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Päivään sidottu kolehti su 29.9.2019, mikkelinpäivä 

Nuori kirkko ry:n vinkit perhemessuun

Enkelien sunnuntai – 

Jumalan sanansaattajat 
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Mikkelinpäivän materiaali 
2019

Vinkit jumalanpalvelukseen ovat syntyneet 

varhaiskasvatuksen papin Heli Riipisen ja 

lastenohjaajien Jaana Kela ja Raija Seppänen 
yhteistyöstä Suomussalmen seurakunnassa. 
Materiaali on suunniteltu niin, että lapsilla 
ja aikuisillakin on mahdollisuus osallistua 

kiinnostavaan, hengellisyyttä syventävään 
prosessiin. Kannattaa siis aloittaa mikkelin-

päivään liittyvät työskentelyt jo heti syys-

kauden alkaessa tai vaikka jo kesän leiritoi-

minnassa. 

Kouluttajat Mari Torri-Tuominen ja Anita Ah-
tiainen ovat rikastaneet vinkkejä ja lisänneet 

erityisesti ehtoollisen viettoon liittyvää ma-

teriaalia. Juhlimmehan nyt sitä, että kastetut 
lapset ovat saaneet tulla kirkossamme jälleen 

ehtoolliselle läheistensä kanssa jo 40 vuotta. 

Toteutuksen kuvat on ottanut Marjut Lehto.

Perinteinen enkelinäyttely

Kirkkotilaan rakennetaan enkelinäyttely Raa-

matun enkeleistä kertovien tekstien pohjalta. 
Näyttelyyn voi pyytää eri ikäisiltä seura-

kuntalaisilta esineitä ja itse tehtyä taidetta 
tiettyihin raamatunkohtiin liittyen. Näin 
seurakuntalaisten tulee taidetta tehdessään 
ja esineitä valitessaan oikeasti mietittyä en-

keleiden eri rooleja. 

Työt ripustetaan kirkkoon teemoittain. 
Kuhunkin teemaan liittyvä teksti on näytte-

lyssä luettavissa Lapsen Raamatussa. Lapset 
otetaan mukaan rakentamaan näyttelyä. 

Jaakobin uni, Lapsen Raamattu s. 27

Lupaus Johanneksesta, 
Lapsen Raamattu 
s. 135
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Tyhjä hauta, Lapsen 
Raamattu s. 219

Enkeli ilmestyy Marialle, Lapsen 
Raamattu s. 136

Joosefin uni, Lapsen Raamattu s. 137

”Hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua, missä 
ikinä kuljet, ja he kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa 

jalkaasi kiveen.” Psalmi 91:11–12

Jeesuksen syntymä, 
Lapsen Raamattu s. 141
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Lapset messun 
toteuttajina

Lapset osallistuvat kirkkohetken toteutuk-

seen muun muassa jakamalla virsikirjoja, 

soittamalla triangelia ja muita soittimia, 
laulamalla ja keräämällä kolehtia. Lapset 
voivat myös avustaa ehtoollisen jakamisessa 

pateenin ja kalkin kantajana. 

Kirkkohetkeen on otettu kerhoista ja py-

häkouluista tuttuja elementtejä, kuten ru-

kousnopan heitto ja rukoustalon tekeminen 

sekä tuttuja lastenvirsiä ja niihin liittyviä 
käsileikkejä. Näin lapset tuntevat olonsa 

kotoisaksi ja voivat antaa aikuisillekin mal-

lia osallistumisesta. Mikkelinpäivänä lasten 

enkeliaskartelut ovat mitä ihanin kirkon 

somiste.
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Yllätyspussit kotiin 
vietäväksi

Pohdintaprosessin kehittymistä voi jatkaa 
tarjoamalla tapahtumasta kotiin mukaan 
materiaalia. Lapset voivat saada kirkosta 
kotiin vietäväksi vaikkapa mikkelinpäivän 
yllätyspussit.

