista. Tämän hajaannuksen vuoksi juuta-

laisuuden tutkijan on määriteltävä, minkä alueen, ajankohdan tai suuntauksen mu-

kaista juutalaisuutta tutkimus koskee. Tämän tutkimuksen kohdalla juutalaisuutta käsi-

tellään Suomen juutalaisen yhteisön identiteetin näkökulmasta. Ennen suomenjuutalai-

siin keskittymistä on kuitenkin syytä luoda laajempi kokonaiskuva nykyisestä juutalai-

suudesta. 

 Juutalaisia lähti Palestiinasta kristillisen ajanlaskun ensimmäisinä vuosisatoina 

kaikkiin ilmansuuntiin. Aiemmin lähinnä idässä nykyisen Irakin alueella ja etelässä 

Egyptin Aleksandriassa sijainneet juutalaisuuden keskukset menettivät merkitystään. 

 
3 Brettler 2010, 30. 
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Keskiajan kuluessa merkittäviä juutalaiskeskuksia syntyi Iberian niemimaalle ja Rei-

ninmaalle, myöhemmin uudella ajalla itäiseen Eurooppaan. Vähitellen juutalainen vä-

estö keskittyi läntisen kulttuuripiirin alueelle.  

Nykyisistä noin 14 miljoonasta juutalaisesta noin 5,6 miljoonaa asuu Israelissa 

ja noin 6 miljoonaa Yhdysvalloissa. Euroopan juutalaisväestön koko on toisen maail-

mansodan ja holokaustin jälkeen pienentynyt murto-osaan maailmansotien välisen 

ajan lähes kymmenestä miljoonasta. Euroopassa asuu nykyisin noin puolitoista miljoo-

naa juutalaista. Suurimmat eurooppalaiset juutalaisyhteisöt ovat nykyään Ranskassa ja 

Iso-Britanniassa, joissa kummassakin asuu noin 300 000 juutalaista.4 

 Nykyjuutalaisuuden monimuotoisuus on seurausta etenkin valistuksen jälkei-

sessä 1800-luvun Euroopassa tapahtuneista yhteiskunnallisista muutoksista. Keski-

ajalla ja uuden ajan alussa juutalaiset olivat Euroopan ainoa tunnustettu uskonnollinen 

vähemmistö kristillisen yhtenäiskulttuurin yhteiskunnissa. Tämä asema sisälsi monen-

laista rajoittavaa ja alistavaa kohtelua. Toisaalta juutalaisyhteisöillä oli usein pitkälle 

viety autonomia, jonka puitteissa he saattoivat noudattaa omaa elämäntapaansa, jossa 

ohjeet ja määräykset säätelivät kaikkia elämänalueita.5 Kansallisvaltioissa alettiin ky-

seenalaistaa, voiko juutalaiseen kansaan kuuluvan lojaalisuuteen asuinmaataan koh-

taan luottaa. Muutosten keskiössä oli siis kysymys siitä, onko juutalaisuus ensi sijassa 

etninen vai uskonnollinen identiteetti. Oliko mahdollista olla esimerkiksi uskonnoltaan 

juutalainen saksalainen tai toisaalta uskonnoton juutalainen? Keskeiseksi jakolinjaksi 

voidaankin esittää jako uskonnolliseen ja sekulaariin juutalaisuuteen.6 

Koska tutkimuskohteena on nyt nimenomaan juutalainen uskonto ja sen opetta-

minen, tarkastellaan seuraavaksi nykyjuutalaisuuden uskonnollisia suuntauksia. Ne 

ovat kaikki 1800-luvun eurooppalaisen vapautumiskehityksen seurauksia, omanlaisi-

aan vastauksia kysymykseen siitä, millaista juutalaisuuden käytäntöä juutalainen pe-

rinne ja ydinajatukset nykyajassa edellyttävät. Pääsuuntauksia voidaan erottaa neljä. 

Ne eroavat toisistaan sen mukaan, miten ne suhtautuvat uskonnolliseen traditioon ja 

millä tavoin ne tulkitsevat pyhiä kirjoituksia.7  

 
4 https://www.pewforum.org/2015/04/02/jews/. viitattu 16.7.2018. 
5 Shamir Popkin 2015, 216–217. 
6 Lundgren 2004, 11–18. Sekulaaria juutalaisuutta Lundgren esittelee juutalaisen sosialismin ja sionis-
min yhteydessä.  
7 Illman 2001b, 182–195. 
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Yhteiskunnallisia uudistuksia ja juutalaisten emansipaatiota seurasi kysymys 

uskonnollisen uudistumisen tarpeesta. 1800-luvun Saksassa juutalaiset uudistajat poh-

tivat, miten juutalainen uskonnonharjoitus voisi paremmin sopia ympäröivään yhteis-

kuntaan ja kristilliseen kulttuuriin menettämättä ydintään ja omia erityispiirteitään. 

Syntyi reformoitu juutalaisuus, jonka mukaan juutalaisuuden tehtävänä ja sanomana 

on ”eettinen monoteismi” ja ”Israelin missio”. Jälkimmäisellä tarkoitetaan juutalaisen 

kansan tehtävää olla ”valona maailmassa”, suunnannäyttäjänä muille kansoille.8   

Reformijuutalaiset uudistivat jumalanpalveluselämää lyhentämällä jumalanpal-

veluksia ja poistamalla perinteisistä rukouksista esimerkiksi Jerusalemiin paluuseen 

viittaavia kohtia. Poistojen tavoitteena oli vähentää kitkaa kristillisen ympäristön 

kanssa. Reformijuutalaiset kutsuvat kokoontumispaikkojaan temppeleiksi. Myös näin 

he korostivat, että ovat asettuneet osaksi yhteiskuntaa, jossa asuvat, eivätkä suuntaudu 

toisen valtion alueella olevaan uskonnon keskukseen, Jerusalemiin. Perinteisessä juu-

talaisuudessa tämä ei ole mahdollista. Oikea temppeli on sen mukaan Jerusalemin 

vuonna 70 tuhottu temppeli.9  

Reformijuutalaisuudessa alettiin käyttää yhä enemmän kansankieltä perinteisen 

jumalanpalveluskielen heprean sijaan. Juutalaisen lakiin, halakhaan, reformijuutalai-

suus suhtautuu kaksijakoisesti. Halakhan eettiset ohjeet katsotaan kyllä sitoviksi, 

mutta seremoniallisia käskyjä ja Israelin maata koskevia lakeja pidetään historialliseen 

aikaan ja paikkaan sidotuiksi. Näin ollen esimerkiksi juutalaiselle sopivan ruuan suh-

teen reformijuutalaisuus painottaa yksilön vapautta päättää, miltä osin hän halakhaa 

noudattaa.10 Reformijuutalaisuuden piirissä ollaan hyvin avoimia toisista uskonnolli-

sista perinteistä tulevia käännynnäisiä kohtaan. Myös uskontojen välisessä dialogitoi-

minnassa reformijuutalaiset ovat olleet aktiivisia. Reformoidun juutalaisuuden nykyi-

nen keskus on Yhdysvalloissa. Suomessa ei ole järjestäytynyttä reformijuutalaisuutta. 

Reformijuutalaisuuden uudistuksia asettui pian vastustamaan nykyisin moder-

niksi ortodoksijuutalaisuudeksi kutsuttu suuntaus. Sen piirissä haluttiin pitäytyä Too-

raan ja perinteisiin jumalanpalvelusmenoihin. Käsite ortodoksi, oikeauskoinen, onkin 

käytössä nimenomaan Toorasta luopuneiksi koettujen reformijuutalaisten vastapoo-

lina.11  

 
8 Kaplan, D. 2010, 449. 
9 Neusner 2002, 290. 
10 Lundgren 2004, 19–25. Illman 2001b, 184–188. 
11 Illman 2001b, 188–192. 
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Modernien ortodoksijuutalaisten lisäksi voidaan erottaa vanhaortodoksinen 

juutalaisuus, jota nimitetään myös ultraortodoksisuudeksi. Se pitää ihanteena perin-

teistä juutalaista elämäntapaa, joka on peräisin lähinnä Itä-Euroopan juutalaisalueilla 

1700-luvulta. Vanhaortodoksinen elämäntapa ei perinteisesti ole ollut näkyvänä Suo-

men juutalaisten yhteisössä.12 Sen sijaan Suomen juutalainen yhteisö enemmistö edus-

taa seurakuntana modernia ortodoksiaa. Suuntaus näkyy esimerkiksi hepreankielisen 

Siddurin, rukouskirjan käyttönä sekä naisten ja miesten erillään istumisena synago-

gassa. Myöskään reformistien omaksumaa kuoro- tai urkumusiikkia ei suomalaisten 

synagogien jumalanpalveluksissa kuulla.  

Modernin ortodoksian ja reformijuutalaisuuden puoliväliin asettuu konservatii-

vinen juutalaisuus. Konservatiivien käsityksen voi hyvin tiivistää liikkeen perustajan 

ilmaisuun ”juutalaisuus on juutalaisten uskonto”. Se merkitsee, että juutalaisuus us-

kontona on syntynyt juutalaisen kansan historian myötä.13 Konservatiivisen juutalai-

suuden edustajiksi asettuu suuri osa sekä Yhdysvaltain, Israelin että muun maailman 

juutalaisia, vaikka suuntausta ei aina ilmaista kuulumisesta konservatiivisen juutalai-

suuden seurakuntiin.14 

Uskonnollisista liikkeistä lähimpänä sekulaaria juutalaisuutta on Yhdysval-

loissa syntynyt ja siellä vaikuttava rekonstruktionistinen juutalaisuus, joka korostaa 

juutalaisten ryhmätietoisuutta. Liike korostaa juutalaisuuden opettamista ja jumalan-

palvelusmenojen ja juutalaisen taiteen rikastamista, mutta pitää esillä juutalaisuutta, 

johon ei kuulu usko yliluonnolliseen tai usko valittuna kansana olemiseen.15  

Edellä esiteltyjen nykyjuutalaisuuden suuntausten olemassaolo on tärkeää tie-

dostaa, vaikka kaikki niistä eivät olekaan näkyvissä Suomessa. On luonnollista, että 

vallitseva enemmistösuuntaus, moderni ortodoksia, määrittää paitsi Suomen juutalais-

ten, myös muiden suomalaisten käsitystä juutalaisuudesta. Kuitenkaan juutalaisuus 

elämäntapana tai uskontona ei tyhjene modernin ortodoksian määrittelyyn, vaan suuri 

osa maailman juutalaisten todellisuutta jää tällöin sen ulkopuolelle. Sekä juutalaisen 

että muun suomalaisen uskonnonopetuksen on syytä selvästi muistuttaa siitä elämänta-

 
12 Vuodesta 2004 Suomessa on tosin toiminut Chabad-Lubavitch-hasidiliike, jonka tavoitteena on juuta-
lainen sisälähetys. Suomen Chabadin toiminta on tutkimuksessa haastateltujen koulun ja seurakunnan 
työntekijöiden mukaan hyvin pienimuotoista eikä juuri näy muun juutalaisyhteisön elämässä. 
13 Illman 2001b, 192–194. 
14 https://www.pewforum.org/2016/03/08/comparisons-between-jews-in-israel-and-the-u-s/#israeli-
jews-more-observant-than-u-s-jews. viitattu 23.9.2019. 
15 Illman 2001b, 194–195. 
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pojen kirjosta, joka juutalaisen identiteetin omaksuneiden ihmisten keskuudessa vallit-

see. Luonnollisesti samanlainen moninaisuus on syytä panna merkille jokaisen uskon-

non kohdalla. 

 Edellä kuvattujen uskonnollisen perinteen tulkintatapojen lisäksi juutalaiseen 

uskontoon sitoutumista voidaan kuvata jaottelulla ultraortodoksinen (hepr. haredi) –

uskonnollinen (hepr. dati) – perinteinen (masorti) – maallistunut (hiloni). Israelilai-

sessa tutkimuksessa juutalaiset asettivat itsensä johonkin näistä ryhmistä ja vastasivat 

sitten uskonnollisuuttaan koskeviin kysymyksiin. Huomionarvoista on, että myös osa 

maallistuneista vastasi uskovansa Jumalaan ja osa uskonnollisista suhtautui väljästi 

Tooran määräyksiin.16 Jaottelu kuvaa selvästi sitä moninaisuutta, joka kohdataan seku-

laaristuvassa yhteiskunnassa yleisesti ja suhteessa monenlaisiin uskonnollisiin traditi-

oihin. Juutalaisuuden kohdalla jaottelua voi käyttää paitsi ortodoksian, myös muiden 

suuntausten kohdalla. Tooran käytännön tulkinnan perinteisyys ei kerro siitä, miten 

juutalainen kokee hengellisyyden, esimerkiksi suhteensa Jumalaan. Näin ollen sekä 

uskonnon normien noudattamisen vaatimukset että opetuksessa ilmi tuleva koettu us-

konnollisuus voivat olla niitä mittareita, joiden mukaan esimerkiksi uskonnonopetuk-

sen tunnustuksellisuutta tarkastellaan. 

 Juutalaisen diasporan alueellinen hajaannus on synnyttänyt erilaisten tradition 

tulkintatapojen ohella myös erilaisia kulttuurisia ja uskonnollisia perinteitä, joita voi-

daan kuvata alueellisin termein. Myös nykyjuutalaiset katsovat edelleen edustavansa 

jotakin tällaista alueellista juutalaisuuden traditiota.  

Suurimmat alueellisesti syntyneet ryhmät ovat sefardit ja aškenasit.17 Sefardi-

juutalaisiksi kutsutaan niitä juutalaisia, joiden esi-isien juuret ovat Iberian niemi-

maalla. Siellä asui merkittävä juutalainen vähemmistö, jonka oma kulttuuri ja uskon-

nonharjoitus kukoistivat erityisesti muslimivallan aikana 700-1400-luvuilla. Juutalai-

set karkotettiin Espanjasta ja Portugalista katolisen hallinnon kukistettua islamilaisen 

vallan lopullisesti 1490-luvulla. Sen jälkeen sefardijuutalaisia on muuttanut lähinnä 

Välimeren itäosan alueelle, mutta myös esimerkiksi Alankomaihin. Sefardijuutalaisten 

 
16 https://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/03/08/in-israel-jews-are-united-by-homeland-but-divi-
ded-into-very-different-groups/. viitattu 13.9.2018. Em. tutkimus kuvaa Israelin juutalaisten uskonnol-
lista asennoitumista. 
17 Sefardi-termi on peräisin raamatullisesta Sefarad-paikannimestä, jonka myöhemmin ja myös nykyään 
katsottiin viittaavan Espanjaan. Aškenasin taas katsottiin viittaavan Saksaan. 
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osuus koko maailman juutalaisista on nykyään noin 20%.18 Sefardijuutalaisiksi identi-

fioituvat etenkin Israelissa yleensä myös mizrahi-juutalaiset, joiden alueellinen alku-

perä on Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueella. 

Suurimman juutalaisen ryhmän muodostavat aškenasit. Aškenasijuutalaisuus 

onkin keskiajan Saksassa syntynyttä juutalaista liturgista ja juhlaperinnettä. Aškenasi-

juutalaisia yhdisti jiddišin kieli, jota juutalaiset käyttivät keskiajalta lähtien arkikielenä 

germaanisten ja slaavilaisten kielten alueilla. Ennen toista maailmansotaa jiddišiä äi-

dinkielenään puhuvia juutalaisia oli 13 miljoonaa, suurin osa heistä itäisessä Euroo-

passa.19 Aškenasijuutalaisuuden keskus siirtyi keskiajan lopulla maastakarkotusten 

myötä kohti Itä-Eurooppaa ja sieltä pogromien ja holokaustin vuoksi edelleen erityi-

sesti Amerikkaan ja Israeliin.  

Israelissa aškenasi- ja sefardijuutalaisuutta hallinnoivat erilliset rabbinaatit, ja 

väestö jakaantuu suurin piirtein tasan näiden välille. Muualla maailmassa aškenasijuu-

talaisia on selvästi enemmän, niin myös Suomessa.   

 

2.2 Juutalaiset Suomessa 
Suomen juutalaisyhteisö on lukumääräisesti pieni ja sen historia on verrattain lyhyt, 

vain noin 150 vuoden mittainen. Suomen juutalaisten juuret ovat kuitenkin esimerkiksi 

naapurimaihimme verrattuna hyvin rajatussa ja erityisessä yhteisössä, Venäjän valta-

kunnan alueelta tulleiden sotilaiden ”kantonistijuutalaisuudessa”, jota tarkastellaan 

seuraavaksi.  

Ruotsin vallan aikana laki rajoitti juutalaisten asuinpakkoja niin, että heidän 

asumisensa Suomen alueella oli kielletty.20 Yksittäisiä juutalaisia käsityöläisiä ja kaup-

piaita tuli Suomeen autonomian ajan alussa 1800-luvun alkupuolella, mutta varsinai-

sesti Suomen juutalainen yhteisö alkoi muodostua vasta 1800-luvun puolivälin tie-

noilla. Sen ytimen muodostivat juutalaiset sotilaat, jotka oli pakko-otettu Venäjän ar-

meijan palvelukseen lähinnä Puolan, Ukrainan ja Valko-Venäjän alueilta nuorina poi-

kina.21 Venäjällä pyrittiin sulauttamaan juutalaiset muuhun väestöön. Lain mukaan 

juutalaispojat rekrytoitiin muuta väestöä nuorempina, jotta he olisivat vielä alttiita ul-

 
18 https://berkleycenter.georgetown.edu/essays/demographics-of-judaism. viitattu 23.9.2019. 
19 Katz http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/Language/Yiddish. viitattu 13.9.2018. 
20 Harviainen 2009b, 170. 
21 Weintraub 2011, 8. 
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kopuolisille vaikutteille. Näin pyrittiin rikkomaan Länsi-Venäjän alueen juutalaisyh-

teisöjen eristäytymistä muusta yhteiskunnasta.22 Rekrytoitujen poikien koulutus tapah-

tui alueellisissa kantonisti-kouluissa, ja tästä on peräisin nimitys ”kantonistijuutalai-

set”. 25-vuotisen palvelusajan jälkeen sotilaat perheineen saivat luvan jäädä asumaan 

palveluspaikkakunnilleen. Vieraantuminen kotiseudusta ja suvusta oli tapahtunut, 

mutta kokemus juutalaisuudesta pysyi.23 

Näistä kantonistiperheistä sai alkunsa Helsingin juutalainen seurakunta, jonka 

juutalaisuus oli jäsentensä alkuperän mukaisesti itäeurooppalaista ortodoksista aš-

kenasijuutalaisuutta. Samoihin aikoihin juutalaiset seurakunnat syntyivät myös Tur-

kuun ja Viipuriin. Myös Tampereella toimi pieni juutalainen seurakunta 1947–1981. 

Nykyään toiminnassa on Helsingin lisäksi vain runsaan sadan hengen Turun seura-

kunta.24 Kantonistien tiiviin yhteisön historia selittää osaltaan sen, miksi Suomen juu-

talaisyhteisö edustaa monista Länsi-Euroopan juutalaisyhteisöistä poiketen juuri mo-

dernia ortodoksiaa eikä perinteeseen vapaammin suhtautuvaa konservatiivijuutalai-

suutta.  

Helsingin seurakunnan keskuksena toimi ensin synagoga Siltasaaressa, mutta 

vuonna 1906 rakennettiin ensimmäinen uudisrakennussynagoga Helsingin kaupungin 

lahjoittamalle tontille Kampin Malminkadulle.25 Synagogan yhteyteen perustettiin 

Juutalainen yhteiskoulu vuonna 1918. Samana vuonna eduskunta sääti ”Lain moosek-

senuskolaisista”, jonka mukaan juutalaiset voivat hakea Suomen kansalaisuutta ja ovat 

kansalaisuuden saatuaan tasa-arvoisessa asemassa evankelisluterilaisten suomalaisten 

kanssa. Tämä laki päätti valtiopäivillä vuosikymmenien ajan jatkuneen kiistelyn Suo-

men juutalaisten oikeudellisesta asemasta.26 

Vaikka Suomen juutalaisen yhteisön historiallinen pohja on modernin ortodok-

sian aškenasijuutalaisuudessa, on yhteisöön viime vuosikymmeninä liittynyt yhä 

enemmän myös muunlaisen juutalaisen perinteen edustajia. Noin viidennes nykyisistä 

seurakuntalaisista asuu pysyvästi ulkomailla, monet Israelissa. Vastaavasti Israelista 

Suomeen on muuttanut kolmisen sataa israelilaista, joista suurin osa ei kuulu Suomen 

 
22 Petrovsky-Shtern 2010.  
23 Torvinen 1989, 25–26. 
24 Bolotowsky 2003, 178; Weintraub 2017, 121. 
25 Torvinen 1989, 25–27, 73–77. 
26 Torvinen 1989, 244. Bolotowsky 2003, 181. 
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juutalaisiin seurakuntiin. Venäjänkielisiä juutalaisia on tullut seurakunnan jäseniksi sa-

takunta.27 Kaiken kaikkiaan juutalaisia asuu Suomessa arviolta noin puolitoista tu-

hatta.28  

 Helsingin juutalaisen seurakunnan jäseneksi voi liittyä vain juutalainen, joko 

syntyperäinen juutalainen tai juutalaisuuteen kääntynyt.29 Juutalaisuuteen kääntyminen 

on mahdollista vasta pitkällisen opiskelun jälkeen.  Se eroaa merkittävästi esimerkiksi 

muihin abrahamilaisiin uskontoihin30 kääntymisestä. Islamiin kääntyminen sisältää pe-

riaatteessa vain henkilökohtaisen uskontunnustuksen lausumisen, joko yksin tai todis-

tajan läsnä ollessa. Myös moneen kristilliseen seurakuntaan voi liittyä uskon tunnusta-

misen ja kasteen perusteella, vaikka esimerkiksi Suomen evankelisluterilainen kirkko 

edellyttää näiden lisäksi aikuisjäseneltä rippikoulun suorittamista. Juutalaisuuteen 

kääntyminen ei kuitenkaan ole pelkästään kääntyjän valinta vaan myös juutalaisen 

seurakunnan ja rabbinaatin hyväksymisen vaatima toimitus.31  

 Juutalaisuus on siis käytännössä uskonto, johon liitytään syntymällä tai liitty-

mällä juutalaiseen perheeseen. Juutalaisen äidin lapsi katsotaan heti juutalaiseksi.32 

Lapset, jotka syntyvät juutalaisen isän ja ei-juutalaisen äidin perheeseen, kääntyvät en-

nen bnei mitsva -ikäänsä (tytöillä 12 vuotta, pojilla 13 vuotta). Suurin osa Helsingin 

seurakunnan muista käännynnäisistä on avioliiton myötä juutalaisiksi haluavia miehiä 

tai naisia.33 Vaikka Turun ja Helsingin juutalaiset seurakunnat noudattavat modernin 

ortodoksian jumalanpalvelustapaa ja käytäntöjä, ei niihin liittyvien tarvitse olla orto-

doksijuutalaisia. Juutalainen seurakunta tarjoaa yleisorganisaationa uskonnollisia pal-

veluita kaikille juutalaisille.34 Messiaanisia eli Jeesukseen uskovia juutalaisia ei kui-

tenkaan hyväksytä juutalaisen seurakunnan jäseniksi. Nykyisestä juutalaisuudesta 

puuttuu lähetysajatus siinä merkityksessä kuin esimerkiksi kristinusko ja islam pyrki-

vät hankkimaan uusia jäseniä. Tämä johtuu juutalaisesta käsityksestä, jonka mukaan 

juutalaisilla on oma erityinen tehtävänsä Jumalan valittuna kansana. Vain juutalaiselle 

 
27 Bolotowsky 2003, 178; Weintaub 2011, 12–13. 
28 Weintraub 2011, 12; rabbin haastattelu. 
29 http://jchelsinki.fi/fi/jasenyys. viitattu 10.7.2019. 
30 Abrahamilaisilla uskonnoilla tarkoitetaan juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia. 
31 Rabbin haastattelu. 
32 Reformijuutalaisuus hyväksyy kuitenkin syntymäjuutalaiseksi myös juutalaisen isän lapsen. Lund-
gren 2004, 33. 
33 Rabbin haastattelu. 
34 http://jchelsinki.fi/fi/palvelut_ja_toiminnot. viitattu 12.1.2017; rabbin haastattelu. 
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kansalle kuuluu Jumalan käskyjen tarkka noudattaminen. Muiden kansojen velvolli-

suudet liittyvät hyvän elämän etiikan noudattamiseen.35 

 Kuten kaikkialla länsimaissa, myös Suomen juutalaisten keskuudessa assimi-

laatio on jatkuvasti esillä oleva ilmiö. Suomen juutalaiset ovat pieni vähemmistö 

maassa, jossa suurin osa kansasta kuuluu kristillisiin kirkkoihin ja muslimeitakin on 

kymmeniä tuhansia. Suuri osa juutalaisten seurakuntien jäsenistä elää seka-aviolii-

tossa, joissa puolisoilla on eri uskonto tai maailmankatsomus. Seka-avioliittoja on yli 

puolet seurakuntien jäsenten kaikista avo- tai avioliitoista. Juutalaisten suhtautuminen 

seka-avioliittoihin on Lundgrenin tutkimuksen mukaan muuttunut huomattavasti su-

vaitsevaisemmaksi viime vuosikymmeninä. Silti etenkin vanhempi ikäluokka pitää ke-

hitystä uhkana juutalaisuuden säilymiselle.36 Kuitenkin 90% myös seka-avioliitoissa 

syntyneistä lapsista käy juutalaista koulua.37 Omalla juutalaisella koululla näyttää ole-

van keskeinen merkitys juutalaisuuden siirtämisessä uudelle sukupolvelle. Tärkeä osa 

juutalaisuuden opetusta on juutalaisessa koulussakin nimenomaan uskonnon opetus. 

Suomen juutalaisuus on muotoutunut omanlaisekseen traditioksi historiallisen 

yhteisön ja viime aikojen muutosten kourissa. Seurakunta on kansainvälistynyt voi-

makkaasti, ja alkuaikojen kielet jiddiš ja ruotsi ovat korvautuneet heprealla ja englan-

nilla.38 Vuola esittää tutkimuksessaan suomenjuutalaisten traditioksi ”Finnish Ort-

hodoxya”, suomalaista ortodoksiaa, niin paljon suomalaisten seurakuntien ortodoksi-

suus eroaa modernin ortodoksian perinteestä esimerkiksi yhdysvaltalaisiin tai israeli-

laisiin ortodoksisynagogiin verrattuna.39  

On mielenkiintoista tarkastella, millaisena suomalainen ortodoksia, suomalai-

nen juutalaisuuden tulkinta näkyy juutalaisessa uskonnonopetuksessa. Ennen sitä on 

selvitettävä, mitä uskonnonopetus suomalaisessa peruskoulussa tarkoittaa. 

 

2.3 Uskonnonopetus suomalaisessa koulussa 
Uskonnonopetus on aina ollut osa suomalaisen peruskoulun ja sitä ennen kansakoulun 

ja oppikoulun opetussuunnitelmaa. Evankelisluterilaista ja ortodoksista uskontoa on 

opetettu näihin kirkkoihin kuuluville. Kirkkoihin kuulumattomille on opetettu “uskon-

tojen historiaa ja siveysoppia”, viime vuosikymmeninä elämänkatsomustieto-nimistä 

 
35 Rabbin haastattelu. 
36 Lundgren 2002, 30–33. 
37 Bolotowsky 2003, 182. 
38 Weintraub 2011, 13. 
39 Vuola 2019. 
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oppiainetta. Myös muita uskontoja tunnustaville ja muihin uskonnollisiin yhdyskuntiin 

kuuluville on vähitellen alettu järjestää omaa uskonnon opetusta. Uskonnon opetusta 

on aiemmin antanut kyseiseen uskontokuntaan kuuluva opettaja.40 

 Pyysiäinen pohtii koulun uskonnonopetuksen asemaa ja luonnetta ja erottaa 

nämä käsitteet toisistaan. Uskonnonopetuksella on ollut suomalaisessa koulussa lain-

säädännöllä määritelty asema. Aseman lisäksi myös opetuksen luonnetta, lähinnä tun-

nustuksellisuuden ja tunnustuksettomuuden näkökulmaa, voidaan säädellä lainsäädän-

nöllä.41 Tätä säätelyä valtiovalta on toteuttanut erityisesti uskonnonvapauslakien muo-

dossa. 

Uusi uskonnonvapauslaki tuli voimaan vuonna 2003. Samassa yhteydessä pe-

rusopetuslain katsomusopetusta koskevaa osuutta uudistettiin vastaamaan uutta lakia. 

Uskonnonvapauslain ja koulun uskonnonopetuksen perustana on perustuslaissa taattu 

oikeus ”tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua 

tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan”42. Näitä oikeuksia kuvataan positii-

visen uskonnonvapauden käsitteellä eli vapaudella uskontoon. Lain mukaan ”kukaan 

ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen”43. 

Negatiivinen uskonnonvapaus on siis vapautta uskonnosta. Uudistukset perusopetus-

laissa keskittyvät nimenomaan viimeksi mainittuun lainkohtaan.44 

Uskonnonopetuksesta tuli muutosten myötä tunnustuksetonta. Näin pyrittiin ta-

kaamaan se, että vaikka opetusta annetaan uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumisen 

perusteella ja vanhempien päätöksen mukaisesti, ei oppilasta alisteta sitouttavalle us-

konnonopetukselle eikä uskonnonharjoitukselle, joka on vastoin hänen omaa va-

kaumustaan. Erityisesti pienryhmäisille uskonnoille tämä muutos oli merkittävä. Aka-

teemisen uskonnonopetuksen malli on ollut jo aiemmin paljolti käytössä luterilaisen 

valtauskonnon opetuksessa, kun taas vähemmistöuskontojen kohdalla uskonnonope-

tuksen avulla on nimenomaan haluttu tukea omaan kulttuuriseen ja katsomukselliseen 

yhteisöön kuulumista. 

 
40 Sakaranaho & Salmenkivi 2009. Uskonnonopetuksen historiasta ja luonteesta ks. myös Pyysiäinen 
1998a. 
41 Pyysiäinen 1998a, 41. 
42 Perustuslaki 11§.  
43 Perustuslaki 11§. 
44 Sakaranaho & Salmenkivi 2009. 458–460. 
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Sakaranaho kuvaa ortodoksisen ja katolisen uskonnon opettajien käsitystä siitä, 

miten on mahdotonta ja omituista opettaa elämäntapaan ja vuodenkiertoon ankkuroitu-

vaa uskontoa ilman ”uskonnonharjoittamista” ikään kuin vain sitä demonstroiden.45  

Myös ajatus siitä, että katsomusainetta voisi opettaa kyseiseen uskontokuntaan kuulu-

maton, on edelleen monelle hyvin vieras. Aihe on herättänyt keskustelua esimerkiksi 

islaminopetuksen kohdalla. Laki edellyttää uskonnonopettajalta yliopisto-opinnoilla 

saavutettavaa pätevyyttä sekä opetettavassa uskonnossa että pedagogiikassa. Etenkin 

suomalaisen koulujärjestelmän ulkopuolelta tuleville eri uskontojen edustajille suoma-

laisen opetussuunnitelman lähestymistapa uskontoon voi olla vieras.46 

Yhdenlaisen vastauksen uskonnonopetuksen haasteisiin tarjoaa Grimmittin 

esittelemä malli. Uskonnon oppimista ja siten myös opetusta voidaan hänen mukaansa 

lähestyä kahdella tavalla. Voidaan joko oppia uskontoa (learning about religion) tai 

oppia uskonnosta (learning from religion)47. Kaikkein perinteisin uskonnon opetuksen 

tapa on ollut uskonnon oppiminen (learning religion), jolloin kaikkea uskontoa ja us-

konnollisuutta tarkastellaan nimenomaan yhden uskontotradition näkökulmasta. Vii-

meksi mainitussa tavassa tavoitteena on vahvistaa oppilaan sitoutumista opetettavaan 

traditioon. Tällöin myös opetussuunnitelma ja oppimateriaalit ovat kyseisen uskonnon 

edustajien kontrolloitavissa.48  

Toinen lähestymistapa, oppia uskontoa (about religion) merkitsee Grimmittin 

mukaan sitä, että oppilaat oppivat uskontojen uskomuksia, opetuksia ja käytäntöjä. Sa-

malla he oppivat myös uskontojen tavoista vastata perimmäisiin kysymyksiin (ulti-

mate questions). Uskonnosta (from religion) oppiminen taas on sitä, mitä oppilaat us-

konnon avulla itsestään. Tämä tarkoittaa esimerkiksi juuri mainittujen perimmäisten 

kysymysten kysymisen oppimista ja vastauksien pohtimista. Uskonnosta (from) oppi-

minen on mahdollista, kun uskontoa (about) on opittu riittävästi, jotta voidaan arvioida 

uskonnon käsityksiä, uskonnollisia ja kulttuurisia piirteitä ja vertailla niitä omiin käsi-

tyksiin.49  

Suomalainen tunnustukseton uskonnonopetus pyrkii opetussuunnitelmien mu-

kaan antamaan oppilaille välineitä, jotta uskonnosta (from) oppiminen olisi mahdol-

lista. Juuri oman uskonnon opetus voi antaa tähän erinomaisen pohjan. Hella toteaa, 

 
45 Sakaranaho 2006, 345. 
46 https://yle.fi/uutiset/3-9600906. viitattu 10.7.2018. 
47 Grimmit 1987, 225–226. 
48 Hull 2002, 8–9. 
49 Grimmit 1987, 225–226. 
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että about- ja from-oppiminen ovat tiiviissä kytköksessä, ja ainoastaan riittävällä 

about-oppimisella voidaan päästä siihen, että oppilas todella voi käyttää uskonnonope-

tuksessa oppimiaan käsitteitä myös oman katsomuksensa kriittiseen tarkasteluun.50 

Oman uskonnon opetuksen myötä oppilaalle muodostuu kokonaiskuva yhden uskon-

non uskonnollisesta ja kulttuurisesta traditiosta sekä yhteiskunnallisista vaikutuksista. 

Oman uskonnon opetussuunnitelmaan sisältyy silti aina myös muista uskonnoista 

opettaminen. Tällöin niistä pyritään opettamaan niiden omilla käsitteillä ja niiden 

omista lähteistä.  

 Uskonnon oppiminen (learning religion) merkitsee uskonnon opillisten usko-

musten ja uskonnon harjoittamisen käytäntöjen omaksumista osaksi omaa elämäntapaa 

ja ajattelua. Kasvatuksen ja opetuksen keinoin sillä turvataan uskonnon tradition siirty-

minen seuraavalle sukupolvelle. Tällainen uskonnon opettaminen ei kuulu Suomen 

kouluissa annettavan oman uskonnon opetukseen, vaan se on nykyisen opetussuunni-

telman vastaista. Uskonnolliset yhteisöt antavat tätä sitouttavaa opetusta omissa yhtei-

söissään, esimerkiksi kaste-, Koraani- tai bnei mitsva-opetuksen muodossa. Koulussa 

tulee siis opettaa uskonnosta (about ja from religion), ei uskontoa.51 

 Viime vuosina julkinen keskustelu kaikille yhteisen katsomusopetuksen tar-

peesta on kiihtynyt. Oppilaiden erottelun eri opetusryhmiin nähdään helposti luovan 

myös yhteiskunnallista vastakkainasettelua. Yhteisopetuksen mallia näyttävät kuiten-

kin kannattavan lähinnä enemmistöuskonnon opetukseen osallistuvat. Vähemmistöille 

oman uskonnon opetuksen järjestäminen voi olla merkittävä kokemus oman identitee-

tin tunnustamisesta yhteiskunnassa. Vähemmistöjen tarpeet ovat erilaisia kuin enem-

mistön, painottaa islaminopetusta tutkinut Rissanen.52  

 Tasapainoilu oman katsomuksellisen ja kulttuurisen ryhmän tradition hyvän 

tuntemisen ja toisaalta riittävän laajan katsomuksellisen yleissivistyksen saavutta-

miseksi on haasteellista. Jotta opettajat eivät jäisi yksin tämän tehtävän edessä, on ope-

tusta ohjaamaan säädetty opetussuunnitelma. Seuraavaksi tarkastellaan, millaisia oh-

jeita eri opetussuunnitelmat antavat uskonnonopetukselle.  

    

 
50 Hella 2007, 60–61. 
51 Hull 2002, Heikkinen 2014, 28. 
52 Rissanen 2018. https://www.hs.fi/paivanlehti/20032018/art-2000005609862.html. viitattu 23.9.2019. 
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2.4 Opetussuunnitelma uskonnonopetuksen ohjaajana  
Kaiken koulussa toteutettavan työskentelyn sekä sen suunnittelun ja arvioinnin perus-

tana on opetussuunnitelma. Opetussuunnitelma osoittaa, mitä oppilaille tulee koulussa 

opettaa ja miten asetetut kasvatustavoitteet pyritään saavuttamaan.53 Suomalaisen pe-

ruskoulun opetuksen tulee noudattaa Opetushallituksen vahvistamia opetussuunnitel-

man perusteita (POPS).54 Perusteissa määritellään kaiken kouluopetuksen yleiset ta-

voitteet sekä oppiainekohtaiset sisällöt ja tavoitteet. Opetushallituksen antamia perus-

teita tarkennetaan kunta- ja koulukohtaisilla opetussuunnitelmilla tarpeen mukaan. Us-

konnon kohdalla POPS:ssa annetaan opetussuunnitelman perusteet kullekin uskon-

nolle erikseen. Kaikkien näiden sekä opetuksen tulee olla linjassa POPS:n ja uskonnon 

oppiaineen yhteisten perusteiden kanssa.55  

Uusimpien, Opetushallituksen vuonna 2014 vahvistamien opetussuunnitelman 

perusteiden (POPS2014) mukaan koulun uskonnonopetuksen tehtävänä on tutustuttaa 

omaan uskontoon, opettaa kulttuurin- ja uskonnonlukutaitoa ja sekä ohjata oppilasta 

eettiseen pohdintaan oman uskonnon periaatteiden mukaan, samalla toisenlaisiakin pe-

riaatteita kunnioittaen.56 Näitä tehtäviä on opetussuunnitelman perusteissa tarkennettu 

kuvaamalla opetuksen sisältö- ja tavoitealueita. Niitä tarkastellaan luvuissa 5 ja 6. 

Evankelisluterilaisen ja ortodoksisen uskonnon lisäksi Opetushallitus on vah-

vistanut POPS2014:ssa myös katolisen kristinuskon, islamin ja juutalaisuuden 

(JUOPS2014) opetussuunnitelmien perusteet. Näiden lisäksi opetuslupa on kahdek-

salla muulla uskonnollisella ryhmällä, joiden opetussuunnitelmat on vahvistettu vuo-

den 2006 muiden uskontojen opetussuunnitelmien perusteissa.57 

 Muiden uskontojen kuin evankelisluterilaisen ja ortodoksisen uskonnon ope-

tussuunnitelmateksteissä tarkennukset koskevat etenkin opetussuunnitelman perustei-

den omaan uskontoon tutustumisen sekä etiikan sisältöalueita. Eri uskontojen edustajat 

ovat olleet mukana omien opetussuunnitelmiensa laadinnassa ja näin ollen voineet pai-

nottaa haluamallaan tavalla erilaisia oman uskonnon sisällön elementtejä. Myös Hel-

singin Juutalaisen yhteiskoulun (HJYK) edustaja oli mukana laatimassa opetussuunni-

telman perusteita juutalaisen uskonnon osalta. 

 
53 Pyysiäinen 1998b, 292; Uusikylä & Atjonen 2005, 51. 
54 POPS2014, 7. 
55 POPS2014, 144. 
56 POPS2014, 141. 
57 Perusopetuksen muiden uskontojen opetussuunnitelmien perusteet 2006. Helsinki: Opetushallitus. 
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Juutalaisen uskonnon opetuksella on erityispiirteitä, joita ei voi havaita opetus-

suunnitelmaa tarkastelemalla. Opetusta annetaan käytännössä vain Helsingissä ja siitä 

ylivoimaisesti suurin osa HJYK:ssa, jonka oppilaat ovat käytännössä saman seurakun-

nan jäseniä. Näin ollen juutalaisuuden opetuksen lähtökohdat eroavat merkittävästi 

esimerkiksi islamin opetuksesta, jossa oppilaat tulevat useista hyvinkin erilaisista us-

konnollisista yhteisöistä tai jopa järjestäytyneiden yhteisöjen ulkopuolelta58. Paineita 

Suomen kouluissa opetettavan ”yleisislamin” kaltaiseen ”yleisjuutalaisuuden” opetta-

miseen ei siis näytä olevan, vaan opetuksessa voidaan keskittyä katsomaan juutalai-

suutta oman yhteisön näkökulmasta. Tähän mahdollisuuteen sisältyy toki riski siitä, 

että käsitys oman uskonnon monimuotoisuudesta maailmassa jää oppilaalta saavutta-

matta. Tämä näkökulma, oman uskonnollisen perinteen monimuotoisuus historiassa ja 

nykypäivässä, on tässä tutkimuksessa yksi tarkastelun kohde. 

Yksittäisten oppiaineiden tavoite- ja sisältöalueiden lisäksi POPS2014:ssa 

osoitetaan opetuksen tavoitteeksi laaja-alainen osaaminen, jonka koulussa opittavat 

tiedot, taidot, arvot ja asenteet muodostavat. Tällaista osaamista POPS:ssa esitetään 

ympäröivän maailman muutosten edellyttävän. Laaja-alaisen osaamisen tavoitteista 

uskonnonopetuksessa keskeisimpiä ovat ajattelu ja oppimaan oppiminen, kulttuurinen 

osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, monilukutaito sekä osallistuminen, vaikuttami-

nen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen.59 Juutalaisen uskonnon opetussuunnitel-

man perusteissa viitataan näiden lisäksi laaja-alaisiin tavoitteisiin itsestä huolehtimi-

nen ja arjen taidot, tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen sekä työelämätaidot ja 

yrittäjyys.60 

Tutkimuksessa on käytäntönä erottaa kirjoitettu opetussuunnitelma toteutuvasta 

ja koetusta opetussuunnitelmasta. Tutkittaessa oppilaiden kokemusta opetussuunnitel-

masta voidaan myös käyttää käsitettä piilo-opetussuunnitelma.61 Tässä tutkimuksessa 

keskitytään kirjoitetun ja toteutuvan opetussuunnitelman kuvaamiseen ja analysointiin. 

