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Kuluvana vuonna olemme eläneet ennenkokematonta aikaa. Koronapandemian takia voi suojelusenkeleistä 

puhuminen olla haasteellinen asia vielä syksylläkin. Tehtävämme on rohkaista elämään eteenpäin ja valaa 

toisiimme luottamusta Jumalan huolenpitoon epävarmuudesta huolimatta.  

 

Kesällä emme vielä tiedä, kokoonnutaanko mikkelinpäivänä kirkkoihin. Nyt osaamme jo kokoontua myös 

verkossa. Nämä vinkit auttavat molemmissa tapauksissa. Lastenkirkon YouTube-kanavalla ja monen 

seurakunnan omilla kanavilla on nyt myös hyvää valmista sisältöä jaettavaksi. Kaikkea ei tarvitse tehdä itse. 

 

Tänä vuonna mikkelinpäivän kertomuksista työstetään erityisesti Vanhan testamentin kertomusta 

ihmeellistä unta näkevästä Jaakobista. Vinkit on muotoiltu myös herättämään pohdintaa siitä, mitkä ovat 

hyvän ihmisen tunnuspiirteitä ja mitkä taidot auttavat ristiriitatilanteiden ratkaisemisessa. Tämä teema 

nousee suoraan 1. Moos. 28:10-17 kertomuksesta, jossa veljeään petkuttanut Jaakob oppii turvautumaan 

Jumalaan ja antamaan omastaan. 

 

Vinkkeihin on tullut ideoita Päkän vinkkien toimituskunnan jäseniltä. Sanna Hassinen Järvenpäästä on mm. 

ideoinut Jaakobin uni -kertomukseen äänimaiseman ja Johanna Routasalo hauskan Jaakobin uni -pullon. 

Mukana ideoinnissa ovat olleet myös Annukka Saarinen, Maria Suurnäkki ja Anna Hjelt-Jauhiainen. Osa 

ideoista on Johanna Heikkisen ja Taina Karvosen Pieni on Suurin -lehden Pulmun jyväset -liitteeseen 

laatimien sisältöjen muunnelmia. Tämän koosteen on laatinut ja sisältöä täydentänyt Anita Ahtiainen. 
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Mikkelinpäivän toimintavinkkejä 

Ryhmän lämmittely ja sosiaalisia suhteita vahvistavat tehtävät 

 

Moikataan monin tavoin 

Miten tervehditään: ujosti, pelokkaasti, iloisesti, rauhallisesti, hitaasti, epäselvästi, innokkaasti, pomppien, 
hyppien, kontaten, nauraen. Lapset voivat keksiä itse tai sitten ohjaaja voi ohjata tyylin lasten iän mukaan.  

Riidasta ratkaisuun 

Tarvikkeet: Kaksi pehmolelua X ja Y, jotka voivat olla myös esim. Päkä- ja Pulmu-käsinuket; neljä 
kartonkisydäntä, joiden toiselle puolelle on piirretty hymynaama ja toiselle surunaama. 

 

Tätä leikkiä voi sama ryhmä käyttää useamman kerran ja näin selvittää ryhmän omia kinkkisiä tilanteita tai 

harjoitella tarvittavia taitoja. Leikistä voi myös helposti tehdä videokäsikirjoituksen ja ottaa pehmolelut 

näyttelijöiksi. Laita lattialle pehmot X ja Y ja niiden väliin lattialle neljä surunaamaista sydäntä.  

 

Pohdiskele ääneen niin, että osallistujat voivat liittyä mukaan pohdintaan:  “Ystäville on tullut riitaa ja nyt 

olisivat ystävälliset teot tarpeen. Mistähän mahtaa olla kyse?” 

 

Anna osallistujien keksiä vaihtoehtoisia ongelmia. Valitse joku ehdotetuista ongelmatilanteista tai lisää vielä 

yksi ja kerro, että X on heittänyt hiekkaa Y:n päälle: “Mitä pitäisi nyt sanoa ja kenen?” 

 

Kun sana “anteeksi” keksitään, käännä yhden sydämen hymynaama esiin. Totea, että nyt ollaan jo yksi askel 

lähempänä sitä, että kaikki on taas kunnossa. 

 

Ota toinen surullinen sydän käteen: “Y antaa karkkipussista viimeisen karkin X:lle. X ei sano mitään, syö vaan 

karkin. Mikä unohtui?” 
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Kun sana “kiitos” löydetään, käännä hymypuoli esiin ja sano: “Taas hyvä mieli lisääntyi. Miten saadaan sitä 

lisää esiin? Y:llä on paljon asioita kerrottavana, mutta X vaan jatkaa leikkejä. Mitä tärkeää X:ltä tekemättä? 

Minkähän takia?” 

 

Kun sana “kuunnella” löytyy, käännä jälleen yksi hymynaama esiin: “Montako sydäntä on vielä jäljellä? Yksi! Y 

ja X ovat leikkineet yhdessä. Nyt pitäisi siivota, mutta Y lähtee tekemään jotain muuta. Mitä Y:n olisi pitänyt 

tehdä? Minkä takia?” 

