
PÄKÄ PÄÄSEE JOULUN TARINAAN
ILTASATU PÄKÄN JA PULMUN YSTÄVÄLLE

Pane silmät kiinni, niin näet, miten Päkä on pukenut päälleen lampaan puvun ja asettunut lähelle 
nuotiota nukkumaan. Päkä on päässyt mukaan joulun kertomukseen. On yö, ja ulkona niityllä on 
pimeää. Vain paimenet valvovat.
        Yhtäkkiä syttyy iso valo. Paimenet säikähtävät. Se kuuluu tarinaan, ja siksi Päkä jatkaa uniaan 
kuin mitään ei olisi tapahtunut.
        Iso valo on enkeli, joka tulee kertomaan paimenille, että Jeesus on syntynyt. Jeesus on 
ihmeellinen lapsi ja pelastaa maailman. Hän nukkuu tässä lähellä, ja paimenien kannattaisi 
mennä häntä katsomaan, sanoo enkeli.
        Niin paimenet päättävät tehdä, ja lampaat herätetään. Päkä haukottelee ja venyttää 
turkkiaan. Turkki puristaa ja kutittaa, mutta sellaisia vaatteet usein ovat. 
        Jeesuksen koti on eläinten suojaksi rakennettu huone. Jeesuksen isä ja äiti ovat asettuneet 
Jeesuksen sängyn viereen ihailemaan vauvaa. Härkä ja aasi seisovat heidän takanaan kuin 
mummi ja ukki Päkän näkemässä perhekuvassa. 
        Paimenet ovat odottaneet kauan maailman pelastajaa. He menevät polvilleen päästäkseen 
lähelle ja nähdäkseen Jeesuksen oikein tarkkaan. Yksi lampaista yrittää hamuta heinää Jeesuksen 
sängystä. Silloin Päkä huomaa, että sänky onkin ruoka-astia.
        Siinä samassa suuri tähti valaisee Jeesuksen pienen perheen. Tähti on kulkenut kaukaa 
itäisiltä mailta ja johdattanut aavikon halki kolme kamelia ja kolme viisasta miestä. Hekin 
haluavat tulla tervehtimään ihmeellistä vauvaa. Suuri tähti on suuren kuninkaan syntymisen 
merkki.
        Viisaat miehet tuovat vauvalle lahjoja. Päkä haistelee ihanaa tuoksua. Se rauhoittelee 
hyppiväistä mieltään ja hyräilee jouluvirren.

Sytytän kynttilän pienen
joulua rakentamaan.

Vähän kai hermona lienen,
kun menen nukkumaan.

Tule jo pian, Jeesus.



SYTYTÄ ADVENTIN KYNTTILÄT.

Joulua kohti kasvaa Jeesuksen valo.

Piirrä oikea määrä liekkejä jokaisen 
adventtisunnuntain kynttelikköön.

1. adventtisunnuntai              2. adventtisunnuntai              3. adventtisunnuntai              4. adventtisunnuntai

Joulu



ETSI JA YMPYRÖI.

Joulupallot odottavat jo 
joulukuusta.

Löydätkö kolme 
samanlaista?

PIIRRÄ JA VÄRITÄ.

Väritä Jeesus-vauva. 
Piirrä sille 

ensimmäinen hymy.

VÄRITÄ HYASINTIT.

Tiesitkö, että 
adventin värejä ovat 

sininen ja violetti?

LASKE JA YMPYRÖI OIKEA VASTAUS.

Kuinka monta lammasta on kuvassa?

Joulu on jo 
täällä!

PIIRRÄ JA VÄRITÄ.

Piirrä 
piparkakku-ukolle 

silmät, suu ja 
napit.



PIIRRÄ RASTI PÄÄLLE.

Mitkä eivät kuulu jouluun?

Mennään 
katsomaan!

SEURAA VIIVAA JA RATKAISE.

Mikä johdatti paimenet ja 
tietäjät Jeesus-vauvan luo?