Kirjoitettu opetussuunnitelma kuvaa sitä, mitä oppisisältöjä sen laatijat haluavat opet-

taa. Koska juutalaisen uskonnon opettajia on vain muutama, ja opetussuunnitelma on 

laadittu heidän avullaan, on kirjoitetulla opetussuunnitelmalla vahva painoarvo uskon-

 
58 Sakaranaho 2007, 6–7. 
59 POPS2014, 17–23. 
60 JUOPS2014, uskonnon opetuksen tavoitteet. 
61 Pyysiäinen 1998b, 293. 
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nonopetuksen sisältöjen tutkimuksessa. Jotta voitaisiin muodostaa kuvaa myös toteu-

tuneesta opetussuunnitelmasta, on käytettävä myös muita lähteitä kuten oppikirjoja ja 

opetuksen havainnointia. Opetussuunnitelmia, oppikirjoja ja opetuksen havainnointia 

analysoimalla ryhdytään nyt etsimään vastausta esitettävään tutkimuskysymykseen. 
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3. Tutkimustehtävä ja sen toteuttaminen 
3.1 Tutkimuksen tehtävä ja tutkimuskysymys 
Tämän tutkimuksen tehtävänä on kuvata, millaista juutalaisuuden opetusta Helsingin 

juutalaisessa yhteiskoulussa annetaan. Tutkimuskysymystä rajataan koskemaan erityi-

sesti koulun uskontotunneilla annettavaa juutalaisen uskonnon opetusta. Annettua ope-

tusta analysoidaan ja peilataan voimassa olevien opetussuunnitelmien ohjeistamiin 

opetuksen tavoitteisiin ja opetussisältöihin. Tutkimus keskittyy siihen, miten opetus-

suunnitelmat, oppimateriaali ja uskonnonopettajat kuvaavat sitä juutalaisuutta, jota 

opetuksessa käsitellään. Se, millaista juutalaisuutta oppilas kokee opetuksessa välitet-

tävän, on erillisen tutkimuksen aihe ja toinen tutkimuskysymys. Nyt tutkimuskysy-

myksenä on siis: 

 

Millainen kuva juutalaisesta uskonnosta juutalaisen uskonnon opetussuunnitelmista, 

Helsingin juutalaisen yhteiskoulun uskonnonopetuksessa käytetyistä oppimateriaa-

leista ja opetuksen havainnoinnista välittyy? 

 

Tutkimuskysymystä lähestytään selvittämällä, millaisia osa-alueita uskonnonopetuk-

sessa käsitellään ja miten nämä painottuvat. Aineiston analyysi antaa myös käsityksen 

siitä, välitetäänkö opetuksessa erityisesti tietyn tradition tai suunnan mukaista käsitystä 

juutalaisuudesta. Näiden lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan, miten tunnustuksettomuu-

den periaate toteutuu uskonnonopetuksessa. Alakysymyksinä ovat siis: 

 

1. Mitä osa-alueita oppisisällöistä hahmottuu? 

2. Millä tavoin koulun ja seurakunnan edustama moderni ortodoksijuutalaisuus näkyy 

uskonnonopetuksessa? 62 

3. Miten tunnustuksettomuuden periaate toteutuu? 

 

 
62 Tämä koulun kaiken kasvatuksen periaate kerrotaan nettisivulla näin: ”Juutalaiskasvatus noudattaa 
ortodoksista traditiota.” http://www.hjyk.fi. viitattu 11.7.2018. 
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3.2 Aiempaa tutkimusta ja nykykeskustelua 
Tämä tutkimus liittyy toisaalta Suomen juutalaisyhteisön tutkimukseen ja toisaalta 

suomalaisen koulun uskonnonopetuksen tutkimukseen. Seuraavaksi tarkastellaan näi-

hin aihepiireihin liittyvää aiempaa tutkimusta. 

Suomen juutalaisyhteisön historiaa ovat tutkineet muun muassa Karl-Johan Ill-

man, Tapani Harviainen, Taimi Torvinen, Simo Muir sekä Laura Ekholm. Heidän tut-

kimuksissaan valotetaan suomenjuutalaisten yhteiskunnallista asemaa ja elämää yhtei-

sön sekä yksittäisten ihmisten ja sukujen tasolla.63 Lisäksi on tutkittu Suomen juuta-

laisyhteisöä erityisesti holokaustin ja toisen maailmansodan kontekstissa.64 Nämä tut-

kimukset taustoittavat hyvin sitä tilannetta, jossa Juutalaisen koulun yhteisö elää. Suuri 

osa koulun oppilaiden perheistä elää edelleen Torvisen ja Muirin kuvaaman kantonisti-

sen suomenjuutalaisuuden65 jatkumoa, vaikka yhä suuremmassa osassa perheistä on-

kin jäseniä, joiden tausta on suomalaisessa luterilaisuudessa tai muiden maiden juuta-

laisyhteisöissä. Tätä parin viime vuosikymmenen aikana tapahtunutta muutosta koros-

tivat myös kaikki tässä tutkimuksessa haastatellut.  

Juutalaisen koulun 100-vuotisjuhlan kunniaksi ilmestyi koulun historiikki, joka 

kuvaa Suomen juutalaisyhteisön historiaa juutalaiskasvatuksen näkökulmasta. Kirjasta 

kuvastuu selkeästi kouluyhteisön muutos kantonistisen perinteen vaalijasta monikie-

liseksi ja -kulttuuriseksi moderniksi kouluksi.66  

Lundgren teki kattavan kyselytutkimuksen Suomen juutalaisten käsityksistä ja 

asenteista suhteessa juutalaiseen uskontoon ja tapoihin. Lundgrenin tutkimus toimii 

tärkeänä taustana käsillä olevalle tutkimukselle, sillä se kertoo juuri nykyisten Juuta-

laisen koulun oppilaiden vanhempien ja isovanhempien ikäluokan käsityksistä siitä, 

mitä juutalainen identiteetti merkitsee suomalaiselle juutalaiselle.67  

Lundgrenin tutkimuksen tavoin juutalaista identiteettikysymystä tarkastelee 

myös Shaulin pro gradu -työ, jossa tutkittiin Suomen juutalaisten käsityksiä ympäri-

leikkauksesta. Tutkimus liittyy keskusteluun perinteiden ja uskonnon merkityksestä 

 
63 Ahokas, P., Harviainen, T., Illman, K., Itkonen-Kaila, M. & Kaila, S. 1998. Juutalainen kulttuuri; 
Muir, S. Yiddish in Helsinki 2004; Torvinen 1989; Ekholm, L. K. 2013. Boundaries of an urban minor-
ity: The Helsinki Jewish community from the end of imperial Russia until the 1970s. Helsinki: Helsingin 
yliopisto, politiikan ja talouden tutkimuksen laitos. 
64 Rautkallio, H. Ne kahdeksan ja Suomen omatunto: Suomesta 1942 luovutetut juutalaispakolaiset, 
1985. Suomen juutalaisten aseveljeys, 1989. ja Holokaustilta pelastetut, 2004; Muir, S. Ei enää kirjeitä 
Puolasta 2016, Finland’s Holocaust 2013. 
65 luku 2.2. 
66 Kantor et al. 2018. 
67 Lundgren 2002. 
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identiteetin muodostumisessa. Tutkimukseen osallistujat pitivät lapsen juutalaista kas-

vatusta ja juutalaisen identiteetin kehittymistä tärkeänä, vaikka etenkin naiset kyseen-

alaistivat ympärileikkauksen tuon identiteetin välttämättömänä osana.68 

Larssonin pro gradu -tutkielmassa tutkittiin suomenjuutalaisten nuorten aikuis-

ten käsityksiä juutalaisesta identiteetistään.69 Larssonin tutkimus antaa käsityksen siitä, 

millaisia juutalaisia juutalainen yhteisö, koulu ja seurakunta ovat Suomessa kasvatta-

neet. ”Kun seurakunnan enemmistö on maallistunutta, keskustelu on siirtynyt hengelli-

sestä elämästä juutalaiseen identiteettiin ja sen ylläpitämiseen”, toteaa Larsson.70 Tut-

kimukseen osallistuneille juutalaisuus merkitsi paitsi elämäntapaa, myös ajattelun ja 

moraalin perustaa. Tutkittavat kokivat itsensä voimakkaasti juutalaisiksi. Larsson to-

teaa, että on edelleen tutkimuksella osoittamatta, miten on mahdollista saavuttaa hänen 

tutkimuksensa osoittama ihanteelliselta näyttävä integraatio suomalaiseen yhteiskun-

taan ja ympäristöön. Hän viittaa Kuusiston tutkimukseen71, jonka mukaan väylinä tä-

hän ovat formaali kasvatus kuten kouluopetus ja seurakunnan antama opetus, sekä 

vanhempien esimerkillään osoittamat ja harjoittamat uskonnolliset tavat.72 

Myös juutalaisesta kasvatuksesta ja opetuksesta Suomessa on tehty jonkin ver-

ran tutkimusta. Zilliacus on tutkinut juutalaista uskonnonopetusta osana vähemmistö-

uskontojen opetusta koskevaa väitöstutkimustaan. Zilliacus päättelee, että nykyinen 

tapa opettaa vähemmistöuskontoja oppilaiden uskonnollista identiteettiä tukien on on-

gelmallinen nimenomaan uskonnollisen kentän monimuotoistumisen vuoksi. Oppilai-

den identiteetti ei enää välttämättä olekaan sitoutunut vain yhteen traditioon73. Tämä 

kehitys on nähtävissä juutalaisuudenkin piirissä, kun maahanmuutto esimerkiksi Isra-

elista on lisääntynyt. Zilliacus painottaa sitä, että oppilaiden identiteetti on avoin ja ke-

hittyvä ja tämä olisi otettava huomioon uskonnonopetuksen kehittämisessä74. 

 
68 Shaul 2017, 68 ja 95. 
69 Larsson 2014. 
70 Larsson 2014, 7. 
71 Kuusisto, A. 2011. Growing up in affiliation with a religious community: A case study of Seventh-day 
Adventist youth in Finland. Münster: Waxmann. 
72 Larsson 2016, 63–64. 
73 Zilliacus 2014, tiivistelmä. 
74 Zilliacus 2014, 95–97. 
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Sternin pro gradu -tutkielmassa selvitettiin Juutalaisen koulun arvoja oppilai-

den vanhempien näkökulmasta. Ensimmäisenä näistä arvoista koulun esittelyssä mai-

nitaan “juutalaisuus”.75 Tämän “juutalaisuuden” Stern toteaa koulun oppilaiden per-

heiden arvoista kenties ainoaksi perheitä yhdistäväksi arvoksi.76 Kuten kaikkialla, 

myös Juutalaisen koulun kontekstissa juutalaisuudella on monta merkitystä. Juridinen 

juutalaisuus merkitsee koulukontekstissa ainakin toisen vanhemman juutalaisuutta 

ja/tai oppilaan kääntymistä. Tällainen juridinen juutalaisuus on edellytys koulun oppi-

laaksi pääsemiselle. Sternin tutkimuksessa ilmeni, että juutalaisuuden ja juutalaisen 

uskonnon erottamaton yhteys ei ole Suomenkaan juutalaisten keskuudessa itsestään 

selvää. Haastatteluissa itseään täysin ei-uskonnollisina pitävät vanhemmat pitivät silti 

juutalaisuutta tärkeänä arvona ja identiteettinsä osana.77  

Juutalaisuus arvona sisältää Sternin tutkimuksen mukaan muun muassa ”juuta-

laisiin tapoihin ja traditioihin kasvamisen sekä [juutalaisen identiteetin] muodostumi-

sen”. Jotkut vanhemmat toivat myös esiin, että tätä juutalaisuutta voisi koulussa pyrkiä 

avaamaan entistä enemmän kokonaisuuksien hahmottamisen ja merkityksien ymmär-

tämisen suuntaan. Asioiden taustoja ja syitä toivottiin käsiteltävän enemmän. Sternin 

tutkimuksen mukaan Juutalaisen koulun merkitys on aivan keskeinen suomenjuutalai-

sen oppilaan juutalaisen identiteetin rakentumisessa.78  

Czimbalmos keskittyi tutkimuksessaan Suomen juutalaisten juutalaiseen iden-

titeettiin, erityisesti uskonnonharjoittamisen näkökulmasta.79 Helsingin seurakunnan 

aikuisjäsenille suunnatun kyselyn ja haastattelujen perusteella tutkimuksessa todettiin, 

että suuri enemmistö vastanneista identifioituu vahvasti juutalaisiksi. Vaikka seura-

kunta edustaa modernin ortodoksian perinnettä, vastanneista tähän sitoutui kuitenkin 

alle kolmannes. On merkille pantavaa, että käännynnäiset ovat aineiston perusteella 

ortodoksisempia kuin syntymäjuutalaiset.80 Uskonnollisuuden merkitys osoittautui 

kaiken kaikkiaan vähäiseksi, ja juutalaisuutta pidettiin ja kunnioitettiin ensisijaisesti 

elämäntapana ja perinteiden ketjuna.81 

 
75 http://www.hjyk.fi/koulu. viitattu 28.12.2016. 
76 Stern 2002, 83. 
77 Stern 2002, 81. 
78 Stern 2002, 79. 
79 Czimbalmos 2016, 5. 
80 Czimbalmos 2016, 42. 
81 Czimbalmos 2016, 100. 
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Edellä mainituista tutkimuksista käy ilmi, että Suomen juutalaiset ovat varsin 

yhtenäisestä yhteisöllisestä alkuperästään huolimatta muuttuneet vuosikymmenien ku-

luessa yhä moninaisemmaksi ryhmäksi. Opillisesti ja tavoiltaan yhtenäisen yhteisön 

aika on ohi. Yhä lisääntyvän seka-avioliittojen määrän myötä valtakulttuuriin assimi-

loitumista tapahtuu entistä enemmän. Silti juutalaisesta seurakunnasta voi edelleen 

löytää vanhan suomenjuutalaisen kantonistisen perinteen vaalijoiden yhteisön, joka 

haluaa välittää juuri tätä perinnettä uusille sukupolville. Juutalaisen koulun ylläpitämi-

nen on tästä selvä osoitus. Assimiloitumisen pelko on läsnä, mutta yhteisö haluaa ottaa 

haasteen vastaan. On olennaista olla tietoinen mahdollisista uhkakuvista, jotta niitä 

voidaan torjua, näyttävät Suomen juutalaisten seurakuntien jäsenet ajattelevan. Helsin-

gin ja Turun seurakunnat tukivatkin Lundgrenin tutkimusta ja saivat siitä varmasti tär-

keää tietoa toimintansa kehittämiseen. 

 Kuten muutakin kouluopetusta, myös uskonnonopetusta tutkitaan Suomessa 

paljon. Tutkimus keskittyy usein myös julkisessa keskustelussa esillä oleviin teemoi-

hin. Etenkin viime aikoina keskeinen uskonnonopetukseen ja sen tutkimukseen liittyvä 

teema on opetuksen tunnustuksellisuus tai tunnustuksettomuus. Katsomuksellista in-

doktrinaatiota on etenkin uskonnonopetuksessa haluttu yhä painokkaammin suitsia 

lainsäädännön keinoin. Perinteisestä kaikille pakollisesta kirkollisesta kasteopetuk-

sesta on pitkän ajan kuluessa siirrytty vähitellen nykyiseen malliin.82 Viimeisin käsit-

teellinen uskonnonopetuksen määritelmän muutos tehtiin vuoden 2003 uskonnonva-

pauslain perusteella. Koulun uskonnonopetus muuttui tunnustuksellisesta tunnustuk-

settomaksi oman uskonnon opetukseksi. Tämä muutos näkyy vuoden 2004 opetus-

suunnitelman perusteissa. Muutoksen myötä uskonnonopettajan ei myöskään enää ole 

välttämätöntä kuulua opettamansa uskonnon yhdyskuntaan.  

Erityisesti muutoksen jälkeen kiinnostavaksi ja tärkeäksi tutkimuskohteeksi on 

noussut uskonnon opetuksen tunnustuksettomuuden toteutuminen käytännön opetus-

työssä. Pyysiäinen tutki opetussuunnitelmien tunnustuksellisuutta 1990-luvulla. Jo 

tuolloin oli havaittavissa selvä ero luterilaisen uskonnon ja vähemmistöuskontojen 

opetuksen tunnustuksellisuudessa. Luterilaisen enemmistöuskonnon Pyysiäinen totesi 

tunnustuksettomaksi oppiaineeksi, mutta osoitti esimerkiksi katolisuuden, ortodoksi-

suuden ja islamin opetussuunnitelmissa selvää tunnustuksellisuutta.83 Myös islamin 

 
82 Kallioniemi 2005a, 15–17. 
83 Pyysiäinen 2000, 84–85. 
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uskonnon opetusta erikseen on tutkittu ennen uuden lain voimaantuloa, ja tunnustuk-

sellisuus oli niissäkin selvästi osoitettavissa.84 Heikkisen pro gradu -työssä tarkasteltiin 

islamin alakoulun oppikirjoja lakimuutoksen jälkeen ja voitiin osoittaa niissä selvää 

tunnustuksellisuutta.85 Myös Rissanen toteaa, että tutkitulla lukion islamin kurssilla 

uskonnon uskomuksia opetettiin totuutena ja Koraania käytettiin tiedon lähteenä, joten 

tunnustuksettomuuden periaate ei toteutunut.86 

Opetussuunnitelmatutkimuksesta tämän tutkimuksen aihepiiriin liittyy erityi-

sesti Kastilanin tutkimus oppilaan oman uskonnon näkymisestä ja painotuksesta us-

konnon opetussuunnitelman perusteissa. Tutkimus on tehty erityisesti vuoden 2003 us-

konnonvapauslain perustalta. Kastilan toteaa, että vaikka omaan uskontoon tutustumi-

nen mainitaan yhdeksi opetuksen tavoitteeksi, ei sitä kuitenkaan POPS:ssa korosteta 

muihin tavoitteisiin nähden.87 Kastilan havaitsi tutkimuksessaan suuria eroja oman us-

konnon sisältöjen painotuksessa vähemmistöuskontojen opetussuunnitelmissa. Hän 

pohtii näitä eroja, joissa oppilaan uskonnollinen identiteetti määritellään toisaalta juri-

disesti, toisaalta individualisoituneen uskonnollisuuden näkökulmasta.88 Kastilanin tut-

kimuksen pohjalta voidaan tarkastella myös juutalaisen uskonnon opetuksen tavoitteita 

ja sisältöjä oman uskonnon osalta.  

Rissasen tutkimuksessa pohditaan uskonnon ja kulttuurin irrottamista toisistaan 

islamin opetuksessa. Tutkimuksen mukaan islamista pyrittiin osoittamaan oppilaille 

jokin alkuperäinen ja aito islam, jota kulttuuriset uskomukset ja tavat ei ole vääristä-

neet. Voidaan kysyä, esiintyykö tällaista tavoitetta juutalaisuuden opetuksessa. Rissa-

nen katsoo islamin tunnilla esimerkiksi puhetapaan ja pukeutumiseen liittyvien tapojen 

toteuttavan positiivista uskonnonvapautta. Hänen mukaansa niitä ei pidä katsoa uskon-

non harjoittamiseksi.89 

Vaikka suomenjuutalaisuuden historiaa on tutkittu varsin perusteellisesti, on 

tutkimuksessa edelleen aukko juutalaiskasvatuksen kohdalla. Suomalaisen peruskou-

lun uskonnonopetusta on tutkittu suhteellisen paljon sekä evankelisluterilaisen kristin-

uskon opetuksen että myös esimerkiksi islamin osalta. Juutalaisen uskonnon opetus 

 
84 Lempinen, H. 2002.  
85 Heikkinen 2014. 
86 Rissanen 2008, 37–38. 
87 Havainto koskee Kastilanilla POPS2004/6:ta, mutta pätee myös POPS2014:iin. 
88 Kastilan 2009, 88–94. 
89 Rissanen 2008, 116–117. 
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puuttuu kuitenkin usein tutkimusaineistosta, kun tarkastellaan pienryhmäisten uskon-

tojen opetusta. Tämä johtunee siitä, että sitä opetetaan käytännössä vain HJYK:ssa, ei 

tavallisessa peruskoulussa, jossa kouluympäristö sisältää väistämättä edes jonkin ver-

ran monikatsomuksellisuutta ja moniuskontoisuutta. Tämä tutkimus pyrkii vastaamaan 

tutkimuksen puutteisiin selvittämällä, millaista käsitystä juutalaisuudesta Juutalainen 

koulu ja sen ylläpitäjänä suomenjuutalainen yhteisö välittävät ja pyrkivät välittämään 

tuleville sukupolville. 

 

3.3 Tutkimuskohteena juutalaisen uskonnon oppiaine HJYK:ssa  
Helsingin Juutalainen Yhteiskoulu (HJYK) vastaa lähes kaikesta juutalaisesta uskon-

nonopetuksesta Suomessa ja on siksi itsestään selvä tutkimuskohde juutalaisen uskon-

nonopetuksen tutkimuksessa. Se on peruskoulua vastaava yksityinen koulu, joka jär-

jestää Valtioneuvoston luvalla ”erityiseen maailmankatsomukseen tai kasvatusopilli-

seen järjestelmään perustuvaa perusopetusta”90.  Koulu on perustettu vuonna 1918 ja 

se sijaitsee Kampissa, samassa rakennuskompleksissa Helsingin juutalaisen seurakun-

nan synagogan, seurakunnan muiden toimitilojen ja juutalaisen päiväkodin, Gan jela-

dimin, kanssa. Juutalaisen koulun oppilaaksi voidaan hyväksyä oppilas, jonka vanhem-

mista ainakin toinen on Helsingin juutalaisen seurakunnan jäsen. Oppilaan tulee joko 

olla juutalainen tai kääntyä juutalaiseksi ennen bnei mitsva -ikäänsä.91 92 Poikien tulee 

olla ympärileikattuja.93 Tämän tutkimuksen aineiston keruun jälkeen Helsingin juuta-

laisen seurakunnan hallintoneuvosto on 16.3.2018 ohjeistanut, että HJYK:uun voidaan 

jatkossa ottaa oppilaaksi myös ympärileikkaamattomia poikia, joiden vanhemmista ai-

nakin toinen on juutalaisen seurakunnan jäsen.   

Koulu on yhdeksänluokkainen yhtenäiskoulu ja tarjoaa yhdessä päiväkodin 

kanssa opetusta ja kasvatusta 3–16-vuotiaille lapsille. Koulun arvoja ovat juutalaisuus, 

ihmisyys, kansainvälisyys ja oppimaan oppiminen. Koulun tehtävänä on paitsi perus-

opetuksen, myös juutalaisen uskonnon, kulttuurin, historian ja perinteen sekä heprean 

kielen opetuksen järjestäminen. Tätä kutsutaan ”juutalaiskasvatukseksi”. Kouluympä-

 
90 POPS2014, 95–96. 
91 Bnei mitsvan eli uskonnollisen täysi-ikäisyyden ikä on pojilla (bar mitsva) 13 vuotta ja tytöillä (bat 
mitsva) 12 vuotta. 
92 http://hjyk.fi/fi/etusivu. viitattu 11.7.2018. 
93 http://www.edu.fi/perusopetus/uskonto_ja_elamankatsomustieto/uskontonetti/uskonnon_opettami-
sesta/juutalainen_uskonto, viitattu 28.12.2016.  
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ristö on tämän vuoksi järjestetty sellaiseksi, että oppilaat voivat koulupäivinään nou-

dattaa juutalaista elämäntapaa ortodoksisen tradition mukaan.94 Oppimisympäristö ra-

kentuu opettajien ja seurakunnan avulla ja opetuksessa käytetään myös synagogaa. 

Järjestyssääntöjen mukaan koulussa noudatetaan Suomen lakia ja juutalaisia tapoja.95 

 ”Juutalaisaineiden” opetuksella pyritään koulun opetussuunnitelman mukaan 

”vahvistamaan oppilaiden juutalaista identiteettiä”. Juutalaisaineita ovat uskonto, juu-

talaisten historia ja heprean kieli. Näitä opiskellaan kaikilla luokka-asteilla. 96 Koulun 

nettisivuilla oppilaat kertovat kokemuksiaan juutalaisaineista:  
”Hissassa oppii, miksi Suomessa on juutalaisia eri puolilta maailmaa.” ”Juutalaishissassa 

on hauskinta tietää, mihin uskonto perustuu.” ”Minä pidän uskonnosta, koska kertomukset on 

kivoja ja piirtäminen niistä on myös kivaa.” ”On kiva oppia uskontoa, kun siinä oppii myös 

käytöstapoja.” ”Uskonto on kivaa, koska saa oppia meidän ja muiden uskontoja.” ”Meille lue-

taan Tooraa ja saa tietää enemmän omasta uskosta.” ”On kivaa oppia sukulaistensa kieltä.” 

”Heprea on mielestäni todella tärkeää juutalaisuuden kannalta. Olen oppinut tätä kautta luke-

maan sidduria todella hyvin.”97 

 

Koulun opetussuunnitelman mukaan uskonnonopetuksessa painotetaan kokonaisval-

taisuutta ja elämyksellisyyttä, jotka ovat mahdollisia juutalaisessa kouluympäristössä. 

Koulun arkeen kuuluvat aamurukoukset ja yhteinen šabatin vastaanotto perjantaisin. 

Koulussa vietetään sekä uskonnollisia että sekulaareja juutalaisia juhlia.98 

 Juutalaisten historiaa opetetaan omina aihekokonaisuuksinaan muun historian 

opetuksen yhteydessä luokka-asteilla 5.–9. Tällöin keskitytään raamatullista aikaa 

myöhempään historiaan. Luokilla 1.–4. opetetaan raamatunhistoriaa uskonnonopetuk-

sen yhteydessä.99 Tämän tutkimuksen aineistoon ei kuulu juutalaisten historian oppi-

materiaaleja muun kuin alakoulun raamatunhistorian osalta. 

 Heprean kielen opetus on eriytetty niiden osalta, joille heprea on kotikieli. 

Hepreaa vieraana kielenä opiskelevat tutustuvat kieleen sekä arkikielenä että pyhien 

tekstien kielenä. Tavoitteena on aktiivinen kielitaito. Oppilaat oppivat ensimmäiset 

hepreankieliset laulut ja rukoukset jo päiväkodissa ja rukouskielenä heprea on käy-

tössä koulun arjessa koko ajan.100 Koska heprean kieli on tärkeä osa sekä juutalaista 

 
94 http://www.hjyk.fi/viitattu 11.7.2018; Juutalaisen koulun opetussuunnitelma. 
95 http://www.hjyk.fi/fi/jarjestyssaannot, viitattu 28.12.2016; Juutalaisen koulun opetussuunnitelma. 
96 http://www.hjyk.fi/fi/arvot. viitattu 11.7.2018; Juutalaisen koulun opetussuunnitelma. 
97 http://www.hjyk.fi/fi/oppiaineet. viitattu 28.12.2016; Juutalaisen koulun opetussuunnitelma. 
98 http://www.hjyk.fi/fi/oppiaineet. viitattu 28.12.2016; Juutalaisen koulun opetussuunnitelma. 
99 Historianopettajan haastattelu. 
100 Hepreanopettajan haastattelu. 
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traditiota että nykyjuutalaisuutta, sisältyy heprean opiskeluun olennaisesti juutalaiseen 

uskontoon ja Israelin valtioon liittyviä teemoja, koulun kotisivulla perustellaan.101 

 Opettajien haastatteluissa korostui, että juutalaisen uskonnon opetusta tukevat 

monet muutkin kouluaineet kuin varsinaiset juutalaisaineet. Kotitalouden tunnilla ope-

tellaan toimimaan juutalaisten ruokasäännösten mukaan. Kuvataiteessa tutustutaan 

juutalaiseen taiteeseen ja musiikintunnilla opitaan juutalaisesta musiikkikulttuurista. 

Äidinkielen tunneilla käytetään juutalaista kirjallisuutta. Opettajat painottivat juutalai-

suuden näkyvän kaikessa opetuksessa.102 

 Tällaista laaja-alaista juutalaisen identiteettiin kasvamista tukevat myös oppi-

laiden kouluaikanaan tekemät useat opintomatkat. Kohteina ovat alaluokilla Turku ja 

Turun synagoga, 3.–4.-luokkalaisilla Tallinna ja sen synagoga sekä Tallinnan juutalai-

nen koulu Juudi Kool. 5.–6. -luokkalaiset käyvät Tukholmassa, jossa sielläkin tutustu-

miskohteina on sekä synagoga että juutalainen koulu. Opintomatkoista viimeisenä teh-

dään 8.–9. luokilla kahden viikon matka Israeliin. Tällä matkalla oppilaat tutustuvat 

monipuolisesti Israelin historiallisiin paikkoihin ja nykypäivään. Ohjelmassa on myös 

tutustuminen Israelin druusi- ja arabikulttuuriin.103 

 Opetusta havainnoitiin lukuvuonna 2016–2017. Tällöin Juutalaisessa koulussa 

opiskeli 84 oppilasta. Oppilaiden äidin- tai kotikieliksi oli ilmoitettu seitsemän eri 

kieltä. Koulu järjesti kotikielen opetusta kuudessa kielessä. Kaikki oppilaat osallistu-

vat koulun järjestämään juutalaisen uskonnon opetukseen, jota annettiin eri luokka-as-

teilla 1-2 viikkotuntia.104  Uskonnontuntien pieni määrä osoittaa, että suuri osa uskon-

toon liittyvästä kasvatuksesta tapahtuu väistämättä uskontotuntien ulkopuolella. Syynä 

tähän on toki myös juutalaisen uskonnon kiinteä yhteys juutalaiseen elämäntapaan. 

Tämä oli tarpeen ottaa huomioon tutkimusaineistoa valittaessa. 

 

3.4 Tutkimusaineiston valinta ja sen keruumenetelmät 
Vaikka tutkimuksen keskiössä on nimenomaan opetussuunnitelmaan perustuva koulun 

uskonnonopetus, on uskontokasvatuksen kokonaiskuvan kannalta merkityksellistä 

osoittaa myös ne uskontoon liittyvät elementit, joiden opetusta ja oppimista koulussa 

tapahtuu varsinaisen uskonnonopetuksen ulkopuolella. Juutalaisuuden lähestyminen 

 
101 http://www.hjyk.fi/fi/koulu. viitattu 17.1.2017. 
102 Opettajien haastattelut.  
103 http://www.hjyk.fi/fi/opintomatkat. viitattu 28.12.2016. 
104 Rehtorin haastattelu. 
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erityisesti uskonnollisena perinteenä on haasteellista. Alun perin suunnitelmana oli tut-

kimustehtävän rajaaminen pelkästään uskonnontunneilla annettuun opetukseen. Tämä 

osoittautui aiheeseen tutustuttua keinotekoiseksi ja epätarkoituksenmukaiseksi ra-

jaukseksi, ja sitä laajennettiin aineiston keruuvaiheessa. Oman uskonnon opetusta, siis 

juutalaisen tradition opetusta, sisältyy HJYK:n opetussuunnitelmassa selvästi myös us-

konnontuntien ulkopuoliseen koulun toimintaan. Oli siis valittava tutkimusaineisto 

niin, että tämä huomioidaan. 

 Tutkimuksen päälähteiksi tulivat ensinnäkin juutalaisen uskonnon opetusta oh-

jaavat opetussuunnitelmat. Uusimmat opetussuunnitelman perusteet hyväksyttiin Ope-

tushallituksessa 22.12.2014 ja ne otettiin käyttöön osittain porrastetusti 1.8.2016 al-

kaen (jatkossa lyhenteellä POPS2014). POPS2014:iin sisältyvään Juutalaisen uskon-

non opetussuunnitelmaan viitataan jatkossa lyhenteellä JUOPS2014. Juutalaisen kou-

lun oma uusin opetussuunnitelma (jatkossa lyhenteellä HJYKOPS) otettiin käyttöön 

syksyllä 2016. 

 Kirjoitetun opetussuunnitelman lisäksi haluttiin tutkia toteutuvaa opetussuunni-

telmaa. Sen tutkimiseksi valittiin lähteeksi kirjallinen opetusmateriaali, sillä riittävän 

aineiston kerääminen pelkästään opetusta havainnoimalla opetusta ei ollut tutkimuksen 

laajuuden vuoksi mahdollista. Oppikirja on suomalaisessa kouluopetuksessa ollut pe-

rinteisesti opettajalle eräänlainen opetussuunnitelman ruumiillistuma. Tämä oli aiem-

min luontevaa ja mahdollista viranomaisten suorittaman oppikirjojen esitarkastuksen 

vuoksi. Koska tästä tarkastuksesta on sittemmin luovuttu, on oppikirjojen sisällön vas-

taavuus opetussuunnitelman kanssa nyt kustantajan ja opettajien itsensä vastuulla.105 

Suomalaisen koulun oppikirjaan nojaamisen perinne on edelleen vahva ja kirjojen si-

sältö kertoo siksi paljon myös opetuksen keskeisestä sisällöstä. Tosin etenkin reaaliai-

neissa kuten uskonnossa opettajat käyttävät oppikirjaa usein vähemmän opetusta oh-

jaavana välineenä kuin esimerkiksi matematiikassa.106 

Juutalaisen uskonnon oppikirjoja on julkaistu Suomessa vain muutama, ja niis-

täkin suurin osa on käännöksiä ulkomaisista kirjoista. Juutalaisessa koulussa edelleen 

käytössä olevat oppikirjat ovat suhteellisen vanhoja. Ne on alun perin julkaistu 1980- 

 
105 Uusikylä 2000, 143. 
106 Heinonen 2005, 184; 244. 
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ja 90-luvuilla. Oppikirjoja ei siis ole päivitetty vastaamaan vuoden 2003 uskonnonva-

pauslakia eikä viimeisimpiä opetussuunnitelmia.107 Käytössä olevia oppikirjoja tarkas-

telemalla pyrittiin tässä tutkimuksessa saamaan selville erityisesti opetuksen keskeisiä 

sisältöalueita, joita verrattiin voimassa oleviin opetussuunnitelmiin. Sisältöalueiden 

keskinäistä painotusta opetuksessa ei voida päätellä oppikirjoista, sillä kirjojen käyttö 

opetuksessa on vähentynyt vuosien myötä.108. Oppikirjojen kielestä ei niiden vanhuu-

den vuoksi voitu myöskään tehdä päteviä päätelmiä nykyisen opetuksen tunnustuksel-

lisuuden suhteen. Opettajat pitivät kirjoja sekä ulkoasultaan että sisällöltään osittain 

vanhentuneina.109 Käynnissä onkin hanke uusien oppikirjojen julkaisemiseksi lähivuo-

sina.  

Juutalaisuuden opetukseen on kehitetty myös verkkoympäristöä. Aineiston ke-

ruun aikaan lukuvuonna 2016–2017 HJYK:ssa käytettiin oppikirjojen ohella opetus-

materiaalina jonkin verran Jeled-opetussivustoa. Alun perin hollanninkielinen sivusto 

oli käännetty myös suomeksi, mutta sekä kääntäminen että sivuston päivittäminen oli 

kesken. Sivuston käyttö lähteenä on siksi haasteellista. Jeled-sivustolta saatiin kuiten-

kin osviittaa sitä, millaisia sisältöalueita juutalaisuuden opetukseen sisällytetään. On 

huomattava, että Jeled ei ole erityisesti uskonnonopetukseen tai suomalaiseen opetus-

suunnitelmaan sitoutuva, vaan pyrkii vastaamaan tarpeeseen opettaa juutalaista perin-

nettä laajasti.110 

Tutkimuskysymystä tarkasteltiin opetussuunnitelmien ja oppikirjojen pohjalta. 

Sen lisäksi pyrittiin selvittämään, miten uskonnon opetuksessa käsitellään oppikir-

joista puuttuvia opetussuunnitelmien sisältöalueita. Tätä varten tutkimuksen aineistoa 

laajennettiin havainnoimalla uskonnonopetusta eri luokka-asteilla lukuvuoden 2016–

2017 aikana. Havainnointitunteja kertyi yhteensä 12 uskonnontunnilta. Juutalaisessa 

koulussa suuri osa juutalaiseen uskontoon liittyvästä toiminnasta tapahtuu uskontotun-

tien ulkopuolella osana koulun laaja-alaista juutalaiskasvatusta. Tällainen toiminta 

vastaa myös uuden opetussuunnitelman perusteiden mukaista oppiainerajat ylittävää 

opetuksen eheyttämistä.111 Siksi tutkimusaineistoa kerättiin havainnoimalla koulun 

 
107 Opetussuunnitelman perusteet (POPS) uudistettiin 2004 ja uudelleen 2014. 
108 Haastateltavat H1, H3, H5. 
109 Haastateltavat H1, H3 sekä haastattelumuistiinpanot. 
110 Tällä hetkellä verkkosivuston käyttäminen vaatii kirjautumisen. http://www.jeled.net/?password-pro-
tected=login; https://www.nik.nl/2004/09/jeled-net-nieuwe-website-voor-joodse-kinderen/. viitattu 
23.9.2019. 
 
111 POPS2014, 29–30. 
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elämää myös uskontotuntien ulkopuolella. Tutkija osallistui heprean ja historian tun-

neille sekä simhat tora -teemapäivään ja -juhlaan synagogassa sekä arjen juutalaisiin-

tapahtumiin kuten šabbat-ateriaan ja aamurukouksiin. Havaintomuistiinpanot näistä 

ovat päiväkirjan muodossa tekijän hallussa.  

Tässä tutkimuksessa havainnointiaineisto ei ole päälähteenä, vaan se muodos-

taa täydentävää aineistoa kirjallisille lähteille. Havainnoinnin tarkoituksena ei myös-

kään ole vuorovaikutuskäyttäytymisen tutkiminen vaan nimenomaan opetuksen sisäl-

töjen osoittaminen. Havainnointia tehtiin eri luokka-asteilla. Havainnointiaineiston 

tehtävänä oli osoittaa, miltä osin opetus seuraa kirjallisen aineiston esittämiä opetussi-

sältöjä ja miten oppikirjojen painamisen jälkeen uudistettujen opetussuunnitelmien uu-

denlaiset aihealueet ja painotukset näkyvät opetuksessa. Havainnointiaineisto on niin 

suppea, ettei sen perusteella voida tehdä päätelmiä opetuksen sisältöalueista eikä nii-

den keskinäisestä painotuksesta. Tätä puutetta pyrittiin korjaamaan opettajien haastat-

teluilla.  

Uskonnon ja muiden juutalaisaineiden opettajia sekä seurakunnan työntekijöitä 

haastateltiin koululla havainnointivierailujen yhteydessä. Kaikkiaan haastateltavia oli 

seitsemän ja haastattelutilanteita kaksitoista. Osa haastatteluista tapahtui opetuksen lo-

massa niin, että kysymyksin tarkennettiin havaintoja tai taustoitettiin seurattavia oppi-

tunteja etukäteen. Kussakin haastattelutilanteessa haastateltavia oli paikalla vain yksi 

eikä opettajien välistä keskustelua myöskään havainnoitu. Kirjallisen aineiston ohjaa-

vuus tässä tutkimuksessa vaikutti etenkin lyhyiden haastattelutuokioiden sisältöön, 

sillä laadullisessa tutkimuksessa aineiston analysointi alkaa usein jo aineiston keruun 

yhteydessä.112 Osassa haastatteluista käsiteltiin koulun käytäntöjä ja uskonnonopetuk-

sen sisältöjä tarkemmin ja laajemmin teemahaastattelun avulla. Näitä haastattelutilan-

teita oli kuusi ja niihin viitataan jatkossa lyhenteillä H1–H6. Suullisten haastattelujen 

lisäksi tietoja saatiin kirjallisilla kyselyillä sähköpostitse koulun rehtorilta ja opetta-

jilta. Teemahaastatteluja kertyi kolme tuntia ja lisäksi tekijän hallussa on kahdeksan 

sivua lyhyiden havainnointitilanteissa tehtyjen haastattelutuokioiden muistiinpanoja. 

Uskonnonopetusta antoi HJYK:ssa tutkimusaikana lukuvuonna 2016–2017 

kolme opettajaa. Näistä kaksi on koulutukseltaan ja tehtävältään luokanopettajia ja 

 
112 Hirsjärvi 2008, 136. 
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yksi uskonnon ja historian aineenopettaja. Lisäksi yksittäisiä uskontotunteja piti seura-

kunnan rabbi. Koulussa toimi myös Bnei Akiva113 -järjestöstä palkattuna juutalainen 

teologi ja raamatunopettaja, jonka työnantaja oli Juutalainen seurakunta.  

 

3.5 Tutkimusetiikka 
Tutkimuksessa tarkastellaan, miten yhden vähemmistöuskonnon opetus on järjestetty 

julkista rahoitusta saavassa suomalaisessa peruskoulussa ja miten opetus vastaa ope-

tussuunnitelmia. Tästä näkökulmasta tutkimuksella on yhteiskunnallinen oikeutus, ja 

sen tarkoituksena on tuoda esille, miten tutkittavassa yhteisössä toimitaan. Tuloksista 

riippuen tämä voi olla tutkimukseen osallistuville etu tai haitta. Tutkimusetiikalle aset-

tavatkin haasteita tutkimuskohteena olevan juutalaisuuden herkkä asema nykyisessä 

maailmanpolitiikassa sekä HJYK:n ja Suomen juutalaisten yhteisön pieni koko. Tutki-

muksessa ei ole mahdollista täysin säilyttää tutkittavien opettajien anonymiteettiä. 

Opettajat ovat heti tutkimuksen ja havainnointivierailujen alussa hyväksyneet tämän. 

Juutalainen koulu ja seurakuntakeskus ovat tiukasti vartioituja ja vaikuttavat 

siten helposti ulkopuolisilta suljetuilta. Koulussa suhtaudutaan kuitenkin positiivisesti 

vieraisiin ja tutkimukseen. Tämä tuli hyvin selväksi jo ensimmäisistä sähköpostiyhtey-

denotoista lähtien. Pyydettäessä lupaa tutkimukseen opettajille ja rehtorille kerrottiin, 

että tutkimus koskee koulun uskonnonopetusta ja sen opetusmateriaalia.114 Koulun 

rehtori ja opettajat toivottivat tutkijan tervetulleeksi seuraamaan opetusta ja koulun 

muuta elämää. Myös opettajanhuoneen ovi oli tutkijalle auki.  

