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JUMALAN EKOTEKO

Luonto heijastaa Jumalan hyvyyttä ja viisautta. Tässä osassa tutkimme, mitä 
kaikkea hyvää Jumala on ympärillemme luonut ja miten viisaasti hän on laittanut 
maailman toimimaan. Luominen on oikea Jumalan ekoteko!

Raamatun alussa on peräkkäin kaksi luomiskertomusta, ja niiden kautta voimme 
aavistaa, miltä luonto ja ihminen näyttävät Jumalan näkökulmasta. Ensimmäinen 
luomiskertomus kertoo, kuinka Jumala luo maailman kutsumalla asioita esiin 
sanallaan. Ensimmäisessä luomiskertomuksessa kuvataan erityisesti maailman 
rakennetta ja sen hyvää järjestystä. Rakenneosia (päiviä) kertomuksessa on 
seitsemän, joista viimeinen on lepo. Maailma tehdään tietynlaiseksi, jotta 
se toimisi. Luomiskertomuksen järjestys ja rakenne muistuttavat maailman 
ekologisesta rakenteesta. Luomakunnan eri osat sopivat toisiinsa ja sen 
mekanismit pitävät kaiken tasapainossa. Luomiskertomuksessa Jumala on 
kaiken takana ja Hän luo kaiken hyväksi. ”Jumala näki, että se oli hyvä.”

Toisessa luomiskertomuksessa Jumala luo asiat muovaamalla ne käsin 
savesta. Tässä kertomuksessa keskitytään Jumalan, ihmisen ja luonnon 
välisiin suhteisiin ja niiden keskinäiseen vuorovaikutukseen. Toista kertomusta 
kutsutaan myös paratiisikertomukseksi ja se jatkuu Raamatussa suoraan 
syntiinlankeemuskertomuksella. Jumalan ekoteko -osan tekstit painottuvat 
paratiisikertomukseen. Paikkani maailmassa -osassa kertomus jatkuu 
syntiinlankeemukseen, joka kuvaa ihmisen vapautta ja vastuuta sekä luovaan 
hyvän tekemiseen. 

Korteissa paratiisikertomus on paloiteltu, ja kuhunkin palaan on liitetty 
johdattelevaa tarinaa, pohdintoja ja tehtävien ohjeistukset. Ohjaaja kertoo 
Raamatun kertomusta palan kerrallaan. Välillä pysähdytään tutkimaan tekemällä 
ja leikkimällä, mitä tekemistä tällä kertomuksella on meidän elämämme kanssa. 
Jos kaikkia leikkejä ei leikitä, kertomuksen voi kertoa tai lukea pitemmissä 
pätkissä. Leikkiä voi myös ilman kertomusta. Harjoitukset on numeroitu niin, 
että ne vastaavat Paratiisipolun rasteja.

Aina ennen Raamatun kertomuksia kannattaa ryhmän eläytymisvalmiudet 
herätellä tekemällä ykkösosan harjoitteita. 

LUOMISKERTOMUKSET

Luomiskertomus äänikuvina
Talon rakentaminen

Paratiisikertomus kuvina

1. IHMINEN

Paratiisikertomus osa 1a
Aatami hiekasta

Paratiisikertomus osa 1b

2. IHMISEN YMPÄRISTÖ

Paratiisikertomus osa 2
Miltä maailma näyttää?

3. HYVÄNÄ OLEMINEN

Paratiisikertomus osa 3
Puuksi kasvaminen

4. VESI YLLÄPITÄÄ ELÄMÄÄ
Paratiisikertomus osa 4

Vesipisaran matka maailmassa
Lumipalloefekti

Tunteetkin kiertävät
Päivän vedenkäyttö
Veden likaaminen

Tietoisku Itämerestä
Vesi ja iankaikkinen elämä

5. VILJELY JA VARJELU

Paratiisikertomus osa 5
Ruuan matka lautaselle

Herkulliset, terveelliset ja ekologiset ruuat
Omat viljelmät ja leipomukset

6. ELÄIMET

Paratiisikertomus osa 6
Eläinten nimeäminen

7. SOPIVA KUMPPANI

Paratiiskertomus osa 7
Ekot ja Ökyt etsivät kaveria

Sokkotreffit nuorten ryhmässä
Ekot ja Ökyt Itämeren/Saimaan saarella



Luomiskertomukset
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JUMALAN EKOTEKO

LUOMISKERTOMUS ÄÄNIKUVINA

Jaetaan ryhmä viiteen pienempään ryhmään ja annetaan kullekin eri tehtävä: 
Tehkää oma osanne ensimmäisestä luomiskertomuksesta 1. Moos. 1: 1-5, 
6-10, 11-13, 14-19 tai 20-25 käyttämällä vain erilaisia ääniä. Tehkää kaikki 
jakeissanne olevat äänet kuultaviksi. 

Kuunnellaan silmät kiinni koko kertomus läpi ryhmien tuottamina äänikuvina. 
Kunkin äänikuvan jälkeen joku ryhmäläisistä lukee ryhmänsä raamatunkohdan 
ääneen. 

Kesto: 10 min
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TALON RAKENTAMINEN

Luonto on kuin talo, jossa kaikella on oma paikkansa ja tehtävänsä. Kaikki 
tarvitsevat toisiaan ja yhdenkin elementin tai eläinlajin ottaminen pois 
romahduttaa taloa. 

