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Käyttäjälle 
 

Katsomuskasvatus, Betlehemin Rauhantuli… vaikeita sanoja ja vaikeita asioita. Juuri siksi 

tämä vinkkimateriaali on tehty.  Lounais-Suomen Partiopiirin Kansainväliseltä ja partioaat-

teelliselta jaostolta on kysytty usein apua siihen, miten katsomuskasvatusta voisi lippukun-

nissa toteuttaa. Jaoston yhtenä tehtävänä on tukea lippukuntia katsomuskasvatuksessa ja 

yhtenä tehtävänä taas on olla mukana koordinoimassa Betlehemin Rauhantulen saapu-

mista Suomeen.  Kun yhdistimme nämä kaksi asiaa ja opinnäytetyön tekijän, muodostui 

tämä materiaali. Vinkkimateriaalista löydät ideoita siihen, miten Betlehemin Rauhantulta 

voi hyödyntää lippukuntien katsomuskasvatuksessa.   

Vinkkimateriaali on koostettu siten, että sen hyödyntäminen ei edellytä partiolaisuutta. Voi-

han Betlehemin Rauhantultakin jakaa ja kuljettaa kuka tahansa. Materiaalissa on hyödyn-

netty partion ikäkausiohjelmien sisältöjä ja erilaisissa partiotapahtumissa kerättyjä ja ko-

keiltuja ideoita. Vinkkimateriaalin tehtäviä on kokeiltu eri-ikäisistä tai toimintakyvyiltään eri-

laisista ihmisistä koostuvissa ryhmissä. Jokainen ryhmänohjaaja tietää parhaiten oman 

ryhmänsä toimintamahdollisuudet, joten siksi tehtäviin ei ole laitettu mitään suositusikää.  

Tämän vinkkimateriaali muokkautuu lopulliseen muotoonsa käyttäjäpalautteen myötä. Jos 

sinulle siis tulee mieleen joku hyvä vinkki tai idea, miten Rauhantulta voisi katsomuskasva-

tuksessa hyödyntää tai haluat antaa rakentavaa palautetta materiaalista, sopii se hyvin. 

Voit lähettää meille sähköpostia tammikuun 2023 loppuun asti osoitteeseen kv-aate(at)lou-

naissuomenpartiopiiri.fi. Laitathan otsikoksi viestillesi Betlehemin Rauhantulen vinkkimate-

riaali. Lopullinen materiaali tulee niin partiolaisten kuin ei partiolaistenkin käyttöön viimeis-

tään syksyllä 2023. 

Mukavia ja antoisia hetkiä Betlehemin Rauhantulen ja katsomuksien maailmassa. 

Turussa 15.10.2022 

Lounais-Suomen Partiopiirin Kansainvälinen ja Partioaatteellinen jaosto 
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Betlehemin Rauhantuli ja  

katsomuskasvatus 
 

Mikä on Betlehemin Rauhantuli? 

Betlehemissä, Jeesuksen syntymäpaikalle rakennetussa kirkossa, on palanut ikuinen tuli 

jo yli tuhannen vuoden ajan. Halki Euroopan kulkeva Betlehemin Rauhantuli on perinne, 

joka sai alkunsa vuonna 1986. Siitä lähtien on itävaltalainen lapsi sytyttänyt ikuisesta tu-

lesta liekin omaan kynttiläänsä ja lähettänyt sen matkaan. Eri maiden partiolaiset ja kilta-

partiolaiset ovat ottaneet perinteekseen Rauhantulen kuljettamisen vuoden pimeimpänä 

aikana kirkkoihin, vanhustentaloihin, päiväkoteihin, kouluihin, sairaaloihin, vankiloihin, 

myyjäisiin, joulujuhliin ja erilaisiin tapahtumiin muistuttamaan rauhan ja valon tärkeydestä. 

Rauhan ja valon liekillä on paikkansa myös yksittäisten ihmisten kodeissa ja pihoissa. 

Rauhantulen sanoma ylittää kansallisuuksien, uskontojen ja poliittisten vakaumusten rajat. 

Liekin vastaanottajan ei tarvitse olla partiolainen, vilpitön halu rauhanajatuksen levittämi-

seen riittää. (Lounais-Suomen Partiopiiri, i.a.) 

Katsomuskasvatus partiossa 

Katsomuskasvatuksella tarkoitetaan partiossa ihmisen henkistä ja hengellistä kasvua edis-

tävää kasvatusta. Tavoitteena on, että partiolaiset ovat maailmassa sellaisia yksilöitä, jotka 

osaavat ilmaista itseään, ymmärtävät ja selviävät elämässä. Oman katsomusidentiteetin 

tunnistaminen ja siinä kasvaminen auttaa tasapainoisen elämän ylläpitämisessä ja elämän 

kriisitilanteissa. Kaikki partiolaisten katsomukset ovat tasa-arvoisia. Katsomuksia kannus-

tetaan etsimään ja toteuttamaan positiivisen uskonnonvapauden hengessä. (Suomen Par-

tiolaiset, i.a.)  
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Kädentaidot 

Kynttilä 

Kynttilät liittyvät moniin uskonnollisiin juhliin. Kynttilöitä tehdessä voit puhua Betlehemin 

Rauhantulesta ja kertoa, miten sitä kuljetetaan ympäri maailmaa rauhan ja valon symbo-

lina.  

Kristillisessä perinteessä kynttilän liekki on vertauskuva Kristuksesta maailman valona. Pa-

lava kynttilä on myös uskon ja rukouksen symboli. Kristittyjä ovat esimerkiksi adventistit, 

anglikaanit, babtistit, helluntailaiset, katoliset, luterilaiset, metodistit, ortodoksit ja vapaakir-

kollisuus. Lisää tietoa kynttilästä kristillisessä perinteessä saat sivuilta https://evl.fi/sa-

nasto/-/glossary/word/Kynttil%C3%A4 

Juutalaisuuden yksi symboli on yhdeksänhaarainen kynttelikkö eli menora. Hanukka-juh-

lassa kunakin iltana sytytetään yksi uusi kynttilä, kunnes kaikki kynttilät sytytetään yh-

dessä. Lisää tietoa löytyy esimerkiksi käytännön oppaasta juutalaisuuteen sivuilta 

https://www.cepol.europa.eu/sites/default/files/Guide_to_Judaism_FI.pdf 

Diwali on hindujen, buddhalaisten, sikhien ja jainalaisten suuri juhla. Diwalin aikana polte-

taan paljon kynttilöitä. Diwalin vietosta voit lukea esimerkiksi https://matkasto.net/diwali-

deepavali-valon-juhla/ 

Mehiläisvahakynttilä on helppo ja nopea tehdä kaikkien pienimpienkin kanssa 

tai sellaisten, joiden sorminäppäryys ei ole kaikkein tarkinta. Mehiläisvahalevyjä 

ja kynttilänsydän lankaa myydään esimerkiksi askartelukaupoissa. Mehiläisva-

halevy jaetaan pienempiin osiin, laitetaan sydänlanka ihan mehiläisvahalevyn 

reunaan ja rullataan tiukasti. Kynttilöistä voi tehdä matalia ja paksuja tai korkeita 

ja kapeita sydänlangan paksuudesta riippuen. Mehiläisvahakynttilän voi tehdä 

myös valamalla. Rullattavan kynttilän ohje löytyy https://www.lahtisenvahava-

limo.fi/2012/08/mehilaisvahakynttiloiden-valmistusohje/ 

Kastetut kynttilät vievät enemmän aikaa ja vaativat enemmän materiaaleja. Ohjeet löydät 

esimerkiksi https://www.meillakotona.fi/artikkelit/kastetut-kynttilat 

Kynttilän koristelu. Valmiita, yksivärisiä kynttilöitä voi koristella kynttiläkynillä. 

