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MITEN KÄYTTÄÄ TÄTÄ MATERIAALIA? 
 
Tämä materiaali sisältää leiriopetukset ja opetukseen liittyvät oheisohjelmat. Sinun vastuullesi jää 
iltanuotioiden, aamuhartauksien sekä muiden perusjuttujen suunnittelu. 
 
Leiriopetus sisältää opettajan oppaan sekä leirivihon. Oheisohjelma on jokaiseen oppituntiin jollain 
lailla liittyvä toiminta, johon on hyvä varata aikaa 1-2 tuntia. 
 
Oppitunteja on suunniteltu pidettävän  2/päivä, aamulla ja iltapäivällä. Ei kannata pitää oppituntia 
heti lounaan jälkeen, koska lounaan jälkeen lapset ovat selkeästi rauhattomampia. Tämän vihon 
lopussa on toimintakalenteri, josta voit katsoa sopivat oheistoiminnat leirille. Iltanuotioita en ole 
suunnitellut valmiiksi. Suosittelen niihinkin opetukseksi jotain aiheeseen liittyvää. 
 
Pidin tämän leiripaketin leirillä, jolla oli paljon poikia. Sen perusteella voin hyvin suositella tätä 
erityisesti pojille sopivana ohjelmana. Suosittelen tätä pakettia 10 v. ylöspäin, jopa sinne 15 vuoteen 
(jos poikia), koska materiaalissa on riittävästi haastetta vielä heillekin.  
 
Toivon sinulle antoisaa leirin suunnittelua ja siunausta sinulle ja leirille, jonka pidät! 
 
 
OPPITUNTIEN RAKENNE: 
 

- Lämmittely. Lämmittelynä on yleensä joku leikki tai pieni tietokilpailu. Kannattaa toki 
varata myös lauluja. 

 
- Raamatun teksti. Teksti luetaan kokonaan. Kannattaa antaa lasten etsiä omista 

Raamatuistaan ja myös lukea. Jos lukeminen kuulostaa hiljaiselta tai epäselvältä, kannattaa 
kerrata teksti omin sanoin. 

 
- Kartta. Katsotaan kartasta, missä tekstissä mainitut paikat ovat. Oheisessa kartassa (pdf) on 

kirjoitettuna kaikki paikannimet, jotka tunnetaan, jotka myös mahtuvat kartan alueelle. 
 
- Selitys. Kannattaa tutkia mahdollisimman paljon eri kirjoista taustoja näille tapahtumille. 

Tässä on aika suppeasti. Tarkoitus on, että lapsi ymmärtää, mitä tekstissä tapahtuneet asiat 
merkitsivät sen ajan ihmisille ja miten niitä voi soveltaa omaan elämään. 

 
- Opetus. Jokaisesta tekstistä löytyy yksi opetus, jonka olen koonnut tähän. Lapset 

kirjoittavat sen vihkoonsa. 
 
- Esimerkki. Tässä esimerkit on koottu Onnen Päiviä –kirjasarjasta, jossa on todella 

mainioita tarinoita lapsista ja heidän rukousvastauksistaan. Kannattaa myös kertoa omia 
kokemuksia. Tarkoitus on, että lapselle tulee kuva, että samoja asioita voi tapahtua kenelle 
vaan (rukousvastauksia, ihmeitä, parantumisia). 

 
- Salakirjoitus. Salakirjoitus haastaa varsinkin poikia toimimaan. Se antaa myös ”älyköille” 

tarpeeksi haastetta. Kaikissa salakirjoituksissa on joku hengellinen sanoma, joka liittyy 
oppituntiin. 
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OPPITUNTI 1. Jumala pitää Eliasta huolen Keritin purolla 
 
SALAKIRJOITUKSEN AVAIN: CAESARIN NELIÖ (Ratkaisut löytyvät viimeiseltä sivulta) 
 
Lämmittely: 5 kysymystä korpista  

1. Mikä on korpin latinankielinen nimi? Corvus corax 
2. Mitä korpit syövät? Korpit ovat kaikkiruokaisia, myös haaskoja 
3. Kuinka pitkä on korpin siipien väli? 100-140 cm 
4. Mitä suomalaisia uskomuksia korpeista on? Pahanilmanlintu, kuolemanlintu 
5. Voiko korppi oppia puhumaan? kyllä 
 

Teksti: 1. Kun. 17:1-6 KORPIT RUOKKIVAT ELIAA 
 
Kartta: Gilead, Keritinpuro Jordanista itään 
 
Selitys: Elia eli ja vaikutti aikana, jolloin Israelin valtakunta oli jakaantunut Juudaan ja Israeliin. 
Israel oli pohjoinen valtio ja Juuda eteläinen. Israelin kuninkaana oli Ahab ja Juudan kuninkaana oli 
Aasa. Elia syntyi n. 900 eKr. Elian nimi tarkoittaa ”Herra on Jumalani”. Elian elämä todisti hänen 
nimensä todeksi. Elia oli juuri käynyt sanomassa Israelin kuninkaalle Ahabille, että ei tule enää 
sadetta, ennen kuin Elia sitä rukoilee. Elialle Jumala antoi ohjeen mennä Keritinpurolle, jonne 
korpit toisivat ruokaa. Purosta Elia saisi juomaveden. 
 
