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Päivään sidottu kolehti su 17.6.2018 
Nuori kirkko ry:n tarjoama 

jumalanpalvelusmateriaali konfirmaatiomessuun

Nuorille kohdistetun kolehtipyhän tueksi tarjoamme 
jumalanpalvelumateriaalia erityisesti yhteisen 
konfirmaatiomessun valmistamiseen. Tässä materiaalissa 
aiheena on neljännen helluntain jälkeisen sunnuntain teema 
Kadonnut ja jälleen löytynyt. 

Tärkeää ylipäätään on esitetty työskentelymalli, joka perustuu 
uudessa “Suuri ihme”-rippikoulusuunnitelmassa olevaan 
ajatukseen, että konfirmaatio tehdään nuorilähtöisesti. 
Konfirmaatio rakentuu leirijakson tai päivärippikoulun aikana 
työpajoissa. Tätä työskentelymallia voi siis soveltaen käyttää 
milloin vain.

Materiaalin on tehnyt hiippakuntasihteeri Salla Poropudas, 
Helsingin hiippakunta. Lopussa olevat Musiikilliset vinkit on 
tehnyt kouluttaja Mari Torri-Tuominen, Nuori kirkko ry.
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Konfirmaatiomessun suunnittelua 17.6. 
Kadonnut ja jälleen löytynyt -teemasta (4. shel)

Evankeliumi
Matt. 9:9-13

Kun Jeesus kaupungista lähtiessään kulki tulliaseman ohi, hän näki Matteus-nimisen miehen 
istuvan siellä. Jeesus sanoi hänelle: ”Seuraa minua”, ja hän nousi ja lähti seuraamaan Jeesusta.

Jeesus oli sitten aterialla hänen kodissaan. Sinne tuli myös useita publikaaneja ja muita syntisiä, ja 
he aterioivat Jeesuksen ja hänen opetuslastensa kanssa. Tämän nähdessään fariseukset sanoivat 
Jeesuksen opetuslapsille: ”Kuinka teidän opettajanne syö yhdessä publikaanien ja muiden syntisten 
kanssa!” Jeesus kuuli sen ja sanoi: ”Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja 
tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa: ’Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja.’ En minä ole tullut 
kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä.”

Tekstin taustaa: 

Päivän kertomuksessa on ikään kuin kaksi lyhyttä kohtausta. Ensimmäinen, jossa Jeesus 
kutsuu Matteuksen seuraamaan itseään tulliaseman luona ja toinen, jossa ollaan aterialla 
Matteuksen ja muun seurueen kanssa. 

Ennen päivän tekstiä Matteuksen evankeliumissa kerrotaan, kuinka Jeesus parantaa sairaita, 
tyynnyttää myrskyn ja kutsuu opetuslapsia. Kertomuksiin, joissa Jeesus kutsuu seuraajia, 
liittyy usein kutsun ehdottomuus. Tässä kertomuksessa se näkyy siten, että Matteuskaan 
ei jää pohtimaan asiaa tai pakkailemaan tavaroita, vaan lähtee vähäeleisesti ja saman tien 
seuraamaan Jeesusta. Tältä osin kertomus muistuttaa esimerkiksi Pietarin ja Andreaksen 
kutsumista (Matt. 4:18-22). Hekin jättävät verkkonsa ja lähtevät heti seuraamaan Jeesusta.

Jeesuksen ajan Palestiina oli roomalaisten miehittämä maa. Tämä antoi roomalaisille oikeuden 
kerätä veroa juutalaisilta. Publikaanit olivat juutalaisia, jotka suorittivat tämän verojen 
keräämisen roomalaisten puolesta. Juutalaiset pitivät heitä oman kansansa pettureita, koska 
he tekivät työtä miehittäjille. Lisäksi publikaanien epäiltiin ja tiedettiinkin keräävän veroja 
enemmän, kuin oli säädetty. Ylimääräisen summan he pitivät itse. Oman kansan pettäminen 
ja siltä varastaminen nähtiin myös Jumalan pettämisenä. Siksi publikaaneja pidettiin syntisinä. 
Syntisiä ihmisiä välteltiin, koska heidän syntinsä ajateltiin tarttuvat myös muihin. Publikaanien 
osalta tilanne oli sikäli toivoton, että yleisesti ajateltiin, etteivät he voineet sovittaa syntejään. 
Näin he olivat oman kansansa hylkiöitä. Sama koskee myös niitä muita syntisiä, jotka ovat 
kokoontuneet aterialle Jeesuksen ja Matteuksen kanssa. 
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Antiikin aikana yhdessä ruokailemisella oli vahva yhteenkuuluvuuden merkitys. Aterioilla oli 
tietyt käyttäytymistavat, joita kaikki noudattivat sekä myös tietty istumajärjestys, joka määritti 
ihmisen paikan seurueessa. Puhtaus- ja ruokasäädökset määrittelivät sen, kenen kanssa 
voitiin syödä yhdessä. Evankeliumeissa on useita kohtia, joissa Jeesus rikkoo näitä määräyksiä 
ja ruokailee sosiaalisesta kanssakäymisestä eristettyjen ihmisten kanssa. Monissa näistä 
kertomuksista, niin myös tässä fariseukset eli juutalaisen lakiin ja sen tulkintaan perehtyneet 
miehet arvostelivat Jeesuksen toimintaa. 

