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TEHTÄVÄÄNSÄ TOTEUTTAVA 
OPETTAJALLE 
 
Ikäkauden (7-10) tavoite: “Olen mukana Taivaan Isän hommissa.”  
 
Moduulin tavoite 

·         Ihastelen Jumalan luomistyötä ja pidän huolta siitä 
 
Moduulin sisältö 
1. Ihastelen Jumalan luomistyötä: tähdet Ps 148:6 (Ps. 98:3-7, 147:41) ......................................................... 32 
2. Ihastelen Jumalan luomistyötä: säät Ps 148:8.............................................................................................. 34 
3. Ihastelen Jumalan luomistyötä: eläimet Ps 148:10 ...................................................................................... 36 
4. Ihastelen Jumalan luomistyötä: kasvit Ps 96:12-13 ...................................................................................... 38 
5. Ihastelen Jumalan luomistyötä: ihmiset Ps 148:11-12 ................................................................................. 40 
6. Ihastelen Jumalan luomistyötä: kaikki Ps 148:13-14 (145, 150) .................................................................. 42 
 
Teemalaulut: 
Taivaan Isän hommissa säv. Lasse Heikkilä san. Merja Salonen (Jippii) 
Ken on luonut kukkasen 
Hieno maailma CD:ltä Yllätysten päivä, Sara Lahtinen (https://www.youtube.com/watch?v=JR0BLkAhh84) 
Viljele ja varjele CD:ltä Ilostiikka 1994 , Ella Lahtinen (https://www.youtube.com/watch?v=lSvV1IqC5JY) 
Satatuhatta tähteä loistaa (tähdet) 
Kun myrsky käy (sää) 
 
KOTIIN 
Koti on paras paikka oivalluksille ja ihmettelylle. Toivomme, että lapsille jää opetuksista mieleen jotakin, 
mitä voi vanhempien kanssa pohtia enemmänkin. Haluamme tukea tällaista perheen yhteistä keskustelua 
ja yhdessä tekemistä kertomalla etukäteen, mitä tulemme opettamaan sekä antamalla ideoita tekemisiin ja 
jutteluun.  
 
Seuraavan kuuden viikon oppimistavoite on”Tehtäväänsä toteuttava”.Haluamme lapsen ymmärtävän, että 
hän saa ihastella luontoa ja nauttia siitä. Opimme myös yhteisen vastuun luomakunnasta. Kaikesta tästä 
saamme kiittää Jumalaa! 
Oppituntien aiheet menevät seuraavasti: 
 
  
Tehdään kotona 
Opetus 1: Aloittakaa kotona projekti, jossa pidätte huolta luonnosta. Kirjatkaa asiat ylös ja alkakaa 
noudattamaan niitä. Tälläisiä asioita ovat esimerkiksi veden ja sähkön säästäminen, kierrättäminen. 
Opetus 2: Rakennetaan kotona yhdessä lumilinna tai risumaja. 
Opetus 3: Lähdetään roskabongausretkelle ja kerätään pussillinen roskia luonnosta. 
Opetus 4: Istutetaan herneitä purkkiin, ihmetellään kasvua ja syödään herneenversot salaatissa. 
Opetus 5: Keskustellaan erilaisista ammateista. Millaisia ammatteja oli ennen, millaisia nykyään ja 
kuvitelkaa millaisia voisi olla tulevaisuudessa?  
Opetus 6: Millaista vanhempien elämä oli heidän ollessaan 8-vuotiaita? 
 
Kalenteriin 

 mahdolliset retket 
 seurakunnan juhlat ja perhejumalanpalvelukset 
 lomaviikot 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lSvV1IqC5JY
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Opetus 1 - Ihastelen Jumalan luomistyötä: tähdet  
 
Raamatun teksti 
Ps. 148:3-6 (Ps. 98:3-7, 147:7-9) 
  
Tunnin oppimistavoite 
Ihastelen ja pidän huolta Jumalan luomasta 

·         Ylistän Jumalaa 
·         Loistan Jumalan valoa 

  
Muistolause 
Ylistäkää häntä, aurinko ja kuu, ylistäkää häntä, kirkkaat tähdet! Ps. 148:3 
  
Havainnollistaminen 
Kartonkinen tähti - Aabraham 
Lelukameli – itämaan tietäjät 
Tutkikaa tähtikarttoja. Tähdistä kertovaa materiaalia voi tilata esimerkiksi ursa.fi sivujen kautta. 
  
Sanallinen opetus 
Oletko koskaan illalla tai yöllä katsellut taivaan tähtiä? Miltä ne sinusta näyttävät? Minusta näyttää siltä, 
kuin tähtitaivas ei loppuisi ollenkaan. Se on mahtavan näköinen. 
Tähdet näyttävät maasta katsottuna pieniltä, mutta oikeasti ne ovat isoja. Tähdet ovat vain niin kaukana 
meistä. 
  
Raamattu puhuu tähdistä muutamissa eri kohdissa. 
Ensinnäkin Jumala on luonut tähdet samoin kuin kaiken mitä avaruudessa ja maan päällä on. Jumala loi 
tähdet, kuun ja auringon osoittamaan aikoja ja olemaan valona (1. Moos. 1:14-16). 
Saamme luomakuntaa katsellessa ihailla sitä ja  kiittää Jumalaa. Hän rakasti tehdä avaruuden kaikkinensa ja 
maahan kauniita eläimiä, kasveja ja maisemia. Kaikella luomakunnassa on paikkansa ja tehtävänsä. Myös 
meillä ihmisillä on tehtävä luomakuntaa kohtaan. Meidän tulee pitää siitä huolta. 
  