Jumalan mielestä Elia oli niin tärkeä, että kannatti pitää häntä hengissä. Ilmeisesti Elia sai olla 
Jumalan koulussa purolla. Hän ehti rukoilemaan ja kuuntelemaan, mitä Jumalalla oli hänelle 
kerrottavaa.  
 
Opetus: Jumalan pitää huolta vaikeinakin aikoina 
 
Esimerkki: Tarina Onnen Päiviä kirjasta 3 SIVULTA 64: Leipää taivaasta 
 
Salakirjoitus:  
JAÄSO 
UPSTL 
MIIAE 
ATNHN 
LÄUU 
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OPPITUNTI 2. Elian ihme Sarpatin lesken luona 
 
SALAKIRJOITUKSEN AVAIN: CAESARIN NELIÖ 
 
Lämmittely: Jauhopussi ja öljypullo. Ota mukaan pieni pussillinen jauhoja (n. 1-2 dl) sekä pieni 
määrä öljyä (1 dl). Näytä lapsille niitä ja kutsu seikkailuun: ”Tässä on kolmen vuoden ruoka 
kolmelle henkilölle. Kuka lähtee mukaan tällaiseen seikkailuun?” Miettikää yhdessä, miten pitkään 
sillä eläisi. 
 
Teksti: 1. Kun. 17:1-24 ELIA SARPATIN LESKEN LUONA 
 
Kartta: Sidonin alueen Sarpat 
 
Selitys: Elia kulki n. 100 km. matkan Sarpatiin. Sarpat oli sellaista aluetta, jossa ei ollut todelliseen 
Jumalaan uskovia vaan Baaliin uskovia. Ensi tunnilla käydään läpi tarkemmin, mitä Baaliin 
uskominen tarkoitti. Naisen oli varmaan todella vaikea tehdä niin kuin Elia sanoi. Mahtoi olla 
aikamoinen ihme, että nämä vähät ruokavarat riittivät joka päivä uuteen leipään.  
 
Lesken mies oli kuollut. Tuohon aikaan perheessä piti olla aina joku miespuolinen pitämässä huolta 
perheestä. Kun nyt lesken poikakin kuoli, naisella ei ollut ketään, joka olisi pitänyt hänestä huolta, 
kun hän tulisi vanhaksi. Ainoa mahdollisuus hänellä oli sitten kerjääminen. Siksi pojan kuoleminen 
oli hänelle hirvittävän kova isku. Koko hänen tulevaisuutensa meni pojan mukana. Kun Jumala 
sitten herätti pojan henkiin, leski sai toimeentulonsa takaisin. Leski tunnusti, että Elian Jumala oli 
oikea Jumala ja halusi ottaa omaksi Jumalakseen. 
 
Opetus: Jumala voi herättää kuolleista. 
 
Esimerkki: Corrie ten Boom, Kätköpaikka, sivulta 211-212. Betsy ja Corrie olivat joutuneet 
keskitysleirille, koska he olivat piilotelleet juutalaisia kotonaan. He uskoivat kuitenkin, että Jumala 
toimii sielläkin ja pitää heistä huolta. Corrie oli saanut salakuljetettua pienen pullon vitamiinia, jota 
annettiin sairastuneille muutama tippa. Eräänä päivänä yksi vangeista oli saanut salakuljetettua 
toista vitamiinivalmistetta parakkiin. Corrien vitamiinipullosta ei tullut enää tippaakaan tämän 
jälkeen. 
 
Salakirjoitus: 
JAIENON 
UHTLJL 
MASÄAE 
ALEMKM 
LLEÄUA 
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OPPITUNTI 3. Elia ja Baalin profeetat 
 
SALAKIRJOITUKSEN AVAIN: ARVOT 
 
Lämmittely: Tuli ja palaminen 

1. Mitkä kolme tekijää vaaditaan palamiseen? Happi, kuumuus ja palava aine 
2. Miksi vesi sopii erityisen hyvin sammuttamiseen? Se on tullut palamisen tuloksena, eikä 

siksi voi syttyä uudelleen 
3. Millä tavalla voi luonnossa syttyä tulipalo? Eri vaihtoehtoja, salama, tahallaan sytytetty, 

aurinko pisaran läpi ym. 
 
