
 
 
 
MYSTEERIPELI  (n. 1-4lk) 
 
 
 
Pelin tarkoituksena on tehdä tutuksi seurakunnassa työskentelevät henkilöt ja heidän 
toimenkuvaansa. Lisäksi mysteerien kautta tutustutaan seurakunnan moninaiseen toimintaan.
Valmistelut: 
1. Valitse mysteeri ja leikkaa sen yhteydessä olevat vihjelaput (4kpl). 
2. Piilota vihjelaput luokkatilaan. Voit laitt
paperille. 
 
Peli: 
3. Käy oppilaiden kanssa läpi kirkon työntek
on piilotettu vihjeitä. Jos oppilaat ovat pieniä, voivat he kerätä vihjeet ja yhdessä avata ne. Vanhempien 
oppilaiden kanssa voidaan sopia, että vihjeet luetaan paikassa, josta se 
Vihje tulisi näin ollen muistaa. 
4. Oppilaat saavat tutkia epäiltyjen listaa ja tehdä siihen tarvittaessa merkintöjä
henkilö. Oikea vastaus löytyy mysteerin perästä.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pelin tarkoituksena on tehdä tutuksi seurakunnassa työskentelevät henkilöt ja heidän 
toimenkuvaansa. Lisäksi mysteerien kautta tutustutaan seurakunnan moninaiseen toimintaan.

1. Valitse mysteeri ja leikkaa sen yhteydessä olevat vihjelaput (4kpl).  
2. Piilota vihjelaput luokkatilaan. Voit laittaa laput esimerkiksi värillisiin kirjekuoriin tai tulostaa ne värilliselle 

3. Käy oppilaiden kanssa läpi kirkon työntekijät ”epäiltyjen listalta”. Lue heille mysteeri ja kerro, että luokkatilaan 
on piilotettu vihjeitä. Jos oppilaat ovat pieniä, voivat he kerätä vihjeet ja yhdessä avata ne. Vanhempien 
oppilaiden kanssa voidaan sopia, että vihjeet luetaan paikassa, josta se löytyi, mutta vihje tulee jättää paikalleen. 

4. Oppilaat saavat tutkia epäiltyjen listaa ja tehdä siihen tarvittaessa merkintöjä. Tavoitteena löytää etsitty 
henkilö. Oikea vastaus löytyy mysteerin perästä. 
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. Tavoitteena löytää etsitty 



MYSTEERI 1 
Kirkkovuoden suurin juhla eli pääsiäinen lähestyi. Edellisvuoden lasten pääsiäisjuhlasta oli jäänyt jäljellä iso laatikko 
suklaamunia. Ne oli laitettu säilöön seurakunnan kellarin varastoon seuraavaa vuotta varten. Vahtimestarin haettua 
laatikon hän huomasi, että laatikko olikin tyhjä! Kuka oli syönyt munat? (Syyllinen: Toimistosihteeri) 
 
Vihjeet:  
 

 
 
 
MYSTEERI 2 
Hautausmaalla alkoivat jokasyksyiset haravointitalkoot. Samalla maalattiin hautausmaan ympärillä oleva aita ja 
siistittiin ulkovarasto. Paikalla oli mukava määrä seurakuntalaisia puuhastelemassa yhdessä seurakunnan 
työntekijöiden kanssa. Kesken touhuamisen kuului kiljahdus. Joku oli onnistunut laskemaan kirkkoherran koiran irti 
ja se oli iskenyt likaiset tassunsa juuri maalattuun aitaan. Kuka mahtoi päästää koiran irti? (Vastaus: Pappi) 
 
Vihjeet: 