TARVIKKEET
• 1 litran Minigrip-pusseja

• jotakin enkeliaiheista, esimerkiksi pipari-

muotteja, heijastimia tai kirjanmerkkejä
• Mikkelinpäivän sunnuntaisivu Lastenkirk-

ko.fi-sivustolta tulostettuna ja/tai väritysku-

via

• mainoksia perhekirkoista, pyhäkouluista 

tai muusta tulevasta toiminnasta

• kääreellinen karkki tai pieni rusinarasia

Sunnuntaisivut

Tulostettavat sunnuntaisivut löytyvät Las-

tenkirkosta osoitteesta www.lastenkirkko.
fi/sunnuntaisivut. Sunnuntaisivulla lähesty-

tään kunkin pyhän teemaa lasten näkökul-

masta. Sunnuntaisivuja kannattaa tulostaa 
jaettavaksi messujen, pyhäkoulujen ja tapah-

tumien yhteydessä. Sivun ympärille voi ra-

kentaa pyhäkoulun tai kerhon työskentelyn. 

Lastenkirkosta löytyy myös mikkelinpäivään 
sopivia videoita esim. Yy kaa koo lauletaan! 

-ohjelmapaikalta. Lastenkirkko toimii tällä 
hetkellä parhaiten Youtubessa. Sieltä voitte 
upottaa helposti Lastenkirkon sisältöä oman 
seurakuntanne verkkosivulle. 
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Messun kulku 

Mikkelinpäivään sopii alkukulkue, jonka ai-

kana kulkueristi kannetaan sisään kirkkoon. 
Kulkueeseen voivat liittyä messun toimitta-

jien lisäksi myös muut halukkaat. Joissakin 

seurakunnissa on perinteenä se, että kaikki 
lapset voivat liittyä mikkelinpäivänä kulkuee-

seen. 

ALKUMUSIIKKI
Esimerkiksi urkumusiikkia tai muuta soitin-

musiikkia

Kotikirkko (Laulutuuli 2019, LV no 55)
Suojassa enkelin (LV no 45)

JOHDANTO
Mikkelinpäivä on saanut nimensä arkkienkeli 

Mikaelilta. Hän on saanut Jumalalta tehtävän 

puolustaa oikeudenmukaisuutta maailmassa. 
Mikaelin tehtävän takia tänään huomioimme 

myös lapsia. Lapset ovat Jumalan silmäterä, 
niin Jeesus meille opetti. Ja siellä, missä oi-
keudenmukaisuus toteutuu, on lapsilla hyvä 

olla. Me kaikki, pienet ja suuret, joudumme 

miettimään, mikä elämässämme on oikein ja 
mikä väärin. 

Sain ystävältäni lahjaksi käsikorun, jossa 

on teksti: ”enkeli”. Me ihmiset voimme olla 
kuin enkeleitä silloin, kun autamme ja ilah-

dutamme toisiamme. Mutta jos rehellisesti 
tarkastelen itseäni, huomaan, etten ole aina 
suinkaan toiminut niin kuin enkeli. Sen sijaan 

olen jättänyt hyvää tekemättä. Olen ajatellut 
pahaa ja toiminut itsekkäästi. Siksi on tär-
keää, että voimme rukoilla, pyytää ja saada 
anteeksi. 

Tehdään rukoustalo
Ensin lattia – kämmenet avoinna 
vierekkän lattiaksi
sitten seinät – kämmenet pystyyn 
n. 20 cm päähän toisistaan
ja katto – sormenpäät koskettavat 
toisiaan ja syntyy ikäänkuin harjakatto
Kun talo on valmis, laitetaan ovet ja ikkunat 

kiinni, jotta voidaan rauhoittua olemaan sisäl-
lä – kädet ristiin. 

Löydät rukoustalon tekemisestä mukavan vide-
on kirkon sivuilta https://www.youtube.com/
watch?v=iTNowkBtn44

YHTEINEN RIPPI
Rakas taivaallinen Isä.  Anna meille anteeksi 
se, missä olemme tehneet väärin toisiamme 

ja sinua kohtaan. Auta meitä olemaan kuin 
enkeleitä toisillemme: auttamaan ja ilahdut-
tamaan. Aamen.

Synninpäästö
Jumala ottaa vastaan jokaisen, jolla on paha 
olla. Hän sulkee ihmisen syliinsä ja vakuut-

taa: Sinä saat anteeksi aivan kaiken. Jeesus 

lahjoittaa meille ilon.  S: Aamen.