Teksti: 1. Kun. 18:15-39 ELIA TUHOAA BAALIN PROFEETAT 
 
Kartta: Samaria, Karmelinvuori, Kisoninpuro, Jisreel 
 
Selitys: Mytologian mukaan Baal oli viljan jumalan Dagoninja Aseran poika, ja hänestä tuli 
pääjumala sankaritekojensa vuoksi. Baalista käytettiin myös nimeä Ras Šamra. Baalilla oli yhteys 
tasapainoon ja hedelmällisyyteen. Yhden tarinan mukaan Baal valitaan jumalten kuninkaaksi siksi, 
että asettui vastustamaan kaaosta, jota meren ja jokien vedet symboloivat. Baal voitti vedet ja asetti 
ne paikoilleen. Uhka oli pelottanut Elin, ylijumalan neuvoston, jumalia, minkä vuoksi he valitsivat 
Baalin ikuiseksi kuninkaaksi ja sai ikuisen hallitusvallan. Baalin palvontaan kuului ihmisuhreja, 
käärmeenpalvontaa, pyhäkköporttoja ja eunukkipappeja. Kannattaa miettiä, miten nämä asiat 
kertoo lapsille. 
 
Baalin palvonnan oli tuonut Israeliin Isebel. Isebel oli kuningas Ahabin vaimo ja Sidonin kuninkaan 
Etbaalin tytär. Isebel oli tapattanut lähes kaikki oikean Jumalan profeetat. Isebel oli siis todellinen 
ilkimys. Nyt Jumala halusi näyttää kaikille todellisen voimansa, jotta kaikki tietäisivät, ettei ole 
olemassa kuin yksi oikea Jumala.  
 
Baalin ja Aseran papit tekivät tuntitolkulla kaikenlaista hölmöä saadakseen ns. jumalansa 
toimimaan, mutta kun siellä ei ollut oikeaa jumalaa, mitään ei tapahtunut. 
 
Elia vain korjasi alttarin, kasteli sen läpimäräksi ja sanoi Jumalalle: ”Herra, Abrahamin, Iisakin ja 
Israelin Jumala! Tulkoon tänä päivänä tiettäväksi, että sinä olet Jumala Israelissa ja että minä olen 
palvelijasi ja olen tehnyt kaiken tämän sinun käskystäsi. Vastaa minulle, Herra, vastaa minulle, jotta 
tämä kansa oppisi, että sitän Herra olet Jumala! Vastaa ja käännä heidän sydämensä taas puoleesi!” 
Kerro, miten paljon vettä käytettiin, ruukut ja ojan vesitilavuus. 
 
Ja Jumala vastasi ja tuli roihusi täydellä voimalla ja jopa poltti vedenkin ojasta. 
 
Opetus: Todellinen Jumala on toimiva Jumala. 
 
Esimerkki: Onnen Päiviä kirja 2 s. 55: Miten Riitta pelastui koirien hampaista 
 
Salakirjoitus: 
10 21 13 1 12 1 25 11 19 9 14 15 14 20 15 4 5 12 12 9 14 5 14 10 21 13 1 12 1 
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OPPITUNTI 4. Elia vaeltaa kohtaamaan Jumalan 
 
SALAKIRJOITUKSEN AVAIN: ARVOT 
 
Lämmittely: Vuorikysymykset: 

1. Mitkä 3 ovat maailman korkeimmat vuoret? 1. Mount Everest 8848, 2. K2 8611, 3. 
Kangchenjunga 8586 

2. Mihin vuoristoon Mount Everest kuuluu? Himalaja 
3. Mikä lintu lentää korkeammalle kuin maailman korkein vuori? Kaikki tai ei mikään, koska 

vuori ei lennä =) 
 
Teksti: 1. Kun. 19:1-18 ELIA HOREBIN VUORELLA 
 
Kartta: Beerseba Juudan alueella, Horebinvuori Siinailla (ei mahdu kartalle), Abel-Mehola, 
Damasko 
 
Selitys: Kun nyt kuningatar Isebel hurjistui, Elia kauhistui ja pelkäsi, että Isebel pystyy tuhoamaan 
hänet. Niinpä Elia lähti pakomatkalle. Elia kulki ensin 120 km Beersebaan. Beerseban ulkopuolella 
enkeli tuli ja piti huolta Eliasta, vaikka hän oli lähtenyt matkalleen ilman Jumalan käskyä. Jumala ei 
hylkää ketään, vaikka lähtisi karkuun. Jumala haluaa siinäkin tapauksessa pitää huolta. Elia halusi 
pakomatkallaan kuitenkin päästä kohtaamaan Jumalan ja saada häneltä apua. Koska Jumala on 
kaikkialla läsnä, Elia olisi voinut saada vastaukset jo Israelin puolella. Mutta Elia ajatteli, että 
varmimmin Jumalan kohtaisi sellaisessa paikassa, jossa se oli tapahtunut ennenkin. Niinpä hän lähti 
Horebille, jossa Mooses oli kohdannut Jumalan. Hoorebille meno kesti 40 vuorokautta, matkaa oli 
n. 400 km. Päivämatkaksi tuli n. 10 km. vuoristovaellusta. Koska Elia niin kovasti halusi kohdata 
Jumalansa ja saada vastauksia, Jumala halusi myös vastata Elialle. Jumala halusi näyttää myös sen, 
että hän puhuu samalla tavalla kaikkialla. Ei tarvittu suuria myrskyjä, salamoita tai vesisadetta. 
Jumala vastasi hiljaa. Elia sai rohkaisua, uudet ohjeet ja hän lähti paluumatkalle. 
 