Muistellaan yhdessä, mitä kaikkea tiedämme luonnon toiminnasta eli ekologiasta 
koulussa ja muualla opitun pohjalta. Otetaan joitakin esimerkkejä siitä, miten 
luonnossa asiat vaikuttavat toisiinsa (esimerkiksi ravintoketjut: Kukka kasvaa 
maan ravinteista, toukka syö kukkaa, lintu syö toukan, kettu syö linnun, susi 
syö ketun, ja kun susi kuolee, maaperän pieneliöt ja toukat syövät sen niin, että 
ravinteet palautuvat kasveille.) Mitä asioita tarvitaan, jotta maailmassa voi olla 
elämää (sopivasti valoa, sopivasti lämpöä, vettä ja sopivaa ravintoa)? 

Rakennetaan maailmaa kuin taloa. Piirretään taululle tai rakennetaan palikoista 
taloa sitä mukaa kuin keskustelu etenee. Mitä osia maailmassa pitäisi olla? Mitä 
asioita pitää ottaa perustuksiksi? Mitä perustusten päälle laitetaan? Mitä kasvit 
tarvitsevat elääkseen? Mitä erilaiset eläimet? Verrataan valmista piirustusta 
luomiskertomukseen.

Ekologia (kreik. oikos = koti, talous, logos = oppi) on elävien olentojen ja 
ympäristön suhteita tutkiva tiede, oppi luonnontaloudesta. Se tutkii kasvien, 
eläinten ja muiden eliöiden vuorovaikutusta toistensa sekä niitä ympäröivän 
elottoman ympäristön kanssa. Vuorovaikutus näkyy siinä, missä kaikkialla ja 
kuinka paljon eliölajeja on, miten niitten määrät vaihtelevat ja miten eliölajit ovat 
kehittyneet. Elinympäristö muodostuu lähellä elävistä eliöistä ja elottomista 
asioista kuten auringonvalosta ja muusta energiasta, ilmakehän sääoloista 
kuten tuulesta, lämpötilasta ja pilvisyydestä eli ilmastosta sekä maaperästä, 
kivistä ja kallioista. (Lähde: Wikipedia)

Kesto: 20 min



PARATIISIKERTOMUS KUVINA

Ohjaaja jakaa ryhmän 3-4 hengen pienryhmiin. Hän kertoo lukevansa kohta 
Paratiisikertomuksen ääneen. Lukemisen jälkeen kunkin ryhmän tulee 
valmistaa jostakin kertomuksen kohdasta esitys. Esityksen muoto on vapaa. 
Se voi olla esimerkiksi draama, pantomiimi, ihmisistä muodostettu still-kuva 
(pysäytyskuva, valokuva), piirustus paperille tai muovailuvahateos. 

Paratiisikertomus 1. Moos. 2:

Ihmisen muovaaminen (jakeet 4b-7)

Puutarhan istuttaminen (8-9)  

Joki (10-14)

Viljely ja varjelu (15)

Hyvän ja pahan tiedon puu (16-17)

Eläinten luominen (18-20)

Naisen luominen (21-25)

Tavoite: Tutustutaan toiseen luomiskertomukseen. Tämä on lyhyin tapa tutustua 
Paratiisikertomukseen.

Kesto: 20 min
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1. Ihminen
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Mennään hiekkaiseen paikkaan, tai jos harjoitus tehdään sisällä, otetaan esiin 
savea tai muovailuvahaa. Tarina alkaa esimerkiksi näin:

Jumalasta voi puhua vain vertauskuvin. Hän on ikään kuin jotakin, minkä 
tunnemme ja tiedämme, ja samalla aivan toisenlainen.

Raamatun rakkausrunossa, Laulujen laulussa, Jumala on kuin ihmiseen 
rakastunut ihminen. Hän ehkä kuvittelee ensin, millainen kumppani olisi 
hänelle sopiva, ja kutsuu tämän sitten olemaan sanoillaan, kuvaamalla ihmisen 
(ensimmäinen luomiskertomus). Toisessa luomiskertomuksessa Jumala 
muovaa hänet savesta, maan tomusta. Näin:

PARATIISIKERTOMUS OSA 1A

1. Moos. 2: 4b-7a

Siihen aikaan, kun Herra Jumala teki maan ja taivaan, 5 ei maan päällä ollut 

vielä yhtään pensasta eikä edes ruoho ollut noussut esiin, sillä Herra Jumala ei 

ollut antanut sateen kastella maata eikä ihmistä vielä ollut maata viljelemässä. 

6 Mutta maasta kumpusi vettä, ja se kasteli maan pinnan. 7 Ja Herra Jumala 

muovasi maan tomusta ihmisen.



AATAMI HIEKASTA

Tarkennetaan katse siihen, missä ei ole mitään muuta kuin maan tomua ja 
hiukan kosteutta. Leikitään Jumalaa.

Jumala kutsuu itseään meiksi: ”Tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet 
kuvaksemme. ” Jumala on monta, koska hän on rakkaus eikä yksin 
voi rakastaa. Häntä kutsutaan Isäksi ja Pojaksi ja Pyhäksi Hengeksi. 
Sananlaskujen kirjassa henkilö nimeltä Viisaus kuvaa osallistumistaan 
maailman luomiseen näin:

”Jo silloin minä, esikoinen, olin hänen vierellään, hänen ilonaan päivät 

pitkät, kaiken aikaa leikkimässä hänen edessään. Maan kiekko oli 

leikkikalunani, ilonani olivat ihmislapset.” (Sananlaskut 8: 30-31)

Nyt me leikimme Jumalaa niin että kukin ryhmä muovailee hiekasta Aatamin 
kaverikseen ja ilokseen. Kun Aatamit on tehty, niitä ihaillaan hetki.

Kaikessa elävässä on samoja aineksia kuin maan tomussa: vety + happi 
= vesi, rauta, kalsium, fosfori, magnesium, rikki, natrium, kalium, kloori, 
koboltti, sinkki, mangaani, molybdeeni, seleeni… Erilaisia määriä vain.
 
