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Kymmenen pyyntöä

-Opas nuorten jumalanpalvelusten järjestäjille.

Palvelkaa Häntä iloiten,
tulkaa Hänen eteensä riemuiten.
(Ps. 100:2.)

tekijä: Iina Manninen

ulkoasu: Sanna Huhmarniemi
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Hei!

Olet saanut käsiisi oppaan, joka johdattaa sinut nuorten Olet saanut käsiisi oppaan, joka johdattaa sinut nuorten 
jumalanpalvelusten ääreen. Seuraaville sivuille on koottu jumalanpalvelusten ääreen. Seuraaville sivuille on koottu 

kymmenen pyyntöä niille, jotka järjestävät nuorille suunnat-kymmenen pyyntöä niille, jotka järjestävät nuorille suunnat-
tuja jumalanpalveluksia. Materiaali opasta varten on kerätty tuja jumalanpalveluksia. Materiaali opasta varten on kerätty 
Kuopion seurakuntayhtymän Puijon seurakunnan nuorilta, Kuopion seurakuntayhtymän Puijon seurakunnan nuorilta, 

joten pyynnöt tulevat suoraan alan asiantuntijoilta.joten pyynnöt tulevat suoraan alan asiantuntijoilta.
Antoisia jumishetkiä nuorten kanssa!Antoisia jumishetkiä nuorten kanssa!
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1. Anna meidän tehdä itse

Me nuoret tykkäämme tehdä ja osallistua. Niinpä toivomme, 
että voisimme osallistua jumalanpalvelusten suunnitteluun 
sekä toteutukseen. Arvostamme sitä, että meille annetaan 
vastuuta ja saamme vaikuttaa asioihin. Jumikseen keskitty-

misessä auttaa, jos meillä itsellä tai jollakin kaverilla on jokin 
vastuutehtävä. Älä siis pureskele kaikkea meille valmiiksi, 

vaan anna meidän tehdä itse!
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2. Puhu meidän kieltämme2. Puhu meidän kieltämme

Me nuoret haluamme kuulla sellaisista asioista, jotka Me nuoret haluamme kuulla sellaisista asioista, jotka 
koskettavat meidän omaa elämäämme. Valitse siis koskettavat meidän omaa elämäämme. Valitse siis 

saarnaan sekä muihin puheisiin ja rukouksiin sellaiset saarnaan sekä muihin puheisiin ja rukouksiin sellaiset 
aiheet, jotka herättävät meidän mielenkiintomme. aiheet, jotka herättävät meidän mielenkiintomme. 

Myös ajankohtaiset aiheet kiinnostavat meitä ja toi-Myös ajankohtaiset aiheet kiinnostavat meitä ja toi-
vomme, että jumiksen puheet liittyisivät meneillään vomme, että jumiksen puheet liittyisivät meneillään 
olevan pyhän aiheeseen. Meidän kieltämme puhuva olevan pyhän aiheeseen. Meidän kieltämme puhuva 

saa meidät kiinnostumaan enemmän!saa meidät kiinnostumaan enemmän!
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3. Tee puheestasi elävää

Kun pidät puhetta, käytä paljon esimerkkejä ja vertauk-
sia, sillä ne auttavat meitä ymmärtämään vaikeammat-

kin opetukset. Voit käyttää esimerkkejä omasta elä-
mästäsi, kertoa tarinoita tai verrata Raamatun tekstejä 

johonkin nykypäivään liittyvään. Tällaiset keinot pu-
heessa tekevät siitä mielenkiintoisen ja monipuolisen, 

joten mekin jaksamme keskittyä paljon paremmin. Saat 
meidän huomiomme kiinnittymään puheeseesi vielä 

paremmin, jos et unohda huumoria!



