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Lukijalle

Tutkimukset osoittavat nuoruusiän yksinäisyyden olevan 
yhteydessä heikompaan elämäntyytyväisyyteen ja siihen 
liittyviin ongelmiin nuoressa aikuisiässä. Elämäntyytyväi-
syys on yhteydessä myös sosiaaliseen ja psyykkiseen 
hyvinvointiin. Pojilla erityisesti nuoruusiän vähäisten 
kaverisuhteiden, ja tytöillä vähäisen harrastusten määrän 
on tutkittu olevan myös yhteydessä aikuisiän elämäntyy-
tyväisyyteen.  

Nuorten sosiaalisten kokoontumisten ja yhteisöllisyyden 
edistäminen voikin lisätä tyytyväisyyttä myös aikuisiällä 
sekä vähentää yksinäisyyden kokemusta. Tämä on tär-
keää huomioida, kun ajatellaan esimerkiksi koronapande-
mian vaikutuksia nuoriin pitkällä aikavälillä. ¹ 

Nuorilla, jotka ovat olleet korona-aikana etäopetuksessa, 
yhdistyy etäopetuksen kokeminen negatiiviseksi usein 
myös yksinäisyyden kokemukseen. Kaikkein kieltei-
simmin etäopetuksen ovat kokeneet toisen asteen ja 
korkea-asteen opiskelijat. Nuorten hyvinvoinnista puhut-
taessa onkin tärkeää huomioida, kuinka suuri merkitys 
on sosiaalisten suhteiden tukemisella kaikilla koulutus-
asteilla. ²

Tiukat rajoitukset näkyvät erityisen rankkoina niiden 
ihmisten elämässä, jotka ovat normaalitilanteessa hyvin 
aktiivisia ja sosiaalisia, kuten nuoret usein ovat. Näin 
ollen he ovat yksi niistä ryhmistä, jossa väsymistä ja 
kuormitusta esiintyy eniten. Nuorten yksinäisyydestä 
on puhuttu ennenkin, mutta nyt erityisesti korona-aika 
haastaa meitä siinä, mitä kaikkea voimme tehdä nuorten 
sosiaalisten kontaktien ylläpitämisen mahdollistamiseksi 
ja tukemiseksi. 

Nyt aikuiseksi kasvamassa olevien nuorten elämässä 
vuodet 2020-2021 jäävät varmastikin mieleen aikana, 
jolloin moni vietti yksin aikaa enemmän kuin olisi ikinä 
osannut kuvitella. Toisaalta yksinolemiseen tottuneille 
nuorille pandemia-aika ei näyttäytynyt paljonkaan nor-
maalista poikkeavana. He ovat niitä nuoria, joille yksinäi-
syydestä on tullut väistämätön osa elämää. 

Tämä materiaalipaketti on koottu ajatellen erityisesti 
sunnuntaita 20.6.2021, joka on vuoden suosituin kon-
firmaatiopyhä, mutta materiaalia voi käyttää missä 
tahansa muussakin messun valmistelussa sekä aiheiden 
käsittelyssä muuten nuorten kanssa. Tarkoituksena on, 
että messu suunnitellaan yhdessä ja se on tekijöidensä 
näköinen. Yhdessä tekemällä annamme nuorille mahdol-
lisuuden tulla nähdyiksi ja kuulluiksi, osaksi yhteisöä. Ma-
teriaalipakettia saa soveltaa vapaasti kaikin tavoin, jotka 
edistävät sitä, että kukaan ei jää yksin.

Materiaaliin on myös kirjoitettu valmiita aihioita, jos 
messun haluaa toteuttaa juonnettuna. Tämä voi olla 
hyvä vaihtoehto erityisesti konfirmaatiomessun kohdalla, 
kun paikalla on normaalia enemmän ihmisiä, jotka eivät 
välttämättä ole kovin aktiivisia kirkossakävijöitä. Juonta-
malla voidaan vähentää tunnetta siitä, että ei tiedä mitä 
tapahtuu tai että tätä ei ole tarkoitettu minulle. Juonnot 
voidaan kirjoittaa valmiiksi ja ne voi lukea vaikkapa joku 
nuorista tai isosista.