Mutta mistä saataisiin henki Aatamiin? Mikä tekee ihmisestä ihmisen? 
Mitä ihmisen sisällä tapahtuu?

Jokainen hakee elävästä luonnosta asioita, jotka kuvaavat Aatamin aisteja, 
tunteita, ajatuksia, taitoja, muistoja, toiveita yms. (esim. käpyjä ideoiksi, 
sammalta unelmiksi, kiviä peloiksi, kukkia tuoksuiksi), ja liittää ne hiekka-
Aatamiin. Jokainen ryhmä esittelee luomistyönsä toisille, ja kukin kertoo 
vuorollaan, mitä ominaisuuksia hän liitti Aatamiin. Lukekaa Paratiisikertomus  
osa 1b.
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PARATIISIKERTOMUS OSA 1B

11. Moos. 2: 7b

Ja Herra Jumala puhalsi ihmisen sieraimiin elämän henkäyksen. Näin ihmisestä 

tuli elävä olento.

Mekin olemme jokainen samaa ainetta kuin maan tomu. Jokaisessa 
meissä on myös elämän henki. Elämme toisin kuin hiekka. Me näemme, 
kuulemme, maistamme, haistamme ja tunnemme asioita ympärillämme. 
Jotkin niistä tuntuvat hyviltä ja jotkut pahoilta. Ne herättävät meissä 
erilaisia ajatuksia.

Keskustellaan ryhmissä, mikä tekee ihmisestä ihmisen. Mikä tekee hänestä 
maahan, kasviin tai eläimeen verrattuna erilaisen. Kootaan ajatukset. 

Kesto: 30 min



2. Ihmisen ympäristö
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PARATIISIKERTOMUS OSA 2

Maan tomun, veden ja ihmisen lisäksi Jumala teki muutakin.

1. Moos. 2: 8 

Herra Jumala istutti puutarhan itään, Eedeniin, ja sinne hän asetti ihmisen, 

jonka oli tehnyt. 

MILTÄ MAAILMA NÄYTTÄÄ?

Kuvittele olevasi juuri luotu ja henkiin herännyt Aatami, joka alkaa katsella 
ympärilleen. Tehdään omista käsistä kiikarit, joitten läpi katsellaan miltä maailma 
näyttää. (2 min.)

Paritehtävä: 
Kerro parillesi yksi asia, joka kiinnitti huomiosi. Mitä värejä ja muotoja siinä 
näet? Miltä se voisi kuulostaa, lähteekö siitä jokin ääni? Miltä se voisi maistua 
tai tuoksua? Miltä se tuntuisi käteen?

Millaisia tunteita tuo asia sinussa herättää? Tuntuuko se sisälläsi enemmän 
hyvältä kuin pahalta vai päinvastoin? Miten tuo asia liittyy sinuun itseesi? Mitä 
ajatuksia se herättää sinussa?

Lopuksi parit voivat kertoa muulle ryhmälle, mitä kukin on nähnyt.

Kesto: 5 min

Luomiskertomus kuvaa sitä, mitä ihminen 
näki ja tunsi ympärillään – tuhansia vuosia 
sitten, ilman nykyaikaista tietämystä 
avaruudesta tai muusta. 



3. Hyvänä oleminen
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PARATIISIKERTOMUS OSA 3

11. Moos. 2: 9 

Herra Jumala kasvatti maasta esiin kaikenlaisia puita, jotka olivat kauniita 

katsella ja joiden hedelmät olivat hyviä syödä, ja paratiisin keskelle hän kasvatti 

elämän puun sekä hyvän- ja pahantiedon puun.

PUUKSI KASVAMINEN

Mennään kyykkyyn ja suppuun. Suljetaan silmät. Ollaan hetki siemeniä mullan 
alla odottamassa oikeaa hetkeä. Kun lämpöä ja valoa ja kostetutta on riittävästi, 
lähdetään pikkuhiljaa kasvamaan. Voit liikuttaa ensin yhtä sormea ja ojentaa 
sitten kaikki sormet. Kädet työntyvät vähitellen sirkkalehtinä ylös mullasta. 
Kasvat hitaasti ja venyt pikkuhiljaa ylöspäin, seisomaan asti. Kasva juuri sen 
kokoiseksi puuksi kuin haluat, ojenna kädet ja sormet niin kauas kuin tuntuu 
hyvältä. 

Kun olet puu, ole hetki paikoillasi. Tunnustele, millainen puu sinusta tuli. 
Kuulostele tuulen huminaa, lintujen lentoa, juuriasi ja oksiasi. Laita toinen 
käsi nyrkkiin hedelmäksi. Anna juuristasi, rungostasi ja oksistasi virrata hyvää 
oloa hedelmään. Tunne, kuinka hedelmä tulee painavaksi hyvästä olosta. 
Kun hedelmä on kypsä, pysy edelleen paikoillaan, mutta avaa silmät. Ojenna 
hedelmä lähimmälle kaverille, joka ottaa sen kämmenelleen. Ota toisella kädellä 
vastaan jonkun toisen antama hedelmä. Kiitetään.

Rentoudutaan ja ravistellaan puuna oleminen pois jäsenistä. Mietitään hetki 
hiljaa, mikä voisi olla minun lahjani toisille. Mitä hyvää minä voin tehdä? Millaista 
hyvää juuri minä osaan antaa? Ne jotka haluavat voivat kertoa lahjansa 
muillekin. 

Maailma ja meidät kaikki on luotu hyviksi. Nyt elämme kuitenkin 
maailmassa, jossa on sekä hyvää että pahaa.

Paritehtävä: Pohtikaa: Millainen olisi paikka, jossa kaikki olisi hyvin? Ohjaaja 
kokoaa ajatuksia yhteen. Sitten miettikää, mikä maailmassa on toisin kuin 
paratiisissa? Ohjaaja kokoaa.



