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Liite: Näe minut. Ohjaajan oppaan Marhaba -lastentapahtumaan.
Raamattuleikki Tuhlaajapoika-kertomuksesta
Teksti: Tiina Haapsalo, Lastenkeskus
Raamatun teksti:
Luukas 15:11–32
Kirkkovuodessa teksti sijoittuu 4. sunnuntaihin helluntaista
Tarvikkeet:
Rahapussi kolikkoineen, kartonkeja, tusseja, liimaa, kauniita nauhoja, koristelumateriaaleja.
Musiikkia vauhdikkaaseen ilotanssiin.
Erilaisia alkulämmittelyjä:
Kuljettaminen
Parit kuljettavat toisiaan eri tavoin: kyynärpääkosketus, kämmen kymmenen sentin päästä
toisen otsasta, sormenpäät yhdessä, olkapääkosketuksella, selät vastakkain, polvet kiinni
toisissaan. Vaihdetaan pareja harjoituksen aikana.
Kolme jalkaa
Osallistujat jaetaan pareihin ja ohjaaja antaa heille vaihtelevia ohjeita siitä miten liikutaan
eri asennoissa ja liikkeellä. Tarkoitus on, että annetut ohjeet toteutetaan yhdessä. Ohjaaja
voi sanoa: Kulkekaa eteenpäin niin, että teillä osuu maahan yhteensä:

•

kolme jalkaa

•

neljä jalkaa ja kaksi kättä

•

kolme jalkaa ja yksi käsi

•

kaksi jalkaa ja kaksi kättä

•

neljä kättä ja kaksi peppua

Tunteita
Erilaisia tunnetiloja lapuilla (yksi tunne/lappu). Jokainen nostaa yhden lapun.
Ryhmä alkaa liikkumaan kyseisen tunteen mukaisesti. Tervehditään toisia tästä tunteesta
käsin. Seuraavaksi vaihdetaan jokin ajatus edelleen samasta tunteesta käsin.
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Leikkisopimus
Aloitetaan piirissä seisten. Ohjaajan merkistä nostetaan oikea käsi ylös ja lasketaan se
oikealla olevan olkapäälle. Sama tehdään vasemmalla puolella olevalle. Tämän jälkeen
sanotaan yhteen ääneen: “Lupaamme lähteä yhdessä leikkiin ja leikkiä kunnolla.”
Liikkeelle lähtö
Ohjaaja ottaa rahapussin esiin ja kaataa rahat piirin keskelle. Mietitään yhdessä, mitä
rahasta tulee teille mieleen. Mihin rahaa tarvitaan? Kuka on rikas? Kuka on köyhä?
Osallistujat saavat kertoa asioitaan avoimesti.
Ohjaaja kerää lopuksi rahat takaisin kukkaroon ja laittaa sen taskuunsa.
Eläytyvä toiminta
Ohjaaja aloittaa: ”Isällä on kaksi poikaa. Nuorempi poika tulee eräänä päivänä pyytämään
isältään perintöosuuttaan.”
Parityöskentely
Jaetaan osallistujat pareihin. Parit saavat miettiä, mitä tapahtuu, kun poika tulee pyytämään
isältään omaa osuuttaan rahoista. Parit esittävät omat ajatuksensa kohtauksina ja ne
katsotaan vuorotellen.
Ohjaaja: ”Poika ei enää halua asua veljensä ja isänsä kanssa samassa talossa vaan haluaa
lähteä kauas pois. Yritettyään turhaan taivutella poikaa jäämään, isä antaa pojalle tämän
osuuden. Poika lähtee rahoineen nauttimaan vapaudesta.”
Ohjaaja kaivaa taskustaan kilisevän rahapussin ja jakaa siitä jokaiselle kolikon. ”Nyt me
kaikki olemme tuon pojan tilanteessa. Mitähän näillä rahoilla voisi tehdä? Lähdetään
kulkemaan täältä isän kodista ja katsotaan miten rahojen käy.”
Ohjaaja lähtee kulkemaan tilassa ja osallistujat seuraavat häntä. Hetken kuljettuaan ryhmä
pysähtyy. Ohjaaja haastattelee muutamaa kulkijaa.”Hei, mitäs sinä meinaat nyt rahoillasi
tehdä?”
Kuunnellaan muutaman kulkijan ehdotukset. Sen jälkeen ohjaaja ottaa näiltä ehdotusten
esittäjiltä kolikot pois.
Jatketaan matkaa ja toistetaan kyselyjä matkan varrella niin usein, että kaikkien rahat
palautuvat ohjaajalle.
Ohjaaja: ”Aikansa tuhlailevaa elämää vietettyään poika joutuu toteamaan rahapussin
tyhjentyneen. Kun pussin kääntää nurin, ei yhtään lanttia putoa. Kestityksen loputtua
katoavat ystävätkin eikä pojalla ole heistä tukea, kun hän sitä tarvitsisi. Sille seudulle tuli
nälänhätä. Rahattomana ja vailla asemaa poika oli suuressa ahdingossa. Hän oli kuitenkin
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liian ylpeä lähteäkseen kotiin. Nälkä kurnii vatsassa, mutta kukaan ei tarjoa ateriaa. Mistä
poika saisi syötävää? Onko ehdotuksia?”
Osallistujat ehdottavat ohjaajalle erilaisia tapoja, joilla poika voisi hankkia syötävää
itselleen.
Ohjaaja: ”Pojalla on tukalat oltavat, mutta silti tilanteen täytyy vielä kiristyä ennen kuin hän
suunnittelee lähtöä kotia kohti, silloinkin epäröiden. Nälkä vain ei tahtonut hellittää, ja
pojan tilanne vaikeutui entisestään. Henkensä pelastaakseen hän ryhtyi paimentamaan
sikoja. Sen alemmaksi poika ei mielestään olisi voinut vajota, sillä hänen kotiseudullaan
sikoja pidettiin saastaisina eläiminä.”
Kuuma tuoli
Laitetaan tuoli keskelle lattiaa. Joku osallistujista saa asettautua sikolättiin (kuumaan
tuoliin) edustamaan poikaa. Muut osallistujat saavat nyt esittää hänelle kysymyksiä. Ohjaaja
voi aloittaa:
”Miten ihmeessä sinä olet sinne joutunut?”
Kysymysten jälkeen tuolilla oleva kutsutaan takaisin toisten luo ja pyydetään häntä
kertomaan oma nimensä – näin hän pudottaa roolin pois.
Ohjaaja: ”Poika muistaa, että kotona isän palvelijoillakin olivat asiat paremmin kuin hänellä.
Kun poika ei saanut enää syötäväkseen edes sikojen ruokana olleita herneenpalkojakaan,
hän päätti nöyrtyä ja palata kotiin.”
Tunnepatsaat
Jaetaan osallistujat pienempiin ryhmiin. Ryhmät saavat tehdä tunnepatsaat, jotka kertovat
pojan tunnetilasta, kun hän päätti palata kotiin. Katsotaan kukin patsas vuorotellen.
Osallistujat saavat kertoa, mitä tunteita niissä esiintyy.
Ohjaaja: ”Kotona isä on ikävöinyt nuorempaa poikaansa. Vihdoin, nähdessään pojan
palaavan hän rientää iloiten tätä vastaan. Isäkin käyttäytyy epätavallisesti: hänen
asemassaan olevalla miehellä ei ollut tapana juosta, saati sitten toivottaa typeryyksiä
tehnyttä poikaa tervetulleeksi ja antaa hänelle takaisin pojan asema! Poika katuu tekojaan
ja pyytää anteeksiantoa, jonka isä hänelle suo.”
Ohjaaja: ”Isä on niin riemuissaan ja helpottunut, että haluaa järjestää juhlat pojan
kotiinpaluun kunniaksi kaikille ystävilleen ja sukulaisilleen”.
Kutsujuliste
Osallistujat saavat askarrella näyttävän ja hienon kutsujulisteen pojan juhliin. Kun julisteet
ovat valmiita, asetutaan piiriin istumaan ja jokainen ryhmä saa esitellä oman julisteensa.
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Ilotanssi
Noustaan ylös ja ohjaaja jakaa jokaiselle kauniin silkkihuivin. Laitetaan musiikki soimaan ja
silkkihuiveja heiluttaen tanssitaan yhteinen ilotanssi pojan paluun kunniaksi.
Päättäminen
Tanssin jälkeen huivit kootaan keoksi, ”juhlapöydäksi”, jonka ympärille ohjaaja ja lapset
istuutuvat. Keskustelkaa kokemuksistanne raamattuleikissä ja siitä, mitä Jeesuksen kertoma
tarina puhuu teille tänä päivänä.
Päätetään yhteiseen rukoukseen
”Kiitos Jeesus, että annat anteeksi. Kiitos, että aina saa aloittaa uudestaan. Kiitos, että
rakastat meitä sellaisina kuin olemme. Ole meidän kanssamme aina, aamen.”

