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KÄYTTÄJÄLLE 

 
Pitelet käsissäsi Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n Kirkkopyhä- materi-
aalipakettia. Se on valmisteltu yhteistyössä SP:n kasvatusvaliokunnan ja Kirkko-
hallituksen Seppo-ryhmän jäsenten kanssa.  
 
Materiaalipaketti on tarkoitettu helpottamaan ja innostamaan partiolippukuntien 
ja seurakuntien yhteistyötä partiokirkkotapahtumien järjestelyissä. Ohjetta voivat 
käyttää myös sepot eli seurakuntien partiotyöntekijät omassa työssään. 
 
Partiolaisten kirkkopyhää vietetään perinteisesti keväällä partioviikon sunnun-
taina. Partio voi näkyä seurakunnan arjessa myös muina aikoina ja eri vuoden-
aikoina. Muita suosittuja päiviä partiolaisten kirkkotapahtumille ovat adventin 
aika, itsenäisyyspäivä ja Yrjönpäivä huhtikuussa. Monilla partioleireillä erityisesti 
kesäisin järjestetään leirikirkko metsässä.  
 
Tämä vihkonen sisältää vinkkejä partiolaisten kirkkotapahtuman järjestämiseen 
viikkomessun kaavalla, jota voi soveltaa vaikkapa metsäkirkon järjestämiseen. Kir-
kon ei tarvitse olla kirkkorakennuksen seinien sisäpuolella, vaan partiokirkko sopii 
erinomaisesti järjestettäväksi vaikkapa pappilan pihalla, kunnan korkeimmalla 
kalliolla tai kolon lähimetsässä. 
 
Partiolaiset ovat seurakunnan nuoria jäseniä ja partiokasvatuksessa hengellisyys on 
yksi osa-alue muiden joukossa. Joissakin partion eri ikäkausien aktiviteeteissa on 
toteutusvinkkinä jotain hengellisyyteen liittyvää tekemistä. Vastuutehtäviä harjoi-
tellaan kolehdinkeruulla tai seppeleenlaskulla ja omaan kotiseutuun tutustutaan 
vierailemalla paikkakunnan kirkoissa ja hautausmailla. Seurakunnan ja partiolip-
pukunnan yhteistyötä tehdään siis monella tavalla ja yhteydenpidossa auttaa seppo 
eli seurakunnan partiotyöntekijä. 
 
Partiokasvatukseen kuuluu hiljentyminen pyhän edessä ja elämän totuuden etsimi-
nen. Tämä partion kirkkopyhä kutsuu meitä hiljentymään, jumalan kasvojen eteen, 
suuren nuotion loimuun. 

Tule nuotion loimuun!  
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Malli partion kirkkopyhään viikkomessun kaavalla:  

JOHDANTO 

Alkulaulu 
 Syty ja pala (partiomessulauluvihko) tai Kiitos Jumalamme (virsi 581) tai Maat 

metsät hiljenneinä (virsi 560, säkeistöt 1,2 ja 3)  
 

Alkusiunaus ja johdantosanat  
 Partiolainen liturgin rinnalla puhumassa. Kerrotaan, että partiolaisia on tä-

nään niin paljon kirkossa, koska vietetään partiolaisten kirkkopyhää. Parti-
ossa suhde jumalaan ja oman hengellisyyden löytäminen ovat keskeisiä asi-
oita.  
 

Vaihtoehto 1: 
 

 Suomi täyttää tänä vuonna sata vuotta. Partiolaiset juhlistavat Suomea kut-
sumalla kaikki Yhdessä Metsään. Kaikilla meillä on oma suhteemme met-
sään. Joillekin metsä on paikka, missä tehdään töitä, monille partiolaisille 
puolestaan oiva retkikohde. Joku käy metsässä kuntoilemassa, toinen puo-
lestaan tarkkailemassa lintuja. Jokainen meistä kantaa mielessään omaa 
metsäänsä. Se on kasvanut lapsuuden metsäkokemusten ja -elämysten poh-
jalta, mutta myös kertomusten ja kuvien kautta. Metsä on paikka, jossa ih-
minen voi saada suoran kosketuksen itseään suurempaan kokonaisuuteen. 
Metsä on paikka, jossa voi hiljentyä ja olla yhteydessä Jumalaan.  
Tänään tässä messussa saamme myös hiljentyä Jumalan kasvojen eteen. 
 