PÄIVÄN RUKOUS
Jumala, sinä olet luonut enkelit tuomaan 

maailmaan oikeudenmukaisuutta ja rakkaut-
ta. Sinä olet heikoimpien puolella. 
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Me ihmiset, emme tee aina sitä, mikä on 

oikein. Sinä joudut antamaan meille paljon 

anteeksi.  Auta, että armosi ja rakkautesi 
opettaisi meitä.
Me pyydämme tätä Jeesuksen kanssa.

Aamen. 

PÄIVÄN VIRSI
Luoja enkeleineen, virsi 494
Virteen sopiva leikki löytyy mikkelinpäivän 

pyhäkoulusuunnitelmasta.

EVANKELIUMI
Matt. 18:1–6, 10, lapsen lukemana

SAARNA
Monissa seurakunnissa on hahmo tai mas-

kotti, joka osallistuu lasten kirkkoihin ja 
tapahtumiin. Lastenkirkon Päkä ja Pulmu 
voivat olla tällaisia hahmoja. Suomussalmella 

etsittiin neljää kirkkoon piiloon lennähtä-

nyttä enkeliä kirkonrotan ja enkelin kans-

sa. Kartongista tehdyt enkelit voi piilottaa 
esimerkiksi niin, että yksi löytyy kirkon 
vasemmalta ja toinen oikealta seinältä, yksi 

urkuparvelta ja yksi on kiinnitetty kirkonro-

tan selkään. Enkeleitä etsiessä ei siis tarvitse 

liikkua paikoiltaan, vaan kaikki voivat nähdä 

ne penkistä käsin. Seuraavassa taustatarinaa 

kullekin etsittävälle enkelille.

1. Enkeli: Raamatun enkelit
Enkelit näyttävät ihmisiltä, joilla on siivet. 
Raamatussa enkeli on usein taivaan Isän 
sanansaattaja ja viestintuoja. Kaksi enkeliä on 
mainittu nimeltä: Mikael ja Gabriel. Raama-

tussa kerrotaan, kuinka enkeli ilmestyi Ma-

rialle ja kertoi, että hän saa pojan, Jeesuksen. 
Jouluyönä enkelit ilmestyivät paimenille ja 

kertoivat Jeesuksen, Vapahtajan syntymästä. 

Pääsiäisaamuna enkelillä oli tuotavana tärkeä 

viesti: Jeesus on noussut kuolleista. 
Päivän evankeliumissa Jeesuksella on sanot-

tavaa aikuisille: hän kehottaa aikuisia kun-

nioittamaan lapsia, sillä lasten enkelit saavat 
taivaassa katsoa hänen Isänsä kasvoja.

2. Enkeli: enkelin tehtävä on suojella
Raamattuun Psalmien kirjaan on kirjoitettu 
lupaus. Psalmista 91: Hän antaa enkeleilleen 
käskyn varjella sinua, missä ikinä kuljet, ja 

he kantavat sinua käsillään. Enkelien suojelu 

ympäröi meitä, vaikka yleensä emme voi näh-

dä heitä silmillämme. Myös elämän vaikeissa 

tilanteissa saamme luottaa siihen, että Jumala 
hoitaa meitä. Aina sitä ei heti huomaa, vaan 
vasta jälkeenpäin voi ymmärtää, miten Jumala 

on auttanut. Meidän ei tarvitse koskaan olla 
yksin.

3. Enkeli: ihmiset enkeleinä
Maailmassa on aina ollut paljon ihmisiä, jotka 

aivan erityisellä tavalla ovat Jumalan asial-

la auttaessaan toisia ihmisiä. He ovat kuin 
enkeleitä, jotka voi nähdä. Kauan sitten elänyt 
kuningatar Elisabet von Thuringen piti huolta 
köyhistä. Johannes Bosco huolehti pappi-
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na hylätyistä lapsista. Martin Luther King 
taisteli rauhanomaisesti sen puolesta, että 
mustat ja valkoiset amerikkalaiset saavat 

samanlaiset oikeudet. Äiti Teresa oli nunna, 
joka auttoi ja hoiti Intiassa apua tarvitse-

via. Useimmat tällaisista ihmisistä eivät ole 

kuuluisia, sillä he ovat vain hiljaa ja huomiota 

herättämättä olemassa toisia varten: esimer-
kiksi opettaja, rakennustyömies, puutarhuri, 
hoitaja, sisko, veli, äiti, isä, ystävät. He ovat 
aivan tavallisia ihmisiä – ilman siipiä. 