4. Vesi ylläpitää elämää
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PARATIISIKERTOMUS OSA 4

1. Moos. 2:

10 Eedenistä sai alkunsa joki, joka kasteli puutarhan ja joka sieltä lähtiessään 

jakautui neljäksi haaraksi. 11 Ensimmäisen nimi on Pison. Se kiertää koko 

Havilan maan, missä on kultaa, 12 ja sen maan kulta on hyvää. Siellä on myös 

suitsutuspihkaa ja onykskiveä. 13 Toisen joen nimi on Gihon. Se kiertää koko 

Nubian maan. 14 Kolmannen joen nimi on Tigris, ja se virtaa Assurin editse. Ja 

neljäs joki on Eufrat. 

Alussa oli vesi. Vesi pitää Aataminkin kasassa. Ihminen on 70 % vettä. Vesi 
tulee paratiisista. Sama vesi kiertää maapallolla nyt kuin aikojen alussa. Se ei 
katoa mihinkään. Dinosaurus on saattanut juoda saman pisaran kuin sinä. Vesi 
likaantuu välillä ja puhdistuu välillä. Ilman vettä kaikki elävä kuolee. 
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VESIPISARAN MATKA MAAILMASSA

Tarvikkeet: Vesipisaran matka maailmassa –pelikortit sekä pelipisteitä osoittavat 
isommat kortit, vihko tai kierrätyspahvikortti ja kynä kullekin. Jos halutaan 
eläytyä vesipisaran rooliin, tarvitaan myös esim. sinisiä, vihreitä kankaita, huiveja 
tai itse askarreltuja vesipisara-asuja

Missä kaikkialla on vettä? Kootaan ideoita ja ohjaaja innostaa keksimään lisää. 
Lähestulkoon kaikki vastaukset ovat oikein – vettä on kaikkialla.

Tässä leikissä jokainen eläytyy yhdeksi pisaraksi veden kiertokulussa. Leikki 
voidaan aloittaa tunnustelemalla vettä rannalla tai astiassa ja valitsemalla, mikä 
pisara siellä itse on. Pelikortit kertovat palasen kunkin pisaran matkasta niiden 
ikiaikaisessa elämässä.
 
Pelikortit asetetaan pinoihin niin, että pilvi, maaperä, kasvi, eläin, ihminen, järvi, 
joki ja meri ovat omissa pinoissaan tekstipuoli alaspäin. Pinot laitetaan suureen 
kehään useamman metrin päähän toisistaan. Kunkin pinon nimikortti asetetaan 
näkyville pinon taakse, jotta oikea pino löytyy helposti.

Ryhmä jaetaan pieniin aloitusryhmiin eri rasteille. Jokainen ottaa pinosta oman 
kortin, lukee sen ja kulkee omaan tahtiinsa pisteeltä toiselle korttien osoittamaa 
reittiä. Luettu kortti laitetaan aina pinoon alimmaiseksi. Jokaisessa pisteessä 
kukin kirjoittaa omaan vihkoonsa tai matkakorttiinsa kuvauksen, miten hän 
siirtyy pisarana paikasta toiseen. Nuorimpien ryhmissä ei kirjoiteta.

Esimerkki: Leikkijä aloittaa pisteestä Joki. Hän ottaa kortin, jossa lukee: 
”Joki. Ajelehdit virran mukana mereen. Ota merikortti.” Hän asettaa kortin 
pinon alimmaiseksi ja kirjoittaa omaan vihkoonsa lyhyen minä-muotoisen 
matkakuvauksen ”Ajelehdin mereen”. Hän siirtyy pisteeseen Meri, ottaa kortin 
jne. (Jatkuu...)
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VESIPISARAN MATKA MAAILMASSA

(...Jatkuu) Kun kaikki ovat käyneet kahdeksasta kymmeneen paikkaa läpi tai 
kun ohjaaja toteaa innon alkavan hiipua, kulkeminen lopetetaan. Jokainen 
kirjoittaa vielä yhden itse keksityn jakson pisaran matkaan. 

Rasteille matkan päättyessä muodostuneissa ryhmissä kukin kertoo oman 
matkansa toisille (jos ryhmät ovat eri kokoisia, niitä voidaan tasoittaa). Ryhmä 
valitsee tarinan, jonka pohjalta tehdään yhdessä näytelmä, pantomiimi, 
muutama still-kuva, äänikuvia, varjokuvia tai vaikkapa nukketeatteriesitys 
muovailuvahasta. Tuotos esitetään muille ryhmille. Esitys on lahja toisille, eikä 
sitä arvioida tai kommentoida.

Kesto: 30-40 min

Loppukeskustelu: Mikä vettä likaa? Miten vettä voi puhdistaa? Mitä muita 
mahdollisuuksia vesien puhdistamiseen keksitte? Mitä tapahtuu, jos vesi loppuu 
jossain paikassa? Miten makea vesi on jakautunut maapallon eri puolille? Mitä 
vaikeuksia kuivuudesta seuraa? 
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LUMIPALLOEFEKTI

Mikä muu kiertää maailmassa kuin vesi? Ystävällinen sana tai teko saa toisenkin 
ystävälliseksi, epäystävällinen epäystävälliseksi. Keksitään yhdessä tällaisia 
asioita (saasteet, kierrätettävät materiaalit, kosto, huhut, kiusaaminen, reiluus, 
kehut, ekoteot, asenteet luontoa kohtaan, hyvät tai huonot tavat).