 

https://evl.fi/sanasto/-/glossary/word/Kynttil%C3%A4
https://evl.fi/sanasto/-/glossary/word/Kynttil%C3%A4
https://www.cepol.europa.eu/sites/default/files/Guide_to_Judaism_FI.pdf
https://matkasto.net/diwali-deepavali-valon-juhla/
https://matkasto.net/diwali-deepavali-valon-juhla/
https://www.lahtisenvahavalimo.fi/2012/08/mehilaisvahakynttiloiden-valmistusohje/
https://www.lahtisenvahavalimo.fi/2012/08/mehilaisvahakynttiloiden-valmistusohje/
https://www.meillakotona.fi/artikkelit/kastetut-kynttilat
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Kierrätyskynttilät valmistat kynttilän pätkistä. Materiaalin keräämiseen kannattaa varata 

aikaa. Kierrätyskynttiläohjeen löydät esimerkiksi https://www.kierratyskeskus.fi/myyma-

lat_ja_palvelut/kadentaitopalvelu_napra/oiva-askarteluopas/mita_tasta_materiaalista_teki-

sin/ohjeet/uusia_kynttiloita_kynttilanpatkista 

 

Katsomuskynttilä. Tuli on hengellisyyden vertauskuva. Kristinuskossa se on Pyhän hen-

gen symboli. Esimerkiksi partiomessun lauluissa puhutaan rukouksen liekeistä ja tulesta 

Jumalan rakkauden vertauskuvana. Muissakin uskonnoissa tuli symboloi hengellisyyttä. 

Yksi tulen vertauskuva löytyy televisiosta tutusta Seikkailijat ohjelmasta, jossa kullakin kil-

pailijalla on soihdussa tuli, joka symboloi elämää. Kun kilpailija joutuu pelistä pois, hänen 

soihtunsa sammutetaan.  

Ryhmän jäsenet koristelevat itselleen omat katsomuskynttilät: Tuli symboloi henkeä, us-

koa, rukousta. Syntymään liittyvässä riitissä, juhlassa, on saattanut olla tuli tavalla tai toi-

sella mukana. Sen yhteydessä on toivottu elämään valoa. Partiolupauksessa ihminen lu-

paa kasvaa katsomuksessaan. Tänään jokainen tekee itselleen katsomustaan kuvaavan 

kynttilän. Esimerkiksi kristitylle se voi sisältää kristityksi tulemiseen eli kasteeseen ja kristit-

tynä elämiseen liittyviä symboleja. Uskontoon kuulumaton voi kuvata omaa henkistä kas-

vuaan ihmisenä ja sen tärkeitä elementtejä. Jokainen tekee vahalevyillä kynttilään symbo-

leja, jotka kuvaavat oman katsomuksensa merkitystä, sitä matkaa, miten kukin on katso-

muksessa kasvanut ja mihin suuntaan toivoisi polkunsa vielä vievän. Jokainen askartelee 

katsomuskynttilän, yksin rauhassa työskennellen.  

Lopuksi ryhmä menee yhteiseen rinkiin. Ohjaaja laittaa kiertämään kynttilän, jossa on tuli. 

Kynttilä on voitu sytyttää Rauhantulesta, mikäli sitä on saatavilla: ”Katsomuksen on tarkoi-

tus tuoda meille valoa elämään. Samalla kun sytytät tulen kynttilään, jaa jokin asia, joka 

sinun katsomuksessasi tuo sinulle valoa.” Jokainen kuuntelee yhdessä itse kunkin katso-

muksen valoa tuovat asiat, katselee palavia liekkejä, ihmettelee yhdessä kynttilöihin kuvat-

tuja symboleja ja iloitsee katsomuksesta. https://partio-ohjelma.fi/seikkailija t/laensi-viihty-

minen-retkellae/tehdaeaen-tulet 

https://www.kierratyskeskus.fi/myymalat_ja_palvelut/kadentaitopalvelu_napra/oiva-askarteluopas/mita_tasta_materiaalista_tekisin/ohjeet/uusia_kynttiloita_kynttilanpatkista
https://www.kierratyskeskus.fi/myymalat_ja_palvelut/kadentaitopalvelu_napra/oiva-askarteluopas/mita_tasta_materiaalista_tekisin/ohjeet/uusia_kynttiloita_kynttilanpatkista
https://www.kierratyskeskus.fi/myymalat_ja_palvelut/kadentaitopalvelu_napra/oiva-askarteluopas/mita_tasta_materiaalista_tekisin/ohjeet/uusia_kynttiloita_kynttilanpatkista
https://partio-ohjelma.fi/seikkailija%20t/laensi-viihtyminen-retkellae/tehdaeaen-tulet
https://partio-ohjelma.fi/seikkailija%20t/laensi-viihtyminen-retkellae/tehdaeaen-tulet
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Magneetti tai rintakoru 

Magneetteihin ja rintakoruihin tarvitset kovettuvaa 

askartelumassaa, magneetin tai rintaneulapohjat, 

kuumaliimaa ja koristelua varten pitsiä, paperiliitti-

miä tai cocktail-tikkuja sekä massaan kirjoittami-

seen sopivan tussin. Tee massasta litteitä ympy-

röitä, paina kuvio pitsillä, paperiliittimillä tai kuvioi 

cocktail-tikulla. Massan pitää antaa kuivua hyvin en-

nen kuin magneetin tai rintakorupohjan voi liimata. 

Teksti kirjoitetaan hyvin kuivuneeseen koruun tai 

magneettiin. Samalla voit kertoa Betlehemin Rau-

hantulesta rauhan ja valon välittäjänä. 

Sytykesipsit ja sytykeruusut 

Kun Betlehemin Rauhantuli on tammikuussa sammunut, voi jäljelle jääneistä kynttilänpät-

kistä tehdä sytykesipsejä tai sytykeruusuja.   

Ohje sytykesipseihin löytyy esimerkiksi https://www.mtvuuti-

set.fi/artikkeli/askartele-itse-helppo-lahja-nain-valmistat-syty-

kesipseja/8284888#gs.dbyszu  

Ohje sytykeruusuihin löytyy esimerkiksi https://kotiliesi.fi/ka-

sityo/askartelu/nain-valmistat-napparat-sytykeruusut/ 

 

Lyhty 

Betlehemin Rauhantulen kuljettamista, säilyttämistä ja jakamista varten tarvitaan erilaisia 

lyhtyjä. Lyhtyjä voi ostaa, mutta niitä voi myös tehdä itse. 

