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PARTION KIRKKOPYHÄ 2022 
  
Vinkkejä kuinka valmistautua messuun 

 Tehdään soitin ja opetellaan käyttämään sitä jossakin kohtaa partiomessua 
 Esirukouksen valmistelua 
 Opetellaan kaiku-uskontunnustuksen viittomat 
 Laulujen opettelua 
 ”Suntioryhmä”, joka koristelee kirkkotilan 
 Ehtoollisleipien leipominen (gluteeniton)  

 
Ennen partiomessun alkua  

 Tehdään soitin ja opetellaan käyttämään sitä jossakin kohti partiomessua  
 Odotusmusiikki   

o Vaihtoehtoisesti ellei ole jo osa messua: Tule nuotion loimuun, Tuli ikuinen.   
 Partiomessuun tultaessa kirkon tai hartauspaikan eteisessä on tukki, johon jokainen lyö 

oman puukkonsa, kuvaten vanhan ajan asehuonetta. Messuun tullaan ilman puukkoa.   
  
Alkumusiikki ja ristisaatto  

 
JOHDANTO  
 
David Adamin rukous  
 
Kun sytytän tätä tulta, Herra  
käyn polvilleni sinun eteesi.  
Sytytä sydämeeni rakkauden liekki  
lämmittämään kotiani ja rakkaitani,  
ilahduttamaan naapureita  
ja tämän seudun ihmisiä,  
lohduttamaan ystäviä ja vihamiehiä,  
valaisemaan tietä jota kuljen  
Herra, kun sytytän tätä tulta,  
käyn sinun eteesi  
Ole edelläni kirkas liekki, Herra,  
ole ylläni opastava valo,  
ole perillä lämmin tervetulotoivotus  
tänään, huomenna ja ikuisesti.  
Viitoitetulla puheella 
 
 
Alkulaulu Syty ja pala tai Tule nuotion loimuun   
 
Alkusiunaus   
 
L Isän ja + Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.   
S Aamen.  
 
Johdantosanat  
 
Rippi 712 tai 713 tai laulu Jumalamme, Auttajamme, osana synnintunnustusta  
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 Kirkon eteisessä jaetaan kirkkoon tulijoille pieniä kiviä, jotka he tuovat 
synnintunnustuslaulun aikana kirkkoon ristin juurelle. Kivien tuonnin jälkeen pappi 
lausuu synninpäästön.  

  
Kiitoslaulu On taivas auki 
 
Rukous  
 
SANA (vuoropuhelua, jos valituissa raamattukohdissa niin sanotaan)   
 
Lukukappale   
 
Vastausmusiikiksi virsi 923 Silmäni aukaise  
 
Raamatunluku   
 
Saarna    

 Saarnan aikana voidaan hyödyntää partiolaisia näyttelemään  
 Yhdistetään kolmella solmulla partiohuivi. Siitä tulee kuvaus Isä, Poika ja Pyhä Henki. 

Huivit muodostavat sitten myös kolmion eli kolminaisuuden.   
 Partiolaisille jaetaan köydenpätkä penkkiin. Jokainen solmii siihen kolme solmua, siitä 

tulee Isä, Poika ja Pyhä Henki.  
 

 Pierre Senegalista kertoo elämästään ja uskostaan: 
https://www.youtube.com/watch?v=3PAAkPNgn5o  

 Charles Tansaniasta kertoo elämästään ja uskostaan: 
https://www.youtube.com/watch?v=YL657D-pAQk  

 Ming Thaimaasta kertoo elämästään ja uskostaan:  
https://www.youtube.com/watch?v=93pYupT4htc  

  
Saarnanjuuri: Ajatellaan että mitä jos koko elämä olisi partioleirillä  
 
Leirille on mukava tulla, mutta yleensä aina on myös mukava palata kotiin, päästä suihkuun ja omaan 
sänkyyn taas nukkumaan. Entä jos leiri ei loppuisikaan? Moni ihminen maailmassamme elää koko 
elämänsä leiriolosuhteita muistuttavissa oloissa. Ruoka tehdään aina nuotiolla, vesi haetaan 
ämpärillä, käymälänä on ulkohuussi ja suihku on ylellisyyttä. Viettämämme aika partioleirillä voi 
antaa meille aavistuksen, millaisten arjen kysymysten keskellä osa ihmisistä elää. Myös kulutuksessa 
on eroja, jonkun ihmisen koko omaisuus vastaa sitä, mitä me pakkaamme rinkkaan leirille 
lähtiessämme. 
 
Yksin Afrikassa sadoille miljoonille ihmisille polttopuu on ainoa käytettävissä oleva energianlähde 
ruoan valmistamiseksi ja juomaveden keittämiseksi (desinfiointi juomakelpoiseksi). Puun poltto 
vaarantaa terveyden (savu, hiukkaset hengitysilmassa) sekä lisää metsäkatoa ja aavikoitumista. Puun 
hankkiminen on myös aikaa vievää toimintaa. 
 
Neljännes maailman ihmisistä asuu kodissa, missä ei ole puhdasta vettä saatavilla. Vesi haetaan 
ämpäreillä ehkä kaukaakin. Saatavilla olevan veden laatu myös vaihtelee. 
 
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet pyrkivät siihen, että kaikilla maailman ihmisillä olisi vuoteen 
2030 mennessä käytössään puhdas vesi, sanitaatio ja hygieniapalvelut. 
 
Voimme monella tavalla osallistua yhteisen maailman rakentamiseen. Hyvänä lähtökohtana on, että 
emme voi muuttaa koko maailmaa, mutta ehkä voimme muuttaa yhden ihmisen koko maailman. 
 
Laulu Ei pelolle valtaa  
 
Uskontunnustus 
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 Uskontunnustuslaulu: Minä uskon (hiljaisuuden laulu)  
 Pohjalainen uskontunnustus (NSV 2020)  
 Kaiku -uskontunnustus: (viitottu puhe: https://www.youtube.com/watch?v=tZNrEGZflZg)  

 
Minä uskon Jumalaan. (Kaiku) Hän on minut luonut. (Kaiku)  
Minä uskon Jeesukseen. (Kaiku) Hän on Jumalan poika. (Kaiku)  
Minä uskon Pyhään Henkeen. (Kaiku) Hän yhdistää meidät. (Kaiku)  

  
Uskontunnustus viitotulla puheella: https://www.youtube.com/watch?v=1ny4fsZqTcY   
 
  
Esirukous ja esirukouslaulu Käännä kasvosi tai 954 Lahjoillasi meitä siunaat tai 918 Rauhan Herra suo 
rauha.  
  

 Esirukouksen kokoaminen partiokololla tai toiminnallisilla rasteilla  
 Esirukous kirkkosalin penkiltä, langatonta mikkiä voi hyödyntää  
 Esirukous: Joku ryhmä saa tehtäväksi papin johdolla laatia esirukouksen.  

o Esirukouslaput laaditaan ja leikataan ristikuvioon sopivaksi  
 Rukouskiviä hyödyntäen  

o Rukouskivialttarilla kävijä voi valita mieleisensä kiven, laittaa sen isompaan 
maljaan ja lausua mielessään oman hiljaisen rukouksen.  

o Rukouskivien väreillä on seuraavat merkitykset:  
 Vihreä: lapset, kasvu, toivo 
 Sininen: minä, oma jaksaminen, terveys, uskonelämän hoitaminen 
 Punainen: ilo, rakkaus, ihmissuhteet, äiti, isä, puoliso 
 Keltainen: arkielämä, rahahuolet 
 Musta: suru, sairaus 
 Kirkas (valkoinen): sanatonta puhetta Jumalalle 

 
 

 Rukoushelmiä hyödyntäen  
  
  
(Isä meidän -rukous, josta siirrytään suoraan ylistyslauluun ja Herran siunaukseen, mikäli ei vietetä 
ehtoollista)  
 
Kolehti  

 Erilainen kolehti: kolehtihaaviin esim. käytettyjä postimerkkejä, marjoja hyvin suljetussa 
pussissa tai itse tehty lahja. Nämä myydään tai huutokaupataan kirkon ulkopuolella 
sovittuna ajankohtana  

 Tekemisen kolehti: esim. joku vartio lupaa haravoida syksyllä jonkun sovitun alueen.  
 
EHTOOLLINEN  
 
Laulu Meille aurinko paistaa   
  
Ehtoollisrukous ja Isä meidän -rukous  
  
Rauhan toivottaminen, vaikka kättelemällä tai kyynärpääkosketuksella sanoen: ”Rauha sinulle”  
  
Ehtoollisen vietto  

 Gluteenittoman ehtoollisleivän leipominen (etukäteen?)  
  
Ehtoollisen aikana voidaan laulaa jotkut seuraavista lauluista:  
  
  

 Loista nuotio   

mailto:info@partio.fi
https://www.youtube.com/watch?v=tZNrEGZflZg
https://www.youtube.com/watch?v=1ny4fsZqTcY


 

 

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry 
Töölönkatu 55, 00250 Helsinki  Puh. (+358 9) 8865 1100  info@partio.fi  www.partio.fi 

 

 Tuli ikuinen  
 Tule nuotion loimuun   
 Virsi 930 Sinun edessäsi  
 960 Maksettu on velkani mun   
 Halleluja nro 15 (NSV 2020)  

  
PÄÄTÖS  
 
Ylistyslaulu Sama taivas, virsi 932 Oi ihmeellistä armoa   
  
Siunaus  
 
L Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä.  
Herra kirkastakoon kasvonsa teille  
ja olkoon teille armollinen.  
Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne  
ja antakoon teille rauhan.  
Isän ja + Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.  
  
Loppulaulu Tartu käteen Jumalan tai virsi 979 Tulkoon tie sinua vastaan (Partiomessun päättyessä)  
  
Partiomessusta poistuttaessa Tää ystävyys ei raukene (esilauluryhmä)  
  
  
 
Materiaalin on tuottanut työryhmä: 
 
Jani Koivusalo, Ilkka Korva, Mikko Pyhtilä, Elli Siivola, Atte Tolonen, Sanna Niskakoski,  
Heidi Namuhuya 
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