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ESIPUHE

airot nirskuvat
sisko nukkuu 
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isä soutaa

pilvet punertuvat
meri korskuu korvaan

äiti soutaa

Kymmenvuotiaana pitkällä veneretkellä sain vain olla. Kukaan ei vaatinut minua juuri 
silloin olemaan reippaampi tai tekemään jotakin. Jokin suurempi kantoi minua, meitä. 
Jumala?

Nyt olen viisikymmentäkolmevuotias. Yhä Jumala rakastaa minua, kun vesi hyväilee 
vartaloani suihkussa tai oksa hipaisee hiuksiani ulkona. Tykkään vain olla ja katsoa, 
mitä erilaiset kohtaamiset minussa synnyttävät.

Tässä välissä olen lukenut monta kirjaa Jumalasta. Anthony de Mellon tarinat, 
mietteet ja hengelliset harjoitukset ovat ehkä vaikuttaneet eniten omaan tapaani 
kertoa Jumalasta. 

Näen Jumalan ennemminkin suhteessa olemisena ja rakkautena kuin uskon ja 
tiedon kohteena olevana asiana. Jumala puhuttelee koko ihmistä, ei vain aivoja. Siksi 
hänestä voi oppia myös tekemällä. Ja vain olemalla.

Jumala on luonut maailman ja luo yhä edelleen uutta joka hetki. Me olemme osa 
tuota Jumalan tekemää maailmaa ja yhä jatkuvaa luomistyötä. Mekin osaamme 
luoda hyvää ja rakastaa, kunhan annamme sille tilaa itsessämme. 

Merja Auer

Pappi ja äiti

MOTTO

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
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JOHDANTO PARATIISIPOLULLE

Luominen on Jumalan ekoteko. 

Me olemme osa Jumalan rakastamaa maailmaa. 

Me olemme osallisia Jumalan teoista.

Mekin osaamme luoda hyvää.

 
Ihminen on osa luomakuntaa – Jumalan luomisen yksi upea tuotos. Siksi omaa 
luontosuhdettaan, rooliaan ja vastuutaan Jumalan luomakunnassa voi parhaiten 
lähestyä tunnistamalla luovuus itsessään. Jumalan luomistyö ja mahdollisuudet 
hoitaa sitä hyvin ovat meissä jokaisessa olemassa!

Paratiisipolku on elämyksellinen matka paratiisi- ja syntiinlankeemuskertomuksiin. 
Ekologiselle elämäntavalle ja Jumala-yhteydelle haetaan pohjaa luonnon kokemisesta. 
Nuorten, varhaisnuorten ja miksei aikuistenkin ryhmät ohjataan tutkimaan maailmaa 
ja luomista aisteja herkistämällä, leikkimällä, eläytymällä ja tekemällä yhdessä. Uutta 
opitaan ja silmiä avataan kilpailematta ja suorittamatta.  

Paketti yhdistää tuttuja toiminnallisia harjoituksia, leikkejä ja pienimuotoista draamaa 
mielikuvamatkoihin. Runkona toimivat paitsi luomis- ja syntiinlankeemuskertomukset, 
myös monet muut Raamatun kertomukset. Joidenkin harjoitusten kohdalla on etua 
siitä, että ohjaajalla on aiempaa kokemusta draamaharjoitusten vetämisestä.  Kaikkia 
itselle sopivalta tuntuvia harjoituksia kannattaa kuitenkin rohkeasti kokeilla. Mokakin 
on lahja ja tekemällä oppii. Osa harjoituksista on tarkoitettu ulkona tehtäviksi, osa 
sisällä. 

Raamatun kertomuksista ja kokonaisvaltaisista harjoituksista koostuvia paratiisipolkuja 
voi kulkea monella tapaa. Ajatus on, että kukin polku muodostaa matkan, joka alkaa 
omaan ihmisyyteen ja yhdessäoloon herättelevistä harjoituksista, syvenee matkaksi 
luomisen ihmeeseen, ja päätyy oman vastuunsa ja luovuutensa löytämiseen. 

Osan 1. Vuorovaikutuksia harjoitukset herättelevät aistimaan itseä ja toisia, 
luontoa ja muuta ympärillä olevaa. Ne rohkaisevat heittäytymään kokonaisvaltaisesti 
draamaharjoituksiin. 
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Osassa 2. Jumalan ekoteko tutustutaan Raamatun kahteen luomiskertomukseen. 
Ensimmäisessä luomiskertomuksessa ihmetellään maailman viisasta rakennetta. 
Toista luomiskertomusta kutsutaan myös paratiisikertomukseksi. Siinä ihmetellään 
ihmisyyttä ja niitä luomakunnan moninaisia ja hienoja vuorovaikutussuhteita, jotka 
Jumala loi pitämään maailman toimivana ja hyvänä. Matka jatkuu etsimään ihmisen 
ja jokaisen ikiomaa paikkaa ja tehtävää maailmassa. 

Osa 3. Paikkani maailmassa alkaa syntiinlankeemuksessa kuvatusta vastuun 
vaikeudesta ja päätyy taivaaseen. Jotakin taivaasta toteutuu jo maan päällä, kun 
löydämme Jumalan meille antaman luovuuden ja käytämme sitä oman vastuumme 
kantamiseen maailmassa.

