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OPETTAJALLE 
 
 
Leirin tunnusjae: Jeesus: "Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo 
muuten kuin minun kauttani”. Joh. 14:6. 
 
Johdanto 
Brooom, vauhdin huuma –opetus vie leiriläisen jännittävälle automatkalle. Koko seikkailu 
alkaa tien löytämisestä ja oikeaan suuntaan kulkemisesta. Reitin varrelta löytyy 
monenlaisia liikennemerkkejä, joiden noudattaminen ja tarkkailu osoittautuu todella 
tärkeäksi.  
 
Tarkoitus 
Opetuspaketin tarkoitus on opettaa lapselle miten pääsemme taivaaseen ja kuinka Jumala 
auttaa meitä matkalla sinne. Raamattutunneilla tulee tutuksi myös Jumalan antamat 
liikennesäännöt, joita noudattamalla elämä on turvallisempaa. Leiriin on hyvä ja helppo 
yhdistää myös liikennekasvatusta. Opetuspaketti on suunniteltu 6-8 –vuotiaille, jotka elävät 
sääntömoraalin aikaa. Jos jostain asiasta on sääntö ja säännön antaa lapselle tärkeä 
auktoriteetti, sitä lapsi pitää myös tärkeänä noudattaa. Auktoriteettina voivat olla 
vanhemmat, ope, Jumala, poliisi jne.  
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Oppituntien rakenne 
 
1. Aloitus: aiheeseen sopiva laulu ja rukous 
2. Mielenkiinnon herättäminen: Turbo seikkailee 
3. Raamatunkertomus 
4. Yhteenveto  
5. Sovellus 
6. Muistolause 
7. Jakautuminen pienryhmiin 
 
 
Oheismateriaali 
 
- Turbo seikkailee: Opettaja tai joku ohjaajista pukeutuu autonkuljettajaksi hattuineen ja 
hanskoineen. Romuttamolta voi hakea autonratin ja tuoli kankaalla päällystettynä toimii 
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autona. Aloitus saa olla hyvinkin hauska, kunhan siinä tulee selvästi esille sen tunnin 
tärkeät kömmähdykset ja liikennemerkit. 
 
- Liikennemerkit: Havainnollistamista varten voit tulostaa aidot liikennemerkit tiehallinnon 
sivuilta www.tiehallinto.fi/liikennemerkit. Lisätietoa saat myös googlettamalla 
liikennemerkit, liikennesäännöt jne. 
 
- Leiriläiset voivat myös itse valmistaa omat kulkuneuvonsa esimerkiksi pahvista tai jopa 
moniulotteiset eri materiaaleista. Raamattutuntien alussa autoilla voi päristellä 
äänenavaukseksi tai autot voivat lausua muistolausetta ym. 
 
- Tuntien kertaukseksi seinälle voi rakentaa reitin jota opettajan auto kulkee. Sinne 
kerätään joka tunnilta liikennemerkit ja muistolauseet. Seinä auttaa lapsia hahmottamaan 
paremmin kokonaisuutta; alussa oltiin pellolla, nyt jo sentään tiellä ja määränpäänä on tosi 
loistelias paikka. 
 
- Leirivihkojen tehtävät ovat helppoja, mutta ne muistuttavat opetetuista pääasioista. Myös 
lasten vanhemmat voivat kotona tutustua leirillä opetettuihin asioihin. 6-7 vuotiaille löytyy 
muistolauseet liitteestä valmiiksi kirjoitettuina. Kun monistat niitä leirille, voivat lapset 
leikata ja liimata ne vihkoonsa. 
 
- Leirilauluiksi voi valita myös muutaman, jossa puhutaan tiestä tai matkasta Jumalan luo. 
Esim. Jippii kuoro: Tööt, tööt, tööt auto lähtee, HL 572 Tie valmis on. 
 
- Iltanuotiolla voit soveltaa poliisivitsejä tai käyttää Maire ja Urho liikenteessä sketsiä. Tälle 
leirille kävisi mainiosti vierailijaksi poliisi, rekka- tai linja-autokuski. 
 
- Päiväohjelmaan voi tehdä polkupyörä- tai kävelyradan, jonka varrella pitää tuunistaa 
liikennemerkkejä ja muistaa muistolauseita.  
 
Pienryhmät 
Ryhmissä voidaan täyttää vihkoa, opetella muistolausetta ja jutella asioista, jotka jäivät 
tunnilta mieleen. 
 
 
Siunausta opetukseesi  
 
 
Jyväskylässä 1.6. 2006 
 
 
 
Päivi 
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Brooom! Vauhdin huumaa! 
 
 
 
1. Valitse oikea tie  
 
Pääopetus: Pääsemme matkalle kohti taivasta uskomalla Jeesukseen. 
 