Kukin ryhmä valitsee näistä jonkin asian näytelmän nimeksi. Yksi toimii 
kirjurina. Ryhmä keksii aiheeseen liittyviä tilanteita, joita kirjuri listaa ylös 
kohtausten nimiksi. Tässä vaiheessa ei tyrmätä yhtään ajatusta, vaan kaikki 
kirjataan muistiin. Sitten karsitaan mahdottomat pois, yhdistellään tarvittaessa 
samankaltaisia juttuja ja tehdään kohtauksista pieni näytelmä, harjoitellaan se 
kerran ja esitetään sitten muille.

Kesto: tekeminen ja harjoittelu 20 min, esitykset 2 min/ryhmä

TUNTEETKIN KIERTÄVÄT

Paritehtävä: Tehdään toisesta patsas, tehdään sille jokin tunnetila (ystävällinen, 
vihainen tms.). Muovailtava on kuin savea, toinen muotoilee käsin ja suullisia 
ohjeita antamalla toiselle asennon ja ilmeen, joka kertoo tunnetilan. Muut 
arvaavat, mistä tunteesta on kyse. 

Tunnetila näkyy ja tarttuu. Miten tyyppi, joka levittää tällaista tunnetilaa, vaikuttaa 
meihin?

Kesto: tekeminen 3 min, purku 2 min/patsas
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PÄIVÄN VEDENKÄYTTÖ

Tutkitaan yhden päivän ajan, paljonko kukin kuluttaa vettä. Montako kertaa vetää 
vessan, montako minuuttia on suihkussa? Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi 
leirillä niin, että jokainen kantaa taskussaan paperia ja kynää ja merkitsee kaikki 
vedenkäyttötilanteet siihen. Päivän mittaan on syytä muistuttaa monta kertaa 
merkitsemisestä.

Suomalaisen tyypillinen vedenkulutus on 90-270 litraa vuorokaudessa. 
Keskimäärin jokainen suomalainen käyttää vettä 155 l/vrk (wc 40 l, peseytyminen 
60 l, pyykki 20 l, keittiö 35 l). Viiden minuutin suihku kuluttaa vettä keskimäärin 
60 litraa. Vedenkulutuksen tavoitetaso on 130 l/vrk/ asukas. (www.motiva.fi)

Keskustellaan siitä, kuinka puhdas pitää olla ja milloin. Riittääkö jos vaihtaa 
vaatteet kolmen päivän välein? Millainen veden käyttö on välttämätöntä?

VEDEN LIKAAMINEN

Tarvikkeet: vedellä täytetty läpinäkyvä muovilaatikko, hammastahnaa, saippuaa, 
hiusgeeliä, vessapaperia, pyykinpesuainetta, ruuantähteitä yms.

Havainnollistetaan ihmisen aiheuttamaa vesistöjen kuormitusta. Laitetaan 
vedellä täytettyyn läpinäkyvään muovilaatikkoon aineita, joita päivän mittaan 
laskemme viemäristä alas. Keskustellaan lopputuloksesta ja siitä, voisiko näistä 
jotain jättää vähemmälle. 

Jätevedenpuhdistamossa saadaan suodattamalla suurin osa putsattua pois, 
mutta ei kaikkia kemikaaleja. Maa-aines suodattaa ja puhdistaa vettä jonkin 
verran, samoin kasvit ja kosteikot. Siksi esimerkiksi peltojen ja jokien välissä 
kannattaa olla leveät suojavyöhykkeet, joissa kasvaa esimerkiksi pajukkoa 
pyydystämässä pelloilta valuvia ravinteita. Kesämökillä tai veneilemässä 
pesuvesiä ei saa kaataa suoraan mereen, vaan maahan vähän kauemmas 
rannasta. Myös elimistö puhdistaa vettä.
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TIETOISKU ITÄMERESTÄ

Itämeri on ainutlaatuinen sisämeri, jonka ympärillä elää kymmeniä miljoonia 
ihmisiä. Lähes kaikki Suomen järvet ja joet laskevat lopulta Itämereen. Sen 
vesi on vähäsuolaista murtovettä, joka on suolaisen ja makean veden sekoitus. 
Makeaa vettä tulee niin paljon, että Pohjanlahden ja Suomenlahden pohjukassa 
vesi on lähes makeaa.

Valtameriin verrattuna Itämeri on pieni ja matala, sen keskisyvyys on vain 
55 metriä, kun valtamerissä pohja tulee vastaan keskimäärin muutaman 
kilometrin syvyydessä. Veden vaihtuminen kapeiden Tanskan salmien kautta 
Pohjanmereen on hidasta. Toisin on valtamerissä, joissa vuorovesi ja merivirrat 
kuljettavat suuria vesimääriä.

Itämeri on ihmisten aiheuttamissa ongelmissa, ja ihmisestä riippuu, miten sen 
käy. Tavoitteena on, että Itämeren välttävä tila kohentuu hyväksi vuoteen 2027 
mennessä. Itämeren tilaan vaikuttaa se, mitä me päivittäin ostamme, miten 
käytämme vettä ja miten liikumme paikasta toiseen. 

Itämereen tulee saasteita rantavaltioiden ja laivojen liikenteestä, pelloilta ja 
metsistä, tehtaiden ja yhdyskuntien jätevesiviemäreistä ja –puhdistamoilta 
sekä tuulten mukana ilmasta. Yksi suuri ongelma Itämerellä on rehevöityminen. 
Pelloilta, liikenteestä ja jätevesistä (mm. pesuaineista) tulee Itämeren kokoon 
nähden liikaa ravinteita, jotka riehaannuttavat levät kasvamaan ylenpalttisesti. 
Toinen suuri riski ovat öljykuljetukset Itämerellä. Öljyonnettomuuden vaara 
on koko ajan olemassa. Laivojen mukana tulevilla vieraslajeilla kuten 
vaeltajasimpukalla ei ole täällä luontaisia vihollisia. Lajisto yksipuolistuu.

