
YHDISTÄ VIIVALLA JA VÄRITÄ.
Tutkimuspartiolaiset muistelevat isoisää.
Mikä esineistä kuuluu mihinkin muistoon?
Vedä viiva esineestä oikeaan puhekuplaan.
Väritä esineet.

Entä kun 
kahlattiin 

kaislikossa!
Muistan 
ihanat 

uimaretket.

Minä opin 
veistämään 

kaarnalaivan.

Parasta oli, 
kun luettiin 

ääneen.

Hautajaiset
TUTKIMUSPARTIO SEIKKAILEE



Pian taas 
tavataan!
Terveisin 
Jeesus. 

TUNNISTA JA YHDISTÄ 
VIIVALLA.

Pappi piirtää hiekalla ristin 
arkun kanteen.

Mikä kuvio on syntymän symboli?
Mikä kuvio on kuoleman symboli?

RATKAISE.
Hautajaisissa 

pukeudutaan usein 
mustaan.

Seuraa viivaa mustasta ja 
selvitä, mikä toinen on 

surun väri.
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Minua 
itkettää.
On niin 

surullista.

Ja nauraa 
kaikille 
iloisille 

muistoille.



Nyt saa 
itkeä.

JATKA SARJAA VÄRITTÄMÄLLÄ.
Hautajaisissa itketään.

Se kertoo surusta ja rakkaudesta.
Mikä tulee surun ja kyynelten jälkeen?
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LASKE JA VÄRITÄ.
Hautajaisissa arkulle 

lasketaan kukkia.
Väritä samanlaiset kukat 

samanvärisiksi.
Ratkaise laskutehtävät.



ISOISÄN HAUTAJAISISSA
Tuulin isoisä on kuollut. Tuuli katselee puhelimestaan valokuvia, joissa isoisä ilmeilee. 
        Tuuli on ollut katsomassa isoisää arkussa. Kuolleena isoisä on näyttänyt tutulta ja 
vieraalta. Tuuli on laittanut piirustuksen mökkirannasta isoisän mukaan. Vene on vähän liian 
paksu, mutta kyllä isoisä tunnistaa.
        Hautajaisissa isoisän arkku kannetaan siunauskappelin alttarin eteen. Arkun päällä on 
Tuulin ja äidin valitsemia kukkia. Iiriksiä. Niin kuin mökkirannassa.
        Tuulin serkku laulaa isoisän iltalaulun. Kaikkia itkettää. Tuuli potkii tuolinjalkaa niin, että 
äidin pitää kieltää. Sitten he menevät enojen ja tätien ja serkkujen kanssa isoisän arkun 
viereen ja laittavat arkun päälle lisää iiriksiä. Tuulillakin on oma kukka.
        Pappi sanoo, että kuolema on uusi syntymäpäivä. Nyt alkaa isoisän elämä Jumalan luona. 
Miksi Jumalan pitäisi saada soudella isoisän kanssa? ihmettelee Tuuli. Sitten pappi ottaa 
hiekkaa pitkävartiseen lapioon ja piirtää arkun kannelle jotakin. Tuuli kurottelee, mutta ei 
näe.
        – Se on risti, sanoo pappi. – Samanlainen piirrettiin isoisän otsaan ja rintaan, kun hänet 
vauvana kastettiin.
        Pappi siunaa isoisän. Hän sanoo, että isoisän pitää muuttua maaksi. Ja että Jeesus 
herättää hänet viimeisenä päivänä.
        Isoveli, isot serkut ja enot kantavat isoisän arkun hautausmaalle. Isoäidin haudan 
kohdalla on syvä kuoppa. Sinne isoisän arkku lasketaan. Kaikki heittävät hiekkaa vuorotellen 
niin, että arkku peittyy. 
        – Siellä isoisä on turvassa, äiti sanoo, ja häntäkin itkettää. – Nyt meidän täytyy itkeä niin 
kauan kuin itkua riittää. Niin rakas isoisä meillä oli.

Surullisen päivän 
iltarukous:

Kiitos surusta, Jeesus,
se kertoo, miten rakkaita olimme.

Muistamme toisemme aina.