 

Kun vastaus yhdessä siivoamisesta tulee puheeksi, voit kääntää viimeisenkin sydämen hymypuolen 

näkyviin: “Nyt on kaikki harmit selvitetty ystävällisyyden avulla! Mitä X ja Y voisivat nyt tehdä? No, vaikkapa 

halata tai järjestää juhlat (tai mitä osallistujat keksivätkään.)” 

 

Miltä tunteet kuulostavat?  
Tarvikkeet: erilaisia rytmisoittimia. 

 

Ohjaaja sanoo eri tunteita kuvaavia sanoja yhden kerrallaan. Esim. rohkeus, ilo, suru, toivo, luottamus, pelko, 

syyllisyys, jne. Aina sanan jälkeen lapset valitsevat piirin keskellä olevista soittimista yhden ja tekevät sillä 

tunnetta kuvaavaa ääntä. 

Hyvä tyyppi 
Tarvikkeet: kirjoita etukäteen lapuille yleisesti hyvinä pidettyjä ominaisuuksia niin, että lappuja riittää 

kaikille.  

 

Ominaisuuksia voi olla: ystävällinen, auttavainen, iloinen, rohkea, kärsivällinen, malttava, innokas, kekseliäs, 

rohkea, hauska, nokkela, huomaavainen. Siis ominaisuuksia, joita kuka tahansa voi itsessään kehittää. Jos 

lapset osaavat lukea, voit jakaa tarjolla olevat laput. Kukin vuorollaan saa kertoa, mitä sai ja milloin on 

toiminut tuon ominaisuuden mukaisesti. 

 

Muista sanoa etukäteen, että tällä kertaa puhutaan vaan myönteisesti ja että kaikilla on näitä hyviä 

ominaisuuksia. Vaihtoehtoisesti voit laittaa laput koriin ja pyytää lapsia vuorotellen nostamaan sieltä 

itselleen lapun, jonka ohjaaja lukee ja samalla kertoo, milloin on huomannut tämän hyvän ominaisuuden 

lapsessa. Muista olla rehellinen ja samalla ehdottoman myönteinen. Vältä täysin puhetta, jossa keneenkään 
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liitettäisiin edes vahingossa mitään negatiivisena pidettyjä ominaisuuksia, sillä positiivisuus vahvistaa 

hyvyyttä. 

 

Jaakobin uni -kertomuksen käsittely 

Mitä unta Päkä näkee?  

Tarvikkeet: tyynyt, peitot. 

 

Leikitään nukkuvaa. Jokainen ottaa tyynyt ja peiton ja valitsee tilassa paikan, johon voi mennä lepäämään. 

 

Ohjaaja kertoo: “Päkä halusi mennä nukkumaan. Häntä väsytti kovasti. Hooh, uuh, Päkä haukotteli niin, että 

lampaan suu avautui niin auki kuin ikinä. Hän rukoili: Minä Päkä pienoinen, aamuin illoin rukoilen, pienet jalat 

yhteen liitän, Taivaan Isää… ja sitten hän olikin jo unessa. Huoneessa kuului vain lampaan rauhallinen 

hengitys.” 

 

Hengitä kuuluvasti niin, että osallistujat kuulevat hengityksen äänen.  

 

Ohjaaja kertoo: “Unessa Päkä huomasi tulleensa unen maailmaan. Mutta millainen paikka se oikein oli?” 

 

Käy vuorotellen eri lasten luona ja pyydä heitä kertomaan, millaiseksi he kuvittelevat Päkän unen. Pyydä 

lopuksi lapset tulemaan tyynyineen ja peittoineen yhteiseen piiriin. Jutellaan siitä, minkälaisia unia kukin 

muistaa oikeasti nähneensä. 

 

Ohjaaja päättää tarinan: “Nyt Päkä herää. Se näki ihmeellistä unta. Ihan kuin joukko ihania lapsia olisi 

kertonut omista unistaan. Päkä tiesi, mitä halusi. Se halusi olla kaikkien noiden ihanien lasten kaveri. Voit 

luetella lopuksi kaikkien osallistujien nimet ja kiittää heitä yhteisestä unihetkestä.” 

 

Jaakobin uni -äänimaisema 
Kerro: “Kuvittele, että kuljet yksin erämaassa. Päivä on vaihtumassa iltaan ja olet vaeltanut pitkän matkan. 

Askeleesi tuntuvat raskailta ja jalkoja särkee.” 
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Tehdään hitaan kulkemisen ääniä soittimilla. esim. cabasalla. Mitä muita ääniä erämaassa mahtaa kuulua? 

 

Kerro: “Erämaassa kulkee myös yksinäinen Jaakob surullisissa mietteissään. Hän on suututtanut isänsä ja 

veljensä niin pahasti, että on joutunut lähtemään pakomatkalle. Jakobia hävettää ja kaduttaa ja hänen 

mielensä on raskas kuin kivi. Voisikohan veli enää koskaan antaa hänelle anteeksi.” 

 

Miltä tuntuu, kun joku asia painaa mieltä? Miltä tämä syyllisyys, häpeä ja suru kuulostavat?  Kokeilkaa eri 

soittimia esim. guiroa ja kastanjetteja. 

 

Kerro: “Jaakob jatkaa vaivalloista matkaansa ja pian auringon laskiessa kaikki yön eläimet alkavat herätä 

koloistaan. Jossain kaukana jyrisee ukkonen.” 

