
 

 

 

Risti tulee iholle 

- työskentely ryhmille 
Tavoite 

Tämän työskentelyn tavoite on kokea havainnollisesti miltä tuntuu ilmentää uskoa 
pysyvällä ja näkyvällä tavalla.  

 
Alue: Egypti, Suomi 

Tarvikkeet:  

- Iholle sopiva, tahraamaton kynä tai maali, esim vedenkestävä eyeliner tai kasvomaalit. Voit 
myös tilata Pipliakaupasta siirtotatuointiarkkeja, joissa on ristejä ja raamatunlauseita, jolloin 
siirtokuvia varten tarvitaan sakset ja vettä (esim suihkupullossa). 

- ”Koptiristi ilmentää uskoa” -taustainfo videotykillä heijastettuna tai omin sanoin kerrottuna 

Lisätehtävän tarvikkeet: 

- ”Risti ranteessa” -video  

 

 

 

 

Kohderyhmä: 

Aikuiset, nuoret 

 

 

Käyttötilanne: 

Piiri tai ryhmä 

 

Kesto:3o min 

Lisätehtävän 
kanssa 35min 

 

Teema: 

Arvot, usko 

 



 

 

Työskentelyn kulku 

Aloitus 2min 

Tervetulotoivotus, työskentelyn tavoitteet ja yleiset ohjeet 

Virittäytyminen 5min 

Kerro omin sanoin ”Koptiristi ilmentää uskoa” -taustainfon tiedot tai heijasta tiedot 
tykillä näkyville. 

 

Lisätehtävä 5min 

Jos haluat pidemmän ja syvällisemmän työskentelyn, katsokaa myös 
”Risti ranteessa” -video.  

 

Työskentely 20min 

Kerro osallistujille, että nyt kokeillaan havainnollisesti miltä tuntuu kantaa ihollaan 
näkyvää ja pysyvää (tässä tapauksessa tilapäisesti) merkkiä kristinuskosta. Jos joku ei 
halua merkkiä iholleen, ei osallistuminen tietenkään ole pakollista. 

 

Pyydä osallistujia tulemaan yksitellen luoksesi, ja piirrä heidän ranteeseensa eyelinerillä 
tai kasvomaalilla yksinkertainen risti. Jos tusseja/värejä on useampia, voit pyytää 
osallistujia piirtämään ristit toinen toisilleen. Jos olet hankkinut Pipliakaupan 
siirtotatuointeja, pyydä osallistujia valitsemaan haluamansa tatuointi, ja siirtämään se 
iholleen veden avulla. 

 

Kun kaikilla on risti ihollaan, pyydä osallistujia sulkemaan hetkeksi silmät. Pyydä heitä 
kuvittelemaan mielessään, kuinka he tekevät jokapäiväisiä askareitaan risti ihollaan. 
Pyydä heitä miettimään: 

- Olisiko joku tilanne arjessa, jossa ristin kantaminen hävettäisi tai pelottaisi heitä? 
- Olisiko joku tilanne missä risti tekisi mieli piilottaa vaatteiden alle?  
- Missä tilanteessa he kantaisivat ristiä ilolla ja ylpeydellä? 
 
Keskustelkaa hetki yhdessä heränneistä ajatuksista yhdessä tai pienissä ryhmissä. 
 

 



 

 

Lisätehtävä 

Jos tapaatte ryhmän kanssa uudelleen, voit kysyä seuraavalla kerralla 
miltä risti iholla tuntui konreettisesti? Kauanko risti pysyi vai poistiko 
henkilö ristin itse esim meikinpoistoaineella? herättikö risti keskustelua 
arjessa? 

 

 

Yhteenveto 1min 

Kokoa yhteen ja vedä johtopäätökset siitä mitä olette käsitelleet ja oppineet 
 

Päätös 2 min 

Kiitä osallistujia ja kerro, että nettisivulta piplia.fi löytyy lisätietoa Pipliaseuran työstä. 

 

 

 

 