Yksi tutuimmista Raamatun kertomuksista, jossa tähdet mainitaan on se, missä Jumala teki lupauksen 
Aabrahamille. Jumala käski Aabrahamin katsoa tähtiä. Aabrahamin katsellessa kirkasta tähtitaivasta alkoi 
Jumala puhumaan hänelle. Jumala lupasi, että hänen jälkeläistensä määrä tulee olemaan yhtä suuri kuin on 
tähtiä taivaalla. Jälkeläisiä tulisi olemaan nin paljon, että niitä ei pysty laskemaan. Aabrahamista tämä 
tuntui mahdottomalta. Hän oli jo vanha mies, eikä hänellä ollut vielä yhtään lasta. Jumala kuitenkin toteutti 
lupauksensa ja edelleen näemme ympäri maailmaa Aabrahamin jälkeläisiä. Uskon kautta myös me, jotka 
uskomme Jeesukseen kuulumme osana tuohon lupaukseen. Kun katsot tähtiä muista, että saat olla osana 
tuota suurta perhettä. 
  
Myös Jeesuksen syntymähetkellä taivaalle ilmestyi tähti. Tähtien tarkkailijat kaukaisesta 
maasta  ymmärsivät tähden nähdessään, että nyt on syntynyt Messias. He lähtivät seuraamaan tähteä ja 
päätyivät pitkän ja vaikeakulkuisen matkan jälkeen Beetlehemiin, jossa Jeesus, Maria ja Joosef asuivat. 
Jumala käytti tässä tähteä ohjaamassa tietäjien kulkua ja näyttämässä aikaa, että nyt Messias on syntynyt. 
  
Jeesus sanoo: Te olette maailman valkeus (Matt. 5:14 – 16). Jeesus haluaa, että sinussa ja minussa näkyy 
Jeesuksen rakkaus. Jae 16 sanoo: ”Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät teidän 
hyvät tekonne ja ylistäisivät Isäänne, joka on taivaissa”. Meidän hyvistä teoista ja sanoista huomataan, että 
rakastamme Jumalaa. Näiden asioiden kautta myös ympärillä olevat ihmiset voivat ylistää Jumalaa. On toki 
olemassa myös niitä ihmisiä, jotka eivät usko Jeesukseen. Silti hekin osaavat tehdä hyviä tekoja. He eivät 
kuitenkaan ohjaa ihmisiä Jumalan tuntemiseen eivätkä ylistämään Jeesusta. 
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Joulun aika mielletään ajaksi, jolloin tehdään hyvää ja muistetaan toisia. Meidän tulisi kuitenkin joka päivä 
tehdä hyvää. Mitä hyvää sinä voisit tänään tehdä? Voisitko antaa kaverisi leikkiä sinun leluillasi tai vaikka 
sanoa hänelle jotain mukavaa? 
  
Raamattu puhuu  siitä, että eläimet ja kasvitkin ylistävät Jumalaa. Me saamme ylistää Jumalaa yhdessä 
muiden kanssa. 
Syntiinlankeemus rikkoi jotakin siitä, miksi Jumala maailman alunperin loi. Raamattu sanoo, että koko 
luomakunta odottaa vapautusta. Kun Jeesus saapuu takaisin, hän eheyttää luonnon ja eläinten sekä 
ihmisen keskinäisen suhteen. 
Sinä saat nauttia kaikesta Jumalan luomasta. Luonnon keskellä liikkuminen ja sen tarkkaileminen tekee 
meille hyvää. Saat myös kiittää Jumalaa kaikesta ihanasta mitä hän on meille antanut. Kauniista maisemista 
ja kasveista, linnun laulusta, lumesta. Jumala on luonut myös sinut ja minut. Olemme erilaisia ja tärkeitä 
Jumalalle. 
  
Toiminnallisuus 
Tähtitervehdys leikki -Leikin johtaja valitsee leikkiin eri tähtikuvioita, joissa on eri määrä tähtiä (esim. Otava- 
7, Kassiopeia – 5, Kotka – 3, ). Johtaja kuiskaa jokaiselle lapselle jokin luvuista. Leikin alettua kaikki lähtevät 
kulkemaan leikkialueella ja tervehtivät toisiaan käden heilautuksella. Kättä heilutetaan niin monta kertaa, 
kuin minkä luvun on saanut. Toinen vastaa heiluttamalla kättä oman numeronsa mukaisesti. Jos toinen 
kättelypareista heilauttaa kättä vähemmän tai enemmän kuin toinen, he eivät kuulu samaan ryhmään. 
Tällöin kumpikin jatkaa uuden ihmisen luo ja tervehtii häntä jälleen kättä heiluttamalla. Kun oikea määrä 
osuu kohdalle, jatkaa pari yhdessä muiden saman luvun saaneiden etsintää. Jos lapsia on riittävästi, voi 
ryhmä koostua yhtä monesta henkilöstä kuin kädenheilautukset. Tällöin lopuksi ryhmä voi järjestäytyä 
tähtikuvion muotoon. (Lähde: http://www.kolumbus.fi/mm.salo/OsoitteetAvaruus.htm) 
  
Luovuus 
Askarrellaan kuuraketti – Annetaan lasten käyttää omaa luovuutta. Annetaan materiaaliksi esimerkiksi 
talouspaperin hylsyjä, kananmunakoteloita, kartonkia ja sormivärit. 
Itseluottamustehtävä  - Jokainen leikkaa kartongista itsellensä ison tähden. Sen keskelle piirretään oma 
kuva. Jokaiseen sakaraan kirjoitetaan jokin myönteinen asia itsestä. Tehdään lasten tähdistä linnunrata. 
  
Elämys 
Järjestetään retki luontoon. Mikäli sää sallii tutkitaan tähtiä ja opetellaan erilaisia kuvioita. Tutkitaan myös 
muuta luontoa. 
  
Yhteisöllisyys 
Seurakunnassa: Aloitetaan seurakunnan yhteinen luonnon tarkkailu projekti. Kehoitetaan jokaista 
liikkumaan luonnossa ja seuraamaan sitä. Samalla seurakuntaa voisi haastaa rukoilemaan ja kuulemaan 
Jumalan ääntä, kun rauhallisen luonnon keskellä liikkuu. Seurakuntalaiset voisivat kertoa mitä Jumala heille 
näiden viikkojen aikana puhuu. 
Tehkää yhteinen retki planetaarioon tai tähtitornille 
Kotona: Aloittakaa kotona projekti, jossa pidätte huolta luonnosta. Kirjatkaa asiat ylös ja alkakaa 
noudattamaan niitä. Tälläisiä asioita ovat esimerkiksi veden ja sähkön säästäminen, kierrättäminen. 
  