 

Miltä nämä yön äänet mahtavat kuulostaa? Kokeilkaa esim. ukkosrumpu, cabasa, marakassit jne. Lapset 

voivat myös tehdä kehollaan ja suullaan erilaisia yön eläinten ääniä, ulvontaa, huhuilua, sihinää ja suhinaa. 

 

Kerro: “Jaakob tuntee olonsa entistä yksinäisemmäksi ja häntä alkaa pelottamaan. Mitenhän tässä vielä 

käy? Mitä tulevaisuus toisi tullessaan?” 

 

Missä pelko tuntuu? Miltä se mahtaisi kuulostaa? 

 

Kerro: “Pelosta huolimatta Jaakobia väsyttää ja hänen täytyy välillä levätä. Hän etsii maasta sileän kiven 

päänalusekseen, asettuu pitkäkseen taivasalle ja nukahtaa. Ja sinä yönä Jaakob näkee aivan ihmeellistä 

unta.” 

 

Esim. shanti-kello sopisi tähän. 

 

Kerro: “Hän näkee pitkän portaikon. Se kohoaa askelma askelmalta ylös taivaaseen asti. Portaat ovat täynnä 

enkeleitä. Jotkut tulevat alas taivaasta ja jotkut nousevat takaisin ylös.” 

 

Tehdään enkelien ääniä, kun he kulkevat portailla. Esim. chimes ja triangelit sopivat tähän. 
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Kerro: “Enkelit tuovat Jaakobille hyvän viestin ja hän kuulee äänen sanovan: ”Älä pelkää, minä olen sinun 

Jumalasi. Minä pidän sinusta huolen. Sinä tulet saamaan paljon lapsia ja sinusta tulee suuren kansan isä.” 

Aamulla Jaakob herää virkeänä ja rohkaistuneena. Hän tekee päänsä alla olleesta kivestä alttarin, jotta 

muistaisi aina, mitä Jumala oli hänelle sanonut. Hän myös päättää antaa aina osan omaisuudestaan 

yhteiseen käyttöön Jumalan takia. Uusi toivo sydämessään ja askelissaan Jaakob jatkaa matkaansa, sillä 

hän tietää, että Jumala on luvannut pitää hänestä hyvää huolta.” 

Hyvän unen kivet 

Tarvikkeet: Kohtuullisen kokoisia kiviä; maaleja, liimaa, glitteriä yms. koristeita. 

 

Jaakobin uni -kertomuksessa Jaakob ottaa päänalusekseen kiven, josta hän herättyään rakentaa alttarin 

Jumalalle. Mekin voimme tehdä ”unikivet”. Niiden ei tarvitsekaan olla tyynyn kokoisia. Lapset valitsevat 

itselleen oman kiven, joka koristellaan maaleilla, glitterillä, strasseja tms. Kun kivet ovat valmiit ja kuivuneet, 

ne viedään huoneen alttaripöydälle. Kivi muistuttaa lasta Jumalan johdatuksesta ja siunauksesta. Halukkaat 

voivat antaa kivensä ensin koristeeksi kirkkoon ja viedä vasta sitten kotiin oman sängyn viereen. 

Jaakobin uni pullossa  

Tarvikkeet: Kirkas muovipullo, korkkinen korkki, vettä, kirkasta liimaa tai vauvaöljyä, sinistä vesiväriä, 
grillitikkuja, rautalankaa ja enkelihileitä. 

 

Tee valmiiksi pullo, jonka korkkiin on kiinnitetty grillitikuista ja rautalangasta tehdyt tikkaat niin, että tikkaat 

saa laitettua pullon sisään ja korkin kiinni. Laita pullo täyteen seosta, jossa on vettä, liimaa tai vauvaöljyä, 

sinistä väriä ja enkelihileitä. Laita tikkaat pulloon ja korkki kiinni. Enkelihileet näyttävät pulloa liikutettaessa 

kulkevan ylös alas tikkaita. Ohjaaja voi näyttää pulloa samalla kun kertoo, millaista unta Jaakob oikein näki. 

Pullon ihmettelyn voi liittää äänimaisemaan toteutuksen lomaan.  

 

Korkin voi liimata kiinni, jos haluaa olla varma, ettei vesi pääse vuotamaan. Jos taas haluaa myöhemmin 

tyhjentää pullon kierrätykseen, kannattaa pullon sisältä valuttaa talouspaperin läpi, etteivät hileet yms. joudu 

viemäriin. Päkän vinkeissä on vastaava pullon ohje on nimellä Rauhan pullo. Tarkoitus on, että lapset tekevät 

tämän rauhoittumista tukevan pullon itselleen. Lapset voivat päättää itse, laittavatko pulloonsa tikkaita ja 

enkelihilettä vai jotain muuta.  
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Enkelin viesti 
Tarvikkeet: kirjekuoria; kartonkia/korttipohjia, värikyniä, liimaa, valmiiksi tulostettuja raamatuntekstejä, 

kuten “Älä pelkää. -- Ilo ja riemu täyttävät sinut”, Luuk. 1:12-14; “Älä pelkää, Jumala on suonut sinulle 

armonsa.” Luuk. 1:30; “Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman. Suuren ilon koko kansalle.” Luuk. 

2:10;. 