Mielenkiinnon herättäminen: Raamisopella on oma kulkuneuvo, joka seikkailee tunnin 
aluksi. Kuskin nimi voi olla vaikka Turbo Urpiainen. Eka tunnilla katsoo kartasta reitin. 
Pärisyttelee ja ihmettelee, kun kura lentää. Tajuaa olevansa pellolla ajelemassa. ”Olispa 
kiva päästä tielle, sais ajaa oikein kovaa”. Mitenkähän tielle pääsis? Lopuksi katsoo 
kartasta reitin pelastuksen tieltä Kultakadulle. 
Tiellä huomaa liikennemerkit: ”Hei kaikki ei o menossa samaan suuntaan”. Huutaa eri 
suuntaan menijöille: ”Kääntykää ympäri, väärä suunta.”  Kaksisuuntainen liikenne.  Joku 
kääntyy myös väärin risteyksestä Tien risteys. 
 
Liikennemerkit: Tienristeys, Kaksisuuntainen liikenne, Kapeneva tie, Suojatie. 
 
Kertomus: Joh. 1:35-49; Matt. 4:18-22; Matt.9:9, 10 
 
Opetuslapsilla oli sama ongelma kuin Turbolla. Miten opetuslapset pääsivät oikealle tielle? 
 
Havainnollistaminen: Toteutetaan haastatteluna tai näytelmänä. Voit valita seuraavista 
2-4 henkilöä lasten keskittymiskyvyn mukaan. 
 
Andreas (kädessä onki tai verkko): Minun nimeni on Andreas. Olin ammatiltani kalastaja, 
mutta aina kun minulla oli aikaa menin kuuntelemaan miestä nimeltä Johannes Kastaja. 
Johannes oli Jumalan lähettämä mies ja opetti ihmisille, miten me voisimme päästä lähelle 
Jumalaa. Johannes esitteli Jeesuksen minulle ja sanoi, että minun kannattaisi alkaa 
Jeesuksen opetuslapseksi. Lähdin heti hänen mukaansa. 
 
Pietari (kädessä onki tai verkko): Minun nimeni on Pietari, olen Andreaksen veli. Olin 
ammatiltani kalastaja. Olin heittämässä verkkoja veteen, kun Jeesus tuli rannalle. Hän 
sanoi: Lähtekää minun mukaani, minä teen teistä ihmisten kalastajia. Lähdin Jeesuksen 
mukaan. Myöhemmin Jeesus teki sellaisen ihmeen, että sain suurimman kalansaaliin mitä 
koskaan olen saanut. 
 
Matteus (kädessä rahapussi): Minun nimeni on Matteus. Olin ammatiltani veron kerääjä ja 
siksi kukaan ei tykännyt minusta. Kukaan ei päässyt kaupunkiin, jos ei maksanut minulle 
ensin. Istuin kopissani, kun Jeesus kulki ohitseni. Hän sanoi: Seuraa minua. Jeesus katsoi 
minua ja näin että hän oli jotenkin erilainen. Jätin työni ja lähdin seuraamaan Jeesusta. 
Jeesus tuli myös kotiini syömään. Vieläkin ihmettelen miten paljon hän rakasti meitä, jotka 
olimme muiden mielestä huonoja ihmisiä. 
 
Natanael (kädessä kirjakäärö): Minun nimeni on Natanael. Olin tutkinut paljon kirjoituksia, 
jota te sanotte Vanhaksi Testamentiksi. Kun Jeesus näki minut ensimmäistä kertaa, hän 
tiesi nimeni ennen kuin kerroin sen hänelle ja kaiken mitä sinä päivänä olin tehnyt. Olin 
ihmeissäni. Jeesusta nauratti. Hän sanoi, että näkisin hänen kanssaan vielä paljon 
suurempiakin ihmeitä, kun tämän. Lähdin heti seuraamaan häntä. 
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Yhteenveto: Osa heistä olivat kuulleet jo paljon opetusta Jumalasta ja Jeesuksesta 
Johannes Kastajalta. Osa heistä ei tiennyt Jeesuksesta mitään ja vielä jotkut kuluttivat 
aikaansa huijaten ihmisiä, kuten Matteus tullimiehenä. Jeesus kutsui heitä kaikkia 
seuraansa ja näytti heille ihmeiden kautta, että hän on Jumalan Poika (kalansaalis, tiesi 
Natanaelin ja Filippuksen keskustelut vaikka ei ollut paikalla jne.) 
 
Sovellus: Tällä tunnilla meitä on myös monenlaisia. Ketkä on mielestään kuulleet paljon 
Jeesuksesta? Ketkä ei vielä kovin paljon? Jeesuksesta kuuleminen ja oppiminen on hyvä 
asia, mutta tärkeintä on tehdä päätös halutaanko me uskoa Häneen ja elää Hänen 
kanssaan. Uskominen Jeesukseen on tahdon päätös. Jeesuksella on meille hieno 
matkatarjous: elämä Hänen seurassaan ja päämääränä taivas. Nämä saat ilmaiseksi, kun 
haluat antaa ylimääräiset painavat pahat teot ja huolet Jeesukselle. 
 
Muistolause: Jeesus: "Minä olen tie, totuus ja elämä. (Ei kukaan pääse Isän luo muuten 
kuin minun kauttani.) Joh. 14:6. 
 
 
2. Noudata sääntöjä  
 
Pääopetus: Jumala on antanut elämäämme sääntöjä. Sääntöjen rikkominen on vaaraksi 
turvallisuudelle. 
 
