
MINÄ OLEN IHME!

Toiminnallinen rastirata kirkkopyhän rinnalle 2021



Katsomus
(K)antaa

7 toiminnallista rastia

Sopii kaikille ikäkausille

Voit tulostaa tästä valmiin rastiradan tai valita 

tehtäviä / laajentaa aihepiiriä oheisen word-

asiakirjan vinkeillä.

Tarvikkeet:
– Viiripaja: erivärisiä papereita / kankaita, narua, 

mihin viirit kiinnitetään. Tusseja, tarroja yms. 

Viirien koristeluun

– Lahja: jokaisella tulitikkurasia, lahjapaperia, 

lahjanarua, sakset, paperia ja mustesieni.

– Seikkailu: silmien sidontaa varten liinoja, jos ei 

ole partiohuiveja.

– Vapaus: Iso paperi ja väriliidut, kännykkä 

– Luottamus: kartonkia, saksia, tusseja

– Yhteys: vahvaa köyttä (mitä paksumpi, sen 

parempi)



Psalmi 139: 1-18

Herra, sinä olet minut tutkinut, sinä tunnet minut. 
Missä olenkin, minne menenkin, sen sinä tiedät, jo kaukaa sinä näet 
aikeeni.
Kuljen tai lepään, kaiken olet mitannut, perin pohjin sinä tunnet minun 
tekemiseni.
Kielelläni ei ole yhtäkään sanaa, jota sinä, Herra, et tuntisi. Sinä suojaat 
minua edestä ja takaa, sinä lasket kätesi minun päälleni.
Sinä tiedät kaiken. Se on ihmeellistä, siihen ei ymmärrykseni yllä.
Minne voisin mennä sinun henkesi ulottuvilta, minne voisin paeta sinun 
edestäsi? Vaikka nousisin taivaaseen, sinä olet siellä, vaikka tekisin 
vuoteeni tuonelaan, sielläkin sinä olet. Vaikka nousisin lentoon 
aamuruskon siivin tai muuttaisin merten taa, sielläkin sinä minua 
ohjaat, talutat väkevällä kädelläsi. 
Vaikka sanoisin: »Nyt olen pimeyden kätköissä, yö peittää päivän valon 
sinulle ei pimeys ole pimeää, vaan yö on sinulle kuin päivänpaiste, 
pimeys kuin kirkas valo.
sinä olet luonut minut sisintäni myöten, äitini kohdussa olet minut 

punonut. 
Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä.
Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä tiedän sen.
Minä olen saanut hahmoni näkymättömissä,
muotoni kuin syvällä maan alla, mutta sinulta ei pieninkään luuni ole 
salassa. Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani, sinun kirjaasi on kaikki 
kirjoitettu. Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo 
luodut.
Kuinka ylivertaisia ovatkaan sinun suunnitelmasi, Jumala, kuinka 
valtava onkaan niiden määrä! Jos yritän niitä laskea, niitä on enemmän 
kuin on hiekanjyviä. 
Minä lopetan, mutta tiedän: sinä olet kanssani.



VIIRIPAJA
Askarrellaan viirinauhoja kolon seinälle.

Nauhoihin muodostuu kirjaimista sanat:

– LAHJA
– ILO
– SEIKKAILU
– ROHKEUS
– VAPAUS
– LUOTTAMUS
– YHTEYS



LAHJA
Jutelkaa hetki lahjojen antamisesta ja saamisesta.

Lukekaa seuraava jae psalmissa:

”Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä.” 

Ps. 139: 14

Mitä ajatuksia tämä lause herättää?

Tehtävä: Jokaiselle jaetaan on oma tulitikkuaski ja 

pala paperia. 

Paperiin painetaan musteella oma sormenjälki 
muistutukseksi siitä, että sinä olet kaikkein 

kaunein asia, jonka maailma on lahjaksi saanut.

Päällystä rasia lahjapaperilla ja sido se 
lahjanarulla kiinni. 

Pieni lahjapaketti muistuttaa sinua siitä, että olet 

Jumalan kaunis ihme juuri tuollaisena kuin olet.



SEIKKAILU
Lukekaa psalmista:

”Herra, sinä olet minut tutkinut, 
sinä tunnet minut. Missä olenkin, 
minne menenkin, sen sinä tiedät. Jo 

kaukaa sinä näet aikeeni.” 
Ps. 139:1-2.

Kulkekaa jonossa seuraavalle rastille 
ryhmänä niin, että ensimmäinen ja 
viimeinen jonosta saavat puhua ja 
näkevät, muiden silmät on sidottu 
partiohuivilla.

