
PÄKÄN JOULUPOLUN OHJEET

Mukavaa, että olet löytänyt Päkän joulupolun materiaalin. 
Tätä materiaalia voi hyödyntää muokkaamattomana kaikessa ei-kaupallisessa toiminnassa. 
Suomen ev. lut. kirkon seurakunnat voivat tarpeen mukaan myös muokata tekstejä. 
Lastenkirkko-logoa ei materiaalista voi kuitenkaan poistaa. 

Tekstit on muotoilleet kirjailija Kaisa Raittila ja Lastenkirkon päätoimittaja Anita Ahtiainen.
Kuvitus on graafikko Johanna Nordbladin ja Anita Ahtiaisen, 

1. rasti

Rastin läheisyyteen voi lisätä nukke- tai flanelloaseteman, joka kuvaa 
Nasaretin kylää. Kannattaa ottaa lapset mukaan valmistelemaan rasteja, 
ei pelkästään osallistumaan rastipolun kulkemiseen.  
 

2. rasti

Rastin läheisyyteen voi lisätä nukke- tai flanelloasetelman, joka kuvaa 
Marian ja Joosefin matkaa. 

3. rasti

Rastin läheisyyteen voi tehdä seimiasetelman. 



3b. rasti

Tämän rastin voi jättää poiskin. Rastiin liittyvä Tallin eläinten 
kiitoslaulu on mukava seurakunnan omassa toiminnassa, mutta 
todennäköisesti ei toimi
kunnan varhaiskasvatus tai kouluyhteistyössä. Yhteistyössä 
käytettävistä rasteista pitää aina sopia opettajien kanssa.

4. rasti

Tämän rastin läheisyyten voi tehdä nukke- tai flanelloaseteman 
paimentenkedosta ja enkeleistä.

5. rasti

Tämän rastin läheisyyteen voi tehdä seimiasetelman, jossa myös 
tietäjät lahjoineen ovat mukana. 



6. rasti

Tällä rastilla voi QR-koodin kautta katsoa Lastenkirkon kanavalta
videon Joulu tulla saa. Laulu kertoo jouluperinteistä sopii hyvin 
myös katsomuskasvatukseen. 

7. rasti

Tällä rastilla voi QR-koodin kautta katsoa videon, jossa hahmot Päkä-
lammas ja Haagan City-kani tutkivat kirkon kellotornia ja leikkivät 
Piirrän pienen tähden -laulun. Video sopii myös katsomuskasvatukseen.

8. rasti

Tällä rastilla voi QR-koodin kautta katsoa videon, jolla lauletaan laulu 
Nyt sytytämme kynttilän. Rasti sopii parhaiten seurakunnan omaan 
toimintaan. 



9. rasti

Tämä rasti kannustaa tutkimaan lisää joulusisältöjä Lastenkirkko.fi sivustolta. Lastenkirkon 
joulukalenterissa Päkä-lammas tutustuttaa Susi Sileää jouluperinteisiin. 
Kalenteri sopii kaikille perheille, joissa halutaan tietää, mistä kristillisessä joulunvietossa on kyse. 

Lasten toiveesta kalenterin videoissa 
tutustutaan myös, miten eri eläimet 
valmistautuvat jouluun. Videoilla voi nähdä 
lampaita, kanoja, kyyttö-lehmiä,  
alpakoita, koaloita, poroja ja aaseja. 

Lapsille myös lelut ja leikit ovat tärkeitä. 
Jouluevankeliumi kerrotaankin siis lego-
animaationa. 

Pidättehän joulukalenteria esillä 
viestinnässä, niin lehdissä kuin verkossa. 
Markkinointimateriaalia tulee syksyn 
mittaa lisää Lastenkirkko.fi/ seurakunnat 
sivuille. Jos jotain tarvitsemaanne 
puuttuu, kysykää lisää 
anita.ahtiainen@lastenjanuortenkeskus.fi

Voitte tehdä lisää rasteja käyttämällä, joko 
tyhjää punaista joulupohjaa tai 
joulukalenterin julistepohjaa.
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