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Askartelupuuha

1. Paasto alkaa anteeksi pyytä-

misellä ja -antamisella. Jos Si-

nulla on ollut vaikka vain vähän-

kin epäsopua perheenjäsenen, 

kaverin tai jonkun muun kanssa 

– pyydä anteeksi ja tee sovinto. 

Kevyellä mielellä on mukava läh-

teä paastomatkalle!

Jaksatko odottaa jouluun asti kalenteria? Ei 
tarvitse! Voit nyt askarrella värikkään pää-
siäiskalenterin, jonka seurassa paasto kuluu 
hujahtaen ja hyvä mieli kasvaa pääsiäisjänni-
tyksen mukana.

Kalenterin askarteluohje:
1. Voit käyttää puuhasivuaukeamaa valmiina kalenteri-
pohjana tai leikata sen kuvat erilleen ja liimata vahvem-
malle pahvipohjalle.
2. Kalenteriin tarvitset kannen, johon voit maalata pääsi-
äisaiheisia kuvia vaikkapa vesiväreillä: pääsiäismunia, vir-
povitsoja, ihan mitä haluat!

3. Kanteen leikataan saksilla tai mattoveitsellä 8 avautu-
vaa luukkua, jotka numeroidaan yhdestä kahdeksaan. Oi-
keiden luukkujen ja kuvien sovittaminen samalle kohdal-
le on tarkkaa puuhaa!
4. Kalenterin ”pohja” ja ”kansi” kiinnitetään reunoistaan 
yhteen teipillä tai liimalla.
5. Kalenterin luukkuihin liittyvät pienet tehtävät voit lei-
kata erilleen ja liimata kalenterin luukkujen sisäpuolelle. 
Silloin luukun takaa aukeaa samanaikaisesti kuva ja siihen 
liittyvä ohje. Voit myös kirjoittaa itse luukkuihin lyhyen 
selityksen kuville, ohjetekstejä mukaillen.

Tuohustulen pääsiäiskalenteri

8. Nyt on koittanut ihana pääsi-

äisjuhla! Kaiva esiin paastorasiasi 

ja tarjoa herkkuja muillekin. Käy 

perheen tai koululuokan kanssa 

pääsiäiskirkossa. Pääsiäisen juh-

lakausi kestää yhtä kauan kuin 

paasto, joten voit toivottaa mo-

nen viikon ajan kaikille: Kristus 

nousi kuolleista! - Totisesti nousi!

Kuvitus: Mikaela Mughal

6. Palmusunnuntaina muis-

telemme Kristuksen ratsas-

tamista Jerusalemiin, jolloin 

kansa tervehti herraansa pal-

munoksilla. Viikon aikana 

voit askarrella virpovitsoja, 

jotka pappi siunaa pyhitetyllä 

vedellä. Sunnuntaina vitsoilla 

toivotetaan Jumalan siunaus-

ta läheisille. Tärkeintä ei ole 

palkka, vaan pääsiäisen hyvän 

sanoman levittäminen!

7. Suurella- tai piinaviikol-

la muistelemme Kristuksen 

kärsimyksiä ja kuolemaa ylös-

nousemuksen edellä. Pääsiäi-

sen riemu kajastaa jo paaston 

päässä. Paaston viime metreillä 

hiljennymme kiitollisina ajat-

telemaan Kristuksen suurta 

rakkautta meitä kohtaan. Osal-

listu johonkin viikon monis-

ta jumalanpalveluksista, jotka 

ovat vuoden kauneimpia!
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4. Jokapäiväiset aamu- ja iltaru-
koukset kuuluvat muuhunkin 
kuin paastoaikaan. Nyt on kui-
tenkin hyvä aika juurruttaa se 
tavaksi. Lyhytkin rukoushetki 
antaa levollisen unen ja potkua 
uuteen päivään. Joko Sinulla on 
oma rukouskirja?

5. Eikö olekin mukava saada puhelu ka-
verilta – tai ihan oikea kirje! Moni ilah-
tuisi yhteydenotostasi: mummi tai vaari, 
toiselle paikkakunnalle muuttanut van-
ha kaveri. Pelasta jonkun päivä: kirjoita 
pääsiäiskortti, vaihda kuulumisia puhe-
limitse, tai käy kylässä yksinäisellä!

3. Paastossa harjoittelemme 

toisten huomioon ottamis-

ta ja auttamista. Miten Sinä 

voisit auttaa vaikkapa äitiä ja 

isää? Tarttuisitko ehkä imu-

riin? Hyvää voi tehdä kenel-

le tahansa tai vaikka lemmi-

kille!

2. Paastoaikana luovutaan herkuttelusta, 

jotta pääsiäisjuhla koittaessaan tuntui-

si entistäkin juhlavammalta. Askartele 

pahvista ja koristele värikkääksi paasto-

rasia, johon voit kerätä karkkipäiväher-

kut paastoaikana. Pääsiäisenä paastorasia 

muuttuu kukkuralliseksi herkkurasiak-

si!

Kalenterin käyttöohje:
Suuri paasto alkaa sovintosunnuntaina 
(tänä vuonna 6.3.), jolloin avataan pää-
siäiskalenterin 1. luukku. Uusi luukku 
avataan tästä lähtien aina sunnuntai-
na, ja sen osoittama tehtävä liittyy al-
kavaan viikkoon. Viimeinen luukku 8 
siis avataan pääsiäispäivänä, ja se kos-
kee koko seuraavaa, ”kirkasta viikkoa”. 
Tehtävien on tarkoitus tuottaa hyvää 
mieltä itselle ja muille. Niitä ei pidä 
tehdä ”hampaat irvessä”!
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