Puhuessaan fariseuksille Jeesus vertaa itseään lääkäriin. Eivät ihmiset tule tapaamaan lääkäriä, 
kuullakseen kehuja, vaan saadakseen parannuksen vaivoihinsa. Jeesus myös arvostelee 
fariseuksia ja sellaista laintulkintaa, jonka mukaan Jumalaa miellyttävät nimenomaan 
Jerusalemin temppelissä uhrattavat uhrit. Jeesus korostaa, että Jumalan mielenmukaista 
toimintaa on pikemminkin armahtavaisuus. Hänen tehtävänsä on etsiä syntisiä. 

LÄHTEET: 
Granström, H., Hyvärinen, H,. Lehtonen-Inkinen, P., Kallinen, E., Laaksonen, S., Paalanne, 
H. Poropudas, S. & Lönnqvist, L. 2017. Painiva Jumala. Yhdeksän niskalenkkiä Raamatusta. 
Helsinki: Lasten Keskus. 

Hakola, R., Huttunen, N. & Lehtipuu, O. 2014. Maan suola. Kirkkokäsikirjan 
evankeliumitekstien kommentaari. 3. vuosikerta. 
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Konfirmaatiomessun suunnittelua 17.6. 
Kadonnut ja jälleen löytynyt -teemasta (4. shel)
Tämä työskentely perustuu uudessa ”Suuri ihme” rippikoulusuunnitelmassa olevaan 
ajatukseen, että konfirmaatio tulee tehdä yhdessä nuorten kanssa, nuorilähtöisesti. 
Seuraavassa työskentelyssä on ajatuksena suunnitella konfirmaatiota rippikoulun leirijakson 
aikana päivittäin. Rippikoululaiset jaetaan jo ennen leirijaksoa erilaisiin työpajaryhmiin, jotka 
työstävät kukin konfirmaatiota omasta näkökulmastaan. Ohjaajat, isoset ja rippikoululaiset 
jakaantuvat ryhmiin oman mielenkiinnon ja taitojen perusteella. Toisaalta rippikoululaisia 
ja isosia on hyvä kannustaa kokeilemaan myös  jotakin itselle uutta tai poikkeuksellista 
näkökulmaa. Joskus nuorilla voi olla annettuna vahvasti joku rooli, esimerkiksi muut mieltävät 
hänet säestäjänä, tietokonetaiturina tai hyvänä piirtäjänä. Tällöin voi olla helpottavaa päästä 
kokeilemaan jotakin itselle ihan uutta juttua. Lisäksi on hyvä huomata, että rippikoululaiset 
hakeutuvat helposti samaan ryhmään kavereiden kanssa. Joskus tämä voi estää luovaa 
työskentelyä ja muihin tutustumista. Siksi isommat kaveriporukat ja tiiviit kaksikot voi olla 
hyvä hajauttaa eri työpajaryhmiin. 

Ryhmät kokoontuvat leirijakson ajan päivittäin puolesta tunnista tuntiin. Ensimmäiseen 
kokoontumiseen, jossa koko ryhmä on yhdessä, on hyvä kuitenkin varata vähän enemmän 
aikaa. Koska monen leirijakson ohjelma on usein kohtuullisen tiivis, on hyvä miettiä, mihin 
väliin tällainen työskentely parhaiten sopisi. Kaikkea ei tarvitse ohjelmaan mahduttaa. 
Konfirmaatiopajoissa opitaan asioita jumalanpalveluksesta, kirkkovuodesta, Raamatun tekstin 
tulkitsemisesta, kirkon opista, yhdessä rukoilemisesta ja olemisesta. Siksi sen ei tarvitse 
ajatella olevan jotakin lisää vaan uusi erilainen tapa oppia niitä sisältöjä, joita olisi joka 
tapauksessa hyvä käsitellä rippikoulun aikana. 

