
1

YHTEISVASTUU 2022Virikeaineisto 
seurakunnille

Yhteisvastuu 2022



2
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Yhteisvastuu 2022. Lahjoita 
mulle huominen. 

APU MENEE PERILLE. Näin 
lahjoitus auttaa 2022.

Virikeaineistosta löydät hartauksia ja toimintavinkkejä 
seurakunnan toimintaan. Valmiiden virikkeiden avul-
la syvennytään Yhteisvastuun vuoden 2022 teemaan. 
Useimmat virikkeet sopivat hyvin eri-ikäisille ja mo-
nenlaisiin tilanteisiin. Ota käyttöösi osa ideasta, sovella 
ja muokkaa tarpeen mukaan. Hyödynnä myös aiempi-
en vuosien virikeaineistot, joissa Yhteisvastuun, lähim-
mäisen rakkauden ja auttamisen teemat ovat ajattomia 
ja ideat ovat käyttökelpoisia vuodesta toiseen.

Vuoden 2022 Yhteisvastuukeräyksen teema on koro-
napandemian seurauksista kärsivien lasten ja nuorten 
auttaminen niin Suomessa kuin maailmallakin. Koro-
nan vuoksi yksin jääneet nuoret tarvitsevat tukea ja 
turvallisia aikuisia arkeensa. Yhteisvastuukeräys 2022 
kerää varoja toimintaan, jolla nuorten arkeen voidaan 
lisätä aikuisten tuomaa turvaa. 

ULKOMAILLA:
 60 % keräystuotosta ohjataan Kirkon Ulkomaanavun 
katastrofirahaston kautta kehittyvien maiden autta-
miseen. Rahaston avulla pystytään käynnistämään ja 
toteuttamaan hätäaputoimenpiteitä kehittyvien mai-
den humanitaarisissa katastrofeissa. Esimerkkimaana 
on Etelä-Sudan.

KOTIMAASSA: 
20 % keräystuotosta jää keräävälle seurakunnalle ah-
dingossa olevien nuorten tukemiseksi tehtävään työ-
hön sekä diakonia-avustuksiin.

20 % ohjataan Lasten ja nuorten keskukselle, joka 
kehittää etsivän nuorisotyön Saapas-toimintaa sekä 
Moottoripaja ja Perheystävä toimintoja tarjoten lisää 
turvallisia aikuisia nuorten arkeen. 
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HARTAUS 
Ylimääräisestä syntyy kaunista ja tarpeellista

nuori on jäänyt yksin ja tarvitsee apua, aikuisten tu-
kea, turvaa ja läsnäoloa. 

Yhteisvastuukeräykseen voi osallistua monin tavoin, 
esimerkiksi ostamalla avaimenperän, joka on valmis-
tettu omenamehun valmistuksessa ylijäävästä omena-
kuidusta. Avaimenperä on kestävä ja ekologinen. Se 
on kaunis ja tarpeellinen. Se on usein piilossa – tas-
kussa tai laukussa. Se ei näy muille, mutta se on. Täl-
laista syntyy ylijäävästä omanakuidusta. Kaunista ja 
tarpeellista on myös kaikki, mitä voimme tehdä Yh-
teisvastuun turvin. Avaimenperässä olevaan Yhteis-
vastuun sydämeen kätkeytyy rukous kaikkien niiden 
puolesta, jotka tuntevat olevansa ylijäämää, tarpeetto-
mia tai joita kukaan ei näe. Arjen keskellä otan avai-
men käteeni useita kertona, samalla kun avaan oven, 
pyöränlukon tai käynnistän auton – samassa ohikii-
tävässä hetkessä huokaan Jumalan puoleen – Jumala, 
Sinä näet jokaisen, joka tarvitsee Sinua. 

”Jos saisin tietää, että huomenna tulisi maailmanlop-
pu, istuttaisin tänään omenapuun,” kerrotaan Mart-
ti Lutherin sanoneen. Voi olla, että uskonpuhdistaja 
Martti Lutherin ei ole täsmälleen näin sanonut, mutta 
ajatus on kuitenkin toivoa täynnä, ja sitä on myös Yh-
teisvastuu. 

Yhteisvastuu nostaa otsikoihin asiat, jotka eivät ta-
vallisesti ole etusivulla, ja tuo toivoa sinne missä sitä 
joskus on vaikea löytää. Koronapandemia on vaikut-
tanut kaikkien ihmisten elämään koko maapallolla 
kahden vuoden ajan. Aikuiset ovat joutuneet miet-
timään monta asiaa uudelleen – monet myös työn, 
toimeentulon ja läheistenkin ihmisten tapaamisen 
mahdollisuudet. Aikuiselle kaksi vuotta on kuitenkin 
lyhyt aika elämässä. Lapsille ja nuorille kaksi vuotta 
on paljon. Pandemia on koetellut niin Suomessa kuin 
maailman katastrofialueilla. Tänä vuonna Yhteisvas-
tuukeräys haluaa antaa nuorille tulevaisuuden.  Moni 

Rukous
Hyvä Jumala, joskus tuntuu, että olet kaukana. 
Kiitos että silti voin luottaa, että olet.

Sinä näet jokaisen, joka tarvitsee toista ihmistä. 
Anna minun olla avuksi toisille, lähellä asuville 
tutuille nuorille sekä kaukana katastrofialueilla 
oleville nuorille. Rukoilen, että yksikään lapsi ja 
nuori ei jäisi yksin.  
Aamen.

Nina Silander, Kirkkopalvelut
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HARTAUS 
Kun tärkeintä onkin paikalleen jääminen

ni kodistani käsin. Monet kotimaiset avustusjärjestöt 
ovat tarjonneet mahdollisuuksia ruokapakettien lah-
joittamiseen ja kutsuneet puhelinrinkiin kotona ole-
vien vanhuksien piristämiseksi.

Yhteisvastuukeräys mahdollistaa liikkeen kauempa-
na olevan lähimmäisen avuksi. Vuoden 2022 tuotoil-
la tuemme nuoria, jotka kärsivät Koronapandemian 
seurauksista. Laadukkaan koulutuksen ja muiden tu-
kitoimintojen kautta monelle nuorelle tai perheelle ei 
“tärkeintä ole lähteminen”, vaan mahdollisuus tulevai-
suuteen ja paikalle jäämiseen.

Opiskeluaikoina vierailin Otaniemessä asuvan ystävä-
ni kommuunissa, jonka oveen oli teipattu vähän hata-
rin saksiottein leikattu lehtileike. Siinä luki: “tärkeintä 
on lähteminen”. Vaikka viittaus oli kämpässä asuvien 
mielestä lähinnä hassun hauska muistutus vierailu-
ajan sopivasta kestosta, ja ajoissa kotiin lähtemisestä, 
olen pysähtynyt usein miettimään lähtemisen tärke-
yttä sekä sen tarkoitusta. Lähteminen on liikettä jota-
kin kohti ja pois jostain.

Kristinuskon ammoisina alkuaikoina lähteminen oli 
lähetystyön perusajatus. Raamatussa Jeesus kehottaa: 
“Menkää siis ja tehkää kaikki lapset minun opetus-
lapsikseni” (Matt. 28:19). Ja niin opetuslapset lähtivät 
matkaan. Yhtä mahtaviin tarkoituksiin en ole lähtenyt 
omassa elämässäni. Siinä lähteminen on tarkoittanut 
omasta arjesta poistumista: lähden lomalle, lähden 
matkaan, lähden kotoa pois töihin, kouluun tai mil-
loin mihinkin. Minulle, nuorelle aikuiselle, lähtemi-
nen on ollut helppoa, hauskaa ja merkinnyt jotain 
uutta. Aina vuoden 2020 alkuun asti, jolloin korona-
pandemian rajoitukset tulivat osaksi päivääni. En voi-
nut lähteä, mutta monet liikkuivat myös silloin. Eivät 
ilosta vaan tarpeesta.

Toisille lähteminen on pakko. Se merkitset kodin jät-
tämistä, ei sinne palaamista. Tällä hetkellä maailmassa 
on noin 82,4 miljoonaa pakolaista, joista 48 miljoonaa 
ovat joutuneet siirtymään oman kotimaansa sisällä 
pois konfliktialueilta. Yhteisvastuukeräyksen ulko-
maankohteessa Etelä-Sudanissa kuivuutta ja konflik-
teja on joutunut pakenemaan noin neljä miljoonaa 
ihmistä. Osa heistä on lähtenyt ympäröiviin naapuri-
maihin ja osa liikkunut maan sisällä. Vuonna 2020 tätä 
haasteellista tilannetta on vaikeuttanut koronapande-
mia. Näille kotinsa jättäneille ihmisille tärkeintä on 
ollut lähteminen. Ei vapaasta tahdosta, vaan pakosta.

Raamatusta löytyy useampi vertaus lähtemiseen, mut-
ta yksi lempikohdistani kuuluu näin: “Minun tahtoni 
on, että te lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää, sitä 
hedelmää, joka pysyy” (Joh 15:16). Pandemiasta huo-
limatta olen voinut liikkua lähemmäksi lähimmäistä-

Rukous:
Pyhä Jumala. Kiitos, kun saan kulkea ja mennä, 
tutkia ja ihmetellä.
Siunaa heitä, joiden matka on alkanut pakosta, 
pelosta tai huolesta tulevaisuudesta. 
Ole läsnä, huolla ja vahvista meitä kaikkia.
Aamen

Virsi 509 

Tuulia Kokkonen, Kirkon Ulkomaanapu
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HARTAUS 
Millaisena aikuisena sinut muistetaan?

RAAMATUNSANAT:
Kol. 3: 12–15
Te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja hänelle 
rakkaita, pukeutukaa siis sydämelliseen armah-
tavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lem-
peyteen ja kärsivällisyyteen. Pitäkää huolta, että 
tulette toimeen keskenänne, antakaa anteeksi 
toisillenne, vaikka teillä olisikin moittimisen ai-
hetta. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, 
niin antakaa tekin. Mutta kaiken kruunuksi tul-
koon rakkaus, sillä se tekee kaiken täydelliseksi. 
Vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rau-
ha, johon teidät on yhden ja saman ruumiin jäse-
ninä kutsuttu. Olkaa myös kiitollisia.

RUKOUS:
Rakas taivaallinen Isä
auta minua olemaan turvallinen aikuinen lapsille 
ja nuorille
auta minua näkemään, kuuntelemaan ja ym-
märtämään.
Aamen.

Kun ajattelet lapsuuttasi ja nuoruuttasi muistelet ehkä 
vanhempiesi lisäksi muutamaa aikuista, jotka mer-
kitsivät sinulle paljon. Ehkä oli opettaja, joka herätti 
kiinnostuksesi jotain oppiainetta kohtaan ja jopa vai-
kutti ammattivalintaasi. Vai oliko sinulla vapaa-ajan-
harrastuksessa ohjaaja, joka todella näki sinut? Ken-
ties joku isovanhemmistasi oli tukesi ja turvasi? 

Todennäköisesti ympärilläsi oli myös aikuisia, joihin 
suhtauduit varauksella. He tuntuivat vastenmielisiltä tai 
jopa pelottavilta. Oli sellaista aikuisten käyttäytymistä, 
jota päätit olla seuraamatta, kun itse kasvat aikuiseksi.