Mielenkiinnon herättäminen: Turbo: Hahaa pääsin oikealle reitille! Nyt kaasu pohjaan. 
Hei täällähän on hirveesti noita liikennemerkkejä. Mitähän ne tarkoittavat? Mitäs mun 
nopeusmittari näyttää – vasta 140 km/h. Kyllä tää kaara kulkee vielä lujempaa. Rikkoo 
nopeusrajoituksia ja vaikka mitä, eksyy tieltä ja ajaa tietysti lopulta kolarin. 
 
Liikennemerkit: Nopeusrajoitus, Kielletty ajosuunta, oikealle tai vasemmalle kääntyminen 
kielletty, Pysäköinti kielletty, Pysäyttäminen kielletty 
 
Kertomus: Luuk. 15:11-32 Tuhlaajapoika. 
 
Havainnollistaminen: Rakenna luokkaan kaksi erilaista nurkkaa. Toinen on koti - toinen 
sikala. Voit itse olla tuhlaajapoika. Jos haluat voit laittaa kotiin kyltit: Rakkaat ihmiset, 
turvallisuus ja huolenpito ja Sikalaan: yksinäisyys, pelko ja puute. (LIITE 2) 
 
Tuhlaajapojalla aluksi hienot kullanväriset vaatteet. Tuhlaajapoika esittelee kotinsa ja että 
hänellä on isä ja veli. Kaikki mitä hän tarvitsee on täällä.  
 
Tuhlaajapoika: Haluaisin lähteä vähän katselemaan maailmaa. Pärjäisin varmasti tosi 
hyvin ilman kotia ja isääkin. Isä varmasti antaisi rahaa mukaan. … Ja niin isä antoikin. Hän 
oli kyllä huolestuneen näköinen, mutta ei pakottanut jäämään kotiin. 
 
Kotoa lähdön jälkeen tein monta väärää valintaa ja rikoin niitä sääntöjä vastaan mitä 
kotona oli opetettu. Join viinaa ja pelasin uhkapelejä ja muuta väärää. Kaikki rahani 
loppuivat ja lopulta menetin hienot vaatteenikin (riisuu upeat vaatteet ja niiden alla vain 
resuinen kangas vyöllä kiinni). Sitten tuli nälkä. Yritin päästä töihin ja lopulta pääsin 
hoitamaan sikoja. Yritin syödä samaa ruokaa kuin siat, mutta sekin oli kiellettyä. Silloin 
päätin palata kotiin. Pelkäsin ettei isä ottaisi minua vastaan, mutta olin väärässä. 
 
Isä näki minut jo kaukaa ja juoksi minua vastaan. Hän halasi minua vaikka minulla oli 
likaiset vaatteet. Pyysin anteeksi ja isä antoi anteeksi. Minulle annettiin parhaat vaatteet ja 
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kengät ja sormus, joka kertoi että kuulun tähän perheeseen. Sen jälkeen alkoi sellaiset 
juhlat etten ole ikinä ollut sellaisissa ja vain sen vuoksi, että olin palannut kotiin. Nyt tiedän 
varmasti, ettei sääntöjä kannata rikkoa. Onneksi minulla on rakastava ja anteeksiantava 
isä. 
 
Yhteenveto: Tuhlaajapoika oli päässyt oikealle tielle. Hänellä oli kaikki mitä matkan 
tekoon tarvitaan. Isä joka rakasti, kodin turva ja koko omaisuus, jota ei ollutkaan vähän 
vaan tosi paljon. Mutta poika alkoi tylsistymään. Hän oli varma, että itse myös osaisi tehdä 
mahtavia päätöksiä ilman isäänsä. 
 
Kotoa lähdettyään poika teki useamman väärän valinnan. Valinnoista seurasi paljon 
murhetta ja lopulta poika menetti kaiken.  
 
Hän ei ollut kuitenkaan toivoton, vaan päätti palata sinne missä teki ensimmäisen väärän 
valinnan. Pojalle kävi hyvin koska palasi kotiin. 
 
Sovellus: Jumala haluaa jakaa hyvyyttään meille koko elämämme ajan. Hän varjelee 
meitä kertomalla mitä meidän ei ole hyvä tehdä ja mitkä asiat tuovat pahaa mieltä meille. 
 
Millaisia rajoituksia Jumala on antanut meille. Laita sekaisin Jumalan antamia kehotuksia 
ja oma keksimiäsi. Yrittäkää erotella ne toisistaan. Mitä sääntöjen rikkomisesta voi 
seurata? 
 
Jumalan sääntöjä: Älä varasta, Älä palvo muita jumalia, Rakasta lähimmäisiäsi, älä 
valehtele, älä kosta, älkää harjoittako noituutta. LIITE 2 
 
Keksittyjä: Syö vain papuja, älä tee mitään hauskaa, älä katso telkkaria, älä mene 
kavereiden luokse. 
 
Sääntöjen rikkomisesta aiheutuu vahinkoa joko sinulle itsellesi tai muille. Ainakin 
ystävyyssuhteet menevät rikki. Suhde Jumalaan voi kärsiä. 
 
Muistolause: Minä tahdon totella sinun sanaasi. Ps. 119:101. 
 