Vaihtoehto 2: 
  

 Yrjönpäivää vietetään partiolaisten suojeluspyhimyksen Pyhän Yrjön muis-
toksi. Pyhä Yrjö on valikoitunut myös ritarien suojeluspyhimykseksi, koska 
niin ritarit kuin partiolaisetkin auttavat lähimmäisiään ja taistelevat pahaa 
vastaan. Esikuvansa tavoin partiolaistenkin tulisi tehdä vähintään yksi hyvä 
työ päivässä. Partiolaisten kirkkopyhää vietetään yrjönpäivän lähellä. Partio-
viikolla partiolaiset pukeutuvat partioasuihin myös arkielämässään, kuten 
koulussa ja työpaikoilla, ja näin kertovat omasta elämäntavastaan muille. 
 

Rippi 
 Synnintunnustusta ja synninpäästöä suunniteltaessa ottakaa huomioon osal-

listujamäärä, tila ja mahdollisuudet. Ripinkin voi valmistella yhdessä partio-
laisten kanssa. 

 
Vaihtoehto 1: 
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Kaksi partiolaista keskustelee keskenään (ja haastattelee seurakuntaa). Partiolaiset 
voivat toteuttaa synnintunnustuksen ja synninpäästön ilman pappia tai muuta 
työntekijää. 
 
Onko sulle joskus käynyt sillä tavalla, että olet tehnyt vahingossa jotain pahaa? 
(Tähän voi toinen vastata ja sen jälkeen voi kysyä samaa seurakuntalaisilta. Voi 
myös pyytää viittaamaan kysyessään "kuinka moni teistä on joskus vahingossa 
tehnyt jotain pahaa".) 
 
Kaikki meistä tekevät joskus jotain pahaa vahingossa. Joskus käy jopa niinkin, että 
tekee jotain pahaa tahallaan. Onko sulle käynyt joskus niin? (Tähänkin voi toinen 
vastata ja kertoa esim. että joskus suutuspäissään on sellaistakin tapahtunut. Tätä-
kin voi kysyä seurakunnalta esim. viittausvastauksilla.) Joskus voi käydä niinkin, 
että on jättänyt tekemättä tai toimimatta silloin, kun olisi pitänyt tehdä ja toimia.  
 
Mitä siitä sitten seuraa, kun tekee jotain pahaa, tai ajattelee tai puhuu pahaa toi-
sista tai vaikka jättää auttamatta silloin, kun apua olisi tarvittu? (Vastauksessa 
pohditaan omaatuntoa, pahaa mieltä itselle ja toisille sekä anteeksi pyytämistä.) 
 
Jumalan tahto on, että me eläisimme toisiamme auttaen, rakastaen ja palvellen. Me 
saamme pyytää anteeksi toisilta ihmisiltä ja saamme pyytää anteeksi Jumalalta, 
kun olemme toimineet Jumalan tahdon vastaisesti. Anteeksipyytäminen ja anteek-
sisaaminen on tärkeää. Se antaa meille mahdollisuuden aloittaa alusta ja yrittää 
uudestaan. 
 
Jokainen meistä voi hiljaa mielessään nyt pyytää anteeksi Jumalalta. Haluatko pyy-
tää anteeksi Jumalalta? Jos haluat, voit merkiksi siitä painaa pääsi alas. (Tässä koh-
taa ripissä keskustelevat partiolaiset näyttävät mallia ja painavat itse päänsä alas.)  
Raamatussa kerrotaan, että Jumala antaa jokaiselle anteeksi, joka sitä häneltä pyy-
tää. Sinä, joka äsken pyysit anteeksi Jumalalta, saat uskoa, että Jumala on antanut 
sinulle kaiken anteeksi. Tämän anteeksiannon julistan sinulle Isän ja Pojan ja Py-
hän Hengen nimeen (ristinmerkki). Aamen. 
 
 
 
Vaihtoehto 2: (sopii hyvin muun muassa leireille tai metsäkirkkoon): 
 
Etukäteen: 
Ennen jumalanpalvelusta valmistaudutaan yhdessä vartioittain pohtimalla oikeaa 
ja väärää. Miksi toimin väärin, kun tiedän kuitenkin mikä on oikein? Miten olen pa-
hoittanut toisten mielen? Mitä Jumala haluaisi minun tekevän? Olenko tehnyt niin? 
 