A. Hänen kädessään oleva esine on kullattu 

B. Hänellä on päähine 

C. Hän pääsee alttarihuoneeseen 

D. Hänen partansa on lyhyt 

A. Hän ei kuulu papistoon. 

B. Hänellä on kaulahuivi 

C. Hänellä on lyhyt tukka 

D. Hän ei pääse alttariin 



MYSTEERI 3 
Aamu valkeni. Toimistosihteeri kaarsi autollaan seurakunnan pihaan ja kaivoi kiireissään taskustaan avaimia 
avatakseen ulko-oven.  Piispa oli tulossa tekemään tarkastusta ja kaiken tuli olla tiptop. Toimistosihteeri Maarit 
asetti paperipinot nippuihin ja levitti erilaisia taulukoita piispan näkösälle. Laittaessaan veden kiehumaan, hän lähti 
kiikuttamaan teekuppia piispalle varatulle työpöydälle. Kaikki tiesivät, ettei hiippakunnan piispa juonut lainkaan 
kahvia, vaan sitruunateetä. Maaritin harmiksi viimeinen sitruunateepussi lojui juuri käytettynä keittiön pöydällä. 
Kuka meni juomaan viimeisen, piispalle tarkoitetun sitruunateen? (Vastaus: vahtimestari) 
 
Vihjeet: 

A. Häntä ei kutsuta isäksi 

B. Hänellä on viikset 

C. Hänen kädessään ei ole sivellintä 

D. Hänen kaulassaan roikkuu risti 

 
 
 
 
MYSTEERI 4 
Liturgian eli ehtoollisjumalanpalveluksen jälkeen siirryttiin seurakuntasaliin kirkkokahville. Tiistaiseuralaisten 
asetellessa esille pullaa, karjalanpiirakoita ja kahvia, joku huomasi, että jääkaappiin varattu kahvimaito oli hävinnyt. 
Joku oli mennyt vahingossa juomaan sen. Kuka mahtoi olla vahingon takana? (Vastaus: Kanttori) 
 
Vihjeet: 

A. Hän on mukana toimittamassa   
jumalanpalvelusta 

B. Hänellä ei ole ristiä kaulassa 

C. Hänellä on lasit 

D. Hänellä ei ole viiksiä 

 



MYSTEERI 5 
Kastetilaisuus läheni. Kirkkoon olivat saapuneet jo tuleva uusi seurakunnan jäsen, hänen perheensä ja 
kummivanhemmat. Pappi saapui paikalle viimeisenä ja pahoitteli olevansa muutaman minuutin myöhässä. Joku oli 
laittanut kasteeseen tarvittavan valkean epitrakiilin kirkon vaatehuoneessa väärään paikkaan ja hänellä oli ollut 
suuria vaikeuksia löytää se. Kuka oli sotkenut vaatekaapin järjestyksen? (Vastaus: Diakoniatyöntekijä) 
 
Vihjeet: 
 

A. Tärkeä osa hänen työstään tapahtuu   
viraston ulkopuolella 

B. Hänellä on viikset 

C. Hänellä ei ole silmälaseja 

D. Hänellä ei ole ristiä 

 
 
 
MYSTEERI 6 
Ikonimaalauspiiri aloitti työskentelynsä. Jokainen oli ottanut esille omat maalausvälineensä: värit ja siveltimet. 
Yhteisen alkurukouksen jälkeen siirryttiin oman pöydän ääreen työskentelemään. Kääntyessään ottamaan pöydällä 
ollutta kananmunakennoa, Liisa-mummo huomasi sen puuttuvan. Ilman kananmunan keltuaista hän ei saisi tehtyä 
tarvitsemaansa väriseosta. Kuka oli ottanut munakennon? (Vastaus: Sihteeri) 
 
Vihjeet: 
 

A. Hänellä on huivi 

B. Hän ei ole toimittamassa 
jumalanpalveluksia 

C. Mineraalivärit ja kananmunat eivät 
liity hänen työhönsä 

D. Hän on nainen 



MYSTEERI 7 
Ponomari-Paavo suoritti innoissaan tehtäväänsä ja asetti helluntain ikonin kirkkosalin keskellä olevalle analogille. Nyt 
kirkkokansa tietäisi heti, mikä juhlapäivä oli käsillä. Ihmetys oli kuitenkin suuri, kun vigilian alkaessa Paavon laittama 
ikoni olikin korvattu aivan toisella. Kuka oli vaihdoksen takana? (Vastaus: Diakoni) 
 