Matkan ydinkertomus on koottu myös Paratiisipolku-luontopolun rasteihin, 
joiden kautta tehdään matkaa Raamatun paratiisi- ja syntiinlankeemuskertomukseen. 
Rastien harjoituksia voi syvennellä osien 1-3 harjoituksilla. Pakettiin sisältyvät myös 
pelikortit Vesipisaran matka maailmassa sekä materiaalit Ekot ja ökyt etsivät 

kaveria -harjoituksia varten.

Paratiisipolku sopii monenlaisiin seurakunnan nuorten ja varhaisnuorten toimintoihin, 
kuten rippikouluun, kerhoihin, leireille ja isoskoulutukseen, mutta sitä voi soveltaa 
helposti myös esimerkiksi nuorten aikuisten iltoihin. Koska paketti soveltuu eri 
ikäisille, ohjaajan on tutustuttava materiaaliin etukäteen ja valittava harjoitukset sekä 
pohdinnan taso oman ryhmänsä iän ja valmiuksien mukaan. Nuorempien kanssa 
tehtäviä voi yksinkertaistaa, aikuisten kanssa syventää. Osassa harjoituksia on eri 
versiot varhaisnuorille ja rippikouluikäisille tai sitä vanhemmille. Mahdollisten isosten 
ja muiden ohjaajien oma osallistuminen harjoituksiin on aina suotavaa.

Tehtäviä voi käyttää myös yksittäin ja niistä voi koota sopivia kokonaisuuksia erilaisiin 
tilanteisiin.  Jokainen ohjaaja voi myös itse luoda tähän pakettiin omia sovellutuksiaan 
ja lisäosiaan. Esimerkiksi kaikenlainen luonnonmateriaaleista käsillä tekeminen ja 
taiteilu sopivat hyvin pakettiin. Paketissa on myös tyhjiä kortteja omia ideoita varten.

Toivomme, että Paratiisipolku vie sinut ja ryhmäsi kokemaan, miten luonto ja ihminen 
voivat elää vastavuoroisessa suhteessa – samoin kuin Jumala ja ihminen. 
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PAKETIN SISÄLTÖ

OSA 1: VUOROVAIKUTUKSIA

Tämän osan harjoitukset herättelevät aistimaan itseä ja toisia, luontoa ja muuta 
ympärillä olevaa. Harjoitukset lämmittävät kehoa ja mieltä, rohkaisevat ottamaan 
kontaktia, tekemään nopeita ratkaisuja ja heittäytymään. Luovuus ja leikkimielisyys 
ovat Jumalan luomistyön jatkeita meissä. 

Vuorovaikutuksia-osan leikit ja harjoitukset on jaettu kahteen ryhmään: On 
vuorovaikutusta luonnon kanssa (Luonto ja minä) sekä ihmisten välillä (Minä 
ja muut). Nämä leikit herättelevät huomaamaan maailman ympärillämme 
ja paikkamme toisten joukossa. Harjoituksia tehdään lämmittelyiksi ennen 
muiden osien draamaharjoituksia. Lisäksi voit käyttää muitakin itsellesi tuttuja 
tutustumis-, ryhmäytys- ja heittäytymisharjoituksia, jotka sopivat murtamaan jäätä 
minun ja luonnon tai minun ja muiden välillä. Ja keksi itse lisää! 

LUONTO JA MINÄ 

Kasvi-, eläin- vai kivikunta  1
Erämaasta kaupunkiin  1

Luontomuistot  2
Annan sinulle lahjan  2

Peilistä näet asiat toisin  3
Sormikamera  3

MINÄ JA MUUT

Tuuli puhaltaa  4
Kani-Kani  5
Joo-leikki  6

Eläinten äänet  6
Kuunteluharjoitus  7
Patsasharjoitus  7
Koneharjoitus  7

Lauttaharjoitus vetten päällä  8
Salaisuuksien laatikko  8
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OSA 2: JUMALAN EKOTEKO

Luominen on Jumalan ekoteko. Tämä osa vie meidät katsomaan luontoa ja ihmistä 
Jumalan näkökulmasta. Raamatun alussa on peräkkäin kaksi luomiskertomusta. 
Ensimmäinen niistä kertoo, kuinka Jumala luo maailman kutsumalla sanallaan 
maailman eri rakenneosia olemaan olemassa. Maailma tehdään tietynlaiseksi, jotta se 
toimisi. Jumala on kaiken takana ja takaa, että maailma ja sen mekanismit ovat hyviä, 
osat sopivat toisiinsa ja kaikki pysyy tasapainossa. Toisessa luomiskertomuksessa 
Jumala luo asiat eri järjestyksessä muovaamalla ne käsin savesta. Ensimmäisessä 
kertomuksessa kuvataan maailman rakennetta, toisessa kerrotaan 
vuorovaikutuksesta ihmisen, luonnon ja Jumalan välillä. Toista kertomusta kutsutaan 
myös paratiisikertomukseksi. Osa 2 käy läpi tarkemmin juuri paratiisikertomuksen. 