Opetus: Meidän pelkomme ei estä Jumalaa toimimasta elämässämme 
 
Esimerkki: Onnen Päiviä kirja 1 s. 69: Salaperäinen käsi 
 
Salakirjoitus: 
15 12 5 20 20 28 18 11 5 28 10 21 13 1 12 1 12 12 5 15 13 1 14 1 9 20 19 5 14 28 19 9 
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OPPITUNTI 5. Elisa seuraa Eliaa 
 
SALAKIRJOITUKSEN AVAIN CAESAR K5 
 
Lämmittely: Leikki: Kuka aloitti liikkeen? Yksi joukosta menee oven ulkopuolelle. Sisäpuolella 
sovitaan yksi liikkeenaloittaja, joka aloittaa aina uuden liikkeen. Ulkopuolella ollut kutsutaan 
sisään. Aloittaja voi aloittaa vaikka vilkuttamisesta ja muut tekevät mahdollisimman samalla lailla. 
Aloittaja pyrkii vaihtamaan liikkeen huomaamatta toiseen siihen asti, kunnes ulkopuolella ollut saa 
selville, kuka liikkeenaloittaja on. 
 
Teksti: 2. Kun. 2:1-18 ELIA OTETAAN TAIVAASEEN 
 
Kartta: Gilgal, Betel, Jeriko, Jordanin ranta, Jeriko. Käy läpi koko reitti, jonka Elia ja Elisa 
kulkivat. 
 
Selitys: Elisan uskollisuus oli todella voimakasta. Hän tahtoi seurata opettajaansa kaikkialle. Sen 
lisäksi hän halusi saada siunauksen omalle elämälleen. Elisa oli päässyt seuraamaan Elian uskoa jo 
pitkän aikaa, joten hän tiesi se olevan todellista. Hän näki vielä koko matkan ajan Jumalan toimivan 
profetioiden muodossa ja Jordanilla hän näki vielä Jumalan suuren ihmeen. Niinpä tullessaan 
takaisin Jordanille hän uskoi veden väistyvän samalla tavalla kuin kävi Elialle, ja niin kävikin.  
 
Opetus: Jumala rakastaa uskollisuutta ja nöyryyttä.  
 
Esimerkki: Onnen Päiviä kirja 1 s. 55: Jeesusta seuraamassa 
 
Salakirjoitus: 
NYQEPE TEPOXWII YWOSPPMWYYXIWM 
 
 



   10

OPPITUNTI 6. Elisan ihmeitä 
 
SALAKIRJOITUKSEN AVAIN CAESAR K5 
 
Lämmittely: Silmänkääntötemppuja: katkennut naru, savuavat sormet tms. Näitä löytää helpolla 
netistä. Itse käytin yksinkertaista kolikko nenäliinassa –temppua. Kolikko laitetaan alakautta 
nenäliinan sisään (otetaan saman tien pois, mutta muoto pidetään nenäliinassa), kääritään nenäliina 
sen ympärille moneen kertaan. Sitten puhalletaan ja heilautetaan tyhjää nenäliinaa. Jos olet 
näppäräsorminen, voit ”ottaa” kolikon jonkun korvan takaa. 
 
Teksti: 2. Kun. 2:19-22; 4:1-7; 4:38-44; 6:1-23 ELISA TEKEE IHMEITÄ 
 
Kartta: Jeriko, Betel, Karmelvuori, Samaria, Gilgal, Baal-Salisa (ei tietoa, missä sijaitsee), Jordan, 
Syyria, Dotan, Samarian kaupunki Samariassa 
 
Selitys: Ihmeiden merkitys kaikille näille ihmisille 

1. Vesi oli huonoa, ihmiset ja karja kärsivät hedelmättömyydestä. Ihmeen avulla sekä ihmiset 
että eläimet saivat avun. 

2. Köyhän lesken hätä. Jos pojat joutuisivat orjiksi, hänellä ei olisi ketään, joka pitäisi hänestä 
huolta. Öljyn avulla hän voi maksaa velan ja sai säilyttää poikansa luonaan. 

