RAAMATTUA LEIKKIEN

Miksi kuusen latvassa on tähti?

JA MUITA JOULUN ODOTUKSEN
SYMBOLEITA
TEKSTI Kaisa Aitlahti ja Aulikki Mäkinen KUVAT Kaisa Aitlahti ja Satu Reinikainen

Seuraavilla sivuilla avautuva Joulun
odotus -lattiakuva kutsuu matkalle
kohti joulun lahjaa. Jumalan kansa oli
odottanut Messiasta, uutta kuningasta ja pelastajaa, kauan. Joskus se, mitä
ihmiset odottavat, onkin toteutuessaan ihan toisenlaista kuin mitä on
osattu odottaa. Moni ei varmaankaan
osannut ajatella, että Messias olisi pieni vauva.
Usein Jumalan suunnitelma on
toisenlainen kuin ihmisten suunnitelma. Sitä ei ehkä ensin edes tunnista
odotuksen toteutumiseksi. Joskus ihmiset eivät pidä Jumalan toteuttamaa
suunnitelmaa ollenkaan hyvänä tai
eivät huomaa sen tärkeyttä. Usein Jumala yllättää meidät.
Lapsen kokemusmaailmassa adventin ajalle on leimallista odotus.
Se voi tuntua joskus hermostuttavan
pitkältä: montako yötä vielä jouluun?
Miksi en saa avata kaikkia luukkuja
kerralla? Suureen juhlaan valmistaudutaan eri tavoin. Ulkoinen valmistautuminen näkyy arjen ympäristöissä: niin kotona, päiväkodissa,
koulussa, kirkossa, kaduilla kuin
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kauppakeskuksissakin on nähtävissä monia symboleita, joilla on oma
jouluun liittyvä merkityksensä. Talli
ja tähti puhuvat kieltä, jota jokaisen
on tärkeää osata tulkita uskontojen ja
kulttuurien moninaisuuden keskellä.
Tähti ei ole sattumalta joulukuusen
latvan koriste ja joulun hahmojen kerääntymisellä talliin majatalon sijaan
on syynsä. Ehkä oli tarkoitus, että
eläimetkin pääsivät mukaan ensimmäisen joulun juhlaan.
Joulun kertomuksessa oljet kertovat köyhyydestä, keskeneräisyydestä, mutkalle menneistä suunnitelmista ja epätäydellisyydestä. Monet
odottivat joulua, mutta sitä varten
ei ollut valmiina hienoja puitteita.
Oljilla pehmennetty seimi sopi kehdoksi, talli Jumalan Pojan synnyinpaikaksi, tähden valo näyttämään
tietä ja eläinten ihmettely ja lämpö
turvaamaan uuden elämän alkua.
Juuri tallissa, olkien keskellä, Jumala
päätti tulla ihmiseksi. Jumala tulee
luoksemme pienessä lapsessa – kaikkialle sinne ja kaikkeen siihen, missä
me olemme köyhiä.

Tässä kertomuksessa kuljetaan
adventin matkaa tutkien, ketkä ja
millaiset asiat voisivat auttaa meitä odottamaan joulua ja kulkemaan
joulun lahjaa kohti. Kertomuksen voi
jakaa neljään osaan, joista jokaisessa
avataan yksi joulunodotuksen paketti lisää, tai sen voi kertoa kerralla.
Kertomus ei etene adventtisunnuntaiden vaan tallin, eläinten, olkien
ja tähden teemoissa, joten siinä voi
edetä omalle ryhmälle sopivassa rytmissä. Jos kertomusta jatketaan eri
kerroilla, voidaan rakennettua kuvaa
säilyttää väliin jäävä aika tallessa tai
se voidaan rakentaa aina uudelleen
siihen saakka, mihin edellisellä kerralla päästiin.
Ohjaaja antaa reilusti tilaa osallistujien assosiaatioille, kokemuksille
ja ideoille koko kertomuksen ajan
esittämällä avoimia kysymyksiä ja
malttamalla kuunnella useita erilaisia
vastauksia.
Yhdessä rakennettavan lattiakuvan
tai valokuvan siitä voi lopuksi viedä
muidenkin nähtäväksi joulukirkkoon
tai muuhun sopivaan paikkaan.
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TARVIKKEET