 
3. Pyydä apua  
 
Pääopetus: Rukous on Jumalan antama lahja, jonka avulla voimme kertoa kaikesta 
hänelle ja pyytää myös apua. 
 
Mielenkiinnon herättäminen: Turbo: Matka on aika pitkä. Olisipa kiva ottaa yhteys sinne 
Kultakadulle. Josko sitä vaikka paremmin jaksais ja mikähän reittikin ois minulle paras, 
tiedettäskös se siellä? Tuossa on puhelimen merkki, löytysköhän puhelinnumeroa 
Kultakadun pääkonttoriin. 
 
Liikennemerkit: Puhelin, Liikennevalot  
 
Kertomus: Luuk. 11:1-13. 
 
Havainnollistaminen: Näytelmä 
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Jeesus halusi opettaa opetuslapsia rukoilemaan oikein. Hän kertoi kertomuksen, jonka me 
olemme nykyaikaistaneet. 
 
Perheen isä: Nyt koko konkkaronkka nukkumaan. Kello on vaikka kuinka paljon. Ensin 
iltarukous: Kiitos Jeesus tästä päivästä. Siunaa meidän perhettä ja naapureita ja lasten 
koulukavereita ja anna mulle uusi Mersu. Aamen. 
 
Lapset: Mä olisin halunnu tramboliinin. Ja mulle pleikkari. 
 
Isä: Huomenna jatketaan eikä Jumala mikään joulupukki ole. Isi vaan vähän vitsasteli sen 
Mersun kanssa. 
 
Kohta kuuluu kuorsausta….Isän kännykkä soi. 
 
Isä unisena: Meikäläisillä 
 
Naapurin Linda: Anteeksi, ettehän te olleet nukkumassa kun kello on vasta kaksitoista. 
Kuule auta ihmeessä, mulla on täällä paniikki. Tuli vieraita ja pizzeria ja kaupat on kiinni. 
Pitäs tarjota jotain mut kaappi on ihan tyhjä.  
 
Isä: Miten voit häiritä keskellä yötä. Lapsetkin nukkuu. En kyllä nouse antamaan yhtään 
mitään. Näkemiin. 
 
Puhelin soi uudestaan ja uudestaan. Lopulta isä nousee ja mutisee: ei se lopeta ennen 
kuin on saanut, mitä pyytää. Isä vie leipää ja mitä muuta leirin keittiöstä saatte 
Raamikselle lainaksi. 
 
Yhteenveto: Miten Jeesus opetti rukoilemaan? Koko sydämestään, tosissaan ja 
kestävästi. Missä tilanteissa Jeesus rukoili? Pyysi johdatusta itselleen ja lähimmäisilleen, 
rukoili sairaiden ja syntisten puolesta, rukoili, kun tuli ongelmia (myrsky). Siunasi ihmisiä 
varsinkin lapsia. 
 
Sovellus: Jumala on luvannut, että voimme puhua hänelle kaikista asioista. Jumala on 
luvannut myös vastata. Voit käyttää liikennevaloja opettaessasi rukousvastauksista. 
Rukousvastaukset: punainen: minulla on parempi suunnitelma, oranssi: odota, vihreä: 
kyllä. 
 
Muistolause: Anokaa niin teille annetaan, etsikää niin te löydätte, kolkuttakaa niin teille 
avataan. Luuk 11: 9 
 
 
4. Huomioi varoituksia 
 
Pääopetus: Jumala tietää koko elämämme jo etukäteen. Joskus meitä varoitetaan 
vaikeista olosuhteista, että osaisimme valmistautua niihin. 
 
Mielenkiinnon herättäminen: Turbo: Täytyypä ajaa nopeusrajoitusten mukaan, auto ei 
kestä enää ulosajoja. Muuten tie näyttää hyvältä, aurinko paistaa jne. Oudon näköisiä 
liikennemerkkejä (Tietyö, Irtokiviä, Epätasainen tie, Liukas ajorata, Muu vaara), eihän ne 
pidä paikkaansa kun olosuhteet on näin hyvät. Auto lähtee heittelehtimään ja 
pomppimaan,,,apua mitä tapahtuu?? 
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Liikennemerkit: Tietyö, Irtokiviä, Epätasainen tie, Liukas ajorata, Mutkia, joista 
ensimmäinen oikealle / vasemmalle, Muu vaara 
 
Kertomus: Joh. 13:36,37; Luuk. 22: 31-34, Joh. 18:15-18,25-27, Joh. 21 
 
Havainnollistaminen: Ole itse Pietari ja kerro kuinka sinulle kävi. Jos teillä on 
seurakunnassa pöytänukketeatteri pääsiäisestä, voit käyttää myös kirjaa ja nukkeja. 
 
Viimeisellä aterialla. Jeesus ja Pietari olivat viettäneet paljon aikaa yhdessä. Yhtäkkiä 
Jeesus ”näyttää liikennemerkkiä jossa varoitetaan hankalista olosuhteista” ja alkaa puhua 
kuolemastaan ja että Pietari ja muut joutuisivat eroon hänestä. Pietari uhoaa ja sanoo, 
ettei aio jättää Jeesusta. Hän voisi vaikka kuolla Jeesuksen puolesta. Jeesus tietää 
kuitenkin jo etukäteen, että Pietari tulee kieltämään hänet. Seuraavana aamuna juuri niin 
kuin Jeesus oli sanonut kukko laulaa kolmesti (pyydä jotakuta ohjaajaa kiekumaan) ja 
Pietari oli kieltänyt Jeesuksen. 
 
