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Hyvät ortodoksisen uskonnon opettajat!

Olen pahoillani, mutta en pääse tarioimaan kokoukseenne, koska ääneni ei terveydellisistä tai
oikeammin lääkinnällisistä syistä kestä kuin noin 5 minuuttia ja sitten pitääkin jo kuiskailla. En
uskalla riskeerata ääntäni ja siksi laitain joitain asioita, joita olin ajatellut teille puhua tähän
paperille ja myös nettisivulle, josta ne löytyvät jonkin aikaa.

QR-koodien käyttö opetuksessa

Useissa museoissa ja muissa kohteissa, joissa vierailee paljon (tai vähemmänkin) ihmisiä, käytetään
osan kohteita esittelyyn ns. QR-koodeja. Se on käyttökelpoinen keino myös UO-opetuksessa
esimerkiksi kirkkovierailussa.

QR-koodi on neliön muotoinen kasa mustia kiemuroita, joista ei pelkällä silmällä saa mitään selvää.
Lukemiseen tarvitaan vaikkapa älypuhelin tai tabletti ja siinä oleva applikaatio eli sopiva sovellus.
Niitä löytyy puhelintyypeittäin sovelluskaupoista ilmaiseksi (kuten vaikka Android-puhelimissa
Play-kaupasta), ja ainakaan omalla kohdalla ne eivät ole tuottaneet mitään hämminkiä
(mainostulvaa tms.). Kirjoittamalla sovelluskaupassa hakusanaksi ”qr koodilukija”, niitä löytyy
tarjolle runsaasti. Itse olen käyttänyt TWMobilen QR Code Reader -ohjelmaa ja Barcode Scanner -
ohjelmaa. Joissain näistä on mukana myös ns. viivakoodinlukija, joka on mielestäni hyvä ja joskus
myös hyödyllinen asia ihan omassakin elämässä vaikka laskujen lukemisessa ja maksamisessa.

Opettaja voi itse tehdä Qr-koodeja netissä menemällä esimerkiksi sivulle:

http://www.qr-koodit.fi/generaattori

josta löytyy tekstiruutu, mihin kirjoittaa tarvittava opetusteksti tai ohjeteksti, joka voi sisältää myös
vaikkapa nettilinkin asiaa koskevaan aiheeseen jollekin sivulle. Tuolla generaattorisivulla on lyhyt
ohje, miten toimia sen jälkeen, kun on tehnyt koodin.

Linkin avulla oppilas voi sitten tutkia kohdetta tarkemmin ja tutustua aiheeseen ja vaikka täyttää
opettajan tekemää tehtävämonistetta tai jos ope osaa, vaikka nettiin tehtyä tehtäväosiota.

Homma edellyttää siis tabletin tai älypuhelimen omistamista ja käyttöä sekä nettiyhteyttä, joka voi
olla oppilaan omassa laitteessa (sim-kortilla puhelimessa) tai miksei vaikka jaettuna hotspottina
open puhelimesta tai jos seurakunnalla on oma WI-FI.

Tämän tekstin lopussa on joitain valmiita QR-koodeja, jotka voi tarvittaessa monistaa ja liimata
ikonien alle kirkossa ja homma on siinä ja loput on sitten kiinni opettajan mielikuvituksesta ja
taidosta. Ensin tosin pitää itse avata koodin teksti omalla puhelimella. Kokeile!

Kirkkohistoria / liturgiikka

Toinen asia, josta oli tarkoitus kertoa teille, on ortodoksinen kirkkohistorian oppikirja netissä.

Ortodoksi.net on saanut tarvittavat luvat OKJ:ltä ja kirjoittajan perikunnalta laittaa nettiin
(digitalisoida) kaikki entisen rovastin ja seminaarin opettajan, isä Dimitri Tarvasahon,
opetusmateriaali.

http://www.qr-koodit.fi/generaattori


Valmiina netissä on jo nyt – tosin suureksi osaksi vielä ilman kuvia – kirkkohistoria vuodelta 1954.
Portaalina eli aloitussivuna kirjan lukemiseen voi toimia oheinen sivu, joka löytyy osoitteesta:

http://www.ortodoksi.net/index.php/Dimitri_Tarvasaho:_Ortodoksisen_kirkon_historia

Sitä kautta pääsee kaikkiin kirjan lukuihin kyseisen luvun otsikon linkin kautta. Muut (siniset) linkit
vievä ao. Ortodoksi.netin sivuilla oleviin artikkeleihin.