Suunnittelusta, valmistautumisesta ja koko ryhmän yhteisestä työskentelystä kannattaa 
lukea ”Suuri ihme” -rippikoulusuunnitelman lisämateriaali Käytännöllisiä näkökulmia 
nuorilähtöiseen konfirmaatioon sakasti.evl.fi:stä löytyy sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/3B6E5598
A21D0676C22581A6002980C2/$FILE/K%C3%A4yt%C3%A4nn%C3%B6llisi%C3%A4%20
n%C3%A4k%C3%B6kulmia%20nuoril%C3%A4ht%C3%B6iseen%20konfirmaatioon.pdf.

Kokoontumisten alussa voi olla joku lämmittelyleikki ja lopussa joka kerta toistuva laulu tai 
rukous. 
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Ensimmäinen kokoontuminen
Luetaan teksti ensin läpi yhden kerran. Tämän jälkeen rippikoululaisia ja isosia pyydetään 
kuuntelemaan teksti vielä toisen kerran ja valitsemaan tekstistä sana tai lause, joka puhuttelee 
juuri heitä. Kuunnellaan teksti uudelleen. Seuraavaksi jaetaan kaikille kynä ja A4 –kokoinen 
paperi sekä pyydetään heitä kirjoittamaan oma sana tai lause paperille. Sitten kuullaan teksti 
vielä kolmannen kerran. Kuullessaan oman kohtansa tekstistä nuoret nousevat seisomaan ja 
asettuvat jonoon. Lopuksi jokainen sanoo ääneen sen sanan tai lauseen, jonka valitsi. 

Tämän jälkeen istutaan alas ja muovaillaan muovailuvahasta omaa sanaa tai lausetta kuvaava 
taideteos. Kun teokset ovat valmiita kukin halukas saa kertoa vuorollaan, miksi valitsi juuri 
tietyn sanan tai lauseen. Yhdessä voidaan myös huomioida, toistuivatko jotkut tietyt valinnat 
useamman kerran ja jos näin oli, niin mistähän se mahtoi johtua. 

Yhdessä (tai raamisryhmissä) voidaan myös pohtia:
- Mikä kohta tekstissä oli mielestäsi erityisen tärkeä (oman kohtasi lisäksi)?
- Missä sinä olet tässä tekstissä (oman kohtasi lisäksi)?
- Mitä et ymmärtänyt tai mikä jäi ihmetyttämään?
- Minkä olisi voinut jättää mielestäsi pois? 

Joku isosista voi olla kirjuri ja kirjata keskustelua muistiin. Tämän jälkeen joku ohjaajista 
tai isosista kertoo tekstin taustaa (eksegeesi) ja tässä valossa voidaan vielä miettiä niitä 
kysymyksiä tai näkökulmia, joista saadaan tekstiin tästä näkökulmasta. Lopuksi kiinnitetään 
sanat tilan seinälle. Jos tilassa on alttari, voi muovailuvahateokset viedä alttarilla.  

Toinen kokoontuminen
Saarnaryhmä

Saarnaryhmän tavoitteena on tehdä saarna konfirmaatioon. 
Luetaan teksti läpi. Rakennetaan kankaista, tuoleista ja muusta tulliasema ja Matteuksen 
koti. Jokainen ottaa jonkun roolin kertomuksessa. Se voi olla ihminen, eläin, esine tms. Rooli 
voi myös olla kuvitteellinen eli sellainen, jota ei erikseen mainita kertomuksessa, esimerkiksi 
Matteuksen kodin ovi. Asetutaan tilaan sellaiseen kohtaan, joka tuntuu oman roolin kannalta 
luontevalta. 
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Ohjaaja tai isonen haastattelee jokaista:
- Kuka olet?
- Mitä näet, kuulet, tunnet, haistat, maistat?
- Mitä ajattelet kaikesta siitä, mitä ympärilläsi tapahtuu?
- Miksi sinä olet tärkeä tässä kertomuksessa?  

Kun kaikkia on haastateltu, puretaan roolit: kukin sanoo vuorollaan, en ole enää… vaan olen 
(oma nimi).