• pyöreä, suuri ruskea liina
• puisia palikoita (tai esim. Duploja)
• vihreitä liinoja
• eläimiä (lampaita, aasi
ja härkä muiden mukana)
• paimen
• sininen ja ruskea sifonkihuivi
tai pieni, pehmeä liina
• lyhyitä oljenpätkiä tai heinää
• vati tai kori
• sininen liina
• suuri tähti
• Jeesus-lapsi (voi olla myös
symbolinen)
• pieni tähti annettavaksi jokaiselle
osallistujalle mukaan (esim.
huovasta, puusta tai pahvista)

VALMISTAUTUMINEN

Jokaiselle varataan piirissä oma tuoli.
Ohjaaja valmistelee joulun odotuksen
neljä pakettia etukäteen:
• Pyöreän, suuren ruskean liinan sisään laitetaan palikoita. Liinan reunat
taitellaan niin, että paketti pysyy peitettynä, vaikka sitä kosketetaan. Jos
liina ei riitä peittämän pakettia hyvin,
voi käyttää useita ruskeita liinoja.
• Vihreään liinaan laitetaan eläinhahmoja, myös aasi ja härkä. Pussi solmitaan säkiksi.
• Ruskeaan sifonkihuiviin tai liinaan
kääritään olkia ja paketti kääritään siniseen sifonkihuiviin tai liinaan.
• Suuri tähti asetetaan vadille tai koriin, jonka päälle asetellaan sininen
liina.
Ohjaaja valmistautuu myös olemaan
dialogissa ryhmän ja teeman kanssa.
Leikkisyys ja yhteinen kokemusten ja
ajatusten jakaminen on lattiakuvissa
erityisen tärkeää – ohjaaja kutsuu ja
ohjaa toimimaan ja ajattelemaan yhdessä. Kertomus täydentyy ja muokkautuu yhdessä ryhmän kanssa. Myös
yhteisestä kuvasta tulee aina omanlaisensa, sen tehneen ryhmän näköinen.

JOULUN AIKA

Uusi lattiakuva
vie adventin matkalle
YHTEISELLE MATKALLE

Lauletaan Pienet kellot soittavat LV 15 ensimmäinen säkeistö.
Noustaan piirissä seisomaan ja keskitytään olemaan läsnä tässä ja nyt.
Ohjaaja kutsuu:
Asetu seisomaan tukevasti. Tunne jalkapohjat alustalla. Tunne varpaat, päkiät, jalkapohjien ulkosyrjät ja kantapäät maata vasten. Vaihtele painopistettä siirtämällä painoa kevyesti jalkapohjan osalta toiselle: ensin varpaille,
sitten kantapäille, jalkojen ulkosyrjille ja sieltä päkiöille. Uudelleen: varpaat, kantapäät, ulkosyrjät, päkiät. Anna liikkeen jatkua rauhassa, omaan
tahtiisi, kuin pyörisit pientä ympyrää.
Asetu sitten uudelleen seisomaan tasaisesti koko jalkapohjilla. Pyöräytä
hartioita muutaman kerran ja anna niiden asettua paikoilleen. Ojenna niska
suoraksi ja pää pystyyn. Ole hetki rauhassa ja hengitä syvään. Tunnustele
oloasi ja asentoasi. Ole rauhassa.
Istu omalle paikallesi ja anna katseesi kiertää piirissä: keiden välissä istun?
Annetaan katseiden kohdata. Näenkö kaikkien kasvot piirissä? Onpa ihanaa, että me kaikki olemme tässä! Mitä sinä odotat joululta, mistä pidät
joulussa?

”Se
väh

Piirretään vieruskaverin selkään joulun odotukseen
liittyviä asioita (piparit, kynttilä, kuusi, kinkku, puuro, lahja, laulu, joulukalenteri…) ja arvataan, mitä
selkään on piirretty. Vanhemmat voivat piirtää ensin
lapsille ja lapset vanhemmille, ohjaaja voi piirtää yhdelle osallistujalle kerrallaan tai parit toisilleen niin
että muut näkevät, mitä piirretään. Muut katsovat ja
auttavat piirretyn asian arvaamisessa tarvittaessa.