¹Nuoruusiän kaverisuhteet lisäävät ja yksinäisyys vähentää elämäntyytyväisyyttä 
nuorella aikuisiällä (Itä-Suomen yliopisto)
²Näkökulma 69: ”Etäkoulu oli mukavaa ja sai enemmän vapaa-aikaa, yksinäisyys oli 
huono puoli” – Nuorten kokemukset etäopetuksesta korona-ajan alussa (Nuorisotutki-
musseura ry) ja
Syrjäytyneistä enemmistö nuoria miehiä – Kierre olisi mahdollista katkaista jo koulus-
sa – Miksi näin ei tapahdu? (apu.fi)

https://www.uef.fi/fi/artikkeli/nuoruusian-kaverisuhteet-lisaavat-ja-yksinaisyys-vahentaa-elamantyytyvaisyytta-nuorella-aikuisialla
https://www.uef.fi/fi/artikkeli/nuoruusian-kaverisuhteet-lisaavat-ja-yksinaisyys-vahentaa-elamantyytyvaisyytta-nuorella-aikuisialla
https://www.nuorisotutkimusseura.fi/nakokulma69
https://www.nuorisotutkimusseura.fi/nakokulma69
https://www.nuorisotutkimusseura.fi/nakokulma69
https://www.apu.fi/artikkelit/syrjaytyneista-enemmisto-nuoria-miehia-kierre-olisi-mahdollista-katkaista-jo-koulussa-miksi-nain-ei-tapahdu
https://www.apu.fi/artikkelit/syrjaytyneista-enemmisto-nuoria-miehia-kierre-olisi-mahdollista-katkaista-jo-koulussa-miksi-nain-ei-tapahdu
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Messun ja tilan ennakkovalmistelut

Messua toteuttavan ryhmän kanssa on tärkeää käydä 
keskustelua siitä, millaisen he haluaisivat messun olevan. 
Jos kyse on konfirmaatiomessusta, voidaan miettiä, 
miten messu kertoisi parhaiten kyseisestä riparista. Myös 
päivän teksteistä ja yksinäisyyden teemasta on tärkeää 
keskustella, jotta jokainen saa kertoa omia ideoitaan siitä, 
miten teema tulee näkyväksi messun edetessä. 

Mikäli messu striimataan tai siitä tehdään tallenne, 
voidaan näissä messun tekniseen toteutukseen liitty-
vissä asioissa hyödyntää nuorten osaamista. Messua 
toteuttavan ryhmän kanssa voidaan yhdessä miettiä, 
millaisia kiinnostuksen kohteita ryhmäläisillä on. Haluai-
siko joku ehkä olla mukana suunnittelemassa kuvaamista 
tai auttamassa kuvaustekniikassa? Entäpä valaistus ja 
musiikki? Jos messusta tehdään tallenne, kuka haluaisi 
olla editoimassa, tehdä alkutekstit, lopputekstit tai muut 
tekstitykset? 

Yksi tapa tehdä messusta selkeä ja helposti lähestyttävä, 
on juontaa se. Ennen jokaista osaa juontaja kertoo, mitä 
seuraavaksi tapahtuu, jotta niin nuoret, kuin harvemmin 
messussa käyvät vieraatkin pysyvät paremmin mukana 
messun kulussa. Näin varmistetaan, ettei kukaan mes-
sussa tunne itseään ulkopuoliseksi siksi, ettei ymmärrä, 
mitä milloinkin tapahtuu. Iloisena tapahtumana messun 
on tarkoitus sulkea ihmiset sisäänsä, ei ulos. Juontaja-
na voi toimia joko yksi tai useampi nuori, joiden kanssa 
voidaan yhdessä miettiä juonnot. Tämä voidaan tehdä 
esimerkiksi rippikoulussa messun eri osia käsittelevän 
oppimiskokonaisuuden yhteydessä tai erillisenä työsken-
telynä. 

Myös kirkkotilaa voidaan valmistella monin tavoin. Jos 
konfirmaatiomessun aikana tilassa on mahdollista hei-
jastaa seinälle kuvia leiristä tai tapaamisista ja vaikkapa 
rippikoulussa tehdyistä erilaisista taide teoksista, saadaan 
sillä messusta heti enemmän tekijöidensä näköinen. 

Myös musiikki on olennainen osa messua. Ryhmästä 
löytyy lähes aina musiikista kiinnostuneita nuoria, jotka 
yhdessä kanttorin kanssa voivat ideoida ja toteuttaa 
messun musiikin. 

Varsinkin jos kyse ei ole konfirmaatiomessusta, on kirkko-
kahveilla tärkeä rooli messukävijöiden yhteen tuomisessa. 
Messua järjestävän ryhmän kanssa voidaankin yhdessä 
miettiä, millaiset olisivat heidän näköisensä kirkkokahvit. 
Onko tarjolla kahvia ja pullaa vai jotain ihan muuta? Ehkä 
mehua ja pizzapaloja? Kirkkokahvipöydästä voidaan 
yhdessä ideoida toteuttajiensa näköinen.

LAHJA KUMMILLE

Jos kyse on konfirmaatiomessusta, on kummin tai 
muun tärkeän aikuisen rooli nuoren rinnalla merkit-
tävä. Yksi tapa juhlistaa yhteistä matkaa kasteesta 
konfirmaatioon on rakentaa messuun tullessa kul-
kue niin, että jokaisen nuoren rinnalla kulkee hänen 
kumminsa tai muu tärkeä henkilö. Rinnallakulkijat 
saattavat nuoret penkkiin ja menevät sen jälkeen 
omille paikoilleen. 