Suurin osa Suomen vesistöistä laskee Itämereen. Suoraan Itämereen laskee 
250 jokea. Niiden varsilla on lukemattomia järviä, joihin laskee edelleen valtava 
määrä jokia. Rehevöityminen ja saastuminen on myös useimpien järviemme ja 
jokiemme vaikein ongelma. 

VINKKI: Itämeri meidän meri -julisteet elävöittävät ja antavat lisää tietoa. Ne 
voi tulostaa ohjevihon Taustamateriaalia-kohdasta löytyvästä linkistä ja ripustaa 
kokoontumistilan seinälle.
HUOM! Itämeri-tietouden rinnalle kannattaa hankkia tietoa paikallisista 
vesistöistä ja niiden erityisongelmista.
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VESI JA IANKAIKKINEN ELÄMÄ

Vesi ylläpitää kaikkea elämää. Vesi on myös yksi iankaikkisen elämän ja uskon 
vertauskuvista. 

Joh. 7: 37-38 

Juhlan suurena päätöspäivänä Jeesus nousi puhumaan ja huusi kovalla äänellä: 

“Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon! Joka uskoo minuun, 

‘hänen sisimmästään kumpuavat elävän veden virrat’, niin kuin kirjoituksissa 

sanotaan.” 

Kaste liittää meidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen yhteyteen. Toisinaan 
kastetoimituksessa luetaan seuraava rukous, joka kokoaa veteen liittyviä 
raamatunkertomuksia yhteen:

Jumala, elämän antaja. Sinä loit veden antamaan maalle kasvun ja virkistämään 
ja puhdistamaan meitä. Sinä pelastit Nooan ja hänen perheensä arkissa. 
Kiitämme sinua siitä, että kaste on meille pelastuksen arkki. Kansasi kulki 
veden läpi vapauteen Egyptin orjuudesta. Poikasi Jeesus sai kasteen Jordanin 
vedessä. Kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan hän vapautti meidät synnin 
ja kuoleman kahleista. Kuolleista noustuaan hän itse asetti pyhän kasteen 
lausuessaan opetuslapsilleen:

”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää 

kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän 

Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen 

käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät 

maailman loppuun asti.” (Matt. 28:18–20)

Me rukoilemme: Lähetä Pyhä Henkesi, niin että se, joka kastetaan tässä 
vedessä, saa uuden elämän. Tee hänestä ikuisen valtakuntasi perijä. Kuule 
rukouksemme Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden.

(Kirkollisten toimitusten kirja: Lapsen kaste, Kastekäskyn pitempi muoto)



5. Viljely ja varjelu
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1. Moos. 2: 

15 Herra Jumala asetti ihmisen Eedenin puutarhaan viljelemään ja varjelemaan 

sitä. 16 Herra Jumala sanoi ihmiselle: ”Saat vapaasti syödä puutarhan kaikista 

puista. 17 Vain siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta, älä syö, sillä 

sinä päivänä, jona siitä syöt, olet kuoleman oma.” 

Jumala antaa ihmiselle hyvän paikan elää. Ihminen saa myös tehtävän 
viljellä ja varjella maata kuin Jumala, rakastaa sitä. Kun maahan laittaa 
siemenen, se itää ja kasvaa. Varsinkin kun sitä kastellaan ja maata 
sen ympäriltä kuokitaan, siitä kasvaa ruokaa ihmisille ja eläimille. 
Vastavuoroisesti. Maa antaa satoa ja saa huolenpitoa. 

RUUAN MATKA LAUTASELLE

Mietitään pareittain, mistä ruoka-aineista viimeksi syöty ateria koostui. Missä 
leipävilja olisi voinut kasvaa? Miten ja mihin se kuljetettiin pellolta? Kukahan sen 
on pakannut myytäväksi? Kuka ja missä leiponut leiväksi? Kuka kuljettanut sen 
tänne? Entä maito, liha, kasvikset, hedelmät?

Kootaan eri ruoka-aineita pareilta taululle. Jaetaan niitä kahden parin 
muodostamille ryhmille, jotka piirtävät isolle paperille kunkin ruuan reitin 
luonnosta lautaselle. Katsellaan tuloksia. Pohdiskellaan, miten pitkän matkan 
ruoka on kulkenut ja ketkä kaikki ovat tarvinneet palkkaa matkan varrella. Ovatko 
kaikki saaneet reilun palkan? Olisiko ruokaa voinut kuljettaa vähemmän?

Luomiskertomus kuvaa sitä, mitä ihminen näki ja tunsi 
ympärillään – tuhansia vuosia sitten, ilman nykyaikaista 
tietämystä avaruudesta tai muusta. 
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HERKULLISET, TERVEELLISET JA EKOLOGISET RUUAT

Tarvikkeet: Paperia, värikyniä ja sakset tai lehdistä leikattuja ruokien kuvia.

Jaetaan joukko kahteen kokkiryhmään. Toiset suunnittelevat aterian, johon 
kuuluu kuusi terveellistä ruokalajia. Toiset suunnittelevat aterian, joka koostuu 
kuudesta mahdollisimman herkullisesta ruokalajista. Ryhmät kuvailevat myös 
sanallisesti, mitä ruuat ovat. 

Ryhmät valitsevat yhdessä näistä kahdestatoista ruokalajista kuuden ruokalajin 
aterian, jossa on otettu huomioon kummankin ryhmän toiveet (terveellisyys ja 
herkullisuus), ja lisäksi ympäristö (esim. että ruokien raaka-aineet on kasvatettu 
ja tuotettu ympäristöystävällisesti, lihaa on mahdollisimman vähän ja ettei aineita 
ole tarvinnut kuljettaa kaukaa). Yhteinen ateria on siis herkullinen, terveellinen 
ja mahdollisimman ekologinen. Ryhmät voivat piirtää ruokalajit ja leikata ne 
erikseen, jolloin erilaisten kokoelmien testaaminen on helppoa.