Haastatteluissa syntyi luottamuksellinen ilmapiiri ja uskonnonopetukseen liittyviä 

menneitä ja nykyisiä haasteita käsiteltiin laajasti. Tässä tutkimuksessa ei tarkasteltu 

ensisijaisesti opettajien ja oppilaiden vuorovaikutusta vaan nimenomaan opetuksen si-

sältöjä. Siksi anonymiteetin haaste ei näyttäytynyt erityisen vahvana. On kuitenkin it-

sestään selvää, ettei oppilaiden nimiä eikä mitään tunnistetietoja tule esiin tutkimusai-

neistossa. Sen sijaan opettajat ja seurakunnan työntekijät esiintyvät omilla nimillään 

havainnointi- ja haastatteluaineistossa. Heihin myös viitataan tutkimusraportissa ni-

mellä silloin, kun se on olennaista. Useimmiten voidaan kuitenkin käyttää myös ano-

nyymiä ilmausta ”opettaja”. 

 
113 Bnei Akiva on juutalainen kansainvälinen nuorisotyöjärjestö. Se edustaa modernia ortodoksiaa sekä 
uskonnollista sionismia. http://www.worldbneiakiva.org/who-we-are.  ks. myös luku 6.5. 
114 Hirsjärvi 2008, 20. 
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 Keskeisin tutkimuseettinen haaste oli vanhan kirjallisen oppimateriaalin ja ny-

kyisen opetuksen kuvaaminen niin, että tulkinta vastaa todellisuutta. Suppeahko ha-

vaintoaineisto ei voinut antaa täysin kattavaa kuvaa siitä, miten ja millaista juutalai-

suuden uskonnollista sisältöä koulussa nykyään opetetaan. Niinpä on painotettava, että 

tältä osin tässä tutkimuksessa luotetaan etenkin uusien opetussuunnitelmien informaa-

tioon. Niitä tekemässä on ollut koulun nykyisiä uskonnonopettajia, ja siksi voidaan 

olettaa tekstin vastaavan heidän käsitystään juutalaisuuden opetuksesta.  

 

3.6 Aineiston analysointi ja tutkimusmetodi 
Tutkimuksen aineistoa käsitellään laadullisin tutkimusmenetelmin. Määrälliset mene-

telmät eivät tässä ole mielekkäitä aineiston pienen koon vuoksi. Laadullisen tutkimus-

perinteen mukaisesti valittiin aineisto, jossa tutkimustehtävää on mahdollista toteuttaa 

ja jossa tutkittavien, tässä siis juutalaisten uskonnonopettajien ja oppikirjan kirjoitta-

jien, ääni tulee kuuluviin. Opetussuunnitelman perusteiden mukaista juutalaisen us-

konnon opetusta on periaatteessa mahdollista järjestää missä tahansa suomalaisessa 

peruskouluissa, mutta sitä vaativia juutalaisia oppilaita ei ole tällä hetkellä muualla 

kuin HJYK:ssa. Aineistoa käsitellään ja tulkitaan siis ainutlaatuisena tutkimuskoh-

teena eikä siitä pyritä tekemään yleistyksiä mahdolliseen toisenlaiseen juutalaisuuden 

opetuksen ympäristöön.115  

Tutkimuksen metodina on laadullinen sisällönanalyysi. Sen mukaisesti aineis-

toa kuvataan, luokitellaan ja siitä luodaan synteesi, jonka perusteella vastataan tutki-

muskysymykseen.116 Tutkimuskysymyksen ohjaamana tehdään rajauksia ja valitaan 

aineistosta tässä tutkimusraportissa kysymyksen kannalta merkitsevät esitettävät 

asiat.117   

Analyysi alkaa tässä tutkimuksessa kirjallisen tutkimusaineiston – opetussuun-

nitelmien ja oppikirjojen sisällön – teemoittelusta. Koska opetussuunnitelmat ovat 

muuta aineistoa ohjaava lähde, käytetään teemoittelussa ja päälukujen otsikoinnissa 

niiden tarjoamaa luokittelua opetuksen sisältöalueisiin. Näin sovelletaan siis teoriaoh-

jaavaa sisällönanalyysiä, jossa aineistoa analysoidaan ennalta tunnettuun käsitejärjes-

telmään pohjautuen118.  Samalla tavoin analysoidaan myös haastattelujen sisältöä ja 

 
115 Hirsjärvi, S.& Remes, P. & Sajavaara, P. 2000, 155.  
116 Hirsjärvi, S.& Remes, P. & Sajavaara, P. 2000, 144–145. 
117 Hirsjärvi, S.& Remes, P. & Sajavaara, P. 2000, 142. 
118 Tuomi & Sarajärvi 2002, 116–117. 
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havainnoinnilla kerättyä aineistoa. Tästä aineistosta poimitaan opetussuunnitelmien 

osoittamiin aihealueisiin liittyviä aineksia ja näin täydennetään kirjallisen aineiston 

luomaa kuvaa. Sisällönanalyysi toimii tässä tutkimuksessa väljänä teoreettisena ke-

hyksenä, ei tiukkana yksittäisenä metodina119. 

Tutkimuskysymyksen johdosta analyysissä painottuvat sisältöalueet S1 Suhde 

omaan uskontoon ja S3 Hyvä elämä, joissa käsitellään nimenomaan oppilaan omaa us-

kontoa juutalaisuutta. Aineistosta rajattiin pois ne asiat, jotka eivät kuulu juutalaisen 

uskonnon opetuksessa oman uskonnon sisältöihin tai juutalaisuuden suhteeseen toisiin 

katsomuksiin. Esimerkiksi maailmanuskontojen osuutta (kuuluu POPS:n sisältöaluee-

seen S2 Uskontojen maailma) ei siksi tässä tutkimuksessa tarkastella. Sisällöt ryhmi-

teltiin S1- ja S3-otsikoiden alle juutalaisen uskonnon teemojen ja aihealueiden mu-

kaan, JUOPS:a seuraten. Näitä aihealueita kuvataan luvuissa 5. ja 6. 

 Aineistosta nousi esille myös sellaisia piirteitä, jotka eivät ilmiselvästi asetu 

valitun kehyksen, POPS2014:n sisältö- ja tavoitealueiden, alle. Niiden kuvaaminen ja 

niiden merkityksen analysointi ovat kuitenkin aiheen kokonaisuuden kannalta olennai-

sia. Näitä juutalaisen uskonnonopetuksen piirteitä ja eri sisältöalueissa yhdistyviä tee-

moja tarkastellaan luvussa 7.  

 Tutkimuksessa painotetaan nimenomaan oman juutalaisen uskonnon opetusta. 

On tärkeää muistaa, että kaikesta uskonnon kouluopetuksesta merkittävä osa käsittelee 

uskontoa osana kulttuuria ja yhteiskuntaa sekä uskontoa ilmiönä. Myös kaikkien vä-

hemmistöuskontojen opetuksessa käsitellään muitakin uskontoja ja katsomusperinteitä 

kuin oppilaan omaa. Nämä opetussisällöt eivät kuitenkaan ole tämän tutkimuksen ai-

heena. Jos tämä unohtuu, tutkimusraportista voi helposti muodostaa vinoutuneen ku-

van juutalaisesta uskonnonopetuksesta. 

 

 

  

 
119 Vilkka 2005, 139–141; 146–150. 
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4. Tutkimustulokset: opetussuunnitelmien ja oppimateriaa-
lin analyysi 
 
 
4.1  Opetuksen tavoitteet ja sisällöt uskonnon opetussuunnitelmissa 
POPS2014:ssa opetuksen tavoitteet esitetään luokka-asteittain. Näitä listataan erikseen 

vuosiluokille 1–2, 3–6 ja 7–9. Alaluokkien uskonnonopetuksen tavoitteena on opastaa 

oppilasta tuntemaan oman perheen uskonnollista taustaa sekä tutustuttaa lähiympäris-

tön uskontojen ja katsomusten tapoihin.120 3–6-luokilla perehdytään tarkemmin opis-

keltavan uskonnon pyhiin kirjoihin, oppeihin ja eettisiin periaatteisiin sekä juutalaisuu-

den, kristinuskon ja islamin vaikutukseen ja historiaan Euroopassa.121 Yläluokilla 7.–

9. painotetaan uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutusta sekä uskonnon monimuotoi-

suutta. Tavoitteena on syventää tietoja opiskeltavasta uskonnosta sekä muista katso-

muksista eri puolilla maailmaa ja oppia arvioimaan uskonnon ja tieteen kielen välisiä 

eroja.122  Nämä tavoitteet sisältävät erityisesti tiedollisia aineksia ja vastaavat perus-

opetuksen laaja-alaisen osaamisen tavoitteeseen monilukutaidosta. Erityisesti erilais-

ten tekstien tulkitsemisen taitoa opitaan uskontoon liittyvien tekstien taustoihin ja vai-

kutukseen perehtymällä.123 

 Edellä esitettyjen tiedollisten tavoitteiden lisäksi opetuksen tavoitteena eri 

luokka-asteilla on rohkaista oppilasta omien ajatuksien ilmaisemiseen, omien valinto-

jen ja arvojen pohtimiseen sekä ajankohtaisten eettisten kysymysten pohdintaan. Ta-

voitteena on oppia arvioimaan uskontoa koskevaa tietoa ja siihen liittyvää argumentaa-

tiota. Erityisesti korostetaan eri tavoin ajattelevien ihmisten kohtaamista ja toisen ih-

misen pyhän kunnioittamista.124 Nämä tavoitteet muodostavat suurimman osan 

POPS:iin kirjatuista tavoitteista. Ne eivät siis liity tiedolliseen ainekseen vaan osoitta-

vat uskonnonopetuksen asemaa perusopetuksen laaja-alaisten osaamiskokonaisuuksien 

tavoittelemisessa. Uskonnonopetuksen kohdalla korostuvat ajattelutaidot sekä kulttuu-

risen osaamisen ja vuorovaikutuksen taidot. Sillä tuetaan oppilaan osallisuuden koke-

muksia ja opetetaan ilmaisun ja vaikuttamisen taitoja. 

 
120 POPS2014, 141–142. 
121 POPS2014, 274–275. 
122 POPS2014, 466–467. 
123 Monilukutaidosta ks. POPS2014, 20–21. 
124 POPS2014, 141–142; 274–275; 466–467. 
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Opetuksen sisällöt on jaettu POPS:ssa uskonnonopetuksen tehtävän125 ja ta-

voitteiden mukaisesti kolmen keskeisen sisältöalueen alle: S1 Suhde omaan uskon-

toon; S2 Uskontojen maailma ja S3 Hyvä elämä.  S3 sisältää erikseen mainiten ihmis-

oikeuskasvatuksen, joka perustuu YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen (1.–6.lk) ja 

Ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen126 (3.–9.lk).127 

Oman uskonnon opetuksen perusta luodaan 1.–2. luokilla. Tällöin opetuksen 

tehtävänä on POPS:n mukaan ”ohjata oppilaita tuntemaan ja arvostamaan omaa us-

konnollista ja katsomuksellista taustaansa”. Keskeistä on myös oppia arvostamaan eri-

laisia katsomuksia, joita jo omassa lähiympäristössä kohdataan. POPS:ssa korostetaan 

omien mielipiteiden ja tunteiden ilmaisemiseen sekä keskustelemiseen kyselemällä ja 

ihmettelemällä.128 S1-sisältöalueen käsittely alkaa oman perheen historiaa ja katso-

muksia tarkastelemalla.  Aihepiireinä ovat oman perheen uskonnon juhlat ja pyhät ajat 

sekä niiden oman uskonnon kertomukset, perinteet ja tavat.129 

1.–2. luokkien kohdalla JUOPS:ssa opetuksen sisältönä on juutalaisuuteen tu-

tustuminen oman perheen kautta. Keskeistä opetussisältöä ovat juutalaisen kalenterin 

juhlat ja elämänkaareen liittyvät perinteet. Näihin tutustutaan myös juutalaisen seura-

kunnan ja synagogan viitekehyksessä. Opetuksessa tutustutaan Tooran kertomuksiin ja 

niiden opetuksiin. Myös juutalaisuuden monimuotoisuuteen tutustuminen mainitaan 

erikseen jo alaluokkien opetuksen sisällöissä.130 Edellä mainitut aihealueet liittyvät siis 

sisältöalueeseen S1, Suhde omaan uskontoon. Tämän perustan mukaisesti myös Juuta-

laisen koulun omassa opetussuunnitelmassa todetaan, että uskonnon opetus ensimmäi-

sillä luokilla on elämyksellistä ja painottuu Tooran kertomuksiin ja henkilöihin sekä 

juutalaisiin juhlapyhiin ja jumalanpalvelukseen.131  

3.–6. luokilla juutalaisessa uskonnonopetuksessa syvennetään oman uskonnon 

perustietoja. Opetuksessa perehdytään ”Tooraan, Tanakhiin, perimätietoon ja juutalai-

suuden opilliseen perustaan”. Juutalaisuuden monimuotoisuuteen perehtyminen kuu-

luu edelleen opetussisältöihin, vaikka painopiste on yhä suomalaisessa juutalaisuu-

dessa. Hyvän elämän sisältöalueessa tutustutaan juutalaisuuden eettisiin periaatteisiin 

 
125 Uskonnonopetuksen tehtävänä on tutustuttaa omaan uskontoon, opettaa kulttuurin- ja uskonnonluku-
taitoa ja sekä ohjata oppilasta eettiseen pohdintaan oman uskonnon periaatteiden mukaan, samalla toi-
senlaisiakin periaatteita kunnioittaen. POPS2014, 141. 
126 https://www.ykliitto.fi/yk70v/yk/ihmisoikeudet. viitattu 18.7.2018. 
127 POPS2014, 141; 274; 466. 
128 POPS2014, 141. 
129 POPS2014, 142. 
130 JUOPS2014, 1.–2.lk. Suhde omaan uskontoon. 
131 HJYKOPS; http://www.hjyk.fi/fi/oppiaineet. viitattu 28.12.2016.  
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sekä mitsvoihin ja niiden osoittamaan jakoon ”kiellettyihin ja vaadittaviin tekoihin”.  

Opetuksessa pohditaan, miten juutalainen traditio on vaikuttanut eurooppalaiseen kult-

tuuriin ja tieteisiin. Muita Lähi-idän uskontoja käsiteltäessä perehdytään niitä yhdistä-

viin henkilöihin ja tapahtumiin sekä niiden vaikutuksiin eurooppalaisessa kulttuurissa. 

S2 Uskontojen maailma -sisältöalueessa mainitaan jo erikseen uskontodialogi ja sen 

merkitykseen perehtyminen, ja etenkin oppilaiden lähialueilla vaikuttaviin uskonnolli-

siin yhteisöihin tutustuminen.132 Koulun omassa opetussuunnitelmassa tarkennetaan 

vielä, että Bnei mitsva -iän lähestyessä alakoulun lopulla käsitellään uskonnollista 

täysi-ikäistymistä.133 

POPS ohjaa opetussisältöjä 7.–9. luokilla painottamalla opiskeltavaan uskon-

toon perehtymistä erityisesti kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä (S1). Myös 

muihin uskontoihin perehdytään tarkastelemalla niiden yhteiskunnallista ja poliittista 

vaikutusta eri puolilla maailmaa (S2). Yläluokkien opetuksessa käsitellään etiikkaa 

aiempaa laajemmin, sekä opiskeltavan uskonnon että muiden uskontojen ja katsomus-

ten kannalta sekä perehdytään edelleen ihmisoikeuksiin. Etiikan alueella tulee opetuk-

sessa niin ikään käsitellä yhteiskuntaeettisiä kysymyksiä ja uskontojen roolia yhteis-

kunta- ja maailmanrauhan rakentajina (S3).134  

 Yläkoulun osalta JUOPS:ssa tarkennetaan, että S1-sisältöalueen opetuksessa 

keskitytään juutalaisuuden syntyyn, leviämiseen ja erilaisiin suuntauksiin jakaantumi-

seen. Ortodoksisuuden lisäksi mainitaan sekä konservatiivisuus että liberaali juutalai-

suus, mutta painotetaan erityisesti moderniin ortodoksiaan perehtymistä. Eri suuntaus-

ten eettisiä painotuksia käsitellään S3 -sisältöalueessa. Samoin käsitellään muiden 

Lähi-idän uskontojen eettistä opetusta. Sisältökuvauksessa esitetään, että omaa uskon-

toa tarkastellaan sekä Suomessa että globaalisti. Siten modernin ortodoksian painotta-

minen osoittaa selkeästi Suomen ja Israeliin suuntautuvan sionistisen juutalaisuuden 

korostamista. Tekstissä kuitenkin korostetaan eri suuntausten merkitystä eri aikakau-

sina ja todetaan, että painotus pysyy nykytilanteen tarkastelussa.135 Muualla Euroo-

passa vaikuttava konservatiivijuutalaisuus ja Amerikassa näkyvä reformijuutalaisuus 

jäävät opetussuunnitelmassa selvästi sivuosaan.  

 
132 JUOPS2014, 3.–6.lk. 
133 HJYKOPS; http://www.hjyk.fi/fi/oppiaineet. viitattu 28.12.2016. 
134 POPS2014, 467–468. 
135 JUOPS2016: 7.–9.lk. 
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S1-sisältöalueessa yläluokilla perehdytään juutalaisuuden pyhien kirjojen kes-

kinäisiin eroihin ja pohditaan etiikan suhdetta niihin (myös S3). Erikseen mainitaan us-

konnollisten käskyjen etiikka, ihmisoikeusetiikka ja uskontodialogi. S2 -alueessa käsi-

tettään suurten maailmanuskontojen syntyä, levinneisyyttä ja vaikutuksia. Siinä paino-

tetaan tieteellistä näkökulmaa ja uskontokritiikkiä sekä kulttuurinlukutaitoa.136  

 Koulun omassa opetussuunnitelmassa on juutalaiskasvatuksessa keskeinen juu-

talaisten juhlien viettäminen ankkuroitu POPS:n laaja-alaisen tavoitteen L2 Kulttuuri-

nen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu alle.137 Juhlien viettoon liittyvä toiminta vas-

taa myös tavoitetta L3, Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot.138  Tu bišvat, Puiden uusi 

vuosi -juhlan osalta toiminta vastaan myös tavoitteeseen L7 Osallistuminen, vaikutta-

minen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen.139 Juutalaisia juhlia vietetään koulun 

opetussuunnitelman mukaan sekä koulupäivän aikana että iltaisin. Koulupäivän aikana 

juhliin liittyy teemapäivätyöskentelyä ja usein myös Tooran lukemista ja rukouksia sy-

nagogassa. Myös perinneruuilla ja pukeutumisella on monissa juhlissa tärkeä 

asema.140 

 Juutalaiseen uskonnonopetusta ohjaavat opetussuunnitelman perusteiden 

(POPS ja JUOPS) ja koulun oman opetussuunnitelman tekstit vastaavat hyvin toisiaan. 

Etenkin sisältöalueita S1 ja S3 on tarkennettu JUOPS:ssa sekä koulun omassa opetus-

suunnitelmassa. Juutalaiskasvatus on myös asetettu laaja-alaisten oppimistavoitteiden 

kehykseen. JUOPS:n ja koulun oman opetussuunnitelman perusteella juutalainen us-

konnonopetus on laajaa katsomusopetusta, jossa näkökulma kasvaa oman perheen ja 

yhteisön katsomuksesta vuosi vuodelta laajemmaksi. Yläkoulun opetussisällöissä nä-

kyy jo vahvana uskontojen kriittinen ja tieteelliseen tutkimukseen pohjaava tarkastelu, 

tosin etenkin muiden uskontojen ja niiden etiikan käsittelyn kohdalla. Tosin myös 

omaa juutalaista uskontoa tarkastellaan oppilaan kasvaessa yhä laajemmin yhteiskun-

nallisena ilmiönä. Suomen juutalaisten seurakuntien modernin ortodoksian perinteen 

painottamista ei opetussuunnitelmista erikseen ilmene yläkoulun JUOPS:n mainintaa 

lukuun ottamatta. Sen sijaan monimuotoisuuden mainitseminen eri luokka-asteiden 

kohdalla kertoo tavoitteesta ottaa myös muiden suuntausten näkökulmat ja perinteet 

opetuksessa huomioon. 

 
136 JUOPS2016: 7.–9.lk. 
137 POPS2014, 19–20. 
138 POPS2014, 20. 
139 POPS2014, 22–23. 
140 HJYKOPS 2016. 
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Monet opetussisällöt kuten ihmisoikeuskasvatus ja maailman uskontoperintei-

siin tutustuminen ovat yhteneväisiä muidenkin uskontojen opetussuunnitelmien 

kanssa. Niitä ei siis ole juutalaisen uskonnonopetuksen opetussuunnitelmassa ollut tar-

peen tarkentaa.141 Opetussuunnitelmien luomaa monipuolista näkemystä juutalaisen 

uskonnon opetuksesta hämärtää oppikirjojen keskittyminen vain juutalaisuuden esitte-

lyyn, kuten seuraavassa luvussa huomataan. Havainto- ja haastatteluaineiston analyysi 

kuitenkin muuttaa käsitystä.  

 

4.2 Opetuksen sisällöt uskonnon oppimateriaalissa  
Juutalaisen koulun uskonnonopetuksessa käytetään monipuolista oppimateriaalia: 

omien oppikirjojen lisäksi Jeled-verkkomateriaalia142, juutalaisia kertomuksia ja pyhiä 

kirjoituksia. Tutkimustehtävänä on nyt kuvata nimenomaan juutalaisen uskonnon ope-

tusta ja siitä muodostuvaa juutalaisuuskuvaa. Jeled-sivusto on tutkimushetkellä edel-

leen keskeneräinen, ja siksi tässä tutkimuksessa keskitytään erityisesti oppikirjoiksi 

tarkoitettujen kirjojen tekstin analyysiin. On oletettavaa, että niihin valitut sisällöt ja 

sanamuodot vastaavat paitsi tekijöiden näkemyksiä myös suurimmaksi osaksi nykyi-

sen opetuksen käytäntöjä. Tekstin neutraalisuutta tai objektiivisuutta tarkasteltaessa 

sitä on verrattu tutkimuksen havainto- ja haastattelumateriaaliin. Pyhien kirjoitusten ja 

niihin pohjautuvien kertomusten tulkinta ja käyttö seuraavat opetuksessa oppilaan ikä-

kautta. Näin ollen teksteistä ei suoraan voi päätellä, miten niitä käytetään, opettajat 

painottivat.143 Havainnointi- ja haastatteluaineisto antavat myös tästä lisää tietoa, tosin 

tämän tutkimuksen osalta vain varsin rajoitetusti. 

Uskonnon oppikirjat ovat kaupallisin intressein tuotettua oppimateriaalia, joten 

määrällisesti eniten opetetulla evankelisluterilaisella uskonnolla on valtava etulyönti-

asema oppikirjojen päivittämisessä ja uusien julkaisemisessa. Vähemmistöuskontojen 

osalta oppikirjatilanne on heikko; joko kirjoja ei ole ollenkaan tai ainakin niiden uudis-

taminen on hitaampaa. Myöskään laajan asiantuntijatyöryhmän kokoaminen kirjojen 

 
141 JUOPS2016. 1.–2. lk., 3.–6. lk ja 7.–9.lk; H1–H5 
142 Jeled.net on jäsenmäärältään pienien juutalaisseurakuntien yhteinen oppimateriaalihanke. Sivuja yl-
läpidetään kolmella kielellä; suomeksi, saksaksi ja hollanniksi. Sivujen materiaalia myös tuotetaan kai-
kissa kolmessa maassa. Jeledin sisältö rakentuu osittain Hollannin juutalaisten seurakuntien yhteistyö-
järjestön NIK:n tuottaman opetussuunnitelman ja osittain Juutalaisessa koulussa käytettävän juutalaisen 
opetuksen opetussuunnitelman varaan. Suomessa on otettu käyttöön uudet opetussuunnitelmat ja Jeledin 
suomenkielisiä sivuja rakennetaan opetussuunnitelmia vastaaviksi. Työn pitäisi olla valmiina vuoden 
2006 lopulla. Toistaiseksi Jeledin päivittäminen ei ole valmistunut ja sivut ovat siirtyneet kirjautumisen 
taakse. http://www.jeled.net/. viitattu 20.7.2018.  
143 Opettajien haastattelut H1–H5. 
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kirjoittamiseksi ei kaikkien uskontojen kohdalla ole helppoa. Juutalaisen uskonnon 

osalta oppikirjoja ovat onneksi olemassa ja ne tarjoavat selkeän pohjan opetussuunni-

telman sisältöalueen S1 Suhde omaan uskontoon käsittelyyn. On ymmärrettävää, että 

vähemmistöuskontojen oppikirjoissa keskitytään kustannussyistä nimenomaan oman 

uskonnon sisältöihin ja muiden sisältöalueiden, etenkin maailman uskontoperinteitä 

käsittelevän S2:n, opetuksessa käytetään esimerkiksi evankelisluterilaisen uskonnon 

materiaalia. Näin toimitaan myös Juutalaisessa koulussa. 

 Koulun entiset ja nykyiset opettajat ovat olleet itse mukana oppikirjojen kirjoit-

tamisessa, toimittamisessa ja kääntämisessä. Alakoulun luokille tarkoitettujen oppikir-

jojen Juutalainen maailmani ja Juutalaiset juhlapäivät kustantaja on Opetushallitus, 

yläkoulussa käytettävä Juutalaisuus – uskonto ja perinne on koulun omakustanne. Li-

säksi opetuksessa käytetään muuta kirjallisuutta, joka on myös usein oman koulun tar-

peisiin tehtyä kuten 1.–2. luokkien Tooran kertomusten opetukseen käytetty Tooran 

kertomuksia -kirja.  

Ensimmäinen ja toistaiseksi viimeinen juutalaisen uskonnon oppikirja 3.–4. 

luokkien käyttöön julkaistiin suomen kielellä 1996, jolloin Janina Hasenson suomensi 

ja toimitti amerikkalaisen My Jewish World – Introduction to Judaism. Tätä suomen-

kielistä Juutalainen maailmani -kirjaa (jatkossa lyhenteellä JM) on käytetty Juutalai-

sen koulun uskonnon opetuksessa jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan. JM-kirjan si-

sältöalueet vastaavat nykyisen opetussuunnitelman 1.–4. luokkien opetussisältöjä ja 

esittelevät juutalaista seurakuntaa ja juutalaisuuden pyhiä kirjoja sekä juutalaista us-

konnon harjoitusta kotona ja synagogassa. Kirjassa käsitellään ensiksi juutalaisen yh-

teisön keskeisiä henkilöitä otsikolla Juutalainen kansa. Kirjan viimeisessä osassa ker-

rotaan juutalaisista pyhistä, rukoilemisesta ja elämänkierrosta. Tämä luku on otsikoitu 

Juutalainen toiminta.144 

Alakoulun 5.–6.luokkien uskonnonopetuksessa käytetään englanninkielestä 

suomennettua Juutalaiset juhlapäivät -kirjaa (jatkossa lyhenteellä JJP).145 Kirjan alaot-

sikkona on nimen hepreankielinen käännös Hagei Jisra’el (suom. Israelin juhlat). 

Kirja seuraa juutalaista kalenteria ja käsittelee sekä raamatullisia juhlapäiviä että juuta-

laisten myöhemmän historian juhlia. Oman lukunsa saavat myös ”uudet juhlapäivät”, 

 
144 JM. 
145 JJP:n alkuperäisteoksen on kirjoittanut Ruth Kozodoy ja se on julkaistu Yhdysvalloissa 1981. 
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joita ovat nykyisen Israelin valtion juhlat.146 Tekstissä perehdytään edelleen juutalai-

suuden perusteisiin, erityisesti juhlapäiviin liittyviin tapoihin. Pyhiä kirjoituksia kir-

jassa käsitellään sikäli, kun ne liittyvät kulloinkin esillä olevaan juhlapäivään. Uskon-

nollisia oppeja ei tekstissä käsitellä.147 

Käännettyjen kirjojen kuvitus on käännöstyön yhteydessä muutettu suoma-

laiseksi. Kuvat osoittavat Suomen juutalaisyhteisön keskittymisen Helsinkiin. Ne ovat 

usein Helsingin synagogasta tai Juutalaisesta koulusta ja niissä esiintyy seurakuntalai-

sia ja koulun oppilaita. Näin kirjoissa kuvattu juutalainen ympäristö yhdistyy luonte-

vasti oppilaan oman kotiseurakunnan ja koulun elämään. Suomalaisten kuvien lisäksi 

kirjoissa on käytetty kuvia Jerusalemin Länsimuurilta ja muualta vanhasta kaupungista 

sekä puiden istutuksesta Israeliin Tu bišvat -juhlapäivänä148. Kirjojen kuvitus allevii-

vaa modernin ortodoksian käytäntöjä sekä Israelin maan merkitystä juutalaisuudelle. 

Ensimmäinen suomen kielellä kirjoitettu peruskoulun juutalaisen uskonnon op-

pikirja on Schwarzin, Skurnikin ja Weintraubin Juutalaisuus – uskonto ja perinne (jat-

kossa lyhenteellä JUP), joka julkaistiin 1989. Sitä käytetään Juutalaisessa koulussa 7.–

9. luokkien uskonnonopetuksessa. Kirjan alkusanoissa kerrotaan sen tarkoitukseksi tu-

kea Juutalaisen koulun opetusohjelmaa. Kirjan ilmestyessä opetusohjelmassa määritel-

tiin juutalaisuusopetuksen tavoitteiksi sellaisten perustietojen antamisen, että oppilas 

voi noudattaa uskontonsa määräyksiä ja perinteitä.149 JUP käsittelee erityisesti juuta-

laisen uskonnon arvoja ja etiikkaa. Sen aihepiirien ulkopuolelle jäävät juutalaisten his-

toria sekä juutalaisuuteen etnisyytenä liittyneet ilmiöt kuten juutalaisvastaisuus tai sio-

nismi sekä sekulaari juutalaiskulttuuri.150 Kirjoittajat osoittavat täten huolellisesti, mil-

laiset asiat he katsovat kuuluviksi juutalaisen uskonnon opetukseen ja mitä on syytä 

käsitellä sen ulkopuolella, kenties muussa kouluopetuksessa. Tämän rajauksen poh-

jalta olisi kiinnostavaa tarkastella Juutalaisen koulun juutalaiskasvatusta suurempana 

kokonaisuutena. Näyttää siltä, että pyrkimyksenä on jo pitkään ollut jonkinlaisen ra-

jauksen tekeminen juutalaisen uskonnon ja sekulaarin kulttuurin välillä. Jää epäsel-

väksi, miksi JUP:ssa on haluttu noudattaa noin tiukasti oppiainerajoja. Onko tätä rajaa-

 
146 JJP, 119–136. 
147 JJP. 
148 JJP, 96. 
149 JUP, alkusanat. 
150 JUP, alkusanat. 
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mista motivoinut jokin omaan yhteisöön liittyvä katsomuksellinen seikka vai onko ky-

symyksessä vain suomalaisen koulun perinteisesti tarkka oppiainejako, josta vasta 

viime aikoina on pyritty etenemään kohti eheyttäviä oppimiskokonaisuuksia?151  

JUP keskittyy juutalaisuuden kuvauksessa uskonnon ulkoisten ilmenemismuo-

tojen kuvaukseen sekä niiden alkuperän, syiden ja merkityksen esittelyyn. Perinteisesti 

juutalaisuutta on kuvattu ortopraksiaksi, oikean käytännön ja oikein tekemisen uskon-

noksi, ja tämä näkökulma on kirjassa selvästi esillä. Ero etenkin kristillisen perinteen 

korostamaan ortodoksiaan, oikealla tavalla uskomiseen, on selvä. Vasta JUP:n viimei-

sessä kappaleessa kirjoittajat pohtivat ”juutalaisuuden perusolemusta”.152 Vaikka he 

myöntävät juutalaisuudella tarkoitettavan yleisesti monenlaisia asioista, on kirjoittajien 

mielestä juutalaisuuden keskiössä aina juutalainen uskonto. Ilman juutalaista uskontoa 

ei voida puhua juutalaisuudesta, kirjoittajat korostavat.153 Kuten alakoulun kirjoissa, 

myös JUP:ssa piirtyy selvä modernin ortodoksian korostus. Juutalaisena oleminen sa-

mastetaan kirjoissa itsestään selvästi juutalaisen uskonnon lain ja perinteen noudatta-

miseen. 

Millaisena opetuksen tavoitteet sitten näyttäytyvät oppikirjojen mukaan? Kir-

joista saa kuvan, että juutalaisuus on ensi sijassa tekemistä, elämistä tiettyjen normien 

ja tapojen mukaan. Oppikirjojen perusteella juutalaisen uskonnon mukainen elämän-

tapa edellyttää suuren tietomäärän hallitsemista ja juutalaiseen perinteeseen perehty-

mistä. Juutalaisuuden eri suuntauksia ei esitellä tai edes nimetä oppikirjoissa. Moder-

nin ortodoksian perinne näyttää kuitenkin olevan kirjojen oppisisältöjen ydin. Tätä ei 

kirjoissa lausuta auki, mutta se käy teksteistä selvästi ilmi. Ne esittelevät Tooraan ja 

juutalaiseen perinteeseen perustuvia tapoja ja perinteitä tavalla, joka ei sovi reformi-

juutalaisuuden ajattelutapaan. Oppikirjoissa ei pohdita eri mitsvojen velvoittavuutta tai 

ajanmukaisuutta, minkä reformijuutalainen lähestymistapa mahdollistaisi.154 Myös-

kään vanhaortodoksisia käytäntöjä155 ei esitellä, vaan tavoitteena näyttää olevan seura-

kunnan tunnustaman juutalaisuuden suunnan tunteminen, kenties omaksuminenkin. 

 
151 POPS2014, 29–30 
152 JUP, 93. 
153 JUP, 93–94. 
154 Lundgren 2004, 40. 
155 Vanha- tai ultraortodoksisen perinteen mukainen elämäntapa poikkeaa modernista esimerkiksi pu-
keutumistapojen kohdalla. Näitä tapoja ei oppikirjoissa ole näkyvissä. 
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Oppikirjat ovat paitsi ulkoasultaan, myös sisällöltään ja kirjalliselta esitystaval-

taan selvästi vanhentuneita. Silti niiden aihepiirit vastaavat edelleen hyvin opetussuun-

nitelmien ohjeita, kun opetettavana uskontona on juutalaisuus. Luvussa 5 tarkastellaan 

kirjojen sisältöä tarkemmin. Sitä ennen luodaan katsaus haastattelu- ja havainnointiai-

neiston antamaan kuvaan juutalaisen uskonnonopetuksen tavoitteista ja sisällöistä. 

 

4.3 Opettajien ja seurakunnan työntekijöiden näkemyksiä 
Opettajat ja seurakunnan työntekijät korostivat juutalaisuutta tekemisenä, josta uskon-

non tiedollisia tai tunnustuksellisia elementtejä ei voi erottaa.156 Uuden opetussuunni-

telman yhä eheyttävämpää opetusta korostava henki on selvästi omaksuttu koulussa. 

Oppiainerajat ylittävä opetus sopiikin erityisen hyvin juuri juutalaisuuden opettami-

seen ja siinä mielessä HJYK on toiminut uudenlaisen opetussuunnitelman edelläkävi-

jänä jo kauan.  

 Ongelmalliseksi edellä kuvatun ajattelun toteuttamisen tekee opetussuunnitel-

man perusteiden vaatimus tunnustuksettomasta uskonnonopetuksesta. Juutalaisen kou-

lun valtioneuvostolta saama erityistehtävä on juutalainen kasvatus. Kuten jo aiemmin 

todettiin, juutalaiskasvatus on HJYK:ssa läsnä kaikkien oppiaineiden opetuksessa.  

Kun juutalaisuuden harjoittamisesta merkittävä osa on arkielämässä tapahtuvaa 

mitsvojen noudattamista, on mahdotonta erottaa uskonnonopetusta tai uskonnonharjoi-

tusta koulun jokapäiväisestä elämästä. ”Juutalaisuus pohtii elämän jokaista osa-aluetta, 

ja on hyvinkin mahdollista, että pitämällä itsestään fyysisesti huolta tai kohtelemalla 

kunnioittavasti vanhempia ihmisiä täyttää uskonnollista määräystä,” tiivistää seura-

kunnan puheenjohtava Yaron Nadbornik juutalaisuuden harjoittamisen erityispiir-

teitä.157 Itse uskonnontunneilla annettava opetus voidaan sinänsä toteuttaa tunnustuk-

settomasti ja sitouttamaan pyrkimättä, mutta jo esimerkiksi juutalaisen uskonnon ruo-

kavaliota noudattava kouluruokailu sitouttaa tavallaan oppilaita juutalaisen uskonnon 

elämäntapaan. Haastatteluissa kävikin ilmi, että juuri uskonnonopetukselta edellytet-

tävä tunnustuksettomuuden vaatimus koetaan turhauttavana ja juutalaiseen kontekstiin 

sopimattomana.158 

 
156 H1–3, H5–6. 
157 http://www.ekumenia.fi/blogi/uskonnonvapausjuutalaisuuden_nakokul-
masta/?hitspic=2&hitspage=1. viitattu 12.7.2019. 
158 H2; H3. 
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 Koulussa heprean kieltä opettava israelilainen seurakunnan työntekijä ja raa-

matunopettaja totesi, että verrattuna erilaisiin kouluihin Israelissa HJYK ei missään ta-

pauksessa ole uskonnollinen koulu, mutta traditionaalinen se on. Hänen mukaansa on-

gelmia syntyy juuri siitä, että koulussa kyllä noudatetaan juutalaisia tapoja ja vietetään 

luahin juhlia, mutta uskonnonopetuksen tunnustukseton luonne ja vähäinen määrä ai-

heuttavat sen, että oppilaat eivät ymmärrä perinteiden uskonnollista sisältöä.159 Tällä 

haastateltava viittasi selvästi henkilökohtaisesti koettuun hengelliseen sisältöön. Yhtei-

söön kuulumisessa on hänen mukaansa silti vähimmäisehtoja kuten juutalaisten juh-

lien tunteminen. Muutoin lapsista tulee ”turisteja juutalaisuudessaan”. Haastateltava 

totesi kuitenkin ymmärtäneensä ja hyväksyneensä suomalaisen koulun uskonnonope-

tuksen tunnustuksettomuuden periaatteen.160  

 Uskonnonopettajat totesivat Juutalaisen koulun uskonnonopetuksen tehtäväksi 

vahvistaa kotien uskonnollista kasvatusta. Tämä tehtävä koetaan toisinaan vaikeana, 

sillä vanhemmilta saadut viestit ovat ristiriitaisia. Toisten mielestä koulu on liian us-

konnollinen, toisten mielestä juutalaisuuteen ei sitouduta tarpeeksi. Oppilaiden koti-

taustan muuttuminen viime vuosikymmeninä on opettajien mielestä tuonut omat haas-

teensa uskonnonopetukseen. Nykyään suurin osa oppilaista tulee perheistä, joissa toi-

nen vanhempi on ei-syntyperäinen juutalainen. Näin ollen etenkin enemmistöuskonto 

luterilaisuus näkyy oppilaiden lähipiirissä aiempaa useammin ja kiinteämmin.161 Juu-

talaisen tradition säilyttämiseksi sen kouluopetusta olisi siis tehostettava. Samaan ai-

kaan yhteiskunnassa kuitenkin korostetaan yhä enemmän katsomuksellisen monimuo-

toisuuden tuntemista ja ymmärtämistä. 

 Haastatteluissa tuli ilmi, että uusi uskonnonvapauslaki on vaikuttanut uskon-

nonopetukseen. Siitä on erään haastatellun sanojen mukaan tullut ”kuivaharjoittelua” 

faktisen taitojen, esimerkiksi rukousten opettamisen sijasta. Opetus on muuttunut 

myös enemmän asioiden ja ilmiöiden taustoja selittäväksi. Uuden lain myötä seura-

kunnan ja koulun toiminta ovat eriytyneet yhä enemmän. Koulu pyrkii lukujärjestyk-

sellään mahdollistamaan esimerkiksi bar mitsva -poikien osallistumisen synagogan aa-

murukouksiin, mutta ne eivät ole kouluaikaa tai -opetusta. Opettajat myös painottivat 

 
159 H2. 
160 H2. 
161 H1; H3; H5. 
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synagogarukousten vapaaehtoisuutta. Kaiken kaikkiaan juutalaisen uskonnon opetuk-

sen merkityksen todettiin vähentyneen entisestään uusimman opetussuunnitelman 

myötä.162 

 Haastatteluissa käsiteltiin juutalaisuuden monimuotoisuutta ja sen näkymistä 

uskonnonopetuksessa. Haastatellut korostivat kaikkia juutalaisia yhdistäviä asioiden, 

etenkin juutalaisen etiikan tuntemisen ja seuraamisen merkitystä. ”Mitä useammat te-

kevät samaa [asiaa], sitä todennäköisemmin tehdään eri tahdissa,” uskontoon sitoutu-

misen moninaisuutta ja käsitysten varianssia selitettiin.  Opettajien mielestä on luon-

nollista, että koulu ja päiväkoti ovat oman seurakunnan peilejä.163 Seurakunta taas ha-

lutaan pitää ortodoksisena, jotta se voisi toimia kotina kaikille Suomen juutalaisille. 

Selityksenä on, että reformijuutalaiset voivat osallistua ortodoksiseen jumalanpalve-

lukseen, mutta toisin päin tämä ei onnistu164. Juutalaisyhteisössä on silti kaikille sel-

vää, että seurakuntalaisista suuri osa ei noudata modernin ortodoksian elämäntapaa.165 

Uskonnonopetuksessa juutalaisuuden eri suuntausten esitteleminen koettiin tärkeäksi, 

vaikka oma perinne onkin ortodoksinen.166 

Haastatteluissa käsiteltiin monipuolisesti uskonnonopetukseen liittyviä kysy-

myksiä ja haasteita. Monet haastatellut nostivat esiin, millaisia haasteita juuri yhteisön 

pienuus asettaa. Tapojen, uskonnollisen sitoutumisen ja mielipiteiden eroavaisuudet 

perheiden kesken ovat suuria ja pakottavat kouluopetuksen perustelemaan linjauksiaan 

huolellisesti. Haastatteluiden ja havaintojen mukaan Juutalaisessa koulussa käytetään 

paljon aikaa ja vaivaa sen takaamiseen, että samalla kun uskonnonopetus on tunnus-

tuksetonta, oppilailla on kuitenkin oikeus positiivisen uskonnonvapauden toteuttami-

seen kouluympäristössä. Itse uskonnontuntien uskonnonopetuksen osalta opettajien 

käsitykset vastaavat hyvin opetussuunnitelman perusteita ja juutalaisen uskonnon ope-

tussuunnitelmaa. Jälleen on korostettava, että haastattelujen kuten kaiken tämän tutki-

musaineiston analysoinnissa keskityttiin juutalaisen uskonnon aihepiireihin eikä toisia 

uskontoja tai katsomuksia käsitteleviä asioita nostettu esille. Se, mitä ja miten Juutalai-

sessa koulussa käsitellään muita katsomuksia, olisi kiinnostava oma erillinen tutkimus-

kysymyksensä. 