Siis vaikkapa kirjan luku ”Apostolien aika” löytyy sivulta:

http://www.ortodoksi.net/index.php/Dimitri_Tarvasaho:_Ortodoksisen_kirkon_historia_/_OSA_I

Kuvia tulee nettikirjaan, kun/jos jaksan niitä etsiä ja laittaa sivuille. Katso esimerkki siitä, mitä se
voisi vaikka olla tästä linkistä:

http://www.ortodoksi.net/index.php/Dimitri_Tarvasaho:_Ortodoksisen_kirkon_historia_/_OSA_III#
YLEISTEN_KIRKOLLISKOKOUSTEN_AIKAKAUSI

Muutakin digitalisointia on työ alla. Hieman yli puolet on nyt digitalisoitu toisestakin kirjasta eli
Tarvasahon liturgiikasta. Ne sivut eivät kuitenkaan ole vielä netissä, mutta tulevat sinne ehkä jo
syksyksi, jos Luoja suo. Katsotaan. Seitsemänkymppinen ei toimi samalla tavalla kuin
kolmekymppinen.

Yhteistyö

Kuten oma työtapani tässäkin asiassa osoittaa, yksin puurtaminen on hidasta ja aikaa vievää.
Tuloksia ei tule nopsaan ja virheiden korjaamisessa on helkkarinmoinen työ. Siksi kannustan
kaikkia ortodoksisen uskonnon opettajia yhteistyöhön, ei tällaiseen yksin puurtamiseen.

Teitä on maassamme sen verran vähän, ettei osaamispotentiaalia ja ortodoksista – sananmukaisesti
usein liian – ”hiljaista tietoa” ole vara hukata. Kun samalla on erilaisten ops- ja muiden muutoksien
kautta pelkona koko ammattikunnan näivettyminen, loppuminen, on varmaan syytä yhdistää
voimat. Olkaa edelleen asianne osaavia erityisasiantuntijoita, ei pelkkiä opettajia vaan ortodoksisen
uskonnon opettajia, joita ei kasva joka oksalla.

Jokaisen meistä pitäisi ymmärtää, ettei kukaan ei esimerkiksi rikastu kirjoittamalla UO-oppikirjoja.
Mainetta saattaa toki saada, jos ei muussa niin siinä, että tekee paljon kirotusvirheitä, joita muiden
on mukava korjailla ja muistuttaa vaikka, että kolminaisuus kirjoitetaan isolla alkukirjaimella.

Silti, tehkää ne kaikesta huolimatta ja muista välittämättä yhdessä, jos OPH ei niitä saa aikaiseksi.
Jakakaa tietoa ja osaamista, tekemisiänne ja kokemuksianne. Älkää olko joko liian kriittisiä itseänne
kohtaan tai toisaalta kateellisia toisillenne. Jos joku ei tee yhdessä, tehkää te niin silti. Älkää
harmitelko ja manatko toisen laiskuutta, osaamattomuutta, haluttomuutta yhteistyöhön, sillä kyse on
oman ammattikunnan säilymisestä hengissä, olemassaolotaistelusta. Opettajia aina löytyy, mutta
löytyykö UO-opettajia!

Lopettakaa nariseminen tietokoneista tai niiden puuttumisesta kouluilta tai niiden puutteen
aiheuttamasta mahdollisesta epätasa-arvosta. Tehkää asialle oikeasti jotain, älkääkä peittäkö
mahdollista omaa tietoteknistä epävarmuutta tai joskus jopa osaamattomuutta tietokoneavusteisen
opettamisen saralla narinan taakse. Opiskelkaa sitäkin, tehkää sitäkin yhdessä, oppikaa, opettakaa
toisianne. Näin jokaisesta voi tulla omille oppilailleen entistä mukavampi ja läheisempi ikioma UO-
ope, samalla välitön ja tuttu linkki seurakuntaan ja omaan ortodoksiseen kirkkoon, mikä taas
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edellyttää tietysti jokaiselta UO-opelta omaa mutkatonta suhdetta seurakuntaan ja kirkkoon. Mutta
se onkin sitten jo toinen asia.

Tämä sivu on jaettu tarvittaessa tilaisuudessa monisteena, mutta se löytyy myös netistä
Ortodoksi.netin sivuilta ja sitä tai sen asioita saa jakaa muillekin vaikka somessa. Teksti on
osoitteessa:

http://www.ortodoksi.net/index.php/Tiedosto:Sooli_300319_hap.pdf

Terveisin,

Hannu Pyykkönen
eläkeläinen, nettihoukka

Seuraavalla sivulla on liitteinä valmiita QR-koodeja käyttöönne. Selvittäkää ensin kuitenkin niiden
sisältö.

http://www.ortodoksi.net/index.php/Tiedosto:Sooli_300319_hap.pdf


Liite: QR-koodeja