Mitä kaikkea selkään piirrettiin? Millaisia asioita joulun odotukseen liittyy?
Odotamme kaikkea tätä ihanaa. Joulu ei tule yllättäen, vaan siihen valmistaudutaan niin kuin suureen juhlaan aina. Miten lapset valmistautuvat jouluun? Entä aikuiset?
Joulua edeltävällä valmistautumisen ja odotuksen ajalla on oma nimi, adventti. Odottaminen, adventin aika, on osa juhlaa – se tekee juhlasta vielä
ihanamman. Joulu avautuu vähä vähältä niin kuin joulukalenteri. Millaisia
joulukalentereita on olemassa?
Meistä monella on joulukalenteri. Sen kanssa kuljetaan päivä kerrallaan
lähemmäs suurta juhlaa. Joudun odottamaan seuraavaan päivään, että
saan avata seuraavan luukun. Mutta en odota yksin, me kaikki odotamme
yhdessä. Kun maltan odottaa, joka päivälle riittää uusi luukku avattavaksi
jouluun asti.
Mistä muusta kuin joulukalenterista huomaa (esim. kerhossa, kirkossa, kaduilla, koulussa tai kotona), että tullaan lähemmäksi joulua?
Joulu on suuri juhla, jota monet odottavat. Mekin odotamme joulua. Onkohan vielä muita, jotka odottavat joulua?
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1

ENSIMMÄINEN PAKETTI

Otetaan esiin ensimmäinen, ruskea paketti. Paketti tuodaan piirin keskelle lattialle.
Haluatko käydä tunnustelemassa, mitä paketissa voisi olla?
Halukkaat käyvät tunnustelemassa pakettia ja kertovat havainnoistaan: miltä paketin sisältö tuntuu? Mitä siellä voisi olla?
Avataan paketti niin, että osallistuja kerrallaan käy avaamassa
sitä vähän lisää. Lopulta kaikki palikat tulevat esiin ja liina niiden alla levitetään suoraksi.
Rakennetaan palikoista jotain, mikä auttaa meitä odottamaan joulua: rakennetaan talli.
Jos palikoita jää yli tallin rakentamisen jälkeen, voidaan miettiä
mitä niistä voisi rakentaa: esim. tallin pihapiirin aitoineen. Jos
palikoita jää kuitenkin yli, ne voidaan kerätä esimerkiksi koriin
ja viedä sivupöydälle.
Nyt talli on valmis. Tulipa siitä hieno! Mutta ihan vielä ei ole
joulun aika. Täytyy odottaa vielä vähän.

TOINEN PAKETTI

Otetaan esiin toinen paketti, vihreä säkki. Säkki kulkee osallistujalta toiselle ja sitä tunnustellaan, mutta ei sanota arvauksia ääneen. Kun kaikki ovat saaneet tunnustella: mitä ääniä paketista
voisi kuulua? Leikitään eläinten äänillä toistamalla perässä yhden
osallistujan tuottama ääni kerrallaan.
Laitetaan silmät kiinni. Saat rauhassa odottaa, että sinulle tapahtuu jotain hyvää: kun tulen kohdallesi, saat valita tästä
säkistä silmät kiinni yhden itsellesi.
Ohjaaja kulkee piirissä ja antaa jokaisen valita eläimen. Tutkitaan
eläimiä ensin silmät kiinni. Sitten avataan silmät ja katsotaan,
mitä erilaisia eläimiä piirissä on.
Tämä talli sijaitsee Betlehemin kaupungissa. Sen ympärillä on
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Toinen paketti. Tunnustellaan
mitä siellä voisi olla.
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Toinen paketti. Valitaan
säkistä eläimiä.

Ensimmäinen paketti.
Haluatko käydä
tunnustelemassa,
mitä paketissa
voisi olla?

3

2

Ensimmäinen paketti. Avataan paketti
niin, että osallistuja kerrallaan käy avaamassa sitä vähän lisää.