4. Enkeli: iltarukous tuo enkelit lähelle
Iltarukouksessa voi pyytää enkelien varje-

lusta. Iltarukous voi olla esimerkiksi: ”Rakas 
Jeesus, siunaa meitä, anna meille enkeleitä. 

Siivillänsä meitä peitä, älä meitä koskaan 

heitä. Aamen.” Jumala kantaa meitä koko 
elämämme ajan, varjelee ja johdattaa. Juma-

lan turvalliseen läsnäoloon kuuluvat enkelit. 

USKONTUNNUSTUS
Joko lausuttuna tai Taaperokirkosta/Lasten 
Keskus,

Viereisellä sivulla on nuottikuva Taaperokir-
kon Uskontunnustuslaulusta. Sen ovat teh-

neet Kaija Eerola ja Raija-Liisa Vuorio.  Sitä 
tehdään kaiuttaen (kuvan nuottiin on lisätty 
kaikuja/kertomerkkejä). Säestyksen voi teh-

dä vaikkapa palasoittimilla, kanteleilla, uruilla 
tai ksylofoneilla. Säestys voidaan toteuttaa 
koko ajan kolmisointua soittaen (ei tarvitse 
siis olla kirjoitetussa C-duurissa!) tai sitten 
avointa kvinttiä soittaen. Nuottiin on merkit-
ty myös sellainen sovitus, että 1. säkeistön 
aikana soitetaan vain kolmisoinnun alinta 

säveltä (kirjoitettu c), toisessa säkeistössä 
keskimmäistä (e)  ja kolmannessa ylintä (g). 
Alku-, äli- ja loppusoitoissa kaikki soittavat/
kaikki sävelet soivat.

ESIRUKOUS
Esirukous valmistellaan yhdessä seurakun-

talaisten kanssa. Esirukousaiheita voi kysyä 

esimerkiksi pyhäkoululaisilta ja pyhäkou-

lunohjaajilta sekä perhe- tai päiväkerholai-

silta. Koska mikkelinpäivään liittyy lasten ja 
pyhäkoulutyön juhla, esirukouksessa voi-

daan muistaa nimeltä seurakunnan pyhäkou-

lunohjaajia ja pyhäkouluryhmiä. 

Esirukousaiheita voidaan kysyä myös esi-

merkiksi eläkeläisten piirissä. Mitä he toivoi-

sivat tämän päivän lapsille? Minkä puolesta 

he haluaisivat rukoiltavan mikkelinpäivän 

esirukouksessa lapsia ajatellen? 

LAULUJA YHDISTETTÄVÄKSI 
ESIRUKOUKSEEN
Kuule meitä Luoja taivaassa (Laulutuuli 2019). 
Samana toistuvan kertosäkeen “Kuule meitä 

Luoja taivaassa. Kuule meidän pientä ruko-

usta” voi opetella ihan pienienkin kanssa. 
Pelkkää kertosäettä voi käyttää myös ru-

kousjaksojen välissä toistuvasti. Jos käyttää 
varsinaisia säkeistöjä, niitä voi jakaa lauletta-

vaksi esim. lapsikuorolle, esilaulajille, jollekin 

äidille, isoisälle jne.

Uudesta Laulutuuli 2019 -kirjasta on ole-

massa myös cd-levypaketti, jota kannattaa 
hyödyntää laulujen opettelussa.
Ihmeellinen syli (Kirkkomuskari 2)
Laulettavana rukouslauseena voi käyttää: 
“Jeesus, hiljaa rukoilemme: siunaa meitäkin. 

Anna meidän suojaksemme siipi enkelin. 
Anna meidän suojaksemme siipi enkelin.”

Lauluvaihtoehtoja uhrivirreksi
Tämän aikana kannetaan kolehti ja valmistel-
laan ehtoollispöytä. Tästä laulusta tai virrestä 

käytetään myös nimeä uhrivirsi. Se muistut-

taa meitä Jeesuksen elämän ja kuoleman ja 

ylösnousemuksen merkityksestä. Samalla 
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Taaperomessu, Lasten Keskus
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se pistää meidät ajattelemaan oman, hyvän 
jakamista. Valmistaudumme ehtoolliselle.