 
162 H1. 
163 H1, H3. 
164 Rabbin haastattelu. 
165 H4. 
166 H1; H3. 
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 Seuraavaksi ryhdytään tutkimaan tarkemmin uskonnon opetuksen aihealueita 

opetusmateriaalissa ja havaintomateriaalissa ensin oman uskonnon tavoitealueen S1 ja 

sen jälkeen etiikan tavoitealueen S3 kohdalla. 

 
 
 
  



 

 48 

5. Suhde omaan uskontoon (S1) ja Hyvä elämä (S3) 
Oppilaan oma käsitys ja suhde omaan juutalaiseen uskontoon rakentuu oppimateriaa-

lin ja havaintomateriaalin perusteella vahvasti uskontoa koskevan tiedon ja sitä koske-

vien oppilaan omien pohdintojen pohjalle. Rissasen tutkimuksen luokituksessa opetet-

tava uskonto ilmenee näiden lisäksi opettajan roolissa uskonnollisen identiteetin tuki-

jana sekä uskonnon mukaisessa käyttäytymisessä uskonnon oppitunneilla.167 Tämän 

tutkimuksen aineisto ei ole riittävän laaja, jotta opettajan roolista voitaisiin tehdä pää-

telmiä. Uskonnon mukainen käyttäytyminenkin näkyy Juutalaisessa koulussa enem-

män uskontotuntien ulkopuolella. Larsson korostaa nuoren myönteisten uskonnollisen 

ympäristön kokemusten merkitystä siinä, miten tämä jatkaa perinteiden siirtämistä 

seuraaville sukupolville. Nämä kokemukset liittyvät Larssonin mukaan ennen kaikkea 

affektiiviseen, ei kognitiiviseen identiteettiin.168 Uskonnolliseksi ympäristöksi on tässä 

ymmärrettävissä myös Juutalainen koulu, jossa omaa identiteettiä ja suhdetta juutalai-

suuteen voi rakentaa omaa uskontoa edustavassa ympäristössä. Näin myös Rissasen 

islamin kohdalla osoittama luokka ”uskonnon mukaisen käyttäytyminen” näyttäytyy 

juutalaisessa koulussa esimerkiksi poikaoppilaiden kipa-päähineen käyttönä uskonto-

tunneilla.  

Rissasen tutkimuksessa neljäs luokka oli opettajan rooli oppilaan muslimi-

identiteetin tukijana.169 Myös tämä piirre ilmenee aineistosta erityisesti silloin, kun 

juutalaisia tapoja toteutetaan kouluympäristössä uskontotuntien ulkopuolella. Juutalai-

sessa koulussa on myös ei-juutalaisia opettajia, mutta uskonnonopettajat olivat aineis-

ton keruuaikana kaikki juutalaisia. Tällöin oppilaille näyttäytyy selvänä ero juutalaisen 

ja ei-juutalaisen käyttäytymisen välillä, ja juuri uskonnonopettajia voidaan tässä pitää 

esimerkkinä juutalaisena olemisesta. Myös seurakunnan työntekijöiden roolina on olla 

mukana tukemassa kouluyhteisön juutalaista identiteettiä, haastateltu seurakunnan 

työntekijä painotti.170 Oppilaalle juutalaisen identiteetin mukaisen toiminnan malleina 

näkyvät siis juutalaiseksi tiedettyjen opettajien ja seurakunnan työntekijöiden esimer-

kit. 

 
167 Rissanen 2008, 113. 
168 Larsson 2014, 65. 
169 Rissanen 2008, 90-110. 
170 H2. 
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Tässä luvussa analysoidaan tarkemmin opetuksen juutalaisuus-kuvaa opetussi-

sältöjen tiedollisen aineksen pohjalta. Alaluvussa 5.5 tarkastellaan etiikan sisältöalu-

etta erityisesti juutalaisen etiikan näkökulmasta. 

 
5.1 Juutalaisen kalenterin juhlat ja niihin liittyvät perinteet 
POPS:ssa oman uskonnon opetuksen lähtökohtana alaluokilta lähtien on omaan taus-

taan ja sen perinteisiin ja tapoihin tutustuminen ja niiden arvostaminen.171 Koulun ope-

tussuunnitelmassa kaikilla luokka-asteilla ja kaikissa juutalaisaineissa tärkeänä opetus-

sisältönä on juutalainen elämäntapa.172 Tämän voi todeta myös sekä painetusta oppi-

materiaalista että koulun elämää havainnoimalla. Keskeinen juutalaista elämäntapaa 

koordinoiva ohje on juutalainen kuuvuoteen perustuva kalenteri luah173. Useimmat ka-

lenterin juhlat ovat peräisin Heprealaisesta Raamatusta eli Tanakhista174. Kalenterissa 

limittyvät kuitenkin sekä uskonnolliset, esimerkiksi Israelin kansan erämaavaellukseen 

liittyvät juhlat että maanviljelyskauden juhlat. Luah toimii siis kokonaisvaltaisena juu-

talaisen elämäntavan vuosikellona.175 

Juutalaisen koulun elämä rytmittyy luahin ohjeistamien uskonnollisten ja seku-

laarien juhlien mukaan. Lukuvuoden 2016–2017 aikana koulussa vietettiin yhdeksää 

juhlaa teemapäivien ja erilaisten tilaisuuksien merkeissä.176 Vuotuisten juhlien ohella 

koulun päivä- ja viikkorytmi seuraavat juutalaista tapaa aamurukouksineen ja sapattiin 

vastaanottamiseen ja päättymiseen liittyvine rukouksineen.  

Kalenterijuhlia on paljon ja niiden uskonnollinen ja kulttuurinen merkitys juu-

talaisten yhteisöjen elämässä on suuri. Näin ollen on luontevaa, että juhlien historiaan 

ja merkitykseen tutustuminen on uskonnonopetuksen keskeinen osa. Varsinainen juh-

lien viettäminen ei kuitenkaan kuulu uskonnonopetukseen, vaan uskontotunneilla kes-

kitytään juhlien merkitykseen ja alkuperään. Juhlien viettämisen ja niihin liittyvien 

käytännön tapojen katsotaan kuuluvan POPS:n laaja-alaisiin oppimistavoitteisiin kult-

tuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot ja 

osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen.177 ”Jos haluaa 

 
171 POPS2014, 141. 
172 HJYKOPS. 
173 Painettua luahia julkaisee Suomessa vuosittain Juutalainen sairasapuyhdistys Bicur Cholim. 
174 Tanakh koostuu Toorasta, Profeetoista ja Kirjoituksista. Samat kirjoitukset sisältyvät myös kristitty-
jen Vanhaan testamenttiin. 
175 Turtiainen 2009, 59–63; JUP, 7; 11–12. 
176 Nämä juhlat olivat šmini atzeret, simhat tora, hanukka, tu bišvat, purim, jom ha-šoa, jom ha-zikka-
ron, jom ha-atzmaut sekä lag ba-omer. Juutalaisen koulun vuosikertomus 2016–2017. 
177 Juutalaisen koulun opetussuunnitelma; ks. POPS2014, 17–23; ks. myös luku 2.4. 
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kuulua tähän kansaan, on tunnettava juhlat, vaikka ei olisikaan uskonnollinen,” totesi 

seurakunnan työntekijä haastattelussa.178 Samaa painottavat myös oppilaiden vanhem-

mat Larssonin tutkimuksessa. He kokevat olevansa osa sekä Suomen juutalaisten yh-

teisöä että koko maailman juutalaista yhteisöä. Tämän yhteenkuuluvuuden tunteen 

siirtäminen edelleen seuraaville sukupolville edellyttää aktiivista kasvatustyötä, jossa 

uskonnon harjoittamisessa keskeisenä vanhemmat pitivät juutalaisen ruokavalion nou-

dattamista ja pyhien viettämistä, kirjoittaa Larsson.179 Juhlien viettämisen katsotaan 

koulussa selvästi olevan uskonnon harjoittamista. Siksi se on erotettu uskontotun-

neista. Näin alleviivataan tunnustuksettomuuden periaatteen toteutumista uskontotun-

neilla. 

POPS2014 nostaa esiin opetuksen eheyttämisen ja monialaiset oppimiskoko-

naisuudet.180 Juhliin valmistautuminen ja niiden viettäminen Juutalaisessa koulussa 

ovat hyvä esimerkki siitä, miten oppilas voi tarkastella oppimiensa asioiden suhteita ja 

keskinäisiä riippuvuuksia ja oppia jäsentämään niistä mielekkäitä kokonaisuuksia. 

Juhlien viettäminen auttaa hahmottamaan opittavien asioiden merkitystä oppilaan it-

sensä sekä hänen yhteisönsä – koulun, seurakunnan ja koko juutalaisyhteisön – kan-

nalta. 

Opettajien mukaan juhlien viettämisellä koulussa pyritään antamaan oppilaalle 

osallisuuden kokemuksia esimerkiksi juhliin kuuluvia jumalanpalveluksia vietettäessä. 

Näin oppilas ei jää sivusta seuraajaksi oman yhteisönsä tapahtumissa. Havainnot juh-

lista vahvistivat tavoitteen toteutumista. Kaikki oppilaat osallistuivat jumalanpalveluk-

siin. Pienetkin oppilaat osallistuivat hepreankielisiin rukouksiin ja lauluihin innok-

kaasti.181 Juhlien ja šabatin viettäminen antavat mahdollisuuden oppitunneilla opittu-

jen asioiden liittämiseksi käytäntöön ja siten edesauttavat juutalaisen elämäntavan mo-

nipuolisempaa ja eheämpää oppimista. Tämä mahdollisuus jää tavallisissa kouluissa 

useimmiten kaikkien uskontojen kohdalla toteutumatta joulukirkkoja lukuun ottamatta. 

Tunnustuksettomuuden vaatimuksen toteutumiselle juhlien yhteinen viettäminen ai-

heuttaa kuitenkin haasteita.182 

 
178 H2. 
179 Larsson 2014, 60. 
180 POPS2014, 29–31. 
181 HPK. 
182 luku 6.1. 
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 3.–4.luokkien oppikirjassa juutalaisia juhlia käsitellään otsilla Pyhien viettämi-

nen.183 Kirjassa korostetaan pyhien juhlallista luonnetta ja niiden historiallista alkupe-

rää. ”Juhlien viettäminen yhdistää meidät Jumalaan ja juutalaiseen kansaan,” tekstissä 

todetaan.184 Viesti juhlimisen uskontunnustuksellisesta luonteesta tulee näin lukijalle 

selväksi. 

 Luahin ja juhlien merkitystä juutalaisuudessa osoittaa selvästi se, että koko 5.–

6. luokille tarkoitettu oppikirja Juutalaiset juhlapäivät (JJP) on omistettu kalenterijuh-

liin perehtymiselle. Suurimman osuuden tekstissä saavat raamatulliset juhlapäivät. 

Tätä perustellaan sillä, että tärkeimpien juhlien perusta on Toorassa ja Jumala on käs-

kenyt viettää näitä juhlia.185 Lisäksi kirjassa käsitellään ei-raamatullisten juutalaisten 

historian juhlapäiviä kuten hanukkaa186 ja purimia187, sekä uusia juhlapäiviä, joihin 

kuuluvat holokaustin muistopäivä ja Israelin itsenäisyyspäivä. JJP:ssa avataan tarkasti 

eri juhlien raamatullista perustaa. Samoin perehdytään niihin liittyvin tapoihin, esimer-

kiksi simhat tora188 -juhlan synagogapalvelukseen, pesahin seder -aterian189 tapoihin 

ja hanukan leikkeihin. Monessa kohdin avataan myös rabbien opetuksia. Esimerkiksi 
šabatin kohdalla kerrotaan Pirke avotin190 elämänohjeista.191 Kun juhlapäiviä käsitel-

lään näin perusteellisesti, tullaan samalla käsitelleeksi teemoittain myös keskeisiä osia 

pyhistä kirjoituksista. 

 Vielä yläkoulun Juutalaisuus – uskonto ja perinne (JUP)-kirjassakin kalenteri-

juhlat on avattu kertaalleen. Nyt itse luahia ja sen historiaa tarkastellaan syvemmin ja 

sitä käsitellään sekä uskonnollisena että yhteiskunnallisena asiakirjana. Tätä vastaa hy-

vin POPS:ta, jonka mukaan opetuksen tavoitteena on ”ohjata oppilasta havaitsemaan 

uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus”192. JUP:ssa paneudutaan aiempia kirjoja sy-

vemmin juhlapäivien merkitykseen ja niiden viettotapojen historiaan. Tämä toteuttaa 

peruskoulun monissa reaaliaineissa käytössä olevaa ”spiraalimetodia”. Sen mukaan 

 
183 JM, 80–86. 
184 JM, 80. 
185 JJP, 7. 
186 Hanukan vietto on peräisin makkabilaisajalta (1. ja 2. vuosisadalta eaa.) ja sitä vietetään temppelin 
uudelleenvihkimisen muistoksi. 
187 Purimina muistetaan juutalaisten pelastumista Persian valtakunnassa Esterin kirjan mukaan. 
188 Simhat toraa ”Tooran ilojuhlaa” vietetään vuosittain, kun Tooran perikooppien lukeminen synagoga-
palveluksissa on saatu loppuun ja aloitetaan jälleen alusta. 
189 Pesahin, juutalaisen pääsiäisen juhlaillalliseen sederiin liittyy perinteinen liturgia, jossa kerrataan 
Egyptin orjuudesta vapautumisen tapahtumat Eksoduksen (2. Mooseksen kirja) mukaan.   
190 Pirke avot on yksi Mišnan traktaateista, joka sisältää rabbien sananlaskumaisia mietelauseita. 
191 JJP, 46. 
192 POPS2014, 466. 
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opiskeltavat asiat otetaan käsittelyyn yhä uudelleen oppilaan kasvaessa ja niitä käsitel-

lään entistä syvemmin ja perusteellisemmin.193  

Kahdeksannen luokan tuntien havainnointi antoi kuvan opetuksen sisällöstä 

luahin osalta. Tuntityöskentely vastasi hyvin oppikirjan tekstiä. Oppilaat olivat käy-

neet läpi juutalaisia pyhiä ja kertasivat havainnoiduilla tunneilla koetta varten. Opetuk-

sessa korostettiin juutalaisen kalenterin sekä uskonnollista että sekulaaria luonnetta. 

Pohdittiin yhdessä maanviljelyskalenterin tarpeellisuutta ennen ja nyt, ja verrattiin juu-

talaista kalenteria islamilaiseen kalenteriin. Todettiin esimerkiksi, että kauppias-Mu-

hammadin kaupunkimainen elinympäristö ei edellyttänyt maanviljelyskalenterin luo-

mista ja siksi islamilainen kalenteri on nimenomaan uskonnollinen. Juutalaisten elämä 

taas oli Raamatun syntyaikana nimenomaan pienten kylien ja maaseudun viljelijäelä-

mää.194 Tämänkaltainen oman perinteen tarkastelu peilaamalla sitä toisten katsomus-

ten perinteisiin toimii paitsi vahvistamalla ymmärrystä omasta uskonnosta, myös opet-

taa kunnioittamaan ja ymmärtämään toisenlaisia perinteitä. 

Kalenterin pyhien alkuperää tarkasteltiin tunneilla huolellisesti. Oppilaille 

osoitettiin, miten osalla juhlista (esimerkiksi pesahilla) on nimenomaan raamatullinen 

perusta. Kalenterissa on lisäksi raamatullisen ajan jälkeen syntyneitä uskonnollisia tra-

ditioita kuten hanukka ja vanha vehnänkorjuujuhla šavuot, josta tuli myöhemmin 

myös Tooran antamisen juhla. Tunnilla käsiteltiin lisäksi sekulaareja Israelin valtion 

perustamisen jälkeen käyttöön tulleita juhlapäiviä kuten Israelin itsenäisyyspäivää 

(Jom ha’atzmaut) ja holokaustin muistopäivää. Myös näiden juhlien vietosta oppilaat 

saivat kertoa omia kokemuksiaan. Oppilaat kokosivat luahista muistiinpanoihinsa tar-

kan koosteen, jossa eriperustaiset juhlapäivät esiintyvät limittäin. Juhlien keskinäisestä 

arvo- tai tärkeysjärjestyksestä ei opetuksen perusteella syntynyt käsitystä. Opettaja 

muistutti, että juhlien monimutkaisen aikatauluttamisen osaaminen ei ole olennaista, 

vaan oppilailta edellytetään juhlien merkityksien ja niiden välisten yhteyksien ymmär-

tämistä.195 

Kalenterijuhlia vietetään Juutalaisessa koulussa usein teemapäivien muodossa. 

Erilaisten ja eri-ikäisten oppilaiden ryhmissä opiskeleminen ja koko koulun aikuisten 

 
193 http://www.hjyk.fi/fi/toimintakulttuuri. viitattu 11.7.2018. 
194 HPK 22.9.2016.  
195 HPK. 22.9.2016. 
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kanssa työskentely vastaavat jälleen hienosti POPS:n opetuksen eheyttämisen tavoit-

teeseen.196 Simhat tora -teemapäivänä oppilaat oli jaettu eri luokka-asteiden oppilaista 

koostuviin ryhmiin. Ryhmissä oppilaat tutustuivat Tooran eri kirjoihin ja sitten esitteli-

vät niitä muille ryhmille. Nuorimmat oppilaat olivat juhlavaatteissaan selittäen ”kun 

meillä on juhla”. Eräs ei-juutalainen opettaja totesi, ettei itse tunne Tooran kertomuk-

sia, vaan oli mukana oppimassa. Tilanne kuvasi hyvin sitä, miten keskeistä juhlien his-

torian ja tapojen tunteminen on niiden viettämiselle ja ryhmään kuulumiselle. Oppi-

lailla tällainen ryhmään kuulumisen kokemus näytti selvästi olevan. Sitä myös allevii-

vasi ryhmätyötä ohjaavan opettajan johdonmukainen me-puhe: ”Meillä on juhla.”197  

Juhlapäiviin liittyy myös synagogassa käyminen. Myös simhat tora -päivänä 

oppilaat osallistuivat synagogassa seurakunnan jumalanpalvelukseen. Ortodoksisen 

perinteen mukaisesti naiset ja miehet istuvat synagogassa erillään. Miesten paikka on 

alhaalla salissa, naisten paikka parvella. Havainnoidussa jumalanpalveluksessa 1.–4. -

luokkalaiset tytöt saivat valita, menevätkö alas vai ylös. Alhaalla näkyi alle kouluikäi-

siä tyttöjä isiensä kanssa. Suurin osa koulutytöistä nousi parvelle, jonne tuotiin myös 

yksi Toora-käärö. Sen kanssa tyttöjoukko lauloi ja tanssi samoin kuin poikaoppilaat 

alhaalla salissa. Tunnelma oli iloinen ja riehakaskin. Tilaisuuden lopuksi alle bar 

mitsva -ikäiset pojat kutsuttiin siunattaviksi suuren rukousviitan, talitin alle synagogan 

keskellä sijaitsevalle lukukorokkeelle bimalle. Tämän jälkeen tytöt heittivät ylhäältä 

karkkeja, joita pojat keräsivät. Bar mitsva -pojat saivat kukin vuorollaan lukea katkel-

man Tooraa muiden miesten avustamana.198 Tämä synagogapalvelus osoitti selvästi, 

miten modernin ortodoksian sukupuolia erottavat käytännöt ovat elimellinen osa myös 

koulun käytäntöjä. Nämä käytännöt eivät kuitenkaan näy uskontotunneilla. Tähän ai-

heeseen palataan luvussa 7.6. 

Juutalaisen koulun työjärjestyksessä luahia noudatetaan myös siten, että tär-

keimmät pyhät ovat vapaapäiviä. Osaa juhlista juhlitaan teemapäivinä ja osaa käsitel-

lään vain oppitunneilla. Ennen pesah-lomalle jäämistä vietetään koulun yhteinen se-

der-ateria. Näin tuodaan koulun käytäntöön tapoja, jotka oikeastaan kuuluvat perhe-

elämään. Oppilaat ruokailevat eri-ikäisten muodostamissa perhettä kuvaavissa ryh-

missä, joissa vanhimmat oppilaat ovat äitejä ja isiä. Aterialla voidaan näin opetella 

 
196 POPS2014, 30. 
197 HPK 22.9.2016. 
198 HPK 25.10.2016. 
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haggadan, pääsiäiskertomuksen sisältävän kirjan käyttämistä mahdollisimman aidossa 

tilanteessa. Tätä toimintatapaa opettajat kutsuvat tekemisen pedagogiikaksi.199  

Kalenterijuhlien merkitys on sekä uskonnonopetuksessa että koko juutalaiskas-

vatuksessa keskeinen. Siinä voidaan hienosti toteuttaa eheyttäviä oppimiskokonai-

suuksia, kun juhlien vietossa yhdistyvät ainakin uskonnon, historian, heprean, musii-

kin, kuvataiteen, liikunnan ja kotitalouden sisällöt. On kuitenkin kysyttävä, miten us-

konnotonta maailmankatsomusta tunnustava tai lähentyvä oppilas kokee mukana ole-

misen näin kokonaisvaltaisessa juhlimisessa.200 

Šabatin merkitystä korostettiin monessa yhteydessä – sekä oppikirjoissa että 

opetuksessa – yli kaikkien muiden luahin juhlien. Painotettiin, että kalenterin monien 

kiemuroiden on tarkoitus suojella šabatia, jota pidetään niin suurena pyhänä, ettei sen 

päälle saa mennä muita pyhiä. Šabatin merkityksen korostaminen näkyy selvästi kou-

lun viikoittaisessa työskentelyssä. Tätä käsitellään seuraavassa luvussa.  

 

5.2 Juutalainen koti ja elämänkaareen liittyvät juhlat  
Juutalaisen koulun oppilaat tulevat kodeista, joissa asuu juutalaisia. Olisi kiinnostavaa 

selvittää, kokevatko oppilaat asuvansa leimallisesti juutalaisessa kodissa. Oppilaiden 

molemmat vanhemmat hyväksyvät allekirjoituksellaan koulun alkaessa juutalaiskasva-

tuksen tavoitteet.201 Näin halutaan erityisesti sitouttaa koteja koulun arvomaailmaan. 

Samalla kun luahin seuraaminen liittyy uskonnon julkiseen luonteeseen, ovat myös 

kodin ja perheen juutalaiset tavat ja niiden jakaminen merkittäviä osoituksia yhteisöön 

kuulumisesta. 

Alakoulun ensimmäisessä oppikirjassa (3.–4.lk) kuvaillaan juutalaista kotia. 

Ovenpieleen kiinnitettävästä mezuza-raamatunlausekotelosta ja hanukija-kynteliköstä 

todetaan, että ne tekevät kodista juutalaisen ja ovat osa jokaista juutalaista kotia.202 

Vaikka toisaalta muistutetaan, että kodissa ovat tärkeintä ihmiset,203 välittyy tekstistä 

kuitenkin oppilaalle vahvasti kuva siitä, mitä oikeassa juutalaisessa kodissa tulee olla. 

On selvää, että tällainen viestintä voi herättää ristiriitoja sellaiselle oppilaalle, jonka 

kodissa asuu muitakin katsomuksia tunnustavia perheenjäseniä. 

 
199 H1; H3. 
200 luku 6.2. 
201 Kantor et al. 2018, 151. 
202 JM, 61 ja 64. 
203 JM, 65. 
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Elämänkaareen liittyvät juhlat alkavat juutalaisuudessa pienen poikalapsen ym-

pärileikkauksesta (brit mila)204 ja tyttövauvan nimenannosta. Siitä alkaa juhlien kaari, 

jossa elämän taitekohdilla nähdään oma uskonnollinen merkityksensä. 3.–4.-luokka-

laisten oppikirja kertoo bar ja bat mitsva -juhlasta, avioliiton solmimisesta sekä juuta-

laisista hautajaisista ja siihen liittyvästä šiva-suruajasta.205 5.–6.luokkien oppikirjassa 

elämänkaarijuhlia ei käsitellä, mutta aiheeseen palataan jälleen yläkoulun kirjassa.206 

Elämänkaarijuhlien käsittelyyn käytetty vähäinen sivumäärä oppikirjoissa an-

taa selvän kuvan niiden painotuksesta uskonnonopetuksessa. Kalenterijuhlilla näyttää 

olevan huomattavasti suurempi merkitys juutalaiselle yhteisölle kuin yksilön elämän-

kaareen liittyvillä juhlilla. Painotus voi kertoa myös siitä, että uskonnonharjoituksen 

intiimein osa halutaan jättää enemmän perheiden käsiteltäväksi. Yläkoulun kirjassa 

korostetaan perheiden vastuuta lapsen ”oikeasta kasvatuksesta”. Tätä vastuuta van-

hemmat eivät voi siirtää koululle tai seurakunnalle, kirjassa painotetaan.207 Elämän-

kaarijuhlien uskonnollista merkitystä käsitellään tarkemmin seurakunnan järjestämässä 

bnei mitsva -opetuksessa.208  

Oppikirjojen teksti kertoo perusasiat brit milan merkityksestä ja siihen liitty-

vistä tavoista tietokirjamaisen neutraaliin sävyyn. Britin, liiton, kerrotaan muistuttavan 

Jumalan liitosta Abrahamin kanssa. Kirjoissa painotetaan ympärileikkauksen merki-

tystä Jumalan määräämänä ja juutalaiseen uskonyhteisöön kuulumisen merkkinä. Erik-

seen kerrotaan tyttölapsen seurakuntaan ottamisesta ja nimenannosta, joka ei kuiten-

kaan varsinaisesti kuulu ortodoksiseen perinteeseen.209 Yläkoulun kirjassa korostetaan 

kuitenkin, että tytön nimenantojuhlassa noudatetaan samoja tapoja kuin pojankin juh-

lassa.210 Ympärileikkauksesta on viime vuosina käyty seurakunnassa paljon keskuste-

lua, ja Shaulin tutkimuksen mukaan vanhempien suhtautuminen siihen ei nykyään ole 

ristiriidatonta. Tämän keskustelun on epäilemättä tulossa myös oppitunneille. Tois-

taiseksi oppilaat eivät juuri ole ryhtyneet kyseenalaistamaan ympärileikkauksen ase-

maa ainakaan uskontotunneilla, opettajat totesivat.211 

 
204 Juutalaisen poikalapsen ympärileikkaus käsitetään Jumalan ja Abrahamin välisen liiton merkiksi ja 
se tehdään yleensä kahdeksan päivän ikäisenä. 
205 JM, 80–91. 
206 JUP, 72–80. 
207 JUP, 73. 
208 Bnei mitsva -opetus on uskonnolliseen täysi-ikäistymiseen liittyvää opetusta, joka järjestetään peri-
aatteessa kullekin lapselle erikseen. H2; H6. 
209 JUP, 72–73; JM, 81; Harviainen 2009a, 70–71. 
210 JUP, 72–73. 
211 H1, H3, H4. 
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Juutalaista käsitystä uskonnollisesta täysi-ikäisyydestä osoittavat 12-vuotiaiden 

tyttöjen ja 13-vuotiaiden poikien bnei mitsva -rituaalit ja niitä edeltävä seurakunnan 

antama opetus. Bnei mitsva -ikään mennessä lapselle on opetettu rukoukset ja niihin 

liittyvät käytännöt ja Tooran käskyt, joita hän on tästä iästä lähtien velvollinen noudat-

tamaan.212 Yläkoulun kirja kertoo seikkaperäisesti juhlan järjestämisestä. Juhlan ja 

bnei mitsva -iän merkitykseksi ja tavoitteeksi kirjan teksti lausuu ”kaikkien toivomuk-

sen”, että nuori juutalainen tuolloin osoittaisi valmiutensa uskonnon asettamien velvol-

lisuuksien noudattamiseen.213 JM-kirjassa taas kerrotaan, että bnei mitsva -ikäisten 

”poikien ja tyttöjen oletetaan jatkossa itsenäisesti seuraavan juutalaisia määräyksiä ja 

Jumalan käskyjä”.214 Kirjojen tekstistä käy selvästi ilmi yhteisössä vallitseva käsitys 

bnei mitsvan merkityksestä. Kuten brit milan kohdalla, ei tässäkään tuoda esiin mah-

dollisuutta olla juutalainen ilman näitä toimituksia. Kuitenkin niiden tuomasta velvol-

lisuudesta noudattaa juutalaista elämäntapaa puhutaan vähemmän ehdottomaan sävyyn 

”toivomalla” ja ”olettamalla”.   

 Juutalaista avioliittoa käsittelevässä luvussa yläkoululaisten JUP:ssa kerrotaan 

paitsi sen historiasta ja tavoista, myös niistä määräyksistä, joita Toorassa asetetaan 

avioelämälle. Terveyteen ja hygieniaan liittyvien ohjeiden lisäksi painotetaan rituaali-

sen puhtauden merkitystä. Avioliiton merkitystä instituutiona korostetaan vahvasti 

esittämällä avioliittosopimuksen (ketuba) monipuolisuutta puolisoiden hyvinvoinnin 

takaajana.215 Oppikirjoista piirtyvä kuva juutalaisesta perheestä on hyvin yksivakai-

nen. Perhe on niissä naisen ja miehen avioliittoon pohjautuva yksikkö. Nykyisessä 

suomalaisessa yhteiskunnassa perhekäsitys on laajentunut, ja niinpä esimerkiksi evan-

kelisluterilaisen uskonnon osalta jo 1.–2. luokkien opetuksessa käsitellään erilaisia 

perhemuotoja suhde omaan uskontoon -sisältöalueen alla216. Myös juutalaisessa us-

konnonopetuksessa perhekäsitystä ja sen mahdollisia erilaisia tulkintoja on syytä käsi-

tellä. Tämän tutkimuksen aineistosta ei selviä, tapahtuuko näin. 

Elämänkaarijuhlista viimeistä, hautajaisia, käsitellään alakoulun kirjassa 

”muistamisen” yhteydessä. Keskiöön nousevat hautajaistoimituksen lisäksi juutalaiset 

 
212 Illman 2001a, 74–75. Harviainen 2009a, 71. 
213 JUP, 74. 
214JM, 81. 
215 JUP, 74–77. ks. myös luku 7.7  
216 POPS2014, 144. 
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suremiseen liittyvät tavat: šiva-aika, šlošim ja jortsait.217 Yläkoulun kirjassa käsitel-

lään vielä perusteellisesti juutalaisen kuolemaan ja hautaukseen liittyviä tapoja.218  

On ymmärrettävää, että elämänkaarijuhlien käsittely jää kouluopetuksessa vä-

hemmälle kuin kalenterijuhliin liittyvä opetus ja toiminta. Vaikka niillä katsotaankin 

olevan keskeinen asema uskonnonharjoituksessa, ei niihin liittyviä perinteitä voida 

tuoda koulun elämään niin konkreettisesti kuin kalenterijuhlien kohdalla. Lisäksi elä-

mänkaarijuhliin liittyy henkilökohtaisen vakaumuksen ja sen tunnustamisen piirteitä 

eri tavoin kuin yhteisöllisemmissä kalenterijuhlissa. Tästä näkökulmasta katsoen elä-

mänkaarijuhlien käsittelyn vähäisyys voi kertoa myös uskonnonvapauslain ja tunnus-

tuksettomuuden huolellisesta tulkinnasta. Toisaalta oppikirjateksteissä ei mitenkään 

peitellä yhteisön selkeitä ja tiukkojakin käsityksiä tiettyjen tapojen ja rituaalien vel-

voittavuudesta. 

Juutalaiseen kalenteriin ja kouluviikkoon liittyy hyvin tärkeänä osana šabbat. 

Šabbat on juutalaisen viikon kohokohta ja sitä käsitellään jokaisessa oppikirjassa.219 

Šabatin vietto keskittyy juutalaisessa perinteessä erityisesti kotiin. Tämä olisi luonnol-

lista myös kouluviikon aikataulun kannalta: šabbat alkaa perjantaina auringon las-

kiessa ja päättyy lauantai-iltana. Vaikka šabbat osuu suomalaisessa viikkorytmissä vii-

konlopun vapaapäiviin, pidetään sen yhteistä viettämistä Juutalaisessa koulussa niin 

merkittävänä, että perinteisissä aikatauluissa joustetaan. Lisäksi mahdollisia ylimääräi-

siä koulupäiviä ei järjestetä muiden koulujen tapaan lauantaisin, vaan tarpeen mukaan 

sunnuntaisin.220 

Koulussa šabbat siis vastaanotetaan jo perjantain lounaalla ja hyvästellään 

(havdala) maanantaina. Perjantain koululounaalla oppilaat harjoittelevat juutalaisen 

kodin rooleja.221 Jotkut vanhemmista oppilaista sytyttävät kynttilät ja lausuvat rukouk-

set perheen äidin ja isän rooleissa. Havainnointitilanteessa nämä roolivalinnat tapah-

tuivat opettajien johdolla ja sujuvasti. Oppilaiden käyttäytymisestä ei käynyt selväksi, 

oliko rooli heidän mielestään erityisen toivottu tai välteltävä. Oppilaat pienimmistä 

suurimpiin osallistuivat yhteisiin lauluihin ja siunauksiin. Pojilla oli päässään kipa222 

 
217 Šiva on hautajaisia seuraavien seitsemän päivän suruaika ja šlošim surevien omaisten 30 päivän su-
rukausi. Jortsait (jidd.) on juutalaisen kalenterin mukainen vainajan kuoleman muistopäivä. 
218 JUP, 77–80. 
219 JM, 83–84; JJP, 32–43. JUP, 14–20. 
220 H1–H5. 
221 Havaintomuistiinpanot. ks. myös Stern 2003, 37. 
222 Kipa on juutalaisten poikien ja miesten käyttämä patalakki. Ortodoksiset juutalaiset käyttävät sitä 
ainakin rukoillessa ja syödessä ja katsovat sen ilmaisuksi Jumalan kunnioittamisesta. 
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ja sen käytöstä myös muistutettiin. Šabbat-ateriaan liittyvät rituaalit vaikuttivat sel-

västi uskonnonharjoitukselta. Jotkut oppilaat osallistuivat niihin innokkaammin, toiset 

väistelevämmin. Vaikutti kuitenkin siltä, että oppilaan on periaatteessa aivan mahdol-

lista sulkea suunsa ja olla osallistumatta rukouksiin. Tunnelma šabbat-aterian alkaessa 

ja sen aikana vaikutti tavalliselta kouluruokailulta, ei jumalanpalvelukselta, ja opetta-

jien toiminta tavanomaiselta tapakasvatukselta. Šabatiin liittyvät käytännöt ovat ilmei-

sesti niin luonteva ja keskeinen osa koulun elämää, ettei niihin liity kyseenalaistamisen 

tarvetta. Niiden avulla voidaan luontevasti siirtää perinteiden ja tapojen käytännön 

tuntemista seuraavalle sukupolvelle. Šabbat-aterian vakiintuneita käytäntöjä voidaan 

verrata koulussa noudatettuun košer-ruokavalioon,223 joka myös on elimellinen osa or-

todoksista juutalaista elämää, ja jonka noudattamista ei myöskään kyseenalaisteta. 

Molempiin perinteisiin oppilaat ja perheet sitoutuvat itsestään selvästi kouluun tulles-

saan.224 

Suuri osa juutalaisina tapoina pidetyistä tavoista ja rituaaleista liittyy kalenteri- 

ja elämänkaarijuhlien viettoon. Sen sijaan kašrut-puhtaussäädökset, joita košer-ruoka-

valiokin225 edustaa, ovat keskeinen ja jokapäiväinen osa juutalaista elämäntapaa, ja 

niitä on syytä tarkastella erikseen. 

Alakoulun kirjan ruokaa käsittelevässä luvussa keskitytään yksittäisten mää-

räysten sijaan ruokailun asemaan pyhänä toimituksena sekä siihen kuuluviin siunauk-

siin. Tekstissä kuvataan eri juhlapyhien ruokia ja niiden alkuperää. ”Kun mutuste-

lemme juutalaisia ruokia, koemme olevamme osa jotain suurempaa kokonaisuutta,” 

kirjassa tiivistetään.226 Ruokasäädökset esitellään alaluokkalaisille vain tiivistetysti: 

kerrotaan, mikä on ”puhdasta ja soveliasta” ja mikä ”epäpuhdasta”.227  

Yläkoulun kirjassa kašrut-säädöksiä käsitellään tarkasti. Kirjassa kerrotaan, 

että niitä on yritetty tulkita hygienian tai terveellisyyden perusteella säädetyiksi. Kui-

tenkin korostetaan, että juutalaiselle ainoa peruste säädösten noudattamiseen on se, 

että ne ovat Jumalan Toorassa antamia. Näin ollen niiden perusteita ei tule arvailla 

 
223 Košer-ruokavaliossa noudatetaan Tooran ohjeita sopivista ja kielletyistä ruuista. Säädösten seli-
tykseksi juutalaiselle riittää, että ne ovat Jumalan antamia. ks. JUP 68–71; Strandström 2001, 416. 
224 H1; H3. 
225 Košer merkitsee uskonnollisen lain perusteella puhdasta, termi liittyy erityisesti juutalaiselle sopi-
vaan ravintoon. Kašrut taas tarkoittaa puhtausmääräysten noudattamista myös muilla elämänalueilla. 
226 JM, 69. 
227 JM, 70. 
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eikä kyseenalaistaa.228 Sen sijaan juutalaista teurastustapaa, šektausta,229 kirjassa pe-

rustellaan huolellisesti eläinsuojelullisilla näkökohdilla.230   

Puhtaussäädöksiin kuuluvat ruokasäädösten lisäksi myös määräykset rituaali-

sesta kylvystä tai astioiden puhdistamisesta mikve-altaassa, jollainen on myös Helsin-

gin synagogan yhteydessä. Mikveä ei mainita alakoulun oppikirjoissa ollenkaan eikä 

siihen viitattu myöskään oppitunneilla.231 JUP:ssa mikven käyttöä aviollisen yhdyselä-

män yhteydessä esitellään tarkoin ja sitä pidetään ”uskonnolliselle juutalaiselle nai-

selle” itsestäänselvyytenä.232 

Edellä kerrotut esimerkit osoittavat, että yhteisön sisällä uskonnollisille mää-

räyksille ei periaatteessa katsota tarpeelliseksi etsiä rationaalisia selityksiä. Tätä ky-

seenalaistamattomuutta pyritään oppimateriaalin perusteella siirtämään myös uskon-

nonopetuksessa. Jää epäselväksi, missä määrin tällainen opetus tarjoaa kehittymismah-

dollisuuksia oppilaiden omalle kriittiselle ajattelulle, joka on sekä uskonnonopetuksen 

että kaiken kouluopetuksen tavoitteena. Haastattelussa eräs opettaja totesi: ”Oppilaat 

eivät juuri kapinoi tai kyseenalaista, sillä he eivät ole uskonnollisia.”233 On siis ristirii-

taista, että toisaalta pyritään opetuksella auttamaan oppilasta identifioitumaan juuta-

laiseksi ja toisaalta hyväksytään kritiikittömyys tai toisaalta uskonnollisen yhteisön ul-

kopuolelle jääminen.  

Muutamat määräykset kuten ympärileikkaus ja šektaus ovat johtaneet törmäyk-

siin muun yhteiskunnan tapojen ja lainsäädännön kanssa ja siksi niille on tullut tar-

peelliseksi osoittaa myös ei-uskonnollisia perusteluja. Uskonnonopetuksessa oppilaat 

oppivat täten myös oman kulttuurin puolustamista. Tällainen puolustaminen ei siis si-

sällä vakaumuksen osoittamisen vaatimusta vaan rationaalista perustelua.  

Juutalaiseen kotiin ja perheeseen liittyviä tapoja, uskonnollisia määräyksiä ja 

rituaaleja käsitellään uskonnonopetuksessa oppimateriaalin ja havaintoaineiston perus-

teella varsin mustavalkoisesti ja selvästi kalenterijuhlia vähemmän. Jäi epäselväksi, 

missä määrin nämä teemat tulevat esille muussa opetuksessa kuten ylempien luokkien 

kotitalouden tai terveystiedon tunneilla.234  

 
228 JUP 68–69. 
229 Šektauksessa eläin teurastetaan katkaisemalla sen kaula niin, että se kuolee välittömästi verenvuo-
toon. Šektaus koskee nauta- ja siipikarjaa, ei kalaa. 
230 JUP 69. 
231 Naisia koskevista mikve-määräyksistä lisää luvussa 7.7. 
232 JUP, 77. 
233 H3. 
234 Kotitalouden kohdalla juutalaisten ruokasäädösten opetteleminen ja noudattaminen mainitaan 
ops:ssa. http://www.hjyk.fi/fi/oppiaineet. viitattu 11.7.2018. 
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5.3 Juutalainen rukous 
Rukous on keskeinen osa juutalaista uskonnonharjoitusta. Rukouksen yhteydessä Juu-

talaisessa koulussa ja oppikirjoissa käytetään usein ilmauksia ”lukea” tai ”sanoa” ru-

kouksia. Tämä johtuu siitä, että juutalainen rukous on usein valmiiksi sanoitettu. Teks-

tit ovat peräisin joko suoraan Tanakhista tai Talmudista. Osa niistä on myöhempää, 

keskiajalla vakiintunutta traditiota.235 Rukoukset on koottu vuodenkierron rukoukset 

sisältävään rukouskirja sidduriin, jonka historia ulottuu keskiajalle. Myöhemmin, kir-

japainotaidon keksimisen jälkeen, siddureista alettiin tehdä paikallisia versioita.236 Si-

sältämiensä Tooran tekstien johdosta siddur kuuluu pyhiin kirjoihin. Helsingin juuta-

laisen seurakunnan oma rukouskirja Siddur Helsinki sisältää jumalanpalveluselämässä 

käytettävät rukoukset hepreaksi (ja osittain arameaksi) sekä niiden suomenkieliset 

käännökset. Tavallisimmista rukouksista siddurissa on myös translitteroinnit hepreaa 

osaamattomille.237  

Juutalaiseen rukoukseen liittyy monia erityispiirteitä, jotka on olennaista tun-

tea, jotta voi rukoilla yhdessä muiden juutalaisten kanssa. Tällaista yhteistä rukousta 

Juutalaisen koulun oppilaat opettelevat koulussa päivittäin. Siksi myös Siddur Helsinki 

kuuluu uskonnonopetuksen oppimateriaaliin. Oppilaat opiskelevat rukoukset jo ala-

luokilta lähtien ulkoa hepreaksi.238 Myöhemmin he käyttävät sidduria myös lukemalla 

muistin tueksi, kuten tapahtui havainnoiduissa koulun yläluokkalaisten aamurukouk-

sissa.239 

Otsikolla Juutalainen toiminta kuvataan alakoulun kirjassa juhlien viettämisen 

lisäksi rukouksia ja rukoilemista. ”Kun rukoilemme, puhumme Jumalalle,” kirjassa 

kerrotaan.240 Oppikirjassa käsitellään rukoilemista painottamalla sen merkitystä juuta-

laisia yhdistävänä, tuhansia vuosia vanhana tapana. Heprea rukouskielenä muistuttaa 

siten kansan yhteisestä kielestä ja Raamatun kielestä. Kirjassa esitellään rukoilemiseen 

liittyviä tapoja ja esineistöä kuten kipan ja tefilinien (rukouskoteloiden) merkitystä. 