Pohditaan anteeksipyytämistä ja anteeksiantamista. Miksi se on tärkeää? 
Jokainen voi kirjoittaa tai piirtää paperille sen asian, jota haluaa pyytää anteeksi Ju-
malalta. Kukaan muu ei katso mitä teet paperiisi. Vain sinä itse ja Jumala tiedätte 
mitä siinä on. 
 
Paperit taitellaan taskuun ja otetaan mukaan leirikirkkoon. 
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Leirikirkossa: 
Partiolainen 1: Me olemme tänään (eilen, milloin nyt mietittiinkään) miettineet 
yhdessä oikeaa ja väärää sekä anteeksipyytämistä ja anteeksiantamista. Me olemme 
miettineet mitä Jumala haluaisi meidän tekevän. Me olemme kirjoittaneet tai piir-
täneet paperille sen, mitä haluamme pyytää anteeksi Jumalalta. 
 
Partiolainen 2: Raamatussa sanotaan, että Jumala antaa anteeksi jokaiselle, joka 
sitä häneltä pyytää. Voit nyt tuoda anteeksipyyntösi tänne nuotioon poltettavaksi 
(Anna ohjeet järjestyksestä, etteivät kaikki rynni tulen ääreen yhtä aikaa. Jos seura-
kunta on suuri, niin voidaan samalla laulaa Partiomessun laulua "Jumalamme, aut-
tajamme", jonka aikana papereita poltetaan vähitellen. Isolla porukalla, myös nuo-
tioita voi olla enemmän esim. kolme.) 
 
Partiolainen 3: Anteeksipyyntöpaperimme ovat nyt palaneet tuhkaksi. Jumala ei 
enää muistele pahoja tekojamme, vaan hän on antanut meille kaiken anteeksi. Tä-
män anteeksiannon julistan sinulle Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. 
 
(Tämän voi pienellä porukalla toteuttaa myös sisätiloissa. Tällöin papereita ei pol-
teta tulessa, vaan käytetään silppuria). 
 
 

Kiitoslaulu  
 On taivas auki (partiomessulauluvihko) tai Jumala loi (virsi 135), huivien hei-

luttaminen laulun aikana, vaihtoehtoisesti kiitoksen voi toteuttaa huutona 
partiomaiseen tapaan.  
 

Rukous 
 Rukous 1. pääsiäisen jälkeisen sunnuntain teemaan liittyen 

 
Mistä tunnistamme sinut Jumala? 

Opetuslapsesi tunnistivat sinut käsissäsi olevista haavoistasi, 

tavastasi puhua,  

tyylistäsi jakaa leipää ja kutsua ihmiset syömään yhdessä. 

Auta meitäkin tunnistamaan sinut. 

Sinä olet niissä lähimmäisissämme, jotka ovat haavoitettuja. 

Sinä puhut meille Raamatun sanassa ja rukouksessa. 

Sinä kutsut meidät syömään yhdessä, 

toinen toistemme kanssa ja tulemaan pyhään ehtoollispöytään, 

kokemaan sinun läsnäolosi. 

Vahvista uskoamme sinuun, jotta voisimme julistaa ilosanomaa sinusta muillekin. 
 

SANA 

Raamatunluku  
 Joh. 21:1-14 



7 

 Jos partiokirkko järjestetään muulloin kuin partioviikolla, luetaan ajankoh-
taan sopiva muu teksti. 

 

Saarna 
 Saarna toteutetaan keskustellen muutaman (esim. 2-6) eri-ikäisen (lapsi, 

nuori, aikuinen) partiolaisen kanssa. Anna partiolaisille kysymykset etukä-
teen pohdittavaksi. Kaikkien ei tarvitse vastata jokaiseen kysymykseen, yksi-
kin hyvä vastaus voi riittää. Osa kysymyksistä sopii paremmin vanhemmille 
partiolaisille. Alla oleva valmis runko on tehty 1. pääsiäisen jälkeisen sun-
nuntain (23.4.2017) evankeliumitekstiin Joh.21:1-14. 
 

Runkoa keskustelusaarnaan: 
 
I Kertomukseen samaistuminen 
 
Pietari ja muut Jeesuksen oppilaat ovat olleet veneellä kalassa koko yön ja palaa-
massa maihin.  
 

 Onko teillä vastaavanlaisia kokemuksia, esimerkiksi pitkästä luontoretkestä 
tai vaelluksesta tai jostain muusta samankaltaisesta kokemuksesta kuin 
näillä kertomuksen miehillä? Kertokaa siitä. 

