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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. Partion pedagogiikka on tekemällä oppimista. 
 

Jumalanpalvelus teemalla: Katsomus (k)antaa 

Vuoden 2021 partion ohjelmapainotus katsomus (k)antaa voi näkyä monella eri tavalla 
kirkkopyhässä. Voitte käyttää näitä vinkkejä tai keksiä omia ja etsiä muita teemaan sopivia 
tekstejä ja lauluja. Kaikessa, mitä jumalanpalveluksessa tapahtuu, voi ottaa teeman ja 
koolla olevan seurakunnan huomioon.  
 

Mitä oma katsomukseni, kristittynä oleminen ja eläminen voi antaa 

Teemaa avataan Polku -vauvasta aikuiseksi seurakunnan yhteydessä dokumentissa olevien 
ikäkausien teemasanoja pohtimalla ja peilaamalla niitä Psalmin 139 ajatuksiin. Kuinka suuri 
ihme itse kukin meistä on, Jumalan rakkaudella luoma ja saa elää ja kasvaa Jumalan 
kasvojen edessä hänen silmäteränään. Teemasanojen avulla pohditaan, miten partiolainen 
voi löytää näitä voimavaroja omasta katsomuksesta ja vahvistua siinä ja antaa katsomuksen 
kantaa itseään elämän eri vaiheissa. 
 
Tekstiehdotus sivualttareille ja muuhun messuun:  

Psalmi 139, jaettuna sivualttarille ja liitettynä teemoihin, jotka ovat lahja, ilo, seikkailu, 
rohkeus, vapaus, luottamus ja yhteys 
 

Virsi- ja lauluehdotuksia  

Virret: 
 931 Rukous on silta 
 954 Lahjalaulu  
 125 Kosketa minua henki  
 516 Kuulkaa keitä mestari  
 514 Anna meille rauhasi 
 501 Kuule isä taivaan 
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Partiomessusta: 

 Sama taivas sama maa 
 Meille aurinko paistaa 
 Ei pelolle valtaa 
 Kulkureita 
 Käännä kasvosi 
 Tartu käteen Jumalan 
 On taivas auki 

 
Muut: 

 Mestaripiirros 
 Kaksi tavallista kättä 
 Pyhiinvaeltajan laulu 
 Sankarit 
 Minun käteni soi 

 
Virsikirjan virret löydät täältä: https://virsikirja.fi/  
 
Partiomessun laulut löydät täältä: 
https://www.partio.fi/wpcontent/uploads/2018/05/partiomessuvihko_a4_0.pdf 
  
 

Puheen ideoita 

Puheen johdanto: (Psalmitekstiin 139)  
Yhdellä sivualttareista (tai rastipisteistä) tehtävänä oli kastaa sormenpää musteeseen ja 
painaa sormesta kuva paperille. Katsoitko kenties sormesi jälkeä. Sitä miten monta hienoa 
viivaa ja kaarta siinä olikaan. Ehditkö verrata kuvaasi kaverin tai perheenjäsenen 
sormenjälkeen. Huomasitko, että samanlaista sormenjälkeä kuin sinun jälkesi ei tässä 
joukossa ollut. Sormenjälki on ihmisellä yksilöllinen, jopa niin yksilöllinen että esim. 
rikostutkinnassa sormenjälkien perusteella voidaan tunnistaa tekijä. (Tuo kuva sinun 
sormenjäljestäsi paketoitiin hienoon pakettiin.) Sormenjälki (ja lahjapaketti) kertoo siitä, 
että itse kukin meistä on suuri Jumalan ihme, lahja, kallis ja arvokas. Raamatussa käytetään 
hienoa ilmaisua “Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen.” Jokainen meistä on, siis Sinä olet 
Jumalan kuva. Yksi konkreettinen merkki siitä voi olla se, että sinut on kastettu. 
 
Partiolupauksessa partiolainen lupaa parhaansa mukaan kasvaa katsomuksessaan. 
Kristitylle partiolaiselle katsomuksessa kasvaminen tarkoittaa sitä, että kukin saa kasvaa 
omana itsenään, Jumalan rakastamana, Jumalan kuvana, kastettuna kristittynä. Mitä 
kaikkea se voi tarkoittaa ja merkitä? 
 
Puhe voi jatkua etukäteen pyydettyjen partiolaisten kanssa keskustellen siitä, mikä kaikki 
kristittynä eläminen heille merkitsee ja mikä kaikki elämässä ja partiossa on auttanut heitä 
kasvamaan omassa katsomuksessaan kristittynä. Keskustelua voi pohjustaa etukäteen ja 
siihen voi poimia kysymyksiä rastiradan teemoista. 
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