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TIIVISTELMÄ 
 

Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen kehittämistyö, jonka aiheena on 
varhaiskasvatukseen liittyvä katsomuskasvatus. Tarkoituksena 
opinnäytetyössä oli tehdä opas, joka tarjoaisi tietoa ja käytännön menetelmiä 
katsomuskasvatuksen toteuttamisesta ja tavoitteena opinnäytetyöllä oli lisätä 
Hirvensalmen vuoropäiväkoti Ompun varhaiskasvatushenkilökunnan 
tietämystä katsomuskasvatuksesta ja sitä kautta tuoda katsomuskasvatusta 
Hirvensalmen päiväkodin arkeen näkyvämmäksi osaksi ja edistää sen 
toteutumista. Kehittämistehtävänä opinnäytetyöllä oli koostaa Hirvensalmen 
päiväkodin varhaiskasvattajille opas, joka liittyi katsomuskasvatuksen 
toteuttamiseen päiväkodin arjessa. Oppaan tehtävänä oli lisätä Hirvensalmen 
päiväkodin varhaiskasvattajien tietoa katsomuskasvatuksen toteuttamisesta, 
jonka avulla he pystyisivät tekemään katsomuskasvatusta näkyvämmäksi 
osaksi päiväkodin arkea monipuolisemmin sekä kattavammin.  
 
Käydyt keskustelut eri varhaiskasvattajien kanssa nostivat esiin 
epävarmuuden, joka monilla varhaiskasvattajilla oli katsomuskasvatuksen 
toteuttamiseen liittyen. Yhteistyökumppanin löytäminen tälle opinnäytetyölle 
osoittautui haastavaksi, mutta monen mutkan kautta yhteistyökumppaniksi 
tälle opinnäytetyölle lähti Hirvensalmen vuoropäiväkoti Omppu, jolla heidän 
mukaansa oli tarvetta tällaiselle oppaalle. Katsomuskasvatukseen on lähdetty 
tutustumaan katsomuskasvatuksesta kertovan kirjallisuuden avulla sekä 
uuteen varhaiskasvatussuunnitelmaan tutustuen. Siitä syystä, että uusi 
varhaiskasvatussuunnitelma ajaa varhaiskasvattajat melko ahtaalle vaatimalla 
katsomuskasvatuksen toteuttamista päiväkotien arjessa antamatta kuitenkaan 
kattavia ja monipuolisia keinoja sen toteuttamiseen, on opinnäytetyön 
tarkoituksena koostaa opas katsomuskasvatuksesta yhteistyökumppanin 
käyttöön. 
 
Opasta on lähdetty työstämään Hirvensalmen päiväkodin henkilökunnan 
haastattelun perusteella ja oppaan ensimmäisestä versiosta on kerätty 
palautetta ja muokkausehdotuksia arviointikyselyllä. Haastattelun pohjalta 
katsomuskasvatusopasta on kehitetty vastaamaan mahdollisimman kattavasti 
Hirvensalmen päiväkodin varhaiskasvattajien tarpeisiin. Arviointikyselyn avulla 
yhteistyökumppani nosti tärkeimmäksi osaksi opasta menetelmäpankin sekä 
kuinka puhua lasten kanssa katsomuksiin liittyvistä asioista.  
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ABSTRACT 
 

This thesis was a functional development task which topic was selected to be worldview 
education related to early childhood education. The goal of this thesis was to enhance the 
knowledge about worldview education of the early childhood education employees of 
kindergarten Omppu which is located in Hirvensalmi and by doing that, making worldview 
education more visible in the everyday life in the kindergarten and advance its 
implementation. The development task of this thesis was to compile a guide for the early 
childhood education employees of the kindergarten in Hirvensalmi, which would enable 
them to make worldview education more comprehensive and versatile part of the everyday 
life in the kindergarten. 
 
Worldview education was chosen to be the topic of this thesis from both of our interests. 
Conversations held with various early childhood educators brought up an uncertainty, which 
many early childhood educators had about the implementation of worldview education. 
Looking for an affiliate began and Omppu, the kindergarten of Hirvensalmi, was selected as 
the affiliate for this thesis because they had a need for such guide. Familiarizing with 
literature about worldview education and the new early childhood education plan began and 
by doing that, interests towards this topic arose. Because the new early childhood education 
plan brings early childhood educators to the bay by demanding them to implement worldview 
education in the everyday life of kindergartens without giving them any instructions, it was 
decided that the affiliate of this thesis, Omppu, needed a clear guide for their use. 
 
The guide was developed based on various interviews with employees of our affiliate and 
with the feedback from the first version The guide was made to correspond as broadly as 
possible to the needs of the early childhood educators of the affiliate. With the help of our 
valuation questionnaire it became clear that the most important part of the guide would be 
a method bank and how one should speak with children about things regarding worldview. 
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1 JOHDANTO 

Katsomuskasvatus valikoitui aiheeksemme molempien yhteisestä 

kiinnostuksesta aihetta kohtaan ja valintaamme vahvisti vielä entisestään 

keskustelut monen varhaiskasvatuksen ammattilaisen kanssa siitä, kuinka 

katsomuskasvatuksesta tarvittaisiin päiväkotimaailmaan paljon lisää tietoa 

sekä käytännön menetelmiä sen toteuttamiseen. Näinpä ollen päädyimme 

koostamaan toiminnallisena opinnäytetyönä katsomuskasvatukseen liittyvän 

oppaan tuotekehitysprosessin vaiheita mukaillen, joka tarjoaa sekä tietoa 

katsomuskasvatuksesta että myös käytännön tason menetelmiä sen 

toteuttamiseen arjessa. Lähdimme etsimään yhteistyökumppania ja monen 

mutkan kautta saimme hirvensalmelaisen vuoropäiväkoti Ompun 

yhteistyökumppaniksemme. Yhteistyöpäiväkotimme henkilökunnan omien 

sanojen mukaan heillä olisi tarvetta tällaiselle opinnäytetyölle.  

 

Opinnäytetyönämme oli tarkoituksena koostaa opas, joka pitäisi sisällään niin 

tietoa katsomuskasvatuksesta sekä käytännön menetelmiä, joiden avulla 

katsomuskasvatusta voi lähteä toteuttamaan lasten kanssa päiväkodin 

päivittäisessä arjessa. Tavoitteena oppaallamme oli lisätä hirvensalmelaisen 

vuoropäiväkoti Ompun henkilökunnan tietoisuutta siitä, mitä 

katsomuskasvatus oikein on ja kuinka sitä voisi toteuttaa päiväkodin arjessa 

heidän lähtötasonsa katsomuskasvatuksen toteuttamiseen huomioiden. 

Ajatuksenamme oli, että kun yhteistyöpäiväkotimme varhaiskasvattajat 

saisivat lisää tietoa aiheesta, he lähtisivät myös aikaisempaa rohkeammin 

toteuttamaan katsomuskasvatusta lasten parissa. Tämä taas voisi lisätä 

entisestään lasten keskuudessa ymmärrystä sekä kunnioitusta toistensa 

katsomuksia kohtaan sekä haastaen lapsia pohtimaan ikätasoonsa nähden 

uskontoihin sekä katsomuksiin liittyen asioita. 

 

Oppaan koostamista varten keräsimme Hirvensalmen päiväkodin toiveet sekä 

ajatukset yhtä Hirvensalmen päiväkodin lastentarhanopettajaa haastatellen, 

joka oli kerännyt toistenkin henkilökunnan jäsenten ajatuksia ylös edustaen 

myös heitä. Tässä tarkoituksenamme oli, että lähtisimme työstämään opasta 

täysin Hirvensalmen päiväkodin omien toiveiden ja odotusten pohjalta oppaan 

sisällön ja ulkoasun suhteen. Hirvensalmen vuoropäiväkodin henkilökunnan 
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kanssa kävimme koko opinnäytetyöprosessimme ajan vuoropuhelua ja 

sovimme, että saatuamme valmiiksi oppaan ensimmäisen version, 

lähettäisimme sen Hirvensalmen vuoropäiväkoti Ompun työntekijöille 

kommentoitavaksi laatimaamme palautekyselyä apuna käyttäen, jotta meidän 

olisi sitten helpompi saada kerättyä ylös muokkausehdotukset oppaastamme 

ja näiden muokkausehdotusten pohjalta korjaisimme opastamme vielä 

enemmän Hirvensalmen päiväkodin henkilökunnan toiveiden mukaiseksi.  

 

Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa uskontokasvatus 

vaihtui vuonna 2016 katsomuskasvatukseen, jolloin siitä poistui täysin 

vakaumuksellisuus: mitään elämänkysymyksiä ei tänä päivänä enää käsitellä 

minkään tietyn uskonnon tai katsomuksen mukaan. Lapsiryhmän kanssa 

yhdessä käsitellään kaikki ryhmässä vallitsevat uskonnot sekä katsomukset ja 

tutustutaan niihin yhteisesti, kuten myös eri katsomuksiin liittyviin perinteisiin. 

Erilaisia tapoja tutustua erilaisiin katsomuksiin on muun muassa eri 

tapahtumat sekä juhlat ja päivittäiset tilanteet, kuten ruokaileminen tai 

pukeutuminen. Katsomuskasvatuksen toteuttamiseen kuuluu vahvasti se, että 

lasten ihmettelylle osataan antaa tarvittava tila ja heidän kanssaan käydään 

keskustelua heitä mietityttävistä, elämään liittyvistä kysymyksistä. 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 45.) 

 

Tarkoituksena katsomuskasvatuksen toteuttamisessa on varmistaa lasten 

keskinäisen katsomuksellisen sekä kulttuurisen identiteetin kehittyminen. 

Katsomuskasvatuksen tavoitteena on tukea ja vahvistaa myös lapsen 

ajattelua, oppimista, lapsen kulttuurista osaamista, sekä vuorovaikutusta että 

myös ilmaisua. Katsomuskasvatuksessa tärkeänä osana toimii myös 

yhteistyö, jota yhdessä lasten huoltajien kanssa tehdään niin, että 

kunnioitetaan ja kuullaan heidän katsomuksiaan, taustaansa sekä arvojaan. 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 45.) 

 

Katsomuskasvatus on Kallioniemen ym. (2021, 22-23) mukaan 

varhaiskasvatuksessa tapahtuvaa, laaja-alaista oppimista, jonka tehtävänä on 

tarjota lapselle välineitä moninaista maailmaa hahmottaakseen sekä 

saadakseen ymmärrystä erilaisista kulttuureista. Lapsi toimii myös perheensä 

edustajana ja saa valmiuksia varhaiskasvatuksessa muun muassa 

myönteisen suhteen luomiseen monimuotoisen sekä moniarvoisen 
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kasvuympäristönsä kanssa sekä valmiuksia rakentaa omaa katsomuksellista 

identiteettiään. Pedagogisia menetelmiä tarkastellessa lähtökohtana 

katsomuskasvatuksessa ovat sekä inklusiivisuus sekä integraatio.  Tällä 

tarkoitetaan sitä, että kaikki katsomuksiin tai uskontoihin liittyvät kysymykset 

voidaan käsitellä yhteisinä kysymyksinä riippumatta siitä, miten erilaisia 

maailmankatsomuksellisia ja uskonnollisia eroavaisuuksia lapsiryhmissä on. 

Katsomuskasvatukseen liittyy vahvasti myöskin periaate 

sitouttamattomuudesta, eli lasta ei ohjata varhaiskasvatuksen 

katsomuskasvatuksessa mihinkään katsomukseen, eikä lapseen myöskään 

saa vedota tai vaikuttaa katsomuksellisesti.  

 

Koska katsomuskasvatus kirjattiin 2016 Valtakunnallisiin varhaiskasvatuksen 

perusteisiin eli vasuperusteisiin päiväkotien ammattilaisia sitovaksi tehtäväksi, 

sitä ei voi toteuttaa pelkän oman kiinnostuksen tai katsomuksellisen 

näkemyksensä kautta. Toisin sanoen päiväkodin ammattilaisten tulee sitoutua 

noudattamaan pyrkimystä täyttää Varhaiskasvatuksen perusteisiin, eli 

vasuperusteisiin, kirjatut tavoitteet ja yhteiset käytännöt. Katsomuskasvatusta 

ei voi myöskään jättää toteuttamatta tiedon puutteen takia. Tietoisen 

katsomuskasvatuksen tärkeys on välttämättömyys ymmärtää, samoin kuin se, 

miksi on tärkeää, että lapset kohtaavat avoimesti niin oman kuin toistenkin 

katsomukset. Toiseuden ymmärtämistä tai kasvatusdialogia ei synny, jos 

asian eteen ei edes yritetä tehdä mitään. (Haapsalo ym. 2017, 12.) 

 

2 OPINNÄYTETYÖN TAVOITE JA KEHITTÄMISTEHTÄVÄ 

Opinnäytetyömme tavoitteena oli lisätä tietoa sekä ymmärrystä 

katsomuskasvatuksesta Hirvensalmen vuoropäiväkoti Ompun 

varhaiskasvattajille ja olla tämän myötä tuomassa näkyvyyttä 

katsomuskasvatukselle ja edistää sen toteutumista Hirvensalmen päiväkodin 

arjessa. Tiedon lisääntyessä Hirvensalmen päiväkodin varhaiskasvattajat 

pystyvät toteuttamaan katsomuskasvatusta päiväkodin arjessa paljon 

enemmän sekä monipuolisemmin verrattuna aikaisempaan, tehden siitä 

näkyvämmän osan päiväkodin lasten arkea. Tällöin lasten keskinäinen 

kunnioitus sekä ymmärrys toisten ihmisten katsomuksellisia taustoja kohtaan 

on mahdollista lisääntyä, kun keskustelua eri katsomuksista sekä uskonnoista 

käydään lasten kanssa päivittäisessä toiminnassa. Tarkoituksena oli tuottaa 
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Hirvensalmen vuoropäiväkodin varhaiskasvatuksen henkilöstölle opas, jossa 

kuvataan katsomuskasvatuksen toteuttamista tarjoten heille myöskin 

menetelmiä, kuinka katsomuskasvatukseen liittyviä aihealueita voi käsitellä 

pienten lasten kanssa, tietoa yleisesti katsomuskasvatuksesta ja eräänlainen 

tietopankki erilaisista uskonnoista.  

