
         Etsin elämän totuutta (Taso 2)  

         Suorituskortti _________________________ 

 

Suorittakaa ryhmänne kanssa vähintään 2 tehtävää osioista 1-5 ja 

kokonaisuutena osio 6. Merkkiä varten tarvitaan vähintään 11 pistettä. 

1. Seurakunta pisteet   /5 
Otamme selvää, mitä toimintaa seurakunta järjestää ikäisilleni. 1  

Osallistumme 3 kertaa oman seurakuntani muuhun toimintaan/ 
tapahtumaan (esim. jumalanpalvelus, nuortenilta, leiri, Alfa-kurssi) 

1  

Avustamme lippukunnan partiokirkon järjestämisessä. 1  

Osallistumme Versojen Hiljaisiin päiviin tai johonkin muuhun versojen 
valtakunnalliseen tapahtumaan/koulutukseen. 

1  

Olemme mukana auttamassa jossakin seurakunnan toiminnassa 
(esimerkiksi ruokakassien jakelussa, pihatöissä, kahvituksessa, joulujuhlan 
järjestelyissä, pyhäkoulussa tms.) 

1  

 

2. Taide ja musiikki pisteet   /5 
Laulamme 4 uutta hengellistä laulua esim. ryhmän hartauksissa. 1  

Tutustumme hengelliseen musiikkiin järjestämällä levyraadin tai 
osallistumme esimerkiksi johonkin hengelliseen konserttiin. 

1  

Käymme katsomassa jonkun Raamattu-aiheisen esityksen esim. 
naapuriseurakunnassa tai Vivamon Raamattukylässä. 

1  

Teemme jostain Raamatun kertomuksesta näytelmän, kuunnelman tai 
nukketeatteriesityksen ja esitämme sen lippukunnan tapahtumassa tai 
toiselle ryhmälle. 

1  

Katsomme hengellisiä teemoja käsittelevän elokuvan (ikäsuositukset 
huomioiden) ja keskustelemme sen herättämistä ajatuksista (esim. 
www.christiancinema.com/digital/top-rated) 

1  

Teemme oman kristillisen taideprojektin. 1  

   

3. Lähetystyö pisteet   /5 
Osallistumme lähetystyöhön: Esim. tekemällä Operaatio joulunlapsi-
paketin, lähettämällä paketin/kirjeen lähetystyöntekijälle, osallistumalla 
aktioon, viemällä joulutervehdyksen vanhukselle tai vierailemalla 
vanhainkodissa tai sairaana olevan henkilön luona. 
Selvitämme seurakunnan työntekijältä tai lähetysyhdyshenkilöltä 
lähetystyöntekijöiden rukousaiheita. Rukoilemme niiden puolesta. 

1  

Järjestämme nuoremmille partiolaisille “lähetysmaaillan”, jonka aikana 
tutustutaan johonkin lähetysmaahan. 

1  



Hankimme lippukunnalle oman kummilapsen ja kirjoitamme hänelle. 1  

Keräämme varoja lähetystyöhön järjestämällä esimerkiksi lähetyslounaan 
tai osallistumalla myyjäisin. 

1  

 

4. Raamattu pisteet   /5 
Hankimme oman Raamatun tai asennamme puhelimeen ilmaisen 
YouVersion Raamattu-appi. Otamme selvää, mitä osia Raamatusta löytyy. 
Voitte havainnollistaa sitä esim. tekemällä Raamattu-kirjaston 
(https://www.liftaripro.fi/kouluikaiset/iso-raamattu-raamatun-66-kirjaa).  

1  

Tutustumme Jeesuksen elämän vaiheisiin Luukkaan tai jonkun muun 
evankeliumin pohjalta. 

1  

Järjestämme raamattuaiheisen kynttiläpolun tai tietokilpailun ryhmälleni 
tai lippukunnalleni. 

1  

Järjestämme nuoremmille partiolaisille hartauden jostain Raamatun 
kertomuksesta. 

1  

Opettelemme ulkoa yhden seuraavista: 10 käskyä (2 Moos. 20: 2-17), 
Herran siunaus (4 Moos. 6:24-26), Psalmi 23, Isä meidän -rukous (Matt. 
6:9-13) tai Apostolinen uskontunnustus. 

1  

 

5. Usko ja hengellinen kasvu pisteet   /5 
Pyydämme partiojohtajan tai seurakunnan työntekijän mukaan 
partioiltaan keskustelemaan Jumalasta, uskosta ja ihmiselämän 
merkityksestä. 

1  

Vertailemme partioihanteita ja Jeesuksen vuorisaarnaa. 1  

Keskustelemme yhtymäkohdista partioihanteiden ja Jeesuksen 
vertauksen laupiaasta samarialaisesta (Luuk. 10:25-37) välillä. 

1  

Mietimme mitä partioihanteiden kohta “Etsiä elämän totuutta tarkoittaa” 
ja miten sen tulisi näkyä partiolaisen elämässä. 

1  

Osallistumme Alfa-kurssille tai vastaavalle kristilliselle kurssille tai 
luemme jonkun kristillisen kirjan. (Esim. soutaen yli Atlantin) 

1  

 

6. Versot (vaatimuksena kaikille) pisteet   /1 
Tutustumme uuteen versokäsikirjaan ja vastaamme netissä siihen 
liittymään “versovisaan” (Versokäsikirja ja visa vasta tekeillä) 

1  

 

Etsin elämän totuutta -merkki suoritettu    PVM: ________ 

Lippukunnanjohtajan hyväksyntä __________________ 

 