6

4. Älä anna meidän pitkästyä4. Älä anna meidän pitkästyä4. Älä anna meidän pitkästyä4. Älä anna meidän pitkästyä

Olet varmaan joskus huomannut, että useimmilla Olet varmaan joskus huomannut, että useimmilla 
nuorilla voi olla vaikeaa keskittyä yhteen asiaan pitkään nuorilla voi olla vaikeaa keskittyä yhteen asiaan pitkään 

kerrallaan. Jos jokin jumalanpalveluksen osa tai koko kerrallaan. Jos jokin jumalanpalveluksen osa tai koko 
jumis venyy liian pitkäksi, meidän keskittymisemme jumis venyy liian pitkäksi, meidän keskittymisemme 
herpaantuu. Estääksesi pitkästymistä voit laittaa po-herpaantuu. Estääksesi pitkästymistä voit laittaa po-
rukan välillä liikkeelle esimerkiksi rukousalttareiden rukan välillä liikkeelle esimerkiksi rukousalttareiden 

avulla. Älä siis tee osioista liian pitkiä ja muista käyttää avulla. Älä siis tee osioista liian pitkiä ja muista käyttää 
muita mainittuja apukeinoja!muita mainittuja apukeinoja!
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5. Ohjaa meidät toimimaan

Kuten aikaisemmin jo todettiin, me nuoret tykkäämme 
tehdä. Havainnollistaminen erilaisin keinoin, kuten 
näytelmän avulla, auttaa meitä myös sisäistämään 
asian paremmin. Jos pääsemme samalla myös itse 
tekemään, esimerkiksi saarnanäytelmää, hyöty on 

kaksinkertainen. Erilaiset toiminnalliset keinot pitävät 
meidät hereillä, auttavat meitä oppimaan paremmin ja 
kiinnostumaan aiheesta enemmän. Käytä omaa mieli-
kuvitustasi, jumiksen ei tarvitse olla vakavaa ja tylsää!
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6. Anna meidän laulaa paljon6. Anna meidän laulaa paljon

Musiikki on hyvin tärkeä osa nuorten elämää, ja sama Musiikki on hyvin tärkeä osa nuorten elämää, ja sama 
koskee myös jumalanpalvelusta. Valitse siis musiikki koskee myös jumalanpalvelusta. Valitse siis musiikki 

niin, että se on tyyliltään sellaista, josta me pidämme. niin, että se on tyyliltään sellaista, josta me pidämme. 
Erityisiä suosikkeja ovat esimerkiksi Nuoren seurakun-Erityisiä suosikkeja ovat esimerkiksi Nuoren seurakun-
nan veisukirjat sekä Tuomasmessussa käytettävä mes-nan veisukirjat sekä Tuomasmessussa käytettävä mes-
suvihko. Pidämme myös virsistä, erityisesti silloin jos suvihko. Pidämme myös virsistä, erityisesti silloin jos 

niitä on sovitettu nopeatempoisemmiksi ja iloisemmik-niitä on sovitettu nopeatempoisemmiksi ja iloisemmik-
si. Olemme tyytyväisiä myös, jos musiikkia on paljon ja si. Olemme tyytyväisiä myös, jos musiikkia on paljon ja 

mielellään erilaista jokaiseen makuun!mielellään erilaista jokaiseen makuun!
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7. Tuo meille soittimia

Myös musiikista voi tehdä eläväistä ja monipuolista. 
Tykkäämme kuunnella kuoroa ja myös laulaa itse mu-
kana. Erilaiset soitintaustat tekevät musiikista mielen-
kiintoista. Voit hankkia jonkun taustabändin tai vaikka 

antaa osalle nuorista rytmisoittimia, joilla säestää. 
Tee musisoinnista hauskaa ja anna meidän osallistua. 

