
Pieni on Suurin -lehti rakentaa rauhaa 
  

 
 
Pieni on Suurin on varhaiskasvatuksen ammattilaisille suunnattu lehti. Vuonna 2018 kaikkien 
lehden kuuden numeron teemat nousevat varhaiskasvatussuunnitelman lisäksi rauha-teemasta.  
 
Löydät lehdestä rauhaan liittyviä juttuja sekä vuodenaikaan sopivia toimintaideoita alle 
kouluikäisille. Lehti tulee kaikkiin Suomen ev. lut. kirkon seurakuntiin. Oman kappaleen voit tilata 

täältä http://www.seurakuntakauppa.fi/. 

 
Pieni on Suurin -lehden teemat 2018 

 
1/2018 Kielten rikas maailma – kielellinen tietoisuus, ilmaisun monet muodot, tilan pedagogiikka 

- Mukana liite Päkän vinkit pienille ja suurille pyhäkouluun ja muihin hyviin hetkiin/ 1  
   

2/2018 Leikki kehityksen ja oppimisen välineenä 
- Mukana Pulmun jyväset -liite päiväkerhoihin sekä muuhun varhaiskasvatukseen 

  
3/2018 Kotirauha; rauha-teema erityisesti lapsen lähiympäristön ja perheen näkökulmasta.  

 
4/2018 Osallistuminen ja vaikuttaminen, vapaaehtoiset toimijat varhaiskasvatuksessa, 
seurakuntalaisuuden vahvistaminen. 

- Mukana liite Päkän vinkit pienille ja suurille pyhäkouluun ja muihin hyviin hetkiin/ 2 
  
5/2018 Lähiympäristön menneisyys, tulevaisuus ja nykyisyys myös rauhan näkökulmasta.  
Ilmiölähtöisyys, ihmettely ja tutkiminen. 
 

http://www.seurakuntakauppa.fi/


6/2018 Toimintaympäristö ja sen muutos – hyvinvointi, turvallisuus ja kestävä elämäntapa; 
maailman rauha ja lapsen oikeudet; kaste ja kummius  
 

Päkän vinkit pienille ja suurille  
pyhäkouluun ja muihin hyviin hetkiin 
 
Pieni on suurin lehden liitteenä kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä Päkän vinkit pitää sisällään 
kuukausittaiset toimintavinkit pyhäkoulu- ja kerhotoimintaan.  
Vuonna 2018 jokaisella kuukaudella on rauha -teemaan liittyvä aihe.  
 
Tammikuu   - Minä osaan monta kieltä. 
Helmikuu   - Miten ymmärrän toisia ja itseäni?  
Maaliskuu   - Leikitään yhdessä! 
Huhtikuu   - Kaikki on hyvin. 
Toukokuu   - Omassa rauhassa. 
Kesäkuu ja heinäkuu   - Rakennetaan rauhaa. 
Elokuu   - Miksi maailma on sellainen kuin on? 
Syyskuu   - Miltä uusi tuntuu? 
Lokakuu   - Minäkin tahdon olla mukana. 
Marraskuu   - Osaan ja saan tehdä monta juttua.  
Joulukuu   - Elän ja annan toisten elää.  

 
Vinkeistä on apua niin pienten lasten kuin koululaistenkin kanssa toimiville. Rauhaa käsitellään 
mm. sellaisten esikuvallisten henkilöiden kautta, jotka ovat kunnostautuneet rauhan rakentajina. 
Materiaalissa on paljon raamattutyöskentelyjä, koska se on laadittu erityisesti pyhäkoulutoiminnan 
käyttöön.  
 

Esimerkki Päkän vinkeistä/ Tammikuu 2018 

Esikuvallinen henkilö: Martin Luther King jr. 

Kerronnallinen työskentely, joka sopii alle kouluikäisille ja alakoululaisille. 

 
Tarvikkeet 
- avonainen laatikko, johon kaikki mainitut esineet voi laittaa esille 
- vihreä aluskangas, jonka päälle esineet asetellaan kertomuksen edetessä 
- kuva Martin Luther Kingistä 
- kuva mustasta ja valkoisesta tuolista 
- Luther-ruusun kuva  
- kuva King Memorial Baptist Churchista   
- Nobel-palkinto ja King valokuva 
- musta risti ikävän kuoleman merkiksi  
 

Kerronta 
  
Levitä vihreä kangas ja laita kuva Martin Luther Kingistä keskelle. 
  
Tämä on kertomus pastori Martin Luther Kingistä. Hän syntyi 15.1.1929 ja kuoli 4.4.1968 
  
Martin Luther Kingillä ei ole meidän kalenterissamme omaa muistopäivää, mutta hänen 
kotimaassaan Yhdysvalloissa on aina vuoden kolmas maanantai vapaapäivä, jotta ihmiset 
muistaisivat hänet, jolla oli suuri unelma vapaudesta. 

https://www.google.fi/maps/uv?hl=fi&pb=!1s0x888e817137a15527:0xbe0d356d8b30d9fb!2m22!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m16!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!2m2!1m1!1e6!3m1!7e115!4shttps://ssl.panoramio.com/photo/66964472!5sGoogle-haku&imagekey=!1e4!2s66964472


  
Laita liinalle kuva mustasta ja valkoisesta tuolista. 
  
Siihen aikaan Yhdysvalloissa, ja monessa muussakin maassa, ihmisten ihonväri vaikutti 
kummallisiin asioihin. Siellä oli laki, jonka perusteella valko- ja mustaihoisia sai kohdella eri tavalla. 
Lain mukaan musta parturi ei saanut leikata valkoisen naisen hiuksia, mustia ja valkoisia ihmisiä ei 
saanut haudata samalle hautausmaalle eivätkä mustat ja valkoiset lapset saaneet olla samassa 
koulussa. Jossain paikoissa mustia ja valkoisia ihmisiä kiellettiin jopa pelaamasta lautapelejä 
yhdessä. Valkoiset eivät edes halunneet istua samoilla tuoleilla mustien ihmisten kanssa. Tämä oli 
monien mielestä todella epäreilua. 
  
Kerran kun isä ja poika King olivat ostoksilla kenkäkaupassa, kauppias määräsi heidät siirtymään 
valkoisten puolelta mustille tarkoitettuihin tuoleihin. Silloin poika näki isänsä ensimmäistä kertaa 
tosi vihaisena. Isä oli sanonut jotain siihen tapaan, että vaikka hän eläisi kuinka vanhaksi, hän ei 
tulisi koskaan hyväksymään noita määräyksiä. Poika ei koskaan unohtanut isänsä sanoja ja sitä, 
miltä kenkäkaupassa oli tuntunut olla. Muisto antoi hänelle voimaa taistella oikeudenmukaisuuden 
puolesta. 
  
Oikeastaan pojan nimi oli silloin vielä Mikael King Junior ja isän nimi Mikael King Senior. Mutta 
sitten isä lähti pitkälle matkalle. Hän halusi käydä pyhässä maassa, Jerusalemissa ja tutustua 
myös Eurooppaan. 
  
Laita liinalle kuva Luther-ruususta 
  
Sillä matkalla isä meni myös Saksaan, Wittenbergiin, ja hänelle kerrottiin, kuinka se Martti Luther, 
jonka mukaan meidän kirkkomme on saanut nimensä, taisteli aikoinaan hyvän puolesta 
rukoilemalla, kirjoittamalla ja puhumalla. Isä King innostui Lutherista niin paljon, että hän päätti 
muuttaa oman ja poikansa nimet. Siitä lähtien isä oli Martin Luther King Senior ja poika Martin 
Luther King Junior. Poika oli 5-vuotias, kun hän sai kuulla isältään, mitä Martti Luther oli saanut yli 
400 vuotta sitten saanut aikaan löydettyään Raamatusta Jumalan rakkauden, jota ei tarvitse 
ansaita. Totutellessaan uuteen nimeensä, Martin Luther King Junior totutteli myös ajatukseen, että 
hänelläkin oli oma tehtävä taistella hyvän puolesta. Mutta mikä se tehtävä olisi? 
  
Laita kankaalle kuva Montgommeryn Dexter baptistikirkosta (löydät helposti verkosta) ja linja-
autosta 
  
Martin valmistautui tehtäväänsä käymällä koulua ja opiskelemalla. 25-vuotiaana hänet kutsuttiin 
baptistikirkon papiksi niin kuin hänen isänsäkin oli ollut. Kirkko oli Montgommery-nimisessä 
kaupungissa. Vuotta aiemmin hän oli mennyt naimisiin Coretta nimisen tytön kanssa He saivat 
neljä lasta, kaksi tyttöä ja kaksi poikaa. Heillä oli myös hyviä ystäviä. Eräs heistä, Rosa Parks, tuli 
kuuluisaksi, kun hän kieltäytyi luovuttamasta omaa paikkaansa bussissa valkoihoiselle miehelle. 
Siitä alkoi oikea bussikapina. Martin ja moni muu auttoi Rosaa. He olivat 
kansalaisoikeustaistelijoita. He tekivät vastarintaa, mutta eivät koskaan lyöneet tai satuttaneet 
muita. He vaan kerta kaikkiaan kieltäytyvät suostumasta epäoikudenmukaisiin asioihin. Lopulta 
Yhdysvaltojen lait muutettiin niin, että kaikkia ihmisiä pitää oikeasti kohdella samalla tavoin. Mutta 
kesti pitkään ennen kuin ihmiset oikeasti alkoivat toimia lakien mukaan. Oikeastaan se taistelu 
jatkuu vieläkin. 
  
Laita liinalle valokuva Martin Luther Kingistä ja Nobelin rauhanpalkinnosta  
  
Monet ihmiset muistavat Martin Luther Kingin puheen, jossa hän sanoi monta kertaa ”Minulla on 
unelma”. Se on jopa valittu sen vuosisadan parhaaksi puheeksi. Martin puhui suurelle joukolle 
ihmisiä ja puhe myös kuvattiin ja sen ovat kuulleet miljoonat ihmiset. Martin unelmoi itse ja saa 
muutkin unelmoimaan ajasta, jolloin pidetään itsestään selvänä ihmisten tasa-arvoisuutta ja sitä, 



että kaikki voivat istua samassa pöydässä kuin sisarukset. Hän unelmoi vapaudesta ja 
oikeudenmukaisuudesta ja siitä, että kaikki lapset voivat leikkiä yhdessä välittämättä ihonväristä. 
Hän unelmoi siitä, että kaikki ihmiset lopulta yhdessä kiittävät Jumalaa laulaen: Vihdon olemme 
vapaita! Sillä puheella oli niin suuri vaikutus, että lait alkoivat oikeasti muuttua. Tärkeät ihmisiet 
halusivat kiittää Martin Luther Kingiä ja hän sai 1964 Nobelin rauhanpalkinnon. 
  
Laita liinalle musta risti 
  
Martin sai paljon aikaan, koska hän auttoi ihmisiä toimimaan yhdessä. Yksin hän ei tehnyt 
paljonkaan. Hän tiesi, ettei maailma tulisi olemaan täysin vapaa ja rauhallinen hänen elinaikanaan. 
Mutta hän tiesi myös, että jos hän pelkäisi liikaa maailma ei tulisi koskaan paremmaksi. Hän tiesi, 
ettei isänsä esikuva, saksalainen Martti Luther, saanut unelmiaan valmiiksi. Hän muisti, ettei edes 
Raamatun Mooses, joka johti Jumalan kansaa autiomaassa, päässyt itse luvattuun maahan, 
vaikka hän vaelsi vuosikymmeniä autiomaassa Egyptin orjuudesta lähdettyään. 
  
Martin Luther King tiesi myös, että oli ihmisiä, joilla ei ollut sama unelma kuin hänellä. Oli ihmisiä, 
jotka tahtoivat lopettaa hänen työnsä. Hän oli varautunut siihen, että unelman puolesta 
taisteleminen ei olisi helppoa, mutta hän ei tiennyt, mitä tulisi tarkalleen tapahtumaan. 4. 
huhtikuuta 1968 hän luuli olevansa koko päivän tukemassa köyhää väkeä, jotka olivat menneet 
lakkoon huonojen työolojen vuoksi, mutta päivä päättyi toisin. Hänen vastustajansa onnistuivat 
juonessaan. Martin kuoli, koska joku ampui häntä. Se oli hyvin surullista ja pelottavaa. Mutta surun 
vuoksi Martin Luther Kingiä ei koskaan unohdettu vaan muut jatkavat hänen työtään. Hän on 
edelleen se, jolla on unelma vapaudesta, jonka me voimme yhdessä toteuttaa. 
  

 

Ihmettelykysymykset  
 
Mietin, että oletko kuullut ennen tämän tapaista kertomusta? Millainen se kertomus oli? 
Mikä tällaisessa kertomuksessa on sinun mielestäsi tärkeää? 
Mietin, että jos sinä ottaisit uuden nimen, niin mikä se olisi? 
Millaiseen taisteluun hyvän puolesta tuo nimi sinua kannustaisi? 
Mietin, että onko Martinin unelma kaikkien ihmisten vapaudesta jo toteutunut? 
Mietin, että mikä on sinun unelmasi. 
  

Lisätehtäviä 
  
Yli 3-vuotiaille 
Lue lapsille loru vapaudesta. Makusteltaa vapaus-sanan merkitystä ja piirtäkää asioita, joihin teillä 
on vapaus. 
  
Koululaisille 
King sai inspiraationsa lauluista, spirituaaleista, joita laulettiin erityisesti mustien amerikkalaisten 
kirkoissa. Laulut käsittelevät usein sitä, kuinka Jumala vapauttaa ihmiset orjuudesta ja sorrosta. 
Laulakaa Martin Luther Kingiin liittyviä lauluja ja keskustelkaa niistä. Näitä ovat esim. 
 
Lauluja  
Martin Luther Kingin laulu (esim. Nuoren seurakunnan veisut) 
Nobody knows the trouble I ve seen, (suom. Kukaan ei tunne tuskaani.) 
Free at last 
  
Raamattu 
Lukekaa Psalmi 34:12-23 ja pohtikaa, miten se liittyy Martin Luther Kingin tarinaan 
 

 


