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HEI VAIN!
Iloista vuotta 2019. Tänä vuonna partiolippukuntia, joiden taustayhteisö 
on seurakunta, kehotetaan järjestämään yhdessä teemaviikko ja jumalan-
palvelus teemalla ”rauha”.

Muistinvirkistykseksi:

MIKÄ ON KIRKKOPYHÄ?
Kirkkopyhä on partio-ohjelman mukaisesti seurakunnan ja lippukunnan 
yhteinen hengellisen kasvatuksen tilaisuus. Yksi seurakunnille konkreet-
tinen tapa auttaa partiolaisten hengellistä kasvua on järjestää jumalan-
palvelus yhdessä lippukunnan kanssa. Kirkkopyhä on lisäksi luonteva 
mahdollisuus tehdä partion ja kirkon välistä paikallista yhteistyötä 
näkyväksi. Vuonna 2019 ei ole kiertävää kirkkopyhää, vaan kaikkia pai-
kallisia seurakuntia kehotetaan pitämään lippukuntansa kanssa yhteinen 
kirkkopyhä.

PARTIOLAISTEN KIRKKOPYHÄ VUONNA 2019: RAUHA
Partiolaisten kirkkopyhää vietetään vuonna 2019 sisäisen ja yhteiskun-
nallisen rauhan teemalla. Partion tavoitteena auttaa nuorta rakentamaan 
katsomustaan, toteuttamaan sitä ja ymmärtämään muita katsomuksia. 
Näiden tavoitteiden suurempana tarkoituksena on tuottaa maailmaan 
rauhaa. Partiopyhä 2019 voidaan järjestää mihin aikaan vuodesta tahansa 
- paikalliset perinteet ja traditio on mahdollista ottaa huomioon.

MITÄ TAPAHTUU LIPPUKUNNASSA?
Lippukunnassa vietetään teemaviikkoa, eli käytännössä iltahartaudessa 
käsitellään kirkkopyhän aihetta. Jokainen ryhmä käsittelee rauhan tee-
maa ja pohtii, mitä on etsiä yhteistä rauhaa ja miten erilaisten katsomus-
ten välille tuotettaisiin rauhaa.
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MITÄ OTETAAN HUOMIOON  
JUMALANPALVELUSTA SUUNNITELTAESSA?
Jumalanpalvelus suunnitellaan yhdessä seurakunnan ja lippu-
kunnan kesken, niin että jumalanpalveluksesta tulee yhteistyön 
näköinen. Alueella, jossa on useampi lippukunta,jumalanpalvelus 
voidaan toteuttaa myös yhteisenä. Esimerkiksi saarnan voi toteut-
taa keskustellen messun toimittajan ja muutaman partiolaisen 
kanssa ja/tai saarnaaja voi tuoda esiin ryhmien iltahartaudessa 
pohtimia ajatuksia. Esirukous voidaan järjestää ryhmien valmista-
mien rukousalttareiden kautta (vrt. Tuomasmessu).

MIKSI SUNNUNTAINA JUMALANPALVELUKSESSA?
Jumalanpalvelus on koko seurakunnan yhteinen juhla – se kutsuu 
seurakunnan erilaisia jäseniä pyhän äärelle. Partiolaiset ovat yhtä 
lailla seurakunnan jäseniä niin kuin muutkin jumalanpalveluksissa 
käyvät. Tästä syystä on tarpeen pohtia, pidetäänkö erillinen par-
tiokirkko vai osallistutaanko samaan jumalanpalvelukseen yhdessä 
muun seurakunnan kanssa.