- Mitä uutta oivalsit kertomuksesta oman roolisi kautta?
- Mistä yllätyit?
- Mitä haluaisit sanoa muulle ryhmälle?

Kirjuri kirjaa keskustelua muistiin. 

Liturgiryhmä 

Liturgiryhmän tavoitteena on työstää seuraavia liturgiaan liittyviä osia: tervetulosanat, 
johdanto, yhteinen rippi ja esirukous sekä harjoitella näiden lisäksi siunauksen ja lähettämisen 
lukemista messussa. 

Toisesta kerrasta alkaen käydään työntekijän tai kokeneemman isosen johdolla läpi lyhyesti 
konfirmaatiomessun kaavaa ja sisältöjä. Seuraavassa on avattu messun sisältöjä lyhyesti ja 
yksinkertaistetusti. Alla olevassa tekstissä on korostettu tummemmalla värillä ne kohdat, 
jotka liturgiryhmä hoitaa. Toisella kerralla läpi Johdanto-osan sisältöjä sekä kirjoitetaan ja 
harjoitellaan johdanto-osan tervetulosanoja, johdantosanoja sekä synnintunnustusta. 

JOHDANTO
1. Tervetuloa - toivotetaan tervetulleeksi ja annetaan tarvittaessa ohjeita messussa 
 toimimiseen
2. Alkuvirsi - johdattaa päivän teemaan, on rukous, kiitosta ja ylistystä
3. Alkusiunaus -  muistuttaa kasteesta ja kenen nimessä olemme koolla, 
 sulkee Jumalan siunaukseen 
4. Johdantosanat - kerrotaan päivän teema eli mistä aiheesta messun tekstit puhuvat ja 
 johdatetaan rippiin
5. Yhteinen rippi - tunnustetaan synnit, kuullaan synninpäästö
6. Päivän rukous - pyydetään päästä osalliseksi Jumalan pelastustekoihin liittymällä 
 päivän aiheeseen
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Mediaryhmä

Mediaryhmän tavoitteena on tehdä konfirmaatioon diaesitys, josta voi seurata messun kulkua.
Ryhmä työstää valmista konfirmaatiomessun kaavaa lisäten siihen rippikoulusta otettuja kuvia, 
kirjaten laulut ja muokaten kaavaa muutenkin ryhmän toteuttaman messun mukaiseksi. 

Toisella kokoontumiskerralla ideoidaan ryhmän toimintaa ja sovitaan työnjaosta eli 
ketkä työstävät ensisijaisesti dioja powerpoint-esitykseen ja ketkä kuvaavat. Mikäli 
joku konfirmaatiota työstävistä ryhmistä haluaa tehdä videon tai sellainen tehdään 
rippikoulun aikana jossakin tilanteessa, voi mediaryhmä käyttää videota osana tekemäänsä 
diaesitystä. Mediaryhmä voi myös tuottaa blogia rippikoulusta vanhemmille, sukulaisille 
ja kummeille luettavaksi. Blogia voidaan hyödyntää konfirmaation tervetulotoivotuksessa, 
johdantosanoissa, synnintunnustuksessa tai lähettämisessä. 

Diaesityksen tekeminen sopii erityisesti sellaisille nuorille, jotka viihtyvät tietokoneella, 
eivätkä halua konfirmaatiossa näkyvää roolia. Kuvaamisesta innostuneet voivat valita 
valokuvaamisen rippikoulun aikana omaksi tehtäväkseen. Kuvia on hyvä ottaa muulloinkin 
kuin vain konfirmaatiopajoille varattuna aikana esimerkiksi rippikoulun arkisissa puuhissa 
ja hartaus- sekä iltaohjelmatilanteissa. Kirjoittamisen itselleen luontevaksi tuntevat voivat 
kirjoittaa blogia rippikoulun päivien tapahtumista. 

Mediapajan on hyvä käydä yhdessä läpi päivittäin, mitä kuvia on otettu ja mihin kohtaa 
diaesitystä ne sopisivat. Ryhmässä on hyvä olla isosia, joilla on mediataitojen lisäksi osaamista 
myös messusta ja sen kulusta. Tämä siksi, että nuorten ottamilla kuvilla voi kuvittaa ja 
dramatisoida esimerkiksi synnintunnustusta tai ehtoollisosaa, kun vain messun sisältö ja 
merkitykset ovat mediaryhmän tiedossa. 