 Miltä tuntuu, kun tietää kohta pääsevänsä esim. majapaikkaan tai teltalle? 
Mitä silloin haluaa tehdä?  
 

Jotakin tämänkaltaista ehkä tunsivat ja kaipasivat Jeesuksen opetuslapsetkin, kun 
he olivat kalastaneet koko yön. Tiedämme sen lisäksi, että he eivät olleet saaneet 
yhtään saalista. 

 Miltä luulet opetuslapsista tuntuneen, kun kalaa ei ollut tullut ja he palasivat 
tyhjin käsin? 
 

Opetuslapsilla on ehkä väsynyt, nälkäinen ja pettynyt olo. Ehkä myös helpottunut, 
kun reissu päättyy. (Toistetaan niitä juttuja, joita partiolaiset nostavat kokemuk-
sesta esiin.) 
 
Mutta rannalla heitä odottaakin tuntematon mies. Kuultuaan, että opetuslapset ei-
vät ole saaneet kalaa, mies pyytää heitä heittämään verkot veteen vielä kerran.  
 

 Opetuslapset tekevät niin, mutta mitähän he mahtavat tilanteesta oikeasti 
ajatella? 

 
Tällä kertaa verkko tuleekin täyteen kaloja, niitä on niin paljon, että opetuslapset 
eivät meinaa jaksaa vetää verkkoa ylös. Joku opetuslapsista sanoo, että rannalla oli-
jan täytyy olla Jeesus. Pietari hyppää veneestä ja kahlaa vaatteet päällä rantaan. 
Kun muutkin opetuslapset palaavat maihin täyden saaliin kanssa, on heitä vastassa 
tuo mies. Mies on tehnyt nuotion, jossa on hiilloksella valmiina kypsymässä leipää 
ja kalaa. He syövät yhdessä. 
 

 Miltä opetuslapsista tuntuu tässä hetkessä? Mitä he ajattelevat? 
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II Sanoman etsintää 
 
Vaihtoehto A 
 
Jumala puhuu meille Raamatun kertomusten kautta. Mitä Jumala puhuu minulle ja 
meille juuri tämän kertomuksen kautta? Pyydän teitä partiolaisia jakamaan ajatuk-
sia siitä. 
 

 Mikä tässä kertomuksessa tuntuu merkitykselliseltä tai koskettaa sinua nyt?  
 Kannustaako ja rohkaiseeko tai kehottaako tämä kertomus meitä nykyajan 

ihmisiä johonkin? 
 

Tässä kohtaa on mahdollista avata kysymys myös kaikille jumalanpalvelukseen 
osallistujille. Tämän ajatusten jakamisen voi tehdä vierustoverin kanssa tai isona 
ryhmänä. 
 

 Entä te, jotka olette tähän asti vain kuunnelleet. Haluattko jakaa jonkun aja-
tuksen tästä kertomuksesta? Miten se koskettaa tai puhuttelee teitä? 

 
 
Vaihtoehto B 
 
Pohditaan tuota kertomuksen loppukohtausta vielä hetki syvemmin. 
 

 Millaista itsellesi on ollut esimerkiksi luontovaelluksen jälkeen päästä istu-
maan lämpimään, tulen äärelle tai syömään yhdessä jonkun toisen valmiiksi 
tekemää ruokaa? 

 Leipää ja kalaa on valmiiksi nuotiolla, syödään yhteinen ateria. Mitä opetus-
lapsille voi tulla näistä mieleen? Muistatko muita evankeliumien kertomuk-
sia, missä on ollut leipää ja kalaa tai Jeesus ja opetuslapset ovat syöneet yh-
dessä? 
 

Mietitään yhdessä näitä aikaisempia kertomuksia. Ainakin kaksi niistä kannattaa 
nostaa tarkasteluun:  
 
Yksi kertomus on ruokkimisihme, missä pojan eväät eli viisi leipää ja kaksi kalaa 
riittävät tuhansille ihmisille. Tänään esillä olleessa kertomuksessa opetuslapset 
saavat Jeesuksen avulla valtavan kalansaaliin. Nuotiolle valmiiksi asetetut leivät ja 
kalat muistuttavat opetuslapsia ehkä tuosta ruokkimisihmeestä.  
 