Vaihtakaa matkalla niin, että jokainen saa 
olla vuorollaan jonon ensimmäisenä, 
viimeisenä ja keskellä.

Jutelkaa ennen seuraavaan rastiin 
siirtymistä: 

– Miltä tuntuu luottaa toisen 
huolenpitoon?



ILO
Muodostakaa ryhmänne kanssa piiri. Piirissä 
jokainen sanoo vuorollaan yhden asian, 
josta tulee iloiseksi. Yritetään keksiä sanoa, 
joita muut eivät ole vielä sanoneet. 
Lasketaan kuinka monta kierrosta pääsette 
kokonaan ympäri.

Miettikää minkä värinen on ilo? Mikä väri 
tekee sinut iloiseksi? Etsikää luonnosta 
mahdollisimman paljon eri värejä ja 
kerätkää ne yhteen. 

Lukekaa lopuksi psalmista:
” Kuinka ylivertaisia ovatkaan sinun suunnitelmasi 
Jumala, 

kuinka valtava onkaan niiden määrä!

Jos yritän niitä laskea, niitä on enemmän kuin on 
hiekanjyviä. Minä lopetan, mutta tiedän: sinä olet 

kanssani.” Ps. 139: 17-18



ROHKEUS
Miettikää aluksi millaisissa tilanteissa 
rohkeutta tarvitaan?

Millaisissa tilanteissa partiolainen tarvitsee 
rohkeutta?

Onko aina helppoa olla partiolainen ja 
kertoa omasta harrastuksesta ja sen 
arvoista?

Partiolaisen tehtävänä on kunnioittaa toista 
ihmistä. Järjestäkää äänekäs mielenosoitus 
valitsemanne ihmisryhmän tueksi ja 
puolustukseksi. 

Lukekaa psalmista:

”Kielelläni ei ole yhtäkään sanaa, jota sinä, 
Herra, et tuntisi. Sinä suojaat minua edestä ja 
takaa, sinä lasket kätesi minun päälleni.
Sinä tiedät kaiken. Se on ihmeellistä, siihen ei 
ymmärrykseni yllä.” Ps. 139: 4-6



VAPAUS

Menkää oheisen qr-koodin kautta 
kuuntelemaan Irinan esittämä laulu. 
(laulu löytyy myös hakemalla YouTubesta
”sateenkaariunet”.)

Piirtäkää paperille liiduilla iso sateenkaari. 
Kirjoittakaa tai piirtäkää sateenkaareen 
unelmianne. 

Keskustelkaa miltä tuntuu vapaus 
unelmoida? 

Lukekaa psalmista:

” Missä olenkin, minne menenkin, sen sinä 

tiedät, jo kaukaa sinä näet aikeeni.” Ps: 139:2



LUOTTAMUS
Lukekaa psalmin kohta:

”Minä olen saanut hahmoni 

näkymättömissä, muotoni kuin syvällä 
maan alla, mutta sinulta ei pieninkään 
luuni ole salassa. Sinun silmäsi näkivät 
minut jo idullani, sinun kirjaasi on kaikki 
kirjoitettu. Ennen kuin olin elänyt päivääkään, 
olivat kaikki päiväni jo luodut.” Ps. 139: 15-16

Askarrellaan itseluottamuksen tähti: Jokainen 
leikkaa värillisestä paperista ison tähden, 
jonka keskelle piirtää kuvansa. Sitten hän 
kirjoittaa tähden jokaiseen sakaraan 
myönteisiä asioita itsestään. Isolle paperille tai 
taululle kirjoitetaan otsikoksi: ”Olen tähti! 
Loistan, koska… Ryhmän tähdistä 
muodostetaan linnunrata. Jos leikkijät ovat 
ennestään tuttuja, voi harjoituksen tehdä 
myös niin, että ryhmäläiset kirjoittavat 
toisistaan myönteisiä asioita toistensa tähtiin.



YHTEYS
Etsikää tarina ystävyyden solmun takana.

Muodostakaa köydestä ystävyyden solmu ja 
keskustelkaa samalla sen merkityksestä.

Ketkä ovat sinulle tärkeimpiä ystäviä?

Lukekaa psalmista:

Vaikka sanoisin: »Nyt olen pimeyden kätköissä, 

yö peittää päivän valon sinulle ei pimeys ole 

pimeää, vaan yö on sinulle kuin päivänpaiste, 

pimeys kuin kirkas valo.” Ps. 139: 11-12

Mitä kohta kertoo ystävyydestä?

Millaista on Jumalan ystävyys meitä ihmisiä 
kohtaa?


