
Hautajaiset

Kerään 
talteen kaikki 

yhteiset 
muistot.

VÄRITÄ JA KERRO.
Väritä esineet, joista 
myös sinulla on 
muistoja.
Kerro muille, millaisia.



Pian taas 
tavataan!
Terveisin 
Jeesus. 

Pulmu, 
minulla on 
surullinen 

mieli.

TUNNISTA OIKEA JA YMPYRÖI.
Pappi piirtää hiekalla ristin arkun 

kanteen.
Mikä näistä on oikea kuvio?

JATKA SARJAA.
Hautajaiset ovat muistojen ja ikävöimisen juhla.

Mikä tulee surun ja kyynelten jälkeen?

LASKE JA VÄRITÄ.
Jokainen hautajaisvieras on 

tuonut mukanaan yhden ruusun.
Kuinka monta vierasta on 

yhteensä?
Montako ruusua löydät kuvasta?

Väritä ruusut ja oikea numero.

TUTKI JA YMPYRÖI.
Hautajaisissa 

pukeudutaan usein 
mustaan.

Mikä näistä on surun väri?



VÄRITÄ HAUDALLE 
LASKETUT KUKAT.

Kuollut lasketaan hautaan 
arkussa tai uurnassa.

Kukat ovat rakkauden ja 
kiitoksen merkki.

Hautajaisissa 
myös

iloitaan, Päkä. 
Yhteisestä 
elämästä.



PÄKÄ JA PULMU HAUTAJAISISSA
ILTASATU PÄKÄN JA PULMUN YSTÄVÄLLE

Hautajaiset ovat elämän viimeinen juhla. Silloin muistellaan ja hyvästellään. 
        Kuollut on pantu kauniisti arkkuun. Arkku tuodaan kirkon tai kappelin alttarille. 
Kanttori soittaa kauniin sävelmän. Yhdessä lauletaan lohdullinen virsi. 
        – Entä jos minua itkettää liikaa? kysyy Päkä.
        – Voit itkeä vaikka hautajaiset alusta loppuun, sanoo Pulmu. – Hautajaiset ovat 
ikävöimistä varten.
        Hautajaisissa ihmisillä on usein mustat vaatteet. Onneksi muistokukissa on kirkkaita 
värejä. 
        – Kukat ovat terveisiä, sanoo Päkä.
        – Kukat ovat terveisiä, sanoo Pulmu. 
        Kun kaikki ovat vieneet kukkaterveisensä arkun luo, pappi puhuu rohkaisevia sanoja. 
Sitten pappi ottaa pitkävartiseen lapioon hiekkaa ja piirtää hiekalla ristin arkun kanteen. 
Hän siunaa kuolleen ja toivottaa hänelle hyvää matkaa. 
        – Taivaassa tavataan. Niin pappi sanoo, Pulmu kertoo.
        Lopuksi arkku kannetaan alttarilta hautaan. Hauta on maahan kaivettu lepopaikka. 
        – Eikö siellä ole yksinäistä? kysyy Päkä.
        – Ei, sanoo Pulmu. – Kuollut ei enää ajattele mitään. Hän on turvassa.
Jumala ja me muistamme hänet aina.
        Sitten syödään ja kerrotaan yhteisistä hetkistä. Ihmisiä naurattaa. 
        – Entä jos minua naurattaa liikaa? kysyy Päkä.
        – Et voi nauraa liikaa, sanoo Pulmu. – Hautajaiset ovat elämästä iloitsemista varten.

Päkän iltarukous:
Elämä on kaunis paikka.

Muista, Jeesus, minut,
välillä kai ehkä vaikka

unohdankin sinut.
Samaan syliin kaikki rakkaat

elävät ja kuolleet pakkaa.