Mutta Jeesus tiesi senkin etukäteen että Pietari katuu ja että hänestä tulee rohkea 
Jeesuksen palvelija. Myöhemmin Jeesuksen kuoleman jälkeen he tapaavat uudestaan 
rannalla. Ja Jeesus antaa Pietarille suuren tehtävän: olla koko suuren uskovaisten joukon 
johtajana Jerusalemissa. 
 
Sovellus: Jeesus haluaa auttaa matkallamme taivaaseen. Hän tietää jo etukäteen, mitä 
elämässämme tapahtuu. Joskus hän voi jopa etukäteen kertoa millaista tulevaisuudessa 
on. Meidän ei tarvitse pelätä mitään, koska Jeesus on luvannut olla kanssamme joka 
päivä. 
 
Muistolause: Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun saakka. Matt. 
28:20. 
 
 
5. Käy huollossa  
 
Pääopetus: Tarvitsemme Jumalan antamaa huolenpitoa ja myös voimaa päästääksemme 
perille taivaaseen. Jumala haluaa auttaa meitä kaikessa, siksi häneltä on hyvä pyytää 
apua rukoilemalla. 
 
Mielenkiinnon herättäminen: Turbo: Köh, köh…. mikäs autoon meni…loppuiko bensa? 
vai hajosiko moottori? Onneksi huoltoasema näyttää olevan lähimain ja ravintolakin 
näyttäs olevan samassa paikassa. 
 
Liikennemerkit: Autokorjaamo, Huoltoasema, Ravintola 
 
Kertomus: Joh. 6:1-13 Ruokkimisihme. 
 
Havainnollistaminen: Näytelmä 
 
Filippus ja Andreas ovat keräilemässä leivänmuruja ja kalan tähteitä maasta, heillä on iso 
kori mukanaan. 
 
Filippus leiriläisille: Mitäs te siinä tuijotatte, kyllähän te tiedätte mitä tapahtui.  
 
Leiriläiset vastaavat luultavasti etteivät tiedä, ainakaan kaikki eivät tiedä. 
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Andreas: Jeesus oli opettanut tänään jo kauan vuoren rinteellä. Ihmisiä oli monta tuhatta 
kuuntelemassa häntä. Aurinko paistoi kuumasti. Kaikilla meillä oli kova nälkä.  
 
Filippus: Jeesus kysyi minulta mistä voisimme ostaa leipää näille tuhansille ja minä sanoin 
että ei mistään kun ei oo niin paljon rahaa. 
 
Andreas: Minun vieressäni istui poika, jolla oli viisi leipää ja kaksi kalaa. Menimme 
yhdessä Jeesuksen luo. Jeesus otti leivät ja kohotti ne taivasta kohti ja siunasi ne. 
 
Filippus: En ole koskaan nähnyt näin suurta ihmettä. Yhden ihmisen eväät riittivät monelle 
tuhannelle ja nyt me olemme keräämässä koreihin niitä ruokia, joita ei jaksettu syödä. 
 
Andreas: Olettekos te saaneet syödä? Täällä olis vielä ruokaa jäljellä. (Lapsille annetaan 
karkkia tai keksiä) 
 
Yhteenveto: Jeesus oli hyvin kiinnostunut ihmisistä ja heidän tarpeistaan. Jeesus ei 
jatkanut puhetta ja antanut ihmisten mahojen kurnia tai lähettänyt heitä oman onnensa 
nojaan etsimään ruokaa. Filippuksen ja Andreaan mielestä oli mahdottomuus ruokkia niin 
monta ihmistä. Mutta Jeesus näytti, että hän kykenee huoltamaan kaikki, jotka huoltoa 
tarvitsevat ja vielä yltäkyllin. 
 
Sovellus: Tänäkin päivänä Jeesusta kiinnostaa miten voit ja mitä tarvitset elämässäsi tällä 
hetkellä. Millaista korjausta tarvitsemme? (Surullinen, paha mieli) Auto menee eteenpäin, 
koska tankki on täynnä bensaa. Mekin voimme saada Jeesukselta voimaa, kun 
rukoilemme ja iloiten saamme jatkaa matkaamme Taivaaseen. 
 
Muistolause: Jeesus sanoi: "Minä olen elämän leipä. Joka tulee minun luokseni, ei 
koskaan ole nälissään, ja joka uskoo minuun, ei enää koskaan ole janoissaan. Joh. 6:35. 
 
Kertaus: Jos aikaa jää kerratkaa koko reitti liikennemerkkeineen ja muistolauseineen, 
vaikka tietokilpailun avulla. 
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LIITE 1 MUISTOLAUSEET 
 
 
 
 
 
JEESUS VASTASI: MINÄ OLEN TIE, TOTUUS JA ELÄMÄ.  
 
 
 
MINÄ TAHDON TOTELLA SINUN SANAASI.  
 