 
235 JUP, 22. 
236 Ensimmäinen muodollinen rukouskirja koottiin Bagdadissa noin vuonna 875. Joidenkin juhlapyhien 
rukoukset on erotettu erilliseksi rukouskirjaksi, mahzoriksi. JM 75; Langer 2010, 348. 
237 Siddur Helsinki. 
238 H1-H6. 
239 HPK. 
240 JM, 72. 
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Rukouksen kerrotaan vaikuttavan niin, että ”tunnemme itsemme rohkeammiksi ja vah-

vemmiksi”. Jumalalta anteeksi pyytämällä ”paha olo usein lievenee”.241 Näin kirjassa 

esitellään rukoilemiseen sisältyviä mahdollisuuksia. Sen jälkeen kerrotaan juutalaiseen 

rukoilemiseen liittyvistä esineistä ja käytännöistä.242     

Alakoulun kirjan kertomisen tapa on selvästi vakaumuksellinen. Rukoilemisen 

yksilön elämää helpottavasta vaikutuksesta kertominen voidaan nähdä positiivisen us-

konnonvapauden toteuttamisena. Rukoilemisesta opetetaan kuitenkin myös yhteisölli-

senä, rituaalisena tapana. Vakaumuksellisen, henkilökohtaiseen jumalasuhteeseen pe-

rustuvan rukoilemisen ja yhteisen rukouksen yhdistämisessä ollaan kuitenkin helposti 

kaltevalla pinnalla sen suhteen, toteutuuko rukoushetkissä yksilön vapaus myös olla 

uskomatta tai osallistumatta rukoilemiseen. Juutalaisuuden kohdalla voidaan myös 

pohtia, esitetäänkö rukoileminen ja rukousten ulkoa osaaminen uskonnollisena tai so-

siaalisena velvollisuutena. Kipan käyttäminen yhdistää kaikkia koulun poikia ja mie-

hiä rukousten aikana. Voidaan myös kysyä, sisältääkö bar mitsva -ikäisille mahdolli-

nen talitin ja tefilinien pukeminen uskonnollisesti velvoittavampia sävyjä, ja miten po-

jat tämän mahdollisuuden kokevat. 

Yläkoulun kirjassa juutalainen rukousjärjestys avataan tarkasti ja tiiviisti. Kir-

jassa kerrotaan vuorokaudenaikoihin ja šabatiin liittyvien rukousten nimet, ja selite-

tään taulukon avulla niiden järjestystä eri päivinä. Rukoushetkistä siirrytään käsittele-

mään Tooran lukemista ja siihen liittyvää talitin ja tefillinien käyttöä. Teksti kertoo ru-

koushetkistä hyvin teknisesti ilman viittauksia rukoilijan jumalasuhteeseen.243 JUP:n 

käsittelytapa noudattaa tässäkin kirjan johdonmukaista linjaa, jossa juutalaista uskon-

toa kuvataan hyvin objektiivisesti. Esitystavan ero alakoulun kirjoihin on suuri. 

Kavvana-käsitteellä kuvataan juutalaisuudessa keskittymistä ja oikeaa, vilpi-

töntä asennetta uskonnollisten rituaalien kuten rukouksen yhteydessä.244 Oppikirjoista 

termin esittää vähän yllättävästi ainoastaan nuorimpien kirja, joka sekin painottaa seli-

tyksessä nimenomaan rukoukseen keskittymistä.245 Tässä kohden ilmenee hyvin se, 

miten vähän uskonnonopetuksessa käsitellään henkilökohtaista jumalasuhdetta ja va-

kaumusta. Näyttää siltä, että juuri alakoulun kirjassa onnistutaan tässä kohden osoitta-

maan, miten voidaan Grimmitin teorian mukaisesti oppia uskonnosta (from). Tekstissä 

 
241 JM, 72. 
242 JM, 72–79. 
243 JUP 21–23. 
244 Baskin & Seeskin 2010, 513. 
245 JM, 79. 
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osoitetaan uskonnollisen toiminnan yhteys eettiseen toimintaan. ”Juutalaiset rukoukset 

[…] ohjaavat meitä tekemään hyviä tekoja […]”246 Näin voidaan antaa oppilaille väli-

neitä lukea myös muiden uskontojen roolia hyvää elämää tavoittelevassa toiminnassa.  

Rukous on olennainen osa mitsvojen mukaista juutalaista elämäntapaa. Ru-

kouksella osoitetaan, että eletään Jumalan edessä. Ekstaattinen tai mystinen kokemus 

ei ole juutalaisen rukouksen ehto tai tavoite, vaan rukous on yhteisön kohtaamista. 

Siinä ilmaistaan selvästi sanoin, että liittosuhde Jumalaan on omassa elämässä keskei-

nen asia.247 Koska juutalaisessa koulussa halutaan luoda mahdollisuudet juutalaisen 

elämäntavan harjoittamiseen, järjestetään päivittäin aamurukous. Tätä kutsutaan teks-

teissä aamunavaukseksi ja puheessa ”rukouksiksi” ja ne pidetään aamun ensimmäi-

sellä välitunnilla. Arkipäivisin oppilaat osallistuvat rukouksiin ikäryhmittäin luokissa. 

Perjantaisin ja juhlapäivinä rukouksia pidetään myös synagogassa.248   

Havainnoiduissa aamurukouksissa yläkoululaiset valuivat luokkaan hiljalleen, 

eivätkä kaikki tainneet ehtiä paikalle ollenkaan. Sama oli havaittavissa perjantain sy-

nagogarukouksessa. Paikalle tultiin tilaisuuden kuluessa, kun ehdittiin. Osallistuminen 

ääneen rukoilemiseen näytti myös vaihtelevalta, mutta asiasta ei tehty minkäänlaista 

numeroa, vaan rukoukset toimitettiin läpi sujuvasti uskonnonopettajien johdolla.249 Jäi 

kuitenkin epäselväksi, millä tavoin aamurukouksiin osallistumista periaatteessa ohjeis-

tetaan ja miten paljon ohjeistuksesta muistutetaan. Rukouksen kohdalla voidaan myös 

pohtia, onko oppilaan kannalta merkitystä sillä, tapahtuuko rukoileminen koulun vai 

synagogan tiloissa. Rukouksia opettamassa ja joissakin rukoushetkissä mukana oli 

opettajien lisäksi tai asemesta seurakunnan israelilainen kanttori, joskus myös rabbi. 

Tässä kohden koulun ja seurakunnan yhteys näyttää tiiveimmältä, ja saattaa hämmen-

tää oppilaan käsitystä siitä, osallistuuko hän tässä koulun vai seurakunnan toimintaan.  

Seurakunta on esittänyt toiveen, että bar mitsva -ikäiset pojat osallistuisivat 

seurakunnan aamurukoukseen arkiaamuisin ennen koulun alkua. Toive liittyy siihen, 

että seurakunnassa on haasteellista saada arkiaamuisin kokoon minjania, kymmenen 

uskonnollisesti täysi-ikäisen juutalaisen miehen joukkoa, joka vaaditaan jumalanpalve-

luksen toimittamiseen.  Tämän vuoksi koulu alkaa kaikilla vasta klo 8.15. Opettajat 

 
246 JM 79. 
247 Hartman 1997, 148–149. 
248 H1; H3. 
249 HPK. 
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painottavat seurakunnan rukouksiin osallistumisen olevan täysin vapaaehtoista, mutta 

koulu haluaa kuitenkin antaa siihen mahdollisuuden.250 

Perjantaisin koko koulu osallistuu synagogassa seurakunnan aamurukoukseen, 

joka noudattaa sidduria. Mukaan on pedagogisista syistä otettu myös joitakin perjan-

tai-iltaan kuuluvia rukouksia. Maanantaisin koulussa pidetään havdala, sapatin hyväs-

telyrukous. Tämä toimitetaan jälleen eri-ikäisten ryhmissä sapattiaterian tapaa seura-

ten. 

Suomen kielellä voidaan tulkita merkitysero ilmausten ”rukousten sanominen”, 

”lukeminen” tai ”rukoileminen” välillä. Tämä ero voi juontua protestanttisesta kristilli-

sestä perinteestä, jossa vapaasti sanoitetulla yksilöllisellä rukouksella on ollut keskei-

nen asema. Juutalaisessa perinteessä valmiiksi kirjoitetun ja yhdessä luettavan rukouk-

sen asema on kuitenkin protestanttista traditiota vahvempi eikä merkityseroa ole syytä 

etsiä sanavalinnoista. Kavvana-käsite näyttää tässä yhteydessä keskeiseltä rukoustilai-

suuksien tulkinnassa. Uskonnonharjoitusta ne epäilemättä ovat, ja niiden kytkös us-

konnonopetukseen on kiinteä, vaikka itse rukoukset tapahtuvatkin tuntien ulkopuo-

lella. Oppilaan negatiivisen uskonnonvapauden toteutumiseksi on tärkeää, että rukouk-

siin osallistuminen koetaan vapaaehtoiseksi. Tiukasti tulkittuna tämä taas vaikeuttaa 

rukouksen kokemista koko juutalaista yhteisöä yhdistäväksi toimitukseksi.  

Rukouksella on tärkeä merkitys juutalaisen uskonkäsityksen eli juutalaisen teo-

logian sanallistajana. Tätä teologiaa ja sen käsittelyä opetuksessa tarkastellaan seuraa-

vaksi. 

 

5.4 Oppi ja pyhät kirjat  
Smartin kehittämä uskonto-ilmiön luokittelu seitsemään eri ulottuvuuteen toimii paljon 

käytettynä pohjana sekä uskontotieteellisessä tutkimuksessa että uskonnonopetuksen 

järjestämistä koskevassa keskustelussa. Smartin esittämät uskonnon ulottuvuudet ovat 

rituaalinen, kokemuksellinen, myyttis-narratiivinen, opillinen, eettinen, yhteisöllinen, 

sekä materiaalinen.251 Komulainen korostaa, että on muistettava näiden ulottuvuuksien 

painotuserot eri uskonnoissa. Erityisesti opillisen ulottuvuuden ylikorostamista on 

syytä varoa, etenkin kouluopetuksessa. Uskonnon opetussuunnitelmissa opilla on toki 

 
250 H1; H3. 
251 Smart 2005. 
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asemansa yhtenä uskonnollisen tradition määrittäjänä, mutta eri uskonnot ovat tässäkin 

suhteessa yhteismitattomia.252 

Opin pohjana pidetään juutalaisuudessa kuten muissakin kirjauskonnoissa py-

hiksi määriteltyjä kirjoituksia. Juutalaisuudessa Tooralla on tässä erityisasema. Sen li-

säksi pyhiä kirjoituksia ovat muut Tanakhiin sisältyvät kirjoitukset sekä kaikki Tooran 

tekstiä sisältävä kirjallisuus kuten siddur. Nämä kirjoitukset ovat myös uskonnonope-

tuksen oppimateriaalina. Pyhiä kirjoituksia opetetaan koulussa ensimmäisillä luokilla 

Tooran kertomuksia juutalaisen perinteen mukaan -kirjan (TK) avulla.253 Pyhistä kir-

joista luetaan paitsi kertomuksia juutalaisen kansan historiasta, myös säädöksiä juuta-

laisen elämäntavan noudattamiseen. Varsinaista teologista pohdiskelua niistä ei aina-

kaan kouluopetuksessa nosteta esiin.254 

Juutalaisuus on tekemistä ja elämistä, seurakunnan rabbi painotti.255 Tätä teke-

vää juutalaisuutta koulussa ja seurakunnassa opetetaan, ja siksi opetuksen keskiössä 

ovat edellisissä luvuissa käsitellyt juhlapäivät, rukoukset ja arjen käytännöt. Perintei-

nen uskonnonopetus käsitetään edelleen usein erityisesti uskonnollisten käsitysten ja 

uskonnollisen maailmanselityksen esittelyksi. Juutalaisen uskonnon kohdalla tällaista 

opetusta on oppikirjojen ja havaintoaineiston perusteella hyvin vähän. Juutalaisen us-

konnon traditiossa ei uskonopillisella, toimintaan liittymättömällä keskustelulla ole ol-

lut keskeistä roolia. POPS ohjaa kuitenkin kaikkea uskonnonopetusta käsittelemään 

opiskeltavan uskonnon pyhien kirjojen lisäksi myös sen keskeistä oppia.256 

Juutalaisen uskonkäsityksen totuusväittämiä, dogmeja, ei ole historian kuluessa 

pyritty määrittelemään samassa laajuudessa kuin kristinuskon tai islamin teologiassa. 

Esimerkiksi kristillisen kolminaisuusopin tai eskatologisten teologisten näkemysten 

kaltaista teologista rakennelmaa ei juutalaisessa uskonnossa ole pidetty olennaisena. 

Näyttää siltä, että juutalaisia ovat ajaneet tällaiseen määrittelyyn muiden abrahamilais-

ten uskontojen asettamat haasteet. Esimerkiksi keskiajan Espanjassa elänyt juutalainen 

filosofi ja teologi Josef Albo (1380-1444)257 kiteytti juutalaisen uskon dogmit kolmeen 

totuuteen: 1.Usko yhteen ainoaan korkeimpaan Jumalaan. 2. Usko siihen, että Toora 

 
252 Komulainen 2005, 280–282. 
253 H1; HPK. 
254 H1; H3; HPK. 
255 Rabbin haastattelu. 
256 POPS2014, 273. 
257 https://plato.stanford.edu/entries/albo-joseph/. viitattu 9.1.2018. 
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on välittömästi meille Jumalan antama. 3. Usko siihen, että Jumala on oikeudenmukai-

nen tuomari, joka palkitsee ja rankaisee ihmisten teot ansion ja synnin mukaan.258  

Tämän määrittelyn tavoitteeksi voi toisaalta nähdä juutalaisuuden asettamisen kristin-

uskon ja islamin rinnalle. Toisaalta se osoittaa tiiviisti ne piirteet, jotka erottavat juuta-

laisen uskonkäsityksen muista. Tooran aseman korostaminen erottaa sen islamin opista 

ja ansion ja synnin korostaminen kristinuskon teologiasta. Uskomisen ja uskonnollis-

ten käsitteiden laaja ja systemaattinen tarkastelu ei ole monoteistiselle uskonnolle mi-

tenkään välttämätön piirre, muistuttaa Kellner. Juutalaisuudessa onkin keskitytty ni-

menomaan omalle ryhmälle tarkoitettujen elämäntapasäädösten tulkintaan.259 

Sherwin korostaa riittävän yhteisen hyväksynnän merkitystä opillista perustaa 

määriteltäessä.260 Edellä mainitut Albon kolme periaatetta näyttävät olevan juutalais-

yhteisön sisäiseen konsensukseen perustuva minimi. Haastateltu uskonnonopettaja 

määrittelee keskeiset opit Alboa tarkemmin ja laajemmin, ja perustaa määrittelynsä 

gemaraan.261 Siinä ilmoitetut juutalaisen uskon periaatteet, joita opettaja kutsuu myös 

dogmeiksi, ovat usko yhteen Jumalaan, usko Israeliin Jumalan valittuna kansana ja 

usko Tooraan Jumalan lakina.262 Nämä periaatteet luovat myös perustan juutalaisen 

uskonnonopetuksen sisällölle.263 Näitä teologisia elementtejä voidaan juutalaisuudessa 

tarkastella Pyhien kirjoitusten eli Tanakhin ja sitä selittävän ja tulkitsevan rabbiinisen 

kirjallisuuden avulla. 

 Dogmaattisen muotoilun lisäksi juutalainen teologia voidaan määritellä myös 

toisin, perinteisemmästä juutalaisesta itseymmärryksestä käsin. Neusner kääntää käsit-

teet teologia ja laki heprean aggadaksi ja halakhaksi.264 Nämä muodostavat traditioon 

kokonaisvaltaisen järjestelmän, johon kuuluvat sekä uskonkäsityksen että käyttäyty-

misnormien (rules of attitude ja norms of action) elementit.265 Navè Levinson kuvaa 

juutalaista teologiaa kertovaksi teologiaksi erotuksena systemaattisesta opillisesta poh-

dinnasta, jota kristillisen teologian dogmatiikka edustaa. Hän kuitenkin painottaa teo-

logian tarpeellisuutta. Ortopraksiaa ei voi olla ilman opillista perustaa, ja tämä perusta 

 
258 Vasko 2003, 84; Ehrlich 2007, 594. 
259 Kellner 2006, 44. 
260 Sherwin 2009. 
261 Gemara on osa rabbiinisia kirjoituksia. Se selittää suullisen Tooran vanhinta muistiinmerkittyä osaa, 
Mišnaa.  
262 Myös Harviaisen kolmen kohdan määritelmä sisältää nämä samat ilmaisut. Harviainen 2001a, 51. 
263 H3.  
264 Aggada on rabbiinista opetusta teologisista ja eettisistä aiheista. Se sisältää perimätietoa ja myyttejä 
sekä kirjoitusten selitystä. Neusner 2002, 282. Halakhan – oikean vaelluksen – lähteenä on kirjallinen ja 
suullinen Toora. 
265 Neusner 2002, 149. 
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on juuri teologia. ”Raamatussa ja rabbien teoksissa yksinkertaisesti edellytetään, että 

juutalaiset uskovat Jumalaan, koska he ovat tietoisia historiastaan…”, kirjoittaa Navé 

Levinson. Tämä tietoisuus sisältää omia ja edeltävien sukupolvien kokemuksia Juma-

lan toiminnasta historiassa.266 

Aggadan ja halakhan käsitteiden viitoittamaa narratiivisen teologian taustaa 

vasten uskonnonopetuksen työjärjestys näyttää johdonmukaiselta. Ensin opetetaan his-

toriaa – raamatullisen ajan historiaa Toorasta sekä juutalaisten myöhempää historiaa – 

jossa Jumalan toiminta näkyy, ja vasta sitten osoitetaan tämän teologian käsitteellinen 

perusta. On siten ymmärrettävää, että vasta yläkoulun oppikirjan lopussa käsitellään 

sitä, mitä usein ymmärretään uskonnonopetuksen pääsisällöksi, oppia.267 Siihen 

saakka on käsitelty juutalaista elämäntapaa, juutalaisen ortopraksian perustaa. Vasta 

peruskoulun oppikirjojen viidellä viimeisellä sivulla ryhdytään selvittämään juutalaista 

ortodoksiaa, sitä, minkälaisista uskonkäsityksistä juutalaisessa uskonnossa on kysy-

mys. Aiheeseen on tosin viitattu jo aiemmin esimerkiksi juhlien ja rukousten opettami-

sen yhteydessä. 

Tiina Virtasen tutkimuksessa kuusi suomalaista kuvasi matkaansa juutalaisuu-

teen. Kaikilla heillä oli juutalainen puoliso ja lapsia, jotka kävivät tai olivat käyneet 

juutalaista koulua.268 Tutustuminen uskontoon oli kaikilla kääntyjillä tapahtunut us-

konnollisten tapojen noudattamisen avulla. Vaikka tavat olivat joskus tuntuneet haas-

tatelluista vierailta, olivat ne kuitenkin johdattaneet myös uuden ajatusmaailman 

omaksumiseen. Tapoihin tutustuminen sai aikaan halun oppia, minkälaisesta ajatte-

lusta ne ovat peräisin.269 Tällainen reitti tavoista teologiaan näkyy selvästi myös us-

konnonopetuksessa. 

Opetuksessa ei käydä johdonmukaisesti läpi Tanakhin kirjoja, vaan Heprea-

laista Raamattua lähestytään juutalaisen kalenterin kautta. Oppikirjojen lisäksi luahin 

juhlia käsitellään vähintään teemapäivinä vuosittain, ja niihin liittyvää raamatunhisto-

riallista oppiainesta kasvatetaan ja syvennetään vuosi vuodelta. Keskeisintä on Tooran 

sisällön opiskelu, ja profeettakirjoihin ja muihin kirjoituksiin viitataan satunnaisesti.  

Yläkoulun kirjassa Tanakhiin viitataan alempien luokkien kirjoja useammin, ja siinä 

 
266 Navè Levinson 1992, 18–21. 
267 JUP 93–97. 
268 Virtanen 1999, 101. 
269 Virtanen 1999, 98. 
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kerrotaan käytännöille myös rabbiinisen kirjallisuuden esittämiä perusteluita. Kuiten-

kin jo alakoululaiset oppivat hanukka-juhlan perinteitä ja varhaisten rabbien Hillelin ja 

Shammain koulukuntien opetuksia aiheesta.270 

Yläkoulun kirjan varsinainen teologis-dogmaattinen sisältö tiivistetään viimei-

sen luvun muutamaan sivuun. Peruskoululaisille ei tässä avata Maimonideen laajaa 

esitystä uskontotuuksista,271 vaan korostetaan keskeisimmän ja kiistämättömän opin-

kappaleen asemaa: usko yhteen Jumalaan on se oppi, josta muita opinkappaleita voi-

daan johtaa. Kirjoittajat toteavat Jumalan olemassaolon perustotuudeksi, ”joka on hy-

väksyttävä ilman tutkintaa tai keskustelua”. Tämän hyväksynnän katsotaan syntyvän 

sisäisestä oivalluksesta.272 Jumalausko nähdään siis itsestäänselvänä juutalaisen uskon-

nonharjoituksen vaatimuksena, ja sen osoitetaan sisältyvän väistämättä kaikkeen oi-

kean juutalaisen elämäntavan mukaiseen toimintaan. Vaikka juutalaisuus myös oppi-

kirjojen mukaan on ehdottomasti paljon muutakin kuin uskontoa, oppikirjassa painote-

taan juutalaisen uskonnon keskeistä roolia juutalaisen identiteetin synnyssä. Eettinen 

yksijumalaisuus on kirjan mukaan ”juutalaisuuden lahja sivistykselle”.273  

Jumalauskon lisäksi tärkeänä juutalaisen uskonnon periaatteena pidetään uskoa 

Israelin kansan valintaan. Valinnan perusteeksi yläkoulun kirjassa esitetään, että juuta-

laisten tehtävänä on opettaa maailmalle ”yhtä ainoaa Jumalaa ja kaikkien ihmisten vel-

jeyttä koskevaa totuutta”. Tekstissä korostetaan, että Israelin valinta tuo kansalle en-

nen kaikkea vastuuta, ei muita kansoja ylempää asemaa tai etuja. Lisäksi todetaan, että 

tämä valinta velvoittaa Israelin elämään ”eettisesti kaikkein täydellisintä elämää Juma-

lan ilmaiseman tahdon mukaisesti”.274 Tutkimuksen aineistosta jää epäselväksi, miten 

paljon opetuksessa keskustellaan Israelin kansan määritelmästä nykyään. Millainen 

osuus Israelin valtiolla katsotaan olevan Tooran käskyjen noudattamisessa? Ainakaan 

uskonnollisen sionismin näkemyksen mukaista messiaanista roolia Israelilla ja juuta-

laisten alijalla275 ei aineistossa näy. JUP:n tekstin muotoilu kuvaa selvästi modernin 

ortodoksian suhtautumista juutalaisen uskonnon harjoittamiseen: Juutalaisen kansan 

 
270 JJP, 93. 
271 Maimonides (1137-1204) esitti juutalaisen uskon elementit 13 uskontotuuden muodossa. Hänen 
määritelmänsä juutalaisuudesta ei kuitenkaan ole täysin kiistaton. Lisäksi esitystavan katsotaan olevan 
vastausta kristittyjen ja muslimien teologiseen pohdintaan eikä suinkaan juutalaisuudelle ominaista teo-
logista muotoilua. Altmann 2007, 529–532. 
272 JUP 94–95. 
273 JUP, 94. 
274 JUP, 94. 
275 Alija merkitsee juutalaisen ”paluumuuttoa” raamatullisen Israelin alueelle tai nyky-Israeliin. 
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erityinen tehtävä maailmassa edellyttää erityistä suhtautumista Jumalan ilmoitukseen. 

Tämä ilmoitus on juutalaisuuden mukaan nimenomaan Toora.276 

Kolmas periaate – usko Tooraan Jumalan lakina – aiheuttaa modernissa ympä-

ristössä paljon tulkinnan tarvetta. Oppikirjassa todetaan, että perinteinen juutalainen 

opetus edellyttää epäilyksetöntä uskoa Tooraan jumalallisena ilmoituksena ja elämän-

ohjeena. Kirjassa kuitenkin tähdennetään, että jumalallisen Tanakhin tulkinta elää 

ajassa ja seuraa maailman kehitystä. Muuttumatonta kirjoitettua Tooraa siis tukee jat-

kuvasti täydentyvä suullisen Tooran tulkinta.277 Oppikirjassa ei pohdita kirjallisen 

Tooran ilmoituksen historiallista luonnetta, vaan siihen suhtaudutaan annettuna oh-

jeena. Akateemisen historiallis-kriittisen raamatuntutkimuksen tulokset eivät näytä 

löytäneen tietään juutalaisen raamattuopetuksen materiaaliin. Raamatuntutkimuksen 

periaatteiden esittely olisi varmasti hyödyllistä jo peruskoulun aikana. Oppikirjoissa 

tästä ei kuitenkaan näy merkkiäkään. Asia ei myöskään tullut ilmi havainnointi- tai 

haastatteluaineistossa.  

Raamattutiedon puute oppimateriaalissa selittynee historiallisilla syillä. Kristit-

tyjen tekemään raamattututkimukseen on suhtauduttu varauksella. Akateemisen raa-

matuntutkimuksen historia on lähtöisin lähinnä protestanttisista piireistä, joissa etenkin 

tutkimuksen alkuaikoina kuultiin myös antisemitistisiä äänenpainoja. Nykyään raama-

tuntutkimuksen kenttä on kuitenkin jo paljon laajempi, ja siihen osallistuvat aktiivi-

sesti myös juutalaiset tutkijat.278 Oppimateriaalissa näitä sisältöjä olisi varmasti tar-

peen tarkistaa, jotta oppilaille syntyy opetussuunnitelman mukainen käsitys uskon ja 

tiedon suhteesta sekä uskonnon lähteistä ja niiden historiasta.279 

Teologisia asioita käsitellään hyvin arkisesti ja käytännön kautta vähitellen jo 

alaluokilta lähtien. 3.–4. luokkien kirjassa esitellään juutalaisen uskon perusteita. Luku 

on otsikoitu ”Juutalaiset esineet ja asiat”, ja se sisältää Raamatun ja ”Sefer Toran” li-

säksi kappaleen juutalaisesta ruuasta ja kodin esineistä. Monoteismi osoitetaan selvästi 

juutalaisen uskon perustaksi. Kirjan mukaan usko yhteen Jumalaan – yksi perusdog-

meista – sisältyy šema-rukoukseen.280 Rukouksen ydin on sen ensimmäinen, Jumalan 

 
276 JUP, 96–97. 
277 JUP, 97. 
278 Levenson 1994, 111. 
279 JUOPS2016, 7.–9. lk 
280 JM, 76.  
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ylivertaista ja ainutlaatuista asemaa korostava virke.281 Siddurissa koko rukous on kui-

tenkin paljon pidempi.282 Siinä jumalauskon välttämättömäksi mittariksi sanotaan käs-

kyjen opettaminen ja pitäminen. Israelin kansan säilyminen ja menestyminen omassa 

maassaan on mahdollista vain käskyjä noudattamalla. Tämä Tooran kohta osoittaa sel-

västi, ettei juutalainen jumalausko ilman käskyjen (mitsvojen) pitämistä ole mahdol-

lista.  

Šema-rukousta pidetään usein juutalaisena uskontunnustuksena. Siinä näkyy 

selvästi, miten juutalaista uskonkäsitystä ei pyritä määrittelemään tai tarkentamaan 

Tooran ulkopuolelta. Juutalainen usko sisältää välttämättä pyrkimyksen noudattaa 

Tooran määräyksiä. Kun viitataan juuri šemaan, jonka oppilaat opettelevat hepreaksi 

ja lausuvat yhdessä jumalanpalveluksissa, nousee tämän tekstin tulkitseminen merkit-

tävään asemaan. Opetussuunnitelma ohjaa opettamaan uskonnollisen kielen ominais-

laatua.283 Myös šeman kohdalla tämän voi olettaa nousevan esiin. Rukouksen sisäl-

tämä logiikka on jyrkän johdonmukainen: Jos sadetta ei tule tai sato on huono, se on 

Jumalan rangaistus ja Israelin kansa häviää maastaan. Oppilaalle mitsvojen noudatta-

mista korostavanan lausuman merkitys voi näyttäytyä ensisijaisesti joko historiallisena 

tapahtumana tai erityisesti uskonnollisena lauseena, jossa historiaan viittaamista käyte-

tään tehostamaan viestiä. Tulkintatapaan vaikuttaa tässä myös oman juutalaisuuden 

suuntauksen tulkintaperinne. Ortodoksisen tulkinnan voi olettaa painottavan ensim-

mäistä, reformoidun taas jälkimmäistä tapaa. 

Uskonnollisten tekstien ulkoa opetteleminen on keskeinen osa juutalaisen us-

konnon perinteen siirtämistä seuraavalle sukupolvelle. Tekstit opetellaan hepreaksi. 

Opettajien ja seurakunnan työntekijöiden mukaan suurimmalla osalla koulun oppi-

laista heprean taito on niin heikko, etteivät he ymmärrä opettelemiensa rukousten kir-

jaimellista merkitystä.284 Tekstien sisällön ja merkityksen tutkiminen kuuluisi luonte-

vammin koulun ulkopuoliseen uskonnonopetukseen, sillä tekstin tulkinta sisältää hel-

posti vetoomuksen tulkitsijan tunnustukseen liittymisestä. Jos kouluopetuksessa keski-

tytään tekstien ulkoaopetteluun, tunnustuksellista sitouttamista ei välttämättä tapahdu.  

 Kellner haastaa juutalaisia uudenlaiseen teologiseen tarkasteluun. Kun Maimo-

nideen teologisen määrittelyn motiivina on epäilemättä ollut kristillisen teologian 

 
281 "Kuule, Israel! Herra on meidän Jumalamme, Herra yksin. (Deut. 6:4) Käännös Kirkkoraamatun 
1992 mukaan (2.Moos. 6:4).  
282 Koko šemaan sisältyvät edellisen jakeen lisäksi Deut. 6: 5–9; 11:13–21 sekä Lev. 15: 37–41.  
283 POPS2014, 273. 
284 H1, H3, H5. 
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haasteisiin vastaaminen, nousevat nykyajan juutalaisen teologian haasteet muualta 

kuin kristinuskosta. Oman juutalaisen uskonopin pohdintaan pakottavat nyt valistuk-

sen perintö ja emansipaatio.285 Tällainen ajattelutapa asettaa haasteita myös uskonnon-

opetukselle. Vaikka juutalaista elämäntapaa opetetaankin pyhien kirjoitusten perus-

teella, sisältyy nykyaikaiseen kouluopetukseen väistämättä myös vaatimus kriittisen 

ajattelun opettamisesta. Tähän uskonnollisia oppilauseita käsittelevä kriittinen tarkas-

telu antaisi hyvän mahdollisuuden.  

Kriittiseen pohdintaan ohjaavat myös opetussuunnitelman perusteet. Niissä ko-

rostetaan uskonnollisten perustietojen lisäksi ajattelutaitojen oppimista ja uskontojen 

kulttuurista ja inhimillistä merkitystä.286 Tämän toteutuminen edellyttää uskonnonope-

tukselta myös teologista ja uskontototieteellistä otetta, luonnollisesti oppilaan ikätason 

huomioiden. Yläkouluvaiheessa opinkäsitysten avaaminen on varmasti jo tarpeellista. 

Myös eettisten kysymysten pohdinnan edellytyksenä on uskonnon opin ääneen lausu-

minen. Oppikirjoista ei käy ilmi, onko tällaiselle pohdinnalle aikaa ja tilaa juutalai-

sessa uskonnonopetuksessa. On oletettavaa, että oppilailla, jotka ovat koko kouluai-

kansa opiskelleet ja toteuttaneet juutalaista elämäntapaa ja kalenterijuhlia, on syntynyt 

kysymyksiä näiden käytäntöjen perusteluista. Oppimateriaalin perusteella perusteluita 

etsitään uskonnollisesta kirjallisuudesta. Havainnoiduilla tunneilla kävi ilmi, että käy-

täntöjen perusteluja pohditaan ainakin yläkoulun tunneilla myös historiallisesta kon-

tekstista. Koska opetussuunnitelma edellyttää oppilaan saavan aineksia ja välineitä 

oman maailmankatsomuksensa rakentamiseen, on olennaista, ettei maailmankatso-

musta tarjoilla valmiina pakettina, vaan sen sisällöt avataan kriittiselle tarkastelulle. 

Tällöin pelkkä uskonnollinen perustelu ei riitä. 

Juutalaisen uskonnon suuntauksista kriittistä ajattelutapaa suhteessa oman us-

konnon traditioon painottaa eniten reformijuutalaisuus. Sen mukaan monet elämänta-

paan liittyvät ohjeet ovat aikaan sidottuja.287 Keskeinen painotus on alistaa Tooran 

säädökset kriittiselle tarkastelulle ja etsiä niihin uudenlaista suhtautumista oman ai-

kamme kontekstissa.288 Tällaista suhtautumistapaa ei ole nähtävissä tutkitussa oppima-

teriaalissa eikä havainnoidussa opetuksessa. Juutalaisen koulun uskonnonopetus nou-

dattaa siis selvästi ortodoksista traditiota.  

 
285 Kellner 2006, 128. 
286 POPS2014, 141. 
287 Neusner&Avery-Peck 2004, 107–108. 
288 Amerikkalaisten reformijuutalaisten rabbien julistus Pittsburgh Platform1999. https://www.je-
wishvirtuallibrary.org/reform-judaism-modern-statement-of-principles-1999. viitattu 26.8.2018. 
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Ortodoksisen, oikeauskoisen juutalaisuuden sisältö on teknisesti selvä: kirjalli-

nen Toora ja sen rabbiininen tulkintaperinne on Jumalan antamaa ja edelleen voi-

massa. Juutalainen usko ja elämäntapa eivät ole historiallisia ihmisen tuottamia käy-

täntöjä vaan yliluonnollisen ilmoituksen ohjaamia tapoja. Tässä ortodoksia on selvästi 

eri linjoilla kuin reformijuutalaisuus.  

 Juutalaisuuden uskonnonharjoitus pohjautuu vahvasti rukouskirja siddurin esit-

tämälle rukousjärjestykselle ja teksteille, jotka ovat pääosin peräisin suoraan Ta-

nakhista. Henkilökohtaisen uskonkokemuksen pohtiminen ja spiritualiteetista keskus-

teleminen eivät siten ole keskeistä ortodoksijuutalaisuuden kohdalla. Oppikirjojen ja 

havainnointiaineiston sekä haastattelujen perusteella keskustelua uskonnollisuudesta ja 

sen kokemisesta ei juuri synny oppitunneillakaan. Keskeiseksi uskonnollisuuden il-

mentymäksi voidaan katsoa yhteiseen traditioon liittyminen, joka tapahtuu lähinnä ar-

jen ja pyhän rukouksiin osallistumalla. Olisi mielenkiintoista selvittää, kokevatko op-

pilaat lausuvansa tällöin uskonnollisia totuuslauseita, ja aiheuttaako tämä heissä poh-

dintaa tai jopa ristiriitoja.  

Oppikysymyksessä on POPS:n mukaan keskeistä käsitellä oman uskonnollisen 

perinteen monimuotoisuutta ja sen suhdetta toisiin uskonnollisiin perinteisiin.289 Us-

konnon sisäisen monimuotoisuuden esiin nostaminen on yksi uusimman opetussuunni-

telman avauksia. Tähän haasteeseen vastaaminen on juutalaisessa uskonnonopetuk-

sessa selvästi kesken. Juutalaisuudessa perinteinen opillinen perusta on suuntauksesta 

riippumatta sama. Muissa kuin ortodoksisessa suuntauksessa Tooran määräyksiä kui-

tenkin tulkitaan siten, että osaa määräyksistä pidetään nykyaikana velvoittavampina 

kuin toisia. Vaikka temppeliin liittyvät säädökset ovat kaikkien suuntausten mukaan 

tällä hetkellä tarpeettomia, ovat ortodoksien mukaan muut määräykset edelleen voi-

massa ja jokaista juutalaista velvoittavia.290 Keskeisiä yhteiskunnan arvojen kanssa 

usein törmääviä kysymyksiä ovat poikien ympärileikkaus ja sukupuolten erottaminen 

sekä naisen asema esimerkiksi uskonnollisen johtajuuden kohdalla. Reformijuutalai-

suudessa näitä aiheita on perinteisesti käsitelty avoimesti ja keskustelu jatkuu.  

Myös ortodoksisessa juutalaisuudessa keskustelu on kiihtynyt ja monipuolistu-

nut. Suomessa sitä käydään esimerkiksi Helsingin seurakunnan Hakehila-lehdessä.291 

 
289 POPS2014, 273. 
290 Neusner&Avery-Peck 2004, 107–108. 
291 Muir&Tuori 2019, 30. 
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Esimerkiksi Shaulin tutkimus292 ympärileikkauksesta suomenjuutalaisten keskuudessa 

osoittaa, että keskustelulle on tarvetta. On selvää, että tätä keskustelua tulee käydä 

myös koulussa ja sen uskonnonopetuksessa. Tähän velvoittaa myös opetussuunnitelma 

muistuttaessaan uskonnon monimuotoisuudesta. POPS:ssa huomautetaan erikseen, että 

erityiseen maailmankatsomukseen tai kasvatusopilliseen järjestelmään perustuvassa 

perusopetuksessa (kuten HJYK:ssa) oppilaita ei sitouteta ”tiettyyn opetuksen taustalla 

olevaan maailmankatsomukseen”.293  

 

5.5  Juutalainen ja sekulaari etiikka 
POPS:n perusteissa yksi uskonnonopetuksen pääsisällöistä on eettinen kasvatus. 

Teema otsikoidaan Hyväksi elämäksi (S3). Tähän sisältöalueeseen kuuluu esimerkiksi 

empatia- ja muiden elämäntaitojen opettamista sekä vuosiluokittain syvenevää keskus-

telutaitojen harjoittelemista. Seuraavassa keskitytään tutkimuskysymyksen mukaisesti 

erityisesti oppimateriaalin ja havainnoinnin perusteella syntyvään käsitykseen juutalai-

sen uskonnon etiikasta. 

Juutalainen uskonnonopetus ohjaa oppilasta eettiseen ajatteluun rabbiinisen 

juutalaisuuden eettisten periaatteiden mukaan. Niiden mukaan ihmisellä on erityis-

asema kaikkien luotujen keskuudessa. Vain ihminen tuntee eettisen käyttäytymisen 

vaatimuksen, mutta samalla hänellä on kyky ja taipumus sekä hyvään että pahaan. 

