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 VINKKIAUKEAMA (SAA KOPIOIDA)

PÄÄSIÄISEEN 
TUTUSTUMASSA

PÄÄSIÄISEN TAPAHTUMAT – RAAMATTUTEHTÄVÄ

Etsikää Raamatusta alla luetellut kohdat ja järjestä-
kää ne oikeaan järjestykseen. 

Luukkaan evankeliumi luku 22 jakeet 14-20
Luukkaan evankeliumi luku 22 jakeet 39-46
Johanneksen evankeliumi luku 12 jakeet 12-19
Luukkaan evankeliumi luku 23 jakeet 44-47 
Matteuksen evankeliumi luku 28 jakeet 1-8 

Oikea järjestys: Joh. 12:12-19, Luuk. 22:14-20, 
Luuk.22:39-46, Luuk. 23:44-47, Matt. 28:1-8 

Tällä kertaa Vinkkiaukeaman aiheena 
on Pääsiäinen ja Raamattuun tutustu-

minen. Iloa pääsiäiseesi!

PÄÄSIÄISKUKKOTYÖ

Perinteinen pääsiäiskukkotyö on työkaverilta saatu 
ihana pääsiäisidea. Pääsiäiskukon alle voi kätkeä 
suklaamunan, jolloin kukko pysyy ylväänä pystyssä.

HUOM! Kaavat löytyvät SKOL:n nettisivuilta 
www.skol.fi 

Tarvittavat välineet: 
• työn kaavat
• eri värisiä huopakankaita
• helmiä
• askartelusilmät
• vanua
• sakset
• teräväkärkinen ompeluneula
• puuvillalankaa

1. Printtaa kaavat SKOL:n nettisivuilta ja leikkaa ne 
tarkasti. Piirrä kaavat kankaalle ja leikkaa ne. 

2. Ompele kukon helman alaosa pykäpistoilla. 
Tämän vaiheen voi tarvittaessa myös jättää 
tekemättä.

3. Koristele kukon helma helmillä. Kiinnitä ne 
ompelemalla.

4. Taita helma leveyssuunnassa kaksin kerroin ja 
ompele sauma pienillä etu- tai aivipistoilla. Mikäli 
et tahdo, että ommel näkyy työssä, voit kään-
tää työn nurinpäin ja tehdä ompeleen nurjalle 
puolelle.  

5. Kiinnitä kukon pää nuppineuloilla työhön. Kiinnitä 
saumojen sisään kukon nokka ja heltan alaosa. 
Heltan yläosa kiinnitetään kukon päähän kaksin 
kerroin yläkautta. 

6. Ompele kukon pää helman yläosaan kiinni. Aset-
tele kukon pää helman päälle. Anna saumojen 
mennä n. 1-2 cm päällekkäin. Huomioi, ettet 
ompele työtä ”tukkoon”! Laita käsi työn sisään 
ja varmista, että ompelet kerrallaan vain kaksi 
saumaa ja että kierrät työssä ympäri. Ompele 
pienillä peruspistoilla.

7. Helttojen kohdalla ommellaan välillä jopa neljä 
kerrosta yhteen. Nokka ja heltan alaosa tule-
vat saumojen sisään. Heltan yläosa kiinnittyy 
pään yläosaan ulkokautta. Ompele pienillä 
peruspistoilla. 

8. Liimaa työhön askartelusilmät. 
9. Laita kukon päähän himan vanua, niin pää pysyy 

ylväänä pystyssä.
10. Asettele kukko suklaamunan päälle odottamaan 

pääsiäistä!

PÄÄSIÄISEN NETTIVINKIT:

Lastenkirkon Raamattu-videoista löytyy Legoilla 
kuvitetut videopätkät sekä pääsiäisen että joulun 
tapahtumista. Pääsiäisen tapahtumat on jaettu 
seitsemään 1-2 minuutin videopätkään, ja niiden 
avulla on helppo kerrata, mitä Raamatussa kerrotaan 
pääsiäisen tapahtumista. Videot soveltuvat hyvin 
alakouluikäisille oppilaille. 

Videot löytyvät Lastenkirkon etusivulta kohdasta 
Lastenkirkon Raamattu-videot. Lastenkirkon sivuilta 
löytyy myös erityisesti 1-2-luokkalaisille sopivat 
pääsiäisaiheiset Siljan pääsiäispuutarhavideot. Ne 
löytyvät etusivulta kohdasta Lastenkirkon juhlat.

Lastenkirkon sivut löytyvät osoitteesta  
www.lastenkirkko.fi.

Tutustu myös eri seurakuntien tarjontaan. Esimer-
kiksi Tampereen seurakuntien Lasten katedraalissa 
on tehty videoita, joissa kerrotaan nukketeatterin 
keinoin Raamatun tapahtumia. n

Teksti ja tehtävät Niina Anttila ja  
Marianne Kurki  u  Kuva Marianne Kurki