Toisella kokoontumiskerralla ryhmä voi miettiä, mikä johdanto-osassa on keskeistä ja 
miten sen voisi välittää kuvien kautta. Tässä voi hyödyntää liturgiryhmän ohjeissa olevaa 
konfirmaatiokaavan sisältöjen selitystä. Ryhmä valitsee myös johdanto-osalle symbolin. 
Symbolin voi liittää diaesitykseen sopivaan kohtaan. Mediaryhmä työstää tämän 
kokoontumisen ajan muutenkin johdanto-osaan liittyviä tekstejä ja kuvia.
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Musiikkiryhmä

Musiikkiryhmän tavoitteena on valita konfirmaatiossa laulettavat laulut ja virret sekä 
säestää ne. Tämä ryhmä edellyttää soittotaitoisia isosia ja ohjaajia, jotka pystyvät ohjaamaan 
musiikkityöskentelyä. Työskentelyn aikana valittavia lauluja voi sovittaa uudelleen ja toteuttaa 
monin eri tavoin.

Aluksi kannattaa kartoittaa, ketkä ryhmän jäsenistä olevat soittotaitoisia ja onko heillä oma 
soitin mukana. Tätä voi kysellä jo ennen leirijaksoa ja kehottaa nuoria ottamaan omia soittimia 
mukaan. Monet rytmisoittimet eivät edellytä mitään aiempaa kokemusta. Myös lauluryhmän 
voi koota sekä kokeneemmista että innokkaista ensikertalaisista laulajista. 
Toisella kokoontumiskerralla valitaan ensin musiikkiryhmälle oma tunnuslaulu, joka voidaan 
myös halutessa esittää konfirmaatiossa. Musiikkiryhmä aloittaa kokoontumisensa aina 
laulamalla tämän laulun eri tavoin. 

Musiikkiryhmä laulaa läpi ohjaajan ja isosten valitsemia konfirmaatioon sopivia lauluja. Tällaisia 
voivat olla esimerkiksi päivän aiheeseen liittyvät virret, nuorten virret sekä sopivat hengelliset 
laulut ja veisut. Lauluja voi olla esimerkiksi kaksikymmentä. On kuitenkin hyvä, että niitä on 
enemmän kuin, mitä lopulta tarvitaan. Näin nuoret voivat itse valita lauluista mieluisimmat. 
Lisäksi he voivat ehdottaa myös muita heille tuttuja ja tärkeitä lauluja ja virsiä konfirmaatioon. 

Kolmas kokoontuminen

Saarnaryhmä

Keskustellaan, mikä on saarna.
Saarna voi merkitä eri ihmisille eri tilanteissa eri asioita. Saarnan voi nähdä olevan jotakin 
seuraavista tai kaikkia. 
 

Saarna… 
… selittää päivän tekstiä kuulijoille ymmärrettävämmäksi

…  on Jumalan sanaa
… avaa kuulijoiden sydämen Jumalalle
… auttaa kuulijaa tarkastelemaan maailmaa, yhteiskuntaa, kirkkoa ja itseään
… antaa elämälle merkityksen tai selityksen
… johdattaa rukoukseen
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Keskustellaan:
- Mitä saarna näistä mielestäsi eniten on?
- Mitä näiden lisäksi saarna voisi olla?
- Minkälaisen vaikutuksen toivoisit konfirmaatio saarnalla olevan kuulijoihin?
- Kenelle saarnan pitäisi osoittaa: nuorille, vanhemmille, kummeille, sukulaisille, ystäville, 
seurakuntalaisille vaiko kaikille näistä? Mitä tämä edellyttää? Miten huomioimme tämän 
omassa saarnassamme?

Keskustellaan kirjurin kirjaamien asioiden pohjalta, mitkä 1–3 tärkeintä asiaa ryhmä haluaa 
nostaa esiin päivän tekstistä.

Aletaan ideoida saarnaa seuraavien lämmittelyharjoitusten kautta. Jos teillä on jo melko valmis 
idea saarnaa, voitte hyödyntää harjoitusta Tarina todellisuudeksi, jos saarnanne on vasta 
syntymässä, voitte käyttää harjoitusta Yhdessä yhdellä lauseella. Tarvittaessa voitte käyttää 
molempia harjoituksia.

Tarina todellisuudeksi

Yksi alkaa kertoa tarinaa (tässä voidaan hyödyntää päivän tekstistä nostettuja tärkeitä 
teemoja) ja kaksi alkaa näytellä kertomusta. Vaihdetaan kertojaa ja näyttelijöitä. 
 