Nyt kulkee halki korpimaan (LV 100, VK 498)
Ehtoollislaulu (LV 80)

Lauluvaihtoehtoja ehtoollisen ajaksi
Sinä avaat kätesi (Laulutuuli 2019)
Lasten ehtoollislaulu (LV 78, VK 743)
Yhdessä mennään ehtoolliselle (LV 81)
Leipä ja viini (LV 82)

Loppulauluja
Voi miettiä haluaako messun päättyvän rau-

hallisesti vai energisempänä. Lauluvalinnoilla 
voi vaikuttaa siihen.
Ole lähellä ja siunaa (Kirkkomuskari 1, Laulu-

tuuli 2019)
Suojassa enkelin (LV 45). Tämän voi myös 
laulaa uudelleen loppumusiikkina, vaikka 

olisikin ollut jo alkumusiikkina

Turvallinen enkeli (Kirkkomuskari 2)

Perheet yhdessä 
ehtoollisella jo 40 vuotta

Kastettujen lasten ehtoolliselle osallistumi-
seen perheensä kanssa palattiin Suomen ev. 
lut. kirkossa 40 vuotta sitten juuri mikkelin-

päivänä 1979. Käytännössä lasten ehtoolli-
sella käynti ei ole joka seurakunnassa ja joka 
perheessä itsestään selvä asia. Kaikki eivät 

edes tiedä, että lapset voisivat nauttia eh-

toollisen. Joskus on ajateltu, että voidakseen 
osallistua ehtoollisen viettoon, ihmisen pitää 
ymmärtää, mitä ehtoollinen tarkoittaa.  Nyt 
tiedetään, että parhaiten ymmärrys karttuu 
osallistumisen kautta. Eikä tämä ajatus kaik-

kialla ole uusi, vaan ikivanha.  Ortodoksilap-

set ovat aina saaneet ehtoollista jo vauvana. 

Lapsen ymmärrys ehtoollisesta voi olla jopa 
aikuisen ajatuksia syvällisempää. Viimeistään 

nyt on aika tehdä tilaa lasten osallistumisel-

le ja ajatusten jakamiselle yhdessä kaiken 

ikäisten kanssa. 

Sekä aikuiset että lapset tarvitsevat ehtool-
liskasvatusta eli tilanteita, joissa ehtoollisen 
merkityksestä voi keskustella ja materiaaleja, 

joita voi tutkia. Aiheesta on olemassa hyviä 
kirjoja Tytti Issakaisen ja Pekka Rahkosen, 
Atte ja Anna – ehtoollinen kantaa (Lasten 
Keskus 2017) on erinomainen lasten kanssa 
tutkittavaksi. Työntekijöille ja luottamushen-

kilöille hyvä työkalupakki on Anita Ahtiai-
sen toimittama Tytöt ja Pojat ehtoollisella, 
Lasten Keskus 2012. Monilla seurakunnilla 
on omia ehtoollisesitteitä. Virsikirjan väliin 
laitettuna ne auttavat myös messukonkareita 
ottamaan lapset lämpimästi vastaan juma-

lanpalvelusyhteisöön. Nuori kirkko ry ha-

luaa koota tätä olemassa olevaa materiaalia 

verkkosisvulle tämän juhlavuoden kunniaksi. 

Laitattehan hyvän työn jakoon teksteinä 
ja kuvina osoitteeseen anita.ahtiainen(at)
nuorikirkko.fi

Mikkelinpäivän messussa on luontevaa ottaa 
lapsia mukaan alttaripalvelijoiksi. Lapsi voi 
olla mukana kattamassa ehtoollisaineita. 
Olematta varsinainen ehtoollisavustaja, hän 
voi pitää kädessään ehtoollisleipälautasta tai 

maljaa. Lapsen läsnäolo tässä pyhässä het-
kessä vahvistaa lasten ja nuorten kokemusta 

osallisuudesta seurakuntayhteyteen. 
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Messun jälkeen

ILTARUKOUSPÖYTÄ 
Kirkkomehujen ja -kahvien yhteydessä voi 

käydä tutustumassa iltarukouspöytään. 

Iltarukouspöytää on somistettu esimerkiksi 
lyhdyillä ja suojelusenkelitaululla. Suomen 

Pyhäkoulun Ystävät ry:n iltarukouskuutiot 
ja -pussit sopivat myös hyvin pöydälle.