  



34 
 

Opetus 2 - Ihastelen Jumalan luomistyötä: säät 
  
Tunnin oppimistavoite 
Ihastelen ja pidän huolta Jumalan luomasta 

·         Ylistän Jumalaa 
·         Saan nauttia säistä ja vuodenajoista 

  
Muistolause 
Silloin opetuslapset herättivät Jeesuksen ja sanoivat: "Opettaja, opettaja, me hukumme!" Jeesus nousi ja 
nuhteli tuulta ja järven aaltoja. Ne asettuivat, ja tuli tyven. Luuk. 8 :24 
  
Havainnollistaminen 
Kuvioita, joilla voidaan koota oma säätiedotus: aurinko, lumihiutale, sadepisara. 
Kuva veneestä tai leikkivene. 
  
Sanallinen opetus 
Minkälainen sää tänään on? (Lasten kertoessa laita taululle säätä kuvaava kuva). 
Millainen on mielestäsi hyvä sää? 
Voi olla, että haluaisit auringon aina paistavan ja että olisi lämmintä. Jumala kuitenkin tietää, että tarvitaan 
myös vettä ja tuulta. Jos ei sada vettä, kaikki kasvit kuivuvat. Tuuli puolestansa on tärkeä monestakin 
syystä. Se esimerkiksi auttaa kasveja pölyttymään. Tuuli myös vahvistaa kasveja. Jumala on tarkoituksella 
antanut erilaisia säitä. 
Luetaan Raamatusta Psalmi 148 jae 8.  Minkälaisia säätiloja siinä mainittiin? Tuli (ukonilma), rakeet, lumi ja 
usva, myrskytuuli. 
Kaikki säät eivät tunnu mukavilta. Pelottaako sinua joskus esimerkiksi ukonilmalla? Entä pidätkö lumesta? 
  
On hienoa tietää, että kaikki säät tottelevat Jumalaa ja hänen käskyänsä. (Ota esille leikkivene tai kuva 
leikkiveneestä). 
Muistatko mitä tapahtui, kun Jeesuksen opetuslapset joutuivat myrskyn keskelle Genesaretin järvellä 
(voidaan toteuttaa mielikuvitusmatkana. Idea kohdassa eläys)? Opetuslapset olivat kovasti peloissaan. He 
luulivat, että vene kaatuu ja he hukkuvat. Silloin Jeesus nouusi ja käski myrskyn laantua ja se laantui. Tuli 
aivan tyventä. 
Kun katsomme vaikkapa myrskytuulta se muistuttaa meitä siitä, että Jumala on suuri ja voimakas. Saamme 
kiittää Jumalaa eri säistä ja ylistää Jumalaa. 
  
Vuodenajat 
Suomessa on neljä eri vuodenaikaa. Mitkä ne ovat? Kevät, kesä, syksy ja talvi. Eri vuodenajoissa on paljon 
hyötyä. Talven aikana kasvit saavat levätä. Pakkasilla monet tuohohyönteiset kuolevat, eivätkä vaivaa niin 
paljon kasveja. Sen lisäksi eri vuodenajat anavat meille ihmisille iloa. Talvella on mukavaa hiihtää, laskea 
mäkeä ja tehdä lumiukkoja. Kesällä taasen on ihana uida. 
Mikä sinusta on parasta eri vuodenajoissa? 
  
Ilmasto 
Eri maissa on erilaisia ilmastoja. Eri eläimet ja kasvit tarvitsevat erilaisen ilmaston. Esimerkiksi kipikonna ei 
pärjäisi Suomen luonnossa. Se tarvitsee lämpimämmän ilmaston. Erilaisessa ilmastossa kasvaa erilaisia 
kasveja, joita eläimet käyttävät ravinnokseen. 
Ihminen voi vaikuttaa ilmastoon omalla toiminnallansa. Ehkä olet kuullut puhuttavan ilmaston 
lämpenemisestä.  Ilmaston lämpeneminen aiheuttaa monia ongelmia.  Ihmisen toiminta aiheuttaa sitä. 
Esimerkiksi tehtaat ja autot saastuttavat ilmaa. Myös liialliset puiden hakkuut vaikuttavat ilmastoon. 
Jumala haluaa, että olisimme vastuuntuntoisia, emmekä saastuttaisi luontoa. Jumala myös tietää, että 
ihmisen ahneuden synti tulee aiheuttamaan ongelmia (Jes.24:1-6). Valitettavasti saastumista tapahtuu. 
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Meidän uskovina ei kuitenkaan pidä edistää sitä. Teoillamme ja valinnoillamme me samalla joko 
kunnioitamme ja ylistämme Jumalaa tai sitten halveksimme hänen tekojansa. 
  
  
Toiminnallisuus 
Leikki  Maa- meri -taivas Valitkaa luokasta tai pihalta alueet, joista yksi nimetään maaksi, toinen mereksi ja 
kolmas taivaaksi. Leikin ohjaaja huutelee eri paikkoja (maa, meri, taivas) ja lapset juoksevat niihin. Voidaan 
leikkiä myös tiputuspelinä, jolloin viimeseksi oikeaan paikkaa tullut tipahtaa pelistä pois ja hän saa huutaa 
seuraavan paikan. 
  
Luovuus 
Askarrellaan Sääkirja, johon merkataan joka päivä säähavainnot muutaman kuukauden ajan. 
Askartelu pakkaskelille Kaada vettä matalaan laakeaan astiaan esim. uunipellille. Veteen voi tiputtaa 
koristeeksi luonnosta esimerkiksi oksia. Vesi voidaan myös värjätä. Laita yläreunaan ripustusnauhat tai 
rautalangat. Niistä voit ripustaa valmiin työn esimerkiksi puutarhaan. Astia viesään ulos jäätymään. Veden 
jäädyttyä se tuodaan hetkeksi sisälle, jotta taideteos irtoaa astiasta. 
  