Lapsuus ja nuoruus ovat ne osat elämänkaaresta, jol-
loin persoona, elämänkatsomus ja arvot suurilta osin 
muovautuvat. Kuka minä olen, millainen haluan olla, 
mikä on oikein tai väärin ja mikä on elämäni tarkoi-
tus, ovat kysymyksiä, jotka nousevat esille. Aikuiset 
kysyvät usein lapsilta ja nuorilta mikä sinusta tulee 
isona mutta tärkeämpää olisi, jos heiltä kysyttäisiin; 
miten sinä voit, mitä ajattelet ja mitä mieltä sinä olet? 
Silloin lapsen tai nuoren ei tarvitse pohtia elämän 
suuria kysymyksiä yksin.

Kaiken lisäksi nykypäivän lapset ja nuoret kohtaavat 
haasteita, joihin meillä aikuisillakaan ei ole suoria 
ratkaisun keinoja.  Sellaisia ovat esimerkiksi ilmas-
tonmuutos, koronapandemia ja sosiaalisen median 
paineet. 

Sanotaan että nuorissa on tulevaisuus, mutta jotta se 
olisi kokonaan totta, nuorten on uskottava tulevai-
suuteen ja omiin mahdollisuuksiinsa vaikuttaa siihen, 
miltä tulevaisuus näyttää. Jotta se onnistuisi,  meidän 
aikuisten pitää luopua toiminta- ja ajatusmalleista, 
jotka eivät tue kestävää kehitystä. Sellaisia ovat muun 
muassa liikakulutus ja usko siihen, että jokainen on 
oman onnensa seppä.

Millaisena haluat, että sinut muistetaan? Oletko sinä 
se, joka valaa uskoa, toivoa ja rakkautta lasten ja nuor-
ten sydämiin? Oletko sinä se aikuinen, joka kuuntelee 
heitä ja antaa heille rohkeutta muuttaa maailmaa?  Kaj-Mikael Wredlund, Kirkon Ulkomaanapu
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HARTAUS 
Lähimmäisenrakkaus 

koajan miettiä tartuntoja. Aadaakaa ei oo voinu nähdä 
livenä sataan vuoteen ku sillä sen äidillä on se syöpä ja 
siks ne joutuu elää tosi varovasti koko ajan. Iskoillatki on 
taas peruttu. Pitäskö laittaa Minkalle viestii, se on ihan 
jees nuorisotyöntekijä ja sano, että sille voi aina tulla pu-
huu, jos joku painaa mieltä?  Oispa ees joskus niin, et joku 
kysyis miten menee, eikä aina vaan et ”mulle voi tulla aina 
juttelee ihan milloin vaan tai laittaa viestii”

Känny kilahtaa. Joku kommentoi videoo. Palveluoperaa-
tiosaapas: “Hei, kurjaa että oot joutunu karanteeniin. Se 
voi olla välillä tosi rankkaa. Miten sulla menee? -Minka, 
Vieremän Saapas “

Raamatun teksti: 2. Kor. 1:4: “Hän rohkaisee meitä kai-
kissa ahdingoissamme, niin että me häneltä saamamme 
lohdutuksen voimalla jaksamme lohduttaa muita ahdin-
gossa olevia.”

Sen lisäksi, että asiat on hyvä sanoittaa lähimmäiselle, 
on meillä tarjolla onneksi myös yksi joka kuuntelee aina. 
Jumala on luvannut, että Hän kuulee huokauksetkin sil-
loin, kun sanoja ei löydy, mutta Hänellekin kannattaa 
asiat pukea myös ihan oikeiksi sanoiksi, silloin saatam-
me kuulla Hänen vastauksensakin selvemmin. Kokeil-
laan: “Rakas taivaan isä. Kiitos lähimmäisistä, niistä, jot-
ka pitävät meistä huolen, kun omat siivet eivät kannattele 
kunnolla. Auta meitä näkemään ympärillämme ne ihmi-
set ja tilanteet, joissa voimme osaltamme olla lähimmäise-
nä toiselle. Meillä kaikilla on elämässä asioita, ihmisiä ja 
tilanteita, joista meillä on huoli. Kuule siis, kun nyt kukin 
hiljaa tuomme asiamme eteesi. ----------------------

Kiitos, että kuulet, autat ja ymmärrät silloinkin, kun ku-
kaan muu ei niin tunnu tekevän. Aamen”

Lauluehdotuksia, NSV2020 
nro 96: Yhtä, nro 51: Onnentuoja, nro 46: Puhu ää-
nellä jonka kuulen, nro 123: Turvasatama, nro 119: 
Tahtosi tiellä

Kenelle: 12–21-vuotiaille nuorille.

Materiaali on käytettävissä hartautena esim. rippi-
koulussa, nuortenillassa, isoskoulutuksessa tai päivä-
navauksena yläkoulussa tai lukiossa (jätä pois tarvit-
taessa Raamatun teksti ja/tai rukous)

Elämässä tulee vastaan tilanteita, joissa omat voimat ei 
oikein riitä. Usein tilanteeseen auttaa jo se, jos asian saa 
kerrottua jollekin. Mielessä myllertävät tunteet ja ajatuk-
set jäsentyvät ja löytävät paikkansa sekä oikeat mittasuh-
teet, kun ne laittaa oikeasti sanoiksi. Sosiaalisen median 
hyvä puoli on se, että meistä jokainen voi olla kuunteleva 
korva ja tukeva olkapää toiselle silloinkin, kun kasvok-
kain tapaaminen ei ole mahdollista. 

Silloin, kun on oikeasti hankala olla, ei välttämättä myös-
kään jaksa tai osaa itse hakea apua ja tukea. Siksi on tär-
keää, että me kaikki osoitamme lähimmäisenrakkautta 
toisillemme kysymällä kuulumisia ja kuuntelemalla oi-
keasti ja aidosti vastaus. Joskus voi myös osua kohdalle 
niinkin hyvä tuuri, kuin tämän tarinan Amalla, että joku 
jossakin osaa lukea rivien välistä ja ottaa koppia silloin, 
kun sitä eniten tarvitsee.

Ama istuu takapihan keinussa ja selaa TikTokia. Mitähän 
laittais? Pitäskö tehdä ihan rehellinen video? Silleen, että 
”Taas ollaan karanteenissa, kiitos pikkusiskon päiväkotika-
vereiden, joilla oli ’vaan vähän allergiaa’. Koronahan se sit 
kuitenki oli. Ja taas kaikki on seis. Mua ahistaa ja v*****aa. 
Mä en vaa jaksa tätä paskaa enää yhtään päivää!”

Ama nostaa kameran ylös ja hymyilee kameralle: “Eipä 
tarvii mennä kouluun kahteen viikkooon! Karanteeni, 
Netflix, sohva, mässyt here I come!” 

Postattuaan TikTokiin Aman mieliala laski, kun mieleen 
nousi kaikki mikä menee päin peetä karanteenin takia. 
Meidän piti Eetun kaa nähdä huomenna ekaa kertaa sil-
leen ihan kaksin. Nyt seki meni pieleen eikä meiän jutusta 
varmaan tuu mitään. 2 viikkoo! Ihan sairaan pitkä aika. 
Mitä ihmettä mä teen täällä kotona niin kauan? En mä 
ees muista enää, millasta oli, kun ei tarvinu kaikessa ko- Tapu Sirkka/Lasten ja nuorten keskus ry
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Hyvä ystävä
Päivänavaus/ hartaus/ työskentely nuorille ystävyydestä

Kenelle: 15–21-vuotiaille nuorille ja aikuisille.

Materiaali on käytettävissä hartautena, sovellettuna 
päivänavauksena tai työskentelynä nuortenillassa/
isoskoulutuksessa keskustelukysymysten kanssa.

Jokainen tarvitsee hyviä ystäviä. Joku kaipaa niitä 
useamman ja toiselle riittää yksi tai kaksi oikein hy-
vää. Hyvän ystävän kanssa voi jutella tärkeistä asioista 
– niistäkin, jotka ovat hyvin henkilökohtaisia. Toisaal-
ta saa jutella ihan tavallisista asioista, kuulumisista ja 
mielenkiinnon kohteista. Hyvään ystävään voi luottaa 
silloin, kun tarvitsee apua tai tukea. Hyvän ystävän 
kanssa on kiva viettää aikaa. Voi olla, että aika suoras-
taan kiitää eteenpäin hänen kanssaan.

Jonatan on mielenkiintoinen hahmo Raamatussa. En-
simmäisessä Samuelin kirjassa kuvataan, että Jonatan 
oli Daavidin hyvä ystävä. Daavid on se kaveri, joka 
voitti Goljatin taistelussa ja josta tuli tuli myöhem-
min Israelin kuningas. Jonatanin ja Davidin ystävyyt-
tä kuvataan monipuolisesti Ensimmäisessä Samuelin 

kirjassa (Luvut 18–20). Siinä kerrotaan, että Jonatan 
antoi tavaroitaan Daavidille, kertoi myös Daavidille 
uhkaavista asioista, puhui Daavidista hyvää muille, 
halusi viettää aikaa Daavidin kanssa, suojeli ystävään-
sä ongelmien keskellä ja rohkaisi Daavidia silloin kun 
tilanne oli erityisen haastava. Kukapa meistä ei kaipai-
si rinnalleen tuollaista ystävää?

Ystävien saaminen ei kuitenkaan ole aina helppoa. Jos 
nykyisten ystävien kanssa menee sukset ristiin tai muut-
taa uudelle paikkakunnalle, saattaa päätyä tilanteeseen, 
ettei ystäviä ole lähellä. Silloin on tarvetta hyvälle ys-
tävälle. Mistä siis löytyisi ihmisiä, jotka jakavat omat 
mielenkiinnon kohteet tai arvot? Mistä löytää vielä sel-
laisen ihmisen, jolla on riittävästi aikaa, ja joka haluaisi 
rakentaa ystävyyttä kanssani? Monesti auttaa, kun on 
ystävällinen ihmisille, jotka ovat ympärillä. Kiinnostuu 
toisten asioista ja uskaltaa myös kertoa itselle tärkeistä 
asioista. Luottamaankin oppii vain luottamalla. Samoin 
on ystävyyden laita. Se vaatii rohkeutta ottaa askeleita 
syvempään tuntemiseen. Joskus ystävän löytäminen ja 
ystävyyden rakentuminen voi viedä paljonkin aikaa. 

Jatkuu seuraavalla sivulla.
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Keskustelukysymykset
• Millainen on hyvä ystävä?
• Miten ystävyyttä voi rakentaa?
• Miten pitäisi toimia silloin kun tuntuu yksinäiseltä 

eikä ole ystäviä?
• Miten kiusaamiseen pitäisi puuttua?
• Miten voin olla rakentamassa hyvää yhteishenkeä?
• Millaisia ystäväsi ovat?
• Miten toimin ystäviäni kohtaan?
• Millä tavoin puhut ystäväsi hyvää muille?