 

Tehdään oma enkelin viesti. Liimataan raamatunkohta korttipohjaan ja koristellaan se. Koristeena voi 

käyttää myös Lastenkirkon Päkän puuhat 5/2020 askarteluarkkeja. Lopuksi viesti sujautetaan vielä 

kirjekuoreen. Viestin voi antaa hyvälle ystävälle, äidille ja isälle tai vaikka isovanhemmille. 

Anna kolehtia 

Tästä tehtävästä voitte tehdä myös videon ja samalla kertoa myös somessa, mille kerätään kolehti. 
Tarvikkeet: rahaksi jotain tarviketta esim. kiviä, paperilappuja tms. 

 

Kerro: “Herättyään Jaakob oli vakuuttunut siitä, että Jumala oli hänen kanssaan. Hän halusi toimia Jumalan 

toiveen mukaan. Hän laittoi kiven alttariksi, että muutkin voivat pysähtyä sen luokse rukoilemaan. Hän otti 

omaisuutensa.” 

 

Jaa kaikille lapsille omaisuudeksi kymmenen pientä esinettä esim. kiveä pussissa. Anna heille aikaa tutkia 

omaisuuttaan. Miettikää, miten itse kukin käyttää rahaa? Miten aikuiset käyttävät rahaa?  

 

Kerro: “Jaakob katsoi omaisuuttaan uusin silmin sinä aamuna. Hän tiesi, että on tärkeää antaa omastaan 

yhteiseksi hyväksi. Hän lupasi, että aina yhden kymmenesosan hän antaa yhteiseksi hyväksi.” 

 

Esittele kolehtihaavi ja anna osallistujille vuorollaan mahdollisuus kerätä kolehtiin käytössä olevia 

leikkirahoja. Voitte myös miettiä, mitä yhteisillä rahoilla voisi tehdä. Mikkelinpäivänä on ollut tapana kerätä 

kolehti, jolla tuetaan monin tavoin lasten toimintaa seurakunnassa. Kerro lapsille päivän kolehtikohteesta, 

joka voi olla Lasten ja nuorten keskus ry, jos seurakunta on niin päättänyt. Voitte lähettää lasten ajatuksia 

siitä, miten rahat pitäisi käyttää osoitteeseen paka@lastenkirkko.fi. 

 

mailto:paka@lastenkirkko.fi
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Lastenkirkon Päkän puuhat -lehti 5/2020 on mikkelinpäivänumero 
Koko lehti on täynnä enkeleitä ja sovinnon tekemiseen liittyviä tehtäviä. Tutkimuspartion teatteri esittää 

kertomuksen Jaakobin unesta. Tilaa lehdet 7.9. mennessä Seurakuntakaupasta. 

Hiljentyminen enkelikuvien äärellä 
Tarvikkeet: led-kynttilä, enkelikuvia kuten Suojelusenkelitaulu, Haavoittunut enkeli, Arkkienkeli Mikael. 

Kuvia löytyy esim. Pieni on Suurin -lehden Pulmun Jyväset -liitteestä 2020. Voit etsiä kuvia myös Kirkon 

kuvapankista, Kansallisgallerian kuvapankista tai muista avoimista kuvapankeista. 

 

Käykää piiriin. Sytytä kynttilä tai led-valo keskelle.  

 

Kerro: “Olemme tässä ja Jumala on kanssamme ja kuulee meitä. Jumala on luonut enkelit. Enkeleiden 

tehtävä on välittää Jumalan viestejä ihmisille. Jumala voi antaa enkeleille erityisiä tehtäviä. Enkelit ovat 

ihmeellisiä. Moni uskoo nähneensä enkelin. Enkeleistä on maalattu paljon tauluja ja muita kuvia. Katsomme 

nyt näitä kuvia, jotka laitan kiertämään. Kun saat kuvan, katso sitä hetki ja anna se seuraavalle.” 

 

Laita kuvat kiertämään niin että osa kiertää myötä- ja osa vastapäivään. Voit laittaa samalla soimaan 

tunnelmaan sopivaa musiikkia, kuten Einojuhani Rautavaaraan Angel of Light, joka löytyy Helsinki 

Filharmonian esittämänä Spotifystä. 

 

Kun kuvat ovat kiertäneet, pyydä lapsia kertomaan, mistä kuvasta he pitivät eniten; mitä enkelit tekevät; miltä 

enkelit tuntuvat. 

 

Lopuksi voit sanoittaa kiitoksesi näistä sanoista ja ajatuksista rukoukseksi: ”Kiitos Jumala näistä kaikista 

lasten kertomista ajatuksista. Kiitos enkeleistä. Aamen”. Kerro, että Jumala kuulee sinut ja minut kaikkialla. 

 

http://www.seurakuntakauppa.fi/lehdet/lehti-002/
https://kuvapankki.evl.fi/welcome.jspx
https://kuvapankki.evl.fi/welcome.jspx
https://www.kansallisgalleria.fi/fi/search
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Laulu- ja musiikkivinkkejä 

Enkelien tehtävät 
Enkelit taivaassa. Kirkkomuskari 1 s. 54. 