Vanhempien ryhmässä voidaan miettiä, mikä ravinnosta kuulemamme tieto on 
hyvää tietoa, mikä totta ja mikä valetta.

Kesto: 15 min

OMAT VILJELMÄT JA LEIPOMUKSET

Itse tehty ruoka on ekologisempaa kuin valmiina ostettu. Se on myös herkullista. 
Viljelemisen ihme on kaikkien saatavilla. Aina ruoka ei maksa mitään: Metsät 
kasvavat marjoja ja sieniä, joista suurin osa jää keräämättä. Paljon ruokaa menee 
myös roskikseen, kun esimerkiksi osittain huonoksi menneistä hedelmistä ei 
viitsitä pilkkoa hyvää osaa talteen. 

Keväällä ja kesällä kasvatetaan ikkunalla esimerkiksi yrttejä, salaattia, paprikaa, 
chiliä tms. ja seurata kasvamista. Leirikeskuksiin voi kesällä tehdä myös 
ulkoviljelmiä. 

Syksyllä kerätään marjoja tai omenia (omena-aikaan monet antavat hakea 
pudokkaat ilmaiseksi pihaltaan) ja keitetään niistä hilloa ja paistetaan lettuja. 
Talvella leivotaan itse leipää tai kokata yhdessä kasvisruokaa.

Millaista on ekologinen ruuanlaitto? Keksikää helppoja tapoja muuttaa 
ruokatottumuksia ympäristöystävällisemmiksi.
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Vaikka ihmisellä, Aatamilla, on hyvä ympäristö, sopivaa ruokaa ja 
puhdasta vettä, hänen ei ole hyvä olla. Hän kaipaa myös seuraa, jonkun, 
jonka kanssa voi tehdä asioita yhdessä, jonkun jolle kertoa näkemästään 
ja kuulemastaan ja ihmetellä niitä. Jumalakin sen huomaa:

1. Moos. 2:

18 Herra Jumala sanoi: ”Ei ole hyvä ihmisen olla yksinään. Minä teen hänelle 

kumppanin, joka sopii hänen avukseen.” 19 Ja Herra Jumala muovasi maasta 

kaikki villieläimet ja kaikki taivaan linnut ja vei ne ihmisen luo nähdäkseen, minkä 

nimen hän kullekin antaisi. Ja jokainen elävä olento sai sen nimen, jolla ihminen 

sitä kutsui. 20 Näin ihminen antoi nimet kaikille karjaeläimille, kaikille linnuille ja 

kaikille villieläimille. 

Asioista joilla ei ole nimeä on vaikeaa puhua. Sanat syntyvät kuvaamaan 
asioita jotka tunnistamme, kun ne toistuvat samanlaisina. Kokeillaan!

ELÄINTEN NIMEÄMINEN

Ollaan parijonossa. Oikeanpuoleinen valitsee mielessään jonkin eläimen ja alkaa 
äännellä ja elehtiä sen mukaisesti. Toinen matkii häntä, vaikka ei arvaisikaan, 
mistä eläimestä on kyse. Pari kulkee yhdessä tilan poikki, esimerkiksi huoneen 
kulmasta toiseen. Perille päästyä kumpikin kertoo, mikä eläin oli. Voidaan 
toistaa niin että toinenkin pari saa keksiä, mikä on.

Tavoite: Asettua hetkeksi toisen ”nahkoihin”. Toimii myös kevennyksenä.
Kesto: 5/10 min
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Eläimetkään eivät täyttäneet kokonaan ihmisen kumppanin kaipuuta. Tarvittiin 
jotain muuta.

1. Moos. 2: 

20b Mutta ihmiselle ei löytynyt sopivaa kumppania. 21 Silloin Herra Jumala 

vaivutti ihmisen syvään uneen ja otti hänen nukkuessaan yhden hänen 

kylkiluistaan ja täytti kohdan lihalla. 22 Herra Jumala teki tästä kylkiluusta 

naisen ja toi hänet miehen luo. 23 Ja mies sanoi: -- Tämä se on! Tämä on luu 

minun luustani ja liha minun lihastani. Naiseksi häntä sanottakoon: miehestä 

hänet on otettu. 24 Siksi mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin 

että he tulevat yhdeksi lihaksi. 25 Ja he olivat molemmat alasti, mies ja hänen 

vaimonsa, eivätkä he tunteneet häpeää. 

Ihminen on ihmiselle sopiva kumppani. Olemme tarpeeksi samanlaisia 
tunteaksemme toisemme, mutta sen verran erilaisia, että yhteiselämämme on 
yllätyksiä täynnä, eikä aina helppoa. 
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EKOT JA ÖKYT ETSIVÄT KAVERIA 

Ihmisen ei ole hyvä olla yksin. Etsimme itsellemme sopivia kavereita. 
Kerromme itsestämme, jotta löytäisimme samantyyppisiä kavereita, 
sielunystäviä, jotka ymmärtävät meitä. Sopivia kavereita etsitään myös 
esim. Facebookissa, Habbo-hotellissa ja deittipalstalla.

Tarvikkeet: Ekot ja ökyt -kortit, isoja papereita (kerran käytettyjä fläppipapereita 
yhteen teipattuna), tusseja, kyniä ja haluttaessa tarvikkeita hahmojen 
tuunaamiseen (esim. vaatteita, värillisiä papereita)

Ryhmiin jako: Muodostetaan parillinen määrä korkeintaan neljän hengen ryhmiä 
niin, että kaikki saavat eri värisen kortin (paketissa olevat). Eko- ja öky -kortit 
laitetaan lattialle ison paperin ja tussien viereen. Jokainen etsii lattialta oman 
värinsä ja ryhmä on valmis.
 