Korteissa on tehtäväselostusten lisäksi paratiisikertomus palasina sekä tarinaa ja 
harjoituksia sen ympärillä. Ohjaaja kertoo pala kerrallaan raamatunkertomusta. Välillä 
pysähdytään tutkimaan tekemällä, mitä tekemistä tarinalla on meidän elämämme 
kanssa. Jos kaikkia leikkejä ei leikitä, kertomuksen voi kertoa tai lukea pitemmissä 
pätkissä. Leikkejä voi myös leikkiä ilman kertomusta. Ennen tämän osan tehtäviä 
kannattaa ryhmän eläytymisvalmiudet herätellä tekemällä ykkösosan harjoitteita. 
Paratiisikertomusta käsittelevät harjoitukset on numeroitu niin, että ne vastaavat 
Paratiisipolku-luontopolun rasteja. 

LUOMISKERTOMUKSET

Luomiskertomus äänikuvina  1
Talon rakentaminen  2

Paratiisikertomus kuvina  3

1. IHMINEN

Paratiisikertomus osa 1a  4
Aatami hiekasta  5

Paratiisikertomus osa 1b  6

2. IHMISEN YMPÄRISTÖ

Paratiisikertomus osa 2  7
Miltä maailma näyttää?  7

3. HYVÄNÄ OLEMINEN

Paratiisikertomus osa 3  8
Puuksi kasvaminen  8
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4. VESI YLLÄPITÄÄ ELÄMÄÄ

Paratiisikertomus osa 4  9
Vesipisaran matka maailmassa  10-11

Lumipalloefekti  12

Tunteetkin kiertävät  12

Päivän vedenkäyttö  13

Veden likaaminen  13

Tietoisku Itämerestä  14

Vesi ja iankaikkinen elämä  15

5. VILJELY JA VARJELU

Paratiisikertomus osa 5  16

Ruuan matka lautaselle  16

Herkulliset, terveelliset ja ekologiset ruuat  17

Omat viljelmät ja leipomukset  17

6. ELÄIMET

Paratiisikertomus osa 6  18

Eläinten nimeäminen  18

7. SOPIVA KUMPPANI

Paratiisikertomus osa 7  19

Ekot ja ökyt etsivät kaveria  20

Sokkotreffit nuorten ryhmässä  21

Ekot ja ökyt Itämeren/Saimaan saarella  22

OSA 3: PAIKKANI MAAILMASSA

Paratiisikertomus jatkuu syntiinlankeemuskertomuksella eli kertomuksella ihmisen 
vastuullisuudesta ja vastuun vaikeudesta. Jumalan työtoverina ihmisellä on 
mahdollisuus jatkaa hyvän luomista, mutta myös vaara sotkea asioita, jolloin 
luomisen hyvä toiminta häiriintyy. Syntiinlankeemuskertomuksen voi nähdä myös 
aikuistumiskertomuksena. Ihmisen kasvuun kuuluu annettujen ohjeiden ja vastausten 
kyseenalaistaminen ja vastuun ottaminen omista teoistaan, mikä ei ole koskaan 
helppoa. Kapinaa Isää vastaan tarvitaan, jotta voisi tulla omaksi erilliseksi itsekseen. 
Vastuun kantaminen ei ole helppoa, mutta Isän tukemana saamme myös onnistua.
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Matka päätyy taivaaseen, jossa olemme taas yhtä Jumalan kanssa niin kuin kerran 
paratiisissa. Jumalan valtakunnasta toteutuu jotain jo nyt ja jo maan päällä, kun 
löydämme ja opimme käyttämään omaa luovuuttamme sekä kantamaan vastuumme 
maailmasta. Rohkaisua omiin ekotekoihin ja innostusta yhdessä tekemiseen etsitään 
Raamatun teksteistä. Numerointi viittaa Paratiisipolku-luontopolun vastaaviin 
rasteihin.

8. KUNNIOITUS – HYVINVOINNIN PERUSTA

Syntiinlankeemuskertomus osa 1  1
Kuiskausten kuja  2

Mitä onni on?  3
Turhat ja tarpeelliset toiveet  4

Päivä vitosella  5 
Mitä vaatteilla halutaan kertoa?  5

Makutuomarit  6

9. KOHTUULLISUUS – OMA PAIKKA MAAILMASSA

Syntiinlankeemuskertomus osa 2  7
Mielikuvamatka tunteiden taloon  8-9

Tunneruudukko  10

Kaupassa  11

Luopumisen ihanuus  12

Jumala ja mammona  13

Fariseus ja publikaani  14

Pallottelu ympäristöasioissa – kenen on vastuu?  15

Yksi ruumis  16

Kristuksen mieli  17

Tuuli puhaltaa ekotekoja  18
 

10. KIITOLLISUUS - UNELMA PAREMMASTA MAAILMASTA

Taivas  19

Annan lapselleni lahjan, maailman  20

Laita hyvä kiertämään  20

Reporanka – palautekeskustelu  21

Reporanka – kiitollisuus  21
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PARATIISIPOLKU-RASTIT

Luontopolun kymmenen rastia vastaavat osien 2 ja 3 numeroituja teemoja. 

VESIPISARAN MATKA MAAILMASSA -PELIKORTIT 

Ohjeet korteissa Jumalan ekoteko, 10-11.