3. Myrkyllinen ruoka, johon kaikki olisivat kuolleet. Ihme pelasti kaikki ja nälkäkin voitettiin. 
4. 20 ohraleipää sadalle miehelle. Kaikki saivat syödäkseen ja jäi vielä ylikin. 
5. Lainattu kirves putosi veteen. Työkalut olivat hyvin kalliita, eikä  niitä välttämättä ollut kuin 

yksi kylässä. Ihmeen kautta kirves saatiin ylös vedestä. 
6. Suuri silmänkääntötemppu Jumalalta. Kannattaa käyttää enemmän aikaa kuvaamaan, mitä 

tarinassa tapahtui, ja miten ihmeellisesti Jumala toimi. 
 
Opetus: Jumala on toimiva Jumala ja haluaa näyttää voimansa ihmeiden kautta. 
 
Esimerkki: Onnen Päiviä kirjasta 1 s. 100: Kuinka Taimi tuli mykäksi 
 
Salakirjoitus: 
NYQEPE LEPYEE XILHC MLQIMXC WMRYR IPCQCWWCWM 
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OPPITUNTI 7. Elisan maja 
 
SALASANAN AVAIN: CAESARIN NELIÖ K5 
 
Lämmittely: LEIKKI: Oma talo, toisen talo, kellari, vintti. Oma talo = kädet harjakatoksi, 
toisen talo = tehdään naapurin kanssa yhdessä, kellari = varpaat, vintti = päälaki. Ohjaaja sanoo 
näistä jonkun. Se, joka tekee väärin, putoaa pois pelistä. Nopeutetaan… 
 
Teksti: 2. Kun. 4:8-37, 8:1-6 ELISA JA SUNEMILAINEN NAINEN 
 
Kartta: Sunem, Karmelinvuori, Filistealaisten maa 
 
Selitys: Tämä kertomus kertoo siitä, että Jumala pitää huolta koko elämän. Nainen valmisti Elisalle 
pienen asunnon omaan taloonsa, huolehti Elisasta. Jumala palkitsi tämän uhrauksen pitämällä koko 
perheestä huolta. Myös naisen vanhuudenpäivät turvattiin, koska hän sai pojan. Kun poika kuoli, 
nainen lähti rohkeasti hakemaan vielä apua. Jumala herätti pojan henkiin näyttääkseen voimansa.  
 
Opetus: Jumala pitää palvelijoistaan huolen.  
 
Esimerkki: Kannattaa kysellä lapsilta, onko heillä omakohtaisia kokemuksia Jumalan 
huolenpidosta ja ihmeistä. Yleensä niitä kyllä löytyy =) 
 
Salakirjoitus: 
NEVPMOZ 
YPZCOMC 
QEEQETX 
EXECMC 
PYIWOM 
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OPPITUNTI 8. Elisa parantaa Naamanin ilman palkkiota 
 
SALASANAN AVAIN: CAESARIN NELIÖ K5 
 
Lämmittely:  

1. Mitkä ovat maailman pisimmät joet? Niili, Amazon, Jangtse 
2. Kuinka pitkä on Niili? 6650 km 
3. Kuinka pitkä on Jordan-joki? 360 km 

 
Teksti: 2. Kun. 5:1-27 ELISA PARANTAA SYYRIALAISEN NAAMANIN 
 
Kartta: Syyria, Jordan, joet Abana (ei mahdu kartalle) ja Parpar 
 
Selitys: Tämä tarina opettaa, että Jumalan tekemistä ihmeistä ei kuulu hyötyä taloudellisesti. Jumala 
pitää huolen meidän tarpeistamme. Jos yritämme rikastua sillä, mitä Jumala tekee, varastamme 
silloin Jumalalta. Kunnia kuuluu yksin Jumalalle. Gehasille iski ahneus ja hän halusi hyötyä vähän, 
kun niin rikas herra saatiin kuntoon. Hän päätti toimia omin lupinensa ja lähti Naamanin perään. 
Keksityllä tarinalla hän huijasi rahaa ja hienoja juhlapukuja. Kaupungissa hän lähetti palvelijat pois 
ja vei kalleudet kotiinsa. Sitä hän ei ottanut huomioon, että Jumala näki kaiken. Häneltä ei ole edes 
motiivimme salassa. Niinpä Gehasi sai sen sairauden itsellensä, josta Naaman parani. 
 
Opetus: Jumalaa palvellaan rakkaudesta eikä palkkion toivossa 
 
Esimerkki: Tarina Onnen Päiviä kirjasta 1 sivu 62: Ei mainitsemisen arvoista 
 
Salakirjoitus: 
VLMNRPI 
EROYTIR 
LIYQEQ 
EYYEPM 
RWPPZW 
EIYEII 
 
 
 



   13

OPPITUNTI 9. Elisan luut 
 
SALAKIRJOITUKSEN AVAIN CAESAR K5 
 
Lämmittely: Kirjoitustehtävä: Mistä sinut muistetaan kuolemasi jälkeen? 
 
Teksti: 2. Kun. 13:14-21 ELISAN KUOLEMA 
 
Kartta: Syyria, Moab 
 
Selitys: Se, miten elämme elämämme, vaikuttaa vielä kuolemamme jälkeen. Mitä kylvät, sitä niität. 
Millainen muistokirjoitus sinusta kirjoitetaan, riippuu siitä, miten elät elämäsi.  
 
