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KIRKKOPYHÄ 2020 
JOHDATA 
Tehneet: Stella Björkholm ja Merja ”Memmu” Pietilä Salla Korteniemen materiaalin pohjalta 
 
 
Hei vain! 
Iloista vuotta 2020. Tänä vuonna partiolippukuntia, joiden taustayhteisö on seurakunta, kehotetaan järjestämään 
yhdessä jumalanpalvelus teemalla “johdata”.  Teema mukailee partion ohjelmapainotusta ”johtajuus”. 

 
 
Mikä on kirkkopyhä?  

Kirkkopyhä on partio-ohjelman mukaisesti seurakunnan ja lippukunnan yhteinen jumalanpalvelus. Tämä on yksi 
konkreettinen tapa seurakunnalle tukea partiolaisten hengellistä kasvua ja lippukunnalle tarjota luonteva tilaisuus 
hengellisyyden toteutumiselle lippukunnan toiminnassa. Kirkkopyhä on lisäksi mahdollisuus tehdä partion ja kirkon 
välistä paikallista yhteistyötä näkyväksi.  Vuonna 2020 ei ole kiertävää kirkkopyhää, vaan kaikkia paikallisia 
seurakuntia kehotetaan pitämään lippukuntansa kanssa yhteinen kirkkopyhä. 

 
 
Partiolaisten kirkkopyhä vuonna 2020: Johdata 

Partiolaisten kirkkopyhää vietetään vuonna 2020 johtamisen teemalla. Partion kasvattaa pienestä asti lapsia ja nuoria 
vastuun ottamiseen ja sen kantamiseen. Partiolaisuus on myös johdettavana olemista oman johtajuuden lisäksi. Mikä 
meitä kristittyjä johdattaa? Miten me kristityt johdamme? Partiopyhä 2020 voidaan järjestää mihin aikaan vuodesta 
tahansa - paikalliset perinteet ja traditio on mahdollista ottaa huomioon.  

 
 
Yhteistyö kantamaan hedelmää 

 Tärkeää on tehdä yhteistyötä ja kertoa puolin jos toisin toiveista ja odotuksista! 
 Jumalanpalvelus suunnitellaan yhdessä seurakunnan ja lippukunnan/alueen lippukuntien kesken, niin 

että jumalanpalveluksesta tulee yhteinen juhla.  

 
 
Mistä lähteä liikkeelle? 

 Ota rohkeasti yhteyttä seurakuntaan (seppoon tai muuhun työntekijään) ja kerro, että haluaisitte 
järjestää yhteistyössä partiolaisten kirkkopyhän. 

 Myös seurakunnan työntekijä voi olla yhteydessä paikalliseen lippukuntaan/paikallisiin lippukuntiin. 
 Sovi kirkkopyhän ajankohta ja tapaaminen sen suunnitteluun. 
 Tapaamisessa saatte kaikkien toiveet ja ajatukset kuuluviin ja tilaisuudesta tulee yhdessä toteutettu juhla. 

 
 
Ennen kirkkopyhää 

 Lippukunnissa voidaan valmistautua esim. kutsumalla seppo tai muu seurakunnan työntekijä 
suunnittelemaan yhdessä lasten ja nuorten kanssa yhteistä jumalanpalvelusta. 

 Ryhmät voivat valmistaa esim. saarnan tueksi tai kirkkotilan koristeeksi huoneen tauluja aiheella ”hyvä 
johtaja”.  

 Ennakoidaan kirkkopyhä niin, että lippukunta/lippukunnat voivat tulla retkeltä suoraan 
jumalanpalvelukseen, jonne kutsutaan myös perheet. Retki päättyy jumalanpalveluksen jälkeen. 
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Kirkkopyhän jälkeen 

 Jumalanpalveluksen jälkeen voi myös kertoa partiotoiminnasta muulle kirkkokansalle vaikka kirkon 
pihalla nuotiokirkkokahvien äärellä. 

 Istutaan hetkeksi alas ja jaetaan onnistumiset ja kehittämisen kohteet. Sovitaan jo seuraavan vuoden 
kirkkopyhän aika. 