 

Opinnäytetyömme on toiminnallinen opinnäytetyö. Toiminnallinen 

opinnäytetyö on opinnäytetyö, jossa tavoitteena on toiminnan opastaminen, 

ohjeistaminen tai toiminnan järjestäminen ammatillisella kentällä. Alasta 

riippuen toiminnallisen opinnäytetyön tuotos voi olla jonkin käytännössä 

tapahtuvan toiminnan ohjeistus, ohje tai jonkinlainen opastus, kuten vaikka 

perehdyttämisopas tai turvallisuusohjeistus. Myös jonkin tapahtuman 

toteuttaminen on mahdollinen. Kohderyhmästä riippuen toiminnallisen 

opinnäytetyön tuotoksena voi syntyä esimerkiksi kansio, kirja, vihko, opas tai 

vaikka portfolio. (Airaksinen & Vilkka 2003, 9-10.) Toiminnallisen 

opinnäytetyön prosessiin kuuluu toiminnallinen osuus ja opinnäytetyön 

raportointi, joka taas pitää sisällään prosessin dokumentoinnin ja arvioinnin 

(Saastamoinen ym. 2008). 

 

Meillä toiminnallisen opinnäytetyömme aiheeksi valikoitui 

katsomuskasvatuksen toteuttamiseen liittyvä opas, jota lähdimme työstämään 

tuotekehityksen prosessia mukaillen. Tuotekehitys on toimintaa, jossa 

ydinajatuksena on kehittää joko kokonaan uusi tuote tai parannella jotain 

olemassa olevaa tuotetta. Prosessina tuotekehitys on monivaiheinen, joka 

sisältää neljä toimintavaihetta: käynnistäminen, luonnostelu, kehittäminen ja 

viimeisenä viimeistely. (Jokinen 2010, 9). 

 

Käytännössä opinnäytetyömme sisältää toiminnallisena osuutena oppaan 

katsomuskasvatuksen toteuttamisen tueksi Hirvensalmen vuoropäiväkoti 

Ompulle sekä ohjeistuksen sen käyttöön ottamiseen Hirvensalmen päiväkodin 

arkeen sekä raporttiosuuden, jossa taas kerromme työn teoreettisesta 

viitekehyksestä, perustelut nojaten teoriaan viitaten katsomuskasvatusoppaan 

tärkeydelle päiväkotimaailmassa, kuvaus oppaan työstämisen kaikista 

vaiheista ja keräämämme arviointi- sekä palautelomakkeet ja arvioinnit ja 

palaute ylipäätänsä. Opinnäytetyön lopusta löytyy myöskin oma arviointimme 



9 
 

opinnäytetyön onnistumisesta. Kehittämistehtäväämme ohjasivat 

tutkimuskysymykset, joita olivat: 

1. Millaisia tarpeita katsomuskasvatuksen oppaalle 
yhteistyöpäiväkodillamme olisi? 
 

2. Millaisia toiveita ja odotuksia katsomuskasvatusoppaan sisällöstä 
yhteistyöpäiväkodilla olisi? 
 

3. Missä muodossa mahdollinen opas parhaiten täyttäisi 
yhteistyöpäiväkodin tarpeita? 

 

Tuotekehitysprosessin toteutimme käytännössä siten, että oppaamme sisältöä 

ideoitiin yhteistyöpäiväkotimme varhaiskasvattajien kanssa toteuttamalla 

alkuhaastattelu, jonka tarkoituksena oli selvittää asiat, mitä oppaasta tulisi 

löytyä, jotta opas vastaisi juuri heidän tarpeitaan ja toiveitaan mahdollisimman 

tarkasti. Tämän jälkeen lähdimme työstämään opastamme, jonka avulla 

yhteistyöpäiväkotimme varhaiskasvattajat pystyisivät katsomuskasvatukseen 

liittyvän tiedon ja annettujen menetelmien myötä kehittämään omaa 

työskentelyään katsomuskasvatuksen parissa päiväkodin arjessa.  

 

Oppaan kehittämistä ja parantelemista varten sekä tiedustellaksemme oppaan 

toimivuutta yhteistyöpäiväkotimme arjessa, pyysimme myös palautetta 

palautekyselyn muodossa yhteistyöpäiväkotimme varhaiskasvattajilta, joiden 

pohjalta teimme vielä muutoksia oppaaseemme saadaksemme siitä vieläkin 

paremmin yhteistyöpäiväkotimme tarpeita vastaavan. Pyrimme myös 

juurruttamaan opastamme yhteistyöpäiväkotiin esittelemällä oppaan sisällön 

kohta kohdalta ja kannustaen sen aktiiviseen käyttöön arjessa.  

 

Vielä opinnäytetyöprosessimme aikana Suomessakin riehuneen 

koronaviruksen aiheuttaman pandemian takia ja paikallisten suositusten 

kaikkien ylimääräisten ihmiskontaktien välttämisen suhteen, jotta 

koronatilanne ei pahenisi entisestään, emme päässeet käytännön tasolla 

esittelemään opastamme Hirvensalmen vuoropäiväkoti Ompun 

henkilökunnalle, sillä emme halunneet ottaa minkäänlaista riskiä siitä, että 

olisimme mahdollisesti voineet tartuttaa päiväkodin lapsia tai henkilökuntaa. 

Yhteistyöpäiväkotimme oli myös opinnäytetyöprosessimme aikana tekemässä 

muuttoa toisiin tiloihin, jonka vuoksi myös aikataulun sovittaminen yhteen niin 

meidän osaltamme kuin myös Hirvensalmen vuoropäiväkodin henkilökunnan 
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osalta oli sen verran haastavaa, että jätimme oppaan esittelemisen paikan 

päällä pois.  

 

3 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

3.1 Varhaiskasvatus 

Opetushallituksen (2021) mukaan ‘’varhaiskasvatus on lapsen 

suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon 

muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka.’’ 

Varhaiskasvatuksessa painotetaan monia eri tehtäviä, muun muassa tukea 

lapsen kehitystä, kasvua ja oppimista, edistää tasa-arvoa lasten välillä, 

ehkäistä syrjäytymistä sekä tukea huoltajia kasvatustyössä. (Opetushallitus 

2021.) 

 

Varhaiskasvatuksesta puhutaan nykyään paljon ja on tunnistettu sillä olevan 

lukuisia hyviä vaikutuksia kauas tulevaisuuteen saakka. Varhaiskasvatus 

tasoittaa kotitaustoihin liittyviä eroja ja tämä edesauttaa tasa-arvon 

toteutumista. Verrattuna tämän päivän varhaiskasvatukseen, oli 

varhaiskasvatus aikaisemmin vielä enemmänkin vain hoitopaikka lapsille, kun 

vanhemmat olivat töissä. Koivulan ym. (2017) mukaan varhaiskasvatus on 

tänä päivänä muuttuneiden asenteiden ja arvojen myötä korkealaatuista, 

johon lapsella on ennen kaikkea oikeus. 

 

Arjen keskellä helposti jäämme vanhoihin toimintatapoihin, joita tulisi tietyin 

väliajoin kriittisesti pohdiskella ja tarvittaessa uudistaa vastaamaan nykyajan 

käsitystä varhaiskasvatuksesta. Kaikkea ei tarvitse kuitenkaan vaihtaa, sillä 

myös vanhoissa toimintatavoissa on arvokasta tietoa ja kokemusta, mutta on 

huomioitava, että toiminnassa täyttyy uudet tavoitteet ja vaatimukset. Koivula 

ym. (2017) korostavatkin, että yksi varhaiskasvatuksen tärkeimmistä tekijöistä 

on vuorovaikutus. Vuorovaikutus lasten välillä muokkautuu erilaisten leikkien 

ja askareiden avulla. Vertaisoppimista tapahtuu, kun lapset oppivat toisiltaan 

ja tämä luo moniulotteisuutta päiväkodin arkeen. (Koivula ym. 2017, Johdanto: 

Varhaiskasvatus valloittaa.) 

 

Varhaiskasvatus on pedagoginen tehtävä. Varhaiskasvatus yhdessä lapsen 

kodin kanssa luo perustan elinikäiselle oppimiselle. Varhaiskasvatussuunnitel-
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man (2016) mukaan oppimisen alueista ensimmäisenä on ajattelu ja 

oppiminen. Ajattelu ja oppiminen kehittyvät lapsella vuorovaikutuksessa. 

Päiväkodin henkilökunnan tehtävänä on innostaa lasta tutkimaan ja myös 

arvioimaan. Leikkiminen, keskustelut, tutkiminen, keskittyminen ja mielikuvitus 

ovat kaikki arkipäivää lapselle, jotka kuuluvat ajatteluun ja oppimiseen. 

Toisena osa-alueena on kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu. 

Näihin liittyvät erilaiset sosiaaliset taidot, kyky ilmaista itseään ja kuunnella 

muita. Kulttuuriseen osaamiseen liittyy asioiden tutkiminen, katsomuskasvatus 

esimerkiksi suhtautumisena erilaisiin kulttuureihin ja kulttuuri-identiteetin 

kehittyminen. Kolmantena oppimisen alueena toimii itsestä huolehtiminen ja 

arjen taidot. Näitä ovat omatoimisuuden harjoittelu, osallisuus 

varhaiskasvatuksessa, turvallisuus sekä rohkeus. Monilukutaito- ja tieto- ja 

viestintäteknologinen osaaminen on neljäs osa-alue. Tähän liittyy 

monilukutaidon kehittyminen, numeerinen lukutaito, kuvanlukutaito ja viestintä 

vuorovaikutuksessa. Viimeisimpänä oppimisen alueena toimii osallistuminen 

ja vaikuttaminen. Lapsilla on omia asioita ja heillä on kykyä osallistua ja 

vaikuttaa toimintaan. Myös tärkeänä ovat yhteiset säännöt ja turvallinen 

ilmapiiri. (Helenius & Lummenlahti 2018.) 

 

3.2 Uusi varhaiskasvatussuunnitelma ja katsomuskasvatus 

Varhaiskasvatuksen tiiviiksi osaksi katsomuskasvatuksen nivoo 

Valtakunnalliset Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, eli tutummin 

vasuperusteet. Vasuperusteissa tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista 

kasvua omaa identiteettiään kohti ja luoda lapselle mahdollisimman 

myönteinen suhde moniarvoiseen ja moninaiseen kasvuympäristöön. Näin 

ollen varhaiskasvatuksen henkilöstö on päässyt tutustumaan erilaisiin 

katsomuksiin aivan uudella tavalla kuin koskaan aikaisemmin. (Haapsalo ym. 

2017, 6.) 

 

Uusi varhaiskasvatussuunnitelma korostaakin, että oppiva yhteisö on 

toimintakulttuurin ytimenä. Aikuisten perinteistä roolia kaikkien asioiden 

opettajana tulisikin pyrkiä aktiivisesti murtamaan. Ahonen (2017) esittää, että 

aikuisten pitäisi yhdessä tutkia ja oivaltaa lasten kanssa yhdessä elämän eri 

ilmiöitä, vaikka toki päiväkodin henkilöstön osaaminen on tärkeää myöskin 

entiseen tapaan. Ahosen (2017, 62-65) mukaan aikuisella on aina viime 
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kädessä vastuu, että kaikki tarvittavat asiat opetellaan, mutta opettamiseen 

pitäisi ottaa aiempaa enemmän osallisuutta mukaan ja oppimisen pitäisi 

lähteä lasten ajatuksista.  

 

Katsomuskasvatuksessa, jota varhaiskasvatuksessa tulisi toteuttaa, on 

yhteisen tutustumisen kohteena ensisijaisesti lapsiryhmässä läsnä olevat 

katsomukset, eri uskonnot ja uskonnottomuus. Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteissa (2018) sanotaankin, että tavoitteena katsomuskasvatuksella on 

lisätä ymmärrystä eri katsomuksia kohtaan sekä edistää lasten keskinäistä 

kunnioitusta. Tällä tavoin voidaan edistää lapsen katsomuksellisen sekä 

kulttuurillisen identiteetin jo varhaisen vaiheen kehittymistä. Myös yhteistyö 

huoltajien kanssa on katsomuskasvatuksen toteutumisen kannalta tärkeää, 

sillä näin tutustutaan myös kunkin perheen taustaan, arvoihin sekä 

katsomukseen. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 45.)  

 

Vaikka Suomi on viime vuosina muuttunut monikulttuurisemmaksi, vieläkin 

Ahosen (2017, 228) mukaan esiintyy vihamielisyyttä liittyen erilaisiin 

uskontoihin ja kulttuureihin, varsinkin sellaisiin, jotka ovat päivittäisessä 

katukuvassa vähemmän näyttäytyviä. Varhaiskasvatuksen henkilöstön tulisi 

huomioida oma asenteensa ja tarkastella, ettei oma ajattelu ole sitä, että 

ihonväri voi olla erilainen, kunhan ihminen puhuu suomea ja elää ‘’normaalia’’ 

suomalaisen arkea. Varhaiskasvatuksen katsomuskasvatus onkin tärkeää 

juuri lasten erilaisten taustojen vuoksi.  