ILTARUKOUKSIA

On jo ilta, väsyttää,
tuuli puissa kulkee.
On jo ihan pimeää,
tahdon levähtää.
Siunaa Jeesus meitäkin
tänä yönä täällä.
Anna uni rauhaisin
itse kullekin.
Aamen.

Kiitos läheisistä,
leikistä ja työstä.
Kiitos, Isä taivaan,
päivästä ja yöstä.
Aamen.

Rakas Jeesus, 
siunaa meitä.
Anne meille enkeleitä.
Siivillänsä meitä peitä,
älä meitä koskaan heitä.
Aamen.

Isä meidän, joka olet taivaissa.
Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
Tulkoon sinun valtakuntasi.
Tapahtukoon sinun tahtosi,
myös maan päällä 
niin kuin taivaassa.
Anna meille tänä päivänä 
meidän jokapäiväinen leipämme.
Ja anna meille meidän 
syntimme anteeksi,
niin kuin mekin anteeksi- 
annamme niille,
jotka ovat meitä vastaan 
rikkoneet.
Äläkä saata meitä kiusaukseen,
vaan päästä meidät pahasta.
Sillä sinun on valtakunta ja 
voima ja kunnia iankaikkisesti.
Aamen.
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Puuhapisteet

Kirkkohetken ja mehujen jälkeen Suomussal-

mella käytiin kolmessa puuhapisteessä.

1. Enkelin siipien painanta
Helppo ja nopea askartelu, joka sopii pie-

nimmillekin.

Tarvikkeet: monistettuja kuvia enkelihahmos-

ta ilman siipiä; sormivärejä; pensseleitä

Sormiväriä levitetään pensselillä lapsen kä-

teen. Kädenjäljet painetaan siiviksi enkelille. 

Tämä puuhapiste on hyvä sijoittaa lähelle 
vessaa tai vesipistettä (käsien pesu). 

2. Enkelipipareiden koristelu
Tarvikkeet: valmiiksi paistettuja enkelipiparei-
ta; erivärisiä pursotettavia koristelugeelejä ja 
sokerikuorrutteita

3. Valokuvauspiste
Lapset ja aikuiset saavat kuvata itsensä en-

kelinsiipien kanssa.

Tarvikkeet: isoja ja pieniä enkelinsiipiä; esi-

merkiksi sininen taustakangas, jota vasten 

valokuva otetaan

Ideat someen

Mikkelinpäivän arvonta
Järjestetään mikkelinpäivän kunniaksi arvon-

ta seurakunnan Facebookissa ja/tai Instagra-

missa. Arvottavaksi kannattaa valita jotakin 
helposti postitettavaa, kuten enkeliheijas-

timia, kristillisiä lastenkirjoja tai Lastenkirk-

ko-lehtiä, ja ottaa niistä kuva postaukseen. 
Postauksessa kerrotaan, mitä arvotaan, 

miten arvontaan osallistutaan (esimerkiksi 
tykkäämällä kuvasta tai jättämällä komment-
ti), milloin arvonta päättyy ja miten voittajille 
ilmoitetaan. Lisäksi on ilmoitettava, ettei 
Facebook tai Instagram ole osallisena arvon-

nassa. Arvonta tuo sivulle lisää liikennettä, 
positiivista näkyvyyttä ja uusia seuraajia. 
Sekä tietenkin hyvää mieltä, sillä arvontoihin 
osallistuminen on hauskaa ja suosittua. 
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Kuvat tai videot iltarukouksesta
Julkaistaan kuvia tekstillä tai videoita, jois-

sa seurakuntalaiset ja työntekijät kertovat 

omasta lapsuuden iltarukouksestaan ja/tai 
ajatuksistaan iltarukouksesta. Ihmisiä kiin-

nostavat ihmiset ja heidän tarinansa – some 
tarvitsee kasvoja. 

Lasten askartelut
Mikkelinpäivän tienoilla lapset tekevät ker-
hoissa hienoja askarteluja ja taideteoksia. 

Niistä kannattaa ottaa valokuvia ja julkaista 
somessa. Kuvien yhteyteen voi liittää esi-
merkiksi iltarukouksen, virren säkeistön tai 

vaikkapa infon siitä, mistä mikkelinpäivässä 

on kyse. Kysythän vanhemmilta ja lapsilta 

luvan lasten askartelujen ja piirustusten 

julkaisuun. 