Yhdessä yhdellä lauseella

Mennään seisomaan riviin. Aletaan kertoa päivän tekstiä niin, että jokainen saa sanoa vain 
yhden lauseen. Tekstiä, vuorosanoja tai tapahtumien järjestystä ei tarvitse muistaa oikein, 
vaan kertomus voi rönsyillä tai muotoutua omanlaisekseen. Vastaavasti voidaan alkaa jo 
tehdä saarnaa samalla periaatteella. Tämä voi auttaa saarnan ideoimisessa ja synnyttämisessä. 
Rohkea ryhmä voi myös hyödyntää tätä harjoitusta konfirmaatiossa esimerkiksi ”saarnaamalla” 
tällä tavalla ja nostamalla 1-3 keskeistä asiaa päivän tekstistä. Tarvittaessa joku ohjaajista, 
isosista tai rippikouluisista voi vielä syvennellä saarnaa.
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Liturgiryhmä 

Liturgiryhmä käy läpi sana-osan sisältöjä.
 

SANA
7. Raamatunluku – kuullaan Jumalan Sanaa
8. Saarna -  Jumala itse puhuu seurakunnalle
9. Konfirmaatio 

- Uskontunnustus 
- Kysymys tai Kehotus 
- Siunaaminen 
- Kehotussanat 
- Nuorten laulu 

10. Yhteinen esirukous -  toteutetaan Jumalan antamaa tehtävää rukoilla 
 koko maailman puolesta

Liturgiryhmä työstää ja harjoittelee yhteistä esirukousta. Rukousta voidaan havainnollistaa 
erilaisin kuvin, alttarein tai esinein.

Mediaryhmä

Mediaryhmä käy läpi sana-osan sisältöä ja valitsee sana-osalle oman symbolin sekä työstää 
sana-osaan liittyviä dioja sekä niihin sopivia kuvia.

 

Musiikkiryhmä

Aloitetaan omalla tunnuslaululla niin, että kaikki rummuttavat tahtia jotakin esinettä tai 
huonekalua tms. vasten (pöytä, pahvi- tai muovilaatikko, laulukirjan kansi, reidet jne.) 

Kolmannella kokoontumiskerralla lauletaan vielä samoja lauluja läpi toisellakin 
kokoontumiskerralla. Soittajat voivat myös tulla mukaan säestämään lauluja. Kun kaikki 
ehdotukset on laulettu läpi (tarvittaessa voi laulaa vain ensimmäisen säkeistön), äänestetään, 
mitkä laulut halutaan ottaa konfirmaatioon. Lauluja voi olla seitsemästä kymmeneen.
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Neljäs kokoontuminen

Saarnaryhmä

Pohditaan, minkä menetelmän kautta saarna toteutetaan. Toteutustapoja voivat olla 
esimerkiksi näytelmä, puhekuoro, puhe, patsas ja improvisaatioharjoitus.

Lämmitellään seuraavia harjoituksia hyödyntäen. Jos teillä on saarnalle jo melko valmis idea, 
kannattaa hyödyntää harjoitusta Kävelyt. Jos saarnanne on vasta muotoutumassa, voitte 
käyttää harjoitusta Aakkoset. Halutessanne voitte myös tehdä molemmat. 

Kävelyt

Kävellään erilaisilla kuvitteellisilla alustoilla. Kävellään:
- liukkaalla jäällä
- pehmeällä nurmikolla
- kuumalla hiekalla
- terävillä nastoilla
- keinuvalla laivan kannella
- upottavassa suossa
- kaltevalla pinnalla
- sakeassa sumussa

 

Aakkoset

Tehdään tekstistä nostetuista teemoista sanoja omalla keholla. Esimerkiksi sana: 
”seuraaminen” voidaan tehdä joko niin, että jokainen tekee itse s-kirjaimen, sitten e-kirjaimen 
jne. Toinen vaihtoehto on se, että jokainen tekee jonkun kirjaimen eli ensimmäinen tekee 
s-kirjaimen, toinen e-kirjaimen jne. 

Lähdetään improvisoimaan esimerkiksi lyhyitä näytelmän tai puheen pätkiä, joissa tuodaan 
esiin päivän tekstin tärkeitä kohtia. Käsikirjoitus tehdään tämän pohjalta. Kaikkien ideat 
huomioidaan. Harjoitellaan saarnaa. Joku ohjaajista tai isosista, mutta sovitusti myös 
rippikoululainen voi toimia ohjaajana rohkaisten ja kannustaen muita.
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Liturgiryhmä 

Liturgiryhmä käy yhdessä läpi ehtoollisosan sisältöjä. 