Laulu- ja musiikkiehdotuksia
Spotify: You’ve got a Friend (Carol King)
VK 509 Herra, elämääni
NSV2020 nro 108 Tilkkutäkki
NSV 2020 nro 42 Kaksi tavallista kättä

Raamatunteksti
1. Samuelin kirja 18: 1–4
Daavidin ja Saulin keskustelun jälkeen Jonatan 
kiintyi Daavidiin ja rakasti häntä tästä lähtien 
kuin omaa henkeään. Saul otti tuona päivänä 
Daavidin luokseen eikä päästänyt häntä enää 
palaamaan isänsä luo. Jonatan solmi Daavidin 
kanssa ystävyysliiton, sillä hän rakasti tätä kuin 
omaa henkeään. Hän riisui viittansa ja antoi sen 
Daavidille, samoin sotapaitansa, miekkansa, jou-
sensa ja vyönsäkin.

Rukous
Rakas Jeesus

Anna hyviä ystäviä. Sellaisia, joihin voin luottaa 
ja joille voin kertoa tärkeistä asioista. Kiitos niistä 
ihmisistä, jotka olet jo johdattanut elämääni. 

Auta, että osaisin olla hyvä ystävä. Ohjaa minua 
kohtelemaan ihmisiä hyvin ja rakkaudella.

Kiitos, että silloinkin kun on vaikeaa ja kun ei ole 
vierellä ihmistä johon turvautua, niin Sinä olet mi-
nut kanssani. Kiitos, ettet ole silloinkaan kaukana.

Ole niiden lähellä, joita kiusataan. Auta, lohduta 
ja ohjaa ihmisiä ympärillä niin, että kiusattu sai-
si apua ja kiusaaminen loppuisi. Anna viisautta 
puolustaa niitä, joita muut eivät puolusta. Anna 
voimia tukea niitä, jotka tarvitsevat apua. Kiitos, 
että näet meistä jokaisen. 

Kiitos kun kuulet rukoukseni.
Aamen.

Jaakko Niiles / Lasten ja nuorten keskus ry
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Etelä-Sudan muistipeli  

mässä voi kaikki pelata yhtä aikaa.
Voit käydä ennen peliä pelaajien kanssa kuvat läpi ja 
kertoa mitä kuvat esittää.

Yksinpeli tai joukkuepeli:
Jos pelaajia on yksi, tarkoitus on vain löytää kaikki 
korttiparit mahdollisimman pienellä määrällä yrityk-
siä ja samalla tutustua taustatietoihin.

Joukkuepelissä vastakkain kilpailee kaksi tai useam-
pia joukkueita. Joukkueen pelaajat nostavat kortteja 
vuorollaan, toiset oman joukkueen pelaajat saavat 
omalta paikaltaan neuvoa vuorossa olevaa pelaajaa.

Tietokilpailu muistipelin jälkeen:
Pelin päätyttyä jokainen kortteja pelissä saanut muo-
dostaa vuorotellen tietokilpailukysymyksiä voitto-
korttien pohjalta esim. Mitä värejä on Etelä-Sudanin 
lipussa?

Mitä enemmän pelaat, sitä enemmän opit Yhteisvas-
tuun kansainvälisen kohteen esimerkkimaasta Ete-
lä-Sudanista!

Pelin tarkoitus:
Pelin tarkoitus on löytää korttiparit nurin päin kään-
netyistä korteista mahdollisimman pienellä määrällä 
yrityksiä. 

Pelin tavoite:
Tavoitteena on pelin kuvien avulla tutustua Yhteisvas-
tuukeräyksen 2022 kansainvälisenä esimerkkikohtee-
na olevaan Etelä-Sudaniin ja oppia miten Yhteisvas-
tuu auttaa.

Ikäsuositus: 
Peli sopii kaikenikäisille. Kaikkein pienimpien kanssa 
ohjaaja hyödyntää korttien taustatietoja. Nuorten ja 
aikuisten kanssa pelaajat lukevat kuvatekstejä ja voi-
vat hakea aiheeseen lisätietoa muista Yhteisvastuun 
materiaaleista.

Pelin kulku:
Kortit sekoitetaan ja asetetaan pöydällä tai lattialla 
kuvapuoli alaspäin. Peli alkaa ja jokaisella vuorolla 
käännetään kaksi mitä tahansa pöydällä olevaa kort-
tia oikein päin niin, että kaikki näkevät kuvat. Jos 
käännettyjen korttien kuvat eivät ole samat, ne kään-
netään uudestaan nurin.

Jos kuvat ovat samat, pelaaja saa parin itselleen. Täs-
sä kohtaa hän lukee kuvatekstit ja kaikki voivat katsoa 
kuvia.

Alussa sovitun mukaisesti parin löytänyt saa jatkaa 
kääntämistä tai vuoro voi siirtyä seuraavalle.

Pelin voittaja: Se pelaaja, joka on kerännyt itselleen 
eniten kuvapareja.

Pelin ennakkovalmistelut:
Tulosta muistipelin kuvat värillisenä Yhteisvastuun 
verkkosivuilta. 

Liima ne paperille/ kartongille ja laminoi A4/A5 
kokoon. Tulosta useampi kuvasarja, jotta isossa ryh-

Pelin idea: Teija Turunen, Lieksan seurakunta 
Kuvat: KUA ja kampanjakuva

Yhteisvastuukeräyksesta 60% ohjataan 
Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahas-
toon. Koulujen ollessa suljettuina, Kirkon 
Ulkomaanapu on tukenut mm. etäkoulun-
käyntiä jakamalla radioita ja opetus on 
jatkunut radiokanavien välituksellä.

Yhteisvastuun avulla parannetaan 
Etelä-Sudanissa ihmisten ruokaturvaa ja 
mahdollisuuksia jälleenrakennukselle 
käteisavustuksilla, jakamalla viljelijöille 
siemeniä ja maataloustyökaluja sekä 
järjestämällä viljelykoulutusta. Hyvin 
tuottava pelto turvaa perheelle riittävän 
ravinnon. Kun satoa jää myös myyntiin, saa 
perhe pellosta myös toimeentuloa.

Kuva: KUA

Kuva: KUA

Yhteisvastuukeräyksesta 60% ohjataan 
Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahas-
toon. Koulujen ollessa suljettuina, Kirkon 
Ulkomaanapu on tukenut mm. etäkoulun-
käyntiä jakamalla radioita ja opetus on 
jatkunut radiokanavien välituksellä.

Yhteisvastuun avulla parannetaan 
Etelä-Sudanissa ihmisten ruokaturvaa ja 
mahdollisuuksia jälleenrakennukselle 
käteisavustuksilla, jakamalla viljelijöille 
siemeniä ja maataloustyökaluja sekä 
järjestämällä viljelykoulutusta. Hyvin 
tuottava pelto turvaa perheelle riittävän 
ravinnon. Kun satoa jää myös myyntiin, saa 
perhe pellosta myös toimeentuloa.

Kuva: KUA

Kuva: KUA

Yhteisvastuukeräyksessä apu menee perille. Keräystuotosta 60% ohjataan 
Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston kautta kehittyvien maiden autta-
miseen.

Yhteisvastuukeräyksessä apu menee perille. Keräystuotosta 40% käytetään 
Suomessa. 20% ohjataan Lasten ja Nuorten keskukselle, joka kehittää mm. 
etsivän nuorisotyön Saapas-toimintaa. Toiset 20% jää keräävälle seurakun-
nalle ahdingossa olevien Nuorten tukemiseen sekä diakonia-avustuksiin.

Kuva: kampanjakuva

Kuva: kampanjakuva
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Kun vähän väsyttää – kupillinen energiaa
Työskentely aikuisille

Se ei ole väsy. Se olen minä.
Väsy sanoo kaikenlaista. Sen lausuu asioita, joita 

myöhemmin katuu, jotka jättävät jälkensä sanojen 
molemmin puolin. Jos ei väsyään kanna, sen kantaa 
joku muu. Niin usein se olet ollut sinä. 

Sitä minä haluan pyytää anteeksi,  
ja muistuttaa, että vaikka olen usein väsynyt,  
niin sinuun, rakas pieni ihmiseni  
minä en koskaan väsy.”

Jaetaan toisillemme arkea. Mitä kertomus herätti 
sinussa? Jokainen saa vuorollaan halutessaan kertoa, 
miltä arki maistuu, mistä löytää energiaa ja voimaa, 
kun tuntuu että arki jyrää alleen. Jutellaan siitä, mikä 
merkitys kanssakulkijoilla ja esimerkiksi tällä ryhmäl-
lä on silloin, kun seinä todella meinaa kaatua päälle. 

Kysellään osallistujilta mistä kaikkialta ovat saaneet 
apua ja muistetaan kertoa tuen mahdollisuuksista 
mitä on tarjolla paikkakunnalla. Seurakunnan ja kau-
pungin nopeaa apua tarjoavat tahot on hyvä olla nä-
kyvillä pysyvästi tilan seinillä. 

Siirrytään voimaannuttaviin asioihin ja kuppityös-
kentelyyn. Keskustellaan, että mistä ryhmän van-
hemmat saavat voimaa ja energiaa? Kerätään ja kirja-
taan näkyville kaikki voimaa ja energiaa tuovat asiat. 
Osallistujat voivat kirjoittaa itselleen parhaat vinkit 
pieniin lappuihin.  

Usein pieni oma hetki kahvi -tai teekupin äärellä aut-
taa jaksamaan. Annetaan osallistujan valita erilaisista 
kupeista ja laseista itselle oma voimakuppi. 

Koristellaan kupit posliinitusseilla ja kerätään kuppei-
hin itselle muutama voimaa tuova paperilappu arjen 
jaksamiseen.

Kootaan kupit keskelle ja hiljennytään hetkeksi.

Jatkuu seuraavalla sivulla.

Työskentelyssä käsitellään vanhempien jaksamista 
lapsiperhearjessa ja toimitaan vertaistukena toisil-
le. Soveltuu esim. perhekerhoon ja perheleirille. 

Jos lapset ovat mukana tulee tempo ja taso valita 
tilanteen mukaan. Kesto noin 30–60 min. 

Tarvitaan:
• Erilaisia kuppeja ja laseja 
• Lasimaalaukseen ja värittämiseen soveltuvia tusse-

ja/värejä (ja tila jossa on uuni tussivärin kiinnittämi-
seen) ja pieniä kivoja paperilappusia kuppien sisään

• Tieto paikkakunnan perhepalveluista, jotka sillä 
hetkellä tarjolla ja yhteystiedot esille

Aloitus 
Jutustelua omasta ajasta. Mitä se on, mitä se merkitsee 
ja mistä sitä löytää lapsiarjen, omien isovanhempien/ 
vanhempien sairastelun, uusperheen, parisuhteen, 
työn, opiskelun ja vaatimusten ristitulessa?

Esimerkkikertomus ohjaajalta tai pyydettynä osallis-
tujalta tai alla oleva kertomus (Facebook/ Sekunnit ja 
tunnit Hanna Kivisalo):
“Älä usko ärähdyksiäni, joita päästelin, kun kannoin 
likaisia lautasia. Älä huokauksia, joita puhaltelin, kun 
odotin unta vieressäsi ja sinä selitit ja selitit.

Älä usko kivahdusta, joka yllätti itsenikin, kun 
sanoit ”jutellaan äiti”.  Sitä, joka tyhjensi sinut kuin 
rikkinäisen ilmapallon.