Pyhäkouluvinkit mikkelin-
päivään

Päkän vinkit pienille ja suurille -liite julkais-

taan Pieni on Suurin -lehden nelosnumeros-

sa, joka ilmestyy heinäkuun lopussa. Liittees-

sä on vinkkejä mikkelinpäivään;  julkaisemme 

ne myös tämän materiaalin mukana. 

Vinkit toimivat niin varsinaisessa pyhäkou-

lussa kuin kerhotoiminnassakin ja joissain 

tapauksissa myös katsomuskasvatuksessa. 

Vinkkejä voi käyttää myös messun valmiste-

luvaiheessa ja voi niistä ammentaa sisältöä 

jumalanpalvelukseenkin. 

Päkän vinkkien toimituskunnassa päätettiin 
tarttua yhteen haastavimmista mikkelinpäi-
vän teksteistä (Ilm 12:7–12), ja näin tarjota 
jännitystä, jota monet lapset kaipaavat. 

Varsinaisena tavoitteena työskentelyssä on, 
että lapsen luottamus hyvän voittoon vah-

vistuu. Toiminta pitää toteuttaa arvioiden se, 
mikä juuri nyt koolla olevia lapsia kiinnostaa 

ja mikä tuntuu turvalliselta. Tätä vinkkiä ovat 

olleet ideoimassa Jessi Orpana, Johanna 
Routasalo, Leea Vahtera ja Anita Ahtiainen. 

Päkän vinkeissä sanat “tuntee”, “toimii”, “ih-

mettelee”, “hiljentyy” ja “musisoi” kertovat, 
minkälaiseen työkentelyyn vinkki on tar-

koitettu. ”Päkä tuntee” antaa ideoita hyvän 
vuorovaikutuksen ja sosiaalisten taitojen 

kehittämiseen. ”Päkä toimii” tarjoaa liikun-

nallisen tai muuten aktiivisen vaihtoehdon 
käsitellä teemaan. ”Päkä ihmettelee” auttaa 
tiedolliseen jäsentämiseen. ”Päkä hiljentyy” 
johdattaa rukoukseen ja mietiskelyyn. ”Päkä 
musisoi” tietysti silloin kun laulut ja soittami-
nen ovat vuorossa. 

TAUSTAA TEKSTIIN ILM. 12:7–12 
Ilmestyskirja on täynnä eläväistä kuvausta 
hyvän ja pahan taistelusta. Teoksessa roh-

kaistaan kestämään pahan vallan rajallinen 

hallinta-aika, joka päättyy lopulta hyvän 
voittoon. Kristittyjen tulee kestää ja tais-

tella, eikä missään tilanteessa päästää irti 
uskostaan Jeesukseen Kristukseen. Hyvän 

puolelle taisteluun osallistuminen kannus-

taa myös marttyyriyteen. Luku 12 aloittaa 
Ilmestyskirjassa uuden osion, jossa kerro-

taan kristityistä, Saatanasta ja Jeesuksesta. 
Kertomuksessa kuvattu taivaallinen sota 
arkkienkeli Mikaelin joukkojen sekä lohikäär-

meen ja tämän joukkojen välillä on kosmisen 

hyvän ja pahan taistelun ytimessä. Taistelu 
päättyy Mikaelin joukkojen voittoon, minkä 
seurauksena Saatanaa symboloiva lohikäär-

me joukkoineen syöstiin ulos taivaasta maan 
päälle. Tämä taivaallinen voitto ennakoi 
myöhemmin tapahtuvaa hyvän voittoa maan 
päällä, kun Kristus voittaa lopullisesti pahan 
vallan. 
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Enkeli Mikaelin mukaan nimetty mikkelin-

päivä on enkelien ja lasten juhlapyhä. Mikael 

esitetään hyvän puolesta taistelevana esiku-

vana. Hänen puolellaan on Jumalan luoma 

enkelien joukko, jolla on valta heittää pahuus 
ulos taivaasta. Enkelit taistelevat jatkuvasti 
hyvän puolella ja vartioivat Jumalan lapsia 
päivittäin. Vaikka elämään liittyy myös har-
mistusta, epäonnistumista, kipua, menetystä 

ja epäoikeudenmukaisuutta, voimme luottaa, 
että kannattaa seistä hyvän puolella ja tehdä 
hyvää – viimeinen voitto kuuluu hyvälle. 