Jäälyhdyt eivät mahdollista tulen kuljettamista, mutta niitä voi tehdä esimer-

kiksi joulujuhliin tai retkelle valaisemaan reittiä ja toivottamaan tervetul-

leeksi. Jäälyhtyjen teko onnistuu monen ikäisiltä. Betlehemin Rauhantuli voi 

ihan hyvin palaa pihassa olevassa jäälyhdyssä, josta sitä voivat muutkin it-

selleen ottaa. Jäälyhdyn tekoon löydät ohjeet esimerkiksi https://koti-

liesi.fi/koti/puutarha/jaalyhty-katso-ohje-ja-erilaiset-muunnelmat/ 

 

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/askartele-itse-helppo-lahja-nain-valmistat-sytykesipseja/8284888#gs.dbyszu
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/askartele-itse-helppo-lahja-nain-valmistat-sytykesipseja/8284888#gs.dbyszu
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/askartele-itse-helppo-lahja-nain-valmistat-sytykesipseja/8284888#gs.dbyszu
https://kotiliesi.fi/kasityo/askartelu/nain-valmistat-napparat-sytykeruusut/
https://kotiliesi.fi/kasityo/askartelu/nain-valmistat-napparat-sytykeruusut/
https://kotiliesi.fi/koti/puutarha/jaalyhty-katso-ohje-ja-erilaiset-muunnelmat/
https://kotiliesi.fi/koti/puutarha/jaalyhty-katso-ohje-ja-erilaiset-muunnelmat/
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Lumilyhtyjen tekeminen on edullista ja helppoa. Voitte esimerkiksi kysyä, saisitteko 

mennä tekemään lumilyhtyjä palvelutalon tai vanhainkodin pihaan ja tuoda samalla Rau-

hantulitervehdyksen. Olisiko seurakunnalla kaiken kansan joulujuhla, jossa yhtenä ohjel-

mana voisi olla lumilyhtyjen tekoa. Samalla voisitte jakaa Rauhantulta. 

 

Lasipullosta tehty lyhty vaatii enemmän aikaa ja materiaalia, eikä sovi kaikkein pienim-

mille. Ohjeet löytyvät https://www.meillakotona.fi/artikkelit/lasipullosta-syntyy-tunnelmalli-

nen-kynttilalyhty 

 

Kurpitsalyhdyn tekeminen ei välttämättä ajoitu Rau-

hantulen kanssa samaan ajanjaksoon, mutta lyhtyjä 

tehtäessä voi hyvin puhua erilaisista katsomuksista ja 

siitä, miten Rauhantultakin kuljetetaan lyhdyissä. Hallo-

ween esimerkiksi pohjautuu muinaisten kelttien perin-

teeseen, jolloin tiettynä päivänä vainajien henkien us-

kottiin liikkuvan. Meksikossa halloweenin vastine 

on kuolleiden päivä eli Día de los Muertos. Etelä-Ame-

rikassa halloween tunnetaan nimellä Noche de Bru-

jas eli noitien yö. Suomessa taas vietetään pyhäinpäivää. 

 

Lyhtyjä saat valmistettua myös säilyketölkeistä siten, että naputtelet naulan kanssa rei-

kiä säilyketölkin kylkeen. Voit myös ottaa pienen lasipurkin ja tehdä siihen rautalangasta 

ripustuksen ja maalata lasinvärjäykseen sopivilla maaleilla. Enemmän haastetta saat teke-

mällä lyhtyjä puusta.  

  

https://www.meillakotona.fi/artikkelit/lasipullosta-syntyy-tunnelmallinen-kynttilalyhty
https://www.meillakotona.fi/artikkelit/lasipullosta-syntyy-tunnelmallinen-kynttilalyhty
https://fi.wikipedia.org/wiki/Meksiko
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kuolleiden_p%C3%A4iv%C3%A4
https://fi.wikipedia.org/wiki/Etel%C3%A4-Amerikka
https://fi.wikipedia.org/wiki/Etel%C3%A4-Amerikka
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Tuli, nuotio ja turvallisuus 
 

Tulen sytyttäminen ja käsitteleminen 

Rauhantulesta voi puhua silloinkin, kun harjoitellaan tulen sammuttamista. Vaikka olisi tou-

kokuu, voi aluksi kertoa siitä, että Rauhantulta kuljetetaan marras-joulukuussa ympäri Suo-

mea. Asioita on hyvä miettiä ennen, kuin Rauhantuli on paikalla. Ihan samalla tavalla pitää 

miettiä etukäteen, mitä tehdä tulipalon syttyessä.   

 

Alkusammutusvälineet: Tutustukaa alkusammutusvälineisiin ja miettikää mitä tarvitaan 

mukana, kun Rauhantulta johonkin kuljetetaan. Voiko tulta kuljettaa autolla, polkupyörällä, 

laivalla ja kävellen? Mitä asioita pitää huomioida eri kuljetusmuodoissa.  

 

Tulen käsitteleminen: Miettikää ryhmässä, miten Rauhantulta ja ylipäänsä tulta 

kuuluu käsitellä ja kuljettaa? Millaisella alustalla tulta tulee polttaa? Mitä sitten 

tehdään, kun tuli sytyttää verhot palamaan tai puisen puutarhapöydän? Jos käy-

tössä on iso valurautapata tai muuten turvallinen alusta, voitte kokeilla miten eri-

laiset materiaalit palavat. Esimerkiksi kangas, paperi, puu jne. Erilaisten materi-

aalien sytyttäminen vaatii erityistä varovaisuutta sekä sammutusvälineet. 

 

Yleinen hätänumero: Mikä on yleinen hätänumero? Voiko siihen soittaa, vaikka puhelin 

olisi lukittu? Löytyykö jokaisen puhelimesta tallennettuna yleinen hätänumero. Mikä on 112 

sovellus? Harjoitelkaa, miten yleiseen hätänumeroon soitetaan. 

 

Tulitikun ja kynttilän sytyttäminen: Harjoitelkaa tulitikun ja kynttilän sytyttämistä. Missä 

asennossa tulitikkua pidetään, jotta tulitikku ei polta sormia? Millä muilla tavoilla kynttilän 

saa sytytettyä? Tulitikun sytyttäminen ei ole kaikille itsestään selvä taito, ja se saattaa olla 

myös pelottavaa tai jännittävää. Harjoitelkaa myös kynttilän turvallista sammuttamista. 

 

Liekin sytyttäminen ja siirtäminen kynttilällä: Harjoitelkaa liekin sytyttämistä ja siirtä-

mistä kynttilästä toisella kynttilällä. Voitte hankkia tuohuksia, ostaa kirkkojen lähetyskyntte-

liköissä olevia kynttilöitä tai kruunukynttilöitä. Yhdessä kynttilässä palaa tuli. Jokainen sy-

tyttää siitä esim. tuohuksen, jolla siirtää tulen omaan kynttiläänsä. Jos viette Rauhantulen 

kirkkoon, voi olla, että saatte sytyttää alttarikynttilät. 
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Myrskylyhty: Mikä on myrskylyhty? Miten sitä hoidetaan ja miten sinne saadaan tuli pala-

maan? Harjoitelkaa myrskylyhdyn käyttöä ja huoltoa, 

 

Lyhtykävely: Lyhtyjen kanssa kulkemista kannattaa harjoitella. Kynttilä ei saa heilua lyh-

dyssä, joten lyhtyäkään ei saa heiluttaa. Voitte kulkea parijonossa siten, että kaikilla on 

oma lyhty tai parilla on yhteinen lyhty. Yrittäkää saada tuli pysymään sammumattomana 

annetun reitin ajan. Nuorimmille riittää lyhyt kävely ilman esteitä, mutta  

 

Tulihippa: Leikki symboloi mitä tulen syttymiseen tarvitaan: polttoainetta, lämpöä ja hap-

pea. Seikkailijat jaetaan näihin kolmeen ryhmään ja he saavat siihen kuuluvan tunnuksen, 

esimerkiksi värillisen narun tai ohjeen sitoa huivi tietyllä tavalla (kaulan ympäri, ranteen 

ympäri tai pään ympäri). Yhdestä seikkailijasta tehdään palosammutin. Palosammutin yrit-

tää ottaa muita kiinni. Jos jää kiinni ”sammuu” ja joutuu jäämään paikalleen seisomaan ja 

nostamaan kädet pystyyn. https://partio-ohjelma.fi/seikkailijat/laensi-viihtyminen-retkel-

lae/tehdaeaen-tulet 

 

Paloasemavierailu: Tehkää vierailu paloasemalle tai pyytäkää joku VPKssa oleva kerto-

maan omista kokemuksistaan. Kertokaa Rauhantulesta ja pyytäkää erityisesti vinkkejä 

Rauhantulen turvalliseen käsittelyyn. Viekää Rauhantuli kiitoksena, jos sitä on saatavilla. 