Älä usko niistä mitään.
Se oli väsy, joka puhui enkä minä.
Usko ennemmin itkua, joka pyrki esiin, kun palasit 

huoneeseen ja ojensit paperin, jolle olit piirtänyt ison 
sydämen, jossa oli sinun ja minun nimeni.

Usko suukkoja, joita painoin otsalle nukahdettuasi. 
Usko kuiskauksia kattojen yli, joita lausuin kohoilevan 
rintakehän tahtiin vetäessäni päällesi taivaan peittoa.

Usko kasvojeni hymyä, kun selität koulupäivästä niin 
tosissasi, että hiussuortuvat hyppivät otsallasi. Usko, 
kun ihmettelen, miten kaikista ihmisistä juuri minä 
sain sinut. 

Usko, kun pyydän anteeksi. 
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Rukous kuppien äärellä
Rakas Taivaan Isä, hyvä Jumala.

Sinä näet meidän arkemme, sen ilot ja murheet. 
Väsymyksen ja epätoivonkin hetket.

Vahvista ja rohkaise meitä, kun väsyttää.
Auta meitä näkemään elämän kauniit puolet, 
kun itse emme tahdo jaksaa. 

Auta meitä näkemään toisen ihmisen väsymys ja 
taakat ja opeta ja ohjaa meitä auttamaan toinen 
toisiamme.

Siunaa minua niin, että jaksan rakastaa rakkai-
tani ja itseäni.

Siunaa meidän lapsia ja kaikkia maailman lapsia 
ja meidän rakkaita tässä lähellä ja kaukana.
Kiitos lupauksestasi pitää meistä huolta.

Kuule meitä.
Aamen.

Musiikki: Voimabiisi Pelle Miljoona, Olen kaunis.
VK 338 Päivä vain ja hetki kerrallansa
VK 471 Hyvä Jumala, kiitän kodista

Päätös ilman hartautta:
Kerätään kupit keskelle ja katsellaan niitä.

Kupit tässä keskellä on kaikki erilaisia. 

Kaikki ovat kuitenkin kuppeja tai laseja. Hassuja, 
kuluneita, vanhanaikaisia, retroja, elämää nähneitä, 
mutta kaikilla on sama tarkoitus. Tarjota juotavaa, 
virkistävää, herättävää, lääkitsevää, - mitä milloinkin. 

Kuppien pinnassa tai sisään on kerätty pieniä muistu-
tuksia ja vinkkejä jaksamiseen. 

Sinun hyvinvointisi on tärkeintä. Kun sinä voit mah-
dollisimman hyvin sitä voi silloin tehdä myös lapsesi. 
Olet mittaamattoman arvokas. Pidä itsestäsi huolta. 
Kippis arjelle! 

Hanna Rajalin / Lasten ja nuorten keskus ry
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Hyvän mielen tarjouskauppa
Toimintaidea perheille

Idea: Perheet haastetaan tarjoamaan toisen lapsiper-
heen tueksi jokin kiva teko arjessa jaksamiseksi ja halu-
tessaan samalla voi myös pyytää itselleen apua.

Kesto: Hyvän mielen tarjouskauppa voidaan yhdessä 
perheiden kanssa sopia kestämään esimerkiksi yhden 
kerhokerran tai vaikka kaksi kuukautta. Jos hyvän mie-
len tarjouskauppa lähtee elämään, voi tästä tulla vaikka 
pysyvä osa toiminnan sisältöä.

Tarjouskauppa voi toteutua ryhmän tapaamispaikan 
seinällä, jonne kirjataan kivoille paperipohjille tarjot-
tavia asioita, tai soveltaen esim. WhatsApp-ryhmässä. 
Seinälle tehdään paikat tarjouksille ja pyynnöille.

Tarjottava asia voi olla esimerkiksi lapsen hoitaminen 
hetken aikaa, kaupassakäyntiapu, hyvän kirjan vaih-
to, pienten vaatteiden vaihtaminen, parhaan reseptin 
vaihto, lounasseuran tarjoaminen, päiväkahvit ym. 

Seinän paperipohjille voidaan kirjoittaa esimerkiksi: 
”tarjolla punaiset villasukat” 
”tarjolla lounashetki”  
”kaivataan tuoretta leipää”
”kaivataan leikkikaveria hiekkalaatikolle”

Ryhmän tulee laatia yhteiset periaatteet, miten oma hyvä 
teko tarjotaan ja miten tekoa pyydetään. Miten yhteys-
tiedot vaihdetaan, jos tarjouskauppa kestää pidempään? 
Mitä pitää huomioida jos ryhmä on avoin tai kiinteä? 
Muistetaan huomioida paikalliset variaatiot. 

Somessa voidaan käyttää tunnistetta 
#hyvänmielentarjouskauppa

Vinkki: Haasta mukaan myös kaupungin muut per-
hekerhot/ avoimet kohtaamispaikat tai naapuri seura-
kunnan perhetoiminta.

Mitä hyvää mieltä ja jaksamista tukevaa meidän ker-
homme, antaa teidän kerhollenne/ ryhmälle / kohtaa-
mispaikalle?

Hanna Rajalin / Lasten ja nuorten keskus ry
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Helmenkalastaja
Toimintaidea lapsille kaveritaidoista

Kenelle: 3–8-vuotiaille, esimerkiksi kerhossa ja iltapäivätoiminnassa. Työskentelyn 
tarkoituksena on kaveritaitojen harjoittaminen ja ryhmän turvallisuuden vahvista-
minen kouluikäisten kanssa.  
 
Kesto: Noin kaksi tuntia, jos lapset ovat mukana valmisteluissa. Jos ryhmä on suuri 
<20 voi ryhmän jakaa kahteen osaan.
 

Leikin purku: Jutellaan ryhmän kanssa kosketuk-
sesta. Miltä autopesulan kosketus sinusta tuntui? Jos 
mahdollista jokainen saa sanoa oman kokemuksensa. 
Korostetaan että jokaisen kokemus on oma ja tärkeä. 
Korona-aikana olemme pyrkineet välttämään koske-
tusta. Mitä ajattelette korona-ajan merkinneen meil-
le ihmisille? Lapsille, nuorille, aikuisille, vanhuksille, 
yksinäisille, sairaille, rohkeille, ujoille?

 
Tunne- ja kaveritaidot ovat tärkeitä erilaisissa ryhmis-
sä. Tunnetaidot auttavat tunnistamaan omia tunteita 
ja säätelemään niitä erilaisiin tilanteisiin sopiviksi. 
Tunne- ja kaveritaidot auttavat huomaamaan ja ym-
märtämään toisten tunteita. Kaveritaitoihin kuuluu 
tämän lisäksi omien ja toisten mielipiteiden kunnioit-
taminen, yhteistyötaidot, kyky tutustua uusiin ihmi-
siin, selviytyminen ristiriitatilanteista ja puolustautu-
minen sekä avun pyytäminen tarvittaessa. 

Tunne- ja kaveritaitojen harjoittelu auttaa lasta arvos-
tamaan itseään, huomioimaan toisia ja selviytymään 
haasteista. Toisille tämä on haastavampaa kuin toisil-
le, mutta kaikki tarvitsevat tähän jatkuvasti apua, kan-
nustusta ja tukea.

Aloitus: Johdattele ryhmä teemaan omin sanoin. 

Lämmittelyleikki: Autopesula, jossa tavoitteena on 
kokea ryhmässä turvallisesti ja kivasti läheisyyttä. 

Leikin ohjeet: Rakennetaan yhdessä autopesula yh-
dessä valittuun ja sopivaan tilaan. Mietitään ja etsi-
tään mitä autonpesuun tarvittavia välineitä kerhosta 
löytyy? Esimerkiksi pesusieniä, liinoja, pyyhkeitä, kä-
sipaperia ja maaliteloja. Leikki alkaa niin, että mää-
ritellään pesulan pesuohjelmat (eli kuinka paljon 
kosketusta missäkin pesussa on): esimerkiksi pelkkä 
kuivaus (huiveilla heiluttelu), hienopesu (vain hel-
lää kosketusta), vanteiden pesu (pelkät kerhotossut), 
superpesu (maalitelat ja hartiahieronnat), jne. lapset 
voivat keksiä monenlaisia pesuja. Sitten jokainen on 
vuorollaan auto ja toiset pesukoneita tai pesulan työn-
tekijöitä. Auto ajaa pesulaan, ja lapsi valitsee autope-
sun, jonka mukaan leikitään. Toinen leikki seuraavalla sivulla.
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Toinen leikki: Helmenkalastaja
Tavoitteena on löytää itsestään hyviä puolia kaverina.

Leikin ohjeet: Tilaan piilotetaan runsaasti helmiä. 
Niin monta, että on oletettavasti jokainen löytää 
muutaman. Osallistujille jaetaan keruuväline, esimer-
kiksi muovimuki. Helmien kalastelu eli etsiminen 
aloitetaan yhtä aikaa. Kun kaikki helmet ovat löyty-
neet, istutaan yhdessä alas piiriin ja lasketaan jokaisen 
helmet. 

Tilanne muodostuu varmasti luonnostaan kilpailuksi 
ja tästä saakin hyvän sillan kaveritaidot teemaan. Jotta 
ryhmässä on kaikkien hyvä olla, on jokaisen vastuulla 
pitää huolta omasta kaveriosaamisestaan. 

Käydään läpi helmet. Osallistuja luettelee yhden hy-
vän kaveritaidon löytämiensä helmien lukumäärän 
mukaan ja vie helmi kerrallaan taidon ja helmen pii-
rin keskellä olevaan astiaan. Aikuinen kerää ja kirjaa 
helmet eli kaveritaidot kaikkien näkyville kerhotilan 
seinään.

Hartaus: Jokainen lapsi ja aikuinen työskentelee hiljaa 
itsekseen Värinauttien tehtäväpaperin kanssa. Valmis 
tehtävä: https://www.varinautit.fi/wp-content/up-
loads/2021/01/kaveritaitojen_kartoitus.pdf

Taustalla voi soida mukava rauhallinen musiikki. Jo-
kainen täyttää tehtävää itsekseen. 

Ohjaaja päättää käykö jokaisen lapsen kanssa tehtävää 
jossain tilanteessa yhdessä läpi, käytetäänkö sitä van-
hempainvarteissa vai jääkö se lapselle itselleen.

Kun tehtävä on saatu valmiiksi, istutaan helmipur-
kin vierelle. Katsellaan helmiä ja ryhmän jäseniä. Ju-
tellaan meidän ryhmästä ja kaveritaidoista ja niiden 
merkityksestä. Ohjaaja kertoo omasta näkökulmas-
taan, miten itse vastasi kysymyksiin ja missä itsellä on 
kehittymisen varaa. Korostetaan ettei kaveritaidoissa 
ole koskaan täydellinen, vaan niitä jokainen opettelee 
läpi koko elämän. 

Rukous: 
Rakas taivaan Isä, Pyhä Jumala. Opeta ja auta 
meitä täällä iltapäiväkerhossa olemaan hyvä ka-
veri kaikille. Opeta meille hyviä kaveritaitoja. 
Anna meille anteeksi ettemme aina osaa, ja opeta 
meitä antamaan anteeksi kaverille, joka ei aina 
osaa. Siunaa meitä ja pidä meistä ja kaikista rak-
kaistamme hyvää huolta. 
Aamen.