Nuorten kanssa on etukäteen valmisteltu lahjat kum-
meja varten. Nämä voivat olla vaikkapa maalauksia 
tai kehystetty valokuva heistä kahdesta yhdessä. 
Ennen messun alkua nämä lahjat on sijoitettu kirkon 
etuosaan niin, että esimerkiksi ehtoolliselle kuljet-
taessa ne ovat kaikkien nähtävillä. Messun loppu-
essa jokainen konfirmoitu nuori käy ojentamassa 
omalle kummilleen tekemänsä lahjan. Tämän jäl-
keen nuoret asettuvat kulkueeseen ja lähtevät pois 
ilman kummejaan ikään kuin symbolina sille, että he 
jatkavat kohti aikuisuuttaan sen tuen siivin, jota ovat 
kummeiltaan saaneet.
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Johdantosanat

Johdantosanoja valmistelemaan voidaan valita muutama 
nuori. Nuoret voivat olla myös toteuttamassa johdantosa-
noja, jolloin messu on heidän näköisensä ja kuuloisensa. 
Valmistelun yhteydessä voidaan avata johdantosanojen 
merkitystä osana messua. Sanoitusten muotoilussa on 
hyvä etsiä ymmärrettävää ja selkeää kieltä, sellaista, joka 
on nuorelle itselleen luonnollista.

Yhteisessä suunnittelussa nuorten kanssa voidaan miet-
tiä esimerkiksi seuraavia:
• Teemana on “kadonnut ja jälleen löytynyt”, mitä se 

tarkoittaa tänä päivänä? Ketkä ovat kadonneita ja 
miten heidät löydetään? 

• Mitä nuorille tarkoittaa yksinäisyys? Miten yksinäi-
syys vaikuttaa nuoreen? Miten voidaan tukea sitä, 
ettei kukaan jäisi yksin?

• Miten Jumala etsii meitä? Millaiseen yhteyteen Ju-
mala meitä kutsuu?

• Millaisia löytöjä olen tehnyt Jumalasta ja uskosta?
• Konfirmaatiomessussa: Mikä rippikoulussa on ollut 

minulle merkittävää? Millaisia löytöjä tein rippikoulun 
aikana?

• Synnintunnukseen johdattaminen: Mistä kaipaamme 
nyt vapautusta? Mitä syntien tunnustaminen merkit-
see?

Kaikki valmistelussa mukana olleet voivat olla myös to-
teuttamassa messun johdantosanoja. On myös mahdol-
lista, että vain osa nuorista on mukana johdanto sanoissa 
yhteisen suunnittelun pohjalta. 

JUONNETTU MESSU

Tervetuloa seurakunnan yhteiseen juhlaan, mes-
suun. Tämä messu on juonnettu. Se tarkoittaa sitä, 
että messun kuluessa kerrotaan, että mitä seuraa-
vaksi tapahtuu ja miksi. 

Tässä messussa vietetään myös ______ rippikoulun 
konfirmaatiota. Tätä messua ovat toteuttamassa 
______, musiikista vastaa ______, kirkkotilan messua 
varten on valmistanut ______.

Messun kulkua voit seurata käsiohjelmasta, josta 
löytyy myös sanat niihin kohtiin messua, jossa 
lausutaan tai lauletaan yhdessä jotain muuta kuin 
virsiä. Jos käsiohjelmaan on merkitty tähti, se 
tarkoittaa, että siinä kohdassa on tapana nousta sei-
somaan osoittamaan erityistä kunnioitusta Jumalaa 
kohtaan.

Jokaisella messulla on aihe, joka tulee kirkkovuoden 
kalenterista. Me emme siis ole itse päättäneet, että 
mistä tänään puhutaan, vaan jokaisessa kirkossa 
ympäri maan mennään tällä samalla aiheella. Tä-
nään on 4. sunnuntai helluntaista ja aiheena on ka-
donnut ja jälleen löytynyt. Kaikki Raamatun kohdat, 
joita tänään luetaan liittyvät tähän aiheeseen. 

Messun seuraava osio on jo ihan käden ulottuvilla, 
mutta mieti sitä ennen ihan pieni hetki, mitä ka-
donnut ja jälleen löytynyt voisi merkitä sinulle. (n. 
10 sekunnin hiljaisuus ennen kuin siirrytään synnin
tunnustuksen juontoon.)
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Synnintunnustus

Ideoita ja vinkkejä:

Jos kyseessä on konfirmaatiomessu, voi hyödyntää leirin 
materiaaleja. Jos leirillä on otettu valokuvia, piirretty, 
maalattu tai muuten tehty taidetta oikean ja väärän tai 
synnin teemoista, voi näitä kuvia heijastaa seinälle syn-
nintunnustuksen aikana.

Kirkkokansalle voidaan antaa Mentimeterin tai muun 
vastaavan verkkosivun osoite, jonne he voivat nimet-
tömästi kännykällä lähettää sanoja tai lauseita tähän 
liittyen. Synnintunnustukseen voidaan johtaa esimerkiksi 
synnintunnustuksen 704 alkusanoin ja jatkaa siitä, että 
"Isä, näet nämä kaikki sanat ja kuulet asiat, jotka painavat 
mieltämme ja jotka nyt hiljaa jaamme eteesi ajatuksin ja 
tekniikan keinoin." Tämän jälkeen hiljennytään hetkeksi 
ja voidaan soittaa vaikka rauhallista musiikkia. Tämän 
jälkeen puhe vie synninpäästöön.

Synnintunnustukseen johdatuksen jälkeen etukäteen 
valitut seurakuntalaiset tai isoset voisivat vuorotellen 
lausua yksittäisiä sanoja (kateus, viha, välinpitämättö-
myys, välttely, riita, väkivalta, itsekkyys jne.) eri puolilta 
kirkkotilaa. Kunkin sanan jälkeen pidetään 5-10 sekunnin 
hiljaisuus, jonka aikana seurakuntalaisten ajatukset ehkä 
johdattavat omakohtaisiin kokemuksiin asiasta. Lopuksi 
synninpäästö.

Synnintunnustukseen voi yhdistää myös rukouskivet. 
Jokainen seurakuntalainen ottaa kirkkoon tullessaan ko-
rista kiven. Nyt hän voi kohdistaa kiveen mieltä painavat 
ajatukset ja teot ja viedä kiven rukousalttarille. 

JUONNETTU MESSU

Tässä kohtaa käsiohjelmassa lukee Rippi. Mitä 
ihmettä? Toisin sanoen se on synnintunnustus ja 
synninpäästö. Kuulostaa kovin synkältä, vakavalta 
ja kirkolliselta, mutta mistä on kysymys? Jeesus 
ohjeistaa meitä rakastamaan Jumalaa yli kaiken ja 
lähimmäistä niin kuin itseämme. 

Messun alussa pysähdytään hetkeksi katsomaan 
taaksepäin ja itseen. Synnit tunnustetaan ja saa-
daan anteeksi yhdessä. Yksikään ihminen ei ole 
täydellinen. Me kaikki mokaillaan, emmekä aina 
osaa rakastaa. Tulee sanottua pahasti, tehtyä jotain 
tyhmää tai pahoitettua toisen mieli. Joskus vahin-
gossa ja joskus kiukuspäissään. Emme ole ehkä 
huomanneet, kuinka joku on yksin erillään muista 
tai puutuneet siihen, kun jotakuta kiusataan. Ehkä 
olemme puhuneet pahaa jonkun selän takana tai 
vältelleet jonkun seuraa. Aina emme tule ajatelleek-
si, miltä joku asia toisesta tuntuu. 

Jumalanpalvelus on juhla, jonka isäntänä toimii 
itse Jumala. Omaa elämää tarkastellessa siel-
tä erottuvat tehdyt virheet ja erehdykset. Jotkut 
tekemiset tai tekemättä jättämiset kaduttavat. 
Synnin tunnustuksessa ne puretaan pois mielestä 
Jumalalle. 

Me ollaan tultu yhteiseen juhlaan tähän kirkkoon. 
Me ollaan kuitenkin loukattu toiminnallamme juhlan 
isäntää, joten on varmaan hyvä, että tulee pyydettyä 
anteeksi omat mokat heti tässä alussa, niin voi-
daan hyvällä omallatunnolla jatkaa juhlaa puhtaalta 
pöydältä, kun on pyydetty ja saatu anteeksi. Ei tässä 
sen kummemmasta ole kyse.

https://www.mentimeter.com/
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Raamatuntekstit & saarna/puhe

Virittäytyminen evankeliumitekstin teemaan

Saarnaa/puhetta valmistellessa luetaan päivän 
evankeliumi teksti. Siinä Jeesus pyytää Matteusta seuraa-
maan häntä ja Matteus lähtee. Matteus siis päättää jät-
tää kaiken ja lähteä seuraamaan Jeesusta. Nyky ihmisen 
korvaan se voi kuulostaa erikoiselta ja pelottavalta ratkai-
sulta tai toisaalta ehkä jonkun mielestä myös mukavalta 
downshiftaamiselta. 

Nykyään seuraamisella tarkoitetaan konkreettisen 
mukaan lähtemisen lisäksi myös seuraamista somessa. 
Mietitään nuorten kanssa tämän tekstin pohjalta seuraa-
via kysymyksiä joko pienryhmissä tai yhdessä porukassa. 
Tämän keskustelun synnyttämiä ajatuksia voidaan hyö-
dyntää saarnassa yhdessä muiden saarnan valmisteluun 
liittyvien viriketehtävien kanssa. 
 
• Mikä mahtoi saada Matteuksen lähtemään Jeesuk-

sen seuraajaksi?
• Millaisia ominaisuuksia henkilössä pitäisi olla, että 

sinä lähtisit seuraamaan häntä?
• Mitä tai ketä sinä seuraat elämässäsi?
• Pyhän nimi on “kadonnut ja jälleen löytynyt”. Mitä 

ajattelet sen tarkoittavan evankeliumitekstin yhtey-
dessä?

JUONNETTU MESSU

Ennen tekstien lukua:
Tässä kohdassa käsiohjelmassa lukee Sana. Se tar-
koittaa sitä, että luetaan Raamatusta päivän aiheen 
tekstejä. Tekstien luku on kulkenut kristittyjen muka-
na jo alkuseurakunnasta lähtien. Raamatun kautta 
Jumala puhuu meille ja auttaa meitä olemaan vuo-
rovaikutuksessa Hänen kanssaan. Evankeliumissa 
tulee esiin Jeesuksen ääni. Evankeliumi kuunnellaan 
aina seisten kunnioituksena Kristukselle.

Tekstien luvun jälkeen:
Sana-osuus messussa päättyy saarnaan/puhee-
seen. Sen tarkoitus on luoda ajankohtaista tulkintaa 
kuulluista raamatunkohdista ja opettaa siitä, mitä 
ne voisivat tarkoittaa meidän elämässä. Saarna joh-
taattaa Jumalan luokse ihmettelemään ja ymmär-
tämään, mitä Raamatun sanat merkitsevät meille 
tässä ajassa tuhansia vuosia myöhemmin. 

Konfirmaatiomessussa lisäksi:
Konfirmaatiomessussa saarnan yhteydessä on 
myös konfirmaatiopuhe, joka on osoitettu nimen-
omaan konfirmoitaville nuorille. Siinä saatam-
me kuulla myös pieniä pilkahduksia rippikoulun 
matkalta.
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Harjoituksia saarnan valmisteluun

Näiden harjoituksia voi käyttää nuorten kanssa saarnan 
suunnittelussa.

Ketä minä haluan seurata?

Nuoret jakautuvat pienryhmiin ja ottavat halutessaan 
puhelimensa mukaan. Jokainen ryhmän jäsen saa aikaa 
miettiä ensin itsekseen ja kertoo sitten muulle ryhmälle, 
mitkä ovat kolme tärkeintä tiliä tai henkilöä joita hän 
seuraa somessa. Jos ei seuraa ketään, voi kysymyksen 
asettaa myös niin, että ketä tai mitä haluaisit seurata 
tai pidät tärkeänä. Tämän jälkeen ryhmä pohtii yhdessä 
seuraavia kysymyksiä:

• Miksi valitsit juuri nämä asiat tai ihmiset?
• Mikä näiden asioiden/ihmisten seuraamisessa tuot-

taa sinulle hyvää mieltä?
• Mitä olet oppinut seuraamalla heitä?
• Onko sinulla itselläsi paljon seuraajia? Miltä tuntuu, 

kun joku seuraa sinua?
• Vaikka olisi valtavasti seuraajia, voiko silti olla yksi-

näinen? Entä voiko somen avulla taistella yksinäisyyt-
tä vastaan?

Keskustelun jälkeen ryhmät siirtyvät yhdessä miettimään, 
millainen olisi Jeesuksen someprofiili. Apuna voi käyttää 
esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

• Millaista sisältöä Jeesus tuottaisi? 
• Millaisia hänen seuraajansa olisivat? 
• Mitä hän tahtoisi viestittää sisällöillään?
• Millainen olisi Jeesuksen profiilikuva?

Lopuksi ryhmät kokoontuvat yhteen ja esittelevät tuo-
toksensa toisilleen, minkä jälkeen voidaan käydä vielä 
yhteistä keskustelua aiheesta. 

Syntisten pöytä

Katsotaan Syntisten pöytä on katettu-video YouTubesta 
Tampereen seurakunnat -kanavalta. Sen jälkeen keskus-
tellaan videon herättämistä ajatuksista. Miksi tämä video 
on tehty, mitä sillä yritetään sanoa? 

Evankeliumissa Jeesus aterioi Matteuksen kodissa yh-
dessä publikaanien ja muiden syntisten kanssa ja se oli 
fariseuksille ongelma. Miksi he eivät pitäneet siitä? Mitä 
Jeesus mahtaa tarkoittaa evankeliumitekstin lopussa 
sanomillaan sanoilla?

Tämän jälkeen mietitään, miltä syntisten pöytä voisi mes-
sussa näyttää? Mitä ovat ne asiat, joita ihmiset tuovat 
sinne tullessaan vaikka emme niitä päällepäin näe? Mie-
titään yhdessä esineitä, joilla näitä asioita voisi kuvata. 
Näitä esineitä voidaan tuoda saarnan yhteydessä alttaril-
le kaikkien nähtäville ja nuoret voivat esitellä niitä tai ne 
voidaan ottaa muulla sovitulla tavalla osaksi saarnaa.

https://youtu.be/8svHH6t-51Y
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Nuorten ajatuksia yksinäisyydestä 

Kerätään ylös vaikkapa fläppitaululle tai sähköiselle alus-
talle nuorten ajatuksia yksinäisyydestä. Mitä sanoja tulee 
mieleen, kun kuulee sanan yksinäisyys? Entä mitä värejä, 
mitä tunteita, jne. 

Tämän alustuksen jälkeen keskustellaan joko yhdessä tai 
pienryhmässä lisää aiheesta. Apuna voi käyttää seuraa-
via kysymyksiä:

• Miltä yksinäisyys tuntuu?
• Mitä eroa on yksin olemisella ja yksinäisyydellä?
• Miten korona-aika on mielestäsi vaikuttanut nuorten 

yksinäisyyteen?
• Kirkkopyhän teema on “kadonnut ja jälleen löytynyt”, 

mitä se voisi tarkoittaa arkielämässä?
• Miten itse voisin toimia niin, että vähentäisin 

omalla toiminnallani jonkun muun yksinäisyyden 
kokemusta?

• Mitä keinoja erityisesti korona-aikana on yksinäisyy-
den vähentämiseksi?

Jos valmistellaan konfirmaatiomessua, voidaan lisäksi 
miettiä myös:

• Miten meidän riparilla toimittiin sen edistämiseksi, 
ettei kukaan olisi yksin?

• Mitä kadonnut ja jälleen löytynyt voisi riparilla tarkoit-
taa?

Mikäli keskustelut on käyty pienryhmissä, pidetään huoli, 
että jokainen ryhmä saa esitellä keskustelunsa keskeisen 
sisällön. Tavan tälle esittelylle voi jokainen valita itse. Se 
voi olla sanallinen, pantomiimi, patsas, kuva tai vaikkapa 
pieni näytelmä.

Kolme ääntä nuorilta

Edellisessä tehtävässä käytyjen keskustelujen perusteel-
la valitaan kolme teemaa, jotka erityisesti nousivat esiin. 
Sen jälkeen mietitään yhdessä, miten nämä kolme asiaa 
voitaisiin esittää saarnassa niin, että niiden viesti välit-
tyisi mahdollisimman hyvin. Nuoret voivat pitää asioista 
puheenvuorot, tehdä pienet näytelmät, kuvata videot tai 
mikä ikinä sopii sen hetkiseen tilanteeseen parhaiten. 
Saarnasta vastaavan tehtäväksi jää nivoa saarna koko-
naisuudeksi. 

Saarna rastityöskentelynä

Mikäli messussa ei ole kovin paljon väkeä ja kirkkotilassa 
on helppo liikkua tai messua vietetään ulkona, voidaan 
saarna toteuttaa myös rastityöskentelynä. Tällöin esimer-
kiksi edellisessä kohdassa mainitut kolme ääntä nuorilta 
voidaan toteuttaa pisteinä, joita ihmiset saavat kiertää ja 
kokea, mitä nuorilla on sanottavana. Nuoret voivat myös 
tehdä käveltävän reitin varrelle erilaisia kylttejä, joissa 
kerrotaan faktoja yksinäisyydestä tai asioita, joiden nuo-
ret toivoisivat olevan toisin.
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Konfirmaatio

JUONNETTU MESSU

Nyt on vuorossa tämän juhlan ehkä odotetuin osuus – konfirmaatio. Konfirmaatio alkaa uskontunnustuksella 
joko lausuttuna tai laulettuna. Se on ikään kuin aamen saarnalle. Konfirmoitavat lausuvat uskontunnustuksen 
alttarin äärellä ja kertovat sen jälkeen tahtovansa osoittaa tätä uskoa elämässään liittyen näin sukupolvien ket-
jussa seurakunnan yhteiseen uskoon.

Konfirmaatio on nuorten oma juhla. Sanana konfirmaatio tarkoittaa vahvistamista. Kastettuja vahvistetaan 
siunauksella ja seurakunnan rukouksella. Kasteessa vanhemmat ja kummit laittoivat kätensä lapsen pään päälle 
siunaukseen. Tässä hetkessä tuo ele toistuu ja siunauksen saattelemana nuoresta tulee seurakunnan täysival-
tainen jäsen. Vanhemmilla ja läheisillä on tässä mahdollisuus rukoilla nuoren ja hänen tulevaisuutensa puolesta 
yhdessä seurakunnan kanssa.
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JUONNETTU MESSU

Rukous on keskustelua Jumalan kanssa. Rukouk-
sessa viedään asiat Jumalan käsiin ja saadaan 
luottaa Hänen johdatukseensa niiden osalta. Esi-
rukouksella tarkoitetaan sitä, että rukoilla toistem-
me ja kaikkien maailman ihmisten puolesta. Ru-
kouksessa muistetaan sairaita, kärsiviä, köyhiä sekä 
rukoillaan yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden 
ja luomakunnan puolesta. 

Esirukous pyritään valmistelemaan yhteisesti. 
Kaikilla seurakuntalaisilla on mahdollisuus kirjoittaa 
esirukousaiheita ja laittaa ne ennen messua sitä var-
ten olevaan laatikkoon, josta ne toimitetaan esiru-
kouksen lukijalle. Esirukousaiheet muokataan ennen 
ääneen lukemista sellaisiksi, että niistä ei tunnisteta 
yksittäistä ihmistä, mutta asia tulee esiin. 

Jos rukousaiheessa on mainittu yksityishenkilöiden 
nimiä, jätetään ne lukematta ääneen, mutta heidät 
ja heidän asiansa tuodaan silti Jumalalle kuulluksi. 
Esirukouksen yhteydessä rukoillaan myös nimeltä 
mainiten edellisellä viikolla kastettujen ja haudattu-
jen sekä avioliittoon aikovien tai avioliiton solminei-
den puolesta.

Esirukous

Esirukous valmistuu yhteisessä suunnittelussa nuorten 
kanssa joko rippikoulussa tai ennen messua vapaaeh-
toisten kanssa. Osana suunnittelua on mahdollista jutella 
esirukouksen merkityksestä ja asioista, joiden puolesta 
voi rukoilla. Esirukous tarjoaa luonnollisen ja mielekkään 
mahdollisuuden nuorten osallisuuteen. Rukous on mei-
dän yhteinen juttu. Yhteisessä suunnittelussa voi pohtia 
esimerkiksi:

• Mihin toivoisit Jumalan vaikuttavan?
• Kenen puolesta olisi tärkeää rukoilla ja miksi?
• Mistä olet huolissasi lähellä tai kaukana?
• Mihin toivoisit muutoksen?
• Mikä sinulle on tärkeää?
• Mitkä asiat rippikoulussa ja konfirmaatiossa kaipaa-

vat rukousta?

On myös mahdollista tarjota erilaisia aihealueita, joiden 
kautta voi inspiroida rukouksia: lapset, nuoret ja perheet, 
yksinäiset, koronaepidemia, lähimpien hyvinvointi, he 
joilla on asiat tosi huonosti, lähetystyö, vanhemmat ja 
kummit, jne.

Rukouksen voi toteuttaa esimerkiksi siten, että jokainen 
suunnittelemassa ollut nuori rukoilee yhden asian puoles-
ta konfirmaatiomessussa. Voidaan myös valita muutama 
vapaaehtoinen, jotka rukoilevat yhdessä suunnitellut 
rukoukset. Tarvittaessa isoset ja vetäjät voivat olla toteut-
tamassa esirukousta.

Jos konfirmaatiomessu toteutetaan verkossa, niin 
seurakunta voi osallistua rukouksen tekoon esimerkiksi 
Mentimeterin (www.mentimeter.com) tai Answergarde-
nin (www.answergarden.ch) avulla. Molemmissa palve-
luissa osallistujat voivat kirjoittaa rukousaiheita, joista 
muodostuu sanapilvi, jonka voi jakaa kaikille nähtäväksi. 
Sanapilvessä korostuvat sanat, joita useampi on laittanut 
rukousaiheeksi.

Kaikki o iha hyvi, tai vois 
varmaan olla paremminki. 

Mutta ehä mää näistä mitään tiärä, 
sää tiärät paremmi. 

Aamen.

TAMPERELAINEN RUKOUS

http://www.mentimeter.com
http://www.answergarden.ch
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Kolehtipuhe

Ennen pandemiaa jopa viidennes lapsista ja nuorista koki jonkinasteista yksinäisyyttä. 
Vuoden 2019 kouluterveyskyselyssä sekä tytöistä että pojista entistä suurempi osuus 
koki, ettei heillä ole yhtään läheistä ystävää, jonka kanssa voisi keskustella luottamuk-
sellisesti omista asioistaan. Joka kymmenes koululainen kokee olevansa yksinäinen 
vuodesta toiseen. Pitkäaikainen yksinäisyys heikentää lasten ja nuoren elämänlaatua ja 
hyvinvointia. Se puolestaan on riskitekijä psyykkiselle ja fyysiselle terveydelle. Jos yksi-
näisyys jatkuu pitkään, voi lapsi tai nuori omaksua negatiivisen ajattelutavan itsestään, 
eikä enää usko, että saa kavereita myöhemminkään opiskelu- tai työelämässä. Ilman 
läheistä ystävää olevat nuoret pitävät koulunkäynnistä vähemmän ja joutuvat koulukiu-
satuiksi muita useammin. Ilman ystävää olevat nuoret myös kokevat muita useammin 
oppimisvaikeuksia ja koulu-uupumusta. He ovat selvästi keskimääräistä tyytymättö-
mämpiä ihmissuhteisiinsa ja elämäänsä kaiken kaikkiaan. 

Koronapandemian myötä suuri joukko nuoria, jotka aiemmin ovat jotenkin pysyneet 
yhteisön mukana, on nyt pudonnut kelkasta. Lukuisat nuoret ovat "kadonneet” opettajil-
ta, nuorisotyöntekijöiltä ja muilta tukijoukoilta. Heidän tavoittamisessaan tulee olemaan 
iso työ. Tiukat rajoitukset näkyvät erityisen rankkoina niiden nuorten elämässä, jotka 
ovat normaalitilanteessa hyvin aktiivisia ja sosiaalisia. He ovat yksi niistä ryhmistä, jois-
sa väsymistä ja kuormitusta esiintyy eniten. Nuorten yksinäisyydestä on puhuttu viime 
aikoina paljon. Korona-aika haastaa meitä siinä, mitä kaikkea voimme tehdä nuorten 
sosiaalisten kontaktien ylläpitämisen mahdollistamiseksi ja tukemiseksi. 

Tutkimuksissa on arvioitu, että nuorena syrjäytyneestä henkilöstä aiheutuu yhteis-
kunnalle elämänsä aikana 1,2 miljoonan euron kustannukset. Yksinäisyyden kytkös 
masennukseen ja syrjäytymiseen on kiistaton. Lasten ja nuorten yksinäisyyden ehkäisy 
on keskeistä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Lasten ja nuorten keskus ry 
torjuu yksinäisyyttä ja ehkäisee ulkopuolisuutta mm. koordinoimalla syrjäytymisvaaras-
sa oleville nuorille Moottoripaja-toimintaa ja kouluttamalla pienten lasten kiusaamisen 
ehkäisyn PIKI-toimintamallia sekä kohtaamalla yksinäisyyttä kokevia nuoria Saapas- 
toiminnan kautta. Kolehti kerätään tänään lasten ja nuorten yksinäisyyden torjumiseen 
Lasten ja nuorten keskus ry:n kautta.
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Ehtoollinen

JUONNETTU MESSU

Juhlapöytä on katettu. Kristus tekee meidät osalli-
seksi uhristaan ja me muistamme häntä ja kiitämme 
hänen teoistaan. Ehtoollinen yhdistää seurakunnan 
alttarin ääreen. Alttarikaide on usein kaareva siksi, 
että ajattelemme kaiteen jatkuvan täydeksi ympy-
räksi, jossa yhdistyvät niin tässä ajassa elävät kuin 
jo edesmenneet sukupolvet saman pöydän ääreen. 
Ehtoollinen vahvistaa kasteessa alkanutta hengellis-
tä elämää ja lupausta iankaikkisesta elämästä. Se 
on ilon, yhteyden ja kiitoksen ateria. 

Konfirmaatiomessussa lisäksi:
Konfirmaatiomessussa ehtoollinen on erityisen mer-
kittävä, sillä nyt nämä konfirmoidut nuoret saavat 
ensimmäistä kertaa täysivaltaisina seurakunnan 
jäseninä astua itsenäisesti ehtoollispöydän ääreen.

(Tähän lisäyksenä paikalliset käytännön ohjeet 
ehtoollisen vietosta, jos sellaisia on.)

Päätös

JUONNETTU MESSU

Yhteinen juhlamme on saapunut päätökseen. 
Herran Siunaus saattelee meidät matkaan ja 
turvaa meidän kulkumme, kunnes saavumme 
jälleen yhteisen juhlan äärelle. 

(Tähän mahdolliset toimintaohjeet konfirmaa
tioon, kulkueeseen, todistusten jakoon ym. 
liittyen.)
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Kolehdin tilitysohjeet

Kolehti kerätään lasten ja nuorten yksinäisyyden torju-
miseen Lasten ja nuorten keskus ry:n kautta.

Lasten ja nuorten keskus ry, Itälahdenkatu 27 A, 
00210 Helsinki,
NDEAFIHH FI47 1574 3000 0014 77, viite 1203

MATERIAALIN TEKIJÄT

Materiaalin sisältö:
Sanna Parkkinen, Jaakko Niiles ja Tapu Sirkka

Toimitus:
Nelli Jäntti-Tuominen ja Tuukka Joru

Taitto: 
Tuukka Joru

Kannen kuva:
Jani Laukkanen

Muut kuvat:
9 & 12 Studio Sariikka
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