Elämys 
Tehkää mielikuvitusmatka. Ohjaaja kertoo ja lapset seuraavat perässä. Tarina voi kertoa esimerkiksi siitä, 
kun opetuslapset lähtevät veneilemään. Ensin on kaunis ilma. Aurinko paistaa lämpimästi. Työnnetään 
yhdessä vene vesille ja otetaan airot käteen, jotta päästään rannasta etäämmälle. Sitten nostetaan purjeet. 
On ihanan hiljaista ja rauhallista. Nautitaan auringosta.Yhtäkkiä tuuli alkaa puhaltamaan ja vesipisaroita 
tippumaan. Vesipisaroiden ääntä voidaan pitää naputtamalla sormilla lattiaaan. Alkaa myrskyämään. 
Lasketaan purjeet äkkiä alas, pidetään veneen laidoista kovasti kiinni jne. 
  
Yhteisöllisyys 
Rakennetaan kotona yhdessä lumilinna tai risumaja. 
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Opetus 3 - Ihastelen Jumalan luomistyötä: eläimet 
  
Tunnin oppimistavoite 
Ihastelen ja pidän huolta Jumalan luomasta 

·         Ylistän Jumalaa 
·         huolehdin eläimistä 
·         eläimet ja ihmiset ovat erilaisia 

  
Muistolause 
”Kunnon ihminen muistaa karjansa tarpeet, jumalaton ei sääliä tunne” Sananl. 12:10 
  
Havainnollistaminen 
Pieniä muovieläimiä tai kuvia eläimistä. Hienointa olisi jos voisi vierailla esimerkiksi maatilalla, jossa on 
erilaisia eläimiä ja pitää opetuksen siellä. 
  
Sanallinen opetus 
Näytä eläinten kuvia. Miettikää  mitä eläimiä ne ovat ja minkälaisessa ympäristössä ne elävät. 
  
Raamattu alkaa luomiskertomuksella. Siellä kerrotaan mitä kaikkea Jumala loi. Viidentenä päivänä Jumala 
loi vesissä asuvat eläimet ja linnut. Kuudentena päivänä Jumala loi  villieläimä ja karjaeläimiä (1. Moos. 1:20 
- 25). Näistä jakeista huomaamme, että Jumalalla oli eri tarkoitus eri eläimille. Osa eläimistä oli tarkoitettu 
elämään vapaudessa osa oli tarkoitettu ihmisen hoidettaviksi. 
Aadam sai hienon tehtävän, hän sai nimetä kaikki eläimet (1. Moos. 2:19,20). Uskon Aadamin ihastelleen 
kaikkia eläimiä ja taputelleen niitä samalla kuin pohti niille nimiä. Nimeämisesä kesti varmaankin useampi 
päivä. 
Vaikka eläimet olivat suloisia ja kauniita ja niiden kanssa aika kului mukavasti, Aadam totesi, ettei niistä 
yksikään ollut samanlainen kuin hän. Jumala loikin Aadamille ystävän, toisen ihmisen Eevan. Eläimet ja 
ihmiset ovat erilaisia. Vaikka monet eläimetkin ovat viisaita, eivät ne osaa ajatella samalla lailla kuin 
ihminen. Eläimet ja koko luomakunta luotiin ihmistä ja Jumalaa itseänsä varten, jotta meillä olisi asioita 
joita voisimme ihailla ja voisimme pitää siitä huolta. Myös Jumala itse pitää meistä ja eläimistä huolta (Joel 
1:20; 2:22) 
Valitettavasti syntiinlankeemus tuhosi jotakin siitä, mitä Jumala olisi halunnut. Kerran Jumala muuttaa 
kaiken jälleen hyväksi. Jumala tulee eheyttämään luonnon ja ihmisen suhteen luontoon. Ihminen ja eläin 
tulevat elämään sovussa (Jes.11: 6-9, Hoos.2:20). 
  
Kysele lapsilta: Onko sinulla kotona eläimiä? Mitä eläimiä teillä on? Miten niitä eläimiä hoidetaan? Mitä 
kotieläimiä sinä tiedät? 
Lemmikkeinä pidämme undulaatteja, hamstereita, marsuja, kaloja, kissoja, koiria ja monia muita eläimiä. 
Karjaeläimiä ovat esimerkiksi lehmät, possut, lampaat ja kanat. 
Kaikki nämä eläimet ovat meidän vastuullamme ja ovat hoidostamme riippuvaisia. Meidän on 
huolehdittava, että ne saavat sopivasti oikeanlaista ravintoa ja liikuntaa ja että niillä on tarpeeksi tilaa. 
Huolehdimme myös niiden puhtaudesta ja terveydestä. 
Entä mitä villieläimiä/ metsän eläimiä sinä tiedät? 
Suomessa on karhuja, kettuja, hiiriä, hirviä, jäniksiä ja monia muita eläimiä. Meidän tulee pitää huolta myös 
näistä metsän eläimistä. 
Ennen vanhaan metsästäjät saattoivat metsästää joitakin eläimiä niin paljon, että ne kuolivat 
sukupuuttoon. Ihmisellä on lupa hyödyntää luontoa, mutta ei tuhota sitä. Jotkut ihmiset ovat ahneita ja 
esimerkiksi rahan takia metsästivät eläimiä. Nykyään Suomessa metsästäjät ovat enemmän 
luonnonsuojelijoita. He tarkkailevat eläinten määriä ja metsästävät niitä vain tarpeen mukaan. 
Jotkut ihmiset ajattelevat suojelevansa luontoa sillä, että esimerkiksi päästävät häkissä eläviä eläimiä 
luontoon.  Se ei kuitenkaan ole oikeanlaista luonnon suojelua. Kaikki häkissä tai navetassa eläneet eläimet 
eivät pärjää luonnossa. Ne ovat tottuneet saamaan ruokansa hoitajilta, eivät etsimään sitä itse. Osa 
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eläimistä ei pärjää Suomen luonnossa talvisin vaan kuolevat kylmyyteen. Jotkut eläimet, kuten minkki 
tuohoavat muiden eläinten pesiä ja elinympäristöjä. Ne vaarantavat Suomen alkuperäiseläinten 
olemassaoloa. 
  