EKOT JA ÖKYT -HARJOITUSTEN RYHMIINJAKOKORTIT JA KARTTAPOHJAT 

Ohjeet korteissa Jumalan ekoteko, 20 ja 22.

KÄYTTÖOHJEITA

Paratiisipolkua voi kulkea lyhemmän tai pidemmän matkan, mutta tärkeää on, että 
kukin matka sisältää elementtejä kaikista kolmesta osasta: vuorovaikutusharjoituksista, 
luomiskertomuksista ja ihmisen vastuusta. Näin ekologisen vastuun ja elämäntavan 
ymmärretään liittyvän yhteen onnellisen ja hyvän elämän sekä Jumalan luomistyöstä 
nauttimisen ja siihen osallistumisen kanssa. Paratiisipolku on suunniteltu 
ryhmämatkaksi, ja sille on hyvä lähteä yhteishenkeä luoden. Useimmissa harjoituksissa 
sopiva ryhmäkoko on 4-6 henkeä, mutta toki niitä voi soveltaa muunkin kokoisille 
ryhmille. 

Osioissa 2. Jumalan ekoteko ja 3. Paikkani maailmassa ovat Paratiisipolun 
raamatunkertomukset ja niitä pohtivat kysymykset. Ohjaajan on hyvä lukea ne 
itselleen pohjaksi, vaikkei kävisikään kaikkia ryhmänsä kanssa läpi. 

Paketin osat 1-3 muodostavat kokonaisuuden, jonka kaikki tehtävät voidaan 
toteuttaa esimerkiksi kahden leiripäivän aikana. Hieman lyhemmän kokonaisuuden 
saa toteuttamalla paratiisikertomukseen keskittyvän Paratiisipolku-luontopolun, jonka 
voi rakentaa valmiiden rastien ympärille. Myös joidenkin yksittäisten harjoitusten 
ympärille voi rakentaa kokonaisuuden liittämällä siihen lämmittelyharjoituksia ja 
toiminnallisuutta, kuten askartelua, taiteilua tai retkeilyä. 

Jokainen Paratiisipolku-hetki koostuu lämmittelyharjoituksesta, raamatun-
kertomuksen osasta ja siihen liittyvistä harjoituksista. Alkulämmittely toteutetaan 
jollakin Vuorovaikutuksia-osan harjoituksella tai muulla ryhmäytys- tai 
heittäytymisharjoituksella. Valitse harjoituksia, jotka luontuvat omaan tapaasi toimia. 
Sovella tehtäviä sen mukaan, toimitko ulkona vai sisällä, ja minkä ikäisten ja millaisen 
ryhmän kanssa toimit.



Kokoontumisiin liittyy aina sekä leikkimistä että pohdintaa. Varhaisnuorten kanssa 
voidaan keskittyä enemmän toiminnalliseen tekemiseen ja leikkimiseen, mutta 
pohtimista ei kannata kokonaan unohtaa. Pohdintakysymyksistä tulee tällöin 
kuitenkin valita esimerkiksi vain yksi, ja siitä voidaan jutella hetki vaikkapa yhden 
kaverin kanssa. Leikkien ja vuorovaikutusharjoitusten kohdalla on hyvä muistuttaa, 
ettei leikkiin osallistuminen ole koskaan pakollista. Leikin tulee tuntua hyvältä.

Harjoitusten perässä mainitut kestoajat ovat viitteellisiä ja voivat vaihdella ryhmän 
koosta ja laadusta riippuen. 

PARATIISIPOLKU-RASTIT

Luontopolun kymmenen rastia vievät ryhmän paratiisi- ja syntiinlankeemus-
kertomuksiin. Niitä voi käyttää esimerkiksi johdantona kerhokaudelle tai leirille, jonka 
teemana on suhde luontoon. Rastien numerointi vastaa osiin 2. Jumalan ekoteko ja 
3. Paikkani maailmassa sisältyviä numeroituja teemoja. Ohjaajan kannattaa tutustua 
koko materiaaliin ennen luontopolkurastien käyttöä. Rastitehtäviä voidaan syventää 
lisäämällä niihin harjoituksia osien 2 ja 3 korteista tai luonnonmateriaaleihin liittyvää 
tekemistä. Vinkkejä ekoaskartelusta ja luontotaiteilusta saat esim. taustamateriaalia 
-luettelon linkeistä.

Mahdollisuuksien mukaan luontopolku kannattaa toteuttaa ulkona – joko luonnossa 
tai kaupunkiympäristössä. Ensimmäinen rasti vaatii paikan, jossa on hiekkaa. 
Jos sellaista ei löydy, varataan savea tai muovailuvahaa tehtävää varten. Rastien 
sijoittelussa kannattaa hyödyntää todellista ympäristöä, josta nousevat sisällöt sekä 
ympäristön tarkkailuun että pohdintakysymysten käsittelemiseen. 

Vaihtelevat ympäristöt herättävät näkemään monimuotoisuutta luonnossa. Onko 
lähistöllä esimerkiksi luonnonkauniita paikkoja, luonnonvaraisia pöpelikköjä, hoidettua 
pihaa, kasvillisuudeltaan erilaisia kohtia, eläimiä tai ihmistoiminnan erilaisia jälkiä? 
Entä näkyykö ympäristössä ihmistoiminnan erilaiset puolet: toisaalta ympäristöä 
rikkova tai saastuttava, toisaalta luonnonmukainen tai luova toiminta? Ihminenkin voi 
tehdä kaunista ja jatkaa luomistyötä hyvin (esim. taide ja ympäristöä säästävä, kaunis 
rakentaminen). Ulkona toteutettavaa luontopolkua varten rastien tekstit voidaan 
suurentaa ja laminoida.