MITEN TOTEUTAN?
Kirkkopyhän toteuttaminen lähtee liikkeelle yhteydenotosta. Yh-
teydenottaja voi olla lippukunta tai seurakunta. On hyödyllistä istua 
saman pöydän äärelle ja suunnitella jumalanpalveluksen kulkua 
yhdessä, jotta kaikki osapuolet ovat samalla viivalla tilaisuuden 
tavoitteiden ja vastuiden kanssa. On tärkeä tunnistaa tilaisuuksien 
hengellisen kasvun tukemisen ulottuvuus ja sen merkitys partiolai-
sille. Lippukunnan iltahartausmateriaalin toimittavat perille kärki-
kolmikko. Kirkkopyhään on hyvä liittää myös muuta oheisohjelmaa 
ja vaikka esitellä jumalanpalveluksen jälkeen partiotoimintaa. Kut-
sukaa mukaan seurakunnan päätöksentekijöitä (luottamushenkilöt 
ja johtavat viranhaltijat). Jokaisella valtuutetulla tulisi olla selkeä 
tieto, mitä partiotoiminta alueellanne tarkoittaa ja mikä merkitys 
seurakunnan antamalla tuella on toiminnallenne.
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1. 
VINKIT JUMALANPALVELUKSEN  

MUOKKAAMISEEN
Tässä vaihtoehtoja, joilla jumalanpalvelusta  

voi muokata partiomaisemmaksi askel kerrallaan:

• Partiolaisia vastuutetaan tehtäviin.

• Partiolippukunnan iltahartauksissa tuottama materiaali otetaan 
saarnaan käyttöön.

• Materiaali voidaan pyytää ryhmänjohtajilta esim. Google- 
sheets-palautus -linkin kautta, joka jaetaan jokaiselle ryhmän-
johtajalle.

• Saarnassa on mukana partiolaisia keskustelemassa saarnaajan 
johdattamana.

• Partioryhmät ovat koristelleet kirkkoa teeman mukaisesti kirjoit-
tamalla iltahartauksessa rauhasta ajatuksia ja tekemällä julisteita.

• Musiikki on partioteemaista.  
Partiopyhän jumalanpalvelukseen kannattaa valita tilaisuuden 
luonteeseen sopivia virsiä ja lauluja. Kannattaa olla aina yhtey-
dessä seurakunnan kanttoriin, hän on musiikkiasioiden ammat-
tilainen. On myös mahdollista koota partiobändi, joka säestää 
jumalanpalveluksen musiikin. Kanttori voi auttaa ja tukea. Sopivia 
lauluja löytyy esimerkiksi virsikirjasta, nuoren seurakunnan 
veisukirjasta, lasten virsistä, laulutuulesta, OEK-laulukirjasta jne. 
On myös olemassa valmis Syty ja pala - partiomessulaulut -vihko, 
se löytyy sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?open&cid=Conten-
t47BF56. Mikäli jumalanpalvelustilassa ei ole kyseistä laulukirjaa 
käytettävissä, kannattaa taittaa erillinen lauluvihko tai heijastaa 
laulun sanat valkokankaalle. Musiikin avulla jumalanpalvelukseen 
on mahdollista saada hyvä ja partiomainen fiilis.

• Eri vaiheisiin otetaan toiminnallisia tapoja toteuttaa  
jumalanpalveluksen osat, esim. esirukous voidaan järjestää ryh-
mien valmistamien rukousalttareiden kautta (vrt.Tuomasmessu)

http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?open&cid=Content47BF56
http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?open&cid=Content47BF56
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2 
KÄYTÄNNÖN VINKKEJÄ  

YHTEISTYÖN SUUNNITTELUUN:

• Lippukunta tulee retkeltä suoraan kirkolle. Kutsutaan partioperheitä mukaan

• Seppo on jo edellisenä päivänä retkellä pitänyt jumalanpalvelus-workshopin, jossa 
käsitellään, miten kukakin voi osallistua jumalanpalvelukseen tai miten tehtävät 
jaetaan

• Seurakunnassa, jonka alueella on monta lippukuntaa, voi jokainen lippukunta nimetä 
esimerkiksi yhden ryhmän, joka suunnittelee yhteistä jumalanpalvelusta. Seppo 
voi koota kaikki nimetyt ryhmät yhteen suunnittelemaan ja valmistelemaan, jolloin 
yhteisessä juhlassa kuuluu jokaisen lippukunnan ääni