 
 
PYYTÄKÄÄ, NIIN TEILLE ANNETAAN. ETSIKÄÄ, NIIN TE LÖYDÄTTE. 
KOLKUTTAKAA, NIIN TEILLE AVATAAN. 
 
 
 
MINÄ OLEN TEIDÄN KANSSANNE KAIKKI PÄIVÄT MAAILMAN LOPPUUN 
ASTI. 
 
 
 
JOKA TULEE MINUN LUOKSENI, EI KOSKAAN OLE NÄLISSÄÄN. 
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LIITE 2 TUNTI 2: KYLTIT OPETUKSEEN 
 

RAKKAAT IHMISET 
 
TURVALLISUUS 
 
HUOLENPITO 
 
YKSINÄISYYS 
 
PELKO 
 
PUUTE 
 
 
JUMALAN SÄÄNTÖJÄ: 
 
* ÄLÄ VARASTA 
* ÄLÄ PALVO MUITA JUMALIA 
* RAKASTA KAIKKIA 
* ÄLÄ VALEHTELE 
* ÄLÄ KOSTA 
* ÄLÄ HARJOITA NOITUUTTA 
 



 11

LIITE 3 MAIRE JA URHO LIIKENTEESSÄ 
 
 
 
Näyttelijät  Urho Tosimies 
 Maire –vaimo 
 Poliisi 
 
Urho Tosimiehen tekee lökäpöksyt, paita housujen päällä, hinkselit ja vielä lätsä päähän. 
Hän osaa kaiken eikä koskaan myönnä virheitään. Maire on hänelle kaikki kaikessa ja hän 
mielellään esittelee taitojaan vaimolleen. Maire on hössöttävä ja tilanteisiin puuttuva, mutta 
Urhoa rakastava puoliso. Hänellä on aina mekko päällä, huivi kaulassa ja käsveskassa 
mitä oudoimpia esineitä. Usein kinastelevat oikeassa olemisesta, mutta lopussa 
päädytään sulaan sopuun =) 
 
 
Maire ja Urho saapuvat lavalle. Urho ylpeilee sillä, että on kerrankin muistanut Mairen 
syntymäpäivän ja aikoo yllätykseksi lähteä Mairen kans Kuopion torille munkkikahveelle.  
Maire ja Urho istuvat kahdelle tuolille ja Urhon kädessä ratti. Täsmäävät yhdessä peilit ja 
kertaavat polkimien järjestyksen ym. Itsestään selvää. Yleisölle käy heti selväksi, ettei 
kumpikaan ymmärrä autosta mitään. 
 
Urho: Maire, tullooko sieltä suunnalta autoja? 
Maire: ei näy 
lähtevät liikkeelle ja urho meinaa ajaa naapurin mummon päälle. 
Maire selittää että kyllähän minä Tellervon näin, mutta kun kysyit tuleeko 
autoja. 
 
Maire lukee liikennemerkkejä: Tuossa sanotaan että Kuopio 87, Paina nyt kaasua lisää, 
kohtahan tässä saahaan sakot kun ajetaan liian hiljaa. 
 
Urho: Eikös se liene tarkoita että Kuopijoon on matkaa 87 km. Nyt jo huimovaa piästä 
tämä meno, mutta Mairen kunniaks mie vielä polokasen kaasuu. 
 
Poliisi seisoo tienvieressä stop-merkin kanssa. Alkaa kauhea selitys.  
Ylinopeus: ei ymmärretty liikennemerkkiä tai näössä on vikaa, jarrut on rikki ja piti äkkiä 
päästä tienpäältä pois. Väärällä kaistalla ajaminen: no kun toisella kaistalla oli niin täyttä... 
Urhon ajokorttia ei löydy Mairen käsilaukusta, vaikka kuinka etsitään...vois löytyy kaikkee 
hassuu muuta: mausteita, kirjastokortti, esiliina, Urhon partakone, vispilä ym. 
 
Tulokseksi Urho saa kaamean n. metrin pituisen sakko lapun ja heidät laitetaan 
kävelemään loppumatka. Motkottaen poistuvat ylämäkeen Kuopion suuntaan. 
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LIITE 4 EVANKELIUMIJUNA TAIVAASEEN -NÄYTELMÄ 
 
Juna on matkalla Taivaaseen. Junassa tarvitaan matkalippu (puhdas sydän), jonka 

konduktööri tarkastaa. Junaan pyrkii monenlaista väkeä. Kaikkien matkalippu ei 

kuitenkaan ole kunnossa ja he joutuvat poistumaan junasta.  

 

Henkilöt: Konduktööri, 5 matkustajaa, asemamies.  

 

Juna on asemalla. Muutama matkustaja nousee junaan puhuen tulevasta matkasta, 

matkatavaroistaan, säästä jne. Juna lähtee liikkeelle (pilli viheltää).  

 

Konduktööri:Tämä on pikajuna Taivaaseen. Matkaliput olkaa hyvä.  

Matkustaja 1: Hetkinen, hetkinen. Mitä sanoit? Minne tämä juna on oikein matkalla? 

Konduktööri:Tämä juna menee Taivaaseen.  

