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Lasten Kauneimmat Joululaulut
Lasten Kauneimmat Joululaulut -tilaisuuden käsikirjoitus pohjautuu Espoon
Tuomiokirkkoseurakunnassa käytössä olevaan  Pirjo Myllärniemen suunnittelemaan
lasten jouluisen kirkkohetkeen. 

Joulun tapahtumia käydään läpi laulujen kautta ja  samalla tuodaan lapsille tutuksi
kristillisen joulun keskeisiä elementtejä. Tilaisuus on suunnattu alle kouluikäisille
lapsille ja sen suunnittelussa on otettu huomioon lasten osallistaminen sekä joulun
tunnelman kokeminen eri aistien kautta.

Laulujen sanat löytyvät Kauneimmat Joululaulut-vihkosta, lukuun ottamatta laulua
Tuiki, tuiki tähtönen. Kuvat kerronnan tueksi löydät omasta esityksestään.

Mikäli tilaisuudessa on mahdollista kerätä kolehti, sen voi tehdä esimerkiksi
Joulupuu on rakennettu-laulun yhteydessä. Tässä voi luontevasti kertoa lahjan
antamisesta, joka sekin kuuluu joulun perinteisiin. Kolehdin voi vaihtoehtoisesti
kerätä vapaaehtoisena kahvimaksuna. 



TILAISUUDEN TOTEUTTAMISTA VARTEN TARVITSET:

koreja tai laatikoita esineitä varten
adventtikynttilät, led-tuikkuja lapsille
kaukoputki  (esim. talouspaperirullasta itse tehty)
tähti (esim. joulukuusen latvassa tai kuvaesityksen kuva 3: Tähti valaisee
tien)seimiasetelma (tai kuvaesityksen kuva 4: Kuningas on syntynyt!)
kruunu/vauvanukke
triangeli
joulukoriste
havuja/joulupipareita/kanelitankoja/neilikoita tai muita jouluntuoksuisia asioita



TERVETULOA LAULAMAAN LASTEN KAUNEIMPIA JOULULAULUJA!

1)     JOULUKIRKKOON

kysellään lapsilta miten ovat tänään tulleet paikan päälle. Kävellen, autolla tai ehkä
bussilla? Aikana, jolloin ei vielä  ollut autoja, joulukirkkoon kuljettiin usein hevosen
vetämällä reellä. 

Millaista ääntä hevosen kaviot pitävätkään? Kokeillaan kaikki yhdessä (tehdään
hevosen kavioiden kopsetta joko suulla tai jos käytössä on kapulat, jaetaan niitä
lapsille).

lauletaan Kauneimmat Joululaulut vihkosta laulu nro 7, Joulukirkkoon

kuva 1: Joulukirkkoon



2)     ADVENTTIKYNTTILÄT SYTTYVÄT

Adventtikynttilät kertovat siitä, että joulu lähestyy. Kuinka monta kynttilää
saamme jo sytyttää? 

jos mahdollista, tilan valaistusta voi hieman hämärtää ja jakaa laulun ajaksi
lapsille led-tuikkuja tai -kynttilöitä.

laulu nro 18, Pieni liekki

kuva 2: adventtikynttilät



3)   TÄHTI VALAISEE TIEN

otetaan esille kaukoputki ja ihmetellään sitä. Mitä kaukoputkella voi tehdä?
Lapset voivat tehdä käsillään kaukoputken. Etsitään kaukoputkella tähteä.

kun  tähti on löytynyt (kuusen latvasta tai kuva 3), voidaan jutella missä muualla
voi joulun aikaan nähdä tähtiä. Ikkunoissa? Joulukuusen latvassa? Joulupiparitkin
ovat joskus tähden muotoisia!

laulu Tuiki, tuiki tähtönen

kuva 3: Tähti valaisee tien



4)   KUNINGAS ON SYNTYNYT!

 

minne tähti meidät johdatti? Se johdatti meidät Betlehemiin. Talliin, jossa on
tapahtunut jotain ihmeellistä.

otetaan esiin vauvanukke tai kruunu ja kerrotaan lyhyesti Jeesuksen syntymästä.