Vaikka kaikki nuoret eivät tykkää soittaa tai laulaa, niin 
suurin osa pitää hyvän musiikin kuuntelemisesta!
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8. Pidä meidät turvallisilla sävelillä8. Pidä meidät turvallisilla sävelillä

Kun valitset musiikkia jumikseen, ota huomioon se, Kun valitset musiikkia jumikseen, ota huomioon se, 
että nuoret haluavat laulaa heille tuttuja lauluja. Pidä että nuoret haluavat laulaa heille tuttuja lauluja. Pidä 
huoli, että ainakin osa meistä osaa laulaa valitsemasi huoli, että ainakin osa meistä osaa laulaa valitsemasi 
laulut ja virret. Näin musiikin aikana ei synny vaivaan-laulut ja virret. Näin musiikin aikana ei synny vaivaan-

tunutta tilannetta siitä, ettei kukaan tiedä kuinka tunutta tilannetta siitä, ettei kukaan tiedä kuinka 
laulun kuuluisi edetä. Nuoret ovat innokkaita oppimaan laulun kuuluisi edetä. Nuoret ovat innokkaita oppimaan 
uutta, mutta uusien laulujen opettelu olisi hyvä sijoit-uutta, mutta uusien laulujen opettelu olisi hyvä sijoit-
taa johonkin muuhun tilaisuuteen kuin jumalanpalve-taa johonkin muuhun tilaisuuteen kuin jumalanpalve-
lukseen. Ota siis nuoret mukaan myös musiikkiosioiden lukseen. Ota siis nuoret mukaan myös musiikkiosioiden 

valintaan ja toteutukseen!valintaan ja toteutukseen!
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9. Anna meille katseltavaa ja ihmeteltävää

Jumalanpalveluksesta tulee meille mielekkäämpi jos pystym-
me keskittymään johonkin tiettyyn asiaan kuunnellessam-
me. Esimerkiksi päivän aiheeseen johdattavan alttaritaulu 

on hyvä keino kiinnittää huomio jo tilaan saavuttaessa. Voit 
pyytää apua myös meiltä nuorilta tilan koristelussa ja altta-
ritaulujen tekemisessä. Tällä tavalla otat huomioon meistä 

myös sellaiset, jotka oppivat parhaiten katselemalla!
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10. Luo rauhallinen ja rento ilmapiiri10. Luo rauhallinen ja rento ilmapiiri

Meitä nuoria saattaa myös häiritä ympäriltä kuuluva Meitä nuoria saattaa myös häiritä ympäriltä kuuluva 
hälinä. Joskus reagoimme sellaiseen hälisemällä itse. hälinä. Joskus reagoimme sellaiseen hälisemällä itse. 

Järjestä meille siis rauhallinen ympäristö, jossa on mah-Järjestä meille siis rauhallinen ympäristö, jossa on mah-
dollista rentoutua. Älä myöskään tee tilanteesta liian dollista rentoutua. Älä myöskään tee tilanteesta liian 
jäykkää, vaan pidä ilmapiiri rentona, jolloin meidän ei jäykkää, vaan pidä ilmapiiri rentona, jolloin meidän ei 
tarvitse turhaan jännittää. Esimerkiksi hiljaiset rukous-tarvitse turhaan jännittää. Esimerkiksi hiljaiset rukous-

hetket ovat hyvä keino auttaa hiljentymään. hetket ovat hyvä keino auttaa hiljentymään. 
Anna meille siis tilaa ja aikaa rauhoittua!Anna meille siis tilaa ja aikaa rauhoittua!Anna meille siis tilaa ja aikaa rauhoittua!
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Näiden pyyntöjen avulla pääset alkuun järjestäessäsi 
jumalanpalvelusta juuri nuoria varten ja heidän toiveidensa 

mukaisesti. Lisää hyviä vinkkejä ja apua voit löytää 
esimerkiksi seuraavista:

Kari Kuula 2009. Meidän jumis. Helsinki: Kirjapaja.
Meri Huuskonen 2009. Jumalanpalvelusopas 

nuorisotyön käyttöön. Opinnäytetyö. 
Diakonia-ammattikorkeakoulu

Yhdessä tekemään jumalanpalvelusta: www.jumis.fi 

Nuorten mielipide on tärkeä, siksi haluankin 
kiittää Puijon seurakunnan nuoria,

 jotka osallistuivat oppaan tekemiseen. 
Kiitos!