Rastitehtävät voidaan toteuttaa myös sisällä yhdessä huoneessa isonkin ryhmän 
kanssa. Tällöin ohjaaja jakaa osallistujat sekä pareiksi että noin kuuden hengen 
ryhmiksi. Osa harjoituksista tehdään pareittain, osa isommassa ryhmässä ohjaajan 
antamien ohjeiden mukaan. Lämmittelyksi sopii Kasvi-, eläin- vai kivikunta (kortti 
Vuorovaikutuksia, 1).
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VESIPISARAN MATKA MAAILMASSA

Vesi-teeman ympärille voi hyvin rakentaa myös oman temaattisen kokonaisuutensa. 
Osan 2 kortteihin sisältyy tietoisku Itämerestä, johon suurin osa Suomen sisävesistäkin 
laskee. Ympäristötietous on suoraan sovellettavissa myös järviin, ja oman alueen 
vesistöjen tilaa koskevaa tietoa voi hankkia ympäristöviranomaisilta tai paikallisilta 
järjestöiltä. Vesipisaran matka maailmassa -pelikortit elävöittävät ajatusta veden 
kiertokulusta, ja niiden avulla voidaan havainnollistaa myös esimerkiksi saasteiden 
siirtymistä ekosysteemissä tai veden luonnollisia puhdistumismekanismeja.

Vesipisaran matkaan maailmassa voidaan liittää etukäteistehtävinä roolivaatteiden 
askartelua ja oman vesipisaran rooliin eläytymistä. Eläytymiseen auttaa esimerkiksi 
sen pohtiminen, missä eri kaikissa paikoissa vaikkapa sadan metrin säteellä on 
vettä, ja missä olomuodoissa vesi voi olla. Nuorempien kanssa voidaan myös kiertää 
etsimässä vettä. 

Veden symboliseen merkitykseen kristillisessä ajattelussa johdattaa kastetta 
käsittelevä kortti Vesi ja iankaikkinen elämä (kortti Jumalan ekoteko, 15), jota voi 
käyttää esimerkiksi hartauden pohjana. Vedellä on Raamatussa usein tärkeä rooli, 
eikä suotta. Vesi on elämän edellytys ja se symbolisoi myös iankaikkisen elämän 
ehtoa, anteeksiantamusta.

EKOT JA ÖKYT

Ekologiseen elämäntapaan ja oman arvomaailman pohtimiseen soveltuvat 
Ekot ja ökyt -harjoitukset (Osa 2. Jumalan ekoteko, kortit 20 ja 22) toimivat 
parhaiten rippikouluikäisten ja sitä vanhempien kanssa. Tehtävät tulee pohjustaa 
hyvin luottamusharjoituksin ja niiden jälkeen kannattaa käyttää aikaa ohjattuun 
purkukeskusteluun arvoista ja arvoristiriidoista. Ohjaajan tulee pitää huolta, ettei 
keskustelussa ajauduta minkäänlaiseen toistensa syyllistämiseen. Huomio kannattaa 
keskittää siihen, mitä hyvää kukin voi tehdä.
  
Ekot ja ökyt Itämeren saarella -harjoituksen karttapohjista otetaan A3-kokoisia 
kopioita tai ne piirretään isommalle paperille. 



ESIMERKKEJÄ MATERIAALIN SOVELTAMISESTA

Kerhot

Paratiisipolku-paketista voi helposti rakentaa kausiluontoisesti toteutetun 
teemakerhon, tai sen sisältöjä voi käyttää pitkin vuotta koko vuoden kestävässä 
kerhossa. Osien Jumalan ekoteko ja Paikkani maailmassa sisällöt voidaan jakaa 
esimerkiksi kymmeneen kokoontumiskertaan ja lisätä kuhunkin kertaan leikkejä 
Vuorovaikutuksia-osasta. 

Pidemmät draamaharjoitukset vaativat työntekijän mukanaoloa. Muissakin kohdin 
kerhonohjaajien opastamiseen ja kouluttamiseen on syytä kiinnittää huomiota.

Nuorten ja varhaisnuorten leirit 

Paratiisipolku –materiaalin pohjalle voidaan suunnitella kokonainen luontoon liittyvä 
leiri. Tällöin mukaan on hyvä liittää runsaasti retkeilyä, ulkoleikkejä ja ekologista 
käsityötä tai taidetta (esim. savitöitä, luonnonkivimosaiikkeja tai risun tai pajun 
punontaa). Luonto-teemaisen leirin ruokailu kannattaa suunnitella mahdollisimman 
ekologiseksi ja kasvispainotteiseksi. Paketin osia voi käyttää tietysti myös muun 
ohjelman lomassa.