 Miksi Jeesus ehkä halusi opetuslasten juuri nyt muistavan myös tuon ruokki-
misihmeen? 

 
Saarnaaja peilaa vastauksia tai voi jatkaa niitä esim. sanoen: Halusikohan Jeesus 
myös muistuttaa jakamisen tärkeydestä? Ruokailun jälkeen Jeesus nimittäin antaa 
vielä Pietarille ihan selkeän käskyn: ”Ruoki minun lampaitani”. Siis pidä huoli 
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niistä ihmisistä, jotka seuraavat Jeesusta ja joiden paimen Jeesus on. Jeesus sanoi, 
että ihminen ei elä pelkästään leivästä vaan myös Jumalan sanasta. Ruokkiminen 
tarkoittaa siis myös hengellisen ravinnon jakamista. 
 
Toinen kertomus on Viimeinen ateria, jossa Jeesus kehottaa opetuslapsia viettä-
mään ehtoollista hänen muistokseen. 
 

 Miten nuotiolla valmiiksi olevat leivät ja kalat ja yhdessä syöminen liittyvät 
ehtoolliseen? Mitä ne kertovat sinulle Jumalasta? 
 

Saarnaaja voi kertoa, mitä itse ajattelee esim. nuotiolla valmiina olevien leipien ja 
kalojen voi nähdä kertovan siitä, miten Jumala itse kohtaa meitä. Työhön ja elämän 
vaellukseen väsyneinä tai hengellisesti nälkäisinä saamme tulla hänen luokseen ja 
istua valmiiksi sytytetyn suuren nuotion ääreen. Meillähän kirkoissa kutsutaan eh-
toollispöytään sanoilla: ”Tulkaa, sillä kaikki on jo valmiina”. Ehtoollisessa Jumala 
lahjoittaa meille itsensä, vahvistaa ja rohkaisee meitä elämään hänen seuraajinaan. 
 
Tee vielä pieni jakaminen lähellä istuvien kanssa (tai hiljaa mielessäsi) 
 

 Mikä tässä kertomuksessa ja näissä partiolaisten jakamissa ajatuksissa kos-
kettaa sinua tänään? 

 Mihin tämä teksti kutsuu sinua tänään?  
 

 

Uskontunnustus  

 

Laulu 
 Tule nuotion loimuun tai Sama taivas, sama maa (partiomessulauluvihko) 

 
 

Esirukous 
 Juontaja/liturgi: Nyt rukoilemme yhteisten asioiden puolesta. Mitä sinä halu-

aisit rukoilla? Minkä asian puolesta haluaisit rukoilla? Raamatussa sanotaan, 
että me saamme kääntyä rukouksin Jumalan puoleen ja hän vastaa meille hy-
vän tahtonsa mukaisesti.  

 Osallistujat saavat itse sanoa esirukousaiheita. Kierretään mikrofonin kanssa 
osallistujien joukossa.  

 Juontaja/liturgi: Jumala on kuullut kaiken sen mitä tässä tänään on ääneen 
sanottu ja pyydetty. Kiitos Jumala, että sinä tiedät myös ne hiljaiset rukouk-
set, joita ei haluttu ääneen sanoa. Kiitos, että sinä välität lapsistasi.  Jää siu-
naamaan meitä kaikkia. Aamen. 

EHTOOLLINEN 

Laulu  
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 Meille aurinko paistaa (partiomessulauluvihko) 
 

Ehtoollisrukous ja Isä meidän -rukous 
 

Ehtoollisen vietto (partiolaiset mukana jakamassa ehtoollista) 
 Ehtoollisen aikana voidaan laulaa seuraavia lauluja: Kulkureita, Loista nuotio, 

Tuli ikuinen (partiomessulauluvihko) 
 

PÄÄTÖS 

Kiitosrukous tai -laulu 
 Kiitosrukouksen sijaan voidaan laulaa laulu Sama taivas, sama maa tai Tartu 

käteen Jumalan (partiomessulauluvihko) 
 

Herran siunaus ja/tai siunauslaulu  
 Jos edellisessä kohdassa käytettiin puhuttua kiitosrukousta, voidaan messu 

päättää ilman Herran siunausta suoraan siunauslauluun Tulkoon tie sinua 
vastaan (virsi 979) 
 

Kolehti voidaan kerätä messun lopuksi vaikka kirkon ovilla. 
 



11 

TILAA OMILLE MUISTIINPANOILLE: 
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