 

Jokaisella lapsella tulee olla mahdollisuus ja oikeus turvalliseen ja aidosti 

kunnioittavaan varhaiskasvatukseen, jossa jokaiselle lapselle on annettu 

mahdollisuus muovautua omaan katsomukselliseen identiteettiinsä. Tämä ei 

ole helppoa, vaan päinvastoin vaatii varhaiskasvattajilta paljon pysähtymistä 

arjessa aiheen ympärille. Ilman tietoa ja pohtimista ei voi ymmärtää, kun taas 

ymmärryksellä saadaan aikaan erilaisuuden aito hyväksyminen. Tämän takia 

katsomuskasvatukselle todella olennaista on tieto aiheesta. Esimerkiksi kirjat, 

ulkopuoliset vieraat, vuodenkiertoon liittyvät juhlat ja pukeutuminen luovat 

rikkaan pohjan erilaisuuden tarkastelulle, jonka varaan voidaan ymmärrystä 

rakentaa. (Ahonen 2017, 228-229.)  

 



13 
 

Katsomuskasvatuksen ei tarvitse olla vain satunnaisia hetkiä arjessa, vaan 

siitä voidaan luoda kokonaisia teemoja jopa vuodeksi. Vuoden aikana voidaan 

esimerkiksi tarkastella maailmanlaajuisesti erilaisia kulttuureja, sijaintia, 

luontoa, eläimiä, ruokia ja pukeutumista aina tietyn paikan mukaan. Näitä 

edellä mainittuja asioita voidaan tarkastella leikkihetkissä, liikuntatuokioissa tai 

vaikka ruokailuissa. Tällainen tarkastelu mahdollistaa laaja-alaisen osaamisen 

eri alueiden tutkimisen samanaikaisesti. Katsomuskasvatuksen toteuttaminen 

varhaiskasvatuksessa ei kuitenkaan ole aina aivan niin yksinkertaista ja se 

vaatiikin eettistä ajattelua sekä kriittistä pohdintaa aikuisilta, jotta sitä 

toteutettaisiin laadukkaasti ja kattavasti päiväkodin arjessa. Tärkeää on 

muistaa uskonnonvapaus ja antaa omien katsomusten olla heijastumatta 

tapaan käsitellä katsomuskasvatusta lasten kanssa. (Ahonen 2017, 229-230.) 

 

Muutos uuden toteuttamiseen on aina hankalaa ja silloin kannattaa ryhmän 

aikuisten tai koko päiväkodin henkilökunnan kanssa pysähtyä pohtimaan 

uuden asian toteuttamista. Katsomuskasvatus on suhteellisen uusi asia vielä 

vuonna 2021, eikä sitä toteuteta kaikissa päiväkodeissa juurikaan, sillä 

katsomuskasvatus koetaan jossain määrin vaikeana aiheena ja siitä ei vielä 

löydy hirveän paljoa tietoakaan. Kankaan (2021, 185) mielestä on tärkeää, 

että henkilöstö ottaisi selvää, miten juuri heidän päiväkodissaan 

katsomuskasvatusta toteutetaan. Ellei olla tyytyväisiä nykytilanteeseen, 

kannattaa yhdessä pysähtyä miettimään mikä ideaalitila asian suhteen olisi ja 

keksiä tavoite siihen pääsemiseen.  

 

Hyvä tapa muutokseen alkuun laittamisessa voi olla laittaa ylös päätetty 

tavoite, miten siihen päästäisiin ja millä keinoilla sekä päivämäärän, jona 

tavoite on asetettu ja yhdessä sovittu. Tietyn aikavälin kuluttua toimintaa voi 

arvioida yhdessä uudelleen ja uudelleen, kunnes tavoitteeseen päästään. On 

myös hyvä muistaa, että vaikka lopulta tavoitteeseen on päästäisiinkin, niin 

toimintaa tulee silti jatkaa ja kehittää tietyin aikavälein. (Kangas ym. 2021, 

185.) 

 

3.3 Lapsen kulttuurinen ja katsomuksellinen identiteetti 

Kun puhutaan monikulttuurisuudesta ja sen ymmärtämisestä 

varhaiskasvatusmaailmassa, liittyy keskusteluun hyvin keskeisenä osana 
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kysymys siitä, millä tavoin moninaisuuteen, erilaisuuteen sekä 

samanlaisuuteen suhtaudutaan. Tämän kautta keskiöön nousee sosiaalinen 

oikeudenmukaisuus sekä sen toteuttaminen, joka taas puolestaan vaikuttaa 

siihen, millainen toimintakulttuuri varhaiskasvatuksessa oikein on. Tavoitteena 

sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumisessa on kaikkien lasten 

samantasoiset mahdollisuudet osallisuuteen ja oppimiseen. Jotta tämä tavoite 

voi täyttyä, tulee jokaisen lapsen tarpeet ja tausta tunnistaa sekä ottaa 

huomioon niin suunnittelussa, toteutuksessa kuin arvioinnissakin. (Haapsalo 

ym. 2017, 194-195.) 

 

Jokaisella lapsella tulisi olla yhtäläinen oikeus tulla kohdatuksi omasta 

viitekehyksestään käsin ja rakentaa siten omaa identiteettiään, jotta lapsi voisi 

kasvaa täysin omaksi itsekseen. Myös varhaiskasvatuslaissa on kohta, jossa 

todetaan, että tavoitteena varhaiskasvatuksessa on taata lapsille 

yhdenvertaiset mahdollisuudet varhaiskasvatukseen sekä edistää tasa-arvoa 

sukupuolten välillä, antaa valmiuksia kunnioittaa sekä ymmärtää yleistä 

kulttuuriperinnettä, unohtamatta jokaisen kielellistä, kulttuurista, 

katsomuksellista sekä uskonnollista taustaa. Lain tarkoituksena on siis tukea 

sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumista huomioimalla kaikille keinoja 

jokaisen lapsen taustojen arvostamiseen ja tunnistamiseen sekä huomioimalla 

myöskin jokaisen omaa kulttuuriperinnettä. (Haapsalo ym. 2017, 194-195.) 

 

Kun nähdään ihmisen moninaisuus hänen omien ominaisuuksiensa kautta, on 

helpompi tunnistaa heidän yksilölliset eroavaisuutensa. Ihmisten erottelu 

nousee esiin usein sellaisissa tilanteissa, joissa tavoitteena on joko suoraan 

tai epäsuoraan osoittaa jostakin ihmisestä, ettei hän kuulu johonkin tiettyyn 

joukkoon. Tällöin se, mitä itse edustaa, nousee normiksi ja tästä käsin ihmisiä 

tarkastellaan ’’me ja muut’’ -asetelmasta käsin. Opettajat sekä 

varhaiskasvattajat tämä asettaa tilanteeseen, jossa heidän tulee tarkastella 

kriittisesti omia arvojaan sekä asenteitaan. Tärkeintä on, miten 

varhaiskasvattajat sekä opettajat näkevät esimerkiksi oman 

monikulttuurisuutensa tai moninaisuutensa tai kuinka hän kokee ja näkee 

oman maailmankuvansa sekä millaisena esimerkiksi varhaiskasvattaja näkee 

itsensä ja toiset. (Haapsalo ym. 2017, 196.) 
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Ihmisen väliset erot eivät koskaan itsessään ole ongelma, vaan ongelmaksi 

voi muodostua se, miten näihin eroihin suhtaudutaan. Tätä painottaa kriittinen 

monikulttuurisuuskasvatus. Jos kotona tai päiväkodissa ei puhuta mitään 

eroavaisuuksista ihmisten välillä, on erittäin haastavaa käsitellä esimerkiksi 

syitä ryhmien sekä yksilöiden välisiin erimielisyyksiin tai ihmisten tahtomista 

yhdenvertaisuuteen tai tasa-arvoon. Oletus siitä, että kaikkien ihmisten elämä 

kulkisi samalla tavalla eteenpäin kontekstista (tila, paikka ja aika) käsin tai 

ominaisuuksista riippumatta ei ole millään tavalla todenmukainen. (Haapsalo 

ym. 196-197.) 

 

Kun puhutaan identiteetistä sekä sen tukemisesta, keskiöön nousevat tasa-

arvo, sosiaalinen oikeudenmukaisuus sekä yhdenvertaisuus. Kriittisesti 

tulisikin tarkastella, minkälaisella toiminnalla lapsen positiivista identiteetin 

kehittymistä voitaisiin parhaimmalla tavalla olla tukemassa. Sanalla identiteetti 

viitataan ihmisen kokemukseen joukkoon kuulumisesta sekä tunteeseen siitä, 

että on ikään kuin kiinnittynyt johonkin. Identiteetti on minän yksi 

kokonaisuuksista, joka koostuu mielikuvista liittyen omaan itseensä sekä 

minäkäsitykseen. Myös osallisuus, joka on joukkoon kuulumista lähellä oleva 

käsite, on vahvasti esillä varhaiskasvatusmaailmassa ja onkin osaltaan 

tärkeänä osana lasten identiteetin kehittymistä. Erityisesti 

päiväkotimaailmassa ja pienten lasten keskuudessa heidän osallisuutensa 

ilmenee kuulluksi tulemisena sekä vaikuttamisen mahdollisuutena päiväkodin 

arjessa sekä vuorovaikutussuhteissa. (Haapsalo ym. 2017, 198-199.) 

 

Kriittinen monikulttuurisuuskasvatus osallisuuden sekä osallistumisen taitojen 

kehittämisessä korostaa käytänteitä, joiden avulla otetaan huomioon 

ympäröivä yhteisö. Kun otetaan huomioon myös yhteisö sekä perheet, sillä 

katsotaan olevan positiivinen vaikutus niin vähemmistö- kuin 

enemmistölastenkin osallisuuden kehittymisen, identiteetin tukemisen sekä 

hyvinvoinnin kannalta. Tähän tarvitaan kuitenkin vastavuoroista panostamista 

sekä perheiden, että myöskin varhaiskasvatushenkilöstön kesken. (Haapsalo 

ym. 2017, 198-199.) 

 

Keskinäinen ymmärrys on avainasemassa perheiden kanssa tehtävässä 

yhteistyössä. Jos sitä ei ole, puuttuu mahdollisesti luottamus perheen ja 

henkilöstön välillä, joka vaikeuttaa myös lapsen kasvun ja kehityksen 
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seuraamista ja edistämistä yhdessä. Eri taustoista tulevilla perheillä on sama 

tahto ja oikeus saada tietoa siitä, miten lapsella varhaiskasvatuksessa menee 

ja miten päivittäiset askareet sujuvat. On myös tärkeää, ettei lapsen kulttuuria 

tai toista kieltä unohdeta arjessa, vaan sitä tuetaan ja se nähdään 

enemmänkin voimavarana kuin rasitteena. Tätä tukee nykyinen 

katsomuskasvatuksen toteuttaminen, mutta se nähdään edelleen vaikeana 

toteuttaa ja epävarmuutta on paljon aiheen ympärillä. Olisi tärkeää tiedostaa, 

että nykymaailmassa kielet ja erilaiset kulttuurit ovat läsnä kaikkialla 

lisääntyvissä määrin. (Kangas ym. 2021, 108-132.) 

 

Varhaiskasvatus on moninainen ja se tarkoittaa paljon erilaisia taustoja ja 

kulttuureja, jotka tulisi nähdä rikkautena. Olemme samanlaisia, mutta silti 

erilaisia. Ja siksi niin erityisiä. On tärkeää, että varhaiskasvattajat luovat 

jokaiselle lapselle tunteen, että he ovat täydellisiä juuri omana itsenään. Näin 

kasvatetaan lapsia, jotka ajattelevat, että voimme olla erilaisia mutta aina 

samanarvoisia keskenään. Moninaisuuteen liittyy kieli, sosioekonominen 

tausta, vakaumus, ikä, etnisyys, ominaisuudet ja sukupuoli. Nämä ovat kaikilla 

erilaisia ja se rikastuttaa valtavasti lapsiryhmää. (Kangas ym. 2021, 108-132.) 

 

Normaali ei ole tietynlainen ja siihen tulisi kiinnittää erityistä huomiota, ettei 

varhaiskasvattajat pidä jotain tiettyä lasta parempana kuin toista. Näin voi 

käydä tahattomasti ja tiedostamatta, mutta lapset aistivat herkästi, jos aikuiset 

ajattelevat jotain, joka vaikuttaa heidän toimintatapoihinsa. Koska 

varhaiskasvatuksen pääajatuksia ovat tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, 

moninaisuus sekä katsomuskasvatus haastaakin varhaiskasvattajia 

pohtimaan miten tätä käytännössä toteuttaa. Kaikkia täytyy kohdella 

kunnioittavasti ja unohtaa ajatus, että suomalainen kiltisti leikkivä lapsi olisi se 

ainut ja oikea. (Kangas ym. 2021, 108-132.) 

 

3.4 Katsomuskasvatuksen tukena katsomusyhteistyö 

Lapsen varhaiskasvatuksen järjestämistä tuetaan tekemällä yhteistyötä niin, 

että jokainen lapsi saa oman kehitystasonsa sekä henkilökohtaisten 

tarpeidensa mukaista opetusta, kasvatusta sekä hoitoa. Varhaiskasvatuksen 

järjestäjillä on vastuu yhteistyön suunnitelmallisuudesta sekä käytännön 

toteuttamisesta, tarvittaessa myöskin monialaisesti. (Opetushallitus 2018, 33.) 