Laulussa kerrotaan enkelien tehtävistä. Laulua voi leikkiä esim. seuraavasti. Säkeiden viimeiset sanat 

toistetaan aina kaikuna. “Riemuitsee” sanan kohdalla nostetaan kädet ylös ja heilutetaan. “Suojelee” sanan 

kohdalla halataan itseä ja “jip-piin” kohdalla hypätään ilmaan. 

 

Enkelin siivet 
Lauletaan Suojelusenkeli-virttä (LV 44) tai jotakin muuta enkelilaulua. Asetutaan piiriin niin, että jokainen 

kääntyy niin, että käsi yltää edessä olevan selkään. Aina kun säkeistössä lauletaan sana “enkeli”, piirretään 

edessä olevan selkään kahdella kädellä enkelin siivet.  

 

Lähde: Laula, leiki Lasten virsi. 

 

Valomiekkaenkeli 
Nyt opettelemaan kokonaan uutta enkelilaulua! Liitteenä (tiedoston lopussa) oleva “Valomiekkaenkeli” on 

maistiainen Kirkkomuskari 3 -kirjasta , joka ilmestyy syyskuussa. Laulun aikana lapset voivat enkeliasuissa 

viipottaa pitkin kirkkoa kantaen mukanaan jouluisia kuusenkoristenauhoja tai valomiekkoja. 
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Vinkkejä mikkelinpäivän messuun 
 
Myös messuvinkit liittyvät 1. Moos. 28:10-17 kertomukseen, jossa veljeltään esikoisoikeuden petkuttanut 

Jaakob, Iisakin poika, näkee vaimonetsintäreissulla ihmeellisen unen. Kivi pään alla nukkuva Jaakob näkee 

ihmeelliset portaat, joita pitkin enkeli laskeutuvat maan päälle ja nousevat taas takaisin taivaaseen. Jaakob 

kokee ihmeellisellä tavalla taivaan ja maan yhteyden ja Jumalan läsnäolon maailmassa. 

 

Kertomuksessa Jaakobin unesta ei mainita, mitä enkeleitä portailla kulki. On todennäköistä, ettei Jaakob 

ajatellut enkeleillä olevan siipiä, koska ne tarvitsivat askelmia kulkeakseen. Raamatun enkelit ovatkin usein 

sotilaita, jotka taistelevat hyvän puolella pahaa vastaan niin kuin tämän päivä nimikkoarkkienkeli Mikael. 

Enkelit voivat olla myös nelisiipisiä kerubeja, jotka vartioivat esim laintauluja temppelin kaikkein pyhimmässä 

tai kuusisiipisiä tulisia serafeja, joiden tehtävänä on Jumalan ylistäminen. Kaikkiin enkeleihin liittyy ajatus, 

että ne välittävät Jumalan läsnäolon ja niin tekee tuttu enkelitaulukin lapsen sängyn vieressä.  

 

Lapset voivat tehdä messua varten taidetta, joka tuodaan esille sen mukaan kun lapsista itsestään tuntuu 

sopivalta töitään esitellä. Esikuvana voivat olla taideteoksissa esitetyt enkelit. Suomalaisille lapsille 

tutuimpia lienee Simbergin Haavoittunut enkeli, joka haastaa mielikuvan enkelien täydellisestä puhtaudesta, 

voimasta ja kirkkaudesta. Haavoittuneeseen enkeliin voi samaistaa myös ajatuksen ihmisestä toisen 

ihmisen enkelinä. Monella on kotikirkossa enkeleitä esittävää taidetta, jota voi tutkia tässä yhteydessä. 

 
Vinkkiin liittyvät tarvikkeet: 

● Enkeliasuja ja valomiekkoja halukkaille 

● Rytmisoittimet äänimaisemaa varten esim. pelko – ukkosrumpu, häpeä – guiro, toivottomuus – 

kastanjetit, pyhyys – chimes ja triangelit, rohkeus – rumpu, toivo –  tamburiini, luottamus – 

marakassi. Vaihtoehtoisesti lapset saavat etukäteen kokeilla ja ehdottaa, mitkä äänet ja tunteet 

sopivat yhteen. 

● Päänaluskivi saarnaan 

● Kyltit, joissa kirjaimet M I K A E L synnintunnustukseen 

 

Etukäteen valmisteltavaksi 

● Psalmi opetellaan etukäteen esimerkiksi lapsikuoron kanssa.  

● Äänimaiseman suunnittelu lasten kanssa. 
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Nettivinkkejä 

Lapsia pyydetään piirtämään enkeleitä ja kertomaan aikuisille ajatuksiaan enkeleistä. Niitä kuvia ja ajatuksia, 

joihin lapsi antaa julkaisemisluvan, voidaan käyttää verkkohartaudessa tai messun mainonnassa. Messun 

osista voi tehdä videoita ja sopia niiden julkaisemisesta esim. Lastenkirkon YouTube-kanavalla. 

 

Messun toteutus 

Johdanto 

Lapset voivat aikuisten kanssa olla ottamassa seurakuntaa vastaan. Halukkaat saavat pukeutua 

enkeliasuihin.  

Alkuvirsivaihtoehtoja: LV 124 Enkeleiden kanssa, VK 955 Rauhaa ystäväni. 