Ensiapu  

Ennen Rauhantulen kuljettamista kannattaa miettiä, mitä voi sattua ja miten pienetkin palo-

vammat saa ehkäistyä. 

Palovamma: Miettikää mistä kaikista syistä Rauhantulta käsitellessä voi saada palovam-

man (liekistä, steariinista, kynttilää sytyttäessä, lyhdyn kuumentuneesta kantokahvasta, 

myrskylyhdyn lasista jne.)? Mitkä asiat auttavat siihen, että palovammaa ei synny (rauhalli-

suus, kynttilän ympärillä oleva folio tai paperiympyrä, johon steariini valuu, tarpeeksi iso 

lyhty ei kuumenna kantokahvaa, lyhtyyn sopivan korkuinen kynttilä vähentää 

kuumenemista, ylhäältä suljettu lyhty, kädessä pidettävät hanskat jne.)? 

 

Palovammojen ensiapu: Opetelkaa antamaan ensiapua pienille palovam-

moille. Ohjeita löytyy esimerkiksi https://www.punainenristi.fi/ensiapu/en-

siapuohjeet/palovammat/ 

 

Ensiapulaukku: Tutustukaa erilaisiin ensiapulaukkuihin ja niiden sisältöön.  

https://partio-ohjelma.fi/seikkailijat/laensi-viihtyminen-retkellae/tehdaeaen-tulet
https://partio-ohjelma.fi/seikkailijat/laensi-viihtyminen-retkellae/tehdaeaen-tulet
https://www.punainenristi.fi/ensiapu/ensiapuohjeet/palovammat/
https://www.punainenristi.fi/ensiapu/ensiapuohjeet/palovammat/
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Nuotion sytyttäminen 

Tuli voi palaa monenlaisissa paikoissa. Yksi paikka voi olla nuotio ja toinen taas Rauhantu-

len lyhty. Isompi nuotio lämmittää enemmän kuin pieni. Rauhantuli voi lämmittää ihan 

omalla tavallaan.  

 

Sytyttäkää tulitikku: Miten tulitikulla sytytetään kynttilä, myrskylyhty tai nuotio? Miten nuo-

tion sytyttäminen eroaa kynttilän sytyttämisestä? Miten tuli saadaan turvallisesti sytytettyä 

takkaan tai saunan kiukaaseen? Miten tulitikut saa säilymään kuivina? Harjoitelkaa erilai-

sia tapoja sytyttää tuli. 

 

Nuotion sytyttäminen: Opetelkaa sytyttämään nuotio. Mitä nuotion sytyttämisessä tarvi-

taan? Millaiset puut palavat parhaiten? Miten nuotio sammutetaan? Millaisia nuotioita on 

olemassa? Onko pääsiäis- tai juhannuskokko iso nuotio? Miksi kokkoja poltetaan?  

 

Polttopuut: Miten polttopuita saadaan? Kaikilla ei ole omaa metsää, josta polttopuita 

saisi, mutta jostainhan niitä on saatava. Harjoitelkaa kirveen ja sahan käyttöä. Jos ette itse 

osaa teroittaa niitä, pyytäkää joku opettamaan. Opetelkaa pinoamaan polttopuut halkopi-

noon siististi. Olisiko joku henkilö tai yhteisö, johon voisitte mennä polttopuita talkoilla pilk-

komaan ja kasaamaan? Miten erilaiset puut palavat? Miten puut säilyvät kuivina. 

 

Nuotiolaulut: Etsikää internetistä tai laulukirjoista erilaisia nuotiolauluja ja opetelkaa laula-

maan niitä. Tunnettuja lauluja ovat esimerkiksi Puolalainen nuotiolaulu ja Iltanuotiolla.  

 

Kiehiset: Veistelkää kiehisiä ja opetelkaa käyttämään turvallisesti puukkoa. https://luonto-

haaste.fi/2017/04/10/8-luontohaaste-veistele-ja-vuole/ 

  

https://luontohaaste.fi/2017/04/10/8-luontohaaste-veistele-ja-vuole/
https://luontohaaste.fi/2017/04/10/8-luontohaaste-veistele-ja-vuole/
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Varainkeruu, talkoot ja yhteinen hyvä 
 

Betlehemin Rauhantulen avulla ja sen kanssa voi kerätä varoja omaan toimintaan tai johon-

kin hyväntekeväisyyskohteeseen. Ota Betlehemin Rauhantuli mukaan erilaisiin tilaisuuksiin 

ja kerro siitä. Voit kertoa Rauhantulen historiasta, mistä se tulee ja miksi se vuoden pimeim-

pänä aikana halki Euroopan kulkee. Lounais-Suomen Partiopiirin kotisivuilta löydät myös 

vuosittain vaihtuvan Rauhanviestin. On hyvä, jos Rauhantulesta voi kertoa jo etukäteen jois-

sain mainoksessa tai tiedotteessa, jotta ihmiset voivat ottaa omia lyhtyjään mukaan. 

Myyjäiset ja varainkeruu 

Myyjäiset: Järjestä myyjäiset tai osallistu esim. seurakun-

nan järjestämiin myyjäisiin. Varmista etukäteen saako ti-

laan tuoda elävää tulta. Jos saa, voi Rauhantulta jakaa si-

sätiloissa. Jos ei, sovi siitä, voisiko myyntipöytäsi olla ul-

kona. Pidä Rauhantuli esillä ja jaa siitä ihmisten omiin lyh-

tyihin tulta. Voit antaa jokaiselle mukaan rauhanviestin. 

Pöydällä voi olla vapaaehtoiseen maksuun perustuva 

kulho rahankeruuta varten. Raha voi mennä hyväntekeväi-

syyteen tai vaikka jonkun pienen retken rahoittamiseen. 

 

Hautakynttilöiden myyminen: Varaa mukaan hautakynttilöitä, joissa on hattu. Jos ihmisillä 

ei ole omia lyhtyjä, voit myydä tai lahjoittaa heille tulen hautakynttilässä. 

 

Kynttilätalkoot: Tehkää talkoilla kynttilöitä ja/tai kynttilälyhtyjä. Myykää niitä myyjäisissä ja 

jakakaa samalla Rauhantulta. Ennen myyjäisiä on hyvä käydä läpi myyntitilannetta, rahan 

käsittelyä, mainosten tekemistä ja sopia, mihin saadut rahat käytetään. 