EHTOOLLINEN
11. Uhrivirsi - katetaan ehtoollispöytä, muistetaan Kristuksen ristinkuolemaa ja pohditaan,   
 mitä itse voisi  tehdä lähimmäisen hyväksi: yksi tapa on antaa rahaa kolehtiin
12. Ehtoollisrukous ja ehtoollinen - muisto-, yhteys-, kiitos- ja anteeksiantoateria

Liturgia-ryhmä voi vielä harjoitella johdanto- ja sanaosien omia osuuksiaan tai pohtia, miten 
he voisivat elävöittää konfirmaatio-osaa. Tämä voi tapahtua esimerkiksi videon avulla, joka 
kertoo rippikoulun ja konfirmaation antamista oikeuksista. 

Mediaryhmä

Mediaryhmä käy läpi ehtoollisosaan liittyviä dioja sekä niihin sopivia kuvia ja pohtii, mikä 
symboli kuvaisi sana-osaa parhaiten. 

Musiikkiryhmä

Lauletaan oma tunnuslaulu kehorytmiikkaa hyödyntäen. Tämän jälkeen musiikkiryhmä 
tarkastelee konfirmaation kaavaa ja siinä olevia virren- ja laulunpaikkoja. Ohjaaja tai isonen 
kertoo, millä perusteella valitaan laulu mihinkin kohtaan (nämä perusteet voi tarkistaa 
liturgiryhmän työskentelyjen kohdalta, jossa ne on avattu lyhyesti). Yhdessä pohditaan, mikä 
valituista lauluista sopisi mihinkin kohtaan. Ilmoitetaan valitut laulut mediaryhmälle. Lisäksi 
lauletaan ja soitetaan valittuja lauluja.  
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Viides kokoontuminen

Saarnaryhmä

Lämmitelkää hyödyntäen seuraavia harjoituksia. 

Lukeminen eri tyyleillä

Luetaan päivän tekstiä tai saarnaa eri rooleista käsin. 
Ollaan:

- pappi
- uutistenlukija
- opettaja
- meteorologi
- urheiluselostaja
- satutäti
- pyhäkoulunopettaja
- vihainen vanhempi
- poliitikko
- pikku lapsi
- vanha ihminen

Tunteet ja ilmeet

Otetaan parit. Vedetään hatusta lappuja, joissa on eri tunteita (onnellinen, surullinen, pelokas, 
hämmästynyt jne.). Ilmehditään toiselle kukin tunteen mukaisesti.

Pysähdys

Lähdetään kävelemään ympäri tilaa päämäärättömästi. Kun joku pysähtyy, niin muidenkin 
pitää pysähtyä. Kun joku lähtee kävelemään, muutkin lähtevät kävelemään. Harjoitus 
toistetaan useamman kerran.
 

Harjoitellaan saarnaa. 
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 Liturgiryhmä

Liturgiryhmä käy läpi päätösosan sisältöjä. 

PÄÄTÖS
13. Siunaus - Jumala siunaa eli pyhittää käyttöönsä toimimaan käsinään ja jalkoinaan
14. Lähettäminen - Jumala lähettää kertomaan Jumalan rakkaudesta ja rakastamaan lähimmäistä
15. Päätösmusiikki – kiitetään, liitytään päivän aiheeseen, muistetaan lähimmäisen rakastamisesta

Liturgiryhmä harjoittelee Herran siunauksen lausumista ja lähettämissanoja.

Mediaryhmä

Mediaryhmä käy läpi päätösosaan liittyviä dioja sekä niihin sopivia kuvia. Tarvittaessa voidaan 
vielä kerralta muiden kertojen aikana sovitut työtehtävät ja harjoitella niitä.

Musiikkiryhmä

Lauletaan oma tunnuslaulu yhdellä jalalla hyppien ja lauletaan ja soitetaan sitten 
konfirmaatioon valitut laulut järjestyksessä. Tarkastetaan vielä työnjako ja kaikkien tehtävät.  

