
TUTKIMUSPARTION VOIMALA
Taito kantaa lautoja pihalla. Lautakasan vieressä on purkillinen nauloja.
        – Osaatko käyttää sahaa ja vasaraa? kysyy Toivo.
        – Opettelen, sanoo Taito. 
        Taito aikoo rakentaa puuhun voimalan. Sellaisen, josta näkee kauas. Sellaisen, jossa voi 
olla omassa rauhassa.
        – Sitä ei kannata tehdä yksin, sanoo Toimi. – Yhdessä tekemällä tulee parempi.
        Taito on toista mieltä.
        – En pyytänyt vasaraa. Pyysin naulan, hän sanoo. – Eikä sitä tehdä vielä vaan ensin tämä.
        Tekeminen on aina samanlaista. Siitä kuuluu äkäistä ähinää ja hikistä puhinaa eikä kaikki 
mene niin kuin piti. Taitonkin majasta tulee ihan toisenlainen kuin Taito alun perin ajatteli.
        – Tässä ei ole ovea, sanoo Tuuli ja tulee katsomaan.
        Voimalassa ei toden totta ole ovea.
        – Se on siksi, että kaikki mahtuvat sisään, keksii Tuuli. – Ja siksi, ettei ovea panna 
kenenkään nenän edestä kiinni.
        – Tämä on voimala, sanoo Taito. – Tämä ei ole kerhohuone.
        – Minä saan voimaa tekemisestä, sanoo Toimi.
        – Minä saan voimaa omasta rauhasta, sanoo Taito.
        Toivo pyyhkii hikeä otsalta. 
        – Kiivetään sisään ja kokeillaan, miltä tuntuu.
        He mahtuvat juuri ja juuri sisään kaikki neljä.
        – Tämä on vähän kuin kirkossa, Toivo sanoo. – Tästä saa voimaa, kun se tehdään yhdessä.
        – Mutta siihen tarvitaan kaikki, sanoo Tuuli. – Kirkossa on tylsää, jos te ette ole siellä.
        – Voimaa saa juuri siitä, että mennään sinne kaikki, sanoo Toimi.

Voimalarukous::
Yhdessä me ollaan
vahva runko puun,
piilopaikka, turva

meidän ja monen muun.
Tule mukaan, Jeesus.



Kirkko on rukouksen talo 
ja Jeesuksen ystävien olohuone.
Avaa ovi ja astu sisään.

Mennään
kirkkoon!

Väritä kulkuvälineet 
siinä järjestyksessä kuin 

olet käyttänyt niitä.
Jos jokin on 

kokeilematta, väritä 
sinisellä. 

Tulossa!

Messu
TUTKIMUSPARTIO SEIKKAILEE



Jeesuksen ystävät 
tervehtivät toisiaan.

Sano HEI sille, joka istuu 
sinusta kauimpana.

Piirrä 
alttarin 

kynttilöihin 
liekit.

Väritä alttarin 
kukat. Kuka tänään 

saarnaa?
Seuraa 

saarnatuolista 
lähtevää viivaa ja 

ota selvää.

Alttari on 
polvistumisen paikka.

Sen ääressä nautitaan 
kristittyjen 

yhteinen ateria, 
ehtoollinen.

Ratkaise 
laskutehtävät.

Nyt ovat apuvoimat tarpeen. 
Valmistele kirkko messua varten 
tutkimuspartiolaisten kanssa.

Minä 
sytytän 

kynttilät.
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Tähän jätetään rukouslappuja.

Väritä kaksi lappua 
sen mukaan, miltä juuri nyt tuntuu.

 Keltainen = Anna, Jeesus, iloinen mieli.
 Oranssi = Kaipaan ystävää.
 Punainen = Kiitos kodista ja perheestä.
 Vihreä = Kiitos, Jeesus, keväästä.
 Musta = Lohduta minua.

Jes!
Hyvä

tunnelma!



Täydennä sanat.
Kirkossa veisataan virsiä.

Mitkä kirjaimet ovat pudonneet tutusta 
virrestä?

Lukupulpetissa luetaan
päivän evankeliumi.

Kenen vuoro on tänään?
Seuraa viivaa ja ota selvää.

Tämä on kolehtihaavi. 
Siihen kerätään rahaa niille, 

jotka juuri nyt tarvitsevat apua.
Vedä viiva jokaisesta antajasta 

kolehtihaaviin.
Kiitos, Taito, Toimi, Toivo ja Tuuli!

Minä laitan 
virsinumerot.
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Vinkki: Toinen niistä on vihreä.
Toinen on muita kirjaimia suurempi.

Minä tsekkaan 
äänentoiston.