Raamatullinen etiikka tunnustaa ihmisen vapaan tahdon ja korostaa hänen vastuutaan 

Jumalan osoittaman oikean tien seuraamisessa. Tämä oikea tie on ilmoitettu Tooran 

määräyksissä.294 On siis johdonmukaista, että uskonnonopetuksessa etiikan sisältöjä 

tarkastellaan nimenomaan Tooran pohjalta. 3.–6. luokilla yhdeksi opetuksen tavoit-

teeksi on kirjattu uskon ja tekojen välisen suhteen sekä Tooran erityisaseman pohtimi-

nen.295  

Juutalaisen etiikan säädökset ja niiden soveltamisohjeet löytyvät suullisesta ja 

kirjallisesta Toorasta. Uskonnon opillista sisältöä ja etiikkaa on siksi hyvin vaikea 

 
292 Shaul 2017. 
293 Erityiseen maailmankatsomukseen tai kasvatusopilliseen järjestelmään perustuvassa perusopetuk-
sessa toiminnan, kasvatuksen ja opetuksen tulee noudattaa perusopetukselle asetettuja yleisiä kasvatus-
tavoitteita ja opetukselle asetettuja tavoitteita. Opetuksessa noudatetaan näitä perusopetuksen opetus-
suunnitelman perusteita sitouttamatta oppilaita tiettyyn opetuksen taustalla olevaan maailmankatsomuk-
seen tai kasvatusjärjestelmän taustalla olevaan arvo- tai kasvatusfilosofiseen näkemykseen. POPS2016, 
94. 
294 Navé Levinson 1992, 67–70. 
295 JUOPS2016. 
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erottaa toisistaan juutalaisessa uskonnossa. ”Sinun tehtäväksesi jää valita, mikä on oi-

kein ja mikä väärin. Juutalaisuuden opiskeleminen auttaa tekemään oikean valin-

nan.”296 Näin tiivistää alaluokkien oppikirja juutalaisuuden opiskelun tavoitteen. 613 

Tooran määräystä on jaettu kiellettyihin ja vaadittaviin tekoihin. Niiden tarkasta opis-

kelusta kouluopetuksessa ei kuitenkaan ole kyse. Jeled-sivusto tiivistää selkeästi etii-

kan ja Tooran käskyjen merkityksen. Se muistuttaa, että käytännössä käskyjen noudat-

taminen ei ole yhtä hankalaa kuin niiden lukumäärä antaa ymmärtää. Osa määräyksistä 

koskee erityisryhmiä (papistoa) tai asioita (esimerkiksi temppelijumalanpalvelusta) 

eikä niitä tarvitse tai voi noudattaa. Iso osan huomautetaan puolestaan olevan nykyih-

miselle normaalia käyttäytymistä kuten esimerkiksi käsien peseminen ennen ruokai-

lua.297  

Juutalainen etiikka pohjautuu ennen kaikkea käsitykseen ihmisen vapaasta tah-

dosta. Perisynnin käsitettä ei tunneta, vaan ihminen on syntyessään hyvä ja elämänsä 

aikana itse vastuussa teoistaan. Jeled-oppimateriaalisivustolla esitetään juutalaisen 

etiikan ihanteet tiiviisti ja selkeästi: Juutalaisen tulee rakastaa ja kunnioittaa Jumalaa, 

tavoitella pyhyyttä, opiskella Tooraa, kunnioittaa Israelin maata, pitää elämää pyhänä, 

rakastaa lähimmäistään, kunnioittaa toisen ihmisarvoa, kohdella kaikkia tasa-arvoi-

sesti, rakastaa oikeudenmukaisuutta, olla myötätuntoinen sekä kantaa vastuunsa itses-

tään ja ympäristöstään.298 

Oppilaat oppivat käyttämään Tooran määräyksistä mitsva-sanaa. Näin kaikki 

uskonnollinen ja eettinen toiminta liittyy Tooraan. JM-kirjan mukaan rabbiinin tehtä-

vässä olennaisinta on mitsvojen ”tekeminen” tai ”täyttäminen”.299 Rabbiini kuvataan 

kirjassa jonkinlaisena oikeudenmukaisuuden esitaistelijana. Hänen opetus-, kasvatus- 

ja neuvontatehtäväänsä korostetaan ihmiselämän eri vaiheissa. Mitsvoista kerrotaan, 

että ne ovat joko ihmisen ja Jumalan tai kahden ihmisen välisiä asioita. Kirjan teksti ei 

avaa mitsvan merkitystä tarkemmin. Esimerkiksi mitsvojen täyttämisen tai laiminlyö-

misen seurauksista ei kerrota.300  

Mitsvoista keskeisimmät, kymmenen käskyä, kuuluvat itsestään selvästi ala-

luokkien oppimateriaaliin.301 Oppikirjassa painotetaan myös šemaa ja sen ohjetta 

 
296 JM, 19. 
297 Jeled-sivusto: käskyt. viitattu 8.7.2017. 
298 Jeled-sivusto: käskyt. viitattu 8.7.2017. 
299 JM, 6–7. 
300 JM, 11–15. 
301 JM, 51. 
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mitsvojen seuraamisesta moraalin perustana. Kirjassa myös sidotaan tiukasti yhteen 

opiskelu ja etiikka: ”Vain opiskelemalla tiedämme, mitä meidän pitää tehdä.” Tässä 

muistutetaan sekä Tooran opiskelun että maallisen opiskelun merkityksestä, ja juuta-

laisen velvollisuudesta ”yrittää parantaa asioita”.302 Selvästi on kuitenkin läsnä juuta-

lainen uskonnollinen näkemys siitä, että Jumalalla on suvereeni valta päättää, miten 

ihmisen tulisi toimia. Tätä osoittaa esimerkiksi kirjan tehtävä, jossa oppilaan tulee kir-

joittaa ylös asioita, joita Jumala haluaa tai ei halua ihmisen tekevän.303 Edellä maini-

tusta uskonnollisten mitsvojen käsittelystä voi syntyä kuva ”hyvästä juutalaisesta”. 

Stern kertoo opinnäytteessään, miten oppilas meni kotiin ja sanoi vanhemmalleen, 

ettei tämä ole hyvä juutalainen, koska ei pidä kosheria kotona.304 Erilaisten eettisen 

ajattelun mallien käyttäminen, etenkään seurausetiikan johdonmukainen soveltaminen 

ei ole yhdistettävissä ainakaan JM-kirjan kuvaan juutalaisesta etiikasta. Tooran käs-

kyjä on kirjan mukaan noudatettava riippumatta siitä, millaisia seurauksia noudattami-

sesta koituu esimerkiksi sosiaalisessa elämässä. 

5–6-luokkien opetussuunnitelmassa hyvä elämä -sisältöalueen oppisisällöksi 

mainitaan juutalaisuuden eettisten periaatteiden käsitteleminen esimerkiksi Pirke avo-

tin ja muun eettisen kirjallisuuden avulla.305 Oppikirjassa kerrotaan, että oppilaalla on 

jo luonnostaan tieto oikeasta ja väärästä. Tässä eettisen toiminnan ohjeena painotetaan 

vanhempien ja opettajien ohjausta Tooran ohjeiden lisäksi.306 Samalla annetaan myös 

arvo ihmisen luonnolliselle moraalitajulle. 

 Yläkoululaisten oppikirja kuvaa uskonnollisia velvoitteita, esimerkiksi rukous-

hihnojen (tefillin) käyttöä ja raamatunlausekotelon (mezuzan) kiinnittämistä oven-

pieleen juutalaisena velvollisuutena.307 Samoin perustellaan košer-ruokasäännöksiä.308 

Oppikirjan perusteella nämä velvollisuudet eivät eroa luonteeltaan esimerkiksi van-

hemman velvollisuudesta huolehtia lapsistaan tai ihmisen velvollisuudessa huolehtia 

puheensa puhtaudesta.309 Vaikka juutalaisen etiikan kannalta näin olisikin, on oppilaan 

ajattelutaitojen kehittämisen kannalta olennaista erottaa ihmisen eettinen pohdinta ja 

 
302 JM, 76. 
303 JM, 79. 
304 Stern 2002, 68. 
305 JUOPS2016. 
306 JJP, 13. 
307 JUP, 23; 66. 
308 JUP, 68. 
309 JUP, 73; 71. 



 

 75 

toiminta toteltavista uskonnollisista käskyistä. Tätä erottelua näyttää havainnoitujen 

oppituntien perusteella tapahtuvankin ainakin yläluokilla.310 

Seuratuilla viidennen luokan uskonnon tunneilla käsiteltiin opetussuunnitelman 

mukaisesti YK:n lapsen oikeuksien julistusta. Tunnilla käytettiin Unicefin oppimateri-

aalia. Tässä yhteydessä julistuksen eettisiä perusteita ei tarkasteltu juutalaisen etiikan 

pohjalta, vaan materiaalin kertomuksien pohjalla katsottiin olevan ikään kuin kiistämä-

tön annettu yhteinen perusta, luonnollinen moraalitaju. On mielenkiintoista, että esi-

merkiksi eräässä materiaalin tarinassa ilmennyt itsemurhan ajatus ei kirvoittanut oppi-

laista tai opettajasta viittausta juutalaisuuden näkemyksiin aiheesta311. Lapsen oikeuk-

sia käsitellyt tunti osoitti osaltaan, että opetuksessa seurataan opetussuunnitelman pe-

rusteita sekä sisältöalueiden että tavoitteiden osalta. Toisin sanoen myös sekulaarin 

etiikan ajatus on opetuksessa läsnä. Se vastaa tosin hyvin myös juutalaisen etiikan kes-

keistä periaatetta, ihmisen oikeutta elämään, jota myös opettajat korostivat haastatte-

luissa.312 

Sekulaarin etiikan yhteen ohjeeseen, YK:n ihmisoikeuksiin, keskitytään erityi-

sesti yläkoulun uskontotunneilla. JUOPS:n mukaan yläluokkalaiset opiskelevat seku-

laarin etiikan peruskäsitteitä ja teorioita sekä erityisesti Lähi-idän uskontojen eettisiä 

opetuksia. Juutalaisen etiikan kohdalla opetussuunnitelmassa erotetaan mitsvat niistä 

johdetuista tavoista ja riiteistä.313 Opetussuunnitelma kiteyttää tässä hyvin vanhan op-

pimateriaalin ja uuden POPS:n painotuseron: myös omaa uskontoa pyritään tarkastele-

maan ajattelutaitojen kehittyessä yhä objektiivisemmin ja analyyttisemmin – ei vain 

opiskelemaan tarkemmin sen oppeja tai historiaa. Tämä näkyi myös havainnoiduilla 

oppitunneilla. Kahdeksannen luokan tunnilla keskusteltiin sosiaalisesta hyvinvoin-

nista. Opettaja osoitti eri uskontojen tapoja huolehtia vähäosaisista ja selitti esimer-

kiksi muslimien almuveron asemaa uskonnollisena määräyksenä ja hyvinvoinnin var-

mistajana.314 

Hyvän elämän sisällöissä mainitaan yläluokilla ihmisoikeusetiikan lisäksi us-

kontodialogi.315 Dialogi on välttämätöntä etenkin kristityn enemmistön keskellä elä-

 
310 HPK. 
311 HPK. Juutalaisuudessa itsemurha on rabbiinisen tulkinnan mukaan kielletty, vaikka yksiselitteistä 
kieltoa ei Toorasta löydykään. Rabinowitz et al. 2007, 295–297. 
312 H3; H5. 
313 JUOPS2016. 
314 Havainnointimuistiinpanot 22.9.2016. 
315 JUOPS2016. 
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ville juutalaisille. Oppikirja osoittaa tähän hyvän perustan: sielun pelastus ei juutalai-

suuden mukaan kuulu vain tiettyyn uskontoon, vaan se on palkinto oikeamielisyydestä 

kaikkiin kansoihin kuuluville ”tulevassa maailmassa” (ha-olam ha- ba). Kaikista ei 

siis tarvitse tulla juutalaisia. Myös muiden abrahamilaisten uskontojen opeissa on oi-

keita asioita, toisin sanoen juutalaisuuden mukaista opetusta.316  

Oppikirjassa muistutetaan kuitenkin juutalaisuuden selvästä yksijumalaisuuden 

periaatteesta, josta esimerkiksi kristinuskon katsotaan poikkeavan. Kanta on selkeä. 

”Juutalaisuus ei kerta kaikkiaan jousta eikä sovittele tässä peruskäsityksessään”, kir-

jassa todetaan.317  Dialogiin käyvän oppilaan voi tämän pohjalta olla vaikea asettua 

kuuntelemaan kristityn perustelua omalle monoteismikäsitykselleen. Toisen uskonnon 

uskonkäsityksestä opettamisessa on aina mahdollista, että on tulkinnut toisin kuin toi-

sen uskonnon edustaja itse. Rajanveto nimenomaan kristinuskon suuntaan on historial-

lisesti ymmärrettävä, mutta riittäisikö nykyopetuksessa pelkkä oman uskonkäsityksen 

perustelu ilman kristinuskon tai muiden uskontojen tulkinnan tuomitsemista monoteis-

min vastaiseksi? Dialogia muiden katsomusten kanssa vaikeuttaa tämän kysymyksen 

kohdalla erityisesti se, että juutalaisen monoteismikäsityksen vastainen ajattelu katso-

taan jumalanpilkaksi (blasphemy). Tällainen jumalanpilkka taas rikkoo Nooan lakeja, 

joiden noudattaminen katsotaan muiden kuin juutalaisten hyvän elämän ehdoksi.318 

Katsomusdialogin kannalta juutalaisen uskonnon opetus on samassa veneessä muun 

uskonnonopetuksen kanssa: oma ulossulkeva selvärajainen uskonkäsitys ei helposti 

kannusta tutustumaan toisenlaiseen ajatteluun. Juutalaisuuden kannalta helpotusta toi-

saalta kuitenkin tuo lähetysajatuksen puuttuminen.  

Juutalaisen etiikan erityispiirteenä on käsitys, että juutalaisuudesta ei voi erota 

toiseen uskontoon kääntymällä, vaan liitto (brit) sitoo. Liiton velvollisuuksia voi tosin 

olla noudattamatta.319 Oppikirja mainitsee tämän, mutta ei kerro, mitä tästä seuraa. 

Tästä voisi saada tunnilla aikaan kiinnostavia keskusteluja ja eettistä pohdintaa.  

Sekulaarin etiikan alueelle kuuluu Juutalaisen koulun yhteys Israelin kansallis-

rahaston paikallisjärjestöön (Keren kajemet tai KKL). Järjestö perustettiin alun perin 

Israelin valtion perustamisen rahoitusta varten. Nykyään se on profiloitunut ekolo-

giseksi järjestöksi, jonka varoilla pyritään esimerkiksi ehkäisemään aavikoitumista ja 

 
316 JUP, 97. 
317 JUP, 95. 
318 Schwarzschild, S. et al. 2007. 
319 JUP, 96–97. 
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parannetaan vesihuoltoa Israelissa. KKL:n kanssa yhteistyössä Juutalainen koulu yh-

distää kestävän tulevaisuuden rakentamista sionistiseen ajatteluun.320 

 

  

 
320 H1; H3; HJYK:n vuosikertomus 2016–2017. 
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6. Juutalaisen uskonnonopetuksen erityispiirteitä 
Seuraavassa tarkastellaan juutalaiseen uskontoon ja sen opettamiseen liittyviä piirteitä, 

jotka näyttäytyvät erityisinä haasteina tai mahdollisuuksina, kun niitä verrataan val-

tauskonnon opetukseen tavallisessa suomalaisessa peruskoulussa. Näitä erityispiirteitä 

ei voida suoraan havaita uskonnon opetussusuunnitelmista, mutta Juutalaisessa kou-

lussa ne tulevat helposti tunnistettavaksi. Kaikkea uskonnonopetusta koskeva tunnus-

tuksettomuuden tavoite näyttäytyy juutalaisuuden kohdalla erilaisena kuin valtauskon-

non opetuksessa. Sitä haastaa etenkin juutalaisessa koulussa tapahtuva uskonnon har-

joittaminen, jolla on näkyvämpi asema kuin tavallisessa peruskoulussa. Myös juutalai-

set kielet ja juutalaisen kansan historian opetus tuovat oman lisänsä opetussisältöihin. 

Lisäksi seuraavassa tarkastellaan Israelin valtion ja sionistisen ajattelun asemaa sekä 

sukupuolirooleja uskonnonopetuksen yhteydessä. 

  Koska HJYK:n oppilaiden perheet ovat sitoutuneet koulun modernin ortodok-

sian perinteen mukaiseen juutalaiskasvatukseen, ei esimerkiksi katsomusten välistä 

dialogia juuri voi tapahtua kouluympäristössä. Tämä on eräs uskonnonopetuksen teh-

tävistä, jotka koskevat kaikkia vuosiluokkia.321 Edelleen keskeisenä haasteena kou-

lussa koetaan myös uskonnonopetuksen tunnustuksettoman luonteen toteuttaminen. 

Edellä mainitut haasteet ovat selvästi kääntöpuolia sille mahdollisuudelle, että yhtenäi-

sessä juutalaisessa kouluympäristössä oppilaan on mahdollista rakentaa juutalaista 

identiteettiä ilman enemmistön katsomuksen luomaa assimilaation painetta. ”Kuiten-

kin laki on laki, ja sen nämä täällä ottavat tosissaan,” kuten israelilainen seurakunnan 

työntekijä totesi.322   

 

6.1  Tunnustuksettomuus haasteena 
Tunnustuksettomuuden vaatimus on nykyisen peruskoulun uskonnonopetuksen kes-

keisin julkisen keskustelun herättäjä. Vuoden 2003 uskonnonvapauslain jälkeen us-

konnonopetus määriteltiin tunnustuksettomaksi oppilaan oman uskonnon opetukseksi. 

Käytännössä muutoksessa otettiin pohjaksi evankelisluterilaisen uskonnon opetus, 

jonka opetussuunnitelma edusti jo valmiiksi tunnustuksetonta opetusta. Painotus siirtyi 

 
321 POPS214, 273.  
322 H2. 
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näin myös positiivisen uskonnonvapauden suuntaan eikä enää puhuttu mahdollisuu-

desta vapautua uskonnonopetuksesta.323  

Ongelmia syntyy lähinnä tunnustuksettomuuden käsitteen tulkinnasta. Käsite 

on muodostunut hyvin arvolatautuneeksi, toteaa Kimanen. Tunnustuksellisuutena pi-

dettäville asioille annetaan vahva negatiivinen sävy eikä niiden katsota kuuluvan kou-

luympäristöön.324 Tunnustuksellisuuden voidaan katsoa merkitsevän ensinnäkin us-

kontokuntasidonnaisuutta ja persoonallisen vakaumuksen ilmaisemista. Tämä tulkinta 

on ilmeisesti yleisin, kun käydään keskustelua vaatien tunnustuksettomuuden toteutu-

mista. Toiseksi tunnustuksellisuuden käsitettä on kuitenkin luontevaa käyttää myös 

viitattaessa oppilaan oman uskontokunnan perusteella määräytyviin opetuksen lähtö-

kohtiin, kirjoittaa Pyysiäinen.325 Nykyinen suomalainen malli erottaa nämä tulkintata-

vat. Lainsäädäntö edellyttää oppilaan oman uskonnon opetuksen olevan ”tunnustukse-

tonta” viitaten ensin mainittuun tulkintaan. Uskonnonopetuksen lähtökohdat voivat 

siis määräytyä oppilaan oman uskontokunnan mukaan, mutta opetuksen tavoitteena ei 

saa olla siihen sitouttaminen.  

Juridisesta näkökulmasta katsoen voidaan oman uskonnon opetuksella toteut-

taa uskonnonvapautta sekä enemmistön että vähemmistön kohdalla.326 Tällöin on mah-

dollista ohittaa tunnustuksellisuuden teologinen näkökulma, siis vaatimus opettajan ja 

oppilaiden liittymisestä omalla vakaumuksellaan uskontokunnan tunnustukseen. Ope-

tuksen lähtökohtana pidetään tällöin kuitenkin omaa uskontoa ja sen näkökulmia. Tätä 

lähtökohtaa Pyysiäinen kutsuu tunnustuksellisuuden pedagogiseksi näkökulmaksi ja 

toteaa samankaltaisten pedagogisten ratkaisujen olevan myös esimerkiksi maantiedon 

ja historian opetuksen lähtökohtana.327  

Tunnuksellisuuden pedagogista näkökulmaa alleviivaa opettajan asiantuntijuus 

uskonnon oman näkökulman esiintuojana. Vähemmistöuskontojen kohdalla tämän asi-

antuntijuuden mahdollistajana pidetään helposti erityisesti opettajan ”natiiviutta” kat-

somuksen edustajana. Keskustelua tästä on käyty esimerkiksi katolisen uskonnon ja 

islamin kohdalla. Katolisen uskonnon opettaja muistuttaa, että tunnustuksettomuus ei 

 
323 Sakaranaho & Salmenkivi 2009, 459. Uskonnonopetuksen kehityksestä ks. luku 2.3. 
324 Yliopistotutkija Anuleena Kimanen blogissaan https://katsomukset.fi/2018/11/15/tunnustuksellista-
vai-ei/. viitattu 14.7.2019. 
325 Pyysiäinen 1998a, 63–64. 
326 Pyysiäinen 1998a, 64. 
327 Pyysiäinen 1998a, 65–66. 
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tarkoita arvovapautta ja että opettajan identiteetti ja elämänkokemus kulkevat opetuk-

sessa mukana myös uskonnon oppiaineessa.328 Juutalaisessa koulussa uskonnonopetta-

jat ovat juutalaisia, vaikka koulussa työskentelee myös ei-juutalaisia opettajia. Uskon-

nonopettajan mahdollinen ei-juutalaisuus ei ole toistaiseksi tullut esille, mutta haastat-

telujen perusteella sitä pidettäisiin hankalana nimenomaan asiantuntijuuden kan-

nalta.329 Tällainen natiiviuden ja asiantuntijuuden samastaminen on siis vähemmistö-

uskonnoille tavanomaista. Voidaan päätellä, että käsitteiden erottaminen onkin jälleen 

nimenomaan enemmistöuskonnon opetuksesta tuotava tapa, joka halutaan nostaa 

yleiseksi tavaksi.330 

Seppälä pohtii oppimiskäsityksen ja uskonnonopetuksen suhdetta ja toteaa, että 

tunnustuksellisuutta osuvampi käsite opetuksessa voisi olla sitoutuneisuus. Opettajan 

sitoutuneisuus opettamaansa aineeseen ja sen aiheisiin on hänen mukaansa konstrukti-

vistisessa oppimiskäsityksessä keskeistä. Koska opetuksen keinoin ei voida päästä sii-

hen, että oppilas ajattelisi uskonnollisista asioista samoin kuin opettaja, on tunnustuk-

sellisuuden kohdalla korkeintaan todettava, että opettaja on tai ei ole sitoutunut opetta-

maansa asiaan.331 Tämän sitoutuneisuuden osoittaminen opetuspuheessa on olennaista, 

kun tarkastellaan oppilaan kokemusta opetuksen tunnustuksellisuudesta ja mahdolli-

sesta sitouttavasta otteesta. 

Nykyisen opetussuunnitelman ja vuoden 2003 uskonnonvapauslain mukaan us-

konnonopetuksessa ei edellytetä oppilaan kokevan opetettavaa uskontoa omaksi va-

kaumuksekseen. Tämä johtuu siitä, että uskonnonopetus perustuu lain mukaan nimen-

omaan uskonnollisen yhteisön jäsenyyteen, eikä siten alaikäisen oppilaan kohdalla 

välttämättä vastaa hänen omaa vakaumustaan vaan ainoastaan hänen vanhempiensa 

päätöstä. Jos siis pyritään kunnioittamaan vanhempien lisäksi myös lapsen omaa ajat-

telun- ja uskonnonvapautta, on uskonnonopetuksessa oltava hyvin sensitiivinen, esi-

merkiksi käytettäessä me ja muut -puhetapaa.  

Juutalaisen koulun juutalaisaineiden opetuksella pyritään ”vahvistamaan oppi-

laiden juutalaista identiteettiä”332. Tässä ei viitata erityisesti juutalaisuuteen uskontona 

tai uskonnonopetukseen. Voidaan siis ajatella, että ”juutalainen identiteetti” merkitsee 

 
328Katolisen uskonnon opettaja Osmo Vartiainen blogissaan. https://www.uskot-resa.fi/_____blogi/tun-
nustukseton_vai_asiantuntija/. viitattu 9.7.2019. 
329 H1; H3. 
330 Sakaranaho & Salmenkivi 2009, 461. 
331 Seppälä 1998, 126–127. 
332 http://www.hjyk.fi/fi/arvot. viitattu 11.7.2017. 
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tässä nimenomaan kansallista tai kulttuurista identiteettiä. Ilmaus on kuitenkin mah-

dollista tulkita myös toisin: koulu pyrkii vahvistamaan oppilaan uskonnollisen juuta-

laisen identiteettiä. Tämä tulkinta on johdonmukainen sen kanssa, että koulun juuta-

laiskasvatus seuraa modernin ortodoksian perinnettä. Sen mukaan juutalaisuus sisältää 

itsestään selvästi uskonnollisen vakaumuksen.333 Koko koulun toiminnan näyttää tässä 

mielessä läpäisevän uskonnollinen tunnustuksellisuus. Havainnoinnin perusteella näyt-

tää siltä, että mahdollisuus uskonnollisen perustan kyseenalaistamiseen on kuitenkin 

läsnä erityisesti uskonnonopetuksessa, jossa keskustelulle on tilaa. Uskonnollisessa 

toiminnassa kuten rukouksissa, kipan käytössä tai ruokailuun liittyvissä tavoissa oppi-

laan mahdollisuus erilaisen vakaumuksen ilmaisemiseen on lähinnä kieltäytyminen. 

Tätä myös tapahtui havainnoiduissa tilanteissa, eikä siihen juuri kiinnitetty huo-

miota.334 

Tunnustuksellisuuden näkökulmaa loiventaa osaltaan juuri opetussuunnitelman 

tavoite, jossa perehdytään oman uskonnon monimuotoisuuteen. Juuri uskonnon tun-

neilla käy siis selvästi ilmi, että juutalaisuutta on monenlaista, myös uskonnotonta. 

Vaikuttaa siltä, että opetussuunnitelma on tässä mielessä tärkeä ohjaaja yhteisössä, 

joka helposti pyrkii määrittelemään itsensä homogeenisemmaksi kuin onkaan. Tämän 

pyrkimyksen koulussa aiheuttaa luonnollisesti tiivis yhteys omaan seurakuntaan ja sen 

edustamaan juutalaisuuden tulkintatapaan. Viime aikojen muuttoliike on kuitenkin 

monimuotoistanut juutalaisuutta myös seurakunnan sisällä.  

Tunnustuksellisuuden näkökulmaa pohditaan Juutalaisessa koulussa opettajien 

haastattelujen mukaan paljon. Tämä kuuluu opetuksessa huolellisena opetuspuheena. 

Havainnoiduissa tilanteissa ei käytetty yhteiseen vakaumukseen liittyvää kieltä. Juh-

lien vietossa me-kieli kuitenkin korostui. Tämän voi tulkita nimenomaan kulttuuriseksi 

oman ryhmän edustamiseksi. Lapset esimerkiksi kertoivat pukeutuneensa juhlavasti, 

”kun meillä on juhla”. Opettajan kysyessä ”mitä me juhlitaan?”, oppilas vastasi, että 

”me on saatu luettua Toora loppuun”.335 

Koulun uskonnonopetuksessa me ja muut -jaottelu on observointihavaintojen 

mukaan käytössä lähinnä alimmilla luokka-asteilla. Puhetapa vastaa hyvin käytettyjen 

oppikirjojen tekstin puhetapaa. Noin 8–11-vuotiaiden oppilaiden opetuksessa käytetty 

 
333 esim. JUP, 94, jonka mukaan Jumalan olemassaolo on ”hyväksyttävä ilman tutkintaa tai keskuste-
lua”. 
334 HPK. 
335 Havaintoja simhat tora -teemapäivästä. 
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oppikirja käyttää perinteisestä uskonnonopetuksesta tuttua me-muotoa säännöllisesti. 

Kirjassa esimerkiksi perustellaan rukousten lukemista ja Raamatun opiskelua siten, 

että niiden avulla ”meistä voi tulla vastuuntuntoisempia kansalaisia”336. Juutalainen 

kalenteri on ”meidän kalenterimme” ja sen lisäksi on olemassa ”tavallinen” kalen-

teri.337 11–13-vuotiaiden oppikirja kertoo ”esi-isistämme”338, ja miten ”selviydyimme 

[…] autiomaassa ja saavuimme vihdoin kotimaahamme”339. Toora on oppikirjan mu-

kaan ”kuvaus historiastamme”340. 

 Yläkoulun kirjassa, jonka uusin painos on vuodelta 2008, me-kieltä ei käytetä. 

Kirja kuvaa juutalaisia tapoja esimerkiksi ilmaisuin ”...on tapana siunata...” tai ”monet 

juutalaiset noudattavat tapaa...”341. Silti tässäkin kirjassa asiat esitetään välillä ohjaa-

vammin ”...kesällä kuuluu lukea luku Pirke avotista...”342. 

Havainnoidussa uskonnonopetuksessa me-kieltä käytettiin vain 1.–2. luokkien 

tunneilla. Ylemmillä luokka-asteilla opettajat puhuivat ”juutalaisista” tai ”juutalaisuu-

desta”, välillä ”eräistä juutalaisista”, tarkoittaessaan erityisen tarkkoja mitsvojen nou-

dattajia. Näin juutalaisuuden monimuotoisuuteen viitattiin säännöllisesti. Minkään-

laista vakaumukseen viittaavaa normatiivista sävyä ei me-puheessa ollut havaittavissa. 

Puhetapa ei vaikuttanut viittaavan oppilailta vaadittavaan uskonnollisen ajattelun ta-

paan, mutta ”hyvän” tai ”oikean” juutalaisen käyttäytymisen ohjaajana sillä varmasti 

on merkitystä. 

Me ja muut -puhetapa edellyttää sen määrittelemistä, keitä ”me” olemme. Juu-

talaista pääsiäistä pesahia käsittelevässä kappaleessa oppikirjassa käytetään rinnakkain 

ilmauksia ”juutalaiset”, ”juutalainen kansa”, ”israelilaiset”, ”Israelin kansa” sekä 

”heprealaiset”.343 Edellä kuvatussa kirjan kappaleessa kerrotaan Eksoduksen tarinaa 

Egyptin orjuudesta vapautumisesta. On selvää, että rinnakkaiset ilmaukset merkitsevät 

tässä täysin samaa ihmisjoukkoa. Yhteinen etninen alkuperä nousee tässä yhteydessä 

määrittävimmäksi tekijäksi, onhan juutalaisen uskonnon keskeinen tapahtuma, Tooran 

saaminen, tässä vielä historiassa edessäpäin. 

 
336 JM, 79. 
337 JM, 92. 
338 JJP, 7. 
339 JJP, 21. 
340 JJP, 31. 
341 JUP, 13. 
342 JUP, 18. 
343 JJP, 47–53. 
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Jos oletetaan etninen juutalaisuus oppikirjatekstin lähtökohdaksi, tulevat muu-

tamat täsmentävät ilmaukset ymmärrettäviksi. Kun kirjoissa kuvataan erilaisten perin-

teiden ja tapojen kirjoa, viitataan esimerkiksi ”uskonnollisiin juutalaisiin”344. Toisi-

naan asia ilmaistaan vielä etäännytetymmin, esimerkiksi ”jotkut noudattavat taschlich-

perinnettä”345 tai ”ne juutalaiset, jotka noudattavat šabatin määräyksiä”346. Objektii-

vista lähestymistapaa kuvaa myös toteamus, että ”lauantaiaamuna monet juutalaiset 

lähtevät synagogaan jumalanpalvelukseen”347. 

Etnisen juutalaisuuden käsittäminen me-puheen perustaksi on Juutalaisen kou-

lun opetuksessa luontevaa. Oletetaan siis, että jokainen oppilas on jollain tavoin etni-

sesti juutalainen, joko juutalaisen äidin tai isän, tai kahden juutalaisen vanhemman 

lapsi. Periaatteessa on kuitenkin mahdollista, että joukossa on myös sellaisten kään-

nynnäisten lapsia, joilla ei ole etnisiä juutalaisia juuria. Olisi mielenkiintoista selvittää, 

millaista keskustelua juutalaiseksi kääntymisestä käydään uskontotunneilla. Tällöin-

hän tulee esiin se, että juutalaisuus voidaan ymmärtää ensisijaisesti uskonnolliseksi va-

kaumukseksi. Aineistossa tällainen aihe tai näkökulma ei näy. 

Uskonnonopetuksen tunnustuksettomuutta on perinteisesti pyritty tutkimaan 

juuri me ja muut -puhetapaa havainnoimalla. Jos ”meillä” kuitenkin tarkoitetaan et-

nistä ryhmää kuten esitetyissä esimerkeissä on nähty, ei puhetapa välttämättä kerro mi-

tään opetuksen tunnustuksellisuudesta. Vaikuttaakin siltä, että me-muotoa käyttämällä 

pyritään lähinnä tukemaan oppilaiden juutalaista identiteettiä juutalaisen historian ja 

tapojen kantajana eikä tavoitteena ole oppilaan uskonnollisen identiteetin leimaaminen 

juutalaisen uskonnollisten käsitysten mukaiseksi. 

Omanlaisensa haasteen tunnustuksettomuudelle asettaa koulun toiminta seura-

kunnan välittömässä yhteydessä. Myös seurakunnan työntekijät työskentelevät oppilai-

den kanssa kouluaikana, tosin eivät yleensä uskonnontunneilla. Esimerkiksi seurakun-

nan palkkaamat kansainvälisen juutalaisen Bnei Akiva -järjestön nuorisotyöntekijät 

opettavat hepreaa kotikielenä. He myös osallistuvat koulun aamurukouksiin. Seura-

kunnan rabbi on usein mukana teemapäivien tilaisuuksissa ja pitää silloin tällöin us-

konnontunteja. On kuitenkin huomattava, että juutalaista rippikouluopetusta vastaavaa 

 
344 esim. JJP, 9 ja 22. 
345 JJP, 9. 
346 JJP, 38. 
347 JJP, 38. 
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bnei mitsva -opetusta ei toteuteta ryhmäopetuksena eikä koulutunneilla, vaan siitä huo-

lehtivat seurakunnan työntekijät kunkin lapsen kohdalla erikseen.348  

Kuvaavaa tunnustuksellisuuskeskustelulle on, että opettajat saavat jatkuvasti 

kuulla kotien ja seurakuntalaisten näkemyksistä, joissa koulua pidetään joko liian se-

kulaarina tai liian uskonnollisesta.349 Nuorisotyöntekijä piti juutalaisuuden opetuksen 

määrää koulussa ehdottomasti liian vähäisenä, jotta oppilaat oppisivat seremonioiden 

uskonnollisen sisällön.350 Kommentit osoittavat, millaisia odotuksia kouluun kohdis-

tuu seurakunnan taholta. Työntekijä toteaa, että haluaa tukea juutalaisen tradition säi-

lyttämistä, vaikka uskookin uskonnollisen sisällön tuntemisen jatkuvasti heikkenevän. 

Näyttää siis siltä, että seurakunnalla ja koululla on yhdessä sovittu ja toteutettava visio 

siitä, että koulun tehtävä on nimenomaan juutalaisen tradition säilyttäminen eikä us-

konnollinen sitouttaminen. Tradition säilyttämiseksi pidetään selvästi välttämättö-

mänä, että koulussa myös harjoitetaan juutalaista uskontoa. 

   

6.2  Uskonnon harjoittaminen ja uskonnonvapaus 
Oppilaalla on Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaan oikeus tunnustaa uskoaan 

yksin tai yhdessä, yksityisesti tai julkisesti.351 Juutalaisessa koulussa tämä on mahdol-

lista juutalaisen elämäntavan noudattamisen ja rukouksiin osallistumisen muodossa. 

Sopimusteksti merkitsee kuitenkin kääntäen sitä, että oppilaalla tulee olla myös oikeus 

olla paljastamatta vakaumustaan. Hänen ei myöskään voida velvoittaa käyttäytyvän 

niin, että siitä voidaan päätellä hänen vakaumustaan. Tämän toteutuminen käytännössä 

näyttää haasteelliselta Juutalaisessa koulussa. Kaikkia oppilaita koskevien uskonnon-

harjoitustilanteiden, esimerkiksi rukouksien, voidaan katsoa olevan yksittäisen oppi-

laan oman vakaumuksen ilmaisemista. 

Koulussa voidaan Opetushallituksen ohjeiden mukaan järjestää uskonnollisia 

tilaisuuksia, joissa on mukana uskonnon harjoittamista. Oppilaan huoltajalla on kui-

tenkin oikeus päättää, osallistuuko oppilas näihin tilaisuuksiin. Huoltaja ilmoittaa pää-

töksestään koululle joko kertaluonteisesti tai tapauskohtaisesti. Opetushallitus linjaa 

ohjeissaan, että perustuslain tarkoituksena ei ole estää muiden positiivista uskonnon-

harjoittamista vaan suojata henkilöä, jotta kukaan ei joutuisi omantuntonsa vastaisesti 

 
348 Juutalaisen koulun vuosikertomus 2016–2017; H5. 
349 H1; H3. 
350 Nuorisotyöntekijän haastattelu. 
351 Euroopan ihmisoikeussopimus, 9. artikla. https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sops-
teksti/1999/19990063. viitattu 18.7.2018. 
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harjoittamaan uskontoa.352 Edellä mainittu vapaaehtoisuuden vaatimus pätee myös sil-

loin, kun kyseessä oleva tilaisuus on oppilaan ”oman uskonnon” mukainen. Kuitenkin 

päätös osallistumisesta on nykykäytännössä vanhempien, ei oppilaan itsensä vastuulla.  

Juutalaisessa koulussa uskonnonharjoitukseen liittyvät tilaisuudet järjestetään 

uskontotuntien ulkopuolella. Uskontotunneilla ei ollut havaittavissa uskonnonharjoi-

tukseen liittyviä elementtejä. Tosin sellaiseksi voidaan tulkita kipa-päähineen käyttä-

minen Tooran tekstejä luettaessa.   

 Juutalaiseen uskontoon kasvamista tuetaan kouluopetuksen lisäksi seurakunnan 

järjestämällä bnei mitsva -opetuksella. Tätä opetusta järjestetään yläkouluikäisille ty-

töille ja pojille kouluopetuksen ulkopuolella, ja siinä keskitytään Tooran lukemisen 

opetteluun. Bnei mitsva -opetuksen avulla pyritään siis pitämään henkilökohtaiseen va-

kaumukseen ja sitoutumiseen liittyvä toiminta koulusta erillään.353 Jako ei näytä erityi-

sen selvältä, sillä myös koulussa opetellaan Tooran lukemista hepreaksi rukousten 

muodossa. Sama erottelutavoite on koulun käytännöllä aloittaa oppitunnit aamulla si-

ten, että halukkaat voivat osallistua synagogan aamurukoukseen.354 Koulussa järjestet-

tävät aamurukoukset ja sapatin vastaanottaminen hämärtävät kuitenkin tätäkin jakoa. 

Oman yhteisön tradition jatkuminen on selvästi koulun toiminnan tärkeä tehtävä, ja 

sen vuoksi tasapainoilu koulun ja seurakunnan toiminnan yhteisyyden ja erillisyyden 

välillä näyttää väistämättömältä. 

 

 
6.3  Juutalaisuus ja sen kielet 
Tanakhin tekstit ovat syntyneet Palestiinassa tuhannen vuoden aikana noin 1200–200 

eaa, jolloin heprean kieli oli myös Israelin kansan puhekieli. Tämän jälkeen puhekie-

leksi vakiintui vähitellen aramea, ja rabbiinista kirjallisuutta kirjoitettiin sekä niin kut-

sutulla Mišnan heprealla  että arameaksi. Heprea jäi puhekielenä pois käytöstä, mutta 

eli edelleen pyhien kirjoitusten kielenä ja liturgisena kielenä.355  

Keskiajalla juutalaisten puhekielenä olivat paikallisten kielten lisäksi juutalais-

kielet, esimerkiksi aškenasialueilla jiddiš ja sefardien keskuudessa ladino.356 Näillä 

 
352 Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen sekä uskonnollisten tilaisuuksien järjestäminen esi- ja 
perusopetuksessa. Opetushallitus 12.5.2016. oph.fi. viitattu 10.1.2017. 
353 Rabbin haastattelu. 
354 H1. 
355 Harviainen 2001b, 85–86. 
356 Harviainen 2001b, 93–98. 
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kielillä ei kuitenkaan ollut pyhän kielen asemaa kuten heprealla. Nykyään käytettävä 

moderni puhuttu ja kirjoitettu heprean kieli heräsi henkiin erityisesti Eliezer ben Je-

hudan työn tuloksena Israelissa 1800-luvun lopulta lähtien. Siitä tuli uudelleen juuta-

laisten kansalliskieli, jonka sanastoa kehitettiin niin, että siitä voitiin käyttää myös hal-

linnon ja tiedonvälityksen modernina kielenä. Heprea on Israelin valtion virallinen 

kieli.357 Heprealla on siis sekä historiallisista että uskonnollisista syistä erityisasema 

juutalaisuuden kielenä. Nykyheprean opiskelulla ja käytöllä voidaan nähdä myös po-

liittinen agenda, sillä se osoittaa juutalaisten kansalliseen kotiin Israeliin.  

Juutalaisen koulun oppilaiden kielelliset taustat ovat hyvin moninaiset. Koti-

kieliä on useita ja koulussakin opetetaan niistä suurinta osaa. Kaikkia oppilaita yhdis-

tävät kuitenkin suomenkielinen opetus ja heprean kielen opiskelu A1-kielenä tai koti-

kielenä. Juutalaisuuden rikkaan kirjallisen ja suullisen perinteen vuoksi suuri osa käy-

tetyistä uskonnollisista ja kulttuurisista käsitteistä on heprealaista alkuperää.  

Suomen kielessä monista alun perin juutalaisuuteen liittyneistä käsitteistä käy-

tetään kuitenkin alkuperäisestä eroavia muotoja (esimerkiksi ympärileikkaus). Tämä 

johtuu kristinuskon ja juutalaisuuden yhteisestä traditiosta ja pyhien kirjojen kääntämi-

sestä kreikan ja latinan kautta moderneille eurooppalaisille kielille. Lisäksi Suomessa 

käytetään monista heprealaisista erisnimistä suomennettuja tai eurooppalaisiin kieliin 

vakiintuneita muotoja. Abraham, Jaakob ja Rebekka ovat suomenkielisen Raamatun 

henkilöitä. Juutalaisten pyhänä kaupunkina tunnetaan Jerusalem. Heidän raamatullinen 

kotimaansa oli Israel. Juutalaisessa koulussa näitä raamatullisia suomalaisia nimiä ja 

käsitteitä ei yleensä käytetä. Koska heprean kieli on jatkuvasti läsnä paitsi kielen tun-

neilla myös hepreankielissä synagogarukouksissa, on luontevaa, että hepreankielisiä 

nimiä ja käsitteitä käytetään myös suomenkielisessä kontekstissa. Niinpä 1.-2.-luokilla 

käytetystä Tooran kertomuksia -kirjassa esiintyvät Avraham, Ja’akov ja Rivka.358 Jeru-

salem esiintyy oppikirjoissa toisinaan myös heprealaisessa muodossaan Jerushalajim, 

ja siitä kerrotaan Israelin maan, Erets Jisraelin pääkaupunkina.359 Myös Juutalainen 

maailmani seuraa koulussa käytettyä käsitteistöä ja käyttää suomen kieleen vakiintu-

neiden ilmausten sijaan sapatista sanaa šabbat. Ympärileikkaus-rituaalin nimi taas on 

 
357 Harviainen 2001b, 88–90. 
358 TK. 
359 JJP, 132. 
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brit mila. Monilla keskeisillä juutalaisilla käsitteillä ei toisaalta ole ollenkaan suomen-

kielistä vastinetta. Tällaisia ovat esimerkiksi poikien uskonnollisen täysi-ikäisyyden 

juhla bar mitsva (tytöillä bat mitsva). 

Alakoulun oppikirjoissa hepreankielisten käsitteiden määrä on huomattavan 

suuri. Käsitteitä selitetään toisinaan tekstissä suomenkielisten käännösten avulla kuten 

ympärileikkausta360 ja suruviikkoa, šiv’a.361 Toisaalta joidenkin käsitteiden käännös 

jää selittämättä. Sefer toraa362 saa JM-kirjassa oman kappaleen, mutta kumpaakaan sa-

naa ei kappaleen tekstissä käännetä.363 Olisi kiinnostavaa selvittää, miten eri-ikäiset 

oppilaat käsittävät hepreankielisten termien merkityksen. Takaako hepreanopetus sen, 

että peruskoulun päättyessä esimerkiksi juutalaisten juhlien nimien merkitykset ovat 

oppilaille ymmärrettäviä?  