Matkustaja 1:Taivaaseen? Tässä täytyy olla jokin erehdys. Minun piti kyllä mennä sisareni 

syntymäpäiville Tampereelle. Olenko minä nyt väärässä junassa? Voi, voi, voi. Miten tässä 

nyt näin kävi? Ei minulle ikinä ole tapahtunut tällaista.  

Konduktööri:Niin tämä juna menee kyllä Taivaaseen, mutta tässä on tilaa sinullekin. 

Tässä junassa riittää tilaa kaikille halukkaille.  

Matkustaja 1:Ei kyllä minä haluan sinne Tampereelle. Sisareni odottaa minua. Jään 

seuraavalla asemalla pois.  

 

Konduktööri tarkastaa muiden matkustajien lippuja, jotka ovat kunnossa. Konduktööri tuo 

esille lipun merkityksen. Juna saapuu asemalle ja matkustaja 1 poistuu mutisten. Lisää 

matkustajia tulee junaan sisälle.  

 

Konduktööri:Tämä on pikajuna Taivaaseen. Matkaliput olkaa hyvä. Missä matkalippunne 

on?  

Matkustaja 2:(Kaivelee taskujaan, kassiaan, katsoo penkin alle.) Kyllä sen pitäisi täällä 

olla. Odottakaas, kun katson vieltä täältä. Mihinkäs minä sen nyt oikein laitoin? Tuli tuossa 

lähtiessä niin kiirekin, kun piti kukatkin vielä kastella, kissankin vein naapuriin hoitoon..  

Konduktööri:(Auttaa etsimisessä.) Ei taida lippua löytyä mistään. Tässä junassa tarvitaan 

tällainen lippu (näyttää puhdasta sydäntä), sillä me olemme matkalla taivaaseen. Tämän 

lipun voi saada seuraamalla Jeesusta.  

Matkustaja 2:(Jatkaa etsimistä, vastaa hajamielisesti.) Niin, niin. Kyllähän junassa lippu 

tarvitaan. Sanoitteko puhdas lippu? Olisikohan lippuni jäänyt sittenkin pesukoneeseen? 
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Jäiköhän minulta pyykit koneeseen?  

Konduktööri:Ei, ei. Tätä lippua ei tarvitse pestä, sillä Jeesus on pessyt sen meidän 

puolestamme kuolemalla ristillä syntiemme takia.  

Matkustaja 2: (Lopettelee etsimistä) En ymmärrä missä lippuni voi olla. Kuulkaa, jos minä 

tämän kerran voisin matkustaa ilman lippua? Kyllä minä siitä Jeesuksesta olen tainnut 

joskus kuullakin. Niin ja lapsena kävin pyhäkoulua ja äiti lauloi kirkkokuorossa.. 

Konduktööri: Valitettavasti se ei nyt riitä. Vain puhdas sydän kelpaa tässä junassa. Teidän 

on jäätävä pois seuraavalla asemalla.  

Matkustaja 2:Tämähän on törkeää. Luuletko, että matkustan junalla ensimmäistä kertaa? 

Kyllä nämä ennen ovat riittäneet. Teen tästä vielä valituksen.. 

 

Konduktööri tarkastaa muiden matkustajien lippuja, jotka ovat kunnossa. Juna saapuu 

asemalle ja matkustaja 2 poistuu vihaisena. Lisää matkustajia tulee junaan sisälle.  

 

Konduktööri:Tämä on pikajuna Taivaaseen. Matkaliput olkaa hyvä.  

Matkustaja 3:Tässä minun matkalippuni. (Ojentaa mustan sydämen.)  

Konduktööri: Kulkaa matkalippunne ei kelpaa tässä junassa.  

Matkustaja 3:Mitä? Miten niin ei kelpaa? Väitättekö, että olen väärentänyt sen? Ostin sen 

asemalta tänä aamuna. Tällaisella minä aina olen matkustanut.  

Konduktööri:Niin varmasti, mutta tämä onkin pikajuna Taivaaseen. Tänne lippua ei voi 

ostaa mistään vaan se annetaan sinulle ihan ilmaisena lahjana.  

Matkustaja 3: Olenko minä nyt tuhlannut viimeiset euroni ihan turhaan? 

Konduktööri:Kyllä se siltä näyttää, sillä puhtaan sydämen voit saada vain pyytämällä 

syntejä anteeksi. Kaikki tämän junan matkustajat ovat Jeesuksen seuraajia. Voit vielä 

hoitaa lippusi kuntoon seuraavalla asemalla.  

Matkustaja 3:Vai Jeesuksen seuraajia muka? Tämännäköiset ihmiset. Jään pois tässä. 

Hyvästi.  

 

Konduktööri tarkastaa muiden matkustajien lippuja, jotka ovat kunnossa. Juna saapuu 

asemalle ja matkustaja 3 poistuu vihaisena. Matkustaja 1 ja 2 palaavat junaan oikeiden 

lippujen kanssa.  

 

Konduktööri:Tämä on pikajuna Taivaaseen. Matkaliput olkaa hyvä.  

Matkustaja 1: Tässä olkaa hyvä. Minä haluan sittenkin sinne taivaaseen. Eivät ne siskon 

synttärit niin tärkeät olleetkaan.  
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Konduktööri:Lippunne on kunnossa. Olet matkalla taivaaseen. Hyvää matkaa.  

