
 

 

 

 

Lastenkirkon pääsiäisrastit: lasten retki valon 
pääsiäiseen ja sen kertomukseen 

Tavoite: 

Lapset saavat tietoa ja kokemusta pääsiäisen vietosta. Polun kulkeminen on kiva 
hetki perheen tai oman ryhmän kanssa. Seurakunnat saavat sekä 
varhaiskasvatusyhteistyöhön että kristilliseen kasvatukseen ulkona 
toteutettavan pääsiäisohjelman, joka kertoo, mistä pääsiäisessä on kysymys. 

Värikoodit: 

Kulttuuriperinteeseen tutustuttavat, uskontoon sitouttamattomat Pääsiäisen 
iloa -rastit ja kristillisen kasvatuksen Pääsiäisen kertomus -rastit ovat erivärisillä 
pohjilla. Kristillisessä kasvatuksessa voidaan käyttää niitä kaikkia. Yhteistyössä 
kunnan varhaiskasvatuksen kanssa on hyvä aina sopia varhaiskasvatuksen 
opettajan kanssa, mitä rasteja käytetään ja muokata rasteja tarpeen mukaan. 

Pääsiäisen iloa: keltainen 
Pääsiäiskertomus: vaaleanvihreä 

Käytä kehyksiä markkinointiin 

Rastipolkujen tyhjiin kehyksiin saa tehtyä tyylikkään mainoksen rastipolusta 
paikallisin tiedoin. Tyhjiin kehyksiin voi myös tehdä omat tehtävät. Löydät 
kehykset samasta kansiosta muun rastipolkumateriaalin kanssa. 
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QR-koodit: 

Osaan rasteista on liitetty QR-koodeja. Älypuhelimissa on usein valmiiksi 
koodinlukija tai sellaisen voi ladata sovelluskaupasta maksutta. Koodeihin on 
liitetty videoita Lastenkirkon YouTube-kanavalta. Tällä kertaa moni niistä on 
tuotettu Malmin seurakunnassa Helsingissä. Halutessanne voitte vaihtaa koodin 
laittamalla päälle esimerkiksi osoitetarran, johon on printattu haluamanne koodi. 
Lastenkirkon idea kuitenkin on, että eri paikkakunnilla tuotettuja videoita 
otettaisiin käyttöön kaikkialla. 

Pääsiäisrastipolun tekijät: 

Lastenkirkon toimitus on luonut rastipolun yhteistyössä Malmin seurakunnan 
kanssa. Kiitämme erityisesti: Asko Lintumäkeä, Aino Poutasta, Päivi Ahmaojaa ja 
Mari Torri-Tuomista. Tekstit on viimeistellyt kirjailija Kaisa Raittila. Visuaalisesta 
ilmeestä vastaavat Johanna Nordblad ja Nelli Jäntti-Tuominen. Lisää aiheesta voi 
kysyä päätoimittaja Anita Ahtiaiselta anita.ahtiainen@lastenjanuortenkeskus.fi. 
Palautteen jatkokehittämistä varten voi antaa tällä kaavakkeella. 

Rastipolun rakentaminen: 

Rastipolun voi rakentaa monenlaisiin ympäristöihin. Tärkeää on testata, että 
rastin tehtävä on mahdollista tehdä siinä paikassa, mihin rasti on liitetty. Tarjolla 
on materiaalit 20 rastiin, joten valinnanvaraa on. Voitte esimerkiksi sijoittaa eri 
rastit seurakunnan eri kirkkojen ympärille ja kannustaa ihmisiä tutustumaan 
niihin kaikkiin. Onhan nyt tarvetta ulkoaktiviteeteille. 

mailto:anita.ahtiainen@lastenjanuortenkeskus.fi
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2XCzi3Ycl4SKhNvAJ7VdfMB6sbkIVIQkaXtFstFBwxRKORQ/viewform
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Ehdotuksia rastien toteuttamiseksi:

Pääsiäisen iloa -rastien valmistelu

Missä ovat pääsiäismunat? 
Laminoi pahvisia tai paperisia pääsiäismunia ja ripusta niitä esimerkiksi puiden 
oksiin niin, etteivät ne pääse irtoamaan tuulessa tai ole helposti irrotettavissa. Jos 
rastit ovat pitkään valvomatta paikoillaan, muista käydä varmistamassa, että 
sovittu määrä munia on edelleen paikoillaan. 

Kuka saa virpomisvitsan? 
Jos mahdollista, rastilla voi olla lainattavia virpomisoksia ja ohje kuinka niitä 
käytetään. 