3 
JUMALANPALVELUKSEN  

MUISTILISTA
TEKSTIT:

• 4. Moos.6:24–26

• Room. 14:19

• Joh 14:27 EVANKELIUMI 

MIETI, OLISIKO POWERPOINT HYVÄ LISÄTUKI JUMALANPALVELUKSEEN
• Laulujen sanat voi laittaa sinne, jos käytätte partioaiheisia lauluja

• Powerpointiin voi laittaa ryhmien tuotoksia, jos partioryhmät ottavat valokuvia 
iltahartausvinkki 4c:n mukaisesti

• Jos teette toiminnallisen saarnan, Powerpointiin voi laittaa kysymykset esille

• Jos seurakunnassanne ei toimi videotykki, huolehtikaa, että annatte lisämateriaa-
lina esim. erikseen monistetun käsiohjelman (vihko) 

PARTIOMAISUUS KANNATTAA HUOMIOIDA JO ALKUTERVEHDYKSESSÄ: 
• ”Vietämme tänään jumalanpalvelusta, jonka olemme valmistelleet ja toteutam-

me yhteistyössä seurakuntamme partiolaisten kanssa.” 

KOSKA KYSEESSÄ ON RAUHA, SE KANNATTAA HUOMIOIDA LÄHETYKSESSÄ. 
• Lähetys:  

”Menkää rauhassa ja rakentamaan rauhaa, ja palvelkaa Herraa iloiten.” 



K I R K KO P Y H Ä 2019

6 7

LAULUT JA VIRRET VOIVAT OLLA PARTIOAIHEISIA, ELI LUONTOON,  
YSTÄVYYTEEN JA TOISTEN PALVELEMISEEN LIITTYVIÄ. 
• Partiopyhän jumalanpalvelukseen kannattaa valita tilaisuuden luonteeseen sopivia 

virsiä ja lauluja. 

• Kannattaa olla aina yhteydessä seurakunnan kanttoriin, hän on musiikkiasioiden 
ammattilainen. On myös mahdollista koota partiobändi, joka säestää jumalanpalve-
luksen musiikin. Kanttori voi auttaa ja tukea. 

• Sopivia lauluja löytyy esimerkiksi virsikirjasta, nuoren seurakunnan veisukirjasta, 
lasten virsistä, laulutuulesta, OEK-laulukirjasta jne. On myös olemassa valmis Syty 
ja pala - partiomessulaulut -vihko, se löytyy sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?open&-
cid=Content47BF56 . Mikäli jumalanpalvelustilassa ei ole kyseistä laulukirjaa 
käytettävissä, kannattaa taittaa erillinen lauluvihko tai heijastaa laulun sanat 
valkokankaalle. Musiikin avulla jumalanpalvelukseen on mahdollista saada hyvä ja 
partiomainen fiilis.

4 
LIPPUKUNNAN TEEMAVIIKKO  

JA ILTAHARTAUS
Ryhmänjohtaja valmistelee iltahartauden, jossa osallistujat pohtivat aihetta ”rauha”.

 
4A) KESKUSTELEVA ILTAHARTAUS (HELPPO VALMISTELLA)
• Tutkitaan maailmankarttaa (joko oikeaa tai puhelimella) ja etsitään paikkoja, joissa 

on virallisesti rauha. Ryhmänjohtaja johdattelee ryhmäläisiä miettimään, mitä rauha 
on ja mitä virallinen rauha aiheuttaa maassa asuville kansalaisille. Vastauksia voi 
etsiä hoksauttamalla, millaiset olot sota aiheuttaa, ja vertaamalla siihen

• Ryhmänjohtaja esittää ajatuksen: ”Sisäinen rauha tuo ulkoista rauhaa.” Mitä 
ryhmäläiset ajattelevat siitä? Ryhmäläiset pohtivat, mikä heille tuo rauhallisen ja 
turvallisen olon, ja miten he käyttäytyvät sen jälkeen