 
 
Koska kirkkopyhä on ja kuka siihen voi osallistua? 

 Jumalanpalvelus on koko seurakunnan yhteinen juhla – se kutsuu seurakunnan erilaisia jäseniä pyhän 
äärelle. Partiolaiset ovat yhtä lailla seurakunnan jäseniä niin kuin muutkin jumalanpalveluksissa käyvät. 
Kannustamme tekemään sunnuntain päämessusta partioteemaisen, mutta kirkkopyhää voi viettää myös 
muuna sovittuna ajankohtana. 

 Lähtökohtaisesti kaikki voivat osallistua jumalanpalvelukseen, jokainen omalla tavallaan. 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 molemmat yhtä hyviä vaihtoehtoja. Tämä on hyvä kertoa myös lasten ja nuorten 
huoltajille. 

 
 
Vinkit jumalanpalveluksen teemalliseen toteuttamiseen 

Tässä vaihtoehtoja, joilla jumalanpalvelusta voi muokata partiomaisemmaksi askel kerrallaan: 
 

 Partiolaiset mukaan toteuttamaan jumalanpalveluksen moniin tehtäviin (tekstien lukijat, rukousten 
lukijat, kolehdin kerääjät, esilaulajat, ristinkantaja…). 

 Partiolippukunnan kokouksissa tuottama materiaali otetaan käyttöön.  
 Saarna yhdessä keskustellen tai vaikka näytellen. 
 Partioryhmissä valmistaudutaan tehden teemaan sopivia koristeita kirkkoon ja tullaan ennen messua 

koristelemaan kirkkotila. 
 Valitaan musiikki teeman ja partion mukaiseksi yhdessä kanttorin kanssa. 
 Eri vaiheisiin otetaan toiminnallisia tapoja toteuttaa jumalanpalveluksen osat – tässä vain mielikuvitus on 

rajana. 

 
 
Jumalanpalvelus teemalla: Johdata 

Tässä on ajatuksia vuoden 2020 painotuksen näkymiseen kirkkopyhässä 2020. Näitä voi käyttää tai etsiä muita 
teemaan sopivia tekstejä ja lauluja. 
 
Kaikessa, mitä jumalanpalveluksessa tapahtuu, voi ottaa teeman ja koolla olevan seurakunnan huomioon. 
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Tekstit: 
 
VT: Ps. 23: 1-4 
 

” Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut 
vetten ääreen, siellä saan levätä. Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä 
kunnian tähden. 
 
Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinä 
suojelet minua kädelläsi, johdatat paimensauvallasi.” 

 
UT: Room. 12: 4-8 
 

”Niin kuin meillä jokaisella on yksi ruumis ja siinä monta jäsentä, joilla on eri tehtävänsä, samoin me 
kaikki olemme Kristuksessa yksi ruumis mutta olemme kukin toistemme jäseniä.  
 
Meillä on saamamme armon mukaan erilaisia armolahjoja. Se, jolla on profetoimisen lahja, käyttäköön 
sitä sen mukaan kuin hänellä on uskoa. Palvelutehtävän saanut palvelkoon, opetustehtävän saanut 
opettakoon, rohkaisemisen lahjan saanut rohkaiskoon.  
 
Joka antaa omastaan, antakoon pyyteettömästi; joka johtaa, johtakoon tarmokkaasti; joka auttaa köyhiä, 
auttakoon iloisin mielin.” 
 

EVANKELIUMI: Luuk. 15: 4-6 
 

” Jos jollakin teistä on sata lammasta ja yksi niistä katoaa autiomaahan, niin totta kai hän jättää ne 
yhdeksänkymmentäyhdeksän, lähtee sen kadonneen perään ja etsii, kunnes löytää sen.  
 
Kun hän löytää lampaansa, hän nostaa sen iloiten hartioilleen, ja kotiin tultuaan hän kutsuu ystävänsä ja 
naapurinsa ja sanoo heille: ’Iloitkaa kanssani! Minä löysin lampaani, joka oli kadoksissa.” 