Ryhmät luovat itselleen hahmon. Hahmolle laaditaan profiili Facebookiin, jotta 
tämä löytäisi itselleen ystävän. Isompien ryhmissä voidaan etsiä deittiseuraa. 
Puolet ryhmistä luo hahmostaan ympäristötietoisen eko-tyypin ja puolet tavaraa 
arvostavan öky-tyypin. Ennen harjoituksen alkua voidaan jutella hetki siitä, mitä 
eko ja öky kenellekin tarkoittavat. 

Isolle paperille piirretään ihmisen ääriviivat. Joku voi toimia mallina makaamalla 
paperilla. Hahmo saa ulkonäkönsä, vaatteensa yms. ryhmän jäsenten 
mielikuvista siitä, millainen on eko- tai öky-tyyppi. Ryhmä kirjoittaa hahmolleen 
myös profiilitietoja: Nimi? Ikä? Perhesuhteet? Asuinpaikka? Mitä tekee 
työkseen? Lempiohjelma ja -musiikki? Harrastukset? Miettikää myös, mistä 
hän unelmoi, mihin hän käyttää rahaa, millaisia ystäviä hän etsii jne. Kysymykset 
voi kirjoittaa näkyviin taululle. Ohjaaja kirjaa itselleen muistiin, mitkä hahmoista 
ovat ekoja ja mitkä ökyjä. 

Harjoitusta voi jatkaa siirtymällä suoraan harjoitukseen Ekot ja Ökyt Itämeren 
saarella. 

Tavoite: Asettautua toisenlaisen ihmisen asemaan ja oppia itsestä ja toisista 
ihmisistä jotain uutta.

Kesto: tämä vaihe 30-40 min
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SOKKOTREFFIT NUORTEN RYHMÄSSÄ 

Tarvikkeet: paperilappuja, kyniä, roolivaatteet

Ohjaaja tai isonen pukeutuu deittiohjelman vetäjän rooliin tekoparran, -mahan 
tai -nenän avulla ja tulee musiikin soidessa sisään, ehkä iltaohjelmassa. 

Deittiohjelman vetäjä kutsuu pari vapaaehtoista paria sokkotreffeille 
keskustelemaan valmiilla deittirepliikeillä, joita joko isoset etukäteen tai leiriläiset 
edellisen harjoituksen yhteydessä ovat valmiiksi kirjoittaneet lapuille, toiseen 
kulhoon ekoa varten ja toiseen ökyä. (Laput kannattaa lukea ja sensuroida 
etukäteen.) Rutattuja lappuja nostetaan summamutikassa ja luetaan vuorotellen, 
toiseen ihastuneena.

Tavoite: Hauska kevennys.
Kesto: 10 min
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EKOT JA ÖKYT ITÄMEREN/SAIMAAN SAARELLA

Tarvikkeet: Paketin karttapohjista otetut A3-kopiot tai piirrokset isommille 
papereille, ohuita tusseja

Ryhmät esittelevät omat hahmonsa. Muut voivat tehdä lisäkysymyksiä niille. 

Facebookissa/Habbo-hotellissa/deittisivustolla on järjestetty arvonta. Tietokone 
etsii kullekin osallistujalle sopivan kaverin ja voittaneet kaverukset lähetetään 
yhdessä asumaan Itämeren (tai Saimaan tms.) saarelle kolmeksi vuodeksi. 
Tietokonevirheen takia kaverukset eivät tosin olekaan niin toistensa kaltaisia 
kuin toiveena oli…

Ryhmät yhdistyvät niin, että yksi eko- ja yksi öky -ryhmä muodostavat uuden 
ryhmän. Ryhmät saavat karttapohjan omasta saarestaan. Alkuperäisissä 
ryhmissä mietitään erikseen kolme tavaraa, jotka oma hahmo haluaisi ottaa 
mukaan saarelle. Tavaroita voidaan valita myös valmiiksi lehdestä leikattujen 
kuvien joukosta. Sitten eko-hahmo ja öky-hahmo valitsevat näistä kuudesta 
tavarasta kolme yhteistä tavaraa, ja vain nuo tavarat pari saa ottaa mukaansa 
saarelle. Mitähän kaverukset tekevät saarella?

Muistellaan keskustelussa tarvittavia taitoja:
1. Jokaisen mielipidettä kuunnellaan vuorollaan. Mielipiteitä ei arvostella.
2. Yhteisistä asioista sovitaan yhdessä neuvotellen. Erimielisyyttä ei salata.
3. Omista tunteista puhutaan. Kerrotaan, miltä ”minusta tuntuu.”
4. Puhutaan asioista asioina, eikä arvioida toisia ihmisiä. 

Ryhmä tekee aikamatkan tulevaisuuteen. Saarella on eletty yhdessä kolme 
vuotta, ja sieltä on voinut käydä ostoksillakin. Ryhmä piirtää kuvaan, miltä 
saarella näyttää kolmen vuoden päästä. Saaret esitellään muille ryhmille. 
Ratkaisuja ei kyseenalaisteta, mutta voidaan keskustella siitä, miten niihin 
päädyttiin.

Hahmot lataavat nettiin kuvan tai videopätkän elämästään saarella. Ryhmä 
tekee näyttelemällä still-kuvan tai videon: Tällaista meillä on täällä / Näin meillä 
menee yhdessä.

Tavoite: Oppia yhteistoimintaa ja pohtia, miten ihmisen toiminta vaikuttaa 
ympäristöön.

Kesto: 45 min
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