Laulu: Hyvä Kaveri Laula kanssani Hyvä Kaveri (laulu 
ja sanat) LAULA KANSSANI YouTubesta

Lisämateriaalia: 
https://mieli.fi/materiaalit-ja-koulutukset/materiaa-
lit/tunne-ja-kaveritaitokortit-2/ Mieli ry Tunne- ja 
kaveritaitokortit alakouluun

https://www.varinautit.fi/ Paljon valmista materiaa-
lian mm. kaveritaidoista

Hanna Rajalin / Lasten ja nuorten keskus ry

https://www.varinautit.fi/wp-content/uploads/2021/01/kaveritaitojen_kartoitus.pdf
https://www.varinautit.fi/wp-content/uploads/2021/01/kaveritaitojen_kartoitus.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=NgZvITl7TMA
https://www.youtube.com/watch?v=NgZvITl7TMA
https://mieli.fi/materiaalit-ja-koulutukset/materiaalit/tunne-ja-kaveritaitokortit-2/
https://mieli.fi/materiaalit-ja-koulutukset/materiaalit/tunne-ja-kaveritaitokortit-2/
https://www.varinautit.fi/
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Hymy ilman huulia
Toimintaidea lapsille tunnetaidoista

helppoa tunnistaa tuttu aikuinen, jos ei näe kasvoja 
kunnolla. Mistä tutun aikuisen tunnistaa? Entä onko 
helppoa tunnistaa, onko toinen iloinen tai kiukkui-
nen, jos toisen kasvoja ei näe kunnolla. Voiko vaikka 
äänestä tunnistaa onko toinen iloinen tai kiukkuinen.

Kokeillaan miltä näyttää iloinen ilme, jos kädet peittä-
vät hymyn. Näettekö iloisia silmiä? Entä miltä näyttää 
ilme, jos silmät ovat piilossa.

Jumala on luonut meidät ja kaikki meidän tunteet. Oli 
sinulla millainen olo mikä tahansa, iloinen, kiukkui-
nen tai vaikka ihan hassu, sinä olet arvokas aina.

Loppulaulu: Lasten virsi (2012) Valonsäde 108

Kenelle: 3–8-vuotiaille päiväkerhossa ja kerhoissa.

Työskentelyssä pohditaan tunteita ja niiden tun-
nistamista. Korona-aika on pienen lapsen elämässä 
pitkä ajanjakso, jopa puolet elämästä. Pienet lapset 
ovat opetelleet kaveritaitoja ja vuorovaikutusta ai-
kana, jolloin toisten tapaamista vältelty ja kasvo-
maskit ovat olleet käytössä yleisissä tiloissa. Miten 
silmät hymyilee, millaiset ovat kiukkuisen kädet tai 
surulliset jalat?

Tarvikkeet:
• tunnekortteja/fiiliskortit tulostettuna esim. Mieli ry, 

Tunnekortit varhaiskasvatukseen

Ollaan yhdessä piirissä. Ohjaaja johdattaa hetkeen 
hyödyntäen kerhon omia rutiineja.

Lämmittely laululeikki: Jumppalaulu (Pää, olkapää, 
peppu, polvet, varpaat)

Työskentely:
Oletteko huomanneet, että kun on oikein iloinen niin 
se ilo voi tuntua ihan varpaissa asti. (Heilutellaan var-
paita). Joskus voi olla niin iloinen olo, että tekee ihan 
mieli hyppiä ilosta. Ilo voi tuntua myös sormenpäissä. 
(Heilutellaan sormia). Se tuntuu silmissä (räpsytel-
lään silmiä) ja poskissa (silitellään poskia). Kokeillaan 
yhdessä millainen voisi olla iloinen ilme. Millainen 
olisi iloinen asento?

Levitetään nähtäville erilaisia tunnekortteja/fiiliskortit.
Katsellaan yhdessä näitä kuvia ja ihmetellään erilaisia 
ilmeitä. Mitkä kuvista on iloisia? Mistä sen tunnistaa? 
Mikä hahmon on tehnyt iloiseksi? Mitä muita tuntei-
ta kuvista löytyy? Onko joku surullinen? Onko joku 
hassulla tuulella? Mitä heille on voinut tapahtua? Ju-
tellaan lasten kanssa kuvista.  Tunteet näkyy ilmeissä, 
asennoissa, tavassa liikkua ja kuuluu äänessä. Jätetään 
valitut kuvat keskelle

Mutta ainahan me ei nähdä toista kokonaan. Jutel-
laan lasten kanssa aikuisten maskien käytöstä. Onko Marjukka Luoma / Lasten ja nuorten keskus ry

Rukous:
Rakas Taivaan Isä,
Kiitos kaikista tunteista. 
Kiitos, että rakastat meitä aina, olimmepa iloisia, 
kiukkuisia, surullisia tai ihan hassuja.
Auta meitä olemaan hyviä kavereita toisillemme.
Aamen.

Lisämateriaalia: 
Mieli ry Tunnekortit varhaiskasvatukseen
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Yhdessä on hyvä olla
Toimintaidea lapsille ihmisiä yhdistävistä asioista
 

voivat olla monenlaisia. Kaikkia maailman ihmisiä 
yhdistää ainakin se, että olemme jokainen Jumalan 
luomia ja Jumalan kuvia. Meitä yhdistää myös usko 
ja rakkaus, joista molemmista puhutaan Raamatussa. 

Uuden testamentin v. 2020 käännöksen mu-
kaan luen teille kirjeestä Filippiläisille (2:1-2,4): 
Kristus rohkaisee, rakkaus lohduttaa ja Henki yhdistää. 
Tunnemme myötätuntoa ja lämpöä, eikö totta? Siispä 
tehkää minut täydellisen iloiseksi olemalla yksimielisiä. 
Antakaa rakkauden yhdistää teidät niin, että pyritte 
samaan päämäärään. Älkää ajako omaa etuanne vaan 
toistenne parasta.

Rukoillaan rukoustalon avulla: 
Laitetaan sormet yhteen sormenpäistä, niin että käsis-
tä muodostuu talon katto “Hyvä Jumala, auta meitä 
toimimaan yhdessä toinen toisemme parasta ajatellen. 
Ja kun riitelemme, auta meitä sopimaan riitamme.”

Ja sitten laitetaan sormet ristiin “Rakas Jumala, näytä 
meille ne monet asiat mitkä meitä ihmisiä yhdistävät 
ja joiden kautta voimme tuoda hyviä asioita toisille ih-
misille. Aamen.”

Lauluehdotuksia: 
Yhdessä on hyvä olla. Laulutuuli 2003.
Rukous on silta. Virsikirja 931.
Ystävyys on yhteistä työtä. Laulutuuli 2003, Lasten 
veisukirja 2011.
Sydämen muotoinen (säv. ja san. Heli Ahvenainen). 
Lasten veisukirja 2011.

Kenelle: 6–11-vuotiaille kerhossa ja leirillä. Soveltaen 
sopii myös kaikenikäisille. 

Työskentelyn tarkoituksena on auttaa huomaa-
maan mikä kaikki meitä ihmisiä yhdistää ja miten 
ihmissuhteet meihin vaikuttaa. 

Tarvitaan:
• Sydämen muotoisia papereita, viisi kappaletta joka 

ryhmälle.
• Kyniä.

Jaetaan lapset 3–5 hengen ryhmiin ja annetaan ryh-
mälle viisi sydämenmuotoista paperilappua. Lasten 
tehtävänä on keksiä asioita, jotka yhdistävät heitä 
kaikkia ryhmässä ja kirjoittaa ne sydänlapuille.

Jos lasten on vaikea keksiä asioita, voi heitä neuvoa 
kysymällä esimerkiksi: Mistä väreistä pidätte? Osaa-
vatko kaikki jonkun tempun (esim. kuperkeikka) tai 
tehdä samanlaisen ilmeen? Mikä on lempiruokanne 
tai -kouluaineenne? Isommilta lapsilta voi myös ky-
syä, keksivätkö he asian, mikä ei ole yhteistä kenen-
kään muun pienryhmäläisen kanssa.

Kun ryhmät ovat keksineet toisiaan yhdistävät asiat, 
he tekevät still-kuvan/patsaan, joka kuvaa heidän 
keksimiänsä yhteisiä asioita ja jossa he jotenkin kos-
kettavat toisiaan. Ryhmät esittelevät teoksensa ja ker-
tovat sitten omaa ryhmäänsä yhdistävät asiat. Tämän 
jälkeen voidaan keskustella:
• Kuinka helppo/vaikea oli keksiä yhdistäviä asioita?
• Miltä yhdistävien asioiden löytyminen tuntui?

Meillä ihmisillä on luontainen tarve olla yhteydessä 
toisiin ihmisiin. Jutella ja leikkiä toisten kanssa, ker-
toa omat kuulumiset, kuulla mitä toiselle kuuluu. 
Yhteys toisiin on tärkeä asia. Kehitymme vuorovai-
kutuksessa, opimme osoittamaan myötätuntoa ja 
myötäiloa sekä tekemään asioita ryhmässä. Ystävys-
tyminen ja uusiin ihmisiin tutustuminen vaatii jut-
telua toisen kanssa, yhteisten asioiden löytämistä ja 
erilaisuuden ymmärtämistä. Ihmisiä yhdistävät asiat Kaisa Kahra / Lasten ja nuorten keskus ry
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Pitsaparty-perhetapahtuma “Ollaan yhdessä” 
Tapahtumaidea perheille 

pitsantekojärjestyksen (kuitenkin jos on gluteenitto-
mia osallistujia, tekevät he perheenä pitsansa ensin 
visailun päätyttyä). Visan jälkeen voidaan laulaa yh-
dessä ruokarukous. Tätä tapahtumaa varten musiikin 
ammattilainen Riikka Jäntti sävelsi uuden ruokaru-
kouksen, jota saa käyttää. 

Kun yksi perhe tekee pitsaansa, tapahtumatilaan on jär-
jestetty muille perheille mahdollisuuksia viettää aikaa 
yhdessä: perhe voi pelata yhdessä lautapeliä/askarrella/
rakentaa legoilla/lukea kirjoja, kunnes on oma vuoro 
tehdä pitsa ja syödä yhdessä perheen kanssa. 

Ruokapöytiin on jaettu valmiiksi illan teemaan sopi-
vat keskustelukortit “Ollaan yhdessä”, joiden tarkoitus 
on rohkaista keskustelemaan perheen kesken ja kuu-
lemaan mitä toisella on asiaa. Jo pienet lapset haluavat 
kuulla, mitä toiselle kuuluu. 

Kenelle: Aikuisille (huoltajat, kummit, isovanhem-
mat) ja 4–15-vuotiaille lapsille yhdessä. 

Voi toteuttaa jo olemassa olevan toiminnan sisällä tai 
omana tapahtumanaan. 

Työskentelyn tarkoituksena on luoda hetki perheel-
le toimia ja syödä yhdessä seurakunnan toiminnas-
sa ja näin vahvistaa perheen sisäistä dynamiikkaa 
ja keskusteluyhteyttä. Tapahtumatilassa tulee olla 
toimiva keittiö mahdollisimman nopealla uunilla 
varustettuna. 

