
LASTENKIRKON RASTIT HAUTAUSMAALLE 
JA PYHÄINPÄIVÄÄN

Mukavaa, että olet löytänyt 
Lastenkirkon pyhäinpäivän rastit. 

Rastit syntyivät alunperin Pyhäinpäivän 
tapahtumaan  Helsingin Malmin 
hautausmaalle. Viereinen kuva on tästä 
tapahtumasta vuodelta 2020. Silloin 
rastien tekstejä työstivät pastori Rosa 
Kostamo ja Anita Ahtiainen. Uudistetut 
tekstit ovat kirjailija  Kaisa Raittilan ja 
Anita Ahtiaisen käsialaa. Tavoitteena on 
ollut tarjota valtakunnallisesti toimiva 
aineisto. 

Osa rasteista edellyttää, että 
hautausmaalle viedään esim. enkelikyltti, 
heijastimia tai pehmoeläimiä ja 
taskulamppuja. Nämä rastit toimivat 
tapahtumien yhteydessä. Osa rasteista ei 
vaadi erityisiä järjestelyjä ja ne voivatkin 
olla paikoillaan ympäri vuoden. 

Rastit ovat Suomen ev. lut. seurakuntien 
käytössä ja seurakunnat voivat hyödyntää 
myös tyhjää rastipohjaa ja laatia siihen 
paikallisia rasteja. PDF-tiedostojen 
muokkaamiseen tarvitaan Adobe acrobat -
ohjelma, joka yleensä on ainakin 
seurakunnan viestijöiden käytössä.

OHJEITA VALMISTELUIHIN

Rastit voi merkitä isoilla enkelihahmoilla.

Tässä tiedostossa on muun materiaalin ohessa 
painotiedosto enkelikylttejä varten.

https://lastenkirkko.fi/wp-content/uploads/2021/10/Enkelikuvat_pyhainpaiva_2020-1-1.pdf
https://lastenkirkko.fi/wp-content/uploads/2021/10/Enkelikuvat_pyhainpaiva_2020-1-1.pdf


1.rasti

Hautausmaalla tämä on ensimmäinen rasti. Jos laitatte polun 
jonnekin muualle, tehkää tyhjään rastipohjaan paikkaan sopiva 
avausrasti.

Jos ette voi käyttää enkelikylttejä oppaina niin käyttäkää jotain 
muita enkelihahmoja, vaikka heijastimia, joita voi seuraamalla löytää 
rastilta toiselle.

Loput rastit voi sijoitella paikallisesti mielekkääseen järjestykseen. 
Voitte myös valita vain haluamanne rastit ja tehdä uusia.

Tämä rasti on luontevaa sijoittaa enkelikyltin viereen tai paikkaan, 
jossa on muutenkin enkelipatsas.    

Tällä rastilla on hyvä olla opas, jolta saa lainaksi taskulamppuja. 

Ripustakaa etukäteen rastin läheisyyteen heijastimia tai muita 
heijastavia esineitä, joita saa etsiä. 

Isompia lapsia voi pyytää laskemaan heijastimien määrän ja 
rastioppaalta voi tarkistaa oikean tuloksen.



Tälle rastille tarvitaan erilaisia lelueläimiä löydettäväksi. 
Rastilla on hyvä olla myös opas, joka huolehtii, etteivät 
eläimet "karkaa".

Tätä rastia varten on laitettava löydettäväksi hohtava 
enkelihahmo.

Lasten on hyvä saada olla eläväisiä hautausmaallakin. 
Samalla on hyvä saada miettiä toisten ihmisten 
huomioonottamista. 

Lasten on hyvä tietää, miksi jotkut ovat surullisen näköisiä tai jopa 
itkevät hautausmaalla. Joillakin lapsilla taas jo itsellään kokemus 
hautajaisista ja menettämisen surusta. On hyvä varautua siihen, 
että he kaipaavat huomiota polulla kulkiessaan. 

Tämä rasti toimii parhaiten, kun lapsiryhmän mukana on tuttu 
aikuinen.



Tälle rastille voi varata paperia ja kyniä piirtämistä varten. 
Helpointa on, jos tarjolla on myös penkki ja pöytä. 

Rasti toimii kyllä niinkin, että kävijä ajattelee tekevänsä 
piirtämisen kotona myöhenmin.

Tämän rastin voi laittaa lähelle paikkaa, johon kuka tahansa voi 
sytyttää muistokynttilän. 
Rastilla on hyvä olla opas, jonka kanssa voi halutessaan keskustella. 

Voisiko rastilla olla joku, jonka kädestä voi ottaa kiinni, jos on tullut 
hautausmaalle yksin?



Tälle rastille tarvitaan piirustusmahdollisuus. Hyvä vaihtoehto voi 
olla esim. jokin seinä tai muu taso, johon voi piirtää esim. 
katuliiduilla. Tämän toteuttamiseen voi kysyä neuvoa paikallisilta 
taiteilijoilta tai kuvataideopettajilta. 

Rasti sopii hyvin myös sisätilaan.

Tähän rastiin pitää muistaa lisätä seurakunnan yhteystiedot. 
Suunnitelkaa etukäteen, kuka tai ketkä vastaavat ihmisille 
viimeistää  seuraavan viikon sisällä.

Vaihtoehtoisesti rastilla voi olla jaossa kortteja, joissa on 
seurakunnan yhteystideot.  

Pyhäinpäivän materiaalipaketissa on enkelikorttipohja, 
josta kuva tässä alla.

Kysy lisää anita.ahtiainen@lastenjanuortenkeskus.fi
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