Esimerkki: Vesi-päivä varhaisnuorten leirillä

Lämmittelyleikit: Kani-Kani ja Eläinten äänet (Vuorovaikutuksia 5 ja 6)
Päivän vedenkäyttö: Jokainen saa aamulla paperin, johon hän merkitsee jokaisen 
käsienpesun, vessakäynnin, juomisen, peseytymisen ja muun vedenkäytön päivän 
aikana. Illalla tuloksia lasketaan litroiksi ja pohditaan vedenkäyttöä. 
(Jumalan ekoteko 13)
Paratiisikertomus, osa 4 (Jumalan ekoteko 9) 
Vesipisaraksi pukeutuminen: Askarrellaan sinisistä, vihreistä ja muun värisistä 
kankaista, huiveista tai paperista roolivaate jokaiselle leikkijälle. Kukin voi miettiä, 
millaista vettä on ja valita värinsä sen mukaan (olenko likainen vai puhdas, lätäköstä 
vai lähteestä jne.).
Vesipisaran matka maailmassa -leikki (Jumalan ekoteko 10 ja 11)
Retki ja tietoisku: Tutustutaan lähijärveen, jokeen tai mereen tutkimalla sen vettä esim. 
ottamalla sitä läpinäkyvään pulloon, suodattamalla ja mittaamalla happamuutta ph-
paperilla. Mahdollisuuksien mukaan voidaan soutaa, meloa tai onkia. Retken aikana 
kuullaan ohjaajan hankkimaa perustietoa järvestä/joesta/merestä sekä tutustutaan 
Suomen vesien tilaan Itämeri-tietokortin (Jumalan ekoteko 14) sekä Taustamateriaalia-
kohdasta löytyvien linkkien avulla. Retken aikana voi tehdä esim. Luontomuistot- tai 
Sormikamera-harjoituksen (Vuorovaikutuksia 2 ja 3).

11



Leikki: Tunteetkin kiertävät (Jumalan ekoteko 12)
Veden likaaminen (Jumalan ekoteko 13)
Päivän vedenkäyttö: Päivän aikana tehtyjen merkintöjen tutkiminen yhdessä ja 
leiriläisten vedenkäytön pohtiminen. Puhdas juomavesi on maailmanlaajuisesti 
harvinaisuus. Miten suomalaiset voisivat säästää puhdasta vettä? 
Hartaus: Vesi ja iankaikkinen elämä (Jumalan ekoteko 15) 

Rippikoulu ja isoskoulutus

Paratiisipolku-harjoituksissa on runsaasti sellaista pohdittavaa, joka sopii osaksi 
isoskoulutusta. 

Rippikoululeirillä Paratiisipolku -harjoituksia voi tehdä kootusti yhtenä Paratiisipolku-
päivänä, joka toteutetaan leirin loppupuolella, jolloin kaikki ovat jo tutustuneet 
toisiinsa.

Oppimiskokonaisuuksien järjestys voi silloin olla esimerkiksi tällainen:

Elämän arvot

Oikea ja väärä

Jumala

Raamattu

Jeesus Nasaretilainen

Jeesus Kristus 

Kärsimys ja kuolema

Pyhä Henki

Luomakunta – Me paratiisissa

Rakkaus – Sopiva kumppani 

Unelma paremmasta maailmasta – Paikkani maailmassa

Sakramentit

Luontopolun rasteja voi käyttää oppikokonaisuuksien runkona, sillä niitten tehtäviä voi 
vetää myös koko ryhmälle yhtaikaa. Tämän voi tehdä tarvittaessa myös sisätiloissa. 
Osallistujat jaetaan sekä pareiksi että noin kuuden hengen ryhmiksi, joissa tehtäviä 
tehdään ohjaajan ohjeiden mukaan. 

Me paratiisissa -kokonaisuuden lämmittelytehtävänä toimii hyvin Kasvi-, eläin- vai 
kivikunta (Vuorovaikutuksia 1). Sopiva kumppani -kokonaisuus voidaan aloittaa 
Koneharjoituksella (Vuorovaikutuksia 6) ja Paikkani maailmassa -kokonaisuus 
Lauttaharjoituksella (Vuorovaikutuksia 7).
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Harjoitukset toimivat myös ripoteltuina jokaiselle päivälle. Alla on ehdotus päivittäisestä 
oppikokonaisuusjärjestyksestä, joka mahdollistaa tarinan läpikäymisen ”oikeassa” 
järjestyksessä osana aiheisiin liittyvää muuta oppimista. 

Oppikokonaisuus  Paratiisipolku-osio  Samalle päivälle sopiva 

      toinen oppikokonaisuus

Minä    Ihminen    Jeesus Nasaretilainen

Luomakunta   Ihmisen ympäristö &  Jumala

   Hyvänä oleminen

Elämän arvot   Vesi ylläpitää elämää Raamattu

Erilaisina yhdessä  Viljely ja varjelu & Eläimet Kärsimys ja kuolema

Rakkaus   Sopiva kumppani  Jeesus Kristus

Oikea ja väärä   Kunnioitus & Kohtuus  Pyhä Henki, 

      usko ja rukous

Unelma paremmasta  Kiitollisuus

maailmasta 

Harjoituksia kannattaa kokeilla myös rippikoululaisten vanhempainilloissa niin että 
ryhmissä on eri perheiden nuoria ja aikuisia.