Ensimmäinen paketti.
Rakennetaan palikoista talli.

suuria niittyjä.
Asetellaan yhdessä säkistä ja muista vihreistä liinoista tai kankaista niitty tallin ympärille.
Siellä eläimet laiduntavat ja sieltä ne löytävät syötävää. Välillä eläimet tarvitsevat suojaa. Talli on sitä varten. Käy nyt
viemässä oma eläimesi haluamaasi paikkaan.
Jos eläimiä on enemmän kuin osallistujia, ohjaaja pyytää muutamaa osallistujista viemään ne kuvaan haluamaansa paikkaan.
(Ohjaaja sanoittaa sen mukaan, miten eläimet on aseteltu kuvaan.) Sekä niityllä että tallissa on eläimiä. Paimen huolehtii
eläimistä (asetetaan paimen niitylle). Myös paimen ja eläimet
auttavat meitä odottamaan joulua, mutta vielä ei ole joulun
aika – edelleen täytyy odottaa.
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Toinen paketti. Laitetaan eläimet
talliin ja paimen niitylle.

7

Kolmas paketti. Laitetaan oljet
talliin eläinten ja Marian ja
Joosefin pehmikkeeksi.

KOLMAS PAKETTI

Otetaan esiin kolmas, sininen paketti. Se
kiertää piirissä ja sitä haistellaan. Miltä se
tuoksuu?
Ohjaaja pyytää osallistujia avaamaan paketin: ensin kaksi osallistujaa saa avata
sinisen sifongin, sitten toiset kaksi ruskean
sifongin niin, että oljet tulevat näkyviin.
Mihin olkia tarvitaan, mihin niitä voi
käyttää? Oletko nähnyt olkia jossain?
Ennen oljista tehtiin esimerkiksi patjoja.
Tallissakin käytettiin olkia. Eläinten alle
levitettiin olkia, jotta maa ei olisi niin

8

Neljäs paketti. Kerrotaan
pantomiimina mitä vadissa
näkyi. Tähti!

kova ja kylmä niiden alla, kun ne lepäävät. Viedään oljet talliin.
Ohjaaja näyttää paketin sinistä ja ruskeaa sifonkihuivia (sininen kuvaa perinteisesti Mariaa ja tässä kertomuksessa
ruskea on valittu kuvaamaan Joosefia).
Sininen on Marian, Jeesuksen äidin
väri. Maria ja Joosefkin odottivat.
Heidän piti lähetä kauas Betlehemiin,
vaikka Marian vatsa oli jo todella suuri. Pitkän matkan jälkeen he etsivät
Betlehemistä paikkaa, jossa voisivat

olla yötä. Mutta kaikkialla oli täyttä,
he eivät mahtuneet enää mihinkään
sisään. Sitten yhden majatalon pitäjä
keksi, että paremman puutteessa tallissakin voi olla yötä: siellä on sentään
lämmintä ja pehmeitä olkia alustana.
Niinpä Maria ja Joosef menivät yöksi
talliin.
Viedään sininen sifonki talliin aseteltuna
kuin Marian syliksi ja ruskea aseteltuna
Joosefiksi. Jos tallissa on vähän tilaa,
Joosef voi jäädä myös tallin ulkopuolelle.

NELJÄS PAKETTI

Ohjaaja ottaa neljännen paketin, sinisellä liinalla peitetyn vadin.
Ne, joilla on päällään jotain sinistä, saavat kurkistaa liinan alle yksi
kerrallaan. Älä kerro, mitä näet, vaan näytä se eleillä pantomiimina: mitä paketissa oleva asia tekee tai miltä se voi näyttää?
Leikitään tähteä yhdessä eri tavoin toistamalla pakettiin kurkistajien
tekemät liikkeet yksi kerrallaan. Muut osallistujat arvaavat, mitä paketista löytyy, ja voivat keksiä lisää tapoja, miten tähteä voi leikkiä. Sitten
ohjaaja kippaa vadin ylösalaisin ja nostaa sen pois niin, että tähti tulee
kaikkien nähtäväksi. Asetellaan yhteiseen kuvaan näkyvälle paikalle
taivas sinisestä liinasta ja viedään tähti sen päälle.
Missä kaikkialla voit nähdä tähden jouluna? Miksi joulua odottaessa voi nähdä niin paljon tähtiä? Mikä on joulun tähden tarina?
Kun sinun pitää löytää tie johonkin uuteen paikkaan, mitä teet?
Monet käyttävät kännykän karttasovellusta. Jotkut osaavat suunnistaa kartan ja kompassin avulla. Mutta ennen suunnistettiin tähtien avulla sekä maalla että merellä. Tähti näytti myös, missä oli
ensimmäinen joulu. Se näytti paimenille ja tietäjille paikan, josta
löytyy joulun ihme.
Joulun tähti ei kuitenkaan ollut tarkoitettu pelkästään heille. Sen
saattoivat nähdä kaikki, jotka katsoivat taivaalle jouluyönä. Joulun
tähti ei ole salaisuus, vaan sen viesti on tarkoitettu kaikille. Siksi se
ripustetaan joulukuusessa kaikkein korkeimmalle paikalle.
Lauletaan Pienet kellot soittavat (LV 15) säkeistö 4 tai Tallissa (LV 12).
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Saat tämän tähden kotiin
vietäväksi. Tähden viesti on
tarkoitettu tuomaan valoa
kaikille.