Mitä pääsiäisenä syödään? 
Tämä tehtävä edellyttää materiaalia, kuten hiekkaa, kiviä, puuhaketta ja 
pihaleikkiastioita, jotta herkkuja voi tehdä. 

Kuinka monta pääsiäismunaa? Veikkaa, kuinka monta pääsiäismunaa on korissa. 
Oikea vastaus on seuraavalla rastilla. 
Tämä rasti on hyvä sijoittaa esimerkiksi ikkunaan niin, että munakori on turvassa 
lasin takana. Jos saatavilla on lukittu kanan tai kanin häkki, se voi myös olla 
hauska paikka korille. 

Mitä kasvaa siemenestä? 
Rasti ei vaadi erityisiä valmisteluja. Paikkana voi olla mukava sellainen, missä voi 
olettaa kasvavan jotakin. Rastiin voi lisätä mahdollisuuden kylvää siemeniä. 

Mitä munista kuoriutuu? 
Rasti ei vaadi erityisiä valmisteluja. Ikkunan takana voi olla esimerkiksi 
koristemunia, joista näyttää kuoriutuneen poikaisia. Ihan huippua on, jos on 
mahdollista katsoa oikeita kananpoikasia. 
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Mikä on saanut poikasia? 
Tälle rastille tarvitaan kuvia eri eläimistä poikasineen. 

Paistaako aurinko? 
Tämä rasti ei vaadi erityisiä valmisteluja. 

Miten valo leviää? 
Tämä rasti ei vaadi erityisiä valmisteluja. 

Pääsetkö yli? 
Tälle rastille valmistellaan lapsille sopiva esterata. 

Tunnistatko kuvan? 
Rasti kannattaa sijoittaa paikkaan, jossa näkyy kirkon tai seurakuntatalon risti. 
Ristejä voi myös lisätä maisemaan. 

Kuka vika ilohippa? 
Tämä rasti ei vaadi erityisiä valmisteluja. 

Pääsiäisen kertomus -rastien valmistelu

Nämä rastit on suunniteltu liitetteväksi pääsiäisasetelmiin, jotka on yleensä 
helpointa rakentaa seurakunnan tilojen ikkunoihin. Asetelmien aiheet on 
kuvattu hiljaisen viikon tapahtumista kertovilla Pääsiäiskertomus -rasteilla. 
Asetelmien materiaaleina voi käyttää kankaita, kasveja, nukkeja yms., mitä 
seurakunnissa on yleensä paljon käytettävissä. Asetelmien tekeminen kannattaa 
antaa mahdollisuuksien mukaan seurakuntalaisten, varsinkin lasten, tehtäväksi. 

Esimerkiksi Helsingin Malmin seurakunnassa on monta kirkkoa. Jokaisen kirkon 
ikkunaan rakennetaan asetelma, joka kuvaa pääsiäisaamua tyhjällä haudalla. 
Tähän asetelmaan liitetään myös rastit RISTI, ENKELI, AURINKO JA ILO. 
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Kunkin kirkon ikkunassa on lisäksi vain yksi muista hiljaisen viikon asetelmista. 
Siis palmusunnuntai TAI kiirastorstai TAI pitkäperjantai. Ihmisiä kutsutaan 
vierailemaan eri kirkoilla tutkimassa erilaisia pääsiäisikkunoita. Seurakunnissa, 
joissa rakennuksia on vähemmän ja välimatkat pitkiä, kannattaa koko kertomus 
rakentaa yhteen paikkaan. 

Pääsiäisen kertomuksiin on lisätty pieni kehollinen toiminta. Aikamuotona 
preesens korostaa tapahtumisen toistuvuutta. Kirkkovuodessa ei vain muistella 
menneitä vaan eletään se kaikki uudelleen. 

RISTI: Rasti toimii sellaisenaan. 

ENKELI: Rasti toimii sellaisenaan.

AURINKO: Rasti toimii sellaisenaan.

ILO: Rasti toimii sellaisenaan.

Pääsiäiskertomus palmusunnuntai 
Asetelma, josta voi tutkia, kuinka Jeesus ratsastaa Jerusalemiin ja kansa ottaa 
hänet vastaan. 

Pääsiäiskertomus kiirastorstai 
Asetelma, josta voi tutkia Jeesusta ja oppilaita ehtoollisella yläsalissa ja myös 
Getsemanen puutarhassa. 

Pääsiäiskertomus pitkäperjantai 
Asetelma, josta voi tutkia kolmea ristiä Golgatalla ja kalliohautaa. 

Pääsiäiskertomus pääsiäisaamu 
Pääsiäispuutarha-asetelma, jossa on tyhjä hauta; poisvieritetty kivi; enkeli ja 
hämmästyneitä Jeesuksen seuraajia. 
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