• Ryhmänjohtaja esittää kysymyksen:  
”Entä, jos ihmiset uskovat eri asioihin? Mikä luo rauhaa erilaisten katsomusten 
kesken?”  
Ryhmäläiset pohtivat ja kirjoittavat nämä asiat ylös, esimerkiksi johtajan puheli-
meen. Näitä ajatuksia voidaan käyttää saarnan osana sunnuntaina 

http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?open&cid=Content47BF56
http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?open&cid=Content47BF56


S U O M E N  PA RT I O L A I S E T – F I N L A N D S  S C O U T E R  RY

8

4B) TOIMINNALLINEN ILTAHARTAUS (VAATII VALMISTELUA)
(LÄHDE: rauhamaassa.fi-materiaali, Suomen Lähetysseura ja Nuori Kirkko ry.)

• Kuvatyöskentely rauhateemaisilla kuvilla: 
printtaa kuvia tarpeeksi osoitteesta felm.suomenlahetysseura.fi/wp-content/
uploads/2018/01/Rauha-nuoret-ylakoulu-lukio-kuvakortit.pdf.  
Kuvat levitetään kaikkien katsottaviksi. Jokainen valitsee kuvan, joka puhuu itselle 
rauhasta tai rauhattomuudesta. Jos ryhmä on suuri, jakaudutaan 2-3 ryhmään. Kat-
sotaan ryhmässä kuvat

• Ryhmänjohtaja esittää ajatuksen:  
”Sisäinen rauha tuo ulkoista rauhaa.”  
Mitä ryhmäläiset ajattelevat siitä? Ryhmäläiset pohtivat, mikä heille tuo rauhallisen 
ja turvallisen olon, ja miten he käyttäytyvät sen jälkeen

• Ryhmänjohtaja esittää kysymyksen:  
”Entä, jos ihmiset uskovat eri asioihin? Mikä luo rauhaa erilaisten katsomusten 
kesken?” Ryhmäläiset pohtivat ja kirjoittavat nämä asiat ylös, esimerkiksi johtajan 
puhelimeen. Näitä ajatuksia voidaan käyttää saarnan osana sunnuntaina 

4C) TOIMINNALLINEN ILTAHARTAUS (HELPPO VALMISTELLA)
(LÄHDE, josta muokattu: rauhamaassa.fi-materiaali, Suomen Lähetysseura ja Nuori Kirkko ry.) 

• Jokainen käy ottamassa kolon ympäristöstä kuvan, joka kertoo rauhasta tai rauhatto-
muudesta. Kuvat katsotaan yhdessä

• Ryhmänjohtaja esittää ajatuksen: ”Sisäinen rauha tuo ulkoista rauhaa.” Mitä ryhmä-
läiset ajattelevat siitä? Ryhmäläiset pohtivat, mikä heille tuo rauhallisen ja turvalli-
sen olon, ja miten he käyttäytyvät sen jälkeen

• Ryhmänjohtaja esittää kysymyksen: ”Entä, jos ihmiset uskovat eri asioihin? Mikä luo 
rauhaa erilaisten katsomusten kesken?” Ryhmäläiset pohtivat ja kirjoittavat nämä 
asiat ylös, esimerkiksi johtajan puhelimeen. Näitä ajatuksia voidaan käyttää saarnan 
osana sunnuntaina

