
PÄKÄ HALUAA LAMMASTARRAN
ILTASATU PÄKÄN JA PULMUN YSTÄVÄLLE

Tässä on Päkä Nurmijärveläinen. Hän on juuri astunut ajassa taaksepäin 190 vuotta. Onpa 
Yli-Paakan talon tuvassa lapsia. He ovat tulleet Berghin sedän pyhäkouluun. Tukat on kammattu 
vedellä sileiksi. (Myös Päkä on yrittänyt, mutta kiharat eivät ole oienneet.) Kaikki ovat pukeneet 
juhlavaatteet päälleen, ja leteissä on leveät nauhat. Onhan sunnuntai, pyhäpäivä.
        – Mikä tämä on? setä kysyy ja piirtää tauluun kirjaimen. 
        Päkä ei ole nähnyt kirjainta koskaan ennen. Mutta Susi Sileän muinaisvaari tietää, koska se 
on hänen sukunsa kirjain S. Pyhäkoulussa harjoitellaan kirjaimia, jotta kaikki pyhäkoululaiset 
oppisivat lukemaan virsikirjaa, Raamattua ja sanomalehteä.
        – Minun kirjaimeni on P, sanoo Päkä. 
        Setä kirjoittaa tauluun kirjaimen P. 
        Sitten veisataan. Se tarkoittaa laulamista. Päkä ihailee, kun isommat lapset osaavat koko 
virren ulkoa. Setä lukee Raamatusta kertomuksen, jossa Jeesus siunaa lapsia. Antakaa lasten 
tulla, Jeesus sanoo oppilailleen, jotka yrittävät estää lapsia. Pyhäkoulu on ihan lasten valtakunta.
        Kun setä on lukenut pyhäkoulun loppurukouksen, lapset menevät jonoon. Nyt saadaan 
lammastarrat, arvelee Päkä. Hän on aina saanut sellaisen pyhäkoulussa. Lampaan saa liimata 
pyhäkoulutauluun merkiksi siitä, oli mukana. 
        Setä katsoo Päkää ihmeissään. Hän ei ole kuullutkaan lammastarroista. Mutta kauniita 
pieniä kuvia sedällä on laatikossa. Jokainen saa yhden. Päkän kuvassa Jeesus on nostanut pienen 
karitsan olkapäälleen. 
        – Tuo olen minä! riemastuu Päkä. – Kuinka monta yötä pitää nukkua, että pääsen taas 
pyhäkouluun?



VÄRITÄ  OIKEAT ASIAT.
Mitä pyhäkoulussa 
saattaa tarvita?

 Pyhäkoulu
Pyhäkoulu

on ihan lasten 
valtakunta.



 Iltarukous Annukka Saarinen

1.

Kulje Päkän pyhäkoulurata:

SYTYTÄ
KYNTTILÄ 

PIIRTÄMÄLLÄ 
SIIHEN 
LIEKKI.

2.  MILTÄ NYT TUNTUU? 
YMPYRÖI SOPIVA ILME.

5.
MIETI KYSYMYS,

JOHON HALUAISIT LÖYTÄÄ VASTAUKSEN.

[silitä päätä]
[piirrä sormella kysymysmerkki]
[naputtele sormilla selkään]
[silitä kämmenellä päästä alaselkään]
[taputtele kämmenellä selkää]
[piirrä kämmenellä kysymysmerkki]
[silittele hartioita]
[ja alas käsivarsia.]

Kaikki aamun ajatukset, 
kaikki päivän pähkäilyt, 
kaikki illan ihmetykset 
Suuren suojaan silitän, 
Taivaan talteen taputan. 
Kaikkea en ymmärrä,  
silti lepään sylissä  
tallella ja turvassa.

9.OPETELLAAN ILTARUKOUS. 
PIIRRÄ RUKOUS TOISEN SELKÄÄN.

6.
VÄRITÄ OIKEA LUKU.
Kuinka monta ristiä, 
Jeesuksen merkkiä, 

löydät kuvasta.

7. HARJOITTELE SÄESTYSTÄ.
tap = taputa kämmenin,

tip = taputa sormien päillä pöytää
tap – tip – tip – tap – tip – tip – 

tap

OIKEA VASTAUS KANNEN TEHTÄVÄÄN.
Kaikki saattavat olla tarpeen. Koskaan ei tiedä, mitä pyhäkoulussa tällä kertaa tapahtuu.



 MILTÄ NYT TUNTUU? 
YMPYRÖI SOPIVA ILME.

3.
LAULA PÄKÄN KANSSA.

Jumalan kämmenellä ei pelkää lintunen.
Jumalan kämmenellä ei pelkää ihminen.
Kaikille tilaa riittää, kaikille paikkoja on.

Jumalan kämmenellä ei kukaan ole turvaton.

RATKAISE PÄKÄN PULMA. 
MIKÄ SANA KUULUU 

LAUSEESEEN?

Rakasta lähimmäistäsi 
niin kuin
            jäätelöä,
            itseäsi,
            äitiäsi.

4.

8.

JATKA SARJAA.
MITÄ PULMU TARVITSEE PIHAPYHÄKOULUSSA SADEPÄIVÄNÄ?