Eri oppikirjojen käsitteistö ei ole aina johdonmukainen. Alaluokkalaisten Too-

ran kertomuksissa oppimat heprealaiset nimet onkin JM-kirjassa suomennettu. Monien 

käsitteiden kirjoitusasu on englannin kielestä käännetyissä kirjoissa jäänyt suomalai-

selle vieraaseen muotoon. Esimerkiksi hanukka-juhlaa kutsutaan toisinaan cha-

nukaksi364 ja toisinaan hanukaksi365.366 Koska opittavia käsitteitä on valtavasti, olisi 

oppilaan kannalta varmasti olennaista, että toivottu kirjoitusmuoto on selvästi ilmaistu. 

Tähän on seurakunnassa pyritty kiinnitämään huomiota, mutta uskonnonopetuksen 

osalta tilanne korjaantunee vasta uusien oppikirjojen myötä. 

Heprean lisäksi myös jiddiš on Euroopan juutalaisille tärkeä kieli. Suomen juu-

talaisen yhteisön juuret ovat itäeurooppalaisessa jiddišinkielisessä aškenasijuutalaisuu-

dessa.367 Oppikirjoissa esiintyy toisinaan myös jiddišinkielisiä käsitteitä, kuten jort-

sait, kuoleman vuosipäivä. Samoin synagogaa kutsutaan koulussa usein jiddišin mu-

kaan šuliksi. 

Heprean- ja jiddišinkielisten käsitteiden lisäksi juutalaiset käyttävät myös suo-

men kieltä omalla tavallaan. Opetuspuheessa käytettiin poikkeuksetta ilmaisua rukous-

ten ”sanominen tai lukeminen”. JM-kirjassa myös rukoilla-verbiä käytetään, mutta silti 

vain valmiiksi sanoitettujen rukousten yhteydessä.368  

 
360 JM, 81. 
361 suom. seitsemän, JM, 89. 
362 suom. Tooran kirja. 
363 JM, 55–58. 
364 JM, 95. 
365 JUP, 34. 
366 Translitterointieroja on myös esim. käsitteissä sukot (tai sukkot) sekä jom kipur (tai jom kippur). 
367 ks. luku 2.1. ja 2.2. 
368 JM, 72–73. 
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Juutalaisuus kuuluu koulussa ja oppikirjoissa omana erityisenä puhetapanaan, 

jonka käsitteistö ei avaudu pelkän suomentamisen avulla. Kieli sisältää siis paitsi kult-

tuurisia, myös uskonnollisia merkityksiä, ja sen käyttäminen luo selvästi yhteenkuulu-

vuuden tunnetta sekä kulttuurisessa että uskonnollisessa mielessä. Juutalaisena kasva-

miselle suomenjuutalaisessa yhteisössä on olennaista, että heprean- ja jiddišinkielisiä 

käsitteitä tunnetaan ja osataan käyttää. Toisaalta lienee myös olennaista, että käsittei-

den suomenkieliset käännökset ja merkitykset tulevat oppilaille selväksi. Näin helpote-

taan juutalaisena elämistä ja juutalaisuuden edustamista suomenkielisessä ja kristinus-

kon lisäksi muitakin perinteitä sisältävässä yhteiskunnassa. 

 
6.4 Juutalaisten historia 
Kaikkien uskontojen kouluopetuksessa tarkastellaan opetettavan uskonnon historiaa. 

”Juuthistissa on hauskinta tietää, mihin uskonto perustuu,” kuvailee oppilas juutalaisen 

historian opetusta.369 Oman kansan, Israelin, historian tunteminen ja siihen liittyminen 

on keskeinen osa juutalaista identiteettiä. Olennaista juutalaisen kansan ja uskonnon 

historian tarkastelussa on pohtia, miten historiassa tapahtuvat muutokset auktorisoi-

daan.370 Kenellä on valta muuttaa käytäntöjä ja tapoja, ja miten niiden jatkuvuus taa-

taan? Muutos on ollut läsnä kansan historian alusta saakka, ja siksi historiankin opetus 

alkaa varhaisimmista dokumenteista. 

Juutalaisuuden pyhien kirjoitusten keskeinen osa ovat Israelin kansan varhais-

vaiheista kertovat kirjoitukset Tanakhissa. Tätä historiaa voidaan kutsua Raamatun 

historiaksi. Sitä käsitellään oppikirjoista erityisesti juhlapäivien yhteydessä 5.–6.-luo-

killa.371 Historian ja uskonnon oppitunneilla käsitellään myös juutalaisen kansan myö-

hempiä vaiheita. JM-kirjassa kuvataan Am Israel (Israelin kansa) -otsikon alla eri mai-

den juutalaisten paluumuuttoa uuteen Israelin valtioon.372 Historian ja juutalaisten his-

torian opetuksen kohdalla muistutetaan myös lähdekriittisestä suhtautumisesta.373 

JJP:n juutalaisten myöhempää historiaa koskeva teksti esittää uuden Israelin valtion 

historiaa juutalaisvaltion näkökulmasta. 374 Palestiinan alueen demografiset haasteet 

 
369 http://hjyk.fi/fi/oppiaineet. viitattu 14.7.2019. 
370 Goldberg 2010, 310. 
371 JJP. 
372 JM, 21–26. 
373 http://hjyk.fi/fi/oppiaineet. viitattu 14.7.2019. 
374 JJP, 120–136. 
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ohitetaan, ja maassa kerrotaan juutalaisten pioneerien saapuessa asuneen ”sekä juuta-

laisia että arabeja”.375 Nykyään tätä aihepiiriä käsitellään historian tunneilla, ei uskon-

non opetuksesta, ja se sisältää toivottavasti vanhan oppikirjan kuvausta laajemman nä-

kökulman Lähi-idän tilanteeseen viimeisten sadan vuoden aikana. 

 Juutalaisten lähihistorian katastrofin, holokaustin, käsitteleminen sisältyy Ope-

tushallituksen erillisellä määräyksellä historian ja elämänkatsomustiedon opetukseen 

yläkoulussa376. Tämä aihe on itsestään selvästi läsnä myös juutalaisen koulun etiikan 

ja historian opetuksessa. Yksi juutalaisaineiden opetuksessa käytettävistä oppikirjoista 

on juutalaisten joukkotuhosta kertova Kertokaa siitä lapsillenne, jonka Opetushallitus 

julkaisi vuonna 2001377. Tämä teos ei ole uskonnon oppikirja vaan sitä käytetään his-

torian ja juutalaisten historian opetuksessa. Koska holokausti on opetussuunnitelman 

sisältönä myös uskonnon kohdalla, on kirjan tekstiä syytä tarkastella tässä. Kirja on 

käännös ruotsinkielisestä teoksesta, mutta siihen on lisätty Suomea koskeva luku.378 

Kirja esittelee natsismin rotuideologiaa ja kertoo juutalaisten lisäksi myös vammais-

ten, homoseksuaalien ja romanien kohtaamasta vainosta. Alaotsikko Kirja juutalaisten 

joukkotuhosta Euroopassa 1933–1945 osoittaa sen päätarkoitukseksi juutalaisten holo-

kaustista kertomisen. Kertova teksti, sitaatit juutalaisten kertomuksista ja kirjan kuvat 

ovat hyvin realistisia ja järkyttäviä.  

 Kertokaa siitä lapsillenne kertoo kolmenlaisista ihmisistä, jotka elivät joukko-

tuhon aikana. Oli ”tekijöitä”, ”uhreja” ja ”katsojia”. Tässä yhteenveto-osuudessa ote-

taan tiukasti kantaa siihen, millaisilla edellytyksillä holokausti tuli mahdolliseksi ja 

miten senkaltaisia tapahtumia voidaan tulevaisuudessa estää. Tekstissä pohditaan eri-

tyisesti ”katsojien” roolia ja eettistä vastuuta.379 Vaikuttaakin siltä, että kirja on ensi 

sijassa kirjoitettu muille kuin juutalaisille. Jää epäselväksi, mikä sen merkitys on juu-

talaisen koulun oppimateriaalina. Viimeisessä luvussa Opetukset? painotetaan joukko-

tuhon mielettömyyttä ja sen syiden selvittämisen mahdottomuutta. Loppukaneettina 

korostetaan kuitenkin, että tuho oli ihmisten tekemien huonojen valintojen seurausta ja 

 
375 JJP, 127. 
376 Maininta holokaustista lisättiin ensi kerran POPS:iin 1.8.2010. https://www.oph.fi/down-
load/125607_taydennys_maaraykseen_41_011_2010_perusopetus.pdf. Nykyisessä POPS:ssa se maini-
taan historian ja uskonnon 7.–9.-luokkien opetussisällöissä. POPS2014, 468; 470; 476; 480. 
377 Buchfeld & Levine 2001. 
378 Buchfeld & Levine 2001. 52–69. 
379 Buchfeld & Levine 2001. 114–121. 
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että myös hyvät valinnat ovat aina mahdollisia.380  Näin kirja – tai ainakin sen aihe –

puolustavat paikkaansa yleisenä etiikan oppimateriaalina.  

Uskonnon oppikirjoissa šoa (juutalaisten holokaustista käyttämä käsite) esiin-

tyy vain yläkoulun JUP:ssa. Kirjassa käsitellään Jom hashoaa, holokaustin uhrien 

muistopäivää. Joukkotuhon muistamista painotetaan: ”Juutalainen ei koskaan saa 

unohtaa, mitä […] tapahtui.” Tekstissä korostetaan ”juutalaiskansaa kohdanneen suu-

ren onnettomuuden” muistamista ja sen tapahtumien tutkimista. Jom hashoa näkyy sy-

nagogassa luettavassa jizkor -rukouksessa surmattujen muistoksi.381 Rukouksesta on 

laadittu oma muoto erityisesti holokaustin uhrien muistamiseksi.382   

 Holokaustin eräänä seurauksena oli juutalaisten pitkäaikaisen haaveen, oman 

valtion perustamisen toteutuminen vuonna 1948. Syntyi Israelin valtio, joka sai ni-

mensä juutalaisen kansan historiasta. Käsitteenä Israel ei ole ollenkaan yksiselitteinen. 

Ei-juutalaisissa yhteyksissä termin käyttö yhdistetään yleensä nykyiseen Israelin valti-

oon, ei suinkaan raamatulliseen Israelin kansaan. Koska nyky-Israel elää keskellä jat-

kuvaa poliittista kriisiä, liittyy Israel-termiin suuria latauksia.383 Tämä näkyy myös 

juutalaista koulua ympäröivässä luterilaisenemmistöisessä Suomessa. Juutalaisuus ja 

nyky-Israel samastetaan helposti siten, että tuen tai hyväksynnän esittäminen toiselle 

tulkitaan tueksi toiselle, pohtii arkkipiispa Paarma. Kriittisyys Israelin politiikkaa koh-

taan tulkitaan etenkin uskonnollisissa yhteyksissä antisemitistiseksi, siis laajemminkin 

juutalaisvastaiseksi asenteeksi.384 Tämän vuoksi on tärkeää, että juutalaiseen yhteisöön 

kuuluvat pohtivat omaa suhdettaan Israelin valtioon. Tälle pohdinnalle tarvitaan tilaa 

myös juutalaisessa koulussa, jossa Israelin valtiolla on näkyvä sija. 

 

6.5 Israelin valtio ja sionismi uskonnonopetuksessa 
Juutalaisen koulun opetusta kuvataan Opetushallituksen ylläpitämällä verkkosivustolla 

näin: ”Koulua käydessään oppilas oppii ymmärtämään ja sisäistämään juutalaisuuden 

ja Israelin aseman siinä.”385 Millainen tuo Israelin asema uskonnonopetuksen mukaan 

 
380 Buchfeld & Levine 2001. 122–123. 
381 JUP, 50. 
382 https://www.sefaria.org/Yizkor?lang=bi. viitattu 11.7.2018. Tässä muistetaan saksalaisten ja muiden 
kansojen vihollishirviöiden käsissä kuolleiden juutalaisten puolesta ja muistetaan heidän antamaansa 
uhria oman kansansa puolesta. 
383 Turtiainen 2003, 19–29. 
384 Turtiainen 2003, arkkipiispa Jukka Paarman esipuhe, I–II. 
385http://www.edu.fi/perusopetus/uskonto_ja_elamankatsomustieto/uskontonetti/uskonnon_opettami 
sesta/juutalainen_uskonto. viitattu 6.11.2017. Sivu ei enää ole käytettävissä. 
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on? Israel-sana ei esiinny JUOPS:n tekstissä ollenkaan, ja koulun omassa opetussuun-

nitelmassakin se esiintyy vain sivuhuomiona 3. ja 4. luokkien kohdalla.386 Oppimateri-

aalissa ja koulun arkielämässä nimi Israel näkyy kuitenkin vahvasti. 

Israelilla viitataan juutalaisuudessa kuitenkin moniin eri asioihin. Se voi tar-

koittaa historiallista Israelin maata tai modernia Israelin valtiota, tai se voi merkitä 

juutalaista kansaa tai pelkästään patriarkka Jaakobia.387 Israel-puhetta tutkiessa on 

siksi oltava tarkkana tulkittaessa, mikä merkitys sanalle kulloinkin annetaan. Seuraa-

vaksi tarkastellaan, miten nykyinen Israelin valtio ja sen merkitystä juutalaisten kan-

salliskotina painottava sionistinen ideologia näkyvät uskonnonopetuksessa. 

JM-kirjan juutalaista kansaa koskevassa luvussa juutalaiset esitetään tähtinä, 

jotka ovat ryhmissä ja hajallaan kuin tähdet taivaalla. ”Me kaikki yhdessä muodos-

tamme juutalaisen kansan, jota kutsutaan nimellä Am Israel.”388 Kirjassa kerrotaan Je-

menin ja Etiopian juutalaisten ”pelastamisesta”, kun israelilaiset lentäjät kuljettivat 

heitä ”uhmaten vaaroja” turvaan Israeliin, jossa ”heidän ei tarvitse kärsiä nälkää tai 

sortoa”.389 Tässä yhteydessä tulevat esiin eri puolilla diasporaa asuvien juutalaisten 

erilaiset tavat arjessa ja juhlien vietossa sekä jumalanpalveluskäytännöissä. Kirjassa 

korostetaan paikallisten tapojen tärkeyttä ja mitsvojen pysyvyyttä. Paikallisuus yhdis-

tää juutalaisia omaan kotiyhteisöön ja mitsvat koko maailman juutalaisyhteisöön.390 

Uusi Israelin valtio esitetään kauan toivottuna maana, jossa ”jokainen juutalainen voisi 

vapaasti asua”. Sionismin idea näyttäytyy selvästi ilmaisussa, jossa Israelista puhutaan 

”omana maanamme”391. Rabbien kerrotaan keräävän rahaa, ”jotta yhä useammat juu-

talaiset voisivat muuttaa Israeliin asumaan”.392 Tekstin perusteella ei kuitenkaan synny 

sellaista kuvaa, että Israelissa asuminen olisi välttämättä jokaiselle juutalaiselle tavoi-

teltavaa, vaan maa esitetään ennen kaikkea juutalaisten poliittisena turvapaikkana, 

jossa elintaso on riittävän korkea välttämättömien perustarpeiden tyydyttämiselle.393  

 JJP-kirjassa Israelin valtio esiintyy Jom ha-atsmaut -juhlan, Israelin itsenäi-

syyspäivän käsittelyn yhteydessä. Tekstissä kerrotaan Jumalan luvanneen juutalaisille 

”muinaisen, raamatullisen Israelin maan”.394 Sionismi-aatteen merkitystä kuvataan 

 
386 HJYKOPS, 3.–4. luokat. 
387 Neusner&Avery-Peck 2004, 64. 
388 JM, 22. 
389 JM, 22–24. 
390 JM, 24–25. 
391 JM, 35. 
392 JM, 10. 
393 JM, 21–26 
394 JJP, 125. 
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näin: ”Sionismi on […] aate, jonka mukaan juutalaisille tulee perustaa kotimaa Isra-

eliin. Israelin tärkeyteen uskova ihminen on sionisti”.395 Tähän määritelmään voidaan 

katsoa sisältyvän paitsi poliittisen ja käytännöllisen, myös uskonnollisen sionismin 

merkityksiä.396 Oppikirja kuvaa sionismia kuitenkin lähinnä poliittisena uuden valtion 

rakentamisena Palestiinaan. Israelia kutsutaan ihmeeksi, joka ”kaksi tuhatta vuotta sit-

ten […] tuhottiin. […] Nyt se elää!”397 Tämä ihme kerrotaan saavutetun juutalaisen 

kansan kovalla työllä.398  

JJP liittää käsittelemiinsä perinteisiin juutalaisiin juhlapäiviin Israelin lähihis-

torian synnyttämät juhlat jom ha-atsmautin, jom ha-zikkaronin ja jom Jerushalaji-

min.399 Näiden käsittelyssä ainoa varsinaisesti juutalaiseen uskontoon liittyvä viittaus 

on Länsimuurin pyhyyttä korostava maininta.400 JUP:ssakaan uusiin juhlapäiviin ei 

juuri liitetä uskonnollisia elementtejä. Kirjassa kuitenkin kerrotaan, että jom ha-ats-

mautina synagogarukouksessa ”[…] on tapana […] lukea hallel-rukous kiitokseksi Ju-

malalle siitä että on jälleen olemassa Israelin valtio”.401 Hallel-rukouksen teksti koos-

tuu suoraan psalmien 113–118 teksteistä eikä siinä millään tavoin viitata Israeliin juu-

talaisten valtiona.402 Oppikirjan maininnasta voi täten saada kuvan, että rukouksessa 

vedotaan Raamattuun Israelin itsenäisyyden oikeuttajana. Tällaisen tulkinnan mukaan 

sionismista tullaan käyttäneeksi uskonnonopetuksessa sen uskonnollisesti perusteltua 

muotoa. Yhdistelemällä oppikirjojen Israelia koskevia mainintoja403 on tällaiselle tul-

kinnalle löydettävissä perusteita, vaikkei uskonnollista perustelua missään tapauksessa 

painotetakaan koulun Israel-puheessa. 

JUP:ssa tehdään ero Israelin valtion (M’dinat Jisrael) ja Israelin maan (Erets 

Jisrael) välillä. Israel-nimen kolmas merkitys – Israel juutalaisena kansan nimenä – on 

joka tapauksessa keskeisin uskonnonopetuksen näkökulmasta. Oppikirjan Israel-kap-

paleessa Israel käsitetään ainoastaan uskonnollisena terminä.404 Israel esiintyy tällöin 

 
395 JJP, 126. 
396 sionismin määritelmästä ks. Kouts, G. et al. 2007, 539–540;  
https://www.jewishvirtuallibrary.org/a-definition-of-zionism. viitattu 9.11.2017. 
397 JJP,129. 
398 JJP, 125–131. 
399 Jom ha-atsmaut on Israelin itsenäisyyspäivä, jom ha-zikkaron sodissa kaatuneiden muistopäivä ja 
jom Jerushalajimin Jerusalemin yhdistymisen (v. 1967) muistopäivä. 
400 JJP, 133. 
401 JUP, 51. 
402 https://www.sefaria.org/Hallel?lang=bi. viitattu 11.7.2018. 
403 esim. Jumala on valinnut Israelin tiettyä historian tarkoitusta varten. JUP, 96. 
404 JUP, 96–97. 
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juutalaisen uskonnon kolmen perusopin – ”usko Jumalaan, Israeliin ja Tooraan” – 

osana.405 

Vaikka Israelin valtiota sivutaan uskonnon oppikirjoissa, kuuluu se nykyisessä 

opetussuunnitelmassa selvästi oppiaineen Juutalaisten historia aihepiiriin. Tällöin tu-

levat käsitellyiksi myös poliittinen ja sekulaari näkökulma aiheeseen. Viittauksia sio-

nismin suuntaan esiintyy silti oppikirjoissa ja uskonnonopetuksessa. Kun JM-kirja 

esittelee seurakunnan toimintaa, kerrotaan lähettiläistä (šaliach)406, jotka vierailevat 

seurakunnissa ja muissa juutalaisyhteisöissä pyrkimyksenään lujittaa diasporassa asu-

vien juutalaisten yhteyttä Israelin maahan ja valtioon. Tällaisia lähettiläitä lähettävät 

juutalaisyhteisöihin sekulaari sionistijärjestö Jewish Agency.407 ja uskonnolliseen sio-

nismiin ankkuroitunut Bnei Akiva408. Oppikirjasta ei käy ilmi, kummasta järjestöstä on 

kysymys.  

Jewish Agencyn toiminta keskittyi alun perin alijan (Israeliin suuntautuvan 

juutalaisten maahanmuuton) edistämiseen, mutta viime vuosikymmeninä järjestö on 

suuntautunut yhä enemmän juutalaiskasvatustyöhön diasporassa.409 JM-kirjan ensim-

mäinen viittaus näyttäisi kohdistuvan juuri Jewish Agencyn shaliach- toimintaan, sillä 

tämän työn lisäksi oppikirjassa kerrotaan juutalaisesta nuorisojärjestöstä Bnei Aki-

vasta, joka esitellään ”hieman uskonnollisempana” kuin esimerkiksi juutalainen urhei-

luseura Makkabi.410  Bnei Akiva on nuorten uskonnollinen sionistijärjestö, jonka mot-

tona ovat ”Toora, työ ja alija”. Järjestö lähettää lähettiläitä juutalaisiin yhteisöihin ym-

päri maailmaa tukemaan nuorten kasvua juutalaisuuteen.411 Myös tutkimusaikana seu-

rakunnassa työskenteli Bnei Akiva -järjestön lähettämä työntekijä.  

JM- oppikirjan perusteella juutalaista kasvatusta seurakunnassa ja koulussa an-

taa siis kaksi erilaiseen sionistiseen suuntaukseen lukeutuvaa tahoa. On oletettavaa, 

että myös uskonnollisen sionismin aate näkyy, vaikka Bnei Akivan lähettiläät toimivat-

kin lähinnä heprean opetuksessa. Haastattelussa Bnei Akiva -lähettiläs totesi tehtäväk-

seen ”tukea oppilaiden juutalaisen identiteetin kasvamista”. Alijaa hän ei haastatte-

lussa maininnut ollenkaan.412  

 
405 JUP 94. 
406 JM, 34–35. 
407 http://www.jewishagency.org/insideja. viitattu 11.7.2018.  
408 https://www.worldbneiakiva.org/. viitattu 11.7.2018. 
409 http://archive.jewishagency.org/inside-jewish-agency/content/4916. viitattu 29.9.2019. 
410 JM 45-46. 
411 https://www.worldbneiakiva.org/. viitattu 11.7.2018. 
412 Bnei Akiva -lähettilään haastattelu. 
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JUP-kirjan huolellisen käsitteellisen erottelun ja opettajien haastattelun perus-

teella käy selväksi, että Israelia käsitellään uskonnon opetuksessa nimenomaan juuta-

laisen kansan nimenä. Israelin maasta, Erets Jisraelista, opetetaan kansan raamatulli-

sena kotimaana, ja Israelin valtion ja sen historian käsittely tapahtuu juutalaisten histo-

rian tunneilla. Opetussuunnitelman ja oppimateriaalin suhteen jako vaikuttaa selvältä 

ja perustellulta. Käytännössä sitä kuitenkin hämmentävät uskontotunneilla käsiteltävät 

luahiin sisältyvät nyky-Israelin juhlapäivät ja niiden viettäminen koulussa ja seurakun-

nassa.  

Israelin asemaa opetuksessa yksi opettajista kuvaili haastattelussa määrittele-

mällä koulun ”sionistiseksi, mutta ei kritiikittömän”.413 Eräs opettaja kertoi myös ko-

kevansa, että vanhemmat toivovat koululta selkeämpää pro-Israel -asennetta.414 Poliit-

tisen sionismin ongelmiin ei uskontotunneilla selvästikään törmätä. Haastatteluissa 

kävi ilmi, että tätä keskustelua toki käydään koulussa ainakin aikuisten kesken.415 Ih-

misoikeuskasvatuksen aihepiirejä käsiteltäessä löytyisi varmasti paljon materiaalia 

nyky-Israelin ja raamatullisen ajan juutalaisen valtion olosuhteista ja vallitsevista 

asenteista esimerkiksi toisia katsomuksia edustavia kohtaan. Tästä aiheesta olisi mie-

lenkiintoista tehdä tarkempaa tutkimusta opettajien ja oppilaiden keskuudessa. 

Uskonnon opetuksen perusteella nykyinen Israelin valtio on ennen kaikkea 

mahdollinen kotipaikka kaikille maailman juutalaisille. Sikäli sionistinen eetos on hy-

vin näkyvä myös uskonnonopetuksessa. Tämä juutalaiskasvatuksen sionistisuus maini-

taan myös sitoumuksessa, jonka vanhemmat allekirjoittavat.416 

 

6.6  Sukupuoliroolit juutalaisuudessa 
Juutalaisuus on miesten perustama ja johtama uskonto kuten muutkin suurimmat maa-

ilmanuskonnot. Perinteisessä juutalaisuudessa ja edelleen nykyisessä ortodoksijuuta-

laisuudessa naisten osuus uskonnonharjoituksesta rajoittuu kotiin ja vain miehet osal-

listuvat aktiivisesti jumalanpalveluselämään synagogassa. Synagogan ulkopuolella 

 
413 H3. 
414 H5. 
415 H1–H6. 
416 Stern 2002, 89. Sternin siteeraama kaavake on päivitettynä edelleen käytössä, mutta se on vain kou-
lun omaan käyttöön eikä ollut saatavissa tätä tutkimusta varten. Rehtorin sähköposti 9.10.2017. 
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naisten asemaa ei ole rajoitettu, vaan esimerkiksi uskonnon tutkimuksessa tai yhteis-

kunnallisessa elämässä nainen voi nousta yhtä korkeaan asemaan kuin mies.417 Uskon-

nonopetuksen kannalta sukupuoliroolien tarkastelussa on olennaista selvittää naisen 

asemaa uskonnonharjoituksessa ja sen perusteluja sekä sitä, miten näitä tapoja siirre-

tään seuraavalle sukupolvelle. 

Juutalaisuuden pyhissä teksteissä on usein selvästi osoitettu, koskeeko määräys 

miehiä vai naisia. Tanakhin perusteella syntyy käsitys, että sukupuolten erottaminen 

on keskeinen osa oikeaa juutalaista elämäntapaa. Etenkin Talmudin kirjoitusten synty-

aikana naisten ääni hiljennettiin synagogassa, ja siitä tuli miesten valtakunta.418 Histo-

rian kuluessa asetelmaa on pyritty selittämään ja liudentamaan monin tavoin. Jo rab-

biinisissa teksteissä painotettiin, että nainen (išša) ja mies (iŝ) täydentävät toisiaan ja 

täyttävät ihmisyyden nimenomaan yhdessä, avioliitossa.419 Näin perustellen ihmisyy-

den tehtävien jakaminen avioliiton muodostaman yksikön sisällä ei enää näyttänyt 

epätasa-arvolta vaan yhteisen tavoitteen totuttamiselta. Nainen kuvataan Raamatussa 

ja rabbiinisissa teksteissä aktiivisena, miltei matriarkaalisena olentona. ”Kuuntele Saa-

raa kaikessa, mitä hän sinulle sanoo!” käski Jumala Abrahamia.420 Tästä ohjeesta 

muistutetaan juutalaisessa kasvatuksessa.421 Silti yhteisön kehitys johti miesten esittä-

mässä visiossa ajatteluun, jonka mukaan nainen ja naiseus on poikkeama miesten ja 

mieheyden muodostamasta normista.422  

 Rabbiinisen juutalaisuuden kehittyessä sukupuolten separaation perusteeksi 

nähtiin yhä enemmän säädökset rituaalisesta puhtaudesta. Vaikka epäpuhtauden tila 

koskee joissakin tilanteissa molempia sukupuolia, on se naisen elämässä väistämättä 

yleisempi. Naisen katsotaan olevan epäpuhdas kuukautisten aikana ja seitsemänä päi-

vänä sen jälkeen.423 Tätä naisen säännöllistä epäpuhtauden tilaa on käytetty peruste-

luna sille, että tietyt uskonnolliset velvollisuudet (esimerkiksi synagogarukoukset sekä 

tallitin ja tefillinien käyttäminen) kuuluvat vain miehille. Asia ilmaistaan usein niin, 

että nainen on ”vapautettu” näistä velvollisuuksista, ja että naisen tehtävät kotona ovat 

kodin ulkopuolisia uskonnollisia velvollisuuksia tärkeämpiä.424 Tämä uskonnollisesta 

 
417 Lundgren 2002, 69. 
418 Davids 2014, 457–458. 
419 Navé Levinson 2002, 73. 
420 1.Moos. 21:12. 
421 Navé Levinson 1992, 74. 
422 Neusner & Avery-Peck 2004, 171–172; Neusner 2002, 222. 
423 JUP, 76. 
424 Kolatch 2003, 108. 
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toiminnasta ”vapauttaminen” oli perusteena myös Juutalaisen koulun opetuspuheessa 

ja haastatteluissa. 

Juutalaisessa koulussa tunnustetaan oman perinteen asettamat rajat sukupuol-

ten tehtävissä ja ilmaisussa, mutta korostetaan, että kummallakin sukupuolella on oi-

keus ja velvollisuus oppia tuntemaan juutalaisuuden sukupuoleen sidottuja perinteitä. 

Vain jumalanpalveluksissa tytöt ja pojat istuvat ortodoksisen perinteen mukaisesti eril-

lään, koulun nettisivulla kerrotaan.425 Muitakin erottelevia tilanteita oli kuitenkin ha-

vaittavissa. Kipaa käyttävät vain pojat, ja perjantain šabbat-aterialla äitiä markkeraava 

tyttö hoitaa kynttilän sytyttämisen ja kidduš-lautasen.426 

Ortodoksijuutalaisella miehellä on monia uskonnollisia velvollisuuksia. Rab-

biinisen tradition mukaan myös nainen voi osallistua näihin, mutta jos hän tekee asian 

kolmesti, se muuttuu myös hänelle velvollisuudeksi.427 On siis ymmärrettävää, että ty-

töt kokevat olevansa vapaat näistä aikaan ja paikkaan sidotuista uskonnollisista velvol-

lisuuksista. ”Juutalaisuus on tavallaan tasa-arvoinen uskonto”, totesi opettaja haastatte-

lussa. Sukupuolilla on perinteen mukaan erilaiset tehtävät, eikä oppitunneilla juuri 

synny keskustelua sukupuolten tasa-arvosta. Käsitykset rituaalisesta puhtaudesta eivät 

tulleet esiin haastattelussa. Opettaja korosti, että monet uskontoon liittyvät asiat kuten 

Tooran opiskelu ovat tytöille mahdollisia, vaikka ne eivät ole velvollisuuksia kuten 

pojille.428   

Keskustelu yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta on kuitenkin muuttanut tapoja 

myös juutalaisessa perinteessä. Monet käytännöt ovat muuttuneet ensin reformi- ja 

konservatiivijuutalaisuuden piirissä. Naisrabbien ja -kanttoreiden määrä kasvaa näissä 

yhteisöissä jatkuvasti.429 Ortodoksijuutalaisuudessa muutoksen merkkejä on esimer-

kiksi poikien bar mitsvan rinnalle käyttöön otettu tyttöjen bat mitsva. Myös synagogan 

istumajärjestystä on muutettu. HJYK:n koulujumalanpalveluksissakaan ei tyttöjä enää 

välttämättä ohjata parvelle vaan he istuvat alhaalla synagogassa, vaikkakin eri puolella 

keskikäytävää kuin pojat.  

 
425 http://hjyk.fi/fi/toimintakulttuuri. viitattu 15.7.2019. 
426 HPK. 
427 H1. 
428 H3. 
429 Schoen 2004, 198–200. 



 

 97 

Brit mila, poikien ympärileikkaus, synnyttää seurakunnassa keskustelua.430 Sa-

malla kun perinnettä hiljaa kyseenalaistetaan, sitä on jo haluttu tasa-arvoistaa otta-

malla käyttöön oma rituaali myös tytön syntymän jälkeen. Siinä tyttölapselle luetaan 

synagogassa siunaukset ja järjestetään juhla. Tapa on levinnyt liberaaleista juutalaisyh-

teisöistä myös ortodoksiseurakuntiin.431 Tämä tyttövauvan juhla mainitaan myös oppi-

kirjassa, mutta sitä perustellaan ortodoksisella perinteellä, jossa äiti palaa synagogaan 

synnytyksen jälkeen.432  

”Koulussamme noudatetaan Suomen lakia ja juutalaisia tapoja. Tämän takia 

esimerkiksi koulun portin sisäpuolella rakennuksen sisätiloissa pojat käyttävät kipaata. 

Lippis tai pipo eivät korvaa kipaata. Oppilaalla on oltava kipa omasta takaa,” lukee 

koulun järjestyssäännöissä.433 Kipan käyttöä edellytetään nykyään vähintään synago-

gassa ja ruokailuissa, mutta se oli poikien päässä myös havainnoiduilla alaluokkien us-

kontotunneilla. Perusteluna tälle oli se, että tunneilla käsitellään pyhiä tekstejä. Aamu-

rukouksissa synagogassa pojat pukeutuvat bar mitsvan jälkeen myös tallitiin ja tefilli-

neihin. Opettajien haastatteluissa ja havainnoiduilla oppitunneilla kävi ilmi, että kipan 

käytöstä ei koulussa juuri tehdä numeroa. Siitä muistutetaan tarvittaessa, mutta suu-

rempaa kapinointia asiaa kohtaan ei esiinny. Synagogassa ja ruokalassa oppilaat näyt-

tivät itse pitävän huolen siitä, että kipa oli päässä. Joskus sitä kaivettiin kiireesti tas-

kusta jonossa. Aamurukoukseen valmistauduttaessa opettajan piti joskus muistuttaa 

asiasta.434  

Kun oppikirjat käsittelevät sukupuoleen sidottuja perinteitä, ne esitetään poik-

keuksetta ortodoksisen perinteen mukaan. Kipa, tallit ja tefillin ovat juutalaiselle mie-

helle mahdollisuus ilmaista juutalaista identiteettiään pukeutumisellaan. Siten niiden 

käytön voidaan katsoa olevan osa positiivisen uskonnonvapauden toteutumista myös 

koulussa. Vastaavaa mahdollisuutta ortodoksinen juutalaisuus ei perinteisesti ole tar-

jonnut naisille.435 Naimisissa olevat naiset tosin peittävät synagogassa päänsä, oppi-

kirja ohjeistaa.436 Synagogarukoukseen vaadittava minjan koostuu vain miehistä. Min-

 
430 esim. Shaul 2017. 
431 Illman 1994, 196. 
432 Siitä käytetään jiddišinkielistä käsitettä šulfirn. JUP, 72. 
433 http://www.hjyk.fi/fi/jarjestyssaannot. viitattu 1.3.2017 
434 HPK. 
435 Tämäkin käytäntö on murtumassa ja kipa-päisiä naisia voidaan nähdä Helsingin synagogankin nais-
ten parvella. Koulussa tätä ei vielä aineiston keruun aikana havaittu.  
436 JM, 78. 
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janista todetaan kuitenkin, että on rabbien säätämä, Mišnaan sisältyvä, ei raamatulli-

nen määräys.437 Oppikirjassa ei ole mainintaa siitä, että minjaniin lasketaan konserva-

tiiviseurakunnissa mukaan myös naiset. Minjanin kokoon saaminen on Helsingin sy-

nagogassa arkiaamuisin haasteellista. Voisi kuvitella, että seurakunnan naiset olisivat 

jo ehdottaneet käytännön muuttamista ja naisten mukaan ottamista. Vuolan haastatte-

lemat naiset toteavat, etteivät halua ”keikuttaa venettä”, siis häiritä seurakunnan rau-

haa ja konsensusta tasa-arvovaatimuksillaan.438  

Modernin juutalaisuuden eri muodot korostuvat erityisesti sukupuolirooleihin 

liittyvissä tavoissa. Helsingin seurakunnan edustama moderni ortodoksia on selvästi 

vähemmistössä Euroopan juutalaisyhteisöjen keskuudessa. Amerikan juutalaisista suu-

rin osa kuuluu reformiseurakuntiin. Moderni ortodoksia on vallitseva suuntaus Isra-

elissa, jonka väestöstä suuri osa on kuitenkin myös täysin sekulaareja. Näyttää siltä, 

että erityisesti seurakunnan tiiviit yhteydet Israeliin edesauttavat ortodoksisen perin-

teen jatkumista. Toisaalta monet israelilais-suomalaiset perheet vierastavat koulun 

vahvaa ortodoksista traditiota. Eroaahan se täysin israelilaisesta sekulaarista peruskou-

lusta.439  

Samalla kun Suomen juutalaisyhteisö toisaalta maallistuu, vaativat uskonnolli-

set perheet yhä tiukemmin koulun kasvatukselta perinteistä ortodoksijuutalaista kasva-

tusta. Näiden vaatimusten välillä koulu ja sen opettajat tasapainoilevat. Myös Helsin-

gissä toimiva Chabad-Lubavich-hasidien yhteisö aiheuttaa koululle painetta tiukem-

paan ortodoksiseen kasvatukseen. Hasideilla sukupuolirajojen selkeä osoittaminen on 

tärkeää eikä esimerkiksi kättelyä harrasteta naisten ja miesten välillä.440  

Molempien sukupuolten yhtäläinen oikeus ja mahdollisuus koulutukseen on ol-

lut Suomen juutalaisille tärkeää. Haastattelussa sekä rabbi että opettaja ottivat esiin, 

että tyttöjen uskonnollisestakin koulutuksesta on syytä pitää kiinni, jotta perinteiden 

siirtyminen seuraavalle sukupolvelle voidaan taata. Juutalaisuuden periytyminen äidin 

kautta muistuttaa tästä yhteisön velvollisuudesta etenkin juutalaisissa vähemmistöyh-

teisöissä diasporassa.441 

Keskustelu sukupuolten tasa-arvosta muuttaa ja kehittää jatkuvasti suomalaista 

lainsäädäntöä. Tavoitteena on paitsi naisten aseman parantaminen, myös sukupuoli-

 
437 JM, 75. 
438 Vuola 2019, 71. 
439 Bnei Akiva -lähettilään haastattelu. 
440 H3. 
441 H1; rabbin haastattelu. 
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identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän estäminen. Erityisesti vii-

meksi mainittuja tavoitteita on painotettu viimeaikaisessa sukupuolten tasa-arvoa kos-

kevassa keskustelussa. Sukupuolten moninaisuuden hyväksyminen ei näytä ollenkaan 

itsestään selvältä monissa uskonnollisissa yhteisöissä. Uusi tasa-arvolaki vuodelta 

2014 kieltää yksiselitteisesti kaiken sukupuoleen ja sukupuoli-identiteettiin (koettuun 

sukupuoleen) perustuvan välittömän ja välillisen syrjinnän eli eri asemaan asettamisen. 

Laki jättää kuitenkin edelleen uskonnollisten yhteisöjen uskonnonharjoituksen näiden 

säädösten ulkopuolelle.442 Voidaan kysyä, katsotaanko HJYK:n opetus siis uskonnol-

liseksi toiminnaksi, jos siihen liittyy sukupuolten erottelua. Olennaista lain kannalta 

on, onko erottelu toisen sukupuolen oikeuksia rajoittavaa tai toistelle velvoittavampaa. 

Sukupuoliroolien eriytyneisyys juutalaisessa uskonnonharjoituksessa herättää 

kysymään, onko oppilailla riittävästi tilaa pohtia ja kysellä länsimaisen tasa-arvokehi-

tyksen valtavirrasta poikkeavan tradition perusteluja. Muilta osin juutalainen käsitys 

sukupuolten tasa-arvoisista mahdollisuuksista vastaa täysin suomalaisen yhteiskunnan 

käytäntöjä. 

 

  

 
442 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860609. viitattu 12.7.2018. 
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7. Yhteenveto ja pohdinta 
7.1 Yhteenveto 
Tässä tutkimuksessa perehdyttiin juutalaisen uskonnon kouluopetukseen Helsingin 

juutalaisessa yhteiskoulussa. Tutkimustuloksilla voi olla merkitystä peruskoulun ylei-

sen uskonnon opetussuunnitelman ja juutalaisen uskonnon opetussuunnitelman kehit-

tämisessä. Tulokset kertovat, millä tavoin juutalaisen perinteen moninaisuus, erityiset 

painotukset ja eri aihepiirien suhteet näyttäytyvät. Niitä voi verrata esimerkiksi enem-

mistöuskonnon sisältöihin. Nämä tulokset ja mahdolliset muiden pienryhmäiset uskon-

tojen opetuksen analyysit voivat auttaa luomaan oman uskonnon opetuksesta yhä tasa-

puolisemman sekä enemmistön että uskonnollisten vähemmistöjen kannalta. 

Juutalaisen koulun uskonnonopetuksessa käsitellään opetussuunnitelmien mu-

kaisesti uskontoa ja katsomuksia monesta näkökulmasta. Pääosan oppisisällöistä muo-

dostavat kuitenkin juutalaisuuteen liittyvien perinteiden ja tapojen sekä sen historian ja 

etiikan aihepiirit. Luvuissa 4.2–6. on analysoitu oppikirjojen tekstejä sekä havainto- ja 

haastattelumateriaalia, ja nostettu niistä esille opetuksen keskeiset sisältöalueet. Nämä 

asettuvat kahden opetussuunnitelman perusteiden esittämän sisältöalueen alle. S1 

Suhde omaan uskontoon -sisältöalueessa opetussisältönä ovat juutalaisen kalenterin 

juhlat, elämänkaarijuhlat, juutalainen rukous, Tooran kertomukset ja raamatunhistoria 

sekä juutalaisten myöhempi historia. S3 Hyvä elämä -sisältöalueen kohdalla opetuk-

sessa käsitellään juutalaista etiikkaa. Etiikan alueeseen liittyvät kysymykset eivät 

esiinny oppikirjoissa omana aihealueenaan, vaan niitä käsitellään muiden aiheiden yh-

teydessä. Edellä mainitut sisällöt vastaavat opetussuunnitelmien asettamia tavoitteita.  

Spiraaliperiaatteen mukaisesti aihepiirit käydään läpi peruskoulun aikana aina-

kin kolmesti (1.–4., 5.–6. ja 7.–9. luokkien aikana). Aiheiden käsittelyn syvetessä ja 

oppilaiden kasvaessa sekä opetuksen kirjallisen että suullisen esitystavan tulisi seurata 

oppilaan kehitystasoa. Näin myös tapahtuu. Vaikka oppikirjoissa ei juuri ole annettu 

tilaa ilmiöiden pohdinnalle tai erilaisille näkökulmille, tätä tilaa on periaatteessa kou-

lussa uskontotunneilla.  Vähäinen tuntimäärä tosin rajoittaa keskustelumahdollisuuk-

sia. Havaintojen mukaan opetuspuheessa seurattiin oppilaiden ikätasoa ja siirryttiin 

oman yhteisön sisäisestä puheesta vähitellen tarkastelemaan juutalaisuuden ilmiöitä 

yhä etäämmältä.  