 

Rauhantulta ympäri vuoden: Ottakaa joka kuukausi valokuva, jossa teette jotain, mikä 

liittyy Rauhantuleen. Tehkää kuvista kalenteri ja myykää sitä varainkeruuksi. 

 

Rauhantulikortit: Ottakaa kuvia Rauhantulesta ja painakaa niistä kortteja. Myykää kortit 

myyjäisissä ja kerätkää sillä tavalla rahaa, vaikka jotain leiriä varten.  
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Yhteinen hyvä 

Ilahduttakaa palvelutalon asukkaita: Sopikaa esimerkiksi vanhusten palvelutalon, kehi-

tysvammaisten asumisyksikön tai muistisairaille tarkoitetun ryhmäkodin työntekijöiden 

kanssa etukäteen, saatteko tuoda heille tervehdyksenä Rauhantulen. Tuli voi palaa lyh-

dyssä tai jäälyhdyssä ulkona, jos sisälle ei saa tulta viedä. Voitte myös liikkua kynttilä- tai 

lyhtykulkueena ja ottaa asukkaat pienelle kävelylle mukaan. Voitte laulaa yhdessä joululau-

luja tai esittää itse kirjoittamianne runoja. 

 

Kauneimmat joululaulut: Sopikaa seurakunnan kanssa, että haluaisitte tuoda Betlehemin 

Rauhantulen Kauneimmat Joululaulut -tilaisuuteen. Pyytäkää tiedottamaan etukäteen, että 

Rauhantulta saa tilaisuuden jälkeen omiin lyhtyihin. Kauneimmat Joululaulut-tilaisuuksissa 

kolehti kerätään Suomen Lähetysseuralle. Tutustukaa etukäteen Suomen Lähetysseuran 

toimintaan (https://felm.suomenlahetysseura.fi/) ja Kauneimpiin Joululauluihin(https://kau-

neimmatjoululaulut.fi/). 

 

Yhteisvastuukeräys: Pyytäkää seurakunnan diakoniatyöntekijää tai Yhteisvastuukeräyk-

sen vastuutyöntekijää kertomaan Yhteisvastuukeräyksestä. Keräyskohteet vaihtuvat vuosit-

tain. Yhteisvastuuseen voi tutustua osoitteessa https://www.yhteisvastuu.fi/  

Tehkää kynttilöitä samoilla talkoilla myytäväksi myös Yhteisvastuun hyväksi, kun teette niitä 

Rauhantulen jakamiseen.  

Rakentakaa Rauhantulen ja Yhteisvastuukeräyksen ympärille tapahtuma lapsille, jossa 

voitte askarrella rintakoruja, tehdä lumilyhtyjä ja jakaa joululahjaksi kaikille oman Rauhantu-

len. Tapahtumaan voi olla pieni maksu tai voitte pitää yhteisvastuulipasta esillä.  

   

 

 

 

 

 

 

  

https://felm.suomenlahetysseura.fi/
https://kauneimmatjoululaulut.fi/
https://kauneimmatjoululaulut.fi/
https://www.yhteisvastuu.fi/
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Media 
 

Betlehemin Rauhantuli on mielenkiintoinen asia mediassa. Sen lisäksi, että itse voi oppia 

monia asioita, oppivat lukijat ja kuulijatkin Betlehemin Rauhantulesta. 

Lehdet 

Paikallislehti ja katugallup: Sopikaa paikallislehden kanssa, että haluatte tehdä jutun 

Betlehemin Rauhantulesta. Voitte kutsua toimittajan vieraaksi tai mennä itse tutustumaan 

toimitukseen. Toimittaja voi kertoa omasta työstään ja te taas voitte kertoa Betlehemin 

Rauhantulesta. Voitte tehdä katugallupin siitä, kuinka moni vastaantulija tietää Betlehemin 

Rauhantulesta ja liittää tämän mukaan juttuun.  

 

Paikallislehti mukaan Rauhantuli-tapahtumaan: Pyydä paikallislehti mukaan tapahtu-

maan jossa Betlehemin Rauhantuli on läsnä ja sitä jaetaan muille. Ole valmis kertomaan 

Rauhantulesta. 

 

Jutun kirjoittaminen: Voit kirjoittaa jutun Betlehemin Rauhantulesta esimerkiksi lippukun-

nan tai partiopiirin lehteen. Sanomalehtiviikolla paikallislehdet ottavat juttuja sellaisiltaki kir-

joittajilta, jotka eivät ole toimittajia. 

 

Sosiaalinen media 

Somepäivitykset: Ota valokuvia Betlehemin Rauhantulesta tai jostain tapahtumasta, 

missä Rauhantuli on. Voisiko näitä kuvia ja niihin liitettyjä tekstejä julkaista oman ryhmän 

WhatsAppin lisäksi esimerkiksi lippukunnan, seurakunnan, partion taustayhteisön, kunnan 

tai partiopiirin sosiaalisen median kanavissa? Tai voisitko tehdä sosiaalisen median päivi-

tyksen siitä, missä Rauhantulta jaetaan ja milloin? Kysy rohkeasti.  

 

Rauhantulitiedotus: Ota vastuullesi lippukunnan Betlehemin Rauhantuli-tiedotus. 

 

Rauhantulivideo: Tehkää Rauhantulesta video ja julkaiskaa se esimerkiksi Youtubessa. 

Voitte halutessanne tutustua videoon, jonka Pertti-pappi Paimiosta on tehnyt ja julkaissut 

sivuilla https://www.youtube.com/watch?v=ZkZ4NTxlGSI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZkZ4NTxlGSI
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Erilaiset viestintäkanavat: Tutustukaa ryhmänne kanssa erilaisiin (partioaiheisiin) viestin-

täkanaviin? Millaisista paikoista löydätte tietoa Betlehemin Rauhantulesta (esimerkiksi eri-

laiset Facebook-sivut, blogit, Partiokillat, seurakunnat, Finnlines, lehdet ja lehtien kotisivut, 

Partiopiirin sivut, Suomen partiolaisten sivut, lippukuntien sivut). Millä kielillä tietoa Rau-

hantulesta löytyy?  

 

Blogi Rauhantulesta: Kirjoittakaa blogia Rauhantulesta. Jokainen voi kirjoittaa omalla 

vuorollaan, mitä Rauhantulelle kuuluu tänään. 

 

Facebook-joulukalenteri: Tehkää Rauhantulesta Facebook-joulukalenteri tai adventtika-

lenteri, jolloin jokaisena päivänä aukeaa jotain tietoa tai kuvia Rauhantulesta. 

 

Betlehemin Rauhantulen Facebook-ryhmä: Liittykää Betlehemin Rauhantulen Face-

book-ryhmään. Etsikää sieltä ideoita, miten Rauhantulta on ympäri Suomea käytetty. Mihin 

kaikkialle Rauhantuli on levinnyt? Löytyykö omalta paikkakunnaltanne jo Rauhantuli? Kir-

joittakaa ryhmään, mitä te olette Rauhantulen kanssa tehneet. Ryhmä löytyy osoitteesta 

https://fi-fi.facebook.com/groups/350731812142110/?mibextid=6NoCDW 

 

  

https://fi-fi.facebook.com/groups/350731812142110/?mibextid=6NoCDW


16 
 

Betlehemin Rauhantulen matkassa 

 

Betlehemin Rauhantuli on ollut mukana monenlaisessa ohjelmassa ja tapahtumassa. Vink-

kejä on kerätty Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivässä 2022 sekä etsitty Rau-

hantulen kaikille avoimesta Facebook-ryhmästä https://fi-fi.face-

book.com/groups/350731812142110/ 

Olisiko joku näistä sellainen, jota tekin voisitte kokeilla tai tuleeko mieleen jotain ihan uu-

sia, juuri teille sopivia juttuja? 