  
Kerromme tänään Jaakob-nimisestä miehestä. Hän oli huijannut veljeään ja isäänsä. Huijauksella hän ansaitsi 

itselleen isänsä omaisuuden ja hänestä tuli suvun mahtavin. Mutta hän hän sai myös huonon omantunnon ja 

vihaisen veljen. Hänen piti lähteä pois kotikaupungistaan. Matkalla hän mietti, rakastiko häntä edes Jumala. 

Hän saapui Betel-nimiseen paikkaan ja kävi sinne lepäämään. 

 

Me olemme tulleet nyt kirkkoon ja tämän kertomuksen aikana tulette huomaamaan, että tässä paikassa on 

paljon samaa kuin Betelissä. Tässä paikassa saa puhua Jumalan kanssa aivan erityisellä tavalla. 

  

Psalmi: Herralla on istuimensa taivaissa -kaikulaulu Ps. 103:19.22 jakeista  

Alun kertosäettä lauletaan seurakunnan kanssa useamman kerran rivi kerrallaan. Sitten lapsikuoro toimii 

esilaulajana “Ylistäkää” – rivit yksi kerrallaan esilaulajana ja seurakunta toistaa. Lopuksi lauletaan vielä 

kertosäettä yhdessä. 

  
Kyrie: Virsi 774 Käänny puoleeni Herra. Virteen voidaan eläytyä liikkeillä. 

 
“Käänny puoleeni Herra” Tehdään kädellä iso kutsuva kaari 

“ja ole minulle armollinen” Mennään hitaasti kumartaen kyykkyyn asti 

 

 

 

http://www.pienionsuurinlehti.fi/wp-content/uploads/2020/04/Herralla_on_istuimensa_taivaissa.pdf
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Kunnia 

Jumalanpalveluksen kunniassa lauletaan aina samoilla sanoilla, kuin enkelit lauloivat paimenille jouluyönä. 

Nousemme nyt seisomaan ja laulamaan enkelien kanssa: 

 

“Kunnia Jumalalle korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisille, joita hän rakastaa.” 

tai voidaan laulaa myös LV 14 “Kuului laulu enkelten” kertosäe “Gloria in excelsis Deo!” kertauksen kanssa. 

 

Kolminaisuusvirsi: LV 14:1 “Kuului laulu enkelten” 

Tämän päälle voi halutessaan laulaa vielä kerran äsken opitun psalmin kertosäkeen: Herralla on istuimensa 

taivaassa. Vaihtoehtoinen kolminaisuusvirsi LV 69 Ylistäkäämme Luojaamme säk. 1-3. 

 

Päivän rukous 

Taivaan Isä. 

Enkelisi suojelevat meitä. 

Kuitenkin olemme huolissamme. 

Anna meille rauhallinen mieli. 

Tätä rukoilemme 

Jeesuksen nimessä. 

Aamen. 

  
Päivän tekstin lukuun liitetään äänimaisema rytmisoittimilla. Vaihtoehtoinen toteutus on Mari 

Torri-Tuomisen säveltämä laulu Jaakob lähti. Se on julkaistu Raamattulauluja lapsikuoroille -kokoelmassa, 

Lasten keskus 2018. 

 

Äänimaisema 

Päätä, haluatteko toteuttaa äänimaiseman niin, että lapset kuuntelevat tarinaa ja sen äänimaailmaa silmät 

kiinni vai pyydättekö lapsia mukaan äänimaailman luomiseen. Voitte myös viikkotoiminnassa valmistella 

messua ja suunnitella yhdessä tarinaan liittyviä tunteita ja ääniä. Äänimaiseman aikana saarnan kertoja voi 

eläytyä Jaakobin rooliin. Äänimaiseman kertojana voi toimia kanttori, lastenohjaaja tai seurakuntalainen, jolla 

on osaamista tähän. 
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Kerro: “Kuvittele, että kuljet yksin erämaassa. Päivä on vaihtumassa iltaan ja olet vaeltanut pitkän matkan. 

Askeleesi tuntuvat raskailta ja jalkoja särkee.” 

 

Tehdään hitaan kulkemisen ääniä soittimilla. esim. cabasalla. Mitä muita ääniä erämaassa mahtaa kuulua? 

 

Kerro: “Erämaassa kulkee myös yksinäinen Jaakob surullisissa mietteissään. Hän on suututtanut isänsä ja 

veljensä niin pahasti, että on joutunut lähtemään pakomatkalle. Jaakobia hävettää ja kaduttaa ja hänen 

mielensä on raskas kuin kivi. Voisikohan veli enää koskaan antaa hänelle anteeksi?” 

 

Kuvataan tunteita äänillä: miltä tuntuu, kun oikein joku asia painaa mieltä? Miltä tämä syyllisyys, häpeä ja 

suru mahtaisivat kuulostaa? Esim. guiro ja kastanjetit. 

 

Kerro: “Jaakob jatkaa vaivalloista matkaansa ja pian auringon laskiessa kaikki yön eläimet alkavat herätä 

koloistaan. Jossain kaukana jyrisee ukkonen…” 

 

Miltä nämä yön äänet mahtavat kuulostaa? Ukkosrumpu, cabasa, marakassit jne. Lapset voivat myös tehdä 

kehollaan ja suullaan erilaisia yön eläinten ääniä, ulvontaa, huhuilua, sihinää ja suhinaa. 