Aikuisten ryhmät

Jos ryhmästä löytyy vähänkin leikkimieltä, tämän paketin harjoitukset toimivat hyvinä 
keskustelunavaajina. Näiden avulla järki-minä ja kaikenlainen suorittaminen riisutaan 
pois ja annetaan tilaa kokonaisvaltaiselle lapselle kunkin sisällä. Sisäisen lapsensa 
löytäminen palvelee monia muitakin asioita, mutta se avaa myös erinomaisen 
tilaisuuden käydä arvokeskustelua ympäristöasioista ja pohtia omaa suhdettaan 
luontoon.

TARVIKELUETTELO HARJOITUSTEN TOTEUTTAMISTA VARTEN

Pilli, jolla saa harjoitukset helposti poikki ja joukon kuuntelemaan
Fläppi- ym. papereita (kerran käytettyjä), tusseja, kyniä

Jos käytössä ei ole omia vihkoja, noin A5-kokoinen pala käytettyä pahvia kullekin 
osallistujalle (Vesipisaran matka, Kuunteluharjoitus, Päivän vedenkäyttö)

Kankaita ja huiveja tai muita tarvikkeita roolivaatteiden tekemiseksi 
(Vesipisaran matka)

Taskupeilejä jokaiselle leiriläiselle (Peilistä näet asiat toisin)
Savea tai muovailuvahaa (Aatamin muovaaminen sisätiloissa)

Roolivaatteita ja naamioita (Makutuomarit)
Pallo (Pallottelua)
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LAULUEHDOTUKSIA 

Virsiä 
135 Jumala loi

455 Luodut, te Herraa kiittäkää (Franciscus Assisilaisen Aurinkolaulu)
461 Kiitä Herraa yö ja päivä
462 Soi kunniaksi Luojan

560 Maat metsät hiljenneinä
571 Suvivirsi

572 Taas kukkasilla kukkulat
602 Hämmennys valtaa usein tajuntamme

Nuoren seurakunnan veisuja 
1 Katson sinun kättesi töitä

2 Sama taivas yllä tämän maan
7 Niin on kaunis maa 

9 Anna mun etsiä
118 Taas yllemme aurinko saa

Jumalan rakkaus
Varrella virran

Laulutuuli (2011) 
1 Aamu tullut on

2 Taas yllemme aurinko saa
6 Olet valveilla

13 Meille aurinko paistaa
14 Yhteinen kotimme
15 Turvassa kädellään

16 Kaapin ovessa on ohjeet
17 Maapallo pyörähtää
18 Maa on niin kaunis

21 Ylistän, Luoja, voimaasi
23 Ihme ja kumma

24 Nooan arkki – Nooa, rakenna
25 Nooan arkki – Valmista on

26 Miten kirjava kesä!
29 Tahdon kiittää Herraa
69 Kuule minun ääneni

74 Täällä Pohjantähden alla
81 Pahaa ja hyvää
82 Litra mansikoita

86 Pidä huolta
92 Laita hyvä kiertoon

98 Kanoottilaulu
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EKOTEOLOGIAA

TEOLOGIA MENEE METSÄÄN

On aika palauttaa taju luonnon pyhyydestä. Se on mahdollista myös kristillisessä 
teologiassa. Tällöin ei puhuta luonnon pyhyydestä panteistisessa mielessä eli 
samastaen luonto ja jumala. Sen sijaan luomakunnan pyhyys seuraa siitä, että Jumala 
on kaikessa luodussaan läheisesti läsnä. Samalla Jumala on mittaamattomasti 
suurempi ja käsittämättömämpi mysteeri. Hän on yhtä aikaa tämän- ja tuonpuoleinen. 
Tällaisesta jumalakäsityksestä voidaan käyttää käsitettä pan-en-teismi: Jumala on 
kaikessa ja kaikki on Jumalassa. Erityisesti monille mystikoille tällainen jumalakäsitys 
on ollut läheinen. Myös Luther korosti, miten Jumala on läsnä jokaisessa 
pienimmässäkin puun lehdessä. 

Maan pyhyys on vahva viesti siksi, että pyhiin asioihin liittyy tietty koskemattomuus. 
Ihmisellä ei ole oikeutta ahneuksissaan tai mukavuudenhalussaan riistää luontoa. 
Tiede on arvokas inhimillisen kulttuurin osa, mutta sen on oltava tietoinen eettisestä 
vastuustaan. Esimerkiksi geeniteknologian kehittämisessä tutkijoiden on oltava 
erityisen varovaisia. Kristilliseen traditioon aina kuulunut kohtuuden ihanne on 
ajankohtaisempi kuin koskaan. Se on tie hyvään elämään.

Teologia.fi / Pauliina Kainulainen

Paavalin puheesta Areiopagilla Ap.t. 17: 24-31 

Jumala, joka on luonut maailman ja kaiken, mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja 
maan Herra, ei asu ihmiskäsin tehdyissä temppeleissä. Häntä ei myöskään palvella 
ihmiskäsin, ikään kuin hän tarvitsisi jotakin -- itse hän antaa kaikille elämän, hengen 
ja kaiken muun. Yhdestä ihmisestä hän on luonut koko ihmissuvun, kaikki kansat 
asumaan eri puolilla maan päällä, hän on säätänyt niille määräajat ja asuma-alueiden 
rajat, jotta ihmiset etsisivät Jumalaa ja kenties hapuillen löytäisivät hänet. 