Betlehemin Rauhantuli kirkoissa 

• Betlehemin Rauhantuli on ollut osana 1. adventin Hoosianna-kirkkoa. 

 

• Koulun joulukirkossa oppilaiden tuohukset sytytettiin Rauhantulella ja he sytyttivät 

tuohuksilla alttarikynttilät. Pappi kertoi rauhan merkityksestä. 

 

• Metsäkirkkoon vievän lyhtypolun kynttilät on sytytetty Rauhantulella. 

 

• Partiolaiset veivät Betlehemin Rauhantulen kehitysvammaisten joulukirkkoon. Pappi 

puhui joulun valon tulemisesta. Rauhantulesta sytytettiin kynttilä papilla olleeseen 

lyhtyyn, jonka hän vei mukanaan taas seuraavaan kirkkoon. 

 

• Betlehemin Rauhantuli on viety jouluaaton jumalanpalveluksiin, jouluaaton hartauk-

siin ja jouluyön messuun. 

 

• Betlehemin Rauhantuli on viety uuden vuoden yökirkkoon. 

 

• Betlehemin Rauhantuli vietiin loppiaisena kirkkoon. Kirkossa oli kaste ja lapsen kas-

tekynttilä sytytettiin Rauhantulesta. 

  

https://fi-fi.facebook.com/groups/350731812142110/
https://fi-fi.facebook.com/groups/350731812142110/
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Itsenäisyyspäivä 

• Partiolaiset ovat sytyttäneet itsenäisyyspäivänä sankarihaudan kyntti-

lät Rauhantulella. Rauhantulesta on kerrottu sekä ennakkotiedot-

teessa että tilaisuudessa. Tulta on saanut ottaa mukaan omaan kyntti-

lään ja viedä esimerkiksi läheisten haudalle. 

  

• Itsenäisyyspäivän soihtukulkueen soihdut on sytytetty Rauhantulella. 

Tulen on voinut viedä omassa lyhdyssä kotiin asti. 

 

• Partiolaiset ovat kuljettaneet Betlehemin Rauhantulen itsenäisyyspäivän kirkkoon. 

 

• Betlehemin Rauhantuli on palanut itsenäisyyspäivänä lyhdyissä, kun on kävelty kul-

kueena sankarihaudalle viemään seppele.  

 

Rauhantulen jakaminen yhteistyössä seurakunnan kanssa 

• Betlehemin Rauhantuli palaa kirkon edessä olevassa seimessä 

yleensä uuteen vuoteen asti. Seimestä kuka tahansa voi käydä hake-

massa tulen itselleen. Asiasta tiedotetaan seurakunnan sivuilla. 

 

• Betlehemin Rauhantuli on palanut hautausmaalla kaikkien saatavilla 

ja siitä on tiedotettu sekä seurakunnan että partion kotisivuilla ja so-

messa. Tulta on saanut vapaasti hakea omaan lyhtyyn. Suntiot ovat 

vaihtaneet kynttilän uuteen. 

 

Kauneimmat joululaulut 

• Partiolaiset ovat vieneet Betlehemin Rauhantulen Kauneimmat joululaulut-tilaisuu-

teen. Tuli on saapunut alttarille lyhtykulkueena ja alttarin kynttilät on sytytetty Rau-

hantulella. Pappi tai tilaisuuden juontaja on kertonut Betlehemin Rauhantulesta. Ti-

laisuuden lopuksi kaikki halukkaat ovat saaneet ottaa Betlehemin Rauhantulen 

omaan lyhtyynsä ja viedä kotiin. 

 

• Järjestimme yhdessä seurakunnan nuoriso-ohjaajan kanssa nuorille sopivat kau-

neimmat joululaulut ja viemme Rauhantulen sinne. 
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• Betlehemin Rauhantuli on viety partiolaisten Kauneimpiin joululauluihin. Samaan ai-

kaan on laulettu Pieni liekki-laulua. Lyhdyt on jätetty alttarille, juontaja on kertonut 

Rauhantulesta ja tilaisuuden jälkeen tulta on saanut hakea omiin lyhtyihin. 

 

Joulunajan juhlat ja tapahtumat 

• Betlehemin Rauhantuli oli osana Lucia-juhlaa. 

 

• Betlehemin Rauhantuli on ollut mukana lippukunnan joulujuhlassa. Joulujuhlassa 

luetaan rauhanviesti ja tulta jaetaan halukkaille omaan lyhtyyn. 

 

• Betlehemin Rauhantuli on ollut jaettavana partiopiirin Luottisten pikkujouluissa. 

 

• Betlehemin Rauhantuli on palanut Partiotoimiston joulukahvien ajan toimiston oven 

vieressä ja kaikki halukkaat ovat voineet ottaa Rauhantulta itselleen. 

 

• Betlehemin Rauhantuli on ollut yksi luukku kylän yhteisessä joulukalenterissa. Rau-

hantulta on jaettu halukkaille. 

 

• Betlehemin Rauhantuli on ollut osa oman kunnan joulurauhanjulistusta. Tilaisuuden 

jälkeen Rauhantulta on jaettu kaikille halukkaille.  

  

• Rauhantuli on ollut mukana yhteisellä jouluretkellä ja sillä on sytytetty nuotio. 

 

• Betlehemin Rauhantuli paloi diakonian järjestämässä vähävaraisten joulujuhlassa. 

  

• Betlehemin Rauhantuli vietiin seurakunnan lastenkerhon joulujuhlaan. Jokainen sai 

viedä tulen itse askarrellussa lyhdyssä kotiin. 

 

• Partiolaiset veivät Betlehemin Rauhantulen so-

taveteraanien jouluretkelle. 
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• Tapaninpäivän rusettiluisteluissa on palanut Betlehemin Rauhantuli ja 

sitä on saanut ottaa mukaansa. 

 

• Veimme Rauhantulen seurakunnassa pidettävään vähävaraisten jou-

lujuhlaan muistuttamaan, että aina lahjan ei tarvitse olla tavaraa. 

 

Muuta 

• Kiersimme jouluaattona Rauhantulen kanssa kylämme pienellä hau-

tausmaalla ja pysähdyimme kaikkien sellaisten hautojen luona, jossa ei palanut 

kynttilää. Lopuksi jätimme Rauhantulen palamaan muualle haudattujen muistopai-

kalle. Lyhdyn vieressä oli laminoituna tietoa Betlehemin Rauhantulesta ja viesti, että 

tulta saa ottaa lyhdystä itselleen. 

 

• Betlehemin Rauhantuli paloi tammikuun lopussa lippukunnan talvileirin ajan teltan 

ulkopuolella. Rauhantulen kanssa sytytettiin niin kaminat kuin iltanuotiotkin. 