 

Kerro: “Jaakob tuntee olonsa entistä yksinäisemmäksi ja häntä alkaa pelottaa. Mitenhän tässä vielä käy? Mitä 

tulevaisuus toisi tullessaan?” 

 

Missä pelko tuntuu? Miltä se mahtaisi kuulostaa? 

 

Kerro: “Pelosta huolimatta Jaakobia väsyttää ja hänen täytyy välillä levätä. Hän etsii maasta sileän kiven 

päänalusekseen, asettuu pitkäkseen taivasalle ja nukahtaa. Ja sinä yönä Jaakob näkee aivan ihmeellistä unta.” 

 

Ääntä shanti-kellolla. 

 

Kerro: “Hän näkee valtavan portaikon, joka kohoaa askelma askelmalta ylös taivaaseen asti. Portaat ovat 

täynnä enkeleitä. Jotkut tulevat alas taivaasta ja jotkut nousevat takaisin ylös.” 
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Tehdään enkelien ääniä, kun he kulkevat portailla – chimes, triangelit. Jos mukana toteuttamassa on lapsia, 

he voivat esittää Jaakobin unen enkeleitä hakemalla alttarilta viestilappuja ja jakamalla niitä 

seurakuntalaisille. Lappuihin kirjoitetaan raamatuntekstejä. Sama teksti voi olla useassa lapussa. 

 
Esimerkkiviestejä:  

Herran enkeli on asettunut vartioon. Hän suojaa niitä, jotka palvelevat Herraa ja pelastaa heidät. (Ps. 34: 8) 

Minä en hylkää sinua, vaan täytän sen, minkä nyt olen sinulle luvannut. (1. Moos 28) 

Nyt on pelastus tullut, meidän Jumalallamme on kuninkuus ja mahti ja hänen Voidellullaan valta. (Ilm. 12) 

Kivellä nukkumassa olevalla saarnaajallekin jätetään viestilappu.  

 

Kerro: “Enkelit tuovat Jaakobille hyvän viestin ja hän kuulee äänen sanovan: ”Älä pelkää, minä olen sinun 

Jumalasi. Minä pidän sinusta huolen. Sinä tulet saamaan paljon lapsia ja sinusta tulee suuren kansan isä.” 

Aamulla Jaakob herää virkeänä ja rohkaistuneena. Hän tekee päänsä alla olleesta kivestä alttarin, jotta 

muistaisi aina, mitä Jumala oli hänelle sanonut. Uusi toivo sydämessään ja askelissaan Jaakob jatkaa 

matkaansa, sillä hän tietää, että Jumala on luvannut pitää hänestä hyvää huolta.” 

 

Miltä rohkeus, toivo ja luottamus tuntuvat? Miltä ne mahtaisivat kuulostaa? Tamburiini, kulkuset, rumpu, 

putkipenaali. 

 

Saarna 

“Olipa ihmeellinen uni. Sain selvän viestin. Jumala on minun kanssani. Tämä kivi muistuttaa minua siitä.” 

Vie kiven alttarin lähelle. 

 

“Kirkon alttarit ovat paikkoja, jotka aina muistuttavat, että Jumalan on meidän kanssamme. Unessa oli 

enkeleitä. He toivat minulle viestejä. Mitähän näissä lukee?” 

 

Avaa ensimmäisen viestin: ”Hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua, missä ikinä kuljet. t. Rafael.” 

“No vau, Rafaelhan on yksi arkkienkeleistä. Hän on kaikkien suojelusenkelien suojelija. Jos hän on ollut täällä, 

olen todellakin ollut turvassa, vaikka minua pelottikin kyllä ensin. Mitäs tässä toisessa on?” 

 
Avaa toisen viestin: “Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. t. Gabriel.” 

“Tämä on se enkeli, joka kertoi Marialle Jeesuksen syntymästä etukäteen ja johti niiden enkelien joukkoa, jotka 

jouluyönä ilmestyivät paimenille. On mahtavaa saada hyviä uutisia Jumalalta. Olen varma, että tänään Gabriel 
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haluaisi sanoa meille: Älkää pelätkö! Tulkaa ehtoollispöytään! Hän aina auttaa meitä löytämään Jeesuksen. Ja 

vielä kolmas.” 

 

Avaa kolmannen viestin: ” Älä anna pahan voittaa itseäsi, vaan voita sinä paha hyvällä. t. Mikael.” 

“Niin Mikael, kaikkein vahvin ja ankarin enkeleistä. Tämän päivän sankari. Hän tahtoo, että erottaisimme pahan 

hyvästä ja olisimme hyviä. Tätä pitää miettiä. Mietitään seuraavan laulun ajan.” 

 

Päivän virsi, Valomiekkaenkeli, Kirkkomuskari 3  

(laulun nuotti löytyy tämän materiaalin lopusta liitteenä sekä Pieni on Suurin -lehden Pulmun jyväset 

-liitteestä 2020.) 

Saarnaaja ottaa valomiekan käteensä ja jatkaa. 