17 
 

 

Varhaiskasvatuksessa huoltajien kanssa tehtävällä yhteistyöllä on iso 

merkitys. Tavoitteena yhteistyön tekemisessä on henkilöstön sekä huoltajien 

yhteinen sitoutuminen lasten turvallisen ja terveen kehityksen, kasvun sekä 

oppimisen edistämiseen. Kasvatusyhteistyössä tasa-arvoinen 

vuorovaikuttaminen sekä luottamuksen rakentaminen ovat tärkeässä osassa. 

Arvoista, vastuista sekä tavoitteista liittyen kasvatustyöhön keskustellaan 

henkilöstön kesken ja avoimesti huoltajien kanssa. Varhaiskasvatuksen 

henkilöstöltä vuorovaikutteisen yhteistyön tekeminen vaatii aloitteellisuutta 

sekä aktiivisuutta. Yhteistyössä tulee aina huomioida perheiden moninaisuus, 

kaikki huoltajuuteen sekä vanhemmuuteen liittyvät pohdinnat sekä lasten 

yksilölliset tarpeet. Jos tarve sitä vaatii, tulee näissä keskusteluissa käyttää 

tulkkia molemminpuolisen ymmärryksen takaamiseksi. (Opetushallitus 2018, 

34.) 

 

Varhaiskasvatuksessa on äärimmäisen tärkeää, että kaikki keskustelu on 

dialogista. Dialogisuus on kaikessa yksinkertaisuudessaan moniäänistä 

keskustelua ihmisten välillä, joissa tärkeää on, että jokainen siihen osallistuva 

pysähtyy kuuntelemaan sekä puhumaan näkökulmista, jotka liittyvät 

esimerkiksi arjen tilanteisiin sekä taustalla vaikuttavista kokemuksista, joita on 

elämän varrella kertynyt. Myös päiväkotimaailmassa tulisi tehdä tiedostaen 

tilaa sille, että eri ihmiset ajattelevat eri tavoin kasvatustyön keinoista sekä 

päämääristä. Tämä dialogisuus ei tulisi rajautua pelkästään kasvatusyhteisön 

sisäiseksi tai pelkästään lapsen sekä hänen huoltajiensa väliseksi 

vuoropuheluksi. Varhaiskasvatuksen kentällä dialogisuuden tulee tarkoittaa 

myöskin vuoropuhelua ja kasvatuskumppanuuteen sitoutumista sekä lasten 

huoltajien että varhaiskasvatuksen työntekijöiden kesken. Luottamuksen 

rakentaminen, tasa-arvoinen vuorovaikutus ja keskinäinen kunnioittaminen 

edistää osaltaan kasvatusyhteistyön onnistumista. (Haapsalo ym. 2017, 64-

69.) 

 

Päiväkodin tulisikin tehdä tiivistä yhteistyötä perheiden kanssa, jotta 

varhaiskasvattajat pystyisivät tutustumaan perheen sisäisiin arvoihin, taustaan 

sekä katsomukseen enemmän kuin vain pintapuolisesti. Toisin sanoen 

perheiden sekä päiväkodin välisen vuoropuhelun tulisi olla aktiivista. Tällöin 

lapsen kasvattaminen ymmärrettäisiin yhteisenä yrittämisenä käyttää kaikki 
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resurssit ja tieto, joita lapsesta on käytössä, lapsen kaikkien toimijoiden 

kesken hyödyksi, aina lapsen parasta ajatellen. Tätä kutsutaan myös 

kumppanuuskasvatukseksi, jossa varhaiskasvatushenkilöstö tekee 

kasvatusyhteistyötä perheiden kanssa. Vanhempien sekä henkilöstön asema 

ja roolit ovat tasavertaiset, mutta tehtävät erilaiset. Vuorovaikutus, jolle 

kasvatuskumppanuus rakentuu, ohjaavat kunnioituksen, kuulemisen, 

luottamuksen ja dialogisuuden periaatteet. Vuorovaikutuksessa, joka perustuu 

dialogisuuteen, kunnioitus ja ymmärrys myös toisia kohtaan alkaa 

lisääntymään ja näin ollen myös lapsella on otollisempi tilaisuus kehittyä ja 

kasvaa myös toiset ihmiset huomioon ottavaksi, erilaisuutta kohtaan 

ymmärtäväisemmäksi sekä hyväksyvämmäksi jäseneksi tähän yhteiskuntaan, 

kun hän on oppinut näitä taitoja ympäristöstään.  (Kekkonen 2012, 31, 42-43.) 

 

Kaikki kasvatuskeskustelut ovat kohtaamisia, joiden ajatuksena on käsitellä 

lasta koskevia asiantiloja sekä tietoja, kuin myöskin puhujien välisiä tunteita 

sekä suhteita. Kasvattajien sekä vanhempien välisiin suhteisiin ja yhteistyötä 

värittäviin tunteisiin liittyy niin kaikki ilon ja onnistumisen hetket, mutta myöskin 

kriisit sekä erilaiset solmukohdat. Perusta dialogiselle kasvatusyhteistyölle on 

kaikkien keskusteluun osallistuvien osapuolten henkilökohtainen kokemus 

kuulluksi tulemisesta. Kasvattaja kantaa vastuun kasvatusyhteistyössä siitä, 

että huoltajalle syntyy tunne, että kasvattaja oikeasti välittää ja on kiinnostunut 

aidosti hänen lapsestaan sekä hänen perheestään. (Haapsalo ym. 2017, 70-

71.) 

 

Niiden huoltajien kanssa, joiden arvomaailma on lähellä kasvattajan omaa, on 

usein helpompaa toimia arvostavasti, mutta haasteeksi voi nousta niiden 

perheiden kanssa toimiminen, joiden arvomaailma on kaukana kasvattajan 

omasta. Tällöin on riskinä, että syntyy kehä puheenaiheista, joita vältellään 

kasvattajien sekä huoltajien kesken ja näin ollen syntyy ikään kuin 

negatiivisten tunteiden kehä, jossa niin huoltajat kuin kasvattajatkin kokevat 

ärtymystä, pettymystä, turhautumista sekä kuormittuneisuutta ja toisaalta 

myöskin epävarmuutta, huonoa omatuntoa, väsymystä sekä syyllisyyttä. 

(Haapsalo ym. 2017, 70-71.) 

 

Yhteistyö lasten vanhempien kanssa on kuitenkin ensiarvoisen tärkeässä 

osassa päivähoidossa. Kuten muutkin kasvatuksen aiheet, myös uskonnollis-
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katsomuksellisen orientaation tulisi kuulua keskusteluihin, joita 

varhaiskasvattajat lasten vanhempien kanssa käyvät. Vanhemmilla on 

kuitenkin täysi oikeus tietää ja päästä suunnittelemaan sitä, millä tavoin juuri 

heidän lapsensa käsittelee päivähoidossa uskonnollisia tai katsomuksellisia 

asioita. Uskonnollis-katsomuksellista orientaatiota, kuten sen sisältöä ja 

toteuttamista, olisi tärkeä käydä läpi vanhempien keskustelujen lisäksi myös 

päiväkodin henkilökunnan kesken. Vaikka uskonnollisuudesta puhuminen 

koetaankin suomalaisessa yhteiskunnassa hieman kiusallisena ja melko 

henkilökohtaisena asiana, on kuitenkin tärkeä muistaa, että 

uskonnollisuudesta sekä eri katsomuksista tulee puhua päiväkodin arjessa jo 

senkin puolesta, että se kuuluu varhaiskasvatussuunnitelman yhdeksi 

orientaatioksi ja täten sen toteuttamisen tulisi myös olla osana päiväkodin 

arkea. (Kangasmaa ym. 2008, 63-64.) 

 

Myös evankelis-luterilaiset seurakunnat mainitaan varhaiskasvatuksen 

suunnitelmissa keskeiseksi yhteistyökumppaniksi päiväkodille. Jotta yhteistyö 

päiväkodin sekä seurakunnan kesken toteutuisi hyvin, on 

yhteistyöneuvotteluja järjestettävä säännöllisin väliajoin. Varhaiskasvatuslakiin 

on kirjoitettu varhaiskasvatuksen tavoitteeksi valmiuksien antaminen 

ymmärtämiseen sekä siihen, että kunnioitetaan yleistä kulttuuriperinnettä sekä 

jokaisen kulttuurista, kielellistä sekä katsomuksellista taustaa. Kulttuuriperinne 

länsimaissa onkin pohjannut suurelta osin kristillisiin arvoihin sekä 

ihmiskäsitykseen, millä taas on ollut suuri merkitys länsimaisen yhteiskuntien 

toimintatavoille ja muodostumiselle. (Haapsalo ym. 2017, 87-88, 93.) 

 

Kristinuskosta on saanut myös suomalainen kulttuuriperintö vaikutteita, jonka 

vuoksi kristillinen arvopohja on kulttuuriperinnön lähtökohta suomalaisessa 

yhteiskunnassa. Kirkot sekä paikallinen seurakunta puolestaan sisältävätkin 

paljon erilaisia, yleissivistäviä elementtejä ja tämän vuoksi seurakunnat ovat 

hyvä yhteistyökumppani, kun päiväkodissa tutustutaan yleiseen 

kulttuuriperinteeseen. Pitää kuitenkin muistaa, ettei seurakunnalla kuitenkaan 

ole kasvatustehtävää vasuperusteiden katsomuskasvatuksessa, mutta 

tästäkin huolimatta päiväkodit voivat hyödyntää seurakuntaa saadakseen 

tukea toteuttaakseen katsomuskasvatusta. Seurakunnan työntekijöillä on 

kuitenkin työn sekä koulutuksen antamaa osaamista juuri uskonnollisista 
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katsomuksista, joita myös päiväkodin arjessa voi olla hyvä hyödyntää 

katsomuskasvatuksen toteutumista ajatellen. (Haapsalo ym. 2017, 87-88, 93.)  

 

Haasteena kuitenkin on, ettei seurakunnan työntekijät välttämättä nykyään 

tiedä, mitä termejä ja asioita voi käsitellä katsomuskasvatusta toteuttaessa ja 

tämän vuoksi onkin tärkeää, että varhaiskasvattajat toimivat seurakuntien 

kanssa yhteistyössä katsomuskasvatuksen toteuttamiseksi. Yhteistyö 

seurakunnan kanssa voi olla esimerkiksi erilaisia tilaisuuksia, materiaalien 

jakamista tai työntekijävierailuita. Myös kriisityöskentely on osa yhteistyötä. 

Seurakunnan työntekijä voi auttaa, jos lasta on esimerkiksi kohdannut kriisi, 

eikä työntekijä varhaiskasvatuksessa tiedä, kuinka sitä tulisi lapsiryhmässä 

käsitellä. (Haapsalo ym. 2017, 95.) 

 

4 USKONTOKASVATUKSESTA KATSOMUSKASVATUKSEKSI  

4.1 Uskontokasvatuksen historiasta 

Uskonto on kokonaisvaltaisen kasvatuksen luonteva osa, sillä se koskettaa 

ihmisiä monin eri tavoin. Muun muassa uskontopsykologia on tuottanut paljon 

tietoa yksilön elämänlaadun ja uskonnon välisestä yhteydestä. 

Varhaiskasvatuksen uskontokasvatuksen merkitystä lapselle ei voida rajata 

pelkkiin arvoihin tai uskonnollisuuteen, sillä uskontokasvatus voi olla osa 

joidenkin lapsien hyvinvointia tai sosiaalisia tarpeita. (Kallioniemi ym. 2010, 

39-40.) 

 

Käsitys siitä, että lapset ovat kokonaisvaltaisia, on saanut alkunsa 1800-luvun 

suomalaisen varhaiskasvatuksen lähtökohdista. Lapsen kokonaisvaltaisuuden 

huomioinnissa pitkät perinteet ovat olleet erityisesti varhaiskasvatuksen 

uskontokasvatuksella. Lapsen uskonnollisuus on ollut kokonaisvaltaisen 

lapsikäsityksen osana jo alusta saakka. Suomalaisessa kasvatustieteessä 

alettiin laajemmin tiedostaa kasvatuksen sekä ihmisyyden ideaaleja 1980-

luvulla niin sanotun kognitiivisen oppimisteorian sekä behavioristisen 

valtakauden lopulla. (Kallioniemi ym. 2010, 41.) 

 

Lastentarhatyön alkuvaiheissa 1800-luvun loppuvaiheilla alan työntekijät 

hakivat oppejaan Saksasta. Lastentarhatyötä ohjasi tuolloin vahvasti 

fröbeliläinen kasvatuskulttuuri, jonka oppi-isänä toimi Friedrich Fröbel. 
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Fröbelin kasvatusperiaatteiden ytimessä oli eettisyyteen sekä 

uskonnollisuuteen liittyvät arvot. Fröbelin mielestä lasta tuli ohjata 

arvostamaan työtä, osoittamaan kunnioitusta toisia ihmisiä kohtaan, 

tuntemaan oma vastuunsa ympärillä vallitsevasta luonnosta ja tuntea Jumalaa 

kohtaan kiitollisuutta. Kasvatuksen tuli pitää sisällään toimintaa, joilla 

edistettiin edellä mainittuihin tavoitteisiin pääsemistä. Fröbelin ajatuksena oli, 

että toiminnallaan lastentarhan tuli tukea kodin kasvatustoimintaa ja lasten 

kasvattamisen sekä opettamisen tuli Fröbelin ajatusten mukaan lähteä 

liikkeelle lapsen kehitys- ja ikätaso huomioon ottamalla ja kaiken järjestetyn 

toiminnan tuli aina olla suunniteltu hyvin, leikin varaan rakentuen. (Salminen 

2001, 6-8.) 