 

 

Betlehemin Rauhantuli tervehdyksenä 
 

Monet yksittäiset henkilöt tai ryhmät ovat vieneet Betlehemin Rauhantulen joulutervehdyk-

senä ja aineettomana lahjana. Voisiko tästä löytyä uusi perinne teillekin? Vinkkejä on ke-

rätty Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivässä 2022 sekä etsitty  Rauhantulen kai-

kille avoimesta Facebook-ryhmästä https://fi-fi.facebook.com/groups/350731812142110/ 

 

• Lippukuntamme vei Rauhantulen kaupunginhallituksen puheenjohtajalle. 

 

• Veimme Rauhantulen tervehdyksenä kunnassa asuvalle kansanedustajalle muistut-

tamaan rauhan tärkeydestä. 

 

• Annamme Betlehemin Rauhantulen joulumuistamisena kirkkoherralle ja seurakun-

taneuvoston puheenjohtajalle. 

 

https://fi-fi.facebook.com/groups/350731812142110/
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• Kansainvälinen ja Partioaatteellinen jaosto vie Betlehemin Rauhantulen jouluterveh-

dyksenä piirinjohtajalle. Lyhty on sama vuodesta toiseen, mutta tuli vaihtuu.  

 

• Vien Betlehemin Rauhantulen joulukukan sijaan kaikille kummilapsilleni ja lähetän 

joulutervehdyksenä omille kummeilleni heidän kanssaan samalla paikkakunnalla 

asuvan kaverini toimittamana. 

 

• Vien Betlehemin Rauhantulen aina sukulaisteni haudoille. 

 

• Annan Betlehemin Rauhantulen joululahjaksi mahdollisimman monelle ystävälleni. 

Joskus myös tuntemattomille. 

 

• Viemme Betlehemin Rauhantulen läheiseen palvelutaloon (pihalla 

olevaan lyhtyyn) tervehdyksenä ja laulamme asukkaiden kanssa 

muutaman joululaulun. 

 

• Otimme yhteyttä seurakunnan diakoniatyöntekijään ja veimme hänen 

kanssaan Rauhantulen muutamille yksinäisille ihmisille.  
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Hiljentyminen 

Betlehemin Rauhantuli antaa hyvän mahdollisuuden erilaisiin tapoihin hiljentyä. 

Yhteisessä piirissä 

• Kaikki asettuvat piiriin Betlehemin Rauhantulen ympärille. Ryhmän ohjaaja kertoo 

siitä, miten Betlehemin Rauhantuli on sytytetty Betlehemissä Jeesuksen syntymä-

paikalla palavasta ikuisesta tulesta. Kulkiessaan Suomeen on Betlehemin Rauhan-

tuli nähnyt kaikenlaista ja ollut hyvin erilaisten ihmisten kuljetettavana. Rauhantuli 

muistuttaa siitä, että emme ole koskaan yksin. Jokainen sytyttää vuorollaan tulesta 

kynttilän ja kertoo, miksi vieressä seisova ihminen on niin ainutlaatuinen ja tärkeä. 

 

• Rauhantuli palaa ja jokainen käy vuorollaan sytyttämässä tulesta tulitikun. Niin 

kauan kuin tulitikku palaa, kertoo tikkua pitävä ihminen sellaisia asioita, joista hän 

on tänään kiitollinen. 

 

• Osallistujan seisovat ringissä ja jokaisella on kädessä kynttilä. Ryhmän ohjaaja ot-

taa esille Rauhantulen ja sytyttää siitä oman kynttilänsä. Sen jälkeen hän sytyttää 

omalla kynttilällään vieressä olijan kynttilän ja kertoo hänelle jonkun mukavan asian 

tai kehun. Seuraava kynttilä sytytetään ja hänelle kerrotaan mukava asia jne. Näin 

jatketaan, kunnes kaikkien kynttilä palaa ja kaikki ovat saaneet kuulla mukavia sa-

noja. Yhdestä pienestä liekistä riittää hyviä sanoja monelle ihmiselle. Liekki ei pie-

nene, kun sitä jaetaan. Samalla tavalla on ilon/kehujen/kiitoksen/rauhan laita. Ei ole 

itseltä pois, kun jakaa hyviä asioita. 

 

• Hiljentymishetkessä osallistujille kerrotaan Betlehe-

min Rauhantulesta. Jokainen voi miettiä, miten voisi 

antaa omastaan tarvitsijalle. Onko antaminen aina 

rahaa tai tavaraa? Voisiko Betlehemin Rauhantuli 

olla hyvä joululahja ja miksi? Kenelle kukakin haluaisi 

antaa Betlehemin Rauhantulen ja miksi? 
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• Jokainen osallistuja sai kirjoittaa lapulle asioita, jotka harmittivat tai joita halusi pyy-

tää anteeksi. Suureen valurautapataan tai nuotiopaikalle sytytetään pieni nuotio 

Rauhantulesta. Jokainen käy vuorollaan heittämässä pahanolonpaperit tuleen. 

Rauhantuli polttaa pahanmielen paperit ja kuljettaa murheet pois. 

 

• Betlehemin Rauhantuli tuo Rauhan ja valon viestiä… pieni liekki leviää, kuten ve-

teen pudotetun kiven aiheuttamat väreet  

Rauhan leviäminen: Tarvikkeet: Laakeita astioita esim. vateja, kiviä (pese kivet en-

nen käyttöä), tusseja tai maalia. Ryhmän ohjaaja jakaa ryhmän tarvittaessa pie-

nempiin ryhmiin. Olisi kuitenkin hyvä, jos jokaisella ryhmällä olisi yksi ohjaaja johta-

massa aktiviteetin tekoa. Jokainen ryhmäläinen pudottaa kiven vedellä täytettyyn 

astiaan. Ryhmäläiset katsovat pudotuksesta syntyneiden väreiden liikettä. Ulot-

tuivatko väreet astian reunoille saakka? Ryhmän ohjaaja lukee ryhmäläisille ää-

neen seuraavan tekstin: "Kivi kuvastaa jokaista pientä hyvää tekoa, jonka teemme 

rauhan puolesta. Väreet kuvastavat sitä, kuinka tekomme saavuttavat muut ihmi-

set. Mitä tapahtuisi, jos jokainen kymmenestä miljoonasta partiolaisesta tekisi yh-

den teon rauhan puolesta? Miltä väreet silloin näyttäisivät? Millaisen muutoksen se 

voisi saada aikaan maailmassa?" Ryhmän ohjaaja ohjeistaa ryhmäläisiä ottamaan 

kivet käteensä ja sulkemaan silmänsä. Miltä kädessäsi oleva kivi tuntuu? Kuinka 

painava se on? Kuinka voimakas se on? Missä ajattelet sen olleen aiemmin? Ajat-

tele seuraavaksi kiven kotia ja sitä kuinka ihmeellisiä, iloisia ja rauhallisia hetkiä se 

on todistanut. Lopuksi ryhmä koristelee yhdessä kivet haluamillaan materiaaleilla. 

Kivien valmistuttua ryhmäläiset asettelevat niistä yhdessä rauhan symbolin. Halu-

tessaan jokainen saa viedä oman kiven kotiin muistoksi. Lähde: WAGGGS Muiste-

lemispäivä 2021 

 

• Ottakaa Betlehemin Rauhantuli mukaan yhteiseen illan päätökseen ja etsitään lau-

luja, jotka kertovat tulesta, valosta ja rauhasta esimerkiksi Virsikirjasta, virsikirja.fi-

sivulta, OEKsta (partiolaulukirja), Nuoren seurakunnan veisukirjasta (NSV) tai jos-

tain muusta laulukirjasta. 