Vihjeet: 
 

A. Lautapelit eivät kuulu hänen 
työnkuvaansa 

B. Hän saa työssään haistella 
suitsutussavua 

C. Hänellä on risti 

E. Hänellä on pitkä tukka 

 
 
 
MYSTEERI 8 
Isä Timo marssi mustassa viitassaan kirkkoon sisään. Hänen oli tarkoitus tavata tuleva hääpari kirkossa ja keskustella 
palveluksen kulusta. Isä Timolta pääsi aivastus ja nenän pää tuntui kylmältä. Hän pystyi näkemään hengityksensä 
höyryävän kirkon sisällä. Voi ei! Joku oli unohtanut laittaa oven kunnolla kiinni ja ulkona paukkunut pakkanen oli 
päässyt sisään. Kuka mahtoi olla niin huolimaton? (Vastaus: Kirkkoleivän leipoja) 
 
Vihjeet: 
 

A. Hänen työnsä on tärkeä osa liturgiaa 

B. Hänellä on lyhyt tukka 

C. Hän on nainen 

D. Tehtävään kuuluu keittiössä olemista 

 



MYSTEERI 9 
Kanttori avasi ääntä kuoronsa kanssa. Kohta alkaisi rukouspalvelus ja kuorolla oli paljon laulettavaa. Kanttori-Katja 
kaivoi laukustaan ääniraudan ja kuorolle jaettavat nuotit. Hän pysähtyi hetkeksi ja jäi tuijottamaan papereitaan. 
Nuottien sijaan hän tuijotti uuden kirkkorakennuksen pohjapiirrosta ja kuvia. Joku oli ottanut vahingossa hänen 
nuottipinonsa mukaansa ja jättänyt väärät paperit. Kuka oli niin huolimaton ja kenellä myös oli väärät paperit? 
(Vastaus: Pappi) 
 
Vihjeet: 
 

A. Hänellä ei ole huivia 

B. Hän huolehtii seurakunnasta 

C. Häntä kutsutaan isäksi 

D. Hänellä on silmälasit 

 
 
MYSTEERI 10 
Oli rauhallinen lauantaiaamu. Siiri valmisteli yhdessä seurakunnan lapsikerholaisten kanssa taikinaa kirkkoleipiä 
varten. Jokainen sai vuoronperään kaataa kulhoon vettä, vehnäjauhoja, suolaa ja hiivaa. Tai ainakin niin Siiri luuli. 
Maistettuaan ehtoollisen jälkeen jälkileipää hän tajusi, että suola ja sokeripurkin kannet olivat vaihtuneet ja 
taikinasta oli tullut suolaisen sijaan makea. Vahinko oli onneksi pieni, eivätkä kaikki edes huomanneet asiaa. Kuka 
sekoitti purkkien kannet? (Vastaus: Ponomari) 
 
Vihjeet: 
 

A. Häntä ei kutsuta isäksi 

B. Hänellä on tehtäviä 
jumalanpalveluksessa 

C. Hänellä ei ole partaa 

D. Hän ei ole nainen 



MYSTEERI 11 
Isä Kalevi sovitteli päälleen taivaansinistä felonia. Huomenna juhlittaisiin Neitseen Marian temppeliintuomisen juhlaa 
ja siksi hän nosti valmiiksi esille siniset jumalanpalvelusvaatteet. Mutta mitä kummaa? Felonin takaosaan oli palanut 
silitysraudan kuva! Keneltä vaatteen silittäminen oli mennyt pieleen? (Vastaus: Isännöitsijä) 
 
Vihjeet: 
 