 

Ihmisellä oli Fröbelin mukaan kolme hyvin keskeistä pyrkimystä, joita olivat 

ihmisen olemuksen tunteminen, luonnon tutkiminen ja ymmärrys Jumalaa 

kohtaan. Kasvatuksen tuli täyttää näitä kaikkia pyrkimyksiä. (Ahteenmäki-

Pelkonen 1993, 12.) 

 

Fröbeliläisessä lastentarhanopettajain koulutuksessa alleviivattiin kaiken 

toiminnan pohjaamaan sitä, että toiminnan avulla tuettaisiin kotien 

kasvatustoimintaa kristillisessä hengessä. Tälle pohjana toimi Fröbelin 

kasvatusfilosofinen näkemys, mikä painotti elämänyhteyttä, johon perustui 

eettisen kasvatuksen sisällyttämistä kristillisiin arvoihin pohjaavaan 

kasvatukseen. Ajatuksena oli, että malli inhimilliseen käyttäytymiseen löytyi 

suoraan Raamatusta. Näin ollen Fröbelin ajan lastentarhoissa ei ajateltu 

erillisenä osa-alueena juuri uskontokasvatusta, vaan kasvatus oli kauttaaltaan 

uskonnollisella painotuksella varustettu. (Salminen 2001, 8-9.) 

 

Kaukaisena tavoitteena oli, että lapsi perehtyisi oman yhteiskuntansa 

kristilliseen kulttuuriperinteeseen. Tätä kautta lasta tuettiin aktiiviseksi, 

oikeudenmukaiseksi sekä yhteistyökykyiseksi yhteiskunnan jäseneksi. 

Tällainen ajattelu rantautui myös ensimmäisten suomalaisten lastentarhojen 

toimintaan, sillä olivathan Suomeen lastentarha-aatetta tuoneet henkilöt 

saaneet Saksassa koulutuksensa tai ainakin jollain tapaa olleet yhteydessä 

alan asiantuntijoihin, jotka olivat saksalaisia. Ensimmäisenä suomalaisena 

mainitaan Uno Cygnaeus. (Salminen 2001, 8-9.) 
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Lastentarhojen toimintaan Uno Cygnaeus tutustui 1800-luvun puolivälin 

tienoilla Hampurissa ja tuli tutkimusmatkallaan vakuuttuneeksi siitä, että 

lastentarhat ovat tarpeellisia. Kotimaahan palattuaan Cygnaeus esittikin 

toivomuksensa, että tämä instituutio tulisi isänmaassamme yleiseksi. 

Myöhemmin lastentarhassa, jonka Cygnaeus perusti, toteutettiin fröbeliläistä 

näkemystä hyvästä kasvatuksesta, jonka perustana toimi kodin kristillisyys. 

Keskeisiä välineitä olivat saksalaisten esikuvien mukaisesti kuvakertomukset 

sekä laulut, jotka olivat uskonnollisia. Näin ollen maamme institutionaalinen 

varhaiskasvatus oli alun alkujaan lasten kasvatusta, joka pohjautui 

uskonnollisuuteen. (Salminen 2001, 8-9.) 

 

Myös Hanna Rothman ja Elisabeth Alander muistetaan 

lastentarhatoiminnastaan, jossa kristillinen etiikka toimi aatepohjana ja se 

näkyi koko kasvatuksessa. Näin ollen kasvatustyö rakentui kristillisten arvojen 

varaan. Lapset tutustutettiin uskonnollisen kasvatuksen yhteydessä erilaisiin 

kristillisiin tapoihin ja juhliin. Raamatun sanomaa heille opetettiin 

keskustelujen, kerronnan ja esimerkiksi kuvien kautta ja erilaiset hengelliset 

laulut olivat tavallinen osa arkea lastentarhatoiminnassa. Kaiken ytimenä 

kasvatustoiminnassa oli luoda lapsille tunne turvallisuudesta ja luottamuksesta 

siihen, että Jumala rakastaonko a heitä pitäen huolta. Hanna Rothman ja 

Elisabet Alander myös kouluttivat vuodesta 1892 alkaen tulevia 

lastentarhanopettajia lastentarhatoimintansa lisäksi. (Kangasmaa ym. 2008, 

10-11.) 

 

Periaatteet, joiden mukaan uskontokasvatusta varhaiskasvatuksessa 

toteutettiin, olivat hyvin samankaltaisia, joidenka mukaan lapsia ylipäätäänkin 

kasvatettiin. Vaikkei uskontokasvatuksessa ollut varsinaisesti kyse uskonnon 

opettamisesta, vaan ennemminkin opettaa kristillisiä perinteitä lapselle 

ominaisin keinoin, tuokiot, jotka olivat varattu uskonnollisten aiheiden 

käsittelylle, olivat tästä huolimatta hyvin opetuksellisia. Samanlainen kaava 

seurasi lähestulkoon jokaista opetushetkeä: lyhyen johdattelun jälkeen luettiin 

Raamatun kertomus, jota sitten selitettiin, syvennettiin sekä lopulta sovellettiin. 

Tällä tavoin Raamatun tapahtumat koetettiin saada tuotua lasten havainto-, 

ajattelu-, sekä kokemusmaailmaan. Kerronta toimikin pääasiallisena 

opetusmenetelmänä, jota täydennettiin kuvin sekä lauluin, jotka aiheeseen 

liittyivät. (Salminen 2001, 12.) 
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Hartaan sekä lämpimän ilmapiirin luominen, kristilliseen juhlaperinteeseen 

perehdyttäminen sekä kristillisen tietouden välittäminen lapsille miellettiin 

kasvatuksessa tärkeäksi osaksi. Kaikessa kasvatuksessa lapsi nähtiinkin aina 

objektina, miltä pohjalta sisällöt sekä tavoitteet uskontokasvatukseen 

muotoutuivatkin. Yleisestikin lapsiin suhtauduttiin tuona aikana niin kuin he 

olisivat pieniä taimia, joita tulee kastella usein ja kasvattaa tarjoten heille 

myönteisen mielen elämyksiä, joidenka ajateltiin tuohon aikaan auttavan 

lapsia suhtautumaan opittaviin asioihin ja aikuisten mielestä lasta kehittäviin 

asioihin myönteisesti. Kaiken kaikkiaan kodin kristillisen kasvatuksen 

tukeminen sekä eettisten ja kristittyjen arvojen juurruttaminen lapsiin toimivat 

tavoitteina lasten kasvattamisessa. (Salminen 2001, 12.) 

 

Lastentarhatoiminta jatkui uskonnollista kasvatusta ihannoiden aina 1950-

luvun loppupuolelle. Ajalle tuohon aikaan tyypillistä kasvatuksen kristillistä 

pohjaa pidettiin hyvinkin itsestäänselvyytenä, eikä termiä uskontokasvatus 

käytetty juuri ollenkaan. Uskontokasvatuksessa ominaista oli korostaa lapsen 

oman minän rakentamista, suhdetta muihin ihmisiin ja tärkeimpänä lapsen 

kokemus olevansa turvallisesti Jumalan lapsi. Edelleen kasvatuksen 

tavoitteena nähtiin se, että lapset piti kasvattaa hyviksi yhteiskunnan jäseniksi. 

Vasta toisen maailmansodan jälkeen alettiin kyseenalaistaa tätä 

uskontopohjaista kasvatusta. (Salminen 2001, 12-13.) 

 

Toisen maailmansodan jälkeen psykologian ja kasvatustieteen voimakkaan 

kehittymisen myötä alettiin tutkia lasten yleistä sekä uskonnollista kehitystä 

paljon enemmän. Itä-Euroopasta alkoi rantautua kielteisesti tai 

välinpitämättömästi uskontokasvatukseen suhtautuvaa kasvatusajattelua. 

Tästä syntyi ristiriitatilanteita, joissa samaan aikaan tutkittiin 

uskontokasvatuksen perusteita, uskonnollista ajattelua sekä lasten 

uskonnollista kehitystä ja sitten taas samaan aikaan koko uskontokasvatuksen 

arvoa oltiin kieltämässä kokonaan. Kun uskontokasvatusta alettiin tutkia 

enemmän, alkoi pikkuhiljaa käsitykset lapsen terveestä, uskonnollisesta 

kehityksestä muotoutua uudelleen. Alettiin ymmärtää, että lasta ei pidä 

pakottaa uskonnolliseksi, vaan ennemminkin auttaa häntä sillä tavoin, että 

kypsymisen sekä kehityksen myötä hänen sisäinen minänsä tuntee saavansa 

täyden ilmaisunsa uskonnossa. (Salminen 2001, 15-17.) 
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1960-luku koettiin kiivaana päivähoidon kehittymisen ajanjaksona. Tällöin yhä 

nähtiin, että lapsilla on oikeus kasvaa vanhempiensa kasvatuksessa, mutta 

myös yhteiskunta on lapsien kasvattamisesta sekä lapsen oikeuksien 

toteutumisesta vahvasti vastuussa. Silloisesta Itä-Saksasta eli DDR:stä levisi 

Suomeen ideologiaa, jossa uskontokasvatuksella ei ollut lainkaan sijaa 

varhaiskasvatusmaailmassa. Tämä aiheutti lopulta hyvin paljon keskustelua, 

joka jatkuikin pitkälle 1970-luvun puolelle. Luopumista uskontokasvatuksesta 

perusteltiin kovasti esimerkiksi uskonnonvapauslailla, jonka mukaan kaikilla 

ihmisillä on oikeus olla uskomatta mihinkään niin tahtoessaan. Kuitenkin 60-

70-luvun taitteessa suurin osa perheistä kuului evankelis-luterilaiseen kirkkoon 

ja harjoitti uskontoaan. (Salminen 2001, 20.) 

 

1970-luvulla päivähoitoa alettiin kehittää sekä määrällisesti että laadullisesti 

1973 vuonna voimaan astuneen päivähoitolain mukaan, jolloin myös nimitys  

lastentarha jäi käytöstä pois kokonaan. Oma toimintasuunnitelma laadittiin  

jokaiseen päiväkotiin. Tavoitteenasettelun tärkeyttä korostettiin kaikessa  

kehittämistoiminnassa, sillä katsottiin, että tavoitteet antavat yleisen suunnan  

toiminnalle sekä pitämään juuri oikean kehityssuunnan. (Salminen 2001, 21-

22.) 

 

Päivähoidon varhaiskasvatuskomitean mietinnöissä, jotka laadittiin vuonna 

1980, määriteltiin sittemmin päivähoidon uskonnollisen kasvatuksen tavoitteet 

lakiakin tarkemmin ja nämä tavoitteet linjattiin kolmeen eri pääsuuntaukseen. 

Ensimmäisessä pääsuuntauksessa oli tavoite, joka oli asetettu hoito- sekä 

kasvatusympäristölle ja siihen kuului lapsen oikeus saada tietoa keskeisestä  

sisällöstä sekä kulttuuriperinnöstä liittyen kristinuskoon sekä päästä osalliseksi 

juhlapyhien perinteestä. Toisena pääsuuntauksena oli tavoite, joka oli asetettu 

kasvatukselle sekä hoidolle. Tähän suuntaukseen kuului lapsen ohjaaminen 

erilaisiin katsomustapoihin sekä suhtautumaan kunnioittavasti uskonnolliseen 

vakaumukseen. Kolmantena pääsuuntauksena oli tavoite, joka oli asetettu 

lapsen kasvamiselle sekä lapsen toiminnalle. Tähän pääsuuntaukseen kuului, 

että lapsien tulee saada vastauksia uskontoaiheisiin kysymyksiinsä sekä 

mahdollisuuden hiljentyä. Kasvatuskomitean mietinnössä liittyen päivähoitoon 

näkyy selvästi usko tavoiteohjaukseen, joka oli vielä tuolle ajalle tyypillistä. 

(Salminen 2001, 22.) 
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Kristillisen perinteen ja siihen liittyvän tapakulttuurin tunteminen korostui 

kasvatuskomitean tavoitteenasettelussa. Kunnioittava asenne erilaisia 

vakaumuksia sekä uskontoja kohtaan lisääntyi kasvatuskomitean mukaan, 

kun ihminen tunsi kristilliset perinteet ja siihen liittyvän tapakulttuurin. 

Mietinnössä uskontokasvatusta pidettiin perustana hyväksyvälle 

asennekasvatukselle. Uskontokasvatuksen toteuttamiseen päivähoidon arjen 

tasolla ei päivähoidon kasvatuskomitean mietinnössä annettu juurikaan 

menetelmällisiä tai sisällöllisiä ohjeita. Sisältöjen katsotaan nousseen 

suurimmaksi osaksi kristilliseen uskoon liittyvistä elämänasioista, lapsen 

omista uskonnollisista kysymyksistä ja kirkollisiin juhlapyhiin liittyvästä 

suomalaisesta kulttuuriperinnöstä. (Kangasmaa ym. 2008, 12.) 

 

Luonteeltaan uskontokasvatus päiväkotimaailmassa on ollut luonteeltaan 

hyvin yleiskristillistä ja ekumeenista. Uskontokasvatuksen tehtävänä ei ollut 

ohjata lasta mihinkään uskonnolliseen vakaumukseen, vaan tämä tehtävä 

kuului lapsen vanhemmille, joilla oli lapsen pääsääntöinen kasvatusoikeus. 