Tuo tallissa syntynyt lapsi on aivan erityinen. Hän on uusi kuningas. Hän ei tullut
hallitsemaan maita ja valtakuntia, vaan hän tuli valloittamaan ihmisten sydämiä.
Hän tuli kertomaan ja näyttämään meille ihmisille kuinka paljon Jumala meitä
rakastaa.

laulu 16 Heinillä härkien tai 20 Jouluyö, juhlayö

kuva 4: Kuningas on syntynyt!



5)     RUKOUS

otetaan esille triangeli, soitetaan sitä hiljaa ja annetaan  myös lasten kokeilla

suljetaan silmät ja ollaan aivan hiljaa. Kuunnellaan triangelin soittoa, miltä se
kuulostaa ja tuntuu?

Jeesus, meidän kuninkaamme, on meidän keskellämme. Emme voi nähdä häntä,
mutta voimme tuntea, että hän on kanssamme, kun maltamme pysähtyä ja
hiljentyä.

Rukouksessa voimme puhua Jeesukselle. Rukoillaan yhdessä:

LASTENRUKOUS (kuva 5)



Pienikin kasvaa suureksi, 
kun kädet ojentaa. 

(nostetaan kädet ylös)
 

Ilo kasvaa suureksi, 
kun muita kannustaa. 

(ojennetaan kädet sivulle)

 Toivo kasvaa suureksi, 
kun jakaa omastaan. 

(ojennetaan kädet eteenpäin)

 Lämpö kasvaa suureksi, 
kun toista rakastaa. 

(kiedotaan kädet itsensä ympärille tai
asetetaan kämmenet sydämelle)

 
 
 



6)     ODOTAMME JOULUA

adventti on joulun, Jeesuksen syntymäjuhlan odotuksen aikaa. Valmistaudumme
viettämään joulua monin eri tavoin. Miltä kotona tai päiväkodissa näyttää ja
tuoksuu, kun joulu on tulossa?

laitetaan korit/laatikot kiertämään ja annetaan lasten tuoksutella joulun eri
tuoksuja: kanelia, havuja ja joulupipareita. 

otetaan esille joulukoriste: tiedättekö, mikä tämä on? Minnehän sen voisi laittaa?
Jos tilassa on joulukuusi, ripustetaan koriste sen oksalle.

laulu nro 17, Joulupuu on rakennettu

kuva 6: joulukuusi



7)     LAHJAN ANTAMINEN KUULUU JOULUUN

Joulukuusen alta saattaa joskus löytyä paketteja. Kerrotaan lyhyesti, miksi jouluna
on tapana antaa ja saada lahjoja.

Lahjoja annetaan usein omalle perheelle ja ystäville, mutta lahjan voi antaa myös
ihmiselle, joka asuu ihan toisella puolella maailmaa. Me voimme antaa joululahjan
niille maailman lapsille, joiden elämä on paljon vaikeampaa kuin meillä.

Yleisöstä riippuen voidaan kertoa tarina angolalaisesta Mariasta (kuva 7).

Kolehti voidaan kerätä joko laulun aikana tai tilaisuuden jälkeen esim.
vapaaehtoisena kahvi/glögimaksuna.

Laulu 19, Hyvän joulun toivotus



Tässä kuvassa on pieni tyttö
nimeltä Maria. Hän asuu Angolassa,
joka on maa Afrikassa.

Angolassa on paljon köyhyyttä ja se
vaikuttaa perheiden elämään
monilla tavoilla. Aina ei esimerkiksi
ole tarpeeksi ruokaa tai lapset eivät
pääse päiväkotiin tai kouluun.

Mariaa olemme voineet auttaa. Hän
on päässyt päiväkotiin, jossa saa
kaksi ateriaa päivässä. 

Turvallinen päiväkotipaikka tuo
apua ja hyvinvointia koko
perheelle.

 
 
 



8)     KOTIMATKALLE

HYVÄÄ JA RAUHALLISTA JOULUNAIKAA KAIKILLE!

Hypätäänkö taas yhdessä reen kyytiin ja lähdetään kotimatkalle? Tiedättekö, mitä
aisakellot ovat ja millaista ääntä ne pitävät?

Jaetaan lapsille kulkusia soitettavaksi.

Laulu 21, Kilisee, kilisee kulkunen

kuva 8: Kotimatkalle



SUOMEN LÄHETYSSEURA
TOIVO. YHTEISTYÖ. MUUTOS.