PÄKÄ TUNTEE
Hyvän puolesta taisteleva enkeli
Katsokaa kuvaa ikonista tai kirkkotaiteesta, 

jossa Mikael voittaa lohikäärmeen. Hyödylli-
siä kuvia mm. Someron ja Korppoon kirkois-

ta löytyy internetistä. Tässä taistelussa hyvä 
voittaa pahan. Mitä pahaa vastaan enkelin 
pitää taistella?

PÄKÄ TOIMII 
Keihästä lohikäärme
Tarvikkeet: kuva lohikäärmeestä, kuva mie-

kasta, sinitarraa

Kiinnitä seinään A3-kokoinen kuva lohikäär-
meestä. Kukin saa vuorollaan leikkiä enkeli 

Mikaelia ja yrittää silmät sidottuina keihästää 
lohikäärmeen pahvista tehdyllä miekalla, 

jossa on kiinni sinitarraa. Jokaisen osuman 

jälkeen ryhmä voi huudahtaa: “Hyvä voittaa 
pahan.”

PÄKÄ IHMETTELEE
Varjoja
Tarvikkeet: kolme tikkua, liimaa/teippiä, 
paperista leikatut enkelihahmo, miekka ja 

lohikäärme, kirkas valonlähde (taskulamppu 
tai muu kohdevalo)

Toteutetaan kertomus Mikaelin taistelusta 

lohikäärmettä vastaan varjoteatterina. Liimaa 
tai teippaa enkeli Mikaelin hahmo, hänen 

miekkansa ja lohikäärme kiinni omiin tikkui-
hinsa. Varjoteatterin voi toteuttaa kirkkaan 
valonlähteen avulla vasten mitä tahansa 

vaaleaa seinää.

Kertoja: “Taivaassa käytiin sota enkeli Mi-
kaelin ja pahan lohikäärmeen välillä.” (Nosta 
nämä hahmot esiin). Kertoja: “Mikael oli 
ylivertainen ja voitti Jumalan avulla lohi-
käärmeen miekallaan.” (Keihästä lohikäärme 
miekalla.) Kertoja: “Näin hyvä voitti pahan.” 
(Lohikäärme hahmo vajoaa pois varjokuvasta 
ja Mikael hahmo hyppii ilosta.)

PÄKÄ HILJENTYY
Hyvä on voittanut pahan
Tarvikkeet: Mustia paperinpalasia
Jokaiselle jaetaan yksi musta paperinpala ja 

pyydetään ajattelemaan jotain ikävää asiaa, 
jonka toivoisi poistuvan omasta mielestä 

tai maailmasta kokonaan. Yritetään puristaa 

pahat asiat niin pieniksi palloiksi kuin mah-

dollista. 

Kertoja: “Ihminen ei yksin pysty voittamaan 
pahaa, mutta Jumala auttaa meitä siinä.” 
Jokainen tuo vuorollaan mustan myttynsä 
alttarille ristin juureen tai laittaa kulhoon, 
joka kuvastaa Jumalan huolenpitoa. Jos on 

mahdollista mennä ulos, mustat paperinpalat 

voi myös heittää metalliseen astiaan pala-

maan. Isompien lasten kanssa keskustellaan 
siitä, mitä ikäviä ja pahoja asioita heillä oli 

mielessä rytistäessään mustaa paperia.
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PÄKÄ MUSISOI

Luoja enkeleineen, virsi 494
Aluksi ohjaaja kertoo tarinana ja mahdollisten

 kuvakorttien avulla virren tapahtumat. 
Tämän jälkeen laululeikitään koko virsi läpi.

Luoja enkeleineen   tehdään enkelin siivet
hoivaa maailmaa,

kaikki lapset tuntee,   halataan itseämme
meitä rakastaa.

Taivaan Isä meille   tarjotaan käsillämme leipää
leivän lahjoittaa.
Vaaroissa hän suojaa,  viitotaan käsillä pelot pois
pelon karkottaa.

Rukoukset kuulee,   kädet ristiin
niihin vastaa hän,

ohjaa askeleemme   kävellään paikallamme
halki elämän.

Taivaan Isä tuntee   käsi sydämelle
huolet kaikkien,

antoi auttajaksi   hymy huulilla lauletaan loppuun
rakkaan Jeesuksen.


