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Lasten hartaus:  Paimen ja kerhotäti 

Sirpa Viherä, Riihimäen seurakunnan kirkkoherra 

 

 

 

Ossi ja Oona leikkivät lastenhuoneessa.   

 

– Leikitään kerhoa, keksii Ossi.  Hän on juuri täyttänyt viisi vuotta ja aloittanut jo viime syksynä 

seurakunnan päiväkerhon.  Kerho kokoontuu joka tiistai ja sen nimi on Auringonkukat.   

 

– Jokohan auringonkukat taas pian kukkivat ulkona, varaston seinustalla, miettii Ossi usein, kun 

kerhosta tulee puhe. 

 

– Leikitään vaan kerhoa, myöntyy Oona, joka on jo koululainen.  Oona tietää monta asiaa, senkin, 

etteivät auringonkukat kuki talviaikaan, mutta ei hän viitsi nyt mainita siitä Ossille.  Mieluisia asioita 

on mukava odottaa, antaa siis pikkuveljen rauhassa haikailla kukkiensa perään. 

 

Oona ja Ossi järjestävät tuolit pöydän ympärille ja istuttavat yhteen tuoliin Niilo Nallen ja toiseen 

Oonan rakkaimman vauvanuken, Essin.  Essi ei kyllä näytä vielä kerholaiselta, mutta ei se haittaa.  

Viimeiselle tuolille istutetaan ruskea leikkikoira. 

 

Oona tahtoo olla leikissä kerhotäti ja Ossi suostuu siihen empimättä.  Hänestä kerholaisen osa on 

paras. 

 

– Nyt me askartelemme jokaiselle oman auringonkukan, sanoo kerhotäti-Oona.   

 

– Käsitelkää varovasti saksia, ettette leikkaa käteen haavaa. 

 

Varmemmaksi vakuudeksi Oona näyttää, kuinka saksia pidetään kädessä ja auttaa vähän Niilo 

Nallea.  Samalla hän siirtää lattialla lojuvan kerhorepun naulakkoon, ettei kukaan vaan kompastu 

siihen. 

 

– Mitenkäs ne sinun kukkasi edistyvät… Mikäs sinun nimesi nyt olikaan, kysyy Oona leikkikoiralta. 

 

Ossia naurattaa.  – Ei kerhotäti voi kysyä lapsen nimeä. Kerhotätihän tuntee kaikki ja tietää 

varmasti jokaisen kerholaisen nimen.   

 

– No tämä on vähän hajamielinen kerhotäti, päättää Oona, ja kehottaa kerholaisia saman tien 

käsien pesulle ennen välipalaa.   
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Oona hakee keittiöstä vadilla keksejä. 

 

– Tässä on välipalaa teille kaikille.  

 

Oona jakaa keksit, yhden kullekin, ja hetkeen ei kuulu muuta kuin tyytyväistä maiskutusta.  Jokohan 

kerho kohta loppuu, miettii Oona.  Ossi kuitenkin muistaa, että kerhossa täytyy myös kertoa 

Jeesuksesta. Se kuuluu asiaan. 

 

– Ota esiin Jeesus-nukke ja kerro, minkälainen Jeesus on, ehdottaa Ossi. 

 

Oona nostaa pöydälle Jeesus-nuken. Sen on mummi tehnyt ja sitä pidetään tavallisesti hyllyllä, 

Lastenraamatun ja muiden kirjojen vieressä.  Jeesuksella on valkoinen pitkä paita, ruskea viitta ja 

kädessä pyöreäpäinen sauva. 

 

– Se on paimensauva, tietää Ossi.  

 

– Ja se on Jeesuksella siksi, että Jeesusta sanotaan Hyväksi Paimeneksi.   

 

– Minkälainen se hyvä paimen on? Mitä se sellainen paimen oikein tekee, ihmettelee Oona, sillä tätä 

hän ei tiedä, vaikka kuinka on koululainen. 

 

– No se hyvä paimen on ihan niin kuin meidän kerhotäti. Hyvä paimen tuntee kaikki nimeltä, auttaa 

ja suojelee, ettei kukaan loukkaa itseään, Ossi kertoo. 

 

– Antaako se Jeesus-paimen keksejäkin, kysyy Oona, ja häntä vähän naurattaa. 

 

– Voi se antaakin, Ossi sanoo.  Jeesus-paimen pitää kaikista huolen. 

 

 

  

 