 
“Mikaelin tunnus on miekka. Varmaan hänellä on melkein kuin valomiekka, koska se on täynnä Jumalan 

kirkkautta. Meillä jokaisella on omat vastuumme. Aikuiset tekevät erilaisia päätöksiä kuin lapset, mutta kaikille 

on yhteistä se, että ketään ei saa kiusata vaan aina pitää puolustaa. Mutta on vaikea taistella, jos tuntee 

itsensä liian mitättömäksi. Nyt meidän on aika varustaa itsemme ja toisemme rakkaudella. Varustaminen 

lähtee liikkeelle omien virheiden ja pienuuden myöntämisestä. Se tapahtuu miettimällä omia tekojaan ja 

pyytämällä anteeksi Jumalalta. Enkeli Mikael auttaa meitä tunnustamaan syntimme. Meillä on rukous hänen 

nimensä jokaiselle kirjaimelle.” 

 

Synnintunnustus – avustavat lapset voivat näyttää pahville piirrettyjä kirjaimia. 

  

Minä tulen ajatuksissani lähellesi Jumala.  

Ihmettelen sinun suuruuttasi. 

Kuule minua. 

Anna anteeksi, mitä olen tehnyt väärin.  

En selviydy yksin. 

Luotan Sinuun Jumala.  

 
Synninpäästö: Jumala rakastaa sinua. Hän antaa sinulle anteeksi. Isän ja Pojan ja Pyhä Hengen nimeen. 

Aamen. 

 
Viedään kirjaimet alttariseinälle näkyviin.  
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Myös meillä täällä kirkossa/ kerhossa oleva alttari muistuttaa meitä siitä, että Jumalalla on meille hyvä viesti. 

Hänellä on jotain hyvää sinulle ja minulle. Voitkin nyt koskettaa omalla enkelin siivelläsi vierelläsi istuvia ja 

sanoa ”Jumala tahtoo sinulle hyvää”. 

Uskontunnustus 

- kaiku

Minä uskon Jumalaan. Näytetään kädellä ylös. 

Hän on luonut maailman. Piirretään kämmenillä maapallo ilmaan (ylhäältä alas) 

Minä uskon Jeesukseen. Risti sormilla. 

Hän on Jumalan poika.  Jeesus-tukiviittoma (näytetään naulanjälkiä kämmenissä) 

Minä uskon Pyhään Henkeen. Lintu-viittoma käsillä 

Pyhä Henki yhdistää meidät. Otetaan vieruskavereita käsistä kiinni (jos se sopii) 

Ehtoollisrukous  

Pyhä Kirkkomuskari 2 s.24 

Isä meidän 

Jumalan karitsa Kirkkomuskari 2 s.25 

Uhrivirsi lauletaan ehtoollisen vieton aikana ja kolehti kerätään samalla. 

LV 46 Anna enkeleitä  

LV 44 Suojelusenkeli (=VK 971)  

Ihmeellinen syli Kirkkomuskari 2 s. 64  

LV 100 Nyt kulkee halki korpimaan (=VK 498) 

Ehtoollisen kiitosrukous laajenee esirukoukseksi esimerkiksi näin. 

Pyhä Jumala, joka olet luonut maailman, ihmiset ja enkelit. 

Kiitos siitä, että pidät meihin yhteyttä ehtoollisella ja Raamatun sanalla. 



18 

Jeesus kiitos, että saamme rakkautesi voimaksemme leivässä ja viinissä. 

Rohkaise meitä pitämään aina hyvän puolta Pyhän Hengen voimalla.  

Siunaa tuleva viikkomme.  

Ylistämme sinua, 

Isä ja Poika ja Pyhä Henki, 

nyt ja aina. 

Aamen. 

Lähettäminen 

Pikkuenkelin laulu, Kirkkomuskari 2 s.62  tai Turvallinen enkeli, Kirkkomuskari 2 s. 66. 



Valomiekkaenkeli 
 

               Riikka Jäntti 

 

 
2. Valomiekkaenkeli kirkossa lenteli. 

Sanoi: Toivon sinulle voimaa olla ystävä, 
ei kiusaaja. Ollaan enkelijoukko! 

 
3. Valomiekkaenkeli kirkossa lenteli. 

Sanoi: Älkää pelätkö, viekää tätä viestiä: 
Nyt yhdessä ollaan enkelijoukko. 
 
Riikka Jäntti 

Soitto 

 Jokainen lapsi saa valita itselleen mieluisan soittimen kolmesta eri vaihtoehdosta (esim. 
marakassit, kapulat ja quirot). Jokaisessa säkeistössä yksi soitinryhmä soittaa alusta saakka, 
muut kuuntelevat. Soittaminen pysähtyy kokonaan aina tahdin 8 alussa (ennen lausetta “ollaan 
enkelijoukko”) ja jatkuu tahdin 9 alusta niin, että kaikki soittavat välisoiton ajan mukana. 

Leikki 

 Lauluun kuuluvat valomiekat. Sellaisen voi tehdä vaikka rullaamalla sanomalehdestä. 
 

 Liikuntaleikki isompien kanssa: 
Valomiekkaenkeli kirkossa lenteli  kävellään vauhdikkaasti tilassa omaa suuntaan 
    käsiä siipinä heilutellen 
 Sanoi…   jäädytään patsaaksi paikalleen ja  
    laskeudutaan kyykkyyn 
(tauolla)   hyppy ylös ilmaan 
Ollaan enkelijoukko.   heilutetaan käsiä korkealla ilmassa 
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