Kokemuksen ja tiedon välittäminen uskonnosta olivat kuitenkin 

uskontokasvatuksen tärkeät tehtävät. Ihannetilanteena pidettiin, että yhtäkään 

lasta ei tarvitsisi poistaa ryhmästä uskontokasvatuksen ajaksi. Koska 

päivähoidon kasvatustavoitteet oli muotoiltu näin avarasti, komitean 

näkemyksen mukaan nyt myös kaikki työntekijät pystyivät toteuttamaan 

uskontokasvatusta päiväkodin arjessa riippumatta siitä, mikä heidän kenenkin 

henkilökohtainen vakaumus olikaan. (Kangasmaa ym. 2008, 12-13.) 

 
1990- ja 2000-luvuilla varhaiskasvatuksen asema sai merkittävää vahvistusta 

suomalaisessa yhteiskunnassa. Vuonna 2003 julkaistiin 1980-luvulla annetun 

Komiteanmietinnön korvaava Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet –

asiakirja, jonka tarkoituksena oli tuoda varhaiskasvatuksen kentälle 

informaatio-ohjausta, jonka mukaan kasvatusta hahmotettiin kuuden eri 

sisällöllisen orientaation kautta. Näistä orientaatioista yksi oli uskonnollis-

katsomuksellinen orientaatio, joka koostui hengellisistä, uskonnollisista sekä 

henkisistä ilmiöistä ja asioista. Myös lapsen lähiympäristössä vaikuttavien eri 

katsomusten sekä uskontojen maailmaan tutustumista korostettiin ja että 

uskonnollisista asioista tulisi aina käydä keskustelua lasten huoltajien kanssa 
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ja näin lisäten yhteistyötä perheiden sekä päiväkotien varhaiskasvattajien 

välillä. (Kallioniemi ym. 2021, 20-21.) 

 

Samoihin aikoihin kuin Varhaiskasvatuksen perusteet -asiakirja ilmestyi, myös 

uskonnonvapauslaki tuli ajankohtaiseksi ja nostettiin vahvasti esille. Tämä 

lakiuudistus toi omalta osaltaan uudella tavalla esille tätä uskonnollis-

katsomuksellista orientaatiota. Kuitenkin Varhaiskasvatuksen perusteet -

asiakirjassa nostettiin vahvasti esille, että mitä tuli uskonnollis-

katsomukselliseen orientaatioon, lapsikohtaisista sisällöistä tulisi aina 

kasvatuskeskustelun yhteydessä sopia lapsen huoltajien kanssa yhteisesti ja 

kirjoittaa ylös lapsen henkilökohtaiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Näin 

ollen vanhemmat pystyivät vaikuttamaan siihen, osallistuuko heidän lapsensa 

uskontokasvatukseen vaiko ei. (Kallioniemi ym. 2021, 20-21.) 

 

Viime vuosina varhaiskasvatuksessa on tapahtunut monenlaisia muutoksia 

sekä uudistuksia, kuten varhaiskasvatuslain viimeisin uudistuminen vuonna 

2015 ja Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet -asiakirjan muuttuminen 

vuonna 2017 kuntia ja varhaiskasvatuksen järjestäjiä velvoittavaksi 

asiakirjaksi, jonka pohjalta sitten laaditaan sekä lasten yksilölliset 

varhaiskasvatussuunnitelmat, että myöskin paikalliset 

varhaiskasvatussuunnitelmat. Näin ollen uudistusten myötä myös 

uskontokasvatus sai itselleen uuden nimityksen katsomuskasvatuksena ja sen 

sisältö koki pientä päivitystä. Katsomuskasvatuksen sisältö on laajentunut 

selvästi aikaisemmasta vastaavaan tiedonalaan muun muassa siten, että 

katsomuskasvatukseen kuuluu myöskin uskonnottomat vakaumukset yhtä 

vahvana osana kuin uskonnollisetkin vakaumukset. Näin ollen uskonnollisiin 

sekä maailmankatsomuksellisiin kysymyksiin voitaisiin etsiä vastauksia koko 

lapsiryhmän kanssa yhteisesti, riippumatta lapsen omasta 

maailmankatsomuksesta tai vakaumuksesta. (Kallioniemi ym. 2021, 22-23.) 

 

2000-luvulla lapsen kokonaisvaltainen kehittyminen on varhaiskasvatuksessa 

lähtökohtana toimiva tekijä. Varhaiskasvatuksessa onkin näin ollen hyvät 

mahdollisuudet käsitellä lapselle mielekkäällä sekä innostavalla tavalla 

kokonaisvaltaisesti uskontoon liittyviä ilmiöitä, eikä varhaiskasvatuksessa tulisi 

määritellä lapsen omaa suhdetta uskontoon suppeasti. (Kallioniemi ym. 2010, 

41.) 
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4.2 Monikulttuurisuuden vaikutukset katsomuskasvatukseen 

 

Viime vuosikymmeninä suomalaisessa yhteiskunnassa on tapahtunut 

voimakasta muutosta. 1990-luvulla Suomi alkoi hiljalleen muuttua aiempaa 

moniarvoisemmaksi ja sai monikulttuurillisempia sävyjä. Suomessa 

monikulttuurisuus on ymmärretty lähinnä ulkomaalaisten ihmisten 

maahanmuuton seurauksena tapahtuneena asiana ja tästä syystä usein 

korostetaan, että suomalainen yhteiskunta on muuttunut 

monikulttuurisemmaksi vasta viimeisimmällä vuosikymmenellä siitäkin 

huolimatta, että Suomessa on aina ollut vähemmistöasemassa olevia, 

keskenään erilaisia kulttuureita. (Hilska ym. 2005, 11.) 

 

Uskonnon puolesta suomalainen kulttuuri on hyvin yhtenäinen moniin muihin 

kulttuureihin verrattaessa. Tätä kulttuuriperinnettä heijastelee käytännöt ja 

totutut tavat, joita on myös uusille sukupolville siirretty. Esimerkiksi kirkollisiin 

toimituksiin osallistuminen kertoo, että ihmiset haluavat jossain määrin liittää 

uskonnollisuutta juhlahetkiinsä. Muuten suomalaisessa elämänmenossa 

uskonto näyttäytyy hyvin peitellysti. Monet näkevät, että oma uskonto on 

ennemminkin henkilökohtainen ja jokaisen omana tietona pidettävä asia. 

(Ahteenmäki-Pelkonen 1993, 31.) 

 

Monikulttuuristumisen myötä Suomessa myöskin uskonnon sekä 

uskonnollisuuden luonne on muuttunut yhteiskunnallisella tasolla. 

Suomalaisen uskonnollisuuden yhteneväisyys on muuttunut paljon 

aikaisempaa monimuotoisemmaksi. Tämän päivän uskonnollisuudelle on 

keskeistä eriytyminen, kansainvälistyminen, privatisoituminen eli 

yksilöllistyminen sekä kokemusten ja tunteiden painottuminen. Internet ja 

muut tiedotusvälineet ovat mahdollistaneet, että nykypäivänä kansainväliset, 

uskonnolliset vaikutteet rantautuvat Suomeen reaaliajassa. Suomessa 

uskonnolla ei ole aikoihin ollut näkyvää, yhteiskunnallista roolia, vaan 

ennemminkin painopisteenä on ollut perheiden ja yksittäisten ihmisten 

uskonelämän henkilökohtainen hoitaminen. (Hilska ym. 2005, 14-15.) 
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Muutokset suomalaisessa yhteiskunnassa ovat vaikuttaneet vahvasti myös 

varhaiskasvatusmaailmassa tapahtuvaan uskontokasvatukseen. 

Monimuotoistuminen uskonnollisella kentällä on lisännyt päiväkodeissa 

erilaisen uskonnollisen sekä katsomuksellisen taustan omaavia lapsia. Tämän 

vuoksi monet lastentarhanopettajat ovat tunteneet oman olonsa epävarmaksi 

mitä tulee päiväkodin uskontokasvatukseen ja aihepiiriä koskevien 

kysymysten käsittelyyn, johon on syynä muun muassa puutteellisesta 

tietämyksestä eri uskontoja sekä katsomuksia kohtaan. Tämän vuoksi monet 

lastentarhanopettajista mielellään jättäisivätkin uskontokasvatuksen täysin 

perheiden harteille ja ottaisivat päiväkodin arjessa hyvin neutraalin linjan, mitä 

tulee uskonnollisuuteen ja katsomuksiin liittyviin aihepiireihin. (Hilska ym. 

2005, 15.) 

 

Uusi varhaiskasvatussuunnitelma korostaa monikulttuurisuutta rikkautena ja 

lasten erilaisia taustoja tarkastellaan voimavarana. Kaikista tärkeintä on, miten 

henkilöstö antaa esimerkkiä, kuinka kohdata eri kulttuureista tulevat ihmiset. 

Ystävällisyys ja hyvät tavat luovat pohjan erilaisuuden kunnioittamiselle. Yksi 

varhaiskasvatuksen tehtävä onkin edistää lasten kulttuurista osaamista sekä 

opettaa vuorovaikutustilanteita. Näin ollen erilaisista katsomus- sekä 

kulttuuritaustoista tulevien ihmisten kanssa toimivan vuorovaikutuksen 

luomiseen tarvitaan oman sekä muiden kulttuurin ja katsomuksellisen taustan 

kunnioittamista sekä ymmärtämistä. Tässä päiväkodin 

varhaiskasvatushenkilöstöllä on tärkeä tehtävä, jotta lapset oppisivat pienestä 

pitäen tarkastelemaan omaa katsomustaan, mutta myöskin toisten lasten 

katsomuksia avoimin mielin. (Varhaiskasvatussuunnitelmien perusteet 2018.)  

 

Varhaiskasvattajien tulee tukea lasta hänen omien, henkilökohtaisten 

toiveiden ja tarpeiden näkökulmasta huomioiden myöskin katsomukselliset 

sekä kulttuurilliset tekijät. Kun lasta autetaan sekä tuetaan rakentamaan 

käsitystä itsestään sekä omasta identiteetistään turvallisista lähtökohdista 

käsin, lapsi saa tukevan pohjan tälle kasvulle ja kehitykselle. Kun lapsi pääsee 

esimerkiksi lukemaan rukouksen tai tekemään ristinmerkin ennen ruokailua, 

lapsi pääsee hyvin toteuttamaan omaan identiteettiin ja arkeen kuuluvaa 

tapaa ja tämä taas tukee lapsen katsomuksellista identiteettiä. (Kallioniemi 

ym. 2021, 111-112.) 
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Kun varhaiskasvattajat mahdollistavat lapsille erilaisia arkirutiineja, annetaan 

heille myöskin loistavia valmiuksia kunnioittaa sekä ymmärtää omaa, mutta 

samalla myös toisten lasten katsomuksellisia, kielellisiä sekä kulttuurillisia 

normeja sekä tapoja lasten keskinäisissä vuorovaikutustilanteissa. Toisin 

sanoen lasten kasvua monikulttuurisiksi kansalaisiksi voidaan edistää 

kohtaamalla avoimesti toisten katsomuksellisia sekä kulttuurisia tapoja ja 

tulemalla niihin osallisiksi. Näin ollen varhaiskasvatuksella on tänä päivänä 

tärkeä paikka olla luomassa pohjaa erilaisuuden normalisoitumiselle 

suomalaisessa yhteiskunnassa. (Kallioniemi ym. 2021, 111-112.) 

 

Ahonen (2017) määrittelee kirjassaan varhaiskasvatuksen olevan yksi osa 

monimuotoista yhteiskuntaa ja kulttuurisesti muuntuvaa yhteisöä. Erilaisia 

kulttuureja ja niiden tarkastelua sekä moninaisuutta ei tulisi nähdä vaikeana ja 

monimutkaisena asiana, vaan rikkautena ja voimavarana. Joka tilanteessa 

tulisi nähdä perusoikeutena, että jokaisella lapsella varhaiskasvatuksessa on 

oikeus juuri omaan kulttuuriin, katsomukseen, kieleen, uskontoon tai 

uskonnottomuuteen. Moninaisuus aiheuttaa haasteita esimerkiksi tulkin 

palvelujen osalta, mutta tulisi kuitenkin tiedostaa monikulttuurisuuden 

jääminen osaksi arkea jatkossakin. Tämän vuoksi siihen olisi erityisen tärkeää 

kiinnittää huomiota. (Ahonen 2017, 101.) 

 

 Ahonen (2017) toteaakin, kuinka arjen tasolla saattaa olla epäselvää, miten 

omassa työyhteisössä toimitaan eri kulttuurien ja uskontojen huomioimisessa 

ja millä tavalla painotetaan erilaisia katsomuksia. Epäilyksiä ja epävarmuutta 

on herännyt muun muassa kristinuskon toteuttamisessa, onko esimerkiksi 

joululaulut liikaa päiväkodin arjessa. On kuitenkin muistettava, että vasu 

(2016) tarkentaa ettei suomalaisia perinteitä tule lakaista sivuun, vaan 

enemmänkin korostaa osana monimuotoisuutta niin, että yhtä lailla eri 

uskonnoista, kulttuureista sekä katsomuksista keskusteltaessa käsiteltäisiin 

myöskin suomalaisia perinteitä samaan tapaan muidenkin perinteiden rinnalla. 

(Ahonen 2017, 101.) 

 

Myös kielen merkitys nykypäivän varhaiskasvatuksessa on suuri ja keskeinen. 

Kielen merkitystä ei tule ajatelleeksi, jos sitä ei tietoisesti pohdi, mutta 

kielitietoista varhaiskasvatusta tulisi myös toteuttaa osana monikulttuurisuutta. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissakin kieli ja sen merkitys on mainittu 



30 
 

useasti, kielitietoinen varhaiskasvatus sisältää kielien läsnäolon kaikkialla ja 

monikielisyys on huomioitava sekä tehtävä näkyväksi arjessa. Lapsia tulee 

myös rohkaista omassa kielessään ja erilaiset kielelliset lähtökohdat pitää 

huomioida päiväkodin arjessa. (Ahonen 2017, 103.) 

