Katolinen jouluaskartelu: seimiasetelma
Monissa katolisissa maissa ja perheissä joulunajan tärkein koriste ei suinkaan ole
joulukuusi, vaan seimi, joka sijoitetaan kodeissa ja kirkoissa näkyvään paikkaan ja usein
niitä näkee myös kaduilla, kouluissa ja kaupoissa.
Seimiasetelman tekoon on valtavasti vaihtoehtoja, joita oikeastaan vain tekijän mielikuvitus
ja saatavilla oleva välineistö saattaa rajoittaa. Tässä muutamia ehdotuksia, joista voisi
saada ideoita oman seimiasetelman toteuttamiseen.

Seimen hahmot
Seimessä tärkeimmät hahmot ovat luonnollisesti Jeesus-lapsi, Neitsyt Maria ja Pyhä
Joosef. Yleensä heidät sijoitetaan talliympäristöön, jossa on ainakin aasi ja härkä, mutta
saa toki olla myös muita kotieläimiä.
Useimpiin seimiin kuuluu myös kuva Enkelin ilmestymisestä paimenille. Siihen tarvitaan 3-4
paimenta, tähti ja enkeli (joiden kiinnittäminen taivaalle vaatii vähän kekseliäisyyttä), ja
mielellään myös paimenten lauma, eli jonkinlainen määrä lampaita sekä mahdollisesti
paimenkoira.
Lisäksi seimeen liittyvät usein itäisen maan kolme viisasta miestä. Heillä on mukanaan
lahjoina kultaa, suitsuketta ja mirhaa, ja he ratsastavat kameleillaan saapuen perille
seimen ääreen loppiaisena. Usein heidät sijoitetaan jouluna johonkin kauemmas ja
siirretään päivä päivältä lähemmäs Jeesus-lasta.

Pahvi ja kartonki
Seimiasetelman voi rakentaa pieneen pahvilaatikkoon, kuten kenkälaatikkoon. Asetelman
hahmot voi askarrella pahvista tai kartongista ja esimerkiksi wc-paperihylsyjä voi käyttää
ihmis- ja eläinhahmojen runkoina.
Seinälle tulevassa versiossa tausta rakennetaan isolle kartongille ja hahmot asetetaan
esimerkiksi sinitarralla taustan päälle. Halutessaan taustakartongin voi päällystää
esimerkiksi kontaktimuovilla ja hahmot voi muovittaa tai laminoida. Vaihtoehtoisesti kaiken
voi myös liimata taustan päälle ja sen jälkeen vasta päällystää kontaktimuovilla.

Askartelumassa tai taikina
Seimiasetelman voi myös muovailla tai leipoa askartelumassasta, muovailuvahasta tai
taikinasta. Taikina voi olla joko syömäkelpoista kuten piparitaikina tai vaihtoehtoisesti
askartelukäyttöön tehtyä taikinaa kuten taika- tai soodataikinaa.

Lelut

Lelut ovat edullinen ja helppo tapa toteuttaa seimiasetelma. Esimerkiksi legoista, nukeista
(barbit, nukkekodin nuket) ja pehmoleluista voi kankaiden ja muiden lelujen avulla koota
seimiasetelman.

Draama
Asetelman kokoamisen sijaan lapset voivat itse asettua seimiasetelmaan ja se voidaan
dokumentoida esimerkiksi valokuvaamalla tai videoimalla. Rekvisiitaksi sopivat kankaat
ja/tai aiheeseen sopivat roolivaatteet.