Eläimiä tarkkailemalla voimme oppia jotakin Jumalasta. Hän on taitava ja viisas, kun on osannut tehdä niin 
paljon erilaisia eläimiä. Raamatussa kerrotaan, että eläimet myös tietävät, että Jumala on ne luonut (Job. 
12:7-10). Kaikki eläimet ovat erilaisia ja kaikilla on omanlaisia taitoja. Niillä on esimerkiksi erilaisia pesiä. 
Vertaa vaikka muurahaisen, mäyrän, pääskysen ja harakan pesää. Kaikilla niillä on erilaiset pesät. Tai kun 
talvi tulee, toimivat eri eläimet eri tavoin. Muuttolinnut osaavat lähteä etelään, oravalle vaihtuu talviturkki 
ja karhu menee nukkumaan.   
Jumala pitää huolta eläimistä ja on kiinnostunut niistä (Job 38:36-39:1-30). Jumala on jopa säätänyt lakeja, 
jotka hivenen auttaisi eläimiä. Esimerkiksi lepopäivä koskee myös eläimiä (2 Moos.20:8-11). Vanhassa 
testamentissa sanottiin myös, että jos härkä kaatuu kuorman alle, sitä on autettava, vaikka kyseessä olisi 
ollut vihamiehen härkä. Puivan härän suuta ei saa sitoa (5 Moos.25:4). 
  
Sinun tehtäväsi on pitää huolta eläimistä. Yksi helppo tapa huolehtia eläimistä on se, että et viskaa roskia 
luontoon. Monet roskat ovat vaarallisia eläimille. Jos maassa on lasinsiru ja eläin astuu sen päälle, se 
satuttaa jalkansa. Ehjäkin pullo on vaaraksi pienille eläimille. Kun ne menevät pullon sisälle, ne eivät 
välttämättä pääse pois liukkaasta pullosta. Avatut säilykepurkit ovat vaarallisia uteliaille eläimille, kuten 
siileille ja ketuille. Ne eivät välttämättä saa päätänsä pois osaksi avoimesta purkista. Muoviset renkaat ja 
tölkkien avauslenkit jäävät helposti lintujen nokkaan niin, että eivät saa sitä enää auki. Eläimet voivat 
tukehtua muovipussiin, jäädä jumiin kalastusverkkoihin tai hyljättyihin pyykkinaruihin. Langanpätkät voivat 
kiertyä eläinten jalkoihin.Laita siis roskat roskikseen ja omat tavarat pihamaalta paikoillensa.Lähde: 
http://www.roskapaivassa.net/roskaesite.htm 
Voimme myös auttaa metsän eläimiä selviämään talven yli. Talvella linnuille voi laittaa esimerkiksi 
lintulaudan. Lintulaudalla pitää muistaa laittaa ruokaa säännöllisesti, eikä lopettaa ruokkimista kesken 
talven. 
  
Jumala on tehnyt paljon ihmeellisiä asioita. Kaikkea me ihmiset emme vielä edes tiedä ja ymmärrä, vaikka 
kuinka olemme yrittäneet tutkia luontoa. Kiitetään näistä kaikista asioista Jumalaa ja toimitaan 
vastuullisesti! 
  
Toiminnallisuus 
Leikki Matkitaan erilaisia eläimiä. 
Etsitään eläinparit – jaetaan kaikille lapsille laput, joissa on jokin eläimen kuva. Jokaista eläintä on vähintään 
kaksi. Lapset etsivät parinsa (saman eläimen) ääntelemällä ja liikkumalla kuten saamansa kuvakortin eläin. 
  
Luovuus 
Rakennetaan lintulauta – Sen voi tehdä esimerkiksi laudasta tai vaikka vanhasta maitotölkistä 
  
Elämys 
Järjestetään lemmikkipäivä tai tehdään retki eläintarhaan, hevostallille tai maatilalle. 
  
Yhteisöllisyys 
Lähdetään roskabongausretkelle ja kerätään pussillinen roskia luonnosta. 
  

http://www.roskapaivassa.net/roskaesite.htm
http://www.roskapaivassa.net/roskaesite.htm
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Opetus 4 - Ihastelen Jumalan luomistyötä: kasvit  
 
Raamtun teksti 
Ps 96:12-13  
  
Tunnin oppimistavoiteet 
Ihastelen ja pidän huolta Jumalan luomasta 

·         Ylistän Jumalaa 
·         Minun ei tarvitse murehtia 

  
Muistolause 
Kun Jumala näin pukee kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna joutuu uuniin, niin tottahan hän 
teistä huolehtii, te vähäuskoiset! Matt. 6:30 
  
Havainnollistaminen 
Kasvien kuvia tai aitoja kasveja. Näytä niitä opetuksen edetessä. 
  
Sanallinen opetus 
Keväästä syksyyn saamme Suomessa ihailla monenmoisia kasveja. Talvellakin näemme joitain kasveja, 
mutta suuri osa niistä on peittynyt lumen alle. Kasvit tarvitsevat lepokauden, jotta ne jaksavat jälleen 
seuraavana vuotena kasvaa ja kukoistaa. 
Talvella lähinnä vain havupuut vihertävät. Mitä havupuita tunnet? Kuusi, mänty, kataja. 
  
Maapallo olisi tylsän näköinen, jos täällä ei olisi kasveja. Olisi vain hiekkaa ja kiviä tai pelkkää lunta ja jäätä. 
Sen lisäksi, että kasvit ovat kauniita, ne ovat myös monin tavoin hyödyllisiä ja välttämättömiä. Ne 
vaikuttavat ilmastoon ja antavat ravintoa monille eläimille. 
Jumala on luonut kaikki kasvit. Luomiskertomuksessa kolmannen päivän kohdalla kerrotaan, kuinka Jumala 
loi ne. Jumala loi kasvit sellaisiksi, että ne kantavat hedelmää ja siementävät. 
  