Jumala ei kylläkään ole kaukana yhdestäkään meistä: hänessä me elämme, liikumme 
ja olemme. Ovathan muutamat teidän runoilijannekin sanoneet: ’Me olemme myös 
hänen sukuaan.’ Koska me siis olemme Jumalan sukua, meidän ei pidä luulla, että 
jumaluus olisi samankaltainen kuin kulta, hopea tai kivi, kuin ihmisen mielikuvituksen 
ja taidon luomus. 

Tällaista tietämättömyyttä Jumala on pitkään sietänyt, mutta nyt sen aika on ohi: 
hän vaatii kaikkia ihmisiä kaikkialla tekemään parannuksen. Hän on näet määrännyt 
päivän, jona hän oikeudenmukaisesti tuomitsee koko maailman, ja tuomarina on 
oleva mies, jonka hän on siihen tehtävään asettanut. Siitä hän on antanut kaikille 
takeet herättämällä hänet kuolleista. 



16

TAUSTAMATERIAALIA

 
KRISTILLINEN YMPÄRISTÖKASVATUS

Pihkala, Panu: Luonto ja Raamattu. 

Kristillisen ympäristökasvatuksen juurilla. LK-kirjat 2010.
Pruuki, Heli (toim.): Ekonistin käsikirja. LK-kirjat 2009.

Pihkala, Panu: Ekonisti-materiaalin käyttö nuortenilloissa. 
Nuorten Keskus 2009.

Ekonisti.fi – luontoriippuvainen -nettisivut: http://www.ekonisti.fi
Kainulainen, Pauliina: Missä sielu lepää. Kirjapaja 2010.

Kainulainen, Pauliina (toim.): Pyhän kosketus luonnossa. 

Johdatus kristilliseen ekoteologiaan. Kirjapaja 2007.
Sipiläinen, Ilkka ja Tukeva, Pekka (toim.): 

Ympäristökasvatus seurakunnissa. Kirjapaja 2010.
Nurmi, Suvielise (toim.): Metsäkirkkokäsikirja. LK-kirjat 2012.

Nurmi, Suvielise (toim.): Hurja luonto Abrahamista Einsteiniin. 
Yliopistopaino 1999.

Nevala, Jukka: Vihreä rukouskirja. Arkki 2007.
Nevala, Jukka: Vihreä rukousvaellus. Arkki 2009.

Nevala, Jukka: Vihreä sanakirja. Aurinko Kustannus 2010.
Lievonen, Outi ja Petterson, Juha (toim.): Tulkoon sinun valtakuntasi. 

Pipliaseura, Helsingin seurakuntayhtymä 2011.
The Green Bible: http://greenletterbible.com



YMPÄRISTÖTIETOUTTA

www.wwf.fi/ymparistokasvastus
Itämeri meidän meri -julisteet. Muutamia Itämeren ongelmia ja ratkaisuja. 

http://www.wwf.fi/ymparisto/ymparistokasvatus/oppimateriaalit/
painettu_oppimateriaali.html. 

(Julisteet voi tulostaa netistä tai tilata paperisina WWF:stä.)
Perustietoa Itämerestä. Itämeriportaalin Tietoa Itämerestä -osio: 

http://www.itameriportaali.fi/fi/tietoa/fi_FI/tietoa/
Miten Itämeri voi? -esite: Tietoa Itämeren luonnosta, ongelmista ja suojelusta. 
Ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus, Ilmatieteen laitos. Helsinki 2009. 

(http://www.itameriportaali.fi/fi/tietoa/esitteet/fi_FI/esitteet/
_files/81884388214637170/default/itameriesite09_www.pdf)
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Sinivuori, Päivi ja Timo: Esiripusta arvoihin. 

Toiminnallinen draamakasvatuskirja. Atena 2007.
Pruuki, Heli ja Lassi: Löytöretki. 

Rippikoulun ohjaajien opas. Nuorten Keskus 2002.
de Mello, Anthony: Tyhmyyden välähdyksiä. Trimeeri Oy 2003. 

de Mello, Anthony: Rakkauden tiellä. Kirjapaja 2007.
de Mello, Anthony: Kuuletko linnun laulun? Kirjapaja 2008.
de Mello, Anthony: Viisauden välähdyksiä. Kirjapaja 2009.

Pietiäinen, Antti: Tunne antitunne perimä.

Johdatus tunteiden dynamiikkaan. Karprint 1999.
Salonen, Kirsi: Mieli ja maisema. Edita 2005.

Salonen, Kirsi: Mielen luonto. Green Spot 2010.
Savolainen, Miina: Maailman ihanin tyttö. Blink Entertainment 2008.

Kaaro, Jani: ”Tuokaa Tarzan takaisin”, Helsingin Sanomat 14.11.2011: 
http://www.hs.fi/kotimaa/Tuokaa+Tarzan+takaisin/a1305549306723

Grimmin veljesten satu: Kalastaja ja hänen vaimonsa 
Intiaanipäällikkö Seattlen kirje suurelle valkoiselle päällikölle, 

esim. http://www.kurikkakallio.fi/?sivu=6 
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