JOULUN VALO TULEE LÄHELLE
Olemme avanneet neljä joulunodotuksen pakettia. Mitä niistä löytyikään?
Ohjaaja kutsuu osallistujat kertaamaan
yhteen ääneen: talli, eläimet, olkia ja tähti.
Vasta kun ihmiset olivat odottaneet
vuosisatojen ajan, että jonain päivänä
syntyy Jumalan lupaama Messias, vasta kun Maria ja Joosef olivat odottaneet yhdeksän kuukautta ja miettineet,
millainen lapsi heille syntyy, miten he
osaavat pitää siitä huolta, millainen isä
ja äiti heistä tulee, vasta kun Maria ja
Joosef olivat kulkeneet pitkän matkan
Betlehemiin, vasta kaiken tämän jälkeen oli joulun ihmeen aika.
Jeesus-lapsi tuodaan Marian syliin.
Joulun tähti on merkkinä joulun lapsesta, todellisesta joulun lahjasta.
Lauletaan Pienet kellot soittavat (LV 15)
säkeistö 5.
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Jokaiselle oma tähti ensin lattiakuvaan
ja sitten muistoksi kotiin.
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Ohjaaja käy jokaisen osallistujan luona,
pysähtyy hänen eteensä samalle tasolle
hänen kanssaan, painaa hänen kämmenelleen tähden ja sanoo muutaman rohkaisevan sanan, esimerkiksi jotain näistä:
Saat tämän tähden kotiin vietäväksi.
Tähden viesti on tarkoitettu tuomaan
valoa kaikille, kerrottavaksi eteenpäin. Toivon sinulle ja rakkaillesi joulun valoa. Toivon sinulle rohkeutta
kertoa joulun lapsesta toisille.
Keskustellaan siitä, minne osallistujat
suunnittelevat laittavansa tai kenelle he
voisivat viedä saamansa tähden, jotta se
saa viedä viestiä joulun ihmeestä.
Mieti nyt, mihin haluat asettua katsomaan tätä kertomusta. Vie oma tähtesi siihen kohtaan kuvaa. Paina oman
tähtesi paikka mieleesi, koska saat
sen kohta mukaasi kotiin.
Kun tähdet on viety kuvaan, noustaan

10
Valmis
lattiakuva

seisomaan ja kierretään kuva rauhassa
kävellen. Lauletaan Pienet kellot soittavat (LV 15) kokonaan, Joulun lahja (LV 13)
tai Enkeli taivaan (VK 21, LV 8), säkeistöt
1-3, 6, 10. Voidaan myös rukoilla joulun
odottamiseen ja työskentelyn aikana esiin
tulleisiin asioihin liittyvä rukous.
Saat hakea oman tähtesi ja ottaa sen
mukaan muistoksi yhteisestä hetkestä
ja joulun lahjasta.
Työskentelyssä syntyneestä kuvasta voi
ottaa valokuvan tai videon jaettavaksi
perheille tai käytettäväksi esimerkiksi
kutsuna joulunajan tapahtumaan. Jos
kertomus toteutetaan useissa eri ryhmissä, voi niissä syntyneet kuvat koota esille
esimerkiksi joulukirkkoon. Näin muutkin
pääsevät näkemään, miten joulua kohti
on kuljettu ryhmien kanssa ja miten monenlaisia kuvia työskentelyn äärellä on
syntynyt.

