
LASTEN KAUNEIMMAT JOULULAULUT 

Toimintaohjeet seurakunnille on suunnitellut Raija-Liisa Vuorio, lapsityönohjaaja Tampereen 

seurakunnasta. Raija-Liisa vastasi monien vuosien ajan myös Lasten katedraalin toiminnasta, joka 

toimii Finlaysonin kirkossa.  

 

Joululaulu on lahja. Sukupolvelta toiselle siirrettävien rakkaitten joululaulujen joukkoa ovat saaneet 

kasvattaa myös uudet tulokkaat. Joululaulut ja niiden tunnelma kuuluvat kaiken ikäisille. On tärkeää 

saada pienetkin laulajat mukaan. Lasta miellyttävä kokemus rakentuu tilaisuuden kestosta, tilan 

kauneudesta, mielenkiinnon säilyttävästä laulujen juonnosta, säestyssoittimien moninaisuudesta ja 

vierellä istuvasta läheisestä, turvallisesta ja kiireettömästä aikuisesta. 

Vinkkejä lasten Kauneimpien Joululaulujen toteuttamiseen: 

KAIKULAULU 

Kaikulaulu on oivallinen tapa saada pienimmätkin laulajat laulamisen riemuun. Siinä esilaulaja tai 

lauluryhmä laulaa säkeen, jonka seurakunta toistaa. Vuorolaulu tuo vaihtelua ja osaamisen riemua. 

JOULULAULU ON LAHJA 

o Varaa kirkon etuosaan pöydälle/ joulukuusen juurelle kauniita, melko kookkaita 

joululahjalaatikoita.  

o Laatikoihin on kätketty esineitä/ symboleja valituista lauluista. 

o Tilaisuuden edetessä aukaistaan lahjalaatikko vuoron perään. Tämä pitää jouluun kuuluvaa 

jännitystä ja mielenkiintoa yllä – niin lapsilla kuin aikuisillakin. 

o Lahjalaatikosta löytyvillä sisällöillä voi myös arvuutella seuraavaa joululaulua ja ne auttavat 

sanojen oppimista. 

Lahjalaatikkoja voi hyödyntää esimerkiksi näiden lapsille tuttujen joululaulujen kanssa: 

Nyt sytytämme kynttilän 

o oivallinen kaikulauluna, säe kerrallaan toteutettavaksi adventtikynttelikön kynttilöitä 

sytytettäessä. 

Enkeli taivaan 

 

o Laatikosta ilmestyy isokokoinen, kaunis koriste-enkeli 

 



 

Joulu saapuu jokaiselle 

o laatikossa pipareita ja piparimuotteja, tonttu 

Joulukirkkoon 

o laatikossa kello tai triangeli viiden herätyslyönneille, leikkihevonen, aisakello, 2 kynttilää 

Joulupuu on rakennettu 

o laatikosta löytyy kuusen oksa, aito tai muovinen. Oksaan on kiinnitetty langalla riippumaan 

paljon karkkeja. Nosta oksa hitaasti laatikosta korkealle jokaisen nähtäväksi ja 

ihasteltavaksi. 

o Kutsutaan lapset kuoroksi kirkon kuoriin. Aikuiset yhtyvät lauluun kolmannesta säkeistöstä. 

Kilisee kilisee kulkunen 

o kulkunen nostaa esiin kulkussoittimet tai yksittäiset kulkuset. Laulun voi toteuttaa Joulupuu 

on rakennettu -laulun yhteydessä ja jakaa kuorolaisille lahjalaatikosta kulkussoittimet. 

Jouluyö, juhlayö 

o avautuu seimiasetelmalla, Maria, Josef ja Jeesus-lapsi. 

Seuraa tähteä 

o laatikosta löytyy joulukuusen tähti, tähtilamppu tai jokin muu kirkas, isokokoinen tähti 

johdattamassa laulajat.  

o laulun aikana lapset voivat vaikka kulkea tähden jäljessä ympäri kirkkoa. 

KOLEHDIN AIKANA 

Kolehdin keruuseen pitää valita 2–3 laulua. Jokaisen lapsen pitää saada pudottaa rahansa hartaudella 

haaviin. Tällöin aikuiset voivat huolehtia laulusta. Nämä laulut eivät vaadi lahjalaatikkoa. 

Kolehdin aikana laulettavaksi sopii esimerkiksi Pieni liekki. Samaa laulua voi laulaa myös useamman 

kerran. Myös laulu laula Hoosianna sopii hyvin tähän yhteyteen. Huom! Lahjalaatikko-toteutus vie 

aikaa. Tilaisuuden vetäjällä pitää olla tarkka suunnitelma ja etenemisessä reipas ote. Säilytä myös 

valmius jättää joku laulu pois aikataulussa pysymiseksi.  

 

RIEMUKKAITA LASTEN KAUNEIMPIA JOULULAULUJA! 

 