S1-alueeseen kuuluvien aihepiirien analyysi osoitti, että kalenteriin liittyvien 

juutalaisten juhlapäivien käsittely muodosti selvästi suurimman osan uskontotuntien 
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sisällöstä. Raamatullisten juhlien kohdalla perehdyttiin paitsi kyseisiin raamatunkoh-

tiin, myös juhliin liittyviin tapoihin kotona ja synagogassa. Erityisesti vuodenkierron 

toistumisen, mutta myös spiraaliperiaatteen soveltamisen vuoksi juutalaisista juhlista 

etsittiin ja löydettiin uutta opittavaa yhä uudelleen.  

 Uskontotuntien sisältönä olivat myös perhe-elämään ja kotiin liittyvät uskon-

nolliset tavat, vaikkakaan ne eivät saaneet yhtä suurta roolia kuin kalenterijuhlat. Toi-

saalta juutalaisen kodin elämässä keskeistä šabatin viettoa harjoiteltiin viikoittain 

myös koulussa ruokailun ja siihen liittyvien rukousten muodossa. Elämänkaarijuhlia 

kuten brit milaa tai juutalaisia hautajaisia käsiteltiin uskontotunneilla. 

 Henkilökohtaiseen vakaumukseen ja selvemmin uskonnonharjoitukseen liitty-

viä elementtejä kuten rukousta ja uskonnon opillisia käsitteitä sisältyi uskontotuntien 

opetukseen vain vähän. Rukouksia opeteltiin lähinnä alaluokilla ja käytettiin säännölli-

sesti koulun aamu- ja šabbat-rukouksissa. Sen sijaan pyhien kirjoitusten, etenkin Too-

ran ja siddurin tekstien käsittely sisältyi kaikkeen uskonnonopetukseen ja tekstien ää-

neenlukuna myös yhteisiin rukouksiin.   

Käytössä olevia uskonnon oppikirjoja ei ole tehty vain uskonnon vaan koko 

juutalaiskasvatuksen materiaaliksi, ja monia aiheita, esimerkiksi Israelin valtiota ja sen 

juhlia, käsitellään Juutalaisessa koulussa muiden reaaliaineiden kuten historian ja ym-

päristö- ja luonnontiedon tunneilla. Samoin heprean kieli ja sen käyttö sekä uskonnol-

lisena kielenä että modernina sekulaarina puhekielenä läpäisee juutalaiskasvatuksessa 

monen oppiaineen opetussisällöt.  

Koulussa näkyi vahva sionistinen eetos, jota alleviivasivat esimerkiksi heprean 

puhekielen opetuksen asema ja uusien israelilaisten sekulaarien juhlien viettäminen. 

Koulussa näkyvä sionismi vaikutti olevan sekulaaristi motivoitua, eikä uskonnonope-

tuksessakaan näkynyt uskonnollisesti perusteltua sionistista ajattelua. 

Analyysillä pyrittiin selvittämään, puuttuuko kirjallisesta aineistosta joitain 

opetussuunnitelman tavoitteiden kannalta olennaisia sisältöjä. Tutkimuskysymys oh-

jasi valitsemaan aineistoksi vain juutalaisuutta koskevat opetussisältöjä. Tutkimuksen 

ulkopuolelle jäivät siis muiden uskontojen ja uskonnottomuuden käsittely sekä ihmis-

oikeuskasvatus. Myös näiden aihepiirien opetusta sisältyi havaintoaineistoon ja tuli 

esille haastatteluissa. Tässä tutkimuksessa näihin aihepiireihin on ainoastaan viitattu, 

vaikka niitäkin todellisuudessa käsitellään uskonnonopetuksessa useilla luokka-as-

teilla. 
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Kokonaan näkymättömiin aineistossa jäivät juutalaisuuden piirissä vallitsevat 

näkemykset toisista uskonnoista tai uskonnottomuudesta.  Näiden olemassaoloon kyllä 

viitattiin oppitunneilla, mutta niihin ei otettu kantaa juutalaisen ajattelun pohjalta. 

Toisten uskontojen ja niiden pyhien paikkojen kunnioittamisen opettelua sisältyy opit-

taviin asioihin vähintään eri luokka-asteilla tehtävien opintoretkien yhteydessä.443  

 Oman uskonnon monimuotoisuuteen tutustuminen mainitaan tavoitteena sekä 

POPS:ssa että JUOPS:ssa. Juutalaisuuden erilaisia alueellisia suuntauksia esitellään 

HJYK:ssa esimerkiksi juhlien muodossa, mutta varsinaiset uskonnollisen perinteen 

suuntaukset eivät koulussa juuri näy. Etenkin yläkoulun opetussuunnitelman tavoit-

teissa juutalaisuuden eri suuntauksiin tutustuminen kuitenkin korostuu. Koulun ope-

tussuunnitelmassa painotetaan näiden suuntausten synnyn ajallisten ja paikallisten 

kontekstien hahmottamista. Oppikirjoissa juutalaisuuden eri suuntauksia ei käsitellä, 

mutta niihin kyllä viitataan. Vaikka eri suuntausten syntyä ja leviämistä käsitelläänkin 

juutalaisuuden historian yhteydessä, olisi niiden perusteellisempi käsittely tärkeää 

myös uskontotunnilla. Oman uskonnon ja oman suuntauksen hahmottaminen laajem-

man perinteen osaksi on olennaista, jotta kriittisen ajattelun oppiminen ja kohdistami-

nen myös omaan perinteeseen voi kehittyä. 

Yläluokkien POPS:ssa opetussisällöissä mainitaan uskonnot tieteellisen tarkas-

telu kohteena ja JUOPS:ssa uskonnollisen ja tieteellisen tiedon erottaminen. Vaikka 

edellä mainitut sisällöt on ryhmitelty S2 Uskontojen maailma -alueen alle, ei niiden 

käsittelyssä voi ohittaa oman katsomuksen kriittistä tarkastelua. Esimerkiksi Raamatun 

tieteellinen tutkimuksen ja sen tulosten esittely kuuluvat tähän sisältöalueeseen.444 Täl-

laisesta näkökulmasta juutalaisuuden pyhiin kirjoituksiin ei oppikirjoissa tai havainto-

aineistossa näkynyt merkkejä. Jäi epäselväksi, miten sitä käsitellään juutalaisessa us-

konnonopetuksessa.  

Minkäänlainen uskonnonharjoittaminen ei näy tavoitteina eikä sisältöinä ope-

tussuunnitelmien perusteissa (POPS ja JUOPS). Sen sijaan koulun omassa opetussuun-

nitelmassa mainitaan rukousten lukemisen opetteleminen heprean kielellä. Tämä ta-

pahtuu uskontotunneilla, lähinnä alaluokilla. Opittuja rukouksia käytetään uskonnon 

 
443 HJYK:n oppilaat tutustuvat lähiympäristön uskonnollisiin paikkoihin, mm. kirkkoihin ja moskeijoi-
hin opetussuunnitelman mukaisesti. 
444 Näitä käsitellään esimerkiksi evankelisluterilaisen uskonnon 7. luokan oppikirjoissa. Samoja oppikir-
joja käytetään myös HJYK:ssa maailmanuskontojen opetuksessa. 
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harjoittamisessa myös koulupäivinä, kun oppilaat osallistuvat rukoushetkiin ja juma-

lanpalveluksiin. Uskonnon harjoittamista ei uskontotunneilla havaittu, ellei kipan käyt-

töä Tooran tekstien lukemisen tai käsittelemisen vuoksi pidetä sellaisena. 

Juutalaisen uskonnonopetuksen kiinteä suhde juutalaisen kansan historiaan ja 

heprean kieleen näkyi uskonnonopetuksessa ja koulun arkielämässä selvästi. Niitä, ku-

ten uskontoakaan, ei voi erottaa juutalaiskasvatuksen kokonaisuudesta. Opetussuunni-

telmassa heprea ja juutalaisten historia on kuitenkin erotettu omiksi oppiaineikseen. 

Myös koulun kiinteä suhde juutalaisen seurakunnan kanssa on hyvin näkyvä pelkäs-

tään jo koulun sijainnin takia. Seurakunnan työntekijöiden näkyminen koulun elä-

mässä on itsestään selvää ja he osallistuvat jonkin verran myös opetukseen. Tällä yh-

teydellä on sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia. Koulun ja opettajien pedagogi-

nen autonomia voi helposti olla uhattuna, jos koulussa koetaan riippuvuutta seurakun-

nan tai sen työntekijöiden tuesta. 

Vaikka oppikirjat ovat vanhoja ja niiden kieli toisinaan tunnustuksettomuuden 

periaatetta haastavaa, havainnointiaineisto ja haastattelut osoittivat, että HJYK:n kou-

lutettujen ja pätevien opettajien johdolla juutalaisen uskonnon opetus seuraa uusim-

pien opetussuunnitelmien henkeä tunnustuksettomuudellaan. Haasteita syntyy kuiten-

kin epäilemättä koulun arkielämässä uskontotuntien ulkopuolella, jossa uskonnonhar-

joitus on sisäänrakennettuna jokapäiväiseen elämään eikä sen vapaaehtoisuutta oppi-

laalle voida yksiselitteisesti osoittaa. 

Koska juutalaisuus on sekä kansallisuus että uskonto, on juutalaisen uskonnon-

opetuksen väistämättä otettava kantaa siihen, voiko ihminen olla täysin juutalainen 

olematta sitä uskonnolliselta vakaumukseltaan. Opetuksen ja oppikirjojen perusteella 

on periaatteessa mahdollista muodostaa käsitys ”hyvästä juutalaisesta”, jonka elämän-

tapaa opetuksessa käsitellään. Tällöin tulkinta opetuksen sitouttavuudesta olisi paikal-

laan. Oppilaan oman identiteetin kehittymisen kannalta on olennaista muistaa, että se 

ei välttämättä ole sitoutunut vain yhteen traditioon.445 Opetuksessa olisi siis otettava 

koko ajan huomioon ne oppilaat, jotka tulevat moniuskontoisista perheistä tai joiden 

vanhemmat edustavat erilaisia juutalaisia perinteitä ja eriasteista sitoutumista siihen. 

Opetuksessa ja oppikirjoissa käytetyt ilmaisut kuten ”uskonnolliset juutalaiset” tai 

”jotkut juutalaiset” onneksi minimoivat normatiivista tulkintaa. Riski siihen on kuiten-

kin selvästi olemassa. 

 
445 Zilliacus 2014, 449. 
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 Oppikirjojen perusteella tunnustuksettomuuden periaate ei siis aivan toteudu, 

vaan niissä oikeana juutalaisuutena pidetään ortodoksisuuden tapaa noudattaa 

mitsvoja. Tunnustuksettomuuden voidaan myös katsoa horjuvan me-kieltä käytettä-

essä. Toisaalta alaluokilla käytettyjä ”meillä on tänään juhla”-tyyppisiä ilmauksia voi-

daan pitää nimenomaan kansallisista ryhmäidentiteettiä tukevina eikä uskonnollista si-

toutumista vaativina. Ylemmille luokille siirryttäessä puhetapa opetuksessa muuttui 

neutraalimmaksi ja siltä osin opetus vaikutti täyttävän tunnustuksettomuuden vaati-

muksen.  

Opettajat kokivat tunnustuksettomuuden vaatimuksen usein turhauttavana ja 

opetusta hankaloittavana, olivathan seurakuntaan kuuluvat perheet valinneet Juutalai-

sen koulun tietäen sen painotuksen. Opettajat kuitenkin myönsivät, että oppilaan oman 

uskonnonvapauden toteutumiseksi tunnustuksettomuus on olennainen periaate. 

Tunnustuksettomuuden ajatusta haastaa monissa uskonnoissa etenkin oman ka-

lenterin keskeinen asema opetuksessa. Uskonto ja sen harjoittaminen näyttäytyvät täl-

löin osana jokapäiväistä elämää esimerkiksi kirkollisen tai islamilaisen kalenterin tai 

luahin keskeisen aseman vuoksi. Puhe erillisestä uskonnon harjoittamisesta on vierasta 

katolisuuden ja ortodoksisuuden opetuksessa, toteaa Sakaranaho.446 Niin se on myös 

juutalaisuuden kohdalla. Luah monine juhlineen saa väistämättä suuren roolin ja juh-

lien viettäminen perinteisellä tavalla voidaan joissain yhteyksissä katsoa uskonnon 

harjoittamiseksi. Sakaranaho toteaa nimenmaan rakenteelliseksi ongelmaksi sen, että 

uskonnonopetuksessa vähemmistöt rinnastetaan analogisesti enemmistöön niiden eri-

laisuudesta huolimatta, ja näin tavoiteltu katsomusten tasa-arvo ei toteudu käytän-

nössä.447 

 Kielenkäytön tavoilla on suuri merkitys siinä, millaisen viestin oppilas saa 

opettajan suhteesta opiskeltavaan uskontoon. Kieli viestii myös sitä, miten oppilaan 

odotetaan suhtautuvan ja sitoutuvan esitettyyn perinteeseen. Tämän vuoksi etäännyt-

tävä viestintä ”juutalaiset uskovat” on jo yksi askel tunnustuksettomuuden suuntaan. 

”Me juutalaiset” -kieli taas viittaa selvästi sitouttamisen tavoitteeseen. Jatkossa kielen-

käyttöä voisi edelleen tarkentaa käyttämällä esimerkiksi ilmaisua ”ortodoksiset juuta-

laiset opettavat/pitävät tärkeänä, että…”. Vastaavaa ilmaisua käytetään enemmistöus-

konnon opetuksessa, kun kerrotaan, mitä luterilaiset kirkot opettavat. Vaikka tällöin-

 
446 Sakaranaho 2009, 461. 
447 Sakaranaho 2009, 465. 
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kään ei voida tavoittaa tai osoittaa sitä ajattelun ja käytännön moninaisuutta, joka mo-

dernin ortodoksiankin sisällä vallitsee, muistuttaisi se silti jatkuvasti oppilasta siitä, 

että juutalaisuus on muutakin kuin oman yhteisön näkemys. Tällaiselle havainnolle on 

syytä altistaa säännöllisesti myös kaikkien muiden uskontojen oppilaita.  

 

7.2  Tutkimuksen luotettavuus 
Tutkimuksen aikana kohdattiin monia haasteita, jotka vaikuttavat myös tutkimuksen 

luotettavuuteen. Ensimmäinen haaste oli tutkimuskohteen rajaus. Tutkimus oli rajattu 

koskemaan HJYK:ssa annettavaa uskonnonopetusta ja tutkimusaineistoksi oli valittu 

opetuksessa käytetty painettu oppimateriaali, tuntien havainnointi ja opettajien haastat-

telut.  Rajausta ei silti voitu tehdä täysin pitäväksi. Tämä olisi ollut mahdollista tavalli-

sessa peruskoulussa, jossa oman uskonnon opetus tapahtuu lukujärjestyksen osoitta-

milla uskontotunneilla ja muussa opetuksessa kohdataan lähinnä oppilaalle vieraampia 

uskontoja ja kulttuuriperinteitä. Juutalaisessa koulussa oma uskonto ja sen perinteiden 

ja ajattelutapojen oppiminen on vahvasti läsnä kaikessa opetuksessa. Tutkimuskohteen 

rajaaminen pelkästään uskonnontunteihin olisi sikäli ollut keinotekoista. 

 Rajausta puoltaa kuitenkin se, että oman uskonnon opetuksesta etenkin vähem-

mistöuskontojen osalta käydään jatkuvaa julkista keskustelua. Tässä keskustelussa on 

kyseenalaistettu muun muassa opettajien ammattitaito ja koulutus sekä oppimateriaalin 

ajanmukaisuus etenkin tunnustuksettomuuden suhteen. Tähän keskusteluun liittyen 

tutkimusaineistosta saatu kuva vastaa luotettavasti siihen, millaista juutalaista uskon-

nonopetusta HJYK:n uskonnontunneilla annetaan. Tutkimustulokset kuvaavat kirjoi-

tettua ja toteutuvaa opetussuunnitelmaa opettajan ja opetuksen järjestäjän kannalta, ei-

vät välttämättä oppilaan kokemana. 

 Toinen haaste liittyi painettuun oppimateriaaliin. Tutkitut oppikirjat muodosta-

vat periaatteessa yhtenäisen sarjan ja kattavat opetuksen kaikilla yhdeksällä luokka-

asteella. Nimenomaan kokonaisena kirjasarjana oppikirjat käsittelevät laajasti juutalai-

sen uskonnon sisältöjä. Haasteena on lähinnä kirjojen ikä. Yhtä vanhoja oppikirjoja ei 

peruskoulussa yleensä käytetä. Juutalaisen uskonnon ja perinteen osalta oppikirjoissa 

esitetty tieto ovat kuitenkin luonteeltaan pysyvää, joten opetussisältöjen ja niiden pai-

notuksenkin arvioiminen on kirjojen perusteella mahdollista. Vain esitystapaan koh-

distuva analyysi ei voi antaa luotettavaa kuvaa nykyisestä opetuksesta. Opetusta ohjaa-

vat juutalaisen uskonnon opetussuunnitelmien tekstit (JUOPS ja HJYKOPS) sen sijaan 
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ovat ajanmukaisia, ja ne on laadittu huolellisesti POPS:n perustalle. Niitä valmistele-

massa ovat olleet mukana juuri tähän tutkimukseen osallistuneet opettajat. Siten ope-

tussuunnitelmien analyysi antaa luotettavan kuvan juutalaisen uskonnon opetuksesta. 

Opetuksen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa on keskeistä tutkimuksen 

näkökulman huomioon ottaminen. Tämä tutkimus kuvaa juutalaisen uskonnon ope-

tusta sekä painetun kirjallisen että havainnointi- ja haastatteluaineiston analyysin pe-

rusteella. Kirjallisen aineiston analyysi pohjautuu sisällönanalyysin menetelmään ja 

osoittaa opetuksen muodostavan varsin selkeän ja yhtenäisen kuvan juutalaisuudesta. 

Opetuksen seuraamisessa tehdyt havainnot tukevat tätä näkemystä, mutta niitä ei ha-

vainnoinnin pienen tuntimäärän vuoksi voi irrottaa kirjallisen analyysin pohjasta.  

 Kolmanneksi ongelmallista on tutkimuskohteen – juutalaiskasvatuksen osana 

olevan uskonnon opetuksen – erityisyys. Tutkimuksen kohteena on tässä juutalaisen 

uskonnon opetus nimenomaan Helsingin juutalaisessa yhteiskoulussa. Tuloksia ei siis 

muun kuin opetussuunnitelman perusteiden (JUOPS) osalta voi yleistää mahdollisesti 

muissa peruskouluissa annettavaan juutalaisen uskonnon opetukseen. On myös täh-

dennettävä, että tutkimuskohteena on myös nimenomaan lukuvuonna 2016–2017 an-

nettu opetus. Tuolloin opetusta antoi vain neljä opettajaa eivätkä oppikirjat olleet joka-

päiväisessä käytössä. Opettajan persoonan ja pedagogisten ratkaisujen vaikutus ope-

tuksen sisältöön ja toteutustapaan oli siis keskeinen. Opetusta ei tässä tutkimuksessa 

havainnoitu säännöllisesti ja kaikkien opetusryhmien osalta. Havainnointiaineistosta 

esiin nostetut esimerkit ovat väistämättä jo tutkijan tulkitsemia, eikä niitä voi täysin 

palauttaa kontekstiinsa. Haastatteluaineiston kohdalla luotettavuus on parempi, sillä 

haastattelujen avulla saatiin tarkentavaa tietoa opettajien tavasta tulkita opetussuunni-

telmien ja oppimateriaalin tekstiä.  

Tutkimusaineisto pystyy siis kuvaamaan luotettavasti vain opetussuunnitel-

mista ja oppikirjoista ilmenevää kuvaa, ja suuri osa luokkahuoneessa tapahtuvasta 

opetuksesta ja muusta toiminnasta jää tässä aineistossa piiloon. Oppilaille välitettävään 

juutalaisuuskuvaan vaikuttaa koulun koko toiminta. Oppilaan näkökulman tutkiminen 

vaatisi laajempaa havainnointiaineistoa ja/tai oppilaiden haastatteluja.  
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7.3  Pohdinta 
Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, millainen kuva juutalaisesta uskonnosta HJYK:n 

uskonnonopetuksessa välittyy. Tähän kysymykseen voidaan aineiston perusteella vas-

tata kahdella tavalla. Ensiksi, koulun uskontotunneilla annettava opetus esittelee juuta-

laisuuden historian ja nykypäivän traditiota laajasti. Se ei edusta selvästi minkään juu-

talaisuuden suunnan tulkintoja. Sikäli voidaan puhua ”yleisjuutalaisuuden” opetuk-

sesta samalla tavalla kuin evankelisluterilainen uskonto on nykymuodossaan tulkitta-

vissa ”yleiskristinuskon” opetukseksi.448 Toiseksi, Juutalaisen koulun tiivis yhteys 

Helsingin juutalaiseen seurakuntaan aiheuttaa sen, että koulun arjessa ja juhlassa väli-

tettävä juutalainen traditio edustaa näkyvästi modernin ortodoksian perinnettä. Tämän 

voi havaita etenkin sukupuolten segregaation käytäntöjen toteuttamisesta.  

Opetussuunnitelmien perusteet (POPS ja JUOPS) edustavat selvästi yleisjuuta-

laisuuden opetusta, kun taas oman koulun opetussuunnitelmassa ja oppikirjoissa näkyy 

ortodoksisen tradition korostuksen piirteitä. Huolellisesti muotoiltuja opetussuunnitel-

mia myös sovelletaan monipuolisesti. Omasta runsaasta perinteestä löytyy materiaalia 

kaikkien POPS:n aiheiden käsittelyyn, ja juutalaisuus voidaan näin osoittaa kaikki elä-

mänalueet läpäiseväksi katsomukseksi ja elämäntavaksi. Tullaanko tällöin kuitenkin 

väistämättä määritelleeksi myös juutalaisen elämäntavan ulkorajat? Jos näin käy, mi-

ten se vaikuttaa oppilaiden juutalaisen identiteetin muodostumiseen?   

 ”Yleisjuutalaisuuden” opettaminen on linjassa sen kanssa, että myös muita 

maailmanuskontoja kuten islamia ja buddhalaisuutta opetetaan Suomessa useimmiten 

yhdessä niiden eri suuntauksiin kuuluville oppilaille. Toisaalta kristinuskon suuntauk-

sista opetetaan kuitenkin sekä itäistä ortodoksista että läntistä katolista (ja muutamia 

muita) enemmistön evankelisluterilaisen opetuksen lisäksi. Yleisjuutalaisuuden ope-

tustavoitteet yhdistettyinä ortodoksijuutalaisuuden käytäntöihin ohjaavat helposti ajat-

teluun, jossa modernin ortodoksian perinnettä pidetään ikään kuin juutalaisuuden ide-

aalina, josta jotkut juutalaiset tosin poikkeavat. Poikkeaminen tapahtuu tulkitsemalla 

traditiota esimerkiksi reformi- tai konservatiivijuutalaisuuden mukaan, joihin opetuk-

sessa silloin tällöin viitataan. 

Ongelmaksi yleisjuutalaisuudessa muodostuukin, mitä se voisi olla. Rissanen 

kysyy, tuottaako keskittyminen uskonnon ytimeen sen erilaisten ilmenemismuotojen 

 
448 ks. esim. Komulainen 2005, 286–287. 
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sijaan oppilaille käsityksen, että moninaisuus on jotenkin pahaksi tai vaarallista.449 Li-

säksi juutalaisuuden perinteestä on kuitenkin vaikeaa erottaa sen ydintä samalla tavoin 

kuin islamin ydin on hahmotettavissa viidessä pilarissa tai kristinuskon ydin uskontun-

nustuksissa. Juutalaisuuden kohdalla ydintä ovat juuri uskonnon historia ja siitä kerto-

vat tekstit eli systemaattisen teologian sijaan omaksuttu narratiivinen teologia. 

Se, että uskonnonopetus ja koulun arki seuraavat Helsingin juutalaisen seura-

kunnan modernin ortodoksian aškenasitraditiota ja jumalanpalvelusjärjestystä, on van-

hemmille selvää jo lasta kouluun tuotaessa. Vanhemmat myös sitoutuvat tähän kirjalli-

sesti. Koulun ja seurakunnan käytössä on Siddur Helsinki, joka on aškenasitradition 

rukouskirja ja jota käytetään hepreaksi, vaikka se sisältää myös tekstien suomenkieli-

set käännökset. Seurakunnan edustamaa tapaa tulkita modernin ortodoksian traditiota 

Vuola kuvaa erityisellä käsitteellä ”suomalainen ortodoksia”. Sen avulla hän haluaa 

muistuttaa, että Suomen juutalaiset ovat mukauttaneet tapojaan erityisesti suomalaisen 

yhteiskunnan sukupuolten tasa-arvoa korostavan kehityksen mukaisesti.450  

Oppilaiden kannalta vahvimmin oman seurakunnan tapoihin ja ”suomalaiseen 

ortodoksiaan” näyttävät ohjaavan juutalaiskasvatuksen uskontotuntien ulkopuoliset 

käytännöt. Näiden käytäntöjen, esimerkiksi yhteisten aamurukousten ja šabbat-ateri-

aan liittyvien tapojen voidaan kuitenkin katsoa toteuttavan etenkin alakoulun uskon-

nonopetuksen tavoitteita. 1.-2.-luokilla sellaiseksi kerrotaan uskontojen tapoihin ja 

juhlaperinteisiin tutustuminen.451 3.–6.-luokilla opetellaan, miten käyttäydytään asian-

mukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa.452  

Vaikka ”suomalainen ortodoksia” onkin sopeuttanut esimerkiksi ortodoksitra-

dition mukaisia sukupuolirooleja enemmän suomalaiseen yhteiskuntaan sopiviksi, jou-

tuvat oppilaat välttämättä kohtaamaan ortodoksisten ja liberaalien arvojen välisen jän-

nitteen. Koulussa toteutettavat käytännöt eroavat paitsi ympärillä näkyvän enemmistö-

uskonnon luterilaisuuden valtavirran käytännöistä myös reformijuutalaisuuden omak-

sumasta tasa-arvoisesta sukupuolikäsityksestä. Näitä oppilaiden ja myös koulun opet-

tajien kohtaamia ja käymiä identiteettineuvotteluja voisi tutkimuksella selvittää. Rissa-

nen tutkimus islaminopetuksesta voisi toimia tässä pohjana.453  

 
449 Rissanen 2008, 118. 
450 Vuola 2019, 71. 
451 POPS2014, 142 
452 POPS2014, 273. 
453 Rissanen 2014. 
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Juutalaisen koulun kaikkea juutalaiskasvatusta ohjaavat POPS:n yleiset tavoit-

teet. Uskonnonopetuksen järjestämisestä sekä uskonnollisista tilaisuuksista koulussa 

linjataan vielä erikseen Opetushallituksen antamassa ohjeessa.454 POPS:ssa painote-

taan, että myös erityisen maailmankatsomukseen perustuvan opetuksen – kuten 

HJYK:ssa – on oltava oppilasta sitouttamatonta.455 OPH:n ohje taas korostaa, että us-

kontokuntaan kuuluminen ei saa rajoittaa oppilaan oikeutta olla osallistumatta uskon-

nolliseen tilaisuuteen.456 Tämä osallistumattomuus on Juutalaisessa koulussa käytän-

nön tilanteissa mahdollista, mutta periaatteessa oppilaiden katsotaan sitoutuneen juuta-

laiskasvatuksen eri muotoihin heidän vanhempiensa antaman sitoumuksen perusteella. 

Tällainen yleisluontoinen sopimus ei ole enää nykyään POPS:n ja OPH:n ohjeen pe-

rusteella mahdollinen.  

Havainto- ja haastattelumateriaali tukivat oppikirjojen sisällön analyysin tulok-

sia nimenomaan juutalaisuutta koskevan uskonnonopetuksen osalta. Ne tuottivat kui-

tenkin myös paljon tietoa oppikirjojen ja uskontotuntien ulkopuolisesta juutalaiskasva-

tuksesta. Myös uskonnontuntien ulkopuolinen kouluelämä vastasi kirjojen näkemyk-

siä, mutta opetussuunnitelmien tavoitteita vain osittain. Nimenomaan oman perinteen 

monimuotoisuuden näkyminen jäi luonnollisesti vähäiseksi. Viime vuosina koulussa 

on opettajien mukaan lisätty etenkin erilaisiin alueellisiin juutalaisperinteisiin liitty-

vien juhlien viettämistä.457 

Juutalaisuus uskontona ja perinteenä eroaa selvästi kristinuskosta ja islamista 

ortodoksia-ortopraksia -akselilla. Tämän vuoksi myös juutalaisuuden kouluopetus on 

väistämättä luonteeltaan erilaista. Lisäksi juutalaisuuden kansallisen identiteetin ele-

mentti hämärtää opetuksen luonnetta pelkkään katsomusperinteeseen liittyvänä ope-

tuksena. Se juutalaisuus, joka aineiston perusteella piirtyy, on ennen kaikkea juutalai-

seen historiaan liittymistä ja siitä kumpuavaa tapojen ortopraksiaa. Se on monella elä-

mänalueella selkeästi ”oikeaksi” juutalaiseksi määriteltyä toimintaa, josta muodostuu 

juutalainen elämäntapa. Tässä juutalaisuudessa oma vakaumus osoitetaan tekemällä, ei 

uskonnollisilla käsitteillä sanallisesti formuloimalla. Erityisesti luahia käsittelemällä 

opetuksessa kyetään hyvin vastaamaan myös POPS:n yläkoulun uskonnonopetuksen 

 
454 OPH-56-2018. 
455 POPS2014, 95. 
456 OPH-56-2018. 
457 H3; H4. 
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tavoitteeseen ”ohjata oppilasta havaitsemaan uskonnon ja kulttuurin vuorovaiku-

tus”.458 

HJYK:n juutalaiskasvatuksen tavoitteeksi muotoillaan oppilaiden ”juutalaisen 

identiteetin vahvistaminen”.459 Uskonnonopetuksen rooli on tässä keskeinen. Sekä 

kansalliseen että uskonnolliseen identiteettiin liittyviä juutalaisuuden elementtejä käsi-

tellään juuri uskonnonopetuksessa. Uskonnonopetus osoittaa juutalaisuuteen ja juuta-

laiseen identiteettiin sisältyvän laajan tiedollisen osuuden. Uskonnollisen tai hengelli-

sen identiteetin vahvistumiselle uskonnonopetus ei välttämättä anna paljoa eväitä. Juu-

talaisena elämiseen valmistaa enemmän koulun muu elämä, siis juutalaiskasvatuksen 

kokonaisuus. Näin myös Larsson pohtii juutalaisten lasten ja nuorten identiteettineu-

votteluja. Hän toteaa, että “kun seurakunnan enemmistö on maallistunutta, keskustelu 

on siirtynyt hengellisestä elämästä juutalaiseen identiteettiin ja sen ylläpitämiseen.” 460  

Tätä painotusta tukee selvästi myös koulun uskonnonopetus, joka voimassaolevan 

opetussuunnitelman mukaisesti on tunnustuksetonta oman uskonnon opetusta ja mah-

dollistaa siten juuri juutalaisen identiteetin laaja-alaisen tarkastelun ja omaksumisen. 

Juutalaisen uskonnonopetuksen tutkimusta olisi mielenkiintoista laajentaa op-

pilaiden näkökulman suuntaan. Haastattelututkimuksella voisi selvittää oppilaiden ko-

kemusta oman perheensä uskonnollisesta taustasta ja vanhempien sitoutumisesta us-

konnonharjoittamiseen. Edelleen olisi kiinnostavaa haastaa oppilaat vertaamaan koulu-

opetusta kodin malliin juuri uskonnonharjoituksen ja uskonnollisen sitouttamisen suh-

teen. Juutalaisessa koulussa useilla oppilailla on takana peruskoulun ja päiväkodin yh-

teistä juutalaiskasvatusta jopa yli kymmenen vuotta. Heidän kokemuksensa juutalai-

suudesta ja uskonnonharjoituksen roolista siinä olisi mielenkiintoista saada kuuluviin. 

Toistaiseksi tutkimusta on tehty vain aikuisten, oppilaiden vanhempien ja opettajien, 

parissa.  

Juutalaista uskonnonopetusta annetaan satunnaisesti myös muissa peruskou-

luissa pääkaupunkiseudulla sekä lukioiden oppilaille yhdessä. Näiden HJYK:n ulko-

puolista opetusta saavien kokemuksia juutalaisuudesta ja sen harjoittamisesta olisi 

myös kiinnostavaa selvittää. Tällainen tutkimus antaisi vertailumateriaalia HJYK:n 

 
458 POPS2014, 466. 
459 http://hjyk.fi/. viitattu 19.7.2019. 
460 Larsson 2014, 7. 
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juutalaiskasvatukselle. Kuusisto on tutkinut identiteettiä tällä tavoin adventistien koh-

dalla ja todennut, ettei oman yhteisön koulu taannut vahvempaa identiteettiä.461 Tutki-

muksella voisi selvittää, miten juutalainen identiteetti koetaan kouluvuosien jälkeen 

HJYK:n oppilaiden ja muita kouluja käyneiden juutalaisten ryhmissä. 

Grimmitin esittämät uskonnon oppimisen mallit osoittautuvat juutalaisen us-

konnonopetuksen kohdalla haasteellisiksi erotella.462 On selvää, että pääpaino on us-

konnosta opettamisella (about). Se muodostaa ehdottoman pääosan juutalaisesta us-

konnon kouluopetuksesta. Uskonnosta (from) oppimista tapahtuu kuitenkin varmasti 

jo alaluokilta lähtien, ensin todennäköisesti etiikan alueella ja myöhemmin kenties us-

konnon historian kohdalla. Jotta pieni juutalainen vähemmistö voi elää suuremman yh-

teisön osana, on juuri uskonnosta oppiminen (from) keskeistä. Tämä vaatii kuitenkin 

opetukselta paljon, etenkin aikaa. Oma perinne on tunnettava perusteellisesti, jotta sen 

elementit voitaisiin nähdä laajemmassa kontekstissa ja päästä pintapuolista vertailua 

syvemmälle uskonnollisten ilmiöiden tarkastelussa. Suomen juutalainen yhteisö on 

myös tulkinnut, että yhteisön ja sen perinteen säilymiseksi on välttämätöntä opettaa 

uskontoa ja sen tapoja paljon myös tekemällä (learning religion). Tämä aspekti on sel-

västi perustana koko Juutalaisen koulun olemassaololle.  

Grimmitin jaottelu voi toimia hyvänä pohjana uskonnonopetuksen kehittämi-

sessä. Vaikka tavoite etenkin oppilaan kasvaessa on yhä enemmän from-oppimisessa, 

ei about-oppimista ja uskonnon oppimista voi ohittaa tällä matkalla. Juutalaisella kou-

lulla on hyvät mahdollisuudet onnistua kasvattamaan juutalaisia, joiden identiteetti on 

vahvasti juutalainen, mutta jotka käyttävät omaa perinnettään myös muiden maailman-

katsomusten ymmärtämiseen ja hedelmälliseen yhteiseloon niiden kanssa. 

”Miksi juutalaisuus on paras uskonto juutalaiselle?” oli kysymys, joka nousi 

esiin uusien oppikirjojen suunnittelukokouksessa. Tähän kysymykseen näyttäisi kitey-

tyvän juutalaisen uskonnonopetuksen kehittäminen. Olennaista siinä ei näytä olevan 

uskonnollisuuden määrä tai ”oikean” perinteen valinta vaan juutalaista syntyperää ole-

van lapsen ja nuoren juurruttaminen omaan perinteeseensä, osana sitä myös sen perus-

tana olevaan juutalaiseen uskontoon. Opetussuunnitelman perusteiden mukaan opetuk-

sen tavoitteena on oppia tuntemaan oma uskonto ja tämän pohjalle rakennettavan us-

 
461 Kuusisto 2011, 53. 
462 luku 2.3. 
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konnollisen yleissivistyksen pohjalta kyetä ymmärtämään myös muita perinteitä. Pe-

rusteellisen ja monipuolisen juutalaisen uskonnonopetuksen pohjalta tavoitteen saavut-

taminen näyttää mahdolliselta. 
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Liite 1   
 

Sanasto 
 
alija yksittäisen juutalaisen muutto tai suuremman juutalaisryhmän muuttoaalto Is-

raeliin 
 
aškenasi alun perin Saksasta, nykyään koko Keski- ja Itä-Euroopasta peräisin olevaa 

juutalaisuutta ja juutalaisia kuvaava käsite 
 
bima  synagogassa oleva koroke, jolla sijaitsee Tooran lukupulpetti 
 
bnei mitsva  uskonnollisesti täysi-ikäinen, yli 12-vuotias tyttö (bat) ja yli 13-vuotias poika 

(bar), jolla on velvollisuus noudattaa Tooran määräyksiä 
 
brit mila ympärileikkauksen liitto, perustana Jumalan ja Abrahamin solmima liitto 
 
Erets Jisrael Israelin maa, viittaa juutalaisten kotimaahan raamatullisena aikana  
 
gemara  Talmudin osa, joka täydentää Mišnaa ja tulkitsee sitä 
 
haggada liturginen kertomus, joka luetaan pesahin seder-aterialla 
 
halakha  juutalainen laki, joka on esitetty Heprealaisen raamatun kirjoituksissa sekä sen 

tulkinta rabbiinisessa kirjallisuudessa 
 
hanukka temppelin uudelleenvihkimisen kahdeksanpäiväinen muistojuhla  
 
hanukija hanukka-juhlassa käytettävä kahdeksanhaarainen kynttelikkö 
 
ha-olam ha-ba tuleva maailma, viittaa ikuisesti jatkuvaan elämään  
 
havdala  šabatin päättyessä kodeissa vietettävä rukoushetki 
 
jizkor  synagogassa luettava rukous vainajien muistoksi 
 
jom ha-atsmaut Israelin valtion itsenäisyyspäivä 
 
jom ha-šoa holokaustin uhrien muistopäivä 
 
jom ha-zikkaron Israelin puolesta kaatuneiden muistopäivä 
 
jom Jerushalajim Jerusalemin yhdistymisen (1967) muistopäivä 
 
jortsait vanhempien kuoleman vuosipäivä, jolloin lapset lukevat rukouksen synago-

gassa 
 
kavvana  keskittyminen, oikea ja vilpitön asenne esimerkiksi rukouksessa 
 
ketubba  kirjallinen avioliittosopimus, joka takaa morsiamen oikeudet avioliitossa 
 
kidduš  viinin ja leivän siunaaminen šabbat-aterian alussa 
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kipa  juutalaisten poikien ja miesten käyttämä patalakki 
 
kašrut  košer-määrykset 
 
košer  ”sopiva”, uskonnollisen lain perusteella puhdas ruoka 
 
luah juutalainen kalenteri, josta ilmenevät uskonnolliset juhlapäivät 
 
mezuza juutalaisen kodin ja muun rakennuksen ovenpieleen kiinnitettävä raamatun-

lausekotelo 
 
minjan kymmenen täysi-ikäisen miespuolisen juutalaisen läsnäolo, joka vähintään tar-

vitaan jumalanpalveluksen toimittamiseksi  
 
Mišna  200-luvulla valmiiksi koottu ”suullisen Tooran” ydinosa, sisältyy Talmudiin 
 
mitsva  Jumalan antama määräys, käsky tai kielto 
 
mizrahi  Lähi-idässä asuneiden juutalaisten nimitys 
 
pesah  pääsiäinen, vietetään keväällä Egyptistä vapautumisen muistoksi  
 
Pirke avot ”isien lukukappaleet”, yksi Mišnan traktaateista 
 
purim iloinen juhla, jota vietetään Esterin kirjassa kerrotun Persiassa tapahtuneen pe-

lastumisen muistoksi 
 
šabbat  viikon seitsemäs päivä, lauantai, joka on Jumalan lain mukainen lepopäivä
   
šavuot  vehnäkorjuun ja laina antamisen juhla, 50 päivää pesahin jälkeen 
 
seder  pesah-illan juhla-ateria (myös Mišnan traktaatin nimitys) 
 
sefardi alun perin Espanjassa asuneita ja sieltä karkotettuja juutalaisia, nykyään Väli-

meren alueen juutalaisia kuvaava käsite, aškenasin vastakohta 
 
šektaus  juutalainen košer-teurastustapa, jossa veri vuotaa mahdollisimman kuiviin 
 
šema siddurin keskeinen rukous, joka koostuu kolmesta Tooran katkelmasta  

(5. Moos. 6:4–9; 11:13–21; 4. Moos 15:37–41) 
 
siddur   juutalainen rukouskirja 
 
simhat tora Tooran ilojuhla, jolloin Tooran on vuoden aikana luettu läpi ja aloitetaan jäl-

leen alusta 
 
šiv’a  suruviikko, jota vietetään kodissa seitsemän päivän ajan hautajaisten jälkeen 
 
šlošim  šivan jälkeinen surukuukausi, joka päättyy 30. päivänä hautajaisista 
 
šoa  ”tuho”, holokausti, toisen maailmansodan juutalaisvainot 
 
šul  synagogaa tarkoittava jiddišinkielinen sana 
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sukkot  syksyisin viininkorjuun ja erämaavaelluksen muistoksi vietettävä lehtimaja-
  juhla 
 
tallit  juutalaisten miesten käyttämä rukousviitta  
 
Tanakh  heprealainen Raamattu, sisältää Tooran, Profeettojen kirjat ja Kirjoitukset 
 
tašlikh  uudenvuoden rituaali, jossa tyhjennetään roskat taskuista veteen 
 
tefillin raamatunlausekotelot, jotka miehet sitovat otsalle ja käsivarteen arkipäivien 

aamurukouksissa 
 
Toora Jumalan ilmoitus, joka saatiin Mooseksen kautta. Kirjallinen Toora sisältyy 

Heprealaiseen Raamattuun (1.-5. Mooseksen kirjat Kirkkoraamatussa). 
 
tu bišvat ”puiden uusivuosi”, Mišnassa mainittu juhla 