 

 

5 OPPAAN TOTEUTTAMINEN 

Tässä luvussa avaamme tarkemmin niitä tekijöitä, mitkä vaikuttivat aiheemme 

valintaan ja millainen prosessi oppaan työstäminen oikein oli alusta loppuun. 

Tässä luvussa avaamme myös, minkä vuoksi aihe on tärkeä sekä meille että 

työelämäkumppanillemme ja mitä hyötyjä opinnäytetyöstämme on 

varhaiskasvatusmaailmaan yleisestikin.  

 

5.1 Oppaan teemat ja sisältö 

Valitsimme aiheeksi katsomuskasvatuksen, sillä se on aiheena vielä melko 

tuore ja varhaiskasvatusmaailmassa paljon keskustelua aiheuttava. 

Lähtökohtaisesti aiheemme valikoitui varhaiskasvatuksessa työskenteleviltä 

lastentarhan opettajilta, keiden kanssa kävimme keskusteluja 

katsomuskasvatuksesta. Keskusteluissa monet varhaiskasvattajat kertoivat, 

että päiväkoteihin tarvittaisiin katsomuskasvatuksen toteuttamisen avuksi 

enemmän vinkkejä ja menetelmiä. Näiden vinkkien ja menetelmien avulla 

katsomuskasvatusta pystyttäisiin toteuttamaan monipuolisesti 

varhaiskasvatusmaailmassa ketään loukkaamatta ja kaikkien arvomaailmoita 

kunnioittavasti. Keskusteluja käydessämme nousi esille se, että monet 

varhaiskasvatuksessa työskentelevät henkilöt olivat jättäneet 

katsomuskasvatuksen toteuttamisen lähinnä seurakunnan tehtäväksi, sillä 

monien varhaiskasvattajien puheista kävi ilmi, että heiltä puuttui täysin keinot 

ja menetelmät toteuttaakseen laadukasta katsomuskasvatusta päiväkodin 

arjessa. 

 

 Monet varhaiskasvattajat nostivat esille myöskin tekemättä jättämisen, eli he 

kokivat, että aiheuttavat vähiten sanomista tai vahinkoa jättämällä 

katsomuskasvatuksen toteuttamisen minimiin tai jopa kokonaan pois 

päiväkodin arjesta. Opinnäytetyömme tavoitteena on lisätä tietoa sekä 

ymmärrystä katsomuskasvatuksesta sekä itsellemme että Hirvensalmen 
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vuoropäiväkoti Ompulle. Halusimme tarttua itsellemme vieraaseen aiheeseen, 

sillä koimme, että näin voimme oppia eniten ja hyötyä ammatillisesti. Emme 

olleet kuulleet edes katsomuskasvatusta terminä koskaan aikaisemmin, joten 

lähdimme tutustumaan meille aivan uuteen aihealueeseen emmekä 

päästäneet itseämme helpolla. Näin ollen ainakin itsellämme on välineitä 

työelämässä toteuttaa katsomuskasvatusta ja tuoda tietoutta myös omaan 

työpaikkaamme varhaiskasvatuksessa.  

 

Vuoropäiväkoti Ompun henkilökunta toivoi meiltä monipuolista opasta, joka 

auttaisi heitä toteuttamaan arjessa katsomuskasvatusta paremmin. 

Haastatellessamme yhteistyöpäiväkotimme yhteyshenkilöämme kävimme 

yhteisesti läpi, minkälaisia asioita yhteistyöpäiväkotimme varhaiskasvattajat 

oikein toivoisivatkaan oppaasta löytyvän. Haastattelussa nousi esille toiveita 

tuokioista, yhteistyöstä vanhempien kanssa, kumppanuuden koreista ja 

monista muista asioista, mitkä he yhteistyöpäiväkodissamme kokivat asioiksi, 

joissa olisi parantamisen varaa liittyen katsomuskasvatukseen.  

 

Valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet -asiakirja kuitenkin 

velvoittaa kaikkia päiväkoteja toimimaan samojen sääntöjen mukaan 

(Opetushallitus 2018, 7). Tämän vuoksi katsomuskasvatuksen 

toteuttamattomuus päiväkodeissa ei ole enää mahdollista. Tästä syystä 

aloimme pohtia, että haluaisimme luoda varhaiskasvatukseen oppaan, joka 

käsittelee katsomuskasvatusta ja antaa katsomuskasvatuksen toteuttamisen 

avuksi tietoa eri katsomuksista, uskonnoista sekä uskonnottomuudestakin ja 

tietopankin eri pääuskonnoista ja näiden lisäksi myös konkreettisista 

menetelmistä koostuvan materiaalipankin, joiden pohjalta varhaiskasvattajat 

voisivat lähteä ottamaan katsomuskasvatuksen toteuttamista mukaan 

pedagogisen toiminnan suunnitteluun päiväkodin arkeen. Meille oli myöskin 

alusta saakka selvää, ettemme halunneet lähteä toteuttamaan mitään 

tutkimusta, jolloin toiminnallinen opinnäytetyö oli meille oikein hyvä valinta.  

 

Halusimme tuottaa oppaan jollekin tietylle päiväkodille, jolla olisi tarvetta 

saada katsomuskasvatukseen liittyvä opas. Halusimme yhteistyöpäiväkodin 

mielellään jostain suhteellisen läheltä, jotta siellä olisi mahdollista käydä 

paikan päällä tarpeen mukaan, joten ensiksi lähdimme siis tavoittelemaan 

Mikkelin alueen päiväkoteja sähköpostitse sekä puhelinsoitoin. Hyvin monet 
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päiväkodit eivät koskaan vastanneet yhteydenottoomme ja ne pari päiväkotia, 

joista vastattiin, lupasivat palata myöhemmin asiaan, mutta eivät sitten 

kuitenkaan palanneet. Yhden päiväkodin henkilöstö oli sitä mieltä, ettei heillä 

ollut tarvetta tällaiselle oppaalle.  

 

Koska katsomuskasvatus on vielä aiheena suhteellisen tuore, ei 

katsomuskasvatuksesta ole vielä julkaistu kovinkaan paljoa kirjallisuutta eikä 

aiheesta muutenkaan löydy kovin paljon tietoa vielä tänä päivänä. Käytimme 

opinnäytetyössämme hyödyksi paljon myöskin uskontokasvatukseen liittyvää 

kirjallisuutta, sillä uskontokasvatus sivuaa jossain määrin opinnäytetyömme 

aihetta ja antaa pohjaa sille, mitä katsomuskasvatuksella tarkoitetaan ja mitkä 

tekijät ovat vaikuttaneet siihen, että uskontokasvatuksesta on sittemmin 

siirrytty katsomuskasvatukseen. Toisin sanoen uskontokasvatukseen liittyvä 

kirjallisuus oli hyvin sovellettavissa myös katsomuskasvatuksen alle.  

 

Katse kohti katsomusten maailmaa -opas Hirvensalmen vuoropäiväkodin 

varhaiskasvattajille (liite 1) pohjaa täysin uuden varhaiskasvatussuunnitelman 

pohjalle, minkä vuoksi olemme lukeneet sen läpi moneen otteeseen ja 

poimineet sieltä mielestämme tärkeimpiä havaintoja katsomuskasvatuksesta 

opinnäytetyöhömme liittyen. Oppaamme tarkoitus on toimia eräänlaisina 

’’lisäohjeina’’ varhaiskasvatussuunnitelman ohjeille ja nimenomaan tarjota 

käytännön tason vinkkejä sekä menetelmiä katsomuskasvatuksen 

toteuttamiseen, mistä ei mainita juuri mitään varhaiskasvatussuunnitelmassa. 

Kaikki oppaamme tieto on kuitenkin koottu yksien kansien väliin juuri 

varhaiskasvatussuunnitelman ohjeita mukaillen ja niiden velvoittavia kohtia 

täyttäen. 

 

Uuden varhaiskasvatussuunnitelman lisäksi olemme myöskin käyttäneet 

tietolähteenä muun muassa katsomuksiin, kulttuureihin sekä eri uskontoihin 

liittyvää kirjallisuutta. Olemme poimineet kirjallisuudesta sellaisia asioita, joita 

yhteistyökumppanimme ovat toivoneet oppaamme sisältävän, eli toisin 

sanoen olemme koettaneet parhaamme mukaan täyttää 

yhteistyökumppaniemme toiveita sekä odotuksia oppaamme sisällön suhteen. 

Olemme yrittäneet pohtia opasta koostaessamme myöskin sitä, että se 

tarjoaisi yhteistyöpäiväkotimme jokaiselle varhaiskasvattajalle jotain uutta 

oivallettavaa.  
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Olemme myös yrittäneet miettiä, että jos itse olisimme varhaiskasvattajia, 

millaista tietoa itse haluaisimme saada omasta aiheestamme, millaisia asioita 

haluaisimme tietää tai oppaasta löytää. Lisäksi oppaamme sisältöön vaikutti 

myöskin alkuhaastattelu, jonka toteutimme Hirvensalmen päiväkodin 

yhteyshenkilömme kanssa. Tämän alkuhaastattelun pohjalta saimme raamit, 

joiden mukaan lähdimme opastamme työstämään, jotta se vastaisi 

mahdollisimman hyvin Hirvensalmen päiväkodin henkilökunnan tarpeita 

oppaan sisällön suhteen. Kun olimme saaneet ensimmäisen version 

oppaastamme tehtyä, lähetimme Hirvensalmen päiväkodin henkilökunnan 

tarkasteltavaksi laadullisen arviointikyselyn ja pyysimme heiltä vielä 

palautetta, mitä he haluaisivat meidän oppaaseemme vielä lisäävän tai 

mahdollisesti poistavan.  Tämän tiedon pohjalta lähdimme vielä korjailemaan 

opastamme yhä enemmän yhteistyökumppaniemme toiveiden sekä odotusten 

mukaiseksi.  

 

Oppaassamme halusimme kertoa, miten uusi varhaiskasvatussuunnitelma 

määrittelee katsomuskasvatuksen ja millä tavoin sitä haluttaisiin päiväkotien 

soveltavan pedagogiseen toimintaansa. Ajattelimme, että näin tämä tieto olisi 

helposti yhteistyöpäiväkotimme henkilökunnan luettavissa suoraan 

oppaastamme, eikä heidän tarvitse etsiä tätä tietoa enää mistään muualta.  

Uuden varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa nostetaan esille myöskin 

kasvatusyhteistyön tekeminen. Tämän vuoksi olemmekin varanneet oppaasta 

yhden kokonaisen kappaleen, joka käsittelee juuri kasvatusyhteistyötä ja 

korostaa sen merkitystä lapsen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.  

 

Halusimme kertoa kasvatusyhteistyöstä oppaassamme myös siitä syystä, että 

varhaiskasvattajat voisivat saada lasten perheitä kertomaan yhä rohkeammin 

oman perheen katsomuksesta sekä tavoista siihen liittyen, jotka juuri tälle 

perheelle ovat ominaisia. Joka uskonnossa on varmasti omat oppinsa ja 

tapansa, mutta on silti tärkeä muistaa, että kukin perhe noudattaa näitä oppeja 

kuitenkin omalla tavallaan. Tämän vuoksi pelkkä uskonnoista lukeminen ei 

riitä, vaan kaikista tärkein on keskustella avoimesti perheiden kanssa heidän 

katsomuksellisista näkemyksistään mielellään jo aloituskeskustelussa, kun 

lapsi tulee päiväkotiin. Halusimme nostaa oppaaseemme esille myös joitain 
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asioita, mitä on tärkeä ottaa huomioon, kun perheen katsomuksesta 

keskustellaan perheen kanssa yhdessä.  

 

Oppaassamme on myös menetelmäpankki, joka nousi jo alkuhaastattelussa 

yhteistyöpäiväkotimme varhaiskasvattajien kesken tärkeimmän tuntuiseksi 

luvuksi oppaassamme. Niin asioista tietämättömyys sekä puuttuneet keinot 

ovat johtaneet siihen, että myöskin yhteistyöpäiväkotimme lastentarhan 

opettaja kertoi meille jo alkuhaastattelussa, että koko katsomuskasvatuksen 

toteuttamista varjostaa ilmapiiri, jossa katsomuskasvatusta ei toteuteta juuri 

ollenkaan. Tämän vuoksi olemme koostaneet oppaamme menetelmäpankkiin 

erilaisia menetelmiä sekä vinkkejä, miten katsomuskasvatusta voisi toteuttaa 

varhaiskasvatuksessa ilman, että siitä tarvitsee tehdä mitenkään ylitse 

pääsemättömän vaikeaa.  

 

Kaikki menetelmät, joita olemme koostaneet oppaaseemme, olemme 

soveltaneet omaa kokemustamme apuna käyttäen sekä 

katsomuskasvatukseen että myöskin uskontokasvatukseen liittyvää 

kirjallisuutta hyödyntäen. Halusimme menetelmien lisäksi koostaa 

oppaaseemme myöskin osion, josta löytyy erilaista kirjallisuutta niin 

menetelmiin, eri juhliin sekä perinteisiin liittyen. Tätä kirjallisuutta 

Hirvensalmen päiväkodin varhaiskasvattajat voisivat sitten hyödyntää lisää 

katsomuskasvatuksen toteuttamista ajatellen myös tulevaisuudessa.  

