
PÄKÄ JA PULMU MENEVÄT KIRKKOON
ILTASATU PÄKÄN JA PULMUN YSTÄVÄLLE

On sunnuntai. Pulmu ja Päkä menevät kirkkoon. 
        – Shh! Tämä on hiljaisuuden talo, kuiskaa Pulmu. 
        Juuri silloin urut pärähtävät soimaan. Vieressä istuva mies veisaa suu ammollaan.
        – Miksi täällä sitten on koko ajan niin kova meteli? ihmettelee Päkä.
        Päkä ei halua istua paikoillaan. Päkä haluaa nähdä, mitä kirkossa on. 
        – Aika monta tuolia, Päkä sanoo. – Kokeillaanko niitä kaikkia?
        Päkä kokeilee, paljonko virsikirja painaa. Se painaa saman verran kuin toinen virsikirja. 
        – Jos olisin virsikirja, olisin erilainen kuin muut, sanoo Päkä.
        Pulmu ja Päkä käyvät kokeilemassa urkuja. PIIP, sanoo urkupilli ihan väärässä kohdassa. 
Kanttori nauraa hihittää. Nuottikirja putoaa, kops.
        – Shh! sanoo Päkä. – Tämä on hiljaisuuden talo.
        Pulmu ja Päkä kokeilevat lukupulpettia.
        – Mitä luetaan? kysyy Päkä.
        – Evankeliumia, sanoo Pulmu. – Jeesuksesta.
        Sitten Pulmu näkee seinässä kyyhkysen kuvan.
        – Tuo olen minä, Pulmu sanoo.
        Onneksi rukouskynttelikössä on vielä tilaa Pulmun ja Päkän kynttilöille.
        – Tämä kynttilä toivoo kaikille hyvää, Pulmu sanoo.
        – Tämä lämmittää meitä, Päkä sanoo.
        Pulmu ja Päkä menevät alttarille. 
        – Tässä ollaan polvillaan ja 
otetaan vastaan siunauksia, sanoo Pulmu.
        – Antaa tulla vaan, sanoo Päkä. 

Jeesus,
tuu etsimään!

Täällä huutaa Päkä.
Kun olen piilossa yksin,

Jeesus, tuu etsimään.



Avaa ovi ja astu sisään.
Kirkko on rukouksen talo 
ja Jeesuksen ystävien olohuone.

Messu

Mennään
kirkkoon!

Minä olen 
täällä jo!

VÄRITÄ JA KERRO.
Väritä kulkuvälineet 
siinä järjestyksessä, 
missä haluaisit niitä 
käyttää.



VÄRITÄ RISTI.
Mistä merkistä kirkon tuntee?Kulje ja 

katsele. 
Tällaista 

kirkossa on.

VÄRITÄ.
Kaste tekee kirkon 

jäseneksi.
Siksi kirkossa on aina 

kastemalja.

Piirrä alttarin 
kynttilöihin liekit.

Kynttilä on rukouksen 
merkki.

Väritä alttarin 
kukat.

SEURAA VIIVAA.
Kuka tänään 

saarnaa?

VÄRITÄ.
Alttari on polvistumisen paikka.

Se on myös ruokapöytä. 
Siinä nautitaan kristittyjen 
yhteinen ateria, ehtoollinen.

ETSI JA VÄRITÄ.

Kuinka monta ristiä löydät?
Väritä oikea numero.



Katto
on korkealla. Urut 

jylisevät.
Välillä on 

hiirenhiljaista.

MITKÄ NUMEROT?
Kirkon lauluja sanotaan virsiksi.

Virsitaulu näyttää virren numeron.
Mitkä kaksi numeroa tulevat 

seuraavaksi?

3 0 
4 0
_ _

SEURAA VIIVAA.
Lukupulpetissa luetaan päivän 

evankeliumi.
Kenen vuoro on tänään?

KUKA JAKAA OMASTAAN?
Tämä on kolehtihaavi. 

Siihen kerätään rahaa niille, 
jotka juuri nyt tarvitsevat apua.

Kiitos, Päkä ja Pulmu.


