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Tämä ja luennon alkuosuus 
nähtävissä kurssikotisivulla 

https://courses.helsinki.fi/fi/node
/4610863/edit?section=edit-

group_imp_material
Materiaali myös blogipalvelussa, 
josta myös harjoittelunohjaajat 

näkevät nämä!

https://courses.helsinki.fi/fi/node/4610863/edit?section=edit-group_imp_material


Jumalanpalveluselämän tehtävät harjoittelun aikana 
(tarkemmin ohjeita alempana)

• Kaksi liturgiaa

• Kaksi saarnaa 

• Osallistuminen kasteen, avioliittoon vihkimisen ja hautaan 
siunaamisen valmisteluun ja toteutukseen

• Hartaus ja siihen liittyvä puhe esim. hoivakodissa, koulun 
aamunavauksessa, jonkin ryhmän kokoontumisessa, 
seurakunnan luottamushenkilöiden kokouksessa, 
työneuvottelussa, liturgisessa rukoushetkessä tms.

• Kanttorikonsultaatio liturgisesta laulusta.



Kaksi liturgiaa
• mahdollisimman laajana

• mielellään seurakunnan päämessussa tai siihen verrattavassa messussa

• yhdessä ohjaajan kanssa.

(Jos ei ole mahdollista olla päämessun liturgina yhdessä ohjaajan kanssa, vaihtoehtona 
liturgia jossakin sivujp:ssa ja merkittäviä avustustehtäviä päämessussa.)
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Suunnittelu
Perehdy

- messun järjestykseen Jumalanpalvelusten kirjassa.
- Jumalanpalveluksen oppaan messun ”kommentaariin”.
- tehtävien jakoon messussa Jumalanpalveluksen oppaassa.
- kyseisen pyhän Evankeliumikirjan materiaaliin.
- seurakuntaan.

Tee messun suunnitelma
- yhdessä muiden (työntekijät & seurakuntalaiset) kanssa.
- Apuna voi käyttää suunnittelukaaviota
(kurssikotisivulla: https://courses.helsinki.fi/fi/node/4610863/edit?section=edit-group_imp_interaction)

Vaihtoehtoisesti voit kirjoittaa kaiken ”kohta kohdalta”.
- Selvitä ohjaajaltasi, minkälaisia messu- ja suunnittelukäytäntöjä 
seurakunnassa on.

Käy suunnitelma ohjaajasi kanssa läpi!

https://courses.helsinki.fi/fi/node/4610863/edit?section=edit-group_imp_interaction




Toteutus

- Yhdessä ohjaajan, muiden työntekijöiden 
ja seurakuntalaisten kanssa



Reflektio – esim. näiden 
kysymysten avulla
Oppimispäiväkirja hyvä apu!

Mikä jännitti? Mikä tuntui kotoisalta?
Mikä oli vaikeaa? Mikä oli helppoa?
Mikä oli haasteellista? Mikä oli antoisaa?
Oliko sinun hyvä olla? Miltä tuntui 
messun jälkeen? Voit miettiä, mikä ele, 
asento tai liike kuvaa tuntemuksiasi!

Miten messun ordo hahmoittui?
Oliko messu vieraanvarainen?
Miten yhteisöllisyys ilmeni?
Miten aistien liturgia oli läsnä?
Minkälaista oli messun kieli? (Inklusiivista vai 
eksklusiivista, symbolista, informatiivista jne.) 
Miten messussa  toteutuivat Nairobin raportin 
linjaukset jumalanpalveluksen ja kulttuurin 
suhteesta (transkulttuurisuus, 
kontekstuaalisuus, vastakulttuurisuus, 
kulttuurienvälisyys)?
Saitko riittävästi vastuuta?
Tuettiinko sinua sopivasti?
Miten seurakuntalaiset olivat mukana 
suunnittelussa ja toteutuksessa?
Miten kohtasit seurakuntalaiset messussa ja sen 
jälkeen? Miltä se tuntui? Mikä ele, asento tai 
liike kuvaisi tätä tuntemustasi?



Kaksi saarnaa
• joista vähintään toinen seurakunnan päämessussa tai siihen verrattavassa messussa.
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Suunnittelu ja toteutus

Res – verba – opus eli näin valmistelet ja pidät 
ensimmäisen saarnasi!

- Ks. tarkemmin ohjeita saarnan
valmistamiseen kurssikotisivulta!

Seurakuntalaiset mukaan jo 
valmisteluvaiheessa.

Miten kuulijasi ovat saarnan toteutuksessa 
mukana? Mitä heissä tapahtuu sen aikana? 
Miten he osallistuvat saarnan prosessiin?

Käy käsikirjoitus ohjaajasi kanssa läpi!

Kerää seurakuntalaisilta palautetta saarnastasi!



Reflektio – esim. näiden 
kysymysten avulla
Oppimispäiväkirja hyvä apu!

Mikä saarnan valmistamisessa
ja pitämisessä oli antoisaa?
Mikä oli työlästä tai vaikeaa?
Mitä tuntemuksia saarnaaminen sinussa
herätti? Voit piirtää tuntemuksestasi 
kuvan!

Jos sait seurakuntalaiset mukaan  
valmistusprosessiin, mitä se toi sinulle?
Kohtasitko seurakuntalaiset saarnatessasi?
Miten kohtaamista voisi vahvistaa?
Oliko saamassasi palautteessa jotakin 
yllättävää? Miltä tuntui saada palautetta? Voit 
piirtää taas kuvan tuntemuksistasi!
Mitä rakennusaineita jatkoa varten sait 
palautteesta ja omasta prosessistasi?