Luonnossa kasvaa paljon erilaisia kasveja, joita myös me ihmiset voimme hyödyntää ravinnoksi. Kaikki 
kasvit eivät ole syötäväksi kelpaavia. Osa on myrkyllisiä. Mitä metsänkasveja tiedät, mitä voi syödä? 
Marjoja: mustikka, puolukka, vadelma, mansikka, karpalo, lakka 
Sieniä: suppilovahvero, lampaankääpä, voitatti 
Myös tuoreita lehtiä, kuten voikukan lehtiä voi käyttää salaattina, nuorista nokkosista voi tehdä vaikka 
nokkoskeittoa. Kuusen kerkistä tehdään kuusenkerkkäsiirappia. 
  
Jumala ajattelee maan hyvinvointia. Hän halusi, että ihmisten ja eläinten lisäksi myös pellot saavat välillä 
levätä. Jumala määräsi pelloille joka seitsemännen vuoden lepovuodeksi. Kaikki mitä pellossa tuona 
seitsemäntenä vuotena kasvoi piti antaa ravinnoksi villieläimille ja köyhille. 
Suomessa osataan onneksi viljellä viisaasti ja miettiä mikä pelloille ja kasveille olisi parhaaksi. 
On ikävää, että monet ulkomailla eivät ymmärrä tätä. Heille tärkeintä on se, että tulee mahdollisimman 
suuri sato, mahdollisimman tehokkaasti 
. 
Voimme myös itse viljellä, vaikka emme omistaisi isoa maatilaa tai peltoa. Omakotitalon pihaan voi mahtua 
pieni kasvimaa tai kasvihuone. Kerrostalon parvekkeella voi kasvattaa vaikka salaattia ja yrttejä 
parvekelaatikossa ja ruukuissa. Siemenien kylväminen on mukavaa puuhaa. Ne vaativat myös työtä. Kasveja 
on kasteltava ja mikäli kasvaa rikkaruohoja, ne on kitkettävä pois. 
  
Kasveja katsellessa saamme oppia jotakin Jumalan huolenpidosta. Jumala huolehtii niistä. Paljon enemmän 
Jumala haluaa pitää huolta myös meistä ihmisistä. Saamme luottaa Jumalaan ja hänen apuunsa. Joskus 
huolehdimme asioista aivan liikaa. Samalla unohdamme Jumalan ja sen, että hän on luvannut auttaa meitä. 
Raamatussa kehoitetaan meitä etsimään ensin Jumalaa ja hänen vanhurskauttansa. Tähän etsimiseen liittyy 



39 
 

lupaus: ”niin kaikki muukin teille annetaan”. Kasvit saavat ravintoa, aurinkoa, vettä ja kaikkea tarvittavaa 
kasvaakseen. Jumala haluaa pitää myös sinusta huolta. Hän haluaa, että sinulla on koti, vaatteet, ravintoa ja 
rakastavia aikuisia ympärillä. Ne ovat tärkeitä asioita. Kuitenkin tärkeintä on se, että saat luottaa Jumalaan 
ja kiittää häntä kaikesta. 
  
  
Toiminnallisuus 
Leikitään laiva on lastattu leikkiä kasvien nimillä. Jokainen sanoo vuoron perään” Laiva on lastattu.. (jokin 
kasvin nimi). Mikäli sanoo saman kasvin nimen, joka on jo sanottu tai ei enää keksi mitään kasvia, tippuu 
pois pelistä. 
  
Luovuus 
Askarrelkaa luonnonmateriaalista erilaisia talvisia koristeita. Esimerkiksi oksia voi ripustaa katosta 
roikkumaan. Niihin voi kiinnittää askarreltuja lintuja tai koristepalloja. 
  
Elämys 
Tämä toteutetaan ulkona. Asetutaan makuulle, jalat vasten puun runkoa. Kuunnellaan ympärillä olevia 
ääniä. Linnun laulua, tuulta. Katsellaan pilviä tai tähtitaivasta. Haistellaan ympärillä olevia tuoksuja. 
Kerrotaan lopuksi toisille mitä näimme ja kuulimme. 
  
Yhteisöllisyys 
Haastatellaan seurakunnan aikuisia ja pyydetään kertomaan siitä, millä tavoin ja millaisissa tilanteissa 
Jumala on pitänyt heistä huolta. 
Kotona: Istutetaan herneitä purkkiin, ihmetellään kasvua ja syödään herneenversot salaatissa. 
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Opetus 5 - Ihastelen Jumalan luomistyötä: ihmiset 
  
Tunnin oppimistavoite 
Ihastelen ja pidän huolta Jumalan luomasta 

·         Ylistän Jumalaa tyttönä ja poikana 
·         Arvostan sitä että toiset ovat tyttöjä ja toiset poikia 

  
Muistojae 
“Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä tiedän sen.” Ps.139:14 
 
Havainnollistaminen 
Lehtikuvia eri ikäisistä ihmisistä tekemässä eri asioita. 
 
Sanallinen opetus 
Jumala loi ihmisen 
  
Mitä Jumalan kuvana oleminen merkitsee? 
  
Raamatun alkulehdillä kerrotaan siitä, että viimeisenä kaikesta luomastansa Jumala loi ihmisen. Jumala loi 
naisen ja miehen. 
Meitä naisia ja miehiä, tyttöjä ja poikia tarvitaan. Sinä saat nauttia siitä, että olet tyttö tai poika. Kumpikaan 
ei ole huonompi. On kuitenkin joitain asioita, joita nainen ei voi tehdä tai joita mies ei voi tehdä. Siksi mies 
ja nainen tarvitsevat toisiansa. Esimerkiksi nainen voi synnyttää lapsia ja antaa rinnasta vauvalle maitoa. 
Mies ei voi tätä tehdä. Nainen ei puolestansa voi olla isä. 
  