 

Menetelmäpankkiin olemme koonneet jonkin verran apukeinoja ohjatun 

katsomuskasvatuksen toteuttamiseksi, joita ovat muun muassa tarinat, 

sadutus, ohjattu leikki ja lattiakuvat. Olemme sitä mieltä, että lapsen omat 

oivallukset ja syntyvät kysymykset katsomuksiin liittyen ovat kaikista tärkein 

asia, sillä tällöin katsomuskasvatus lähtee lapsen omasta kiinnostuksesta 

katsomuskasvatusta kohtaan. Tämän vuoksi menetelmäpankissamme on 

myös konkreettisia vinkkejä siihen, miten tai mitä lapselle kannattaa vastata, 

kun lapsella herää kysymyksiä aiheeseen liittyen. Lasten omat kysymykset 

osallistavat heitä katsomuskasvatuksen toteuttamiseen yhdessä 

varhaiskasvattajien kanssa, eikä katsomuskasvatuksen toteuttaminen näin 

ollen jää pelkästään varhaiskasvattajien harteille. Samaan tapaan kokosimme 

oppaaseemme oman kohtansa myös siitä, kuinka lasten vanhempien kanssa 

olisi hyvä ottaa puheeksi uskontoon ja katsomukseen liittyvät asiat. 
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Olemme käsitelleet oppaassamme myöskin muutamia eri uskontoja.  

Uudessa varhaiskasvatussuunnitelmassa (2018, 45) sanotaan, että lasten 

kanssa yhdessä tutustutaan eri katsomuksiin sekä niiden perinteisiin, 

tavoitteena edistää lasten ymmärrystä erilaisia katsomuksia kohtaan, edistää 

lasten keskinäistä kunnioitusta sekä olla tukena lasten katsomuksellisen sekä 

kulttuurisen identiteetin kehittymisessä. Näin ollen uusi 

varhaiskasvatussuunnitelma velvoittaa päiväkotien varhaiskasvattajia lasten 

kanssa tutustumaan eri uskontoihin sekä katsomuksiin, joita eritoten ryhmän 

lasten joukosta löytyy. Lasten kanssa voi hyvinkin helposti lähteä tutustumaan 

eri katsomuksien sekä uskontojen vuodenkierron eri juhliin.  

 

Tämän vuoksi päätimme koota oppaaseemme informaatiota eri uskontojen 

opeista, vaikutuksesta arkeen sekä tärkeimmistä juhlapäivistä. Yritimme 

poimia oppaaseemme meidän mielestämme tärkeimpiä sekä oleellisimpia 

tietoja, joten jokaisen uskonnon esittely on lyhyt sekä ytimekäs, jotta pelkkien 

uskontojen esittely ei olisi kovin pitkä osuus oppaassamme. Perustiedot 

uskonnoista ja niiden opillisista kohdista kuitenkin auttaa varhaiskasvattajia 

vastaamaan lasten kysymyksiin monesta eri näkökulmasta, eikä vain oman 

uskonsa tai katsomuksensa kautta. Koemme, että uskontojen esittelyn myötä 

myös yhteistyöpäiväkotimme varhaiskasvattajien tietämys eri uskonnoista 

sekä katsomuksista kasvaa ja näin lopputuloksena syntyy laadukkaampaa 

katsomuskasvatusta Hirvensalmen päiväkodin arjessa. 

 

Oppaaseen valitut uskonnot ovat kristinusko sen eri suuntauksineen (noin 

2.28,295,000 kannattajaa), luterilaisuus (noin 75,5 miljoonaa kannattajaa), 

juutalaisuus (noin 14.617,000 kannattajaa), islam (1.864,141,000 

kannattajaa), hindulaisuus (noin 1.051,375,000 kannattajaa), buddhalaisuus 

(noin 539.516,000 kannattajaa), Jehovan todistajat sekä map-kirkko (noin 

65.202,000 kannattajaa) sekä uskonnottomuus (noin 854.160,000 

kannattajaa). (Puonti 2019.) 

 

Islamin uskosta yhteistyöpäiväkotimme varhaiskasvattajat esittivät toiveen jo 

alkuhaastattelussa siitä, että oppaassa olisi esittely ainakin tästä uskonnosta, 

mutta muuten he antoivat meille mahdollisuuden valita loput uskonnot itse. 

Valitut muut uskonnot valikoituivat oppaaseemme sen perusteella, mitkä ovat 
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maailmalla suosituimpia. Vertailimme sitä, mitä uskontoja kannatetaan eniten 

sekä kansainvälisesti että myös Suomessa. Uskonnot, joita valitsimme, 

kuuluvat kannattajamääriensä perusteella maailmanuskontoihin tai ovat 

kannattajamääriltään suuria juuri Suomessa. Esimerkiksi luterilaisuus ei 

maailmanlaajuisesti ole kovin tunnettu uskonto, mutta koska se on Suomessa 

valtauskontoihin kuuluva, päätimme ottaa senkin mukaan oppaaseemme, 

vaikkei se juuri kansainvälisesti olekaan tunnettu. Maailmassa on kuitenkin 

niin paljon erilaisia uskontoja, että meidän oli pakko karsia pois joitain 

uskontoja, jotta pelkkä uskontojen esittelyosio ei olisi ollut kovin pitkä. 

Laitoimme kuitenkin oppaaseemme kirjallisuutta, josta voi saada tietoa myös 

oppaasta puuttuvista uskonnoista sekä lisätietoa oppaassa esitellyille 

uskonnoille.  

 

Oppaan loppuosaan olemme koonneet vielä osuuden erilaisista 

materiaaleista, mitä päiväkoti voi hyödyntää katsomuskasvatusta 

toteuttaessaan. Materiaaleista löytyy myöskin kirjallisuutta, johon 

yhteistyöpäiväkotimme varhaiskasvattajat voivat tutustua sen mukaan, minkä 

verran kokevat sen tarpeelliseksi. Kaikista tärkeintä meille kuitenkin oli se, että 

viimeistään oppaaseemme keräämämme tiedon kautta Hirvensalmen 

päiväkodin varhaiskasvattajat saisivat lisättyä tietämystään 

katsomuskasvatusta ja eri uskontoja kohtaan ja näin ollen varmuutta lähteä 

rohkeasti toteuttamaan sitä lasten kanssa päiväkodin arjessa. 

 

 

5.2 Tiedonhankinta 

Aluksi tarkoituksenamme oli lähteä kartoittamaan tietoa siitä, millä tavoin 

katsomuskasvatuksen toteuttaminen Hirvensalmen vuoropäiväkoti Ompussa 

jo tällä hetkellä näkyy ja minkälaisia asioita he tahtoisivat meidän 

työstämästämme oppaasta löytyvän, sillä tahdoimme koostaa oppaasta täysin 

yhteistyöpäiväkotimme tarpeiden sekä toiveiden mukaisen. Tämä toimi 

lähtökohtana lähtiessämme miettimään keinoja, millä tavoin lähdimme 

keräämään tietoa siitä, mitä opas tulisi pitämään sisällään.  

 

Hirvensalmen vuoropäiväkoti Omppu on Hirvensalmella sijaitseva päiväkoti, 

joka on alle 50 kilometrin päässä Mikkelin keskustassa. Kun kävimme 
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tutustumassa Hirvensalmen vuoropäiväkodissa, meille kerrottiin, että 

hoitopaikkoja siellä on 28 lapselle. Ryhmiä päiväkodissa kerrottiin olevan 

kaksi.  

 

Päädyimme haastattelemaan yhteistyöpäiväkotimme yhteyshenkilöä, joka 

toimii yhteistyöpäiväkodissamme lastentarhanopettajana ja jolla näin ollen on 

näkemystä aiheesta oman työnsä kautta. Päädyimme keräämään tietoa 

haastattelua apua käyttäen, sillä halusimme, että vastaileminen olisi jossain 

määrin hyvin vapaamuotoista ja että se etenisi mahdollisimman 

keskustelunomaisesti ilman, että tilanne olisi liian virallinen.  

 

Haastattelu on laadullisen aineistonkeruun tapa ja toimii keskusteluna 

haastattelijan ja haastateltavien välillä ja on haastattelijan jossain määrin 

ohjailemaa. Haastattelun tavoitteena on saada selville haastateltavan 

ajatukset ja mielipide jostakin tietystä asiasta. (Eskola & Suoranta 2014, 86.) 

Haastattelun suurimpia etuja on sen joustavuus. Haastattelijalla on 

mahdollisuuksia haastattelutilanteessa esimerkiksi toistaa esitetty kysymys, 

selventää sanamuotoja eri ilmauksissa, oikaista väärinkäsityksiä ja 

ylipäätänsä käydä keskustelunomaisesti läpi haastateltavan kanssa aihetta, 

josta haastatellaan. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 73.) 

 

Halusimme kuitenkin, että tietyt teemat tulisivat käsitellyksi haastattelussa, 

jonka vuoksi laadimme etukäteen joitain valmiita kysymyksiä, eli haastatteluna 

toimi puolistrukturoitu haastattelu. Puolistrukturoidussa haastattelussa 

kysymykset toimivat samassa muodossaan ja järjestyksessään kaikille 

haastateltaville, mutta mitään valmiita vastausvaihtoehtoja ei ole laadittu. 

Toisin sanoen haastateltava saa vastata täysin omin sanoin. (Eskola & 

Suoranta 2014, 87.) Ilmoitimme ennen haastattelun alkamista tekevämme 

muistiinpanoja haastattelun aikana, jotta pystyimme kirjaamaan ylös 

haastateltavamme ajatukset ja palaamaan niihin alkaessamme käymään läpi 

oppaaseen työstettävää sisältöä. 

 

Koska ydintarkoituksena oppaassamme oli se, että se vastaisi sisällöllisesti 

täysin Hirvensalmen vuoropäiväkoti Ompun varhaiskasvattajien toiveita sekä 

tarpeita, lähdimme hyvin avoimin mielin haastattelemaan 

yhteistyöpäiväkotimme yhtä varhaiskasvatuksen opettajaa liittyen 
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katsomuskasvatusoppaan sisältöön. Olimme jakaneet haastattelun 

teemoittain, jotta siinä olisi selkeämpi rakenne.  

 

Ensimmäiseksi teemaksi valitsimme lähtötilanteen kartoittamisen 

Hirvensalmen päiväkodin arjessa, eli kuinka paljon yhteistyöpäiväkodissamme 

oli tietämystä siitä, mitä katsomuskasvatus oikein on ja millä tavoin 

katsomuskasvatuksen toteuttaminen jo tällä hetkellä näkyy Hirvensalmen 

päiväkodin päivittäisessä arjessa. Vasta tämän jälkeen siirryimme seuraavaan 

teemaan, joka oli Hirvensalmen päiväkodin toiveet ja odotukset oppaamme 

sisällön ja rakenteen suhteen, eli millaisia asioita he toivoisivat meidän 

oppaastamme löytyvän ja missä järjestyksessä he toivoisivat aiheiden 

käsittelyn oppaassamme tapahtuvan. Tässä kohdassa tiedustelimme 

myöskin, haluavatko he oppaan lopuksi sähköisessä vai paperisessa 

muodossaan itselleen käyttöön, kun se on täysin valmis.  

 

Sovimme etukäteen alkuhaastattelusta, jonka avulla lähtisimme 

suunnittelemaan oppaamme sisältöä sekä rakennetta. Haastateltavaksemme 

valikoitui yhteistyöpäiväkotimme yhteyshenkilö, jolla on varhaiskasvatuksen 

opettajan pätevyys. Hän oli kerännyt muistiin myös muiden 

varhaiskasvattajien toiveita ja ajatuksia oppaan sisältöä kohtaan. Koimme, 

että haastattelussa olisi hyvä olla juuri varhaiskasvatuksen opettaja, jolla olisi 

pedagogista osaamista ja käsitys päiväkodin arjessa tapahtuvasta 

pedagogisesta toiminnasta ylipäätänsä. Tulimme myös siihen tulokseen, että 

haastateltavana olisi hyvä olla vain yksi henkilö, jotta haastattelu pysyisi 

mahdollisimman selkeänä ja rauhallisena rytmiltään.  

 

Kun lähdimme analysoimaan haastattelumme sisältöä, käytimme 

teemoittelua. Teemoittelussa on kyse siitä, että aineistosta kerätään 

tutkimusongelman suhteen sen keskeisimmät aiheet, eli teemat (Eskola & 

Suoranta 2014, 175). Tutkimustehtävän kannalta tähdellisimpiä 

asiakokonaisuuksia ja tyypillisiä piirteitä, joita usein esiintyy, nostetaan esiin 

teemoittelun avulla (Kallinen & Kinnunen s.a.). 

 

Alkukartoituksen tarkoituksena oli selvittää, minkä verran 

yhteistyöpäiväkotimme on tietoinen siitä, mitä katsomuskasvatus on ja millä 

tavoin katsomuskasvatus jo tällä hetkellä näkyy päiväkodin pedagogisessa 
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toiminnassa. Haastattelemamme varhaiskasvatuksen opettajan kertomasta 

nousi moneen otteeseen esille epävarmuus liittyen katsomuskasvatuksen 

toteuttamisen keinoihin ja että heidän päiväkodissaan katsomuskasvatukseen 

on otettu neutraali, uskon asioihin kantaa ottamaton linjaus.  

 

Toisena haastattelun teemana meillä oli yhteistyöpäiväkotimme 

varhaiskasvattajien toiveet ja odotukset katsomuskasvatusoppaamme 

suhteen. Haastattelussa nousi monessa kohtaa esille, että oppaasta toivottiin 

hyvin käytännönläheistä ja helppolukuista. