Tämän kirkkohetken ovat laatineet lastenohjaaja Margit Jukanen, pastori Sofia Tuomenvirta ja
kanttori Mari-Torri Tuominen. Se on toteutettu Viikin kirkossa Malmin seurakunnassa
12.8.2020.
Kirkon eteisaulaan saapuessaan lapset saivat valita mieleisen tarran Lastenkirkon hahmoista,
tuunata sen mieleisekseen ja liimata julisteeseen. Siunausta koulutielle -juliste oli kiinnitetty A2kokoisena kirkkosalin oven viereen. Monet perheet halusivat spontaanisti kuvata
ekaluokkalaisensa julisteen vieressä muistoksi tärkeästä päivästä.

1.Tervetuloa. Kerrotaan myös, miten kirkkoheti etenee ja mitä siunaamisella tarkoitetaan.
2. Alkulaulu. Jumalan kämmenellä, LV 133
3. Alkusiunaus. ”Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen”.
4. Johdantosanat. Luontevasti tilanteeseen liittyen ja johdattaen kuulemaan tekstiä.
5. Raamatunlukua:
Se, joka asuu Korkeimman suojassa ja yöpyy Kaikkivaltiaan varjossa, sanoo näin:
"Sinä, Herra, olet linnani ja turvapaikkani. Jumalani, sinuun minä turvaan."
Hän levittää siipensä yllesi, ja sinä olet turvassa niiden alla.
Hänen uskollisuutensa on sinulle muuri ja kilpi.
Hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua, missä ikinä kuljet,
ja he kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen.
Ps. 91: 1-2, 4, 11–12.
6. Iloreppu-laulun harjottelu kaikulauluna. Kristiinan Larjavan kiva laulu löytyy Kirkkomuskari 2,
s.47. Tässä kirkkohetkessä laulun sanat oli tuunattu kouluunlähtevälle sopivaksi. Tältä videolta
voit kuunnella laulun Marin ja Matti Laitisen esittämänä. Videolla on myös Matin kappale “Sinä,
minä ja maailma”. Videota on kiva jakaa seurakunnissa ennen koulujen alkua.

7. Saarnassa Sofia ja Margit juttelivat ja samalla pakkasivat reppua. Puheen väleissä laulettiin
Iloreppu-laulua mukaillen.
Mitä reppuun pakataan?
a) Koulukirjoja, aapinen, vihko, penaali ym. Pari jutteli aiheesta, koska opit lukemaan?
Miltä se tuntui?
Iloreppu-laulu: koulukirjoja
b) Innostusta: pakataan jotain innostavaa.
Pari juttelee siitä, miltä koulun alun jännitys, innostus ja uuden oppiminen tuntui.
Iloreppu-laulu: innostusta
c) Ystävyyttä: pakataan pehmoleluja.
Pari juttelee siitä, että koulun alku tuo mukanaan luokka kaverit, uusia ystäviä ja kaikki otetaan
mukaan.
Iloreppu-laulu: ystävyyttä
d) Välipala: porkkanoita pakataan reppuun.
Pari juttelee siitä, että on tärkeää pitää huolta, että syö kunnolla ja nukkuu tarpeeksi!
Iloreppu-laulu: porkkanoita
e) Enkeleitä/ siunausta pakataan mukaan enkelin ja enkeliheijastimen muodossa.
Pari juttelee siitä, että enkeliin liittyy suojelua, varjelua, huolen pitämistä.
Iloreppu: siunausta/ enkeleitä

7. Ekaluokkalaisten siunaaminen
Sofia: “Nyt pyydän teitä kouluun lähteviä ekaluokkalaisia tulemaan tänne eteen siunattaviksi.
Vanhemmat, voitte asettua oman lapsenne taakse. Kun tulemme lapsenne kohdalle, voitte laittaa
kätenne hänen päänsä päälle.”
[Annetaan myös tarkemmat ohjeet, miten jono järjestäytyy ja montako kerralla voi tulla]

Te lapset voitte nyt polvistua alttarikaiteelle.”
Siunaaminen: ”Jeesus siunatkoon sinun koulutiesi ja koko elämäsi”
“Nyt muutkin koulutielle lähtevät kuin ekaluokkalaiset voivat tulla siunattaviksi.”
9. Esirukous
”Rakas Jeesus.
Olemme tulleet luoksesi,
koska meillä on tärkeä hetki elämässämme.
Me pyydämme: rakas Jeesus, siunaa meitä.
Varjele meitä koulumatkalla, anna turvallinen koulutie.
Siunaa opiskeluamme, anna ystäviä.
Anna ettei ketään kiusattaisi tai jätettäisi yksin.
Anna, että minäkin osaisin olla ystävä toisille.
Siunaa opettajia ja koulun henkilökuntaa.
Olen sinä kanssamme koulutyömme arjessa. Aamen
10. Ystävä sä lapsien, LV 119
11. Isä Meidän
12. Herran siunaus

13. Iloreppu-laulu sanoilla. “reppuuni pakkaan kaikenmoista” tai vaihtoehtoisesti uusi Repussa ripaus
rohkeutta laulu
14. Lähettäminen
Viikissä oli kirkkohetken jälkeen jäätelöpuikkotarjoilu pihalla.