Juutalainen hautaustapa oli sellainen, että ensimmäisen vuoden ruumis oli luolamaisessa haudassa. 
Sen jälkeen luut otettiin sieltä ja pakattiin laatikkoon ja laitettiin sukuhautaan. Näin samaa hautaa 
voitiin käyttää monta kertaa ja luut pakkaamalla saatiin tilaa säästettyä. Tässä Elisa oli varmaan 
vielä haudassa, eikä hänen luitaan ollut kerätty pois. 
 
Opetus: Elämästäsi jää aina joku jälki 
 
Esimerkki: Pauli ja kurpitsansiemenet  
 
Salakirjoitus: 
NYQEPEPPI YWOSPPMWIR MLQMWIR IPCQCRXÖD RCOÖÖ QYMPPI ZMIPC 
OYSPIQER NCPOIIROMR 
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SALAKIRJOITUSTEN AVAIMET 
 
Kaikki salakirjoitukset ovat oikeita salakirjoituksia, joita on käytetty aikoinaan viestien 
salaamiseen. Nykyään koodaus tapahtuu tietokoneella, jolloin salakirjoitukset tulevat 
monimutkaisemmiksi. Nämä ovat vielä helppoja ratkaistavia. 
 
Oppitunnit 1 ja 2. 
Salakirjoitus luetaan ylhäältä alaspäin: 
1.JUMALA PITÄÄ SINUSTA HUOLEN 
2.JUMALA HALLITSEE ELÄMÄN JA KUOLEMAN 
 
Oppitunnit 3 ja 4. 
Salakirjoitus on kirjainten lukuarvo: A=1, B=2 jne. 
3. JUMALA YKSIN ON TODELLINEN JUMALA 
4. OLET TÄRKEÄ JUMALALLE OMANA ITSENÄSI 
 
Oppitunnit 5 ja 6. 
Salakirjoitus aakkosten muutos viidellä: A=E, B=F jne. 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö 
E F  G H I  J  K LMNOP Q  R  S T  U VWXY  ZÅ  Ä  Ö A B C D 
 
5. JUMALA PALKITSEE USKOLLISUUTESI 
6. JUMALA HALUAA TEHDÄ IHMEITÄ SINUN ELÄMÄSSÄSI 
 
Oppitunnit 7 ja 8. 
Salakirjoitus luetaan ylhäältä alas ja se on aakkosten muutos viidellä. 
7. JUMALA TURVAA ELÄMÄSI KAIKKI PÄIVÄT 
8. RAHANAHNEUS EI KUULU JUMALAN PALVELEMISEEN 
 
Oppitunti 9.  
Salakirjoitus on aakkosten muutos viidellä. 
9. JUMALALLE USKOLLISEN IHMISEN ELÄMÄNTYÖ NÄKYY MUILLE VIELÄ 
KUOLEMAN JÄLKEENKIN 
 
 
Viimeisen sivun salakirjoitus on klassinen Caesarin neliö eli 8x8. Numerot on laitettu 
hämäykseksi (fibonaccin lukujono). Huomataan, että kirjaimet ovat neljän kirjaimen ryhmissä. Ne 
laitetaan riville kaksi sarjaa aina rinnakkain, jolloin saadaan kahdeksan kirjainta riville. Kirjaimia 
on yhteensä 64. Salakirjoitus luetaan ylhäältä alapäin ja se on aakkosten muutos viidellä. Tämän 
saatkin ratkaista ihan itse loppuun. Toivon sinulle hauskaa ratkaisuhetkeä! 
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ELIAN JA ELISAN SUURI SEIKKAILU: TOIMINNAT 
 
Jos leirillä ei ole mahdollista järjestää näin paljon toimintaa, näitä voi hyvin karsia. Voit valita ne, 
jotka on teidän leirillä helpoimmat järjestää. 
 
 
Oppitunti 1:  Puroliuku: Jos löytyy ruohikkoinen tai muuten tasainen rinne (rannassa), 

laitetaan muovi ylhäältä alas (muovia löytyy rautakaupasta 
metritavarana). Uppopumpulla (vaatii sähköä) vedetään järvestä letkulla 
vettä muoville ylhäältä valumaan alas ja sitten lasketaan uikkareissa 
vesiliukumäkeä rantaan. Voidaan tehdä myös pienenä purona, jolloin 
uitetaan vaikka kaarnaveneitä. 
 

Oppitunti 2: Sarpatin lesken tikkupulla. Pullataikinan voi tehdä valmiiksi aiemmin, 
kun tekee sen kylmään nesteeseen. Taikinasta otetaan pieniä 
(pikkupullan kokoisia maksimissaan) palleroita, jotka pyöritetään käsien 
välissä pitkiksi suikaleiksi. Suikaleet pyöritellään puutikun ympärille ja 
paistetaan varovasti nuotiolla. Pulla on valmista, kun se irtoaa helposti 
tikusta. Välipala hoituu tällä. 

 
Oppitunti 3: Tulen sammutus. Pyydetään ajoissa paikalliselta paloasemalta 

sammutusharjoitusta varten palomiehiä ja paloauto (maksutonta). 
Opetellaan sammuttamaan rasvapalo sammutuspeitteellä sekä 
käyttämään sammutinta. 

 
Oppitunti 4: Vaellus Siinaille. Otetaan etukäteen valokuvia leirialueelta (5 kpl). 

Kuvia kopioidaan niin monta kuin on ryhmiä. Leiriläiset jaetaan ryhmiin 
ja lähetetään vaellukselle ryhmä kerrallaan. Sopiva väli on n. 5 min. 
Ryhmä saa ensimmäisen valokuvan lähtiessä. Ensimmäisellä rastilla 
saadaan seuraava kuva jne. Rastilla vastataan rastihenkilön esittämiin 
kysymyksiin, jotka rastihenkilö kirjaa ylös. Sitten saa lähteä seuraavalle 
rastille. Viimeinen rasti on Siinai, ja siellä kannattaa olla jotain kivaa 
rastitehtävän jälkeen. Iltanuotiolla voidaan palkita nopein ryhmä sekä 
eniten pisteitä saanut ryhmä. Kannattaa toki palkita muutkin.  

 
Oppitunti 5:  ”Jordanin ylitys ilman Eliaa”. Tarvitaan 3 maitolaatikkoa (tai vanhoja 

limsakoreja) sekä kaksi n. 2m lankkua/ryhmä.. Tehtävänä on ylittää 
Jordan (ennalta määrätty matka esim. 10 m.) niin, että kaikki ryhmäläiset 
pysyvät lankuilla. Jos joku ryhmäläinen putoaa, kaikki alkavat alusta. 
Lankkuja on tarkoitus siirtää maitolaatikoiden päällä eteenpäin niin, että 
tasapaino pysyy. Viimeinen ryhmäläinen poimii takana olevan laatikon, 
ojentaa sen eteenpäin ensimmäiselle, joka laittaa sen maahan. Sen päälle 
voidaan taas siirtää toista lankkua ja päästään etenemään. Muut pysyvät 
sen ajan toisella lankulla. Ryhmiin valitaan max 5 hlö/ryhmä. 

  
Oppitunti 6: Iso pata tulelle. Tehdään kiisseliä trangialla. Jokainen ryhmä saa 

tehtäväksi koota ensin trangian keittokuntoon. Sitten valmistetaan 
kiisseliä joko valmispusseista tai sitten esim. mehukeittoa 
perunajauhosuurusteella. Samalla tulee välipala hoidettua. 
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Oppitunti 7: Elisan maja. Jos mahdollista, järjestetään majanrakennus ryhmittäin. 
Kannattaa kysellä esim. rankoja, oksia, havuja ja muita puutavaroita, 
jotka voidaan käyttää myöhemmin polttopuina tai muuna 
hyödynnettävänä aineksena. Jos käytetään nauloja ja vasaroita, kannattaa 
pitää ensiapulaukku todella lähellä! Kiinnitykset voi kyllä tehdä esim. 
vahvalla narullakin (suosittelen ensisijaiseksi ratkaisuksi). Täällä 
vinkkejä majanrakennukseen: http://www.4h.fi/@Bin/1552787/maja.pdf 

 
Oppitunti 8: Leiriolympialaiset (5 lajia). Lajit voi nimetä opetusaiheen mukaan, esim. 

Gehasin juoksu (pussijuoksu), 7 kertaa Jordaniin (vettä järvestä kupilla 
ämpäriin), Gehasin kultakuume (kultahippujen huuhdonta, kultahippuina 
kullanvärinen koristesora, jota on sekoitettu hiekkaan), Elisa tietää ja 
muistaa (pieni muistipeli) ja Naamanin osuma (pallonheitto 
peltipurkkeihin). Voit myös keksiä aivan muita lajeja.  

 
Oppitunti 9: Elämän jälki. Opetellaan tekemään jäljestä kipsivalos. Jos on 

mahdollista, voidaan tehdä rannassa hiekkaan. Voidaan tehdä myös 
sisätiloissa, jossa tarvitaan savea tai muovailuvahaa tms. reilusti. 
Painetaan jalanjälki hiekkaan (syvyys saisi olla n. 2 cm vähintään), 
tehdään kipsijauheesta ja vedestä velli ja kaadetaan jälkeen. Kun kipsi 
kovettuu, jälki on valmis (n. 30 min.). Kipsi on kuitenkin lopullisesti 
kuiva vasta usean päivän päästä. Kipsin sekoitusohjeet löytyvät 
kipsijauhepussin kyljestä.  
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RASTIEN TIETOKILPAILUKYSYMYKSET 
 
Tässä kaikki kysymykset. Perässä on kysymykset rasteittain. Tarkoitus on, että ohjaaja pitää 
itsellään paperit, koska oikea vastaus on aina sulkeissa kysymyksen jälkeen. 
 
Rasti 1.  

1. Mikä on korpin latinankielinen nimi? 
2. Miten korpit liittyvät tähän leiriin? 
3. Mikä on Milla Magian korpin nimi? 

 
Rasti 2.  

1. Mistä Elia oli kotoisin? 
2. Missä kaupungissa tapahtui jauhojen ja öljyn ihme? 
3. Millainen leipä on terveellistä? 

 
Rasti 3.  

1. Olet leipomassa munkkeja. Kesken munkinpaiston öljy syttyy palamaan? Miten sammutat 
sen? 

2. Miksi vesi ei syty palamaan? 
3. Miksi Elian alttarilla syttyi tuli, vaikka se oli kasteltu vedellä neljä kertaa? 

 
Rasti 4.  

1. Miten kauan ihminen voi olla syömättä? 
2. Missä on Horebin vuori? 
3. Miettikää ryhmänä joku vuorilaulu ja laulakaa se. 

 
Rasti 5.  

1. Missä kohtaa Raamattua kerrotaan Eliasta? 
2. Kuka oli Israelin kuninkaana Elian aikaan? 
3. Mitä Elia-nimi tarkoittaa? 
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Rasti 1.  

Ryhmän nimi tai numero:______________ 

 
1. Mikä on korpin latinankielinen nimi?  

Ryhmän vastaus:____________________________ 

(Corvus corax) 

 

2. Miten korpit liittyvät tähän leiriin?  

Ryhmän vastaus:______________________________ 

(Raamattutunnilla kerrottiin Eliasta, joka oli Keritin 

purolla ja korpit toivat hänelle ruokaa, leipää ja lihaa) 

 

3. Mikä on Milla Magian korpin nimi?  

Ryhmän vastaus______________________ (Korri) 
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Rasti 2.  

Ryhmän nimi tai numero:______________ 
1. Mistä Elia oli kotoisin?  
Ryhmän vastaus:___________________________ 

(Gileadin Tisbestä) 
 

2. Missä kaupungissa tapahtui jauhojen ja öljyn ihme? 

Ryhmän vastaus:_______________________  

(Sidonin Sarpatissa) 

 

3. Millainen leipä on terveellistä?  

Ryhmän vastaus: _____________________  

(Ruisleipä, sellainen, jossa on paljon kuituja, kauraleipä, 

kokojyväleipä) 
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Rasti 3.  

Ryhmän numero tai nimi:______________ 
1. Olet leipomassa munkkeja. Kesken munkinpaiston öljy 

syttyy palamaan? Miten sammutat sen? 

Ryhmän vastaus:___________________________ 

(tukahdutetaan sammutuspeitteellä tai jollain muulla 

vastaavalla. Ei koskaan vedellä) 

 

2. Miksi vesi ei syty palamaan? 

Ryhmän vastaus:_______________________________ 

(vesi on vedyn palamisen lopputulos, kaksi 

vetymolekyyliä on yhdistynyt happimolekyyliin) 

 

3. Miksi Elian alttarilla syttyi tuli, vaikka se oli kasteltu 

vedellä neljä kertaa? 

Ryhmän vastaus: ________________________________ 

(Jumalan voima sai sen aikaan. Jumalan voima toimii yli 

luonnonlakien) 
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Rasti 4.  
Ryhmän nimi tai numero: _____________ 

1. Miten kauan ihminen voi olla syömättä? 

Ryhmän vastaus: _____________________________ 

(40 vuorokautta, sen jälkeen alkavat vakavat 

kudosvauriot) 

 

2. Missä on Horebin vuori? 

Ryhmän vastaus: ______________________________ 

(Siinain niemimaan eteläkärjessä, sama vuori, jolla 

Mooses sai laintaulut) 

 

3. Miettikää ryhmänä joku vuorilaulu ja laulakaa se. 

Ryhmän valitsema laulu: _________________________ 

Miten sujui?: ___________________________________ 
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Rasti 5.  

Ryhmän numero tai nimi:______________ 
1. Missä kohtaa Raamattua kerrotaan Eliasta? 

Ryhmän vastaus: ________________________________ 

(1. Kuninkaiden kirjassa, luvuissa 18-21, 2. Kuninkaiden 

kirja luku 2) 

 

2. Kuka oli Israelin kuninkaana Elian aikaan? 

Ryhmän vastaus:________________________________ 

(Kuningas Ahab) 

 

3. Mitä Elia-nimi tarkoittaa? 

Ryhmän vastaus:____________________________ 

(Herra on Jumala, Jumala on Herrani) 

 
 