Osallistuminen 
• kasteen
• avioliittoon vihkimisen ja
• hautaan siunaamisen 
valmisteluun ja toteutukseen.
Jos joku näistä ei ole mahdollinen, niin 
vähintään kolme kasuaalitoimitusta joka 
tapauksessa. Rovastikunnallista yhteistyötä 
toivotaan, jos omassa seurakunnassa ei ole 
harjoitteluaikana kaikkia toimituksia

suunnittelu – toteutus – palaute – reflektio

Tehtävät liittyvät myös auttavaan kohtaamiseen.



Suunnittelu ja toteutus

Osallistu yhdessä papin kanssa 
toimituskeskusteluihin, jos se on toimitusta 
koskettavien seurakuntalaisten vuoksi mahdollista. 

Sovi papin kanssa, mitä toimituksen osia voit 
valmistella ja pitää (esim. puhe, rukoukset, 
raamatunluku). Joskus on tehty niin, että opiskelija 
valmistelee puheen, mutta ohjaaja pitää sen. 

Käy etukäteen papin kanssa läpi valmistelemasi 
kohdat (puhe, rukoukset tms.)

Ole mukana hienotunteisesti. Kyse on 
seurakuntalaisten, perheen ja suvun juhlasta –
iloisesta tai surullisesta. Pukeudu tilanteen arvon 
mukaisesti. (Kysy neuvoa papilta etukäteen.)



Reflektio – esim. näiden 
kysymysten avulla
Oppimispäiväkirja hyvä apu!

Reflektoi kasuaalitoimitusta:
Keiden status muuttuu ja millä tavoin tähän 
toimitukseen liittyvässä elämän 
käännepisteessä?

Mikä on kirkon ja kristillisen uskon tuki 
ihmiselle, jonka status muuttuu? Miten tämä 
näkyy puheessa ja toimituksen muissa 
elementeissä?

Miten puhe ja muut osat liittyivät juuri 
kyseisten ihmisten elämään vai olisiko ne 
voitu pitää keille hyvänsä?

Millä värillä kuvaisit tunnelmaa 
toimituksessa? Miksi?

Reflektoi omia tuntemuksiasi:
Mikä oli vaikeaa?
Miltä tuntui olla mukana tässä?
Mikä oli antoisaa?
Mitä muita tuntemuksia heräsi?
Mikä yllätti sinut?



Hartaus ja siihen liittyvä puhe esim. hoivakodissa, koulun 
aamunavauksessa, jonkin ryhmän kokoontumisessa, seurakunnan 
luottamushenkilöiden kokouksessa, työneuvottelussa, liturgisessa 
rukoushetkessä tms.
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Suunnittelu ja toteutus
Selvitä etukäteen
- Mihin tilanteeseen ja paikkaan olet menossa?
- Keitä siellä on / asuu?
- Mihin he ovat tottuneet?
- Keiden kanssa olet toteuttamassa tilannetta? 

Käy etukäteen tutustumassa
- paikkaan 
- ihmisiin

Sovi ohjaajasi kanssa (tai hänen osoittamansa 
työtoverin tai vapaaehtoisen vastuunkantajan)
- tilanteen rakenteesta
- osuudestasi siinä

Suunnittele tilaisuus niiden kanssa, jotka sitä 
kanssasi toteuttavat. Mukana voi olla myös 
seurakuntalaisia, mieti tätä ohjaajasi kanssa.



Reflektio – esim. näiden 
kysymysten avulla
Oppimispäiväkirja hyvä apu!

Oliko miljöö sinulle tuttu?
Mikä oli tuttua?
Mikä oli vierasta?
Miltä tuntui olla tässä paikassa ja 
näiden ihmisten kanssa?
Mikä jännitti? 
Mikä oli antoisaa?
Mitä uutta sait tästä? 
Miten onnistuit kohtaamaan ihmiset?
Mitä tekisit toisin seuraavalla kerralla?
Mikä yksi sana voisi kuvata 
tuntemuksiasi nyt?



Kanttorikonsultaatio liturgisesta laulusta.

Sovi ohjaajasi avustuksella kanttorin
kanssa pieni äänenkäytön ja liturgisen
laulun konsultaatio (1 – 2 tuntia).



• Konsultaatiossa keskustellaan 
ja harjoitellaan liturgiseen 
lauluun ja äänenkäyttöön liittyviä 
asioita. Näitä voivat olla 
esimerkiksi

• äänenkäyttö
• liturgiset sävelmät
• aloitussävelen löytäminen 

intonaatiosta

• Parasta on, jos ohjaaja ja 
kanttori yhdessä valmentavat 
opiskelijaa ennen 
ensimmäistä liturgiaa –
mieluiten kirkkotilassa.



Terveisiä harjoittelunohjaajilta



Pohdinta noin 3-4 hengen ryhmissä

Mitä haluan oppia työyhteisöstä? Entä seurakuntayhteisöstä?

Mitä haluan oppia liturgiasta?

Mitä haluan oppia saarnasta?

Mitä haluan oppia kirkollisista toimituksista?

Mitä muuta jp:n osalta haluan oppia?

Kiertäkää kirjoittamassa ajatuksenne salissa oleville fläppipapereille!
Voitte valita teitä kiinnostavimmat kysymykset tai käydä kaikissa pisteissä, jos 
ehditte.



Hyvää matkaa!