Kuudes kokoontuminen

Kaikki ryhmät

Lopuksi tullaan vielä yhteen ja käydään läpi messun kaava yhdessä. Tämä voi palvella 
rippikouluryhmää jo konfirmaatioharjoituksen omaisesti. 
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Lähteet: 
Palvelkaa Herraa iloiten. Jumalanpalveluksen opas. 2000. Jyväskylä: Gummers kirjapaino Oy. 

http://impropaatti.net/materiaali/Harjoituksia.doc

Suuri ihme. Rippikoulusuunnitelma 20017. 
http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/400865F07982E0ECC2257D5100209E1D/$FILE/
SuuriIhme-Rippikoulusuunnitelma2017.pdf

Kirkkovuosi
 

http://notes.evl.fi/Evkirja.nsf/keFI?OpenPage&dindex=20180617
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Musiikista

Tässä ehdotuksia jumalanpalveluksen lauluiksi sekä muutamia toteutustapoja.

Lauluja voi alkaa etsimään muutamalla tukisanalla, jotka nousevat päivän aiheesta (vrt. 
ensimmäinen työskentely työpajoissa). Laulut on ryhmitelty jumalanpalveluksen osiin, mutta 
toki moni lauluista käy useampaan kohtaan.

Alkulauluja

NSV Turvapaikka (vrt. psalmin vahvat ajatukset turvapaikasta)
VK 511 Tie valmis on, säk. 1-5
VK 219 Kasteen kirkas vesi on (bändisoittimet sopivat myös hyvin tähän).

Synnintunnustuslauluja 

VK 502 Jeesus meitä kosketa nyt
NSV  Minun sieluni janoaa Jumalaa

Psalmimusiikkia päivän psalmiin Ps. 32: 1-2, 5-8, antifonina Käänny puoleeni, Herra, ja ole 
minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton.

- Kertosäkeenä VK 774 Käänny puoleeni Herra. Ryhmän taitojen ja kiinnostuksen mukaan 
psalmi voidaan räpätä, laulaa yksinkertaisella kaavalla (esim. Muita psalmisävelmiä  nro 4), tai 
ryhmä voi tehdä oman sävelmän. C-duuri voi toimia looppina esimerkiksi räpin takana; se voi 
rytmisesti irrota kertosäkeen temposta ja kompista.

- Äänimaisema psalmiin: Valitaan monenlaisia soittimia. Käydään läpi psalmin jakeita, ja 
sijoitetaan soitinten ääniä (tai vastaavasti vaikka kehonääniä) psalmiin. Kunniassa kaikki voivat 
soittaa. Äänimaisema voi siis rakentua esim. niin, että aloitetaan pienillä sormisymbaaleilla/ 
triangeleilla/tiuilla ja lisätään soittimia mukaan pikkuhiljaa.

- Kehorytmit/-liikkeet: käytetään esimerkiksi liikkeenä ”neljän iskun kävelyä” = oikea eteen, 
vasen paikoillaan askellus, oikea taakse, vasen paikoillaan askellus. Tätä on sanottu myös 
afrikkalaisen tanssin askeleeksi. Sovitetaan psalmista sopivia jakeita tähän rytmiin.
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Kiitosvirsi Pyhälle kolminaisuudelle 

VK 334 Armon lapset riemuitkaa, säk. 5-7 joko a- tai b-sävelmä. Molempiin saa helposti 
soinnut bändisoittimilla, rytmisiä elementtejä, liikettä. 
VK 135 Jumala loi

Päivän virsiä

NSV Kuljeta ja johda
VK 907 Onko suurempaa ihmettä
VK 932 Oi ihmeellistä armoa
NSV Älä pelkää (vrt. psalmin ”vaikka suuret vedet tulvisivat” ja laulun ”tunnen pelon vyöryvän 
aaltojen lailla” ja kertosäkeen ”Hänen armonsa ei lopu milloinkaan”.

Esirukouslauluja

571 Suvivirsi; säk. 4, 5, 6
954 Lahjoillasi meitä siunaat
 

Ehtoollislauluja

958 Leipä syö, viini juo
959 Saapua yhteiseen pöytään ja jakaa
960 Maksettu on 

Loppulauluja

VK 511 Tie valmis on;  säk. 6-7
NSV Olet vapaa
NSV Kutsu (vrt. kertosäe: Astu Jumalan lasten vapauteen, ilolla katsomaan elämää silmiin ja 
luottamaan armolliseen Jumalaan, armolliseen Jumalaan.)

Nuori kirkko ry    Itälahdenkatu 27 A, 3. krs    00210 Helsinki
(09) 6877 4510     www.nuorikirkko.fi     info@nuorikirkko.fi