Joskus meitä yritetään laittaa tietynlaiseen malliin. Saatetaan sano, että koska sinä olet tyttö sinä pidät 
vaaleanpunaisesta tai koska olet poika pidät sinisestä. Näin saattaakin olla, mutta olet silti hyvä tyttö tai 
poika vaikka pitäisit enemmän jostakin muusta väristä. 
Tai ehkä joku sanoo, että koska olet poika et voi leikkiä nukella ja tytölle sanotaan, että sinä et voi leikkiä 
autolla. Kyllä voit. Meillä on erilaisia mielenkiinnon kohteita. Tiedän erään tytön, jolla ei ollut yhtään sisko, 
mutta oli neljä veljeä. Välillä veljet leikkivät siskonsa kanssa nukeilla ja toisinaan sisko leikki veljien kanssa 
autoilla. Joskus he leikkivät yhdessä kotileikkejä ja toisinaan kiipeilivät puissa ja leikkivät yhdessä 
sotaleikkejä. Vaikka et tykkäisi jostakin tekemisestä tai leikistä on hyvä leikkiä myös sellaisia leikkejä, joista 
kaverisi pitävät. Varmaankin kaverisi leikkivät joku kerta vuorostaan niitä leikkejä, joista sinä pidät. 
Jos olet tyttö se ei tee sinusta poikaa, että tykkää väreistä, joita sanotaan poikamaisiksi väreiksi tai leikit 
leikkiä jota sanotaan poikamaiseksi leikiksi. Olet juuri sellainen, joksi Jumala on sinut luonut, tyttö tai poika. 
Sellaisena, erilaisena saat ylistää ja kiittää Jumalaa! 
  
Mitä muita eroja ihmisissä on? 
Sen lisäksi, että olemme tyttöjä ja poikia, naisia ja miehiä on meillä paljon muitakin eroja. 
On olemassa eri maalaisia ihmisiä, eri näköisiä, eri ikäisiä ja eri yhteiskuntaluokista tulevia ihmisiä. 
Onko sinulla tuttavia, jotka ovat kotoisin jostakin muualta kuin Suomesta? Miten he eroavat suomalaisista? 
Hänellä voi olla eri kieli tai hän voi olla eri värinen. Eri maissa on myös erilaisia tapoja, jotka voivat tuntua 
aluksi oudolta. Silti jokainen meistä on arvokas Jumalalle. Jumala haluuaa, että kaikki ihmiset eri kansoista 
ylistäisimme yhdessä häntä. Kerran Jeesuksen luona Taivaassa onkin hienoa nähdä suuri joukko erilaisia 
ihmisiä Jeesuksen luona ylistämässä häntä! 
Jumala on luonut meidät kaikki. Hän myös rakastaa jokaista ihmistä sukupuolesta, väristä, iästä, 
kansalaisuudesta ja ammatista huolimatta. Jumala ei erottele ihmisiä. 
Ainut asia, mikä Jumalalle merkitsee on se, että uskotko sinä Jumalaan, rakastatko häntä? Jumala ei katso 
sukupuoltamme, rikkauksiamme tai vaikka ihon väriä. Hän kaipaa sitä, että tulemme hänen luoksensa. Siksi 
Jeesus syntyi maailmaan. Hän tuli kertomaan Jumalan rakkaudesta. Siitä, että Jumalan luona on tilaa meille 
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kaikille. Jumala ei pakota meitä luoksensa. Hän haluaa, että itse valitsemme haluammeko olla hänen 
kanssansa. 
  
Jumala haluaa, että me kaikki voisimme ylistää Jumalaa sanoilla ja teoillamme. Esimerkiksi se, miten 
kohtelemme toisia kertoo siitä, arvostammeko Jumalaa. Jos kohtelemme toista huonosti esimerkiksi 
puhuen hänelle  ikävästi, puhumme samalla Jumalalle ikävästi. 
  
Toiminnallisuus 
Leikki 
Mennään ympyrään. Jokainen miettii jotain hyvää sanottavaa vierustoverista ja sanoo sen hänelle. 
  
Luovuus 
Askarrellaan eri maan ihmisiä. Voitte hyödyntää esimerkiksi vessapaperin hylsyjä, kankaan palasia, 
piippurassia ja villalankaa askartelussa. 
  
Elämys 
Valitaan jokaiselle pari. Toinen pareista asettuu rennosti mahallensa lattialle makuulle. Toinen pareista saa 
hierontapallon (tai esim. tennispallon), jolla alkaa hieromaan parin jalkapohjia jalkoja, selkää ja käsiä. 
Laitetaan taustalle soimaan rauhallista musiikkia. Kun kappale loppuu, vaihdetaan paria. 
  
Yhteisöllisyys 
Seurakunnassa:  
Jokainen valitsee (tai tuo kotoaan etukäteen valitun) yhden tavaran josta pitää. Ottakaa yhteiskuva kaikista 
paikallaolijoista tämän tavaran kanssa. Tulostakaa/teettäkää kuva seinälle. 
 
Jokainen kertoo yhden harrastuksen, jossa käy nyt tai jonka haluaisi joskus aloittaa. Miksi tämä harrastus on 
niin mukava? Pohtikaa yhdessä eri harrastuksia ja sitä miksi jokainen harrastus sopii niin tytöille kuin 
pojillekin. 
  
Kotona:  
Keskustelkaa kotona erilaisista ammateista. Millaisia ammatteja oli ennen, millaisia nykyään ja kuvitelkaa 
millaisia voisi olla tulevaisuudessa? Piirrä itsesi jossain tulevaisuuden ammatissa. 
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Opetus 6: Ihastelen Jumalan luomistyötä: kaikki  
  
Tunnin oppimistavoite 
Ylistän Jumalaa 
Pidän huolta luomakunnasta 
  
Muistolause 
“Kaikki te, joissa on elämän henkäys, ylistäkää Herraa! Halleluja” Ps. 150:6 
  
Havainnollistaminen 
Viiden edellisen oppitunnin havainnollistamisvälineet - tämän kaiken Jumala on luonut 
  
Sanallinen opetus 
Olemme saaneet nähdä, että Jumala on luonut paljon kaikkea ihanaa, jota saamme ihastella. Saamme myös 
ylistää Jumalaa koko luomakunnan kanssa. 
  
