
 
  

 



 
 

"Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää 
estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan 

valtakunta. ” 
Mark.10:14  

- Miksi järjestämme Donkkis Big Night-iltoja? 
- Donkkis Big Night-illan rakenne 
- Donkkis big night-iltojen vastuutehtävät 
- Donkkis big night-iltoihin liittyvät käytännön asiat ja valmistelut 
- Donkkis Big Night-illan ohjelmarungot 
- Toimintapiste ideoita 
- Toimintapiste tulostaulukko 
- Saku ja Ruut –vuoropuhelu. Miten valmistan itse? 
- Saku ja Ruut -vuoropuhelupohja 
- Raamattuvisa. Miten valmistan itse? 
- Raamattuvisa tulostaulukko 
- TurvaDonkkis –ohjaaja ohjeistus 
- Turvallisuusasiakirjapohja 
- Malli raamattuopetus, raamattuvisa ja Saku ja Ruut –vuoropuhelu 
- Donkkis Big Night tavaramerkki sopimus 
- DonkkisOhjaaja –rintamerkit 
- Donkkis Big Night –juliste 
- Donkkis Big Night- pikkumainokset 

 

  
Donkkis Big Night  infopakettimateriaali ladattavissa ja tulostettavissa 
www.donkki.net –sivustolla. Sivustolla myös paljon lisää Donkkis-materiaalia 
 

http://www.donkki.net/


 
Donkkis Big Night-iltojen tavoite on opettaa lapsille Raamattua ja kertoa elävästä Vapahtajasta 
mahdollisimman yksinkertaisesti ja selkeästi. Kun me teemme oman osuutemme, Jumala tekee omansa. 
Pyhä Henki voi synnyttää julistetun sanan kautta lapsen sydämessä henkilökohtaisen uskon Jeesukseen ja 
antaa uskolle kasvun.  
 
Raamattuopetuksen sisällössä keskitymme Jeesukseen mutta opetusmenetelmät ja tavat tehdä tämä 
voivat vaihdella. Opetukset voivat alkuun olla lyhyitä, silla lapset kykenevät vastaanottamaan vain pienen 
määrän opetusta kerrallaan. Emmehän vastasyntyneelle lapsellekaan anna ruisleipää tai lihapihviä vaan 
ihan pikkuruisen annoksen äidinmaitoa. Maltetaan siis aloittaa ruokkiminen näissä hengellisissä asioissakin 
niin, että lapselle jää kokemus: Tätä haluan lisää!  
 
Toinen tärkeä tavoite on kohdata lapset aidosti ja rakasten. Jeesus on meille hyvä esimerkki lasten 
kohtaamisesta ja opettamisesta. Hän kertoi kertomuksia, vertauksia ja selitti niitä. Jeesus otti lapset syliinsä 
ja siunasi heitä. Näin saamme mekin tehdä. 
 
Raamatun opettamisen ja aidon kohtaamisen lisäksi on tärkeää opettaa lapsia henkilökohtaisesti 
kääntymään rukouksessa Taivaallisen Isän puoleen. Donkkis Big Night-illoista on esirukousosio, jossa 
rukoillaan lasten omien rukousaiheiden puolesta. Yhteinen rukous on toimiva ja rauhoittava tapa aloittaa 
Donkkis Big Night- illan loppuosuus.  Rukousosion aikana myös lapset itse voivat toimia esirukoilijana 
yhdessä aikuisen kanssa.   Lasten rukousaiheita voi kerätä toimintapisteosion aikana esim. rukousseinälle 
tai kirjoitetuille rukouslapuille. Läheskään kaikki lapset eivät halua tulla rukous/sielunhoitopisteeseen. 
Heidän kohdallaan rukousten kirjoittaminen madaltaa kynnystä rukoilla.  
 
On hyvä pitää mielessä, että Donkkis Big Night-illat ovat tavoittavaa työtä ja eräänlaisia juhlahetkiä 
juniorityössämme.  Niiden rinnalle on tarpeellista kehittää säännöllisesti kokoontuvia pienryhmiä. 
Turvallisen aikuisen ohjaamassa säännöllisesti kokoontuvassa ryhmässä lapsi voi kasvaa uskossaan, kokea 
seurakuntayhteyttä, oppia palvelemaan tosia omilla lahjoillaan, jakaa elämänsä kipeitä asioita, kasvaa 
ihmisenä ja paljon muuta. Kansanlähetyksen juniorityössä tällainen pienryhmä on Donkkis-kerho. Donkkis-
kerhosta on olemassa oma tietopaketti ja aloitusmateriaali, jonka avulla voit tutusta tähän työmuotoon.    
 
Lopuksi vielä eräs asia, johon toivon, että jatkossa panostamme enemmän. Useimmat vanhemmat 
haluavat olla hyviä vanhempia lapsilleen. Toivoisin, että voisimme olla luomassa yhteyttä vanhempiin 
rohkaisemalla ja auttamalla heitä heidän kasvatustehtävässään. Tällaisen käytännöllisen avun ja 
kohtaamisen kautta voisimme ehkä löytää tien myös vanhempien sydämeen.  
 
Ole rohkeasti yhteydessä! 
 
Sinua runsaasti siunaten 
 
Iida Hovi,  
juniorityön vastaava 
Kansanlähetys, SEKL 
iida.hovi@sekl.fi 
050 4662600 
www.donkki.net 
 

mailto:iida.hovi@sekl.fi


 
Alkuohjelma 30–45 min 

x Sisältää aina Raamattuopetuksen, laulua, rukousta, Saku ja Ruut-vuoropuhelun 
x Alkuohjelman pituudesta riippuen voi ohjelmassa olla lisäksi lapsen/nuoren haastattelu, 

todistuspuheenvuoro, draama tai muu esitys. 
    
Toiminnallinen osuus 45–60 min 

x Toimintapisteitä ja nyyttikestit/iltapala  
x Lapset kiertävät vapaasti eri toimintapisteissä, joita nuoret ja aikuiset ohjaavat 

 
Loppuohjelma noin 30 min 

x Laulua, rukous lasten omien rukousaiheiden puolesta, Saku ja Ruut vuoropuhelu ja/tai iltahartaus 
illan aiheeseen liittyen, palkintojen jako, Raamatun arvonta 

 
 
Alkuohjelma 
 

x Alkuohjelman tärkein osa on Raamattuopetus. Tavoitteemme on opettaa Raamattua niin, että 
Jumala voi synnyttää sanansa kautta lapsessa henkilökohtaisen uskon Jeesukseen ja että lapsi saa 
kasvaa uskossaan. 

x Opetuksessa on tärkeä käyttää selkeää ja yksinkertaista kieltä, jotta lapsi voi ymmärtää, mitä 
sanomme. Vaikeat sanat tulee aina selittää hyvin.  

x Myös rukouksen/rukousten tulee olla yksinkertaisia ja lyhyitä. 
x Alkuohjelman (myös loppuohjelman)laulut valitaan niin, että ne tukevat raamattuopetusta.  Iltojen 

tunnuslaulu voi olla aina sama  
x Saku ja Ruut ovat Donkki-aasin kavereita ja seikkailevat Donkki-lehdessä. Saku ja Ruut muppet - 

nuket ovat aina mukana Donkkis Big Night-illan alkuohjelmassa johdattaen raamattuopetuksen 
aiheeseen.  He voivat pohtia jotakin lasten elämään liittyvää kysymystä tai ongelma, johon 
raamattuopetuksessa vastataan.  Opetuksen päätteeksi tai illan loppuosassa Saku ja Ruut voivat 
vielä keskustella asiasta.  
 
 

Toiminnallinen osuus 
 

x Donkkis Big Night-iltojen toimintaosuus koostuu 10–15 erilaisesta toimintapisteestä, joihin lapset 
saavat vapaasti osallistua. 

x Toimintapisteet voi halutessaan järjestää kahdessa ikäryhmässä  
x Muutamasta etukäteen ohjaajien kesken sovitusta toimintapisteestä jaetaan illan loppuosuudessa 

2-3 pientä palkintoa. ( tulokset kirjataan ylös) 
x Palkintoja ei anneta vain voittajille vaan myös hyvästä yrityksestä, reippaudesta, kohteliaisuudesta 

tms. voidaan palkita. 
x Aina järjestettäviä toimintapisteitä ovat rukouspiste, raamattuvisa, Raamatun arvonta ja 

karkkipurkinarvaus. 
x Lähetystyöllä ja Donkki-lehdellä on aika ajoin hyvä olla oma toimintapisteensä.  
x Muut pisteet tiimi voi vapaasti ideoida.  
x Liitteenä toimintapisteideoita, joita löydät myös nettisivuilta www.kidsaction.fi  

http://www.kidsaction.fi/


x Toiminnallisen osuuden yhteydessä järjestetään myös iltapala ja/tai nyyttikestit, jonne lapset 
pääsevät vuorotellen ennalta sovitussa järjestyksessä noin 15–20 lasta kerrallaan. 

x Nyyttäripisteeseen, jokainen lapsi saa tuoda pientä naposteltavaa. 
x Mahdollisuuksien mukaan tarjotaan myös pieni iltapala, esim. sämpylää ja mehua. 
x Nyyttikestipöydästä vastaavat henkilöt huolehtivat siitä, että sopu ja järjestys säilyvät ja tarjoiltavaa 

riittää kaikille. Tarjoilut voi halutessaan annostella valmiiksi lautasille.  
 
Loppuohjelma 
 

x Vauhdikkaan toimintaosuuden jälkeen on tärkeää vielä kokoontua yhteen rauhoittumaan. 
x Loppuohjelman ensimmäinen laulu esim. Rukous on silta johdattaa rukoukseen. 
x Laulun jälkeen rukoillaan lasten kirjoittamien rukousaiheiden puolesta. Myös lapset itse voivat 

toimia rukoilijoina.  
x Rukouksen jälkeen palautetaan mieliin ja sydämiin illan ydinasia Saku ja Ruut vuoropuhelun ja/tai 

iltahartauden avulla (Se, mitä viimeksi kuulet jää parhaiten mieleesi ) 
x Sen jälkeen seuraa palkintojen jako, raamattuarvonta ja karkkipurkin oikein arvanneen 

julkistaminen.       
x Raamattuarvonnassa annetaan voittajalle mahdollisuus valita Lasten Kuvaraamattu tai oikea 

hakemistollinen Raamattu (suosimme Uuden Tien tuotteita) 
x Joku paikallinen raamattupiiri voi halutessaan kustantaa DBN- illoissa arvottavat Raamatut.  
x Loppuohjelman päätteeksi kannattaa tiedottaa tulevista tapahtumista ainakin suullisesti, ehkä 

myös kotiin saatavalla mainoksella. 
x Ilta päättyy loppulauluun/lopputoivotukseen tai siunaukseen. 
x Tärkeää, että joku on ovella lapsia saattamassa ja kohtaamassa vanhempia! 

 
Rukous ja sielunhoitopiste 
 

x Monilla lapsilla on ajassamme huolia ja murheita. Siksi on tärkeää tarjota heille mahdollisuus 
keskustella ja rukoilla yhdessä turvallisen aikuisen kanssa.  

x Rukouspisteen tulee sijaita avoimessa tilassa kuitenkin rauhallisessa paikassa.  
x Rukouspisteellä olijan tulee antaa lapselle tilaa kertoa asiansa. Sen jälkeen lapsen kertoman asian 

puolesta rukoillaan yhdessä lyhyesti ja selkeästi.  
x Jos lapsen asia koskee hengellisiä kysymyksiä voi hänelle tarvittaessa antaa lapsille suunnatun ” 

Mitä usko on ” lehtisen, jossa kerrotaan evankeliumi. Lehtistä saa juniorityön toimistolta maksutta. 
lasta on hyvä myös ohjata omatoimiseen raamatun lukemiseen. 

x Rukouspisteen yhteydessä tarjotaan mahdollisuus myös kirjoitettuihin rukouksiin rukousseinälle tai 
rukouslapuille. Valmiit rukousaiheet esim. 1. Pyydän anteeksi  

           2.  Kiitän ja 3. Pyydän voivat helpottaa lasta rukouksensa muotoilussa. 
 
Lähetyskasvatus 
 

x Kansanlähetys on lähetysjärjestö ja siksi pidämme myös juniorityössä lähetystä esillä eri tavoin. 
x Kerromme lasten elämää koskettavista asioista lähetyskentiltä. 
x Pidämme yhteyttä johonkin lähettiperheeseen.  
x Rukoilemme lähetystyön ja meille tutun lähettiperheen puolesta.  
x Keräämme mahdollisesti kolehdin lähetystyölle. 
x Kutsumme kotimaanjaksolla olevan lähetystyöntekijän/perheen pitämään Donkkis Big Night- illan 

Raamattuopetuksen lähetystyöstä.  
x Otamme lähetystyön huomioon toimintapisteitä suunnitellessamme. 

 



Mainostus ja tiedottaminen 
 
Tiedotamme avoimesti siitä, mitä illat pitävät sisällään, jotta vanhemmat tietävät, mihin he lapsensa 
lähettävät. Mainonnassa käytämme monia eri keinoja:  

x Jaamme tiedotteita rehtorin luvalla koteihin koulujen kautta esim. kerran lukukaudessa.  
x Jaamme mainos-julisteita koulujen, kauppojen tms. ilmoitustauluille.  
x Mainostamme kouluilla esim. aamunavauksien yhteydessä, luokissa tai välitunnilla vieraillen ja 

yhteisleikkejä/toimintapisteitä järjestäen. 
x Jaamme DBN-illassa seuraavan illan mainoksia, esim. jääkaappimagneetit tai pienet 

muistutusmainokset kaikille mukaan  
x Käytämme mahdollisuuksien mukaan myös lehti- ja nettimainonta (srk, KL) 
x DBN-iltojen mainonnassa käytetään Kansanlähetyksen juniorityön virallista mainosta.  

 
 
Järjestys  
 
Donkkis Big Night-iltojen vastuunkantajatiimin on hyvä ennen iltojen alkua keskustella säännöistä, joita 
haluamme osallistujien noudattavan. Säännöt tulee tehdä selväksi myös lapsille. Sääntöjen rikkomisiin 
puututaan lujasti mutta lempeästi.  Jokainen lapsi on erilainen, mutta erilaisena Jumalalle yhtä rakas ja 
arvokas. Meidän tehtävämme Jumalan edustajina on osoittaa rakkautta, välittämistä, kunnioitusta ja 
arvostusta jokaiselle lapselle riippumatta hänen käyttäytymisestään. Jollekin lapselle rajojen ja sääntöjen 
noudattaminen voi olla erityisen vaikeaa. Tällaisia lapsia varten on hyvä olla sovittuna aikuinen, joka voi 
illan aikana ottaa jatkuvasti häiritsevästi käyttäytyvän lapsen erilleen ja keskustella hänen kanssaan 
henkilökohtaisesti. Vain äärimmäisen vaikeissa tilanteissa voidaan lapsi poistaa paikalta. Tällöin olisi 
mahdollisuuksien mukaan hyvä olla yhteydessä myös lapsen vanhempiin. 
 
 
 
Turvallisuus 
 
Työntekijä on aina juridisessa vastuussa Donkkis Big Night-iltojen turvallisuudesta. Hän on vastuussa myös 
vapaaehtoisten turvallisuuskoulutuksesta ja – tietämyksestä, sekä yleisestä turvallisuudesta esim. tilojen 
osalta. Turvallisuuden kannalta on hyvä etukäteen määrittää suurin hallittavissa oleva osallistujamäärä. 
Ohjaajaresurssi tulee olla oikeassa suhteessa osallistujamäärään.  Jokaisessa toimintapisteessä tulee olla 
oma vastuunkantaja. Työntekijä tekee Donkkkis Big Night-illasta turvallisuusasiakirjan. Turvallisuudeltaan 
vaativista toimintapisteistä tulee tehdä oma turvallisuussuunnitelma, joka liitetään turvallisuusasiakirjan 
osaksi.  Koska tilaisuus on avoin, ei osallistujista tarvitse pitää osallistujarekisteriä. Tarjoiluiden 
järjestämisessä ja jakamisessa tulee noudattaa voimassa olevia hygieniamääräyksiä. Voit lukea 
turvallisuudesta lisää erillisestä turvallisuusohjeet asiakirjasta.  
 
TurvaDonkkis 
 
 
Donkkis Big Night –illassa turvallisuutta turvaamaan voidaan nimittää erityinen TurvaDonkkis –ohjaaja, jolla 
on päällään sininen TurvaDonkkis –liivi ja hänellä on mukana ea-laukku(jossa turvallisuusasiakirja) sekä 
puhelin.  
TurvaDonkkis –ohjaaja on erityisen tarpeellinen silloin kun lapsia on suuri määrä. TurvaDonkkis –ohjaajia 
voi olla yksi tai useampi riippuen lasten määrästä. (kts. tarkempi TurvaDonkkis –ohjaaja ohjeistus, joka on 
osana tätä infopakettia) 



 
”Mutta kukin meistä on saanut oman armolahjansa, sen jonka Kristus on nähnyt hyväksi antaa” Ef.4:7 
 
Donkkis Big Night-ilta on hieno esimerkki seurakunnan toiminnasta, jossa kaiken ikäiset ihmiset voivat olla 
yhdessä osallistumassa ja palvelemassa lahjoillaan. Se on tiimityötä ja innostaa sekä nuoria että vanhoja.  
Suositeltavaa on, että Donkkis Big Night-illassa on paikalla yksi vastuunkantajaa 3-4 lasta kohti. Jokaisella ” 
vauhdikkaalla” toimintapisteellä olisi oltava oma vastuunkantajansa. Mikäli vastuunkantajia jokaiselle 
pisteelle ei riitä, voidaan rauhallisempia pisteitä yhdistellä niin, että yhdellä henkilöllä voi olla vastuullaan 
kaksi pistettä. Seuraavassa lyhyt kuvaus kustakin vastuutehtävästä:  
 
Mainostus 

x Muokkaa sekä valmiiseen valtakunnalliseen DBN julisteeseen että vanhemmille jaettavaan 
tiedotteeseen tarvittavat tiedot 

x Miettii missä mainostetaan 
x Vie mainokset itse tai organisoi mainosten jaon 
x suunnittelee ja toteuttaa mahdollisuuksien mukaan yhdessä toisten kanssa lähikoululle 

välituntivierailun, jonka aikana leikkien lomassa mainostusta   
 
Yleis/ johtovastuu  

• Suunnittelee illan ohjelman yhdessä tiimin kanssa 
• Huolehtii illan yleisestä sujumisesta 
• Jakaa tehtävät, ohjaa ja valvoo, että kaikki toimii 
• Yleisvastuussa olevalle ilmoittaudutaan vastuunkantajaksi, jotta hän tietää kuinka monta 

vastuunkantajaa on paikalla (vaikuttaa esim. toimintapisteiden määrään) 
 
Opetus  

• Suunnittelee ja vastaa opetuksesta 
• Kirjoittaa Saku ja Ruut vuoropuhelun 
• Suunnittelee kysymykset Raamattuvisaan, joka on yksi toimintapisteistä 

Iltahartaus  
• Iltahartauden aiheesta kannattaa keskustella opetusvastuussa olevan kanssa, jotta hartaus 

mahdollisimman hyvin liittyy illan teemaan.  
• Iltahartaus kestää noin 5 min 
• Iltahartautena voi olla illan aiheeseen liittyvä todistuspuheenvuoro, Raamatun jae, sen selitys ja 

leikki sen oppimiseksi ( = muistolause), tietokilpailu ym. 
• Saku ja Ruut voivat olla mukana iltahartaudessa 
 

Juonto 
• Juontaa illan: lyhyet mutta iltaa eteenpäin vievät juonnot 
• Huolehtii aikataulusta alku/ ja loppuosion aikana: tarpeen vaatiessa esim. aikataulun pettäessä voi 

esim. jättää pois lauluja tai lisätä laulun. 
 
Musiikki 

• Huolehtii musiikkikamojen asennuksesta ja miksauksesta 
• Miettii laulut yhdessä opettajan kanssa 
• Säestää laulut ja huolehtii laulujen sanat tavalla tai toisella lapsille  
• Ellei ole soittotaitoista henkilöä, soitetaan laulut CD-levyiltä 

 
Rukouspiste  



• On rukouspisteellä, rukoilee tarvittaessa lasten puolesta 
• Ohjaa ja auttaa rukousten kirjoittamisessa tarvittaessa 
• Rukoilee lasten rukousaiheiden puolesta illan loppuosiossa 

 
Toimintapiste  

• jokainen suunnittelee oman toimintapisteen, hommaa tarvittavat tarvikkeet TAI joku suunnittelee 
kaikki toimintapisteet ja tuo tarvikkeet 

• Vastaa omassa toimintapisteessään kaikesta, myös loppusiivouksesta 
• Huolehtii, että piste sulkeutuu ajoissa ja ohjaa lapset saliin 

 
Iltapala/nyyttärit 

• Ottaa lasten tuomat tarjoilut vastaan 
• Vastaa tarjoilujen esille panosta, tarjoilun sujumisesta ja jälkisiivouksesta. 
• Tarjoiluiden annostelu valmiiksi lautasille varmistaa, että kaikki saavat herkkuja tasapuolisesti 
• Hankkii ja tuo paikalle mukit, lautaset, talouspaperia, jätesäkit ja siivousvälineet 

 
TurvaDonkkis - Järjestyksen valvonta  

x Donkkis Big Night –illassa turvallisuutta turvaamaan voidaan nimittää erityinen TurvaDonkkis –
ohjaaja, jolla on päällään sininen TurvaDonkkis –liivi ja hänellä on mukana ea-laukku(jossa 
turvallisuusasiakirja) sekä puhelin.  

x TurvaDonkkis –ohjaaja on erityisen tarpeellinen silloin kun lapsia on suuri määrä. TurvaDonkkis –
ohjaajia voi olla yksi tai useampi riippuen lasten määrästä. (kts. tarkempi TurvaDonkkis –ohjaaja 
ohjeistus, joka on osana tätä infopakettia) 

 
Kaikki vastuunkantajat  

• Saapuvat paikalle sovittuun aikaan ennen illan alkua.  
• Osallistuvat alkujärjestelyihin annettujen ohjeiden mukaisesti 
• Osallistuvat yhteiseen rukoushetkeen ennen illan alkua 
• Istuvat alku- ja loppuohjelman aikana lasten joukossa 
• Osallistuvat loppusiivoukseen ja yhteiseen rukoukseen illan päätteeksi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Yhteys yhteistyötahoihin esim. seurakuntaan/paikalliseen Kansanlähetyspiiriin www.sekl.fi tai kouluille 

2. Tilojen varaus ja avaimen hakeminen 

3. Vapaaehtoisten hankkiminen ( 10-15 henkilöä ) 

4.  DBN-suunnittelukokous 2-4 viikkoa ennen Donkkis Big Nightia, ohjelma ja työnjako: 

5.  Kuka vastaa/ Miten hoidetaan 

- Opetus, Saku ja Ruut vuoropuhelut ja Raamattuvisa 

- Juonto 

- Musiikki 

- Sakun ja Ruutin esittäjät 

- Toimintapisteet 

- Nyyttikesti/Tarjoilupiste 

- Mainostus 

 
- Dataprojektori, cd-soitin, cd-levyt  

- jatkojohto 

- Palkinnot, Raamattu ja DVD, Donkki-lehti ja DJJ lupalappu 

- Käsinuket (Saku ja Ruut)   

- Nyyttäritarvikkeet: kertakäyttöastiat, tarjoilukulhot, roskapussit ja siivousvälineet 

- Toimintapistetarvikkeet: pyritään siihen, että vastuunkantajat tuovat oman toimintapisteensä tarvikkeet 
  

- Toimintapisteen tulostuspohja-monisteet 

- Kyniä ja paperia, maalarinteippiä 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.sekl.fi/


 

 
Tässä ohjelmassa alkuosa kestää 45 min, jolloin Raamattuopetuksen ja Saku ja Ruut vuoropuhelun lisäksi 
alkuohjelma sisältää myös muuta ohjelmaa. 
 

                                                                
Klo Ohjelma                                             Juonto: 
16.45- Vastuunkantajat saapuvat paikalle 
 tehtävien jako  
  toimintapisteet, iltapala/nyyttäripiste, lavasteet, ja äänentoisto ym. kuntoon 
  yhteinen rukoushetki illan puolesta 
  
17.50.  Ovet aukeaa 
  Tervetuloa, nyyttäriherkkujen vastaanotto 
  
18.00. Ohjelma alkaa 
  Tervetuloa ja alkurukous, illan kulku ja säännöt lyhyesti 
  Alkulaulu:  
  Haastattelu, draama tai jotain muuta ohjelmaa 
  Saku ja Ruut vuoropuhelu 
  Laulu:  
  Raamattuopetus ja rukous:  
  Laulu:  
  Infoa toimintapisteistä ja nyyttäreistä 
  
n. 18.45 Toimintapisteisiin 
  
n. 19.35 Takaisin saliin 
  Laulu joka johdattaa rukoukseen 

  Esirukous lasten kirjoittamien rukousten puolesta 
  Ruut ja Saku 
  Palkintojen jako toimintapisteistä, Raamatun arvonta, karkkiarvaus, infot 
  Loppusanat/ Herran siunaus 
  Päätöslaulu: 
 Heippa 
20.00 Ilta päättyy 
  Vastuunkantajat: Siistitään paikat, jaetaan illan kokemukset, yhteinen rukous 
 



Tässä vaihtoehdossa alkuohjelmasta on nipistetty 10 min ja siirretty loppuosioon, jolloin 
hengellisestä sanomasta ja Raamatusta ei kuitenkaan tingitä vaan jaksotetaan vain eri lailla. 
Raamattuopetuksen kesto alkuosiossa n. 15 min. Iltahartaus ei saa olla uusi opetus vaan 
kertaus/tiivistelmä opetuksen ydinasiasta, todistuspuheenvuoro, muistolauseen opettaminen 
tms. (Se, mitä viimeksi sanotaan, jää usein parhaiten mieleen ) 
                                                                
Klo Ohjelma                                             Juonto: 
16.45. Vastuunkantajat saapuvat paikalle 
  tehtävien jako  
  toimintapisteet ja iltapala/ nyyttäripiste lavasteet, äänentoisto ym. kuntoon 
  yhteinen rukous 
  
17.50.  Ovet aukeaa 
  Tervetuloa ja nyyttäriherkkujen vastaanotto 
  
18.00. Ohjelma alkaa 
  Tervetuloa ja alkurukous, illan kulku ja säännöt lyhyesti 
  Alkuaulu:  
  Saku ja Ruut vuoropuhelu 
  Raamattuopetus ja rukous: 
  Laulu: 
  Infoa toimintapisteistä ja nyyttäreistä 
   
   
  
n. 18.35 Toimintapisteisiin 
  
n. 19.25 Takaisin saliin 
  Laulu rukoukseen liittyen:  esim. Rukous on silta 
  Esirukous lasten rukousaiheiden puolesta 
  Iltahartaus illan teemaan liittyen (Saku ja Ruut voivat olla mukana) 
  Palkintojen jako, Raamatun arvonta, karkkiarvaus, infot 
  Loppusanat ja siunaus/rukous 
  Loppulaulu:   
 Heippa 
20.00 Ilta päättyy 
  Vastuunkantajat: Siistitään paikat, jaetaan illan kokemukset, yhteinen rukous 



(Lisää toimintapisteideoita löydät: 

www.donkki.net –sivuilta)     

1. Karkkiarvauspiste 
x Montako karkkia on purkissa? Lähimmäksi arvannut 

voittaa karkit. 
2. Askartelu 
3. Hyppynarukisa 

x Kuinka monta kertaa ehtii hyppiä takaperin minuutissa? 
4. Jalkapallon tarkkuuspotkaisu 

x Kuka saa useimmin viidellä yrittämällä potkaistua pallon sählymaaliin 
5. Kampaamo 
6. Kasvomaalaus 
7. Koripallonheittokisa 
8. Kortinheitto 

x Tarkoituksena saada pankkikortin kokoinen kortti lentämään mahdollisimman pitkälle. 
Jokaisella on tietty määrä yrityksiä.  

9. Köydet – kiipeäminen 
10.  Merimiestaistelu 
11. Pingispallon puhallus-tietty matka, ajanotto 
12. Paini 
13. Ukontyöntö 
14. Palapeli 
15. Alias-sanaselitystä 
16. Puujalat 
17. Pyramidit 

x Helppojen ihmispyramidien tekeminen kavereiden kanssa, valokuvataan 
18. Raamattusuunnistus 

x Jokin opetukseen liittyvä raamatunlause jaetaan osiin ja kukin osa kirjoitetaan lapulle. Laput 
piilotetaan  paikalle. Laput täytyy etsiä ja niistä pitää koota raamatun lause. 

19. Raamattuvisa 
20. Rukouspiste 

x Rukoillaan lasten omien aiheiden puolesta. 
21. Skeittilaudalla istuen säädetyn radan selvittäminen mahdollisimman nopeasti 
22. Sokeripalatorni 

x Sokeripaloista rakennetaan tornia. Kuka saa eniten paloja pysymään päällekäin? 
23. Sähly-laukaukset maaliin tai putkeen, kuka saa eniten esim.5/lapsi 
24. Tarkkuusheitto 

x Hernepussien heitto lokerikkoon tai lattialla oleviin vanteisiin 
25. Sulkapallon tarkkuuslyönti 
26. Tasapainolauta, tasapainokävely 

http://www.donkki.net/


27. Traktoriralli 
x Lasten leikkitraktorilla pitää mahdollisimman nopeasti kulkea jokin tehty rata. 

28. Trampoliini 
29. Vanteiden pyöritys- aika alkaa nyt 30 sekuntia 
30. Kauko-ohjattavalla autolla tietyn radan selvittäminen-ajanotto 
31. Autoradalla tietty määrä kierroksia - ajanotto 
32. Tikanheitto-tarrapalloilla tauluun, pisteet lasketaan 
33. Tunnustelupussi tai laatikko, mitä sisällä, kuinka monta esinettä arvaat oikein 
34. Tennispallolla mehukanisterit tai pullot alas 
35. Limbokisa 
36. Narujen yli ja ali pieni vesiämpäri kädessä. Jos ämpäri tyhjä kesken suorituksen on haettava uusi 

vesi ja jatketaan siitä, mihin jäi ( sopii vain ulos ) 
37. Vedenhaku, vettä haetaan kunnes astia täysi 
38. Fresbee golf, esim.5 eritasoista pistettä, joista saa suorituspisteitä 
39. Kyykkä 
40. Mölkky 
41. Donkin häntä hukassa, seinässä aasi, sokkona hännän laittaminen paikalleen 
42. Seikkailurata köysissä ( tarvitaan rekkitanko, vetohihnat,patjoja ) 
43. Palikankääntö – rata, nopeuskisa 
44. Palikan heitto ämpäriin 
45. Ketjunheitto reikiin 
46. Tikan pudotus esim. puolapuulta, tikkataulu lattialla vanerin päällä 
47. Ritsa-ammunta massapalloilla, ammutaan alas pieniä limupulloja 
48. Jalkapallon kuljetus, kierretään keiloja - nopeustehtävä 
49. Tötterön puhallus 
50. Aikakävely, palaa minuutin kuluttua 
51. Laulun arvaus, soitetaan pätkiä lauluista, arvaa mikä laulu 
52. Karaoke lasten hengelliset laulut 
53. Ketä Raamatun henkilöitä?  Järjestä kirjaimet oikeaan järjestykseen. 
54. Opaskoira, koira opastaa sokeaa tietyn reitin. 
55. Keilaus 
56. Pussijuoksu 
57. Köydenveto 
58. Tulitikun heitto 
59. Palikkatorni, tietty aika 
60. Renkaan heitto, heitetään renkaita tappiin 
61. Pyykkipojilla herneiden poimiminen, kuinka monta saat purkkiin tietyssä ajassa 
62. Onginta, palkintoina esim. donkkitarra, -kynä, -kumi ja karkki 
63. Tasapainotaituri – Speden spelit 
64. Sokkelon piirtäminen silmät sidottuina, kaveri neuvoo 
65. Raamatturistisana 
66. Pyykkipojat narulla- kerää silmät sidottuina, ajanotto 
67. Pyykkipojat ämpärissä- Kuinka kauan kestää viedä pyykkipojat yksitellen narulle roikkumaan, myös 

joukkuekilpailuna voi olla 
68. Solmujen avaaminen silmät sidottuna-ajanotto 
69. ampumahiihto 
70. miekkailu 
71. ammunta pehmonuolipyssyllä 

 
 

 





–

(Valmiita Saku ja Ruut –vuoropuheluita löydät: 
www.donkki.net –sivuilta) 

 
Saku ja Ruut vuoropuhelun kirjoittaminen on kivaa puuhaa, joissa toimii hyvin 
seuraavanlainen juonenkaari. 
 
Ennen opetusta olevan vuoropuhelun juonenkaari: 
Saku ja Ruut tapaavat toisensa Donkkis Big Night –illan alussa ja heillä on joku ongelma, 
kysymys tai asia mielessä(, johon sen kerran raamattuopetus vastaa.) 
 
Opetuksen jälkeen olevan vuoropuhelun juonenkaari: 
Saku ja Ruut ovat toimintapisteiden tiimellyksessä ehtineet ajatella asioita, joita kuulivat 
raamattuopetuksessa ja kertovat nyt toisilleen tärkeän oivalluksen, vastauksen, 
lohdutuksen tai rohkaisun, jonka saivat illan alussa pohtimaansa asiaan. 
 
Lisäksi on tärkeää vuoropuheluita kirjoittaessa muistaa Sakun ja Ruutin perusprofiilit eli 
millaisia he ovat. Saku ja Ruut voivat puhua vuoropuheluissa myös Donkki aasista, mutta on 
tärkeää muistaa, että Donkki aasi itse ei puhu. 
(Sakun, Ruutin ja Donkin profiilit alla.) 
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SAKU: Moi Ruut!  
RUUT: No, moi Saku!  
 
SAKU: 
RUUT: 
 
SAKU: 
RUUT: 
 
SAKU: 
RUUT: 
 
SAKU: 
RUUT: 
 
SAKU: 
RUUT: 
 
SAKU: 
RUUT: 



 
 

 
Saku asuu samassa talossa Ruutin kanssa ja 
ovat talonsa ainoat lapset. Saku ja Ruut ovat 
myös luokkatovereita keskenään. Sakun 
elämässä on äksöniä (myös rukousäksöniä!), 
menoa ja melskettä. Skeittailun lisäksi Saku 
harrastaa lumilautailua, sählyä, futista, 
ruoanlaittoa ja kitaran soittamista.  Saku perusti gospel-bändin, jossa on itse johtajana. 
Bändi harjoittelee seurakunnan tiloissa ja soittimilla. Sakun vanhemmat ovat uskossa ja 
ovat olleet lähetystyössä. Saku tietää, ettei Raamattua ole helppo lukea, mutta silti se on 
tärkein kirja. Parasta Raamatussa on mahtava, kaiken yläpuolella oleva Jumala, joka tietää 
kaiken ja on aina täysin oikeudenmukainen.   

Tuntomerkit:  
Pituus: 148 cm  
Ikä: 12 v.  
Silmien väri: vihreät  
Hiukset: liekehtivän punaiset  
 

Ruut on nykyajan menevä tyttö! Ruut on muuttanut maalta kaupunkiin ja asuu nyt 
kerrostalossa. Ruut on sosiaalinen ja hänellä on hyvä mielikuvitus. Ruut omistaa erikoisen 
ihmekompassin, joka kuljettaa kaveruksia ajassa. Ruut on myös lahjakas laulamaan, sillä 
hän laulaa kuorossa. Ruut käy näytelmä- ja Donkkis-kerhossa. Donkkista Ruut ohjaa yhdessä 
Sakun ja Donkin kanssa. Ruut tykkää salmiakista. Rukous on Ruutille tuttua pienestä asti, 
koska mummo on opettanut häntä rukoilemaan. Ruutin mielestä Raamatussa on jujua, sillä 
se vie kohti huimia Jumalan suunnitelmia.  

Tuntomerkit:  
Silmien väri: vaihtelee mielialan mukaan  
Hiusten väri: vaaleat  
Ihon väri: kuulakas  
Pituus: 150cm  
Ikä: 12v 

Donkki-aasi on lehden perusmaskotti, joka on luonteeltaan tunteellinen ja hyväntahtoinen, 
mutta myös melko ailahtelevainen. Donkki on lapsellinen ja siksi sitä voi käyttää 
vuoropuheluissa, joissa tarvitaan nuoremman ”lapsen” ajatuksia tai toimintaa. Donkki 



innostuu helposti mutta epäonnistuu melkein kaikessa mitä yrittää. Donkki on Ruutin ja 
Sakun paras kaveri. Donkki on ystävänä luotettava ja uskollinen. Donkki rakastaa 
Raamattua, porkkanoita ja piehtarointia oljissa. Saku, Ruut ja Donkki ovat yhdessä 
perustaneet Donkkis-kerhon ja ovat sen ohjaajia.  
 
Donkilla on omat nettisivut, on hänellä myös oma lehti (Donkki-lehti), raamattukerho 
(Donkkis) sekä toiminnallinen ilta (Donkkis Big Night). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
Raamattuvisa -toimintapiste auttaa parhaimmillaan hauskalla tavalla lasta jäsentämään ja ymmärtämään 
illan alussa pidetyn raamattuopetuksen tärkeimmät ja keskeisimmät asiat; uskosta, Jumalasta, 
ihmisyydestä ja raamatusta. 3-5 kysymystä on riittävä määrä kysymyksiä, johon lapset jaksavat keskittyä. 
Raamattuvisa pisteellä syntyy usein tärkeitä ja hyviä keskusteluja uskosta ja Jumalasta lasten pohtiessa 
oikeita vastuksia. 
 
Kaikkien raamattuvisaan vastanneiden kesken voidaan arpoa jokin kiva pieni palkinto. Halutessaan oikeat 
vastukset voidaan käydä läpi Donkkis Big Night –illan loppuosuudessa palkintojen jaon yhetydessä. 
 
Ohessa on valmiit raamattuvisa vastauskupongit, joita voit tulostaa runsaan määrän sekä varata 
toimintapisteelle lyijykyniä ja kumeja. Käyttäessäsi valmiita vastauskuponkeja sinun ei tarvitse 
tulostaa/kirjoittaa kuin 1-2 kappaletta sen kerran DBN-illan raamattuvisa kysymyslappuja 
 
Esimerkki raamattuvisasta: 
 
RAAMATTUVISA JUHLAT TAIVAASSA (Luuk. 14: 16–24) 
 
 
HUOM! Voi olla useampia kuin yksi oikea vastausvaihtoehto 
 
 
1.  Missä järjestetään parhaat ja suurimmat juhlat ikinä? 
a) Presidentin linnassa  
b) Linnanmäellä  
c) Taivaassa  
 
2.. Kuka on juhlien päätähti? 
a) Presidentti Sauli Niinistö b) Jeesus  
c) Robin 
 
3. Kenet on kutsuttu taivaan juhliin? 
a) kaikki ihmiset b) vain kiltit ja kunnolliset ihmiset c) vain aikuiset 
 
4. Taivaassa ei ole: 
a) surua b) hauskaa c) pahuutta 

 
5. Miten taivaaseen pääsee? 
a) Uskomalla ja turvautumalla Jeesukseen b) Olemalla kiltti c) Lukemalla Raamattua ja 
rukoilemalla 
 
 



 

 
Laita rasti ruutuun, joko A,B,C sen mukaan 
mikä/mitkä vastaukset ovat mielestäsi oikein 
 
Nimi: ____________________________ 
 
 

Kysymys 1. A B C 

Kysymys 2.    

Kysymys 3.    

Kysymys 4,    

Kysymys 5.    

 
 

 
Laita rasti ruutuun, joko A,B,C sen mukaan 
mikä/mitkä vastaukset ovat mielestäsi oikein 
 
Nimi: ____________________________ 
 
 

Kysymys 1. A B C 

Kysymys 2.    

Kysymys 3.    

Kysymys 4,    

Kysymys 5.    

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donkkis Big Night on tavaramerkki, jonka omistaa Suomen Ev.lut. Kansanlähetys. Järjestämme DBN-iltoja 
yhteistyössä eri paikallisseurakuntien kanssa. Yhteistyön pohjana ovat alla mainitut DBN-tavaramerkin 
erityispiirteet. 
 
Donkkis Big Night -brändi sisältää seuraavat asiat: 
Donkkis Big Night -iltaa mainostetaan valmiilla valtakunnallisilla julisteilla ja vanhempien tiedotteilla 
(saatavissa juniorityön toimistolta Ryttylästä).  
Illan järjestäjänä on aina mainittava myös Kansanlähetys. 
 
Donkkis Big Night -illan rakenne on kolmiosainen:  
1. Alkuohjelma sisältää raamattuopetusta, rukousta, lauluja sekä Saku ja Ruut muppet-nukeilla esitettävän 
vuoropuhelun. Raamattuopetuksessa on selkeästi esillä evankeliumi Jeesuksen sovituskuolemasta. 
2. Toimintaosuudessa on erilaista toimintaa ja yhteinen iltapala/välipala/nyyttärit. Toimintapisteistä 
rukouspiste ja raamattuvisa järjestetään joka kerta.  
3. Loppuohjelmassa rukoillaan ja lauletaan sekä arvotaan Raamattu. 
  
Illan maskotteina esiintyvät Donkki-lehdestä tutut Saku ja Ruut sekä mahdollisuuksien mukaan myös 
Donkki – aasi maskotti. 
  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Jokainen 
 on 

turvatekijä! 
 



x Donkkis Big Night –illassa turvallisuutta turvaamaan 
voidaan nimittää erityinen TurvaDonkkis –ohjaaja, jolla on 
päällään sininen TurvaDonkkis –liivi ja hänellä on mukana 
ea-laukku(jossa turvallisuusasiakirja) sekä puhelin. 

x TurvaDonkkis –ohjaaja on erityisen tarpeellinen silloin kun 
lapsia on suuri määrä. TurvaDonkkis –ohjaajia voi olla yksi 
tai useampi riippuen lasten määrästä. 

x TurvaDonkkiksena voi toimia luotettava vapaaehtoinen tai 
työntekijä, joka sitoutuu seuraaviin TurvaDonkkiksen 
tehtäviin. 

x TurvaDonkkis on positiivinen, rauhallinen ja turvallisen 
jämäkkä hahmo, joka jo pelkällä läsnäolollaan luo Donkkis 
Big Night –iltaan turvallista ilmapiiriä. 

x TurvaDonkkis –ohjaajan slogan on: ”Jokainen meistä on 
turvatekijä!” Slogan kannustaa lapsia henkilökohtaiseen 
vastuunkantamiseen kaikkien yhteisestä turvallisuudesta 
omalla hyvällä käytöksellään ja toisten huomioon 
ottamisella 

x Lapset voivat rohkeasti tulla aina TurvaDonkkiksen(niin kuin 
muiden DonkkisOhjaajien) luo kertomaan jos lapsi tarvitsee 
apua tai huomaa muualla avun tarpeen 

x TurvaDonkkis voi olla myös koko illan virallinen 
turvallisuusvastaava, joka on laatinut turvallisuusasiakirjan 



tai sitten virallisena turvallisuusvastaavana voi toimia 
toinen henkilö kuten työntekijä. 

x TurvaDonkkis on koko Donkkis Big Night –illan ajan lapsia 
varten (ei muita vastuita, vapaa auttamaan siellä missä 
tarvitaan) 

x Alkuosuudessa TurvaDonkkis on tilassa ajoissa paikalla 
lapsia vastaanottamassa (yhdessä toisten DonkkisOhjaajien 
kanssa), ohjaa istumaan ja huolehtii, että ilta lähtee hyvässä 
järjestyksessä liikkeelle. 

x TurvaDonkkis esittäytyy illan alussa ja kertoo lyhyesti illan 
säännöt tai pyytää jotakin toista ohjaajaa ne 
kertomaan/käymään yhdessä lasten kanssa läpi. 
TurvaDonkkis voi sitoutua yhdessä lasten kanssa sääntöjä 
noudattamaan painamalla esim. sormenjäljen fläppitaululla 
olevien sääntöjen alle. 

x TurvaDonkkis voi sopia yhdessä lasten kanssa 
”hiljaisuusmerkin”, jota näyttämällä DonkkisOhjaajajat 
voivat pyytää hiljaisuutta esim. peukkua näyttämällä, ja kun 
lapsi huomaa sen, hän hiljentyy ja näyttää samaa merkkiä  

x TurvaDonkkis huolehtii ja huomioi illan aikana lasten 
(fyysisestä, sosiaalisesta ja henkisestä) turvallisuudesta 
yhdessä toisten Donkkisohjaajien kanssa. 

x  ”Huolehtii, että kaikilla kaikki hyvin” 
x Tarkkailee kokonaisturvallisuutta koko ajan sivusta  
x Ohjaa ensisijaisesti toisia Donkkisohjaajia apuun esim. 

levottomia lapsia rauhoittelemaan ja väliin istumaan, jonoja 
ohjaamaan, riitoja selvittelemään tai ensiapua antamaan. 



x TurvaDonkkis auttaa syrjään jääviä lapsia mukaan 
porukkaan ja ystävystymään 

x TurvaDonkkis antaa lapsille positiivista huomiota ja pyrkii 
aina kärsivällisesti ja hyväntahtoisesti löytämään ratkaisut 
asioihin 

x TurvaDonkkis on tarkoin perehtynyt turvallisuusasiakirjaan 
ja toimii eritilanteissa asiakirjan mukaisesti 

x Illan lopuksi TurvaDonkkis huolehtii eteisessä, että kaikkien 
lasten kotiin lähtö ja kyydit sujuvat hyvin. 

 

 
x TurvaDonkkis  

rinta/selkälaput(tulostettava ja 
laminoitavat laput osana tätä 
infopakettia) 

x (lisäksi voi alla olla oranssi 
Donkkisohjaaja paita tai sininen 
pelipaita/liivi 

x Puhelin 
x Ensiapu –laukku, jossa mukana 

Donkkis Big Night turvallisuusasiakirja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DONKKIS BIG NIGHT – ILTOJEN TURVALLISUUSASIAKIRJAMALLI  
  
  
1. Asiakirjan laatija:  ______________________________________________________________________ 
  
2. Tapahtuman nimi:  _____________________________________________________________________ 
  
3. Tapahtumapaikka:  _____________________________________________________________________ 
  
4. Tapahtuma-aika:  ______________________________________________________________________ 
  
5.Osallistujien lukumäärä ja ikäjakauma:   

 
  Tilan sallittu maximi henkilömäärä:____________ 
 

7-14-vuotiaita __________ isosia    __________     aikuisia  __________  
 
Yhteensä:________ 

  
6.  Työntekijät ja muut vastuunkantajat:  
  
Turvallisuus- ja ensiapuvastaava, nimi, yhteystiedot ja koulutus:  
______________________________________________________________________________________ 
  
Kansanlähetyksen työntekijä, nimi ja yhteystiedot:  
_______________________________________________________________________________________ 
  
Seurakunnan työntekijä, nimi ja yhteystiedot:  
_______________________________________________________________________________________ 
  
  
7.  Perustiedot tapahtumasta  
  
Kuvaus tapahtumapaikasta ja sen 
turvallisuudesta:_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
  
Tapahtumapaikka: _______________________________________________________________________ 
  
Turvallisuus:  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
  
  
  
Kuvaus ohjelmasta: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
  
  
   



  
Kuvaus tapahtuman 
tiedottamisesta:__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
   
  
  
8. Tapahtuman toimintaan liittyvien riskien arviointi  
  
Mahdollisia vaaratekijöitä sisältävä 
toiminta:________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
  
Toimenpiteet vaarojen poistamiseksi ja riskien 
pienentämiseksi:_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
  
  
  
9. Toiminta onnettomuustilanteessa  
  
Ensiapu ja tilannearviointi. Tarvittaessa soitto hälytyskeskukseen 112.   
  
1. Yksittäisessä onnettomuustilanteessa työntekijä/ ensiapuvastaava antaa ensiavun, vie tarvittaessa 
jatkohoitoon tai tilaa ambulanssin ja ottaa yhteyden loukkaantuneen osallistujan huoltajaan. 2. 
Suuronnettomuuksissa työntekijä/ vastuunkantajat huolehtivat osallistujista ja toimivat yhteistyössä 
pelastushenkilöstön kanssa.  3. Työntekijä tiedottaa esimiestään. Esimies huolehtii ulkoisen tiedottamisen. 
(suuronnettomuus) 4. Osallistujia pyydetään olemaan soittamatta ulkopuolisille ennen kuin saadaan tarkka 
tieto tapahtumasta ja jatkotoimista. (suuronnettomuus) 5. Työntekijä yhdessä esimiehensä kanssa vastaa 
tapahtuman tiedottamisesta osallistujien huoltajille. (suuronnettomuus) 6. Työntekijä täyttää aina 
onnettomuusraportin, joka liitetään osaksi turvallisuusasiakirjaa.   
  
  
10. Turvallisuusasiakirjan käsittely  
  
  
Asiakirjan laatijan allekirjoitus  
  
____/____ ___________________________________________________  
  
  
A. Asiakirjaan perehtyminen (turvallisuusvastaavan allekirjoitus )  
  
     ____/____ ___________________________________________________  
  
  



(muun henkilökunnan allekirjoitukset)  
  
____/____ ___________________________________________________  
  
____/____ ___________________________________________________  
  
____/____ ___________________________________________________  
  
____/____ ___________________________________________________  
  
____/____ ___________________________________________________  
  
____/____ ___________________________________________________  
  
____/____ ___________________________________________________  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
(Lisää raamattuopetuksia löydät 
www.donkki.net sivustolta) 
 
Aihe: JUHLAT TAIVAASSA  
 
Raamatunkohta: Luuk. 14: 16-24 
 
Kohderyhmä: alakouluikäiset 
 
Oppimistavoite: Lapsi oppii, että Jumala kutsuu kaikkia meitä taivaan suuriin 
juhliin. Jeesus kuoli ristillä jokaisen meidän puolesta, ja saamme syntimme 
anteeksi uskomalla Jeesukseen. Jumala kutsuu kaikkia ihmisiä uskomaan 
Jeesukseen. Jeesus vie kaikki omansa taivaan mahtaviin juhliin!   
 
 
Tarvikkeet:  

- videotykki 

- tietokone 

- opetusdiat valmiina 

- opetus tulostettuna 

- Saku ja Ruut –vuoropuhelu tulostettuna 

- raamattuvisa tulostettuna 

- opetuskuvat tulostettuna(LIITE) 

- sinitarraa 

- seinä/taulu/tausta, johon kuvat voi kiinnittää 

 

Alkulaulu: Syntymäpäivälaulu 

http://www.donkki.net/


 
Opetuksen johdanto 
 
Saku unelmoi järjestävänsä kaikkien aikojen parhaimmat synttärijuhlat. Nyt me 
saadaan yhdessä miettiä, millaiset olisi maailman hienoimmat juhlat.   
 
Mitäs te ajattelette?  
 
Mitä  teidän mielestä hienoissa juhlissa pitäisi olla?  
 
Mitä siellä tarjottaisiin?  
 
Entä mitä siellä tehtäisiin?  
 
(Laita valmiita kuvia seinälle.) 
 
Raamatunkertomus 
Nyt kerron teille kertomuksen, jonka Jeesus aikoinaan kertoi ihmisille. Kerron 
siitä vähän nykyaikaisen version.  Ootteko valmiit?    
 
Olipa kerran rikas mies (Laita kuva rikkaasta miehestä esille), joka halusi 
järjestää juhlat. Hän halusi järjestää sellaiset juhlat, jonne kaikki haluaisivat tulla 
ja missä kaikilla olisi hauskaa.  Ne juhlat voisivat olla vaikka tuollaiset kuin mitä 
me juuri suunniteltiin.  
 
Sitten mies pyysi palvelijaansa luokseen ja sanoi. Mene ja jaa nämä kutsukortit 
minun ystävilleni.  (Laita kuva kutsukortista esille)   
 
Palvelija lähti, mutta kun hän antoi kutsukortteja miehen ystäville, ystävät 
käyttäytyivät tosi omituisesti: he alkoivat keksiä tekosyitä miksi eivät voi tulla 
juhliin.  ”Minä olen juuri ostanut kesämökin ja minun täytyy käydä sitä 
katsomassa.” ”Minä olen juuri ostanut uuden auton ja haluan ajella sillä.” ”Ja 
minä olen juuri löytänyt uuden ystävän ja me haluamme olla kaksin.” Miehen 
ystäviä ei siis pätkääkän kiinnostanut tulla hänen järjestämiinsä juhliin.  
Kun palvelija palasi ja kertoi miehelle, etteivät tämän ystävät halunneet tulla 
juhliin, mies suuttui ja sanoi: ”Mene kadulle ja kutsu kaikki, jotka näet.”  
 
Ja niin palvelija lähti kertomaan kutsusta juhliin. 
Nyt tarvitsisin yhden vapaaehtoisen?  



Moi mikä on sun nimi? 
Saat toimia nyt rikkaan miehen palvelijana ja lähteä kertomaan kutsusta juhliin. 
Tehdään niin, että sinä menet tässä nyt yhden luokse. Kättelet häntä katsot 
silmiin ja sanot tervetuloa juhliin! Ja se joka on saanut kutsun juhliin nousee ylös 
lähtee myöskin kertomaan kutsusta juhliin kunnes kaikki ovat sen saaneet kuulla 
ja seisovat ylhäällä. 
 
Ja näin juhlat tulivat täyteen erilaisia ihmisiä.  
 
Luetaanpa vielä tämä Jeesuksen kertoma vertaus myös Raamatusta ihan 
sellaisena kuin Jeesus sen kertoi.  
 
Se löytyy Luukkaan evankeliumin luvusta 14 jakeista 16–24.  
 
Dia 
 
Jeesus sanoi hänelle: "Eräs mies laittoi suuret illalliset 
ja kutsui monta. Illallisajan tullessa  
hän lähetti palvelijansa sanomaan kutsutuille:  
'Tulkaa, sillä kaikki on jo valmiina'…. 
 
Dia 
 
…He kaikki rupesivat kuitenkin esittämään verukkeita.  
Eräs sanoi: 'Olen ostanut pellon,  
ja minun täytyy lähteä sitä katsomaan.  
Pyydän sinua,pidä minua estettynä'… 
 
Dia 
 
…Toinen sanoi: 'Ostin viisi paria härkiä  
ja menen niitä koettelemaan.  
Pyydän sinua, pidä minua estettynä'.  
Muuan sanoi: 'Olen juuri mennyt naimisiin, 
ja siksi en voi tulla'… 
 



Dia 
 

…Palvelija tuli takaisin ja kertoi tämän herralleen.  

Silloin isäntä vihastui ja sanoi palvelijalleen:  

'Mene kiiruusti kaupungin kaduille ja kujille  

ja tuo tänne köyhiä, raajarikkoja, sokeita ja rampoja'…. 

 

Dia 

…Palvelija tuli sanomaan: 'Herra, se on tehty, 

mitä käskit, ja vielä on tilaa'.  

Herra sanoi palvelijalle: 'Mene teille ja aito vierille ja  

vaadi heitä tulemaan sisälle, että taloni täyttyisi… 

 

Dia 

…Minä sanon teille: Kukaan niistä miehistä, 

jotka oli kutsuttu, ei ole maistava minun illallisiani'.” 
 
Tämä kertomus oli vertaus. Jeesuksen vertaukset ovat sellaisia kertomuksia, 
joilla on jokin opetus. Mutta opetus on vertauksessa vähän kuin kätkettynä.  
 
Keksittekö te ketä Jeesus mahtoi tarkoittaa puhuessaan miehestä, joka järjesti 
juhlat? ( Jumalaa)  
 
Mitkä sitten nuo juhlat, joista Jeesus puhui voisivat olla?  
( Taivaan juhlat)    
 
Niin, Jumala on järjestänyt meille juhlat taivaaseen. Raamatussa taivaasta 
sanotaan näin.   
 
 
Dia 
"Katso, Jumalan asuinsija ihmisten keskellä! Hän asuu heidän luonaan, ja heistä 
tulee hänen kansansa. Jumala itse on heidän luonaan, ja hän pyyhkii heidän 



silmistään joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitusta 
eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut." Ilm. 21:3-4 
 
Taivaassa ei siis enää tarvitse olla surullinen.  Eikä taivaassa tarvitse ikinä olla 
kipeänä eikä kukaan enää kuole vaan saa elää ikuisesti. Ja kaikkein parasta on 
se, että Jeesus on taivaassa!  
 
Vähän myöhemmin Raamatussa sanotaan, että taivaaseen ei pääse mitään 
epäpuhdasta eli pahaa. ( ilm. 21:27 ) 
 
Mutta nyt saattaa joku ajatella, että hei, jos taivaaseen ei päästetä mitään 
pahaa, entäs minä sitten? Olenhan minäkin tehnyt joskus jotain pahaa.  Mehän 
ollaan kaikki tehty pahoja asioita.  
 
Raamatussa sanotaankin, että ihan jokainen ihminen on tehnyt pahaa ja on 
syntinen. Kukaan ei voi päästä taivaaseen Jumalan luo omin avuin ja omin 
voimin, vaikka kuinka yrittäisi. Mutta on yksi keino ja mahdollisuus päästä 
taivaaseen.  
 
Tietääkö joku mikä tai paremminkin kuka tuo keino on?  
( Jeesus ) 
 
Myös Jeesuksen opetuslapsi Pietari oli hoksannut, että Jeesus on ainoa tie 
taivaaseen Jumalan luo.  
 
Luetaanpa yhdessä, mitä hän hoksasi:  
1,2,3…. 
 
Dia 
 
”Kärsihän Kristuskin ainutkertaisen kuoleman syntien tähden, syytön syyllisten 
puolesta, johdattaakseen teidät Jumalan luo.”  I.Piet. 3:18  
 
Jeesus puhdistaa meidän syntiset sydämemme taivaan juhliin sopiviksi. 
 
Dia 
 



MUSTA SYDÄN kertoo siitä, että ihan jokainen ihminen on tehnyt pahaa ja on 
syntinen. ( Room. 3:23 ”Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan 
kirkkautta vailla”).  
 
Kukaan ei voi päästä taivaaseen Jumalan luo omin avuin ja omin voimin, vaikka 
kuinka yrittäisi. Synti erottaa meidät Jumalasta, mutta Jumala tahtoo korjata 
tämän rikki menneen yhteyden. 
 
Jeesus kutsuu meitä tunnustamaan pahat tekomme ja syntimme hänelle. Sillä 
Jeesus tahtoo antaa meille…. 
 
Dia 
 
…synnit anteeksi. Siitä kertoo VALKOINEN SYDÄN 
 
Raamattu sanoo: ”Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on 
uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät 
kaikesta vääryydestä” (1. Joh. 1:9). 
 
Valkoinen sydän kertoo myös Jeesuksesta, sillä Jeesus ei koskaan tehnyt syntiä 
ja toimi kaikessa hyvin ja oikein Jumalan tahdon mukaan.  Jeesus joka on täysin 
synnitön ja syytön tahtoi meidän sijastamme kuolla ristillä ja ottaa meidän 
syntimme hänen syyksensä, sillä ei tahdo, että me joutuisimme kärsimään. 
 
Dia 
 
Punainen on rakkauden väri. PUNAINEN SYDÄN kertoo Jumalan rakkaudesta. 
 
”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, 
ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen 
elämä.” (Joh. 3:16) 
 
Jeesus kuoli ristillä sinun ja minun ja aivan jokaisen maailman ihmisten syntien 
tähden.  Jeesus nousi kuolleista ja elää.  
 



Jeesus on meidän Pelastajamme. Häneen uskomalla ja turvautumalla saamme 
olla matkalla taivaaseen, josta kertoo… 
 
Dia 
 
….KULTAINEN/KELTAINEN SYDÄN 
 
Raamatun ilosanoma on siis juuri tämä, että Jeesus kuoli ristillä juuri sinunkin 
puolestasi, että saat syntisi anteeksi uskomalla häneen. Jumala kutsuu kaikkia 
ihmisiä uskomaan Jeesukseen. Jeesus vie kaikki omansa taivaan mahtaviin 
juhliin!   
 
Lopuksi 
Opetellaan vielä tähän loppuun tuo äsken lukemamme raamatunjae, sillä se on 
niin hieno ja tärkeä raamatunlause, että meidän olisi hyvä oppia se ulkoa. 
 
Tehdään nyt niin, että kaikki tytöt( tai vasemmallla puolella olevat) sanoo ne 
sanat, jotka on kirjoitettu punaisella ja kaikki pojat (tai oikealla puolella olevat) 
sanoo ne sanat, jotka on kirjoitettu sinisellä.  
 
Ootteko valmiina??? 
 
Ja lähtee nyt… 
 
Dia 
 
(2 kerta; luetaan niin, että noustaan seisomaan) 
 
(3 kerta; luetaan niin, että noustaan seisomaan ja nostetaan kädet ilmaan.) 
 
Loppurukous: 
 
Rakas Jeesus. Anna syntini anteeksi. Kiitos, että kuolit ristillä minunkin 
puolestani. Johdata minutkin Jumalan luo taivaaseen. Aamen.  
 
Lauletaan laulu: Isän sydän 



RAAMATTUOPETUSKUVAT: Juhlat taivaassa, Luuk. 14:16-24 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 
 



 
 
 

 
 
 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



RAAMATTUVISA JUHLAT TAIVAASSA (Luuk. 14: 16–24) 
 
 
HUOM! Voi olla useampia kuin yksi oikea 
vastausvaihtoehto 
 
 
 
1.  Missä järjestetään parhaat ja suurimmat juhlat ikinä? 
a) Presidentin linnassa  
b) Linnanmäellä  
c) Taivaassa  
 
2.. Kuka on juhlien päätähti? 
a) Presidentti Sauli Niinistö b) Jeesus  
c) Robin 
 
3. Kenet on kutsuttu taivaan juhliin? 
a) kaikki ihmiset b) vain kiltit ja kunnolliset ihmiset c) vain aikuiset 
 
4. Taivaassa ei ole: 
a) surua b) hauskaa c) pahuutta 

 
5. Miten taivaaseen pääsee? 
a) Uskomalla ja turvautumalla Jeesukseen b) Olemalla kiltti c) Lukemalla 
Raamattua ja rukoilemalla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Aihe: Juhlat taivaassa 
 
Raamatunkohta: Luuk. 14:16-24 
 
Ennen opetusta 
 
Saku: Moiiii  Ruut! Mulla on sulle yks 
kysymys, tiedätkö sä mitä tapahtuu TASAN 
293 päivän kuluttua? 
 
Ruut: No odotas niin mä mietin… Oisko sillon 
joku juhla, vaikka pääsiäinen? 
 
Saku: No ei, mut aika hyvä arvaus kumminkin. 
Silloin nimittäin todellakin on hyvin, hyvin 
tärkeä juhla (puhuu juhlallisesti ja pitää tauon 
ennen kuin paljastaa, mikä juhla on kyseessä): 
mun synttärit! 
 



Ruut: No höh, ei ne nyt NIIN tärkeet juhlat oo,  
ja sitä paitsi eihän siitä oo kuin muutama 
kuukausi, kun sulla oli synttärit viimeksi. 
 
Saku: Nii mutta ku mä lasken jo päiviä 
seuraaviin synttäreihin. Alle 300 päivää enää 
jäljellä.  
 
Ruut: Ai niin ku miks sä niitä päiviä lasket? ( 
kysyy hämmästyneenä)  
 
Saku: No koska mä aion järjestää kaikkien 
aikojen juhlat sillon ja kutsua kauheen 
määrän vieraita ja sit mä saan niin paljon 
lahjoja, että mä ihan hukun niihin ja…  
 
Ruut: SAKU! Musta toi nyt kuulostaa kyllä 
vähän liioittelulta. Ihan ku sä vaan haluisit 
hirveen määrän lahjoja ja mitä erikoista just 
sun synttäreissä muka olis verrattuna muihin 
juhliin?  
 



Saku: No sitä mä en oo vielä keksinyt, mähän 
vasta lasken niitä päiviä. En mä varsinaisesti 
oo vielä niitä juhlia sen enempää miettiny… 
mutta hei… mehän voitais yhdessä miettiä, 
millaiset ois maailman parhaat juhlat.  
 
Ruut: No ei ne ainakaan sun synttärit voi olla. 
Ei sulla oo niin paljoo rahaakaan, et voisit 
järjestää maailman parhaat juhlat… mut 
voidaan me kyllä miettiäkin mun puolesta.  
 
Saku: Mietitään ja otetaan kaikki siihen 
mietintään mukaan, koska sillon niistä juhlista 
tulee varmasti ihan mahtavat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Loppusosiossa 
 
Ruut: No Saku, saitko sä ideoita sun hyvin, hyvin 
tärkeitä ja kaikkien aikojen mahtavimpia 
synttärijuhlia varten? ( puhuu tärkeillen) 
 
Saku: Öööö… tota…. niin…. mä….. en …. oikeestaan…. 
tiedä… ööö  
 
Ruut: Mitä ihmettä sä oikein yrität sanoa? Sano 
selvästi, että mäkin ymmärrän.  
 
Saku: No… kun… mä…. tota…. 
 
Ruut: Saku, sano nyt vaan!  
 
Saku: No mä vaan tajusin tossa Raamattuopetuksen 
aikana, ettei ne mun synttärit nyt NIIN tärkeet 
ookkaan. Nehän on vaan yhdet synttärit.  
 
Ruut: No kyllä synttäritkin on ihan tärkeet. 
 
Saku: Mutta kyllä ne juhlat taivaassa on kuitenkin 
ihan toista. Ne vasta mahtavat juhlat onkin. Mä oon 
tosi onnellinen, että Jumala on kutsunut mutkin 
niihin juhliin.  



 
Ruut:  Niin ja eikös olekin kaikkein parasta, ettei mun 
eikä sun tarvi olla mitään super hyper ihmisiä 
päästäksemme taivaaseen. Usko Jeesukseen riittää. 
 
Saku: Jeesus on kyllä ihan mahtavan hyvä. Ajatella, 
että Jeesus halus kuolla munki puolesta vaikka oonki 
vaan tällanen Saku.  
 
Ruut: Oikeestaan sä et oo vaan tollanen Saku. Sähän 
oot tosi arvokas, koska Jumala oli sun puolesta valmis 
antamaan oman Poikansakin kuolemaan.  
 
Saku: Niin tosiaan. Se on kyllä ihmeellistä Jumalan 
rakkautta mua kohtaan ja koko meijän koulun ja koko 
maailman ihmisiä kohtaan. Siitä mä oon tosi 
kiitollinen.  
 
Ruut: Ja nyt me saadaan olla matkalla taivaaseen. 
Jeesus on luvannu viedä meidät sinne. Siinä 
Raamatunkohdassahan sanottiin, että Jeesus kuoli 
johdattaakseen meidät Jumalan luo.  
 
Saku: ja Raamatussa ihan jokainen sana on totta. 
Jumala pitää lupauksensa. Mä ainakin tahdon jatkaa 
elämääni yhdessä Jeesuksen kanssa. 



 
Ruut: Mä myös!.... mutta Saku niistä sun synttäreistä 
vielä. Kyllä me niitäkin juhlitaan sitten taas 293 
päivän kuluttua. Eikö?  
 
Saku: Joo, mutta nyt me jatketaan tätä Donkkis Big 
Night -hetkeä. Mitähän kivaa onkaan seuraavaksi 
tiedossa? 
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