
      

TUTKIMUSPARTIO TUTKII 
MITEN ENKELI SUOJELEE? 

Sitä miettivät tutkimuspartiolaiset Taito, Toimi, 
Toivo ja Tuuli. 

Tänään on hyvä päivä. Aurinkoa ja 
pumpulipilviä. Toimi pakkasi repun, avasi 
pyörän lukon ja laittoi kypärän päähän. 
      "Heippa!" hän huusi Toivolle. Toivo ehti 
huomata vain punaisen kypärän.
      Sitten Toimi kaarsi Taiton kodin ohi.
      "Osaatko ajaa ilman käsiä?" huusi Taito.
      "Osaan, mutta en viitsi", huusi Toimi. 

Tuuli odotti jalkakäytävällä.
      "Mennäänkö yhdessä?" hän kysyi.
      "Minä menen edellä", sanoi Toimi. 

Mikä ihana vauhti. Toimi pani silmät ilosta 
kiinni.
      Ja juuri silloin se tapahtui. Alamäki ei ollut 
paha, mutta puusta pudonnut oksa oli. Se 
kääntyi Toimin pyörän pinnojen väliin. 
Yhtäkkiä olivat Toimi ja pyörä levällään pitkin 
tietä. Toimin polvesta tuli verta ja suusta hirveä 
huuto. Huuto oli niin kova, että Taito ja Toivo 
juoksivat katsomaan.
      "Onneksi sinulla oli tuo enkeliheijastin 
takissa", sanoi Toivo. 
      "Ei heijastin mitään voi tehdä", Taito sanoi.
      "Enkeli voi", sanoi Toivo. 

Tuulia itketti. 
      "Onneksi huomasin ajoissa. Olisin saattanut 
ajaa päällesi."
      "Silläkin tavalla enkeli ehkä toimii. Se saa 
huomaamaan vaaran", Toivo mietti.       
"Onko enkeli suukapula, kun hoidetaan 
haavaa?" kysyi Taito.
      Nyt alkoi Toimia naurattaa.
      "Ai että en karjuisi niin kovaa?"
      "Joskus pyöräkypärä voi olla enkeli. Se 
suojelee päätä", sanoi Tuuli ja auttoi Toimin 
seisomaan.
      "Enkelit olit sinä", sanoi Toimi. "Onneksi olit 
mukana."
      "Ihmiset kaatuvat", Toivo mietti. "Ehkä 
enkelin työnä on auttaa kestämään se." 

1. Varjelusta on, että huomaa vaaran. 

2. Kun saa lohdutusta säikähdykseen tai suruun, 
tuntuu enkeli olevan lähellä. 

3. Myös minä olen enkeli toiselle. 



Mikkelinpäivä 
TUTKIMUSPARTIO SEIKKAILEE 

TEHTÄVÄ 
Väritä kuva. 
Italialainen munkki Fra Angelico maalasi 
kauan sitten enkelin siivet sateenkaaren 
kirjaviksi. Tee sinä samoin. 

Älä pelkää. 
Olet 

turvassa. 

Hyvää enkelien 
päivää! 



TÄYDENNÄ KUVA. 
Piirrä enkeli loppuun. 

Piirrä siivet kulkemalla pienestä 
numerosta suurempaan. 
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VÄRITÄ TOIVO. 

KUKA ENKELI? 
Mikkelinpäivä on saanut 

nimensä ylienkeliltä. 
Kirjoita kirjaimet vihjeen 
mukaan, niin saat tietää 

nimen.Ollaan 
enkeleitä 

toisillemme. 
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TUNNISTA EROT. 
Tässä on kaksi Lastenkirkon 

kylän kirkkoa. 
Ympyröi erilaiset kohdat. 

PALJONKO KELLO ON? 
Paljonko kello on tunnin kuluttua? 

VÄRITÄ OMENAT. 
Kesä kypsyttää 

omenat. Osa on vielä 
raakoja. 

Varjellaan 
yhdessä 
kaikkea 
elävää. 

YMPYRÖI VAARA. 
Mitä käyttäessä kannattaa 

olla erityisen huolellinen. 

VALITSE OIKEAT VAIHTOEHDOT. 
Mitä enkeleistä kerrotaan? 

Raamatussa kerrotaan, että enkelit... 

varjelevat pahasta 

tuovat tärkeitä viestejä 

painivat ihmisen kanssa 

tulevat uniin 

soittavat pasuunaa 

taistelevat sodassa 

V ink k i: K aik k i 
v aih t oehdot o v a t 

oikein. 