Palataan ajassa taaksepäin, aikaan jolloin Jeesus syntyi. Paimenet hoitivat ja valvoivat lampaitansa kauniin 
luonnon keskellä. Ruoho tuoksui heidän ympärillänsä. Kaikki näkyvillä oleva oli tuttua. Paimenet tunsivat 
toisensa nimeltä, he tunsivat myös lampaat nimeltänsä. He myös tiesivät mitkä kasvit olivat lampaille 
terveellisiä ja mitä ne eivät saaneet syödä. He huolehtivat hyvin lampaansa. 
Yhtäkkiä tapahtui jotakin, mikä ei ollut paimenille ollenkaan tuttua. Valtava kirkkaus valtasi koko niityn. 
Paimenet peljästyivät. He näkivät enkeleitä. Enkelit kertoivat hyvää sanomaa Jeesuksen, Messiaan 
syntymästä. Sen lisäksi enkelit ylistivät Jumalaa ja antoivat hänelle kunnian. Enkelit tietävät, että Jumalalla 
on kaikki valta ja voima. He myös ymmärsivät, että rakastava Jumala oli tekemässä jotain ainutlaatuista 
lähettäessään Jeesuksen maailmaan. Ylistetään ja kiitetään myös me Jumalaa. 
Enkelien kadottua paimenet lähtivät heti katsomaan Jeesusta ja hänen perhettänsä. Paimenet tiesivät, että 
kyseessä ei ollut tavallinen lapsi, vaan Messias, Jumalan poika. Kun paimenet ymmärsivät mitä oli 
tapahtunut, myös he ylistivät Jumalaa.  
  
Ymmärrämmekö me tänään kuka Jeesus on? Hän oli joskus seimessä nukkuva, pieni vauva. Mutta hänellä 
oli tehtävä, joka koskettaa myös meitä. Hän, Jumalan poika syntyi maailman meidän ihmisten takia. Hän eli 
maanpäällä synnittömänä, hän opetti Jumalasta ja Jumalan valtakunnasta, hän auttoi ja paransi ihmisiä. 
Hän kutsui meitä ihmisiä takaisin Jumalan yhteyteen. Jeesus rakasti meitä ihmisiä todella paljon. Niin 
paljon, että oli valmis kuolemaan meidän ihmisten syntien tähden. 
Jos Jeesus ei olisi tullut, meidän pitäisi edelleen uhrata eläinuhreja syntiemme puolesta. 
Uskotko sinä Jeesukseen ja siihen, että hän kuoli syntiesi tähden? Meistä jokainen on tehnyt väärin toisia 
ihmisiä ja Jumalaa kohtaan. Meistä jokainen on syntinen. Synti on suurin ongelma meille ihmisille ja koko 
luomakunnalle. Synti saa aikaan pahoja asioita ja tekoja. 
Jos haluat eroon synnistä, sano Jeesukselle ”Haluan uskoa sinuun, anna minulle minun syntini anteeksi”. 
Jeesus antaa ne anteeksi ja saat siitä lähtien olla hänen omansa. Toki me uskovaisetkin teemme syntiä. Ne 
eivät kuitenkaan vie pois sitä tosiasiaa, että olet Jeesuksen oma. Ainoastaan jos tahallamme teemme syntiä 
ja itse emme enää halua uskoa Jeesukseen. Kun huomaat tehneesi syntiä, pyydä anteeksi ja pyri siihen, että 
et enää uudestaan tee samoin. Jeesus elää tänään. Hän ei jäänyt kuolleeksi! Hän odottaa meitä Taivaan 
kodissa. 
  
Me emme näe kaikkea Jumalan luomaa. Joskus luulemme, että ihminen on todella viisas ja tietää kaiken. 
Jumala on kuitenkin kaikista viisain. Hän on luonut paljon sellaista mitä me ihmiset emme aina ymmärrä 
emmekä tiedä. 
Kaikki luotu haluaa kuitenkin ylistää Jumalaa. Ylistetään me myös Jumalaa! Kiitetään kaikista niistä ihanista 
asioisa, joita hän on luonut meitä ihmisiä varten ja mitä hän tekee meidän elämässä. Kaikista suurin 
kiitoksen aihe on se, että Jeesus tuli meidän pelastajaksi. Kun uskomme häneen, saamme kerran nähdä, 
kuinka hän laittaa kaikki asiat jälleen kuntoon! Kaikki pahuus väistyy! 
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Toiminnallisuus 
Leikitään Kim-leikkiä. Laitetaan esille erilaisia tavaroita kuten kynä, sakset, teippirulla, lankakerä. Aiheeseen 
liittyviä tavaroita voisi olla pieni enkeli, lammas, kukka, tähti jne. Tavarat laitetaan keskelle ja niitä 
katsellaan hetken aikaa. Sitten lapset kääntyvät selin. Leikin ohjaaja ottaa yhden tavaran pois. Lapset saavat 
kääntyä katsomaan. Heti kun joku huomaa, mikä tavara uupuu, hän saa sanoa sen ääneen. 
  
Luovuus 
Askartelu – Askarrellaan enkeli, johon liitetään teksti: Kunnia Jumalalle! 
  
Elämys 
Kiitos -Jokainen miettii vähintää yhden asian, josta on kiitollinen. Annetaan lapsille rytmisoittimia. Jokainen 
asettuu piiriin. Soitetaan soittimia ja kävellään ympyrää samassa rytmissä. Jokainen sanoo vuoronperään 
rytmikkäästi: ”Kiitän Jeesusta..” ja asian, josta kiittää. 
  
  
Yhteisöllisyys 
Seurakunnassa: Ryhtykää reporttereiksi ja menkää haastattelemaan seurakunnan aikuisia. Kysykää heiltä: 
Mistä sinä olet kiitollinen? Miksi? Kirjoittakaa kuulemianne asioita isolle paperille ja keskustelkaa niistä. 
  
Kotona: Vanhemmat voivat kertoa lapsilleen omasta elämästään ja siitä millaista heidän elämänsä oli kun 
he itse olivat 8-vuotiaita. Vanhemmat kertovat myös jostain elämän tilanteesta, josta itse ovat edelleen 
kiitollisia. Rukoilkaa yhdessä kiitosrukous Jumalalle. 
  
  