Matkustaja 2:Tässä on minun lippuni. Minäkin haluan taivaaseen.  

Konduktööri:Kunnossa näyttää olevan. Hyvää matkaa. Tämä onkin viimeinen asema 

ennen Taivasta. (Tarkistaa vielä muidenkin matkustajien liput.)  

 

Juna saapuu asemalle. Ketään ei näytä enää olevan tulossa kyytiin. Juna on lähdössä, 

kun matkustaja 3 juoksee hengästyneenä paikalle.  

 

Matkustaja 3: Odottakaa, odottakaa! Minäkin haluan taivaaseen. (Ojentaa lippunsa 

konduktöörille.)  

Konduktööri:Kiitoksia, kiitoksia. Kunnossa näyttää olevan. Käykää istumaan olkaa hyvä. 

Saavumme pian Taivaaseen.  

 

Juna saapuu Taivaaseen. Matkustajat poistuvat iloisina junasta.  
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LIITE 5 POLIISIVITSIT 
 
Kaksi varasta jutteli. Toinen Kysyi: 
- Miten selvisit kesän kuumuudesta? 
- Palkkasin yksityisetsivän varjostamaan minua. 
* 
Kaksi poliisia löysi ruumiin kirurgisen sairaalan edestä. 
- Tiedätkö, miten kirurginen kirjoitetaan? toinen kysyi toiselta. 
- En... - Tule, kannetaan ruumis postin eteen. 
* 
Miksi poliiseilla on sakset mukanaan? 
- Jotta he voisivat leikata rikollisilta pakotien poikki. 
* 
Kaksi hullua juoksi poliiseja karkuun, mutta toinen väsähti ja sanoi, että ei jaksa enää 
juosta. 
Toinen hullu sanoi, että ei se haittaa koska poliisit on kaksi kierrosta jäljessä. 
* 
Poliisi löytää kuolleen koiran Nordenskiöldinkadulta, kaivaa esiin muistivihkonsa ja alkaa 
kirjoittamaan: 
"löydetty kuollut koira Noord.. äsh, nurd.. äsh nöörd. äsh..", 
tarttuu koiraa tassusta ja raahaa sen Reijolankadulle ja kirjoittaa vihkoonsa 
"löydetty kuollut koira Reijolankadulta" 
* 
Puhelin soi poliisipäivystyksessä. 
- Onko asemalla, täällä Torikatu 6:ssa tarvitaan apua, talossa on nimittäin kissa. 
- No ei kai se voi olla vaarallista. Kuka puhuu? 
- Miettisen papukaija. 
* 
Poliisi huomasi, että mies istui järvellä veneessä, heitteli aina välillä dynamiitteja järveen ja 
keräsi kuolleet kalat. Tällainen kalastus on laitonta, joten poliisi otti veneen ja sousi miehen 
viereen. 
- Olette pidätetty rosvokalastuksesta. Dynamiitteja ei saa käyttää kalastukseen, se on 
laitonta. 
Mies katsoi poliisia hetken aikaa, sytytti dynamiittipötkön ja ojensi sen poliisille. 
- Aiotko jutella vai kalastatko? 
* 
Poliisi pysäytti rouva Kukkakedon ja alkoi nuhdella: 
- On taidettu ylittää kuusikymppiä reippaasti. 
- Ei sinne päinkään. Tämä hattu tekee minut vain niin vanhan näköiseksi. 
* 
Poliisi pysäyttää naisen: 
- Ajoitte ylinopeutta. Ajoitte 70 km/h, vaikka on 50:n nopeusrajoitus. 
- Mutta kyltissähän lukee 70! 
- Se on valtatien numero. 
- Oho! Olisittepa sitten nähneet minut 190-tiellä... 
* 
Poliisipartio pysäytti Liisan. 
- Kuvasimme teidät juuri, kun ajoitte ylinopeutta. 
- Voi kuinka ihanaa, Liisa sirkutti. Jos ne onnistuivat, niin ottaisin mielelläni viisi 
värikopiota. 
* 
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- Mikä kiire pakotti teidät ajamaan sataa viidenkympin nopeusrajoituksen alueella? 
konstaapeli kysyi naisautoilijalta. 
- Herra konstaapeli, asia oli niin, että autostani menivät jarrut. Tarkoituksenani oli päästä 
mahdollisimman pian pois muun liikenteen alta, ettei sattuisi mitään vakavampaa. 
* 
Nainen kertoo konstaapelille onnettomuudesta: 
- Ensin törmäsin jalkakäytävälle pysäköityihin moottoripyöriin, jonka seurauksena ajoin 
päin puuta, jolloin auto kääntyi ja jäi keskelle tietä, jolloin rekka törmäsi perääni ja auto 
lensi näyteikkunasta sisään ja silloin menetin autoni hallinnan... 
* 
Poliisi: 
- Hyvä rouva, ajatte tien väärää puolta. 
- Voi hyvä konstaapeli, kun tuo toinen puoli on niin täynnä autoja. 
 
(Vitsit kerätty netistä) 