5 
JUMALANPALVELUKSEEN  

OSALLISTUMINEN
Lähtökohtaisesti kaikki voivat osallistua jumalanpalvelukseen, jokainen omalla taval-
laan. Vaikka kaikki lippukunnassa eivät olisikaan kristittyjä, jumalanpalvelusta voi tulla 
tutkimaan. Rooli, jossa tulet pyhään tapahtumaan, on tärkeä. Kun tiedostat, tuletko 
toteuttamaan katsomustasi vai tutkimaan jumalanpalvelusta, olet vapaampi olemaan 
jumalanpalveluksessa sellaisena kuin olet. Sekä tutkiminen että toteuttaminen ovat 
hyviä valintoja

http://rauhamaassa.fi
https://felm.suomenlahetysseura.fi/wp-content/uploads/2018/01/Rauha-nuoret-ylakoulu-lukio-kuvakortit.pdf
https://felm.suomenlahetysseura.fi/wp-content/uploads/2018/01/Rauha-nuoret-ylakoulu-lukio-kuvakortit.pdf
http://rauhamaassa.fi
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6 
ESIMERKKISAARNA

JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 14:27
”Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista 
jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon.”

PUHE:
Viime viikolla partiolaiset ovat ryhmissään pohtineet yhdessä rauhan ra-
kentamista. Heille on esitetty kysymys: Miten rauhaa voi rakentaa erilais-
ten katsomusten välille? Tällaisia ajatuksia heille, eli teille, syntyi:

(saarnaaja lukee paperista tai esitellään  videotykillä) 
”Esimerkkiajatus”
”Esimerkkiajatus” 
”Esimerkkiajatus”
Aika hienoja ajatuksia, eikö vain.

Jos mietitään evankeliumitekstiä, siinä puhutaan rauhasta. Mitä rauha on? 
Katsele hetki ympärillesi. Löytyykö läheltä joku, jonka kanssa voisit hieman 
rupatella? Esittele itsesi.(saarnaaja ohjeistaa kirkkokansan juttelemaan 
toistensa kanssa. Seuraavat kysymykset joko käsiohjelmassa tai videotykil-
lä)

JUTELKAA YHDESSÄ:
• Mitä rauha on?

• Milloin sinulla on rauhallinen olo?

• Miten toimit silloin, kun sinulla on rauha olla?

• Saatoitte keskustella esimerkiksi omasta rauhasta tai yhteiskunnallises-
ta rauhasta, sellaisesta rauhasta, joka luo esimerkiksi turvallisuutta elää 
ja olla sellainen kuin on.

Evankeliumissa Jeesus sanoo antavansa oman rauhansa meille ihmisil-
le. Jeesuksen rauha on jotain muuta, kuin maailman antama rauha. Millä 
tavalla? Jeesuksen antama rauha voi olla luottamista. Se voi olla luottamista 
esimerkiksi siihen, että sinä olet hyvä juuri tuollaisena. Se voi olla luotta-
mista Jumalan rakkauteen.

Elämässä on tärkeää, että jokaisella olisi rauha. Kun luotat siihen, että 
sinä olet arvokas ja rakas, ymmärrät myös, että vierustoveri on arvokas ja 
rakas, vaikka on erilainen. Kun luotatomaan arvoosi, annat arvon myös 
toiselle. Jokainen meistä on täydellinen juuri sellaisena kuin on. Jeesuksen 
jättämä rauha on siis rakkauteen luottamista ja toisen kunnioittamista.

Tämä haastaa meitä myös rakentamaan rauhaa ympärillemme. Kohte-
lemaan toinen toisiamme kunnioittaen, rakastaen, tukien ja ymmärtäen. 
Aina rauhan rakentaminen ei ole helppoa.
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Partiolaisilla on ihanteita, jotka ohjaavat partiolaisten toimintaa. Yksi 
ihanteista on ”rakenna ystävyyttä yli rajojen”. Rauhan rakentaminen 
erilaisten ihmisten, katsomusten ja kulttuurien välille on ystävyyden 
rakentamista yli rajojen. Kun se on tavoitteemme, otamme askelia melkein 
huomaamattamme kohti rauhaa.

Mieti vielä, miten juuri sinä voisit rakentaa rauhaa erilaisten ihmisten, 
erilaisten katsomusten välille. Ota esille puhelin ja kirjoita ajatus itsellesi 
muistiin. Ohjatkoon tuo tavoite sinua, vaikkapa ensi viikolla.
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http://www.partio.fi
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