Nuotiotarinat ja hiljaiset polut 

• Nuotion ääressä tai illan päätteeksi voi hiljentyä nuotiotarinaa kuunnellen. Voitte itse 

keksiä ryhmän kanssa tarinan Rauhantulen matkasta tai merkityksestä. Tarinan voi 

lukea tai esittää jollain muulla tavalla.  
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• Rauhantulesta löytyy valmis nuotiotarina Suomen Pyhän Yrjänän Partiokiltojen si-

vuilta. Nuotiotarinaan on kerätty ideoita Kajo-suurleirillä kesällä 2022. Nuotiotarina 

löytyy osoitteesta  https://partiokillat.fi/betlehemin-rauhantuli/Nuotiotarina  

 

• Lounais-Suomen Partiopiirin sivuilta löytyy kaksi valmista hiljaista polkua: Katso-

muksen polku ja Kiittämisen polku. Tekstit ovat osittain samat kummassakin po-

lussa.  

 

• Lounais-Suomen Partiopiirin sivuilta löytyy luettavaksi vuosittain vaihtuva Betlehe-

min Rauhantulen mukana kulkeva Rauhanviesti. Myös tätä viestiä voi lukea illan 

päätteeksi  https://lounaissuomi.partio.fi/betlehemin-rauhantuli/. 

 

  

https://partiokillat.fi/betlehemin-rauhantuli/Nuotiotarina
https://lounaissuomi.partio.fi/betlehemin-rauhantuli/
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Mitä minä voisin tehdä 

 

Betlehemin Rauhantulen jakaminen 

Betlehemin Rauhantulta ei ole tarkoitus pitää salassa itsellä, vaan jakaa eteenpäin, jotta 

mahdollisimman moni pääsee osalliseksi liekin sanomasta. Rauhantulta ei tuoda sinulle 

kotiovella, vaan sinun tulee olla itse aktiivinen Rauhantulen saamiseksi. Voit osallistua lie-

kin jakamiseen monella eri tavalla. 

Betlehemin Rauhantulen kuljettaja 

Betlehemin Rauhantuli saapuu Ruotsista Suomeen yleensä 

marras-joulukuun vaihteessa. Tuli aloittaa matkansa Turusta, 

Turun Partiotoimistolta. Betlehemin Rauhantulen kuljettaja 

kuljettaa liekkiä itselleen sopivan matkan. Tarkoitus ei ole, 

että kukaan joutuisi ajelemaan yksinään ympäri Suomea. Toi-

vottavaa olisi, että mahdollisimman monet olisivat valmiita 

kuljettamaan tulta edes pienen matkan lyhdystä lyhtyyn ja lie-

kistä liekkiin. Näin Rauhantuli saadaan levitettyä mahdollisim-

man nopeasti mahdollisimman laajalle Suomeen. Siihen, että 

Rauhantuli jatkaa matkaansa Turusta eteenpäin, tarvitaan 

ihan jokaisen apua. Betlehemin Rauhantulen Facebook-ryhmästä voit selvittää mihin asti 

Rauhantuli on jo liikkunut, ja mistä sen voisit itsellesi hakea. Kerrothan samassa ryhmässä 

myös sen, mihin sinä tulen kuljetat. 

Liekin-/tulenvartija 

Liekinvartija pitää saamaansa Betlehemin Rauhantulta esillä esim. omassa pihassaan, 

josta tulta on jokaisen mahdollisuus tulla hakemaan. Tulen vartija pitää tulta ”hengissä” it-

selleen parhaaksi sopivan ajan. Tuli voi olla itsellä, ystävän pihassa tai missä vaan, missä 

tuli saa palaa lyhdyssä, sitä voi vapaasti hakea ja jossa joku huolehtii turvallisuudesta ja 

siitä, että liekki ei sammu. Kun tuli on vapaasti haettavissa, ei sen vieressä tarvitse päivys-

tää, vaan ihmiset voivat hakea sen omatoimisesti. Kerro Betlehemin Rauhantulen Face-

book-ryhmässä mistä tuli on haettavissa ja kuinka kauan tuli esimerkiksi sinun portin-

pielessä lyhdyssä palaa. 

Liekin-/tulenjakaja 
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Tulenjakajana jaat Betlehemin Rauhantulta eteenpäin erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtu-

missa tai viet vaikka palvelutaloon tai lippukunnan joulujuhlaan tervehdykseksi. Tulta on 

helpoin jakaa kynttilälyhdystä, josta sivun saa auki. Mikäli kynttilälyhty on kovin pieni, saat-

taa se lämmetä niin paljon, että kantokahva polttaa kättä. Myös päältä auki olevat lyhdyt 

ovat vaikeita kannettavia, koska kynttilä lämmittää kättä. 

Sovi Betlehemin Rauhantulen viemisestä aina etukäteen tilaisuuden vastuuhenkilön 

kanssa. Huomioithan, että esim. moniin hoitolaitoksiin avotulen vieminen on kiellettyä. Voi-

siko sen silloin viedä pihalle lyhtyyn palamaan? Kirkkoihin ei välttämättä saa viedä myrs-

kylyhtyjä, joten silloin lyhty ja kynttilä ovat oikea vaihtoehto. 

Yritäthän jakaa tietoa Betlehemin Rauhantulen saapumisesta etukäteen, jotta esim. tilai-

suuteen saapujat voisivat ottaa oman lyhdyn ja kynttilän mukaan ja jatkaa näin Rauhantu-

len levittämistä. 

Kun jaat tulta eteenpäin, joko erilaisissa tilaisuuksissa tai yksityishenkilöille, muistathan il-

moittaa Rauhantulen perimmäisen tarkoituksen ja kertoa, että partiolaiset ja kiltapartiolai-

set ympäri maailmaa kuljettavat tätä samaa Betlehemistä haettua tulta. Rauhantulen mu-

kana kulkee rauhanviesti. Tämä viesti on ainoa virallinen viesti tulen mukana ja olisi toivot-

tavaa, että tämä vuosittain vaihtuva viesti aina tulen mukana toimitettaisiin. Rauhanviestin 

löydät Lounais-Suomen Partiopiirin Betlehemin Rauhantuli-sivuilta. Tulesta voi toki kertoa 

omin sanoin ja niin usein tehdäänkin. 

Tulta ei ole tapahtumien jälkeen tarkoitus sammuttaa, vaan jättää palamaan tai ainakin ja-

kaa eteenpäin. Jotta ihmiset ymmärtävät, että tuli on ikuinen ja siirtyy ihan oikeasti sam-

mumattomana eteenpäin, ei ole hyväksi, että tuli sammutetaan yleisön läsnä ollessa. Mi-

käli tuli ei voi jäädä palamaan tilaisuuden paikalle, niin otathan sen itsellesi säilytettäväksi. 

Tulta voi jakaa useassa eri tilaisuudessa ja voit toimia tilaisuuksien välillä liekinvartijana.  

Lisää tietoa Betlehemin Rauhantulesta sekä Rauhantulen kuljettamisesta ja jakamisesta 

löydät sivuilta https://lounaissuomi.partio.fi/betlehemin-rauhantuli/ 

 

 

https://lounaissuomi.partio.fi/betlehemin-rauhantuli/