Tarvitaan: 
• Vähintään kolme aikuista (työntekijöitä ja vapaaeh-

toisia): illan juontaja ja keittiövastuussa olevat.
• Kaupasta valmiita pitsapohjia, ketsuppia, päätäyte 

(myös kasvisversio), tomaatti, ananas, juustoraaste, 
mausteet. Jos seurakunnassa on mahdollisuus käyt-
tää hävikkiruokaa, niin kannattaa hyödyntää hävik-
kiä. Ruokailuvälineet ja juotavaa.

• Joko tapahtumatilasta löytyvät ajanviettotarpeet tai 
mukana tuoden.

• Valmiit keskustelukortit pöytiin.

Perheet ilmoittautuvat ennakkoon, jotta saadaan 
tietää pitsatarpeiden määrä ja erityisruokavaliot. 
Perheet saavat saapuessaan ensimmäisen tehtävän 
mietittäväksi: kukin perheenjäsen miettii valmiik-
si mielessään, että missä toiset perheenjäsenet ovat 
hyviä. Esim. lapsi miettii missä vanhemmat/mukana 
oleva aikuinen ja sisarus ovat hyviä. Kun kaikki per-
heet ovat saapuneet, järjestäjät esittäytyvät ja kertovat 
esimerkin omaisesti kollegoistaan kehun, että missä 
nämä ovat hyviä, jonka jälkeen perheet keskustelevat 
keskenään ja kertovat toisilleen kehunsa. Kehuja ei 
kerrota kaikille paikallaolijoille, harjoitus jaetaan vain 
perheen kesken. Jos perheen pienimmät eivät vielä 
osaa kertoa hyviä puolia perheenjäsenistään, voidaan 
heitä ohjeistaa antamaan esim. halaus/lentosuukko/
läpy perheenjäsenilleen. 

Tämän jälkeen pidetään lyhyt alkuvisa, joka määrää Keskustelukortit “Ollaan yhdessä” seuraavalla sivulla.
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Laulu toimii parhaiten kahdella ryhmällä. 

Esilaulaja / ryhmä 1:         "Salaattia, pizzaa, keittoa, wokkia."
Ryhmä 2                            "Siunaa, Jeesus, myös meidän kokkia.
Esilaulaja / ryhmä 1           Perunoita, pastaa, leipää ja kalaa.
Ryhmä 2                             Siunaa, Jeesus, joka herkkupalaa.

kaikki:                                Aamen, aamen...

säv. ja san. Riikka Jäntti

Ruokarukous / Salaattia, pizzaa

9

5











  

    

   

     

     





 

 
men.aamen,Aamen.aamen.Aa

pa laa.herk kujo kasus,JeeSiu naa,

ki a.kokmei dänmyössus,naa, JeeSiu

ja ka laa.lei päätaa,pasnoi ta,Pe ru

ki a.a, wokkeit tozaa,a, pizlaat ti1.Sa
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Toimittanut Tampereen Eteläisen seurakunnan tapahtumasta Kaisa Kahra / Lasten ja nuorten keskus ry

“Ollaan yhdessä!” -keskustelukortit

M i k ä  o l i  p a r a s ta  v i i m e 
v i i k o s s a?

M i tä  t y k k ä ät  t e h d ä 
va s e m m a l l a  p u o l e l l a 

i s t u va n  l ä h e i s e s i 
k a n s s a?

M i n k ä  l e f f a n 
h a l u a i s i t  k at s o a 

l ä h e i s t e s i  k a n s s a?

M i e t t i k ä ä  j o k i n 
r u o k a ,  m i s tä  k a i k k i 

p i d ät t e .

M i n n e  h a l u a i s i t 
m at k u s ta a  y h d e s s ä 
l ä h e i s t e s i  k a n s s a?

P o h t i k a a  m i k ä 
l e m m i k k i  s o p i s i 
k u l l e k i n  t e i s tä .

M i tä  o d o tat  
t u l e va lta  v i i k o lta?

M i tä  t o i v o i s i t  e t tä 
t e k i s i t t e  y h d e s s ä 

l ä h e i s t e s i  k a n s s a?
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Kakkuralli-perhetapahtuma “Kimpassa kisaillen”
Tapahtumaidea perheille tai nuorten toimintaan 

Kenelle: Aikuisille (huoltajat, kummit, isovanhem-
mat) ja lapsille 4–15-vuotiaille yhdessä tai sovellettu-
na nuorille nuortenillassa tai rippikoulussa. 

Työskentelyn tarkoituksena toimia joukkueena, 
vahvistaa keskinäistä yhteyttä ja luoda hyvää mieltä 
kisaavan tiimin keskuuteen, samalla kun pohditaan 
erilaisia auttamiseen liittyviä teemoja.

Voi toteuttaa jo olemassa olevan toiminnan sisällä 
tai omana tapahtumanaan.

Tarvitaan: 
• Sopiva tapahtumatila, jossa mahdollista käsitellä 

ruokaa ja syödä, sekä kisailla rasteilla.
• Vähintään kolme aikuista (työntekijöitä ja vapaaeh-

toisia): illan juontaja ja keittiön hoitajat.
• Kaupasta valmiita kakkupohjia tai seurakunnan 

keittiöstä tilattuja kakkulevyjä, hilloa, kermaa ja 
kakunkoristeita. Jos seurakunnassa mahdollisuus 
käyttää hävikkiruokaa, niin kannattaa hyödyntää se 
mahdollisuus. Ruokailuvälineet ja juotavaa.

• Kakun kokoamiseen ja koristelemiseen tarvittavia 
välineitä: tarjottimia, lautasia, veitsiä, lusikoita ym. 

• Paperia ja kyniä.

Perheet ilmoittautuvat ennakkoon, jotta saadaan tie-
tää kakkutarpeiden määrä ja erityisruokavaliot. Kak-
kurallissa kisaillaan eri rasteilla kakun osista. Rastit 
voivat olla tietovisoja tai toiminnallisia (myöhemmin 
esimerkkejä). Ensin kisataan kakkupohjasta ja sitten 
täytteistä ja koristeista. Rastin voittajat saavat aina 
eniten kyseisen rastin kakun osaa. Rastien voitot ja 
kakun osat jaetaan vasta kun kaikki rastit on käyty 
läpi. Sitten perhe pääsee rakentamaan aineksistaan 
kakun ja esittelemään muille osallistujille kakkunsa, 
jonka jälkeen perheet saavat syödä oman kakkunsa. 
Kostuketta (mehua/maitoa) annetaan jokaiselle per-
heelle tarpeen mukaan, siitä ei kisata. 

Yksinkertaisin ratkaisu on jakaa rastien kisaajien 
pisteet kahteen kategoriaan: kärjelle isompi määrä ja 
muille pienempi määrä. Eli kakkupohjia on vain kahta 

kokoa: iso pohja ja pieni pohja, hillo, kerma ja karkit 
annosteltu kahden kokoisiin astioihin valmiiksi. Kak-
kupohjakoot ja erikokoiset täyteastiat voi laittaa näh-
täville, jotta kisaajille hahmottuu mistä he kilpailevat. 

Rastimenestyksen myötä perheen kakku saattaa siis 
sisältää pienen palan pohjaa, sopivasti hilloa ja valta-
vasti kermaa, ja kakun päällä on vain muutama karkki 
koristeena tai ison pohjapalan, valtavasti hilloa, hyvin 
vähän kermaa ja monta karkkia. Alkuohjeistuksessa 
kannattaa nostaa tämä esille, ja tuoda se esiin haus-
kana kakkurallin yksityiskohtana. Huomioithan, että 
kakkumateriaalit on kuitenkin tarkoitus jakaa niin, 
että kaikki perheet saavat kasattua itselleen sellaisen 
kakun, josta riittää syötävää.

RASTI 1: Jonoon järjesty (Kakkupohja)
Perheet asettautuvat jonoon niin, että ensimmäisen 
kasvot ovat illan juontajaa kohti. Juontaja on mietti-
nyt etukäteen noin viisi aihetta, jonka mukaan perheet 
muodostavat jonon. Juontaja sanoo aiheen ja “hep”, 
jonka jälkeen perheet muodostavat jonon annetun 
aiheen mukaisesti. Esimerkiksi: Järjestykää jonoon 
pituusjärjestyksessä niin, että lyhin on edessä ja pi-
sin takana, hep! Muista aina kertoa, että miten aiheen 
mukaan järjestytään, kuka on edessä ja kuka takana. 
Mahdollisia jonoja: kengän numero, hiusten pituus, 
ikä. Juontaja voi myös joihinkin aiheisiin määrätä, että 
vanhemmat eivät saa puhua tai liikkua, vaan lapset te-
kevät järjestyksen. Pisteitä on jaossa perheiden mää-
rän verran, ja nopein joukkue saa eniten pisteitä jne. 

RASTI 2: Rikkinäinen faksi (Hillo) 
Tarvitaan valmiita yksinkertaisia piirustuksia (kuk-
ka, auto, talo jne), kynä ja paperia kullekin joukku-
eelle. Perheet asettautuvat jonossa istumaan lattial-
le ja kynä ja paperi annetaan jonon ensimmäiselle. 
Joukkueiden koossa saattaa olla eroja, joten perheitä 
ohjeistetaan toimimaan heille sopivalla tavalla, esim. 
jääkö vanhempi pois tai onko kaksi lasta vierekkäin 
piirtämässä. Kun jonot on valmiit, jonon viimeiselle 
näytetään piirustus, jonka hän piirtää edessään ole-
van selkään, joka piirtää hahmottamansa kuan seu-
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Rasteja voi keksiä enemmänkin ja juontaja määrittelee 
kuhunkin kisaan pisteytystavat. Silloin lisätään vaan 
joka rastille jokin kakkutäyte tai -koriste lisää (banaa-
nia, strösseliä ym.) Sillä aikaa kun lasketaan pisteitä 
ja jaetaan tarjottimille tiimien voittamia kakun osia, 
kootaan perheet omien pöytien ääreen ja juontaja 
esittää perheille lyhyitä keskustelukysymyksiä, joihin 
vastataan perheen kesken.

Keskustelukysymyksiä: 
1. Kuka teistä on eläinrakkain? Mikä on kunkin  

lempieläin?
2. Kertokaa toisillenne mistä asioista pidätte  

kodissanne?
3. Muistatteko toistenne toiset ja mahdolliset kol-

mannet ja neljännet nimet? Arvatkaa ja kertokaa. 

Kun perheet ovat saaneet kakun osansa ja rakentaneet 
kakkunsa, esitellään luomukset toisille perheille, jon-
ka jälkeen päästään tapahtuman herkulliseen osaan 
eli kakkujen syömiseen. 

raavalle jne. Ja lopulta jonon ensimmäinen piirtää 
sitten kuvan paperille. 

Juontaja päättää minkä ryhmän kuva on lähinnä alku-
peräistä ja saa eniten pisteitä, kuka seuraavaksi eniten 
jne. jolloin saadaan kasattua pisteet tästä kisasta.

Rasti 3: Tietovisa kirkon auttamistyöstä (Kerma): 
Toisten ihmisten auttaminen on kristittyjen tehtävä. 
Luukaan evankeliumissa (6:31) Jeesus sanoo “Kaikki 
minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heil-
le.” Kirkon diakoniatyö perustuu kristilliseen rakkau-
teen, ja antaa hengellistä, henkistä ja aineellista apua. 
Nyt tutustutaan kirkon auttamistyöhön tietovisaillen:

1. Diakonia tarkoittaa siis lähimmäisen palvelemis-
ta. Keitä kaikkia seurakuntasi diakoniatyö auttaa? 
(Esim. Vanhuksia, kehitysvammaisia, päihde- ja 
mielenterveyskuntoutujia, maahanmuuttajia, työt-
tömiä, perheitä).  1 p/oikeaksi tulkittava vastaus.

2. Jeesus auttoi ihmisiä. Mitä kaikkia kertomuksia 
Raamatusta muistat, joissa autetaan muita? (Esim. 
Nooa auttoi eläimiä, Mooses pelastettiin kaislako-
rista, Joonatan auttoi Daavidia, Jeesuksen ruok-
kimisihmeet kuten viisi leipää ja kaksi kalaa; Jee-
sus pesi opetuslasten jalat ja paransi sairaita; mitä 
kaikkea muuta?). 1 p/oikeaksi tulkittava vastaus.

3. Mistä tulee lyhenne KUA? 
A.    Kirkon ulkomaan auttajat
B.    Kirkon ulkomaanapu
C.    Kaikille ulkomailla apua
D.    Kristittyjen ulkomaanapu

Rasti 4: “Kuinka monta... muistatte 30 sekunnissa?” 
(Karkit)
Juontaja ottaa kellolla aikaa ja perheet kirjaavat pa-
perille ylös niin monta annetun kategorian mukaista 
asiaa kuin he ehtivät. 
1. väriä
2. automerkkiä
3. pitsatäytettä
4. eläintä
5. Mistä kaikesta sinulle/teille tulee hyvä mieli?

Toimittanut Tampereen Eteläisen seura-
kunnan tapahtumasta Kaisa Kahra / 

 Lasten ja nuorten keskus ry
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Kun tulee mokattua 
Työskentely nuorille auttamisesta

Jorilla on taas vauhti päällä. ADHD-diagnoosi on hie-
man helpottanut hänen elämäänsä, kun lääkitys on 
päästy aloittamaan. Hän alkaa pikkuhiljaa uskomaan, 
että pystyy asioihin eikä ole tyhmä tai laiska. Jorin-
kin koulupolku olisi ollut kovin erilainen, jos hän olisi 
saanut diagnoosin ja tukea koulunkäyntiin ennen täy-
si-ikäisyyttään. Sami luimistelee Jorin takana nolona. 
Hän tietää, että korttikeskustelua ei voi välttää.

”Kiva kun tulitte! Kahvi on ihan just valunut. Sulla on 
taas aika lailla vauhti päällä Jori. Istahdas hetkeksi ja 
hengittele. Mikäs se aamulla niin nukutti?” Piritta hy-
myilee kasatessaan sämpylöitä. ” Ja muistatko, kun on 
keskusteltu siitä, että jokaisella on oikeus itse kertoa 
kuulumisensa?”

Sami ja Jori istuvat sohvalle samalla, kun Tiina ja Juu-
so tulevat ovesta.

”Autatko Piritta mua, kun en tajua tosta Kela-jutusta 
taas mitään! Miksi noita hakemuksia ei voi tehdä sel-
keiksi niin, että tavallinenkin ihminen ymmärtäisi niis-
tä jotain? Saitko Pasi sitä tukivartta hommattua?”

Tiina ja Juuso ovat opiskelevat ammattikoulussa au-
topuolella. Tiina on muuttanut pari kuukautta sitten 
omaan asuntoon ja tarvitsee jonkin verran apua käy-
tännön asioiden hoidossa.

Nuoret istuvat kahvinurkkaukseen eriparisille tuoleil-
le. Puheensorina on taukoamatonta ja ilmapiiri on 
leppoisa. Kännyköistä näytetään Nettiauton parhaita 
aarteita ja haaveiden menopelejä. Kahvipöydän ääres-
tä Tiina ja Juuso siirtyvät tukivarren asennukseen ja 
Pasi pyytää Joria avuksi mopon kaasarin pariin. Mo-
pon korjailun ohessa Pasi ohimennen kysäisee, mitä 
Jori tarkoitti sanoessaan, että ei ole varma siitä, jatkaa-
ko koulussa.

Sami jää sohvan luokse norkoilemaan ja Piritta tarttuu 
härkää sarvista. ”Mikäs tää korttijuttu nyt oikein oli?”

Kenelle: 15-21-vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille 
nuortenilloissa tai leireillä. 

Työskentelyn tarkoituksena on herätellä nuoria 
pohtimaan avun antamista ja saamista, mokaami-
sesta selviämistä ja eteenpäin menemistä. Varattava 
aika: 45 min.

Piritta kääntelee avainta lukossa. ”Taas jumissa. Täytyy 
soittaa kiinteistön tyypeille, että tulisivat öljyämään tä-
män.” Temppuileva ovi aukeaa ja Piritta astuu sisään. 

”Pari pannullista kahvia termariin ja muutamia säm-
pylöitä valmiiksi”, Piritta miettii. ”Tiinalla on varmaan 
taas kaikki rahat menneet laskuihin ja viikko eletty 
nuudeleilla. Parempi laittaa vähän salaattia ja kurk-
kua leivän väliin ja hedelmiä tarjolle, niin saavat jotain 
tuorettakin.”

Diakoniatyöntekijä Piritta on pyörittänyt seurakunnan 
Moottoripajatoimintaa jo kolme vuotta yhdessä parin 
vapaaehtoisen ohjaajan kanssa. 

Pirittan voidellessa sämpylöitä astuu Pasi ovesta sisään 
tyytyväisenä vihellellen. ”Mä sain hommattua sen uuden 
tukivarren! Päästään sittenkin toukokuun ajotapahtu-
massa autoillakin kokeilemaan. Onko sieltä rengasliik-
keestä kuulunut? Lähteekö ne sponsoroimaan meitä?”

Pasi on toiminut pajalla vapaaehtoisohjaajana jo vuo-
den verran. Hän on pienestä pitäen harrastanut auto-
ja ja tietää niistä paljon. Ajotapahtumia on vuosittain 
pari kolme eri puolilla Suomea. Siellä Moottoripajojen 
nuoret pääsevät kisailemaan kelloa vastaan ja testaa-
maan rakentamiaan autoja sekä kohtaamaan toisiaan.

”Moi! Kuulittekste, että Samilta lähti kortti! Onks kah-
via? Mulla on hirvee nälkä. Mä nukuin aamulla pom-
miin enkä viittinyt enää mennä koululle, kun olis ollut 
vaan teoria-aineita ja muutenkaan en tiiä, jatkako mä 
siellä.” Jori ja Sami tulevat ovesta peräkanaa.
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Piritta ja Sami käyvät keskustelua vauhdin vaaroista, 
villieläimistä ja naapurin mummosta, joka köröttelee 
kauppaan. Yhdessä todetaan, että vauhdista on kiva 
nauttia, mutta sille on omat paikkansa suljetuissa ra-
taolosuhteissa turvallisesti, ei liikenteessä toisia vaa-
rantaen.

”Tiina, jos mä menen käynnistämään ton koneen, niin 
katotaanko se sun Kela-juttus? Jos musta voisi olla siinä 
jotain apua?” Piritta huikkaa Corollan alta pilkottavil-
le nilkoille. Ne heilahtavat ymmärryksen merkiksi.

Jokainen meistä hölmöilee joskus. Tulee tehtyä vääriä va-
lintoja ja huonoja päätöksiä. Hölmöilyjen aiheuttamien 
ongelmien ja muiden elämän haasteiden takana on kui-
tenkin ihminen. Jumalan luoma ja arvokas ihminen. 

Seurakunnassa niin nuoriso- kuin diakoniatyön läh-
tökohtana on, että ihminen on pyhä ja pyhää pitää 
kunnioittaa. Silloin, kun omat asiat tuntuvat olevan 
solmussa, on arkipäiväisistä kohtaamisista usein suu-
rin apu. Siitä, että joku kuulee sua, kun sulla on asiaa. 
Ja näkee sut, eikä vain sun ongelmia. Joskus voi myös 
olla kiva jutella aikuisen kanssa vaikka kissanpennuis-
ta, eikä aina elämän ongelmakohdista. Niitä on saatet-
tu jauhaa jo kuraattorin, opon, opettajan, psykologin, 
vanhempien, lääkärin ja vaikka kenen muun aikuisen 
kanssa. Toisaalta taas seurakunnan työntekijöillä on 
ammattitaitoa auttaa elämän haastavissa kohdissa ja 
kuunnella juuri niitä huolia ja murheita. Yhteisvas-
tuukeräyksen varoilla tuetaan monenlaista seurakun-
tien toimintaa, jossa kaikki tämä on mahdollista.

Keskustelukysymyksiä:
Millaisissa tilanteissa olet tarvinnut apua? Millaisissa 
tilanteissa olet itse auttanut toista? Milloin on helppo 
pyytää apua, entä milloin vaikeaa? Mistä kaikkialta 
voit pyytää apua?

Tarinan Sami oli onnistunut mokaamaan aika pahas-
ti. Piritta kohtasi hänet kuitenkin edelleen yhtä tär-

keänä ja arvokkaana nuorena kuin aikaisemminkin. 
Mieti tilannetta, jossa olet mokannut, mutta selvinnyt 
tilanteesta pienemmin seurauksin kuin ajattelit? Mikä 
vaikutti asiaan? Miltä auttaminen/avun saaminen 
tuntui? Muuttiko tapahtunut sinua ja tapojasi toimia?

Tapu Sirkka /Lasten ja nuorten keskus ry
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Mielenterveyden käsi
Työskentely nuorille mielen hyvinvoinnista

Kenelle: 15–21-vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille. 
Työskentelyä on helppo soveltaa myös kouluikäisten ja 
aikuisten toimintaan. 

Työskentelyn tarkoituksena on vahvistaa nuorten 
mielen hyvinvointia ja itsetuntemusta tarkastele-
malla, miten arkiset valinnat vaikuttavat omaan 
hyvinvointiin. 

Voi tehdä lyhyenä kuulumiskierroksena (10 min) 
tai keskustelutyöskentelynä (30–45 min)

Mielenterveyden käsi kertoo meille, miten arkiset 
asiat vaikuttavat mielemme hyvinvointiin. Seuraavan 
testin avulla voit tutkia, millaisia valintoja olet tehnyt 
viimeisen viikon aikana. Jokaiselle sormelle on oma 
väittämä. Mikäli vastaat väittämään kyllä, voit jät-
tää sormen pystyyn. Mikäli vastaat ei, taivuta sormi 
kämmentä vasten. Taivuta siis ne sormet, joissa olisi 
parantamisen varaa ja jätä pystyyn ne, jotka ovat hy-
vässä kunnossa:

• Peukalo – uni ja lepo: Oletko viimeisen viikon aika-
na nukkunut keskimäärin riittävästi? 

• Etusormi – ravinto ja ruokailu: Oletko syönyt päivit-
täin aamupalan?

• Keskisormi – ihmissuhteet ja tunteet: Oletko jaka-
nut kuulumisiasi viimeisen viikon aikana jonkun  
itsellesi tärkeän ihmisen kanssa?

• Nimetön – liikunta ja yhdessä liikkuminen: Oletko 
päässyt liikkumaan tällä viikolla ainakin kaksi ker-
taa niin, että sinulle on tullut lämmin?

• Pikkurilli – harrastukset ja luovuus: Oletko päässyt 
tämän viikon aikana tekemään jotakin itsellesi mie-
luista asiaa, jossa olet päässyt rentoutumaan?

Montako sormea jäi pystyyn ja montako taipui alas? 
Mitä se kertoo sinulle mielen hyvinvoinnista? Seuraa-
vien kysymysten avulla voit tarkastella eri osa-aluei-
ta hieman syvemmin. Mitä sinulle tänään kuuluu? 

Keskustelun tueksi

RAVINTO JA RUOKAILU 
• Mitä söit päivän aikana? 
• Söitkö rauhassa vai kiireessä? 

LIIKUNTA JA YHDESSÄ LIIKKUMINEN 
• Millaisen olon liikunta saa sinussa aikaan? 
• Liikutko jonkun kanssa? 

IHMISSUHTEET JA TUNTEET 
• Keitä tapasit tänään? 
• Mitä teet perheesi kanssa?   
• Kuunteletko ystäviäsi? 
• Mistä olet iloinen? Entä surullinen? 

HARRASTUKSET JA LUOVUUS
• Mitä hauskaa teet?
• Millaisesta tekemisestä nautit?

UNI JA LEPO
• Arvioi unen laatua ja määrää, mitä ajattelet siitä?
• Miten rentoudut ja lepäät?

ARVOT JA PÄIVITTÄISET VALINNAT
• Millaisia hyvää mieltä tuovia valintoja teet? 
• Mitä arvostat ja pidät tärkeänä

Kuva: Mieli ry. Lähde: https://mieli.fi/materiaa-
lit-ja-koulutukset/materiaalit/mielenterveyden-ka-
si-juliste/ Katsottu 13.9.2021

Toimittanut Mieli Ry:n materiaalista Jaakko Niiles / 
Lasten ja nuorten keskus ry

https://mieli.fi/materiaalit-ja-koulutukset/materiaalit/mielenterveyden-kasi-juliste/
https://mieli.fi/materiaalit-ja-koulutukset/materiaalit/mielenterveyden-kasi-juliste/
https://mieli.fi/materiaalit-ja-koulutukset/materiaalit/mielenterveyden-kasi-juliste/
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Tulevaisuuden muistelu
Työskentely nuorille

voi olla täysin abstrakti, jonkinlainen kuvaus matkas-
ta, aarrekartta tulevaisuuden tavoitteista ja haaveista 
tai ihan mitä tahansa. 

Ohjauksessa kiinnitetään huomioita positiivisen ajat-
telun tukemiseen. Lähdetään siitä, että kaikessa on-
nistutaan ja asioita osataan.

Nuoret voi jakaa pareihin tai 3-4 hengen ryhmiin, 
joissa nuoret kertovat työskentelyn aikana tulleista 
löydöistä ja ajatuksista. Tuotokset ovat henkilökohtai-
sia ja niistä voi kertoa toisille sen verran kuin itsestä 
hyvältä tuntuu.

Lauluehdotuksia esim. työskentelyn päättyessä käy-
tettäväksi
NSV2020: nro 97 On meillä unelma
NSV 2020: nro 105 Kuljeta ja johda
VK 525: Suurempi kuin sydämeni
       

Kenelle: 15–21-vuotiaille nuorille ja nuorille aikui-
sille. Työskentelyn voi toteuttaa esimerkiksi nuorten 
illassa tai -leirillä. 

Työskentelyn tarkoituksena auttaa nuoria pohti-
maan tulevaisuutta ja pääsemään lähemmäs tavoit-
teitaan. Varattava aika n. 30–45 min.

Tarvitaan:
• Paperia.
• Piirustus-, maalaus- ja kirjoitusvälineitä.
• Instrumentaalimusiikkia taustalle soimaan.

Luodaan rauhallinen tila, jossa taustalla voi soida hil-
jaista musiikkia. Nuorille varataan omat piirustus-/
maalaus-/kirjoitusvälineet oman paikan viereen. 

Otetaan rento asento, mielellään silmät kiinni. Oh-
jeistetaan nuoret hengittämään rauhallisesti nenän 
kautta sisään ja suun kautta ulos siten, että uloshengi-
tys on hieman pidempi kuin sisäänhengitys.

Ohjataan nuori ajattelemaan elämäänsä esimerkiksi 
vuoden eteenpäin: johonkin konkreettiseen tavoit-
teeseen, jota nuori tavoittelee, jotain mistä haaveilee 
(pääsykokeista läpi pääseminen, ajokortin saaminen, 
valmistuminen…) tai vaikka missä hän vuoden pääs-
tä elää elämäänsä. Voi pyytää pohtimaan millaista 
olisi, jos kaikki menisi haaveiden ja unelmien mu-
kaan, kuin täydellisessä maailmassa. Annetaan tälle 
pohdinnalle aikaa noin minuutin verran. Sitten ker-
rotaan, että silmät saa avata ja ottaa kirjoitus-/taiteilu-
materiaalit käyttöön. 

Työskentelyä jatketaan edelleen hiljaisuudessa. Ohja-
taan nuoren mieli ajattelemaan tuosta tulevaisuuden 
määränpäästä pikkuhiljaa taaksepäin erilaisiin konk-
reettisiin asioihin, joita on täytynyt tehdä ja joissa 
on onnistunut, että tulevaisuuden määränpäähän on 
päästy. Näitä steppejä voi ohjeistaa laittamaan, vaikka 
ranskalaisilla viivoilla erilliselle paperille. Sitten roh-
kaistaan päästämään luovuus irti ja tuottamaan teos 
tästä ajatusten virrasta syntyneestä matkasta. Tuotos Tapu Sirkka/Lasten ja nuorten keskus ry
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Värityskuvia mielen hyvinvoinnin tueksi

Kenelle: Sopii kaikenikäisille

Värityskuvia voi käyttää monella eri tavalla: esimer-
kiksi puuhaksi tarinaa kuunnellessa, keskittymishar-
joituksena tai tekemisenä keskustelun lomassa, sillä 
joskus voi olla helpompi puhua asioista, jos samalla 
tekee jotain muuta. 

Aivotutkija Minna Huotilaisen mukaan yksitoikkoi-
nen toiminta, kuten värityskuvien värittäminen, su-
kan kutominen tai lenkillä käyminen rauhoittavat 
mielen. Värittämisen etu muihin verrattuna on, että 
se ei vaadi mitään erityistaitoja. Se antaa mahdolli-
suuden päästää luovuus valloilleen. Huotilainen ker-
too, että tutkimusten mukaan kaikenlainen näpertely 
tehostaa kuulonvaraista oppimista. Värittäminen on 
ihmisen mielelle myös tehokas palautumiskeino ja 
mielen rentoutusta. Värittämiseen Huotilaisella on 
yksi neuvo: “Tarpeeksi hyvät kynät!”. (Lähteet: Kaleva 
16.6.2015, Helsingin Sanomat 21.2.2016)

Nämä värityskuvat on tehnyt Susannah Numminen. 
Lisää kuvia löytyy esimerkiksi täältä: lastenjanuorten-
keskus.fi/materiaali/varityskuvia-rippikouluun/

https://www.lastenjanuortenkeskus.fi/materiaali/varityskuvia-rippikouluun/
https://www.lastenjanuortenkeskus.fi/materiaali/varityskuvia-rippikouluun/
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Fiiliskortit 
Toimintaidea tutustumiseen lapsille ja nuorille 

Missä tunne näkyy ja tuntuu?
Ohjaaja nostaa hatusta tunnekortteja yksitellen ja lap-
set/nuoret yrittävät jäljitellä kasvoillaan ja kehossaan 
tunnetta mahdollisimman aidosti. Sen jälkeen kes-
kustellaan siitä, missä kaikkialla tunne näkyy ja tun-
tuu kehossa ja miten.

Tunnekävely-harjoite
Tarkoituksena on opetella, miltä jokin tunne näyttää 
ulospäin, missä kaikkialla kehossa se näkyy ja miltä 
kasvojen ilme näyttää.

Ohjeistetaan liikkumaan tilassa hiljaisuudessa mah-
dollisimman neutraali ilme kasvoillaan. Hetken ku-
luttua ohjaaja näyttää ja kertoo jonkin fiiliskortin 
tunteen ja osallistujien tulee kulkea tilassa ottaen 
käyttöön ilmeet ja asennot, jotka kuvaavat kyseistä 
tunnetta, kunnes seuraava tunne kerrotaan.

Kenelle: 6–21 vuotiaille tutustumiseen ja ryhmäy-
tymiseen. 

Materiaalia voi käyttää esim. kerhon tai leirin oh-
jelmassa lasten ja nuorten kanssa, rippikoulun 
pienryhmissä.

Tarvitaan:
• Ohessa emojeista tehdyt fiiliskortit. Tulosta ja leik-

kaa kortit, pidempiaikaista käyttöä varten kortit on 
hyvä laminoida. Joissakin harjoitteissa voi olla hyvä, 
että samaa kuvaa on useampi kappale. 

Fiiliskorteille voi keksiä lisää käyttötarkoituksia ja 
niitä saa vapaasti hyödyntää. Valmiita ideoita löytyy 
mm. täältä ryhmarenki.fi

Tunnemittari
Kokoontumisen alussa jokainen valitsee omaa sen 
hetkistä tunnettaan vastaavan fiiliskortin.
Istutaan alas siten, että kaikki näkevät toisensa ja käy-
dään kuulumiskierros. Mistä tulet tähän tilanteeseen, 
mitä sulle kuuluu ja mikä tunne nyt on päällimmäise-
nä. Halutessaan voi kertoa myös miksi tämä tunne on 
nyt päällä. Ohjaaja on hyvä huomioida esille tuodut 
tunteet ohjelmassa, jos mahdollista. (Jos kaikki ovat 
kovin väsyneitä, ei ehkä kovin vaativa suunnitelma 
onnistukaan tai jos ilmoilla on jokin suru tai huoli, 
joka vaatiikin ehkä pientä keskustelua ennen kuin 
siirrytään eteenpäin ohjelmassa jne).

Palautemittari
Mikä fiilis päivän tapaamisesta, oppimishetkestä tai 
muusta toiminnasta on jäänyt osallistujille? Valitse 
sopiva fiiliskortti.

Tunnistamishaaste
Tätä varten korttisarjoja tarvitaan niin monta kuin 
on pienryhmiä. Ensin jaetaan iso ryhmä pareiksi tai 
pienryhmiksi. Nämä parit/ryhmät kilpailevat siitä, 
montako emojien tunnetta he kykenevät nimeämään 
tietyssä ajassa. Tapu Sirkka/Lasten ja nuorten keskus ry

http://www.ryhmarenki.fi
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