 

Virsi- ja lauluehdotuksia 
 
Virsikirjan virret löydät täältä: www.virskikirja.fi  
Partiomessun laulut löydät täältä: https://www.partio.fi/wp-content/uploads/2018/05/partiomessuvihko_a4_0.pdf 
 

 Virsi 378: Kaitse Jeesus, paimen hyvä 
 Virsi 508: Valkeus kirkas päällä synkän maan 
 Virsi 511: Tie valmis on 
 Virsi 492: Ystävä sä lapsien 
 Partiomessu: Meille aurinko paistaa 
 Partiomessu: Tuli ikuinen 
 Partiomessu: Sama taivas, sama maa 
 Partiomessu: Tartu käteen Jumalan 

 
Vinkki: Powerpoint hyvä lisätuki jumalanpalvelukseen 
 

 Laulujen sanat yhdestä paikasta, vaikka lauluja olisi valittu eri lähteistä 
 Ryhmien tuotokset esille 
 Kuvia teeman mukaisesti partiotoiminnasta 
 Saarnan tukena kysymyksiä, ajatuksia tai kuvia 
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Puhe (evankeliumitekstiin Luuk. 15:4-6) 
 

Laita hetkeksi silmäsi kiinni. Palauta mieleesi hyvän johtajan kasvot. (Osa teistä on partiossa viime 
aikoina miettinyt hyvän johtajan ominaisuuksia). Millainen mielestäsi on hyvä johtaja? Miksi valitsit juuri 
sen henkilön, jonka kuva mielessäsi on juuri nyt? 
 
Hyvä johtaja on (huoneen taulujen läpikäyntiä) sellainen, joka ottaa toiset huomioon, antaa kaikille tilaa, 
auttaa, tukee, antaa palautetta ja mahdollisuuden kasvaa tehtävässä. 
Palautetaan mieleen Luukkaan evankeliumin ajatus, josta juontaa tuttu ajatus: Jeesus on hyvä paimen. 
Hyvä paimen tuntee lampaansa ja vaikka niitä on paljon, hän huomaa, jos joku on poissa. Hyvä paimen 
myös luottaa lampaisiinsa ja jättää ison joukon odottamaan siksi aikaa, kun hän etsii kadonnutta. 
Löytäessään kadonneen hyvä paimen iloitsee ja riemuitsee, koska jokainen lammas on hänelle tärkeä. 
 
Miksi Raamatussa puhutaan lampaista ja paimenesta? Me ihmiset olemme Jeesuksen lampaita. Me ihmiset 
olemme välillä sellaisia, ettemme aina muista, että Jeesus johtaa meitä. Mutta jos ajattelet asiaa omalle 
kohdallesi, niin eikö tunnu mukavalta, että sinut tunnetaan, sinä olet Jeesukselle niin rakas, että hän etsii 
sinua. Ja mikä parasta, kun hän sinut löytää, hän iloitsee sinusta ja tuo sinut tänne, oman laumasi 
joukkoon. 
 
Jeesus antaa tässä vertauskuvassa loistavan esimerkin siitä, miten meistä jokainen voi toimia täällä 
maailmassa. Rakasta ympärilläsi olevia niin paljon, että tunnet heistä jokaisen. Luota ystäviisi ja ihmisiin  
 
ympärillä. Kun huomaat jonkun eksyvän tai tarvitsevan apua, etsi hänet ja auta. Iloitse, kun olette jälleen 
yhdessä.  
 
Jokainen meistä on enemmän tai vähemmän johtaja ja johdettava. Millainen johtaja sinä olet tai haluaisit 
olla? Mitä hyvää voisit oppia mielikuvissasi valitsemaltasi hyvältä johtajalta tai Jeesukselta? 
 
Lopulta on myös rikkaus, että me olemme erilaisia. Jokaisella meistä ja näin ollen myös jokaisella 
johtajalla on erilaisia ominaisuuksia. Mutta luulen, että jokaista hyvää johtajaa, paimenta ja lammastakin 
yhdistää tarve ja halu tulla huomatuksi hyvällä, rakastetuksi ja löydetyksi. 
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