A. Hänen tehtäväänsä kuuluu hoitaa 
läheiseen tsasounaan liittyvät asiat 

B. Hänellä ei ole viiksiä 

C. Hän ei ole nainen 

D. Hänellä on risti 

 
 
 
 
 
MYSTEERI 12 
Apostolien paasto läheni loppuaan. Kirkkoherranvirastossa odoteltiin kovasti, milloin kaapista taas kaivettaisiin esille 
keksipaketti päiväkahvien kaveriksi. Paastojen aikaan elettiin toimistollakin yksinkertaisesti ja jätettiin herkut 
vähemmälle. Kahvinkeittimen tiputellessa viimeisiä pisaroita diakoni Heikki kaivoi esille keksipaketin, mutta huomasi 
sen olevan tyhjä. Joku oli ehtinyt käydä siellä ensin. Kuka se oli? (Vastaus: Vahtimestari) 
 
Vihjeet: 
 

A. Jauhot eivät kuulu hänen työnkuvaansa 

B. Hän pitää huolen siitä, että kirkkokansa 
pääsee kirkkoon 

C. Hän viihtyy työpaikalla sekä aamulla, 
päivällä että illalla 

D. Hänellä on viikset sekä parta 



MYSTEERI 13 
Lapsi-ja nuorisotyöntekijä Oskari järjesteli kerhohuoneen tavaroita järjestykseen. Hän asetti lautapelit pinoihin ja 
tarinakirjat aakkosjärjestykseen. Matalasta, lapsille tarkoitetusta kynttilänjalasta, hän keräsi lyhyeksi palaneet 
tuohukset ja rapsutti valuneet mehiläisvahat pois. Nämä hän pakkasi laatikkoon postitettavaksi Lintulan luostariin. 
Lintulassa niistä tehtäisiin uusia tuohuksia. Työpäivän jälkeen Oskari etsi laatikkoa. Hän ajatteli postittavansa laatikon 
kotimatkalla. Joku oli kuitenkin ennättänyt tehdä sen hänen puolestaan. Kuka oli tämän hyvän teon takana? 
(Vastaus: Sihteeri) 
 
Vihjeet: 
 

A. Häntä näkee usein virastossa 

B. Hänellä on lyhyt tukka 

C. Hänellä on huivi 

D. Tietokone on hänelle tärkeä työväline  

 
 
MYSTEERI 14 
Seurakunnassa oli jo pitkään pidetty erilaisia ristisaattoja. Joskus käveltiin kirkosta läheiselle lammelle tai järvelle, 
joskus hiihdettiin tai vaellettiin. Isä Mikael oli saanut ajatuksen ristisaatosta läheiselle saarelle. Veden ylitys voitaisiin 
toteuttaa veneillä soutamalla. Kun odotettu päivä koitti ja seurakuntalaiset asettuivat samaan veneeseen isä 
Mikaelin kanssa, huomattiin, että veneestä puuttuivat airot! Kuka oli unohtanut huolehtia airoista? (Vastaus: Piispa) 
 
Vihjeet: 
 

A. Hänellä on parta 

B. Hänellä ei ole huivia 

C. Hän huolehtii hiippakunnasta 

D. Hänellä on niin iso tavara kädessään, 
ettei se mahdu taskuun 



MYSTEERI 15 
Luostarin pihamaalla odotti kauhistuttava näky. Joku oli unohtanut lukita lampaiden aitauksen. Nyt kymmenpäinen 
joukko lampaita mutusteli lähellä olevan kasvimaan antimia: kaalia ja salaattia. Mistä munkit nyt tekisivät 
kasvissosekeittoa paastopäivinä? Kuka mahtoi olla unohduksen takana? (Lapsi- ja nuorisotyöntekijä) 
 
Vihjeet: 
 

A. Hänellä on tukkaa 

B. Hän ei kuulu papistoon 

C.       Hänellä on huivi 

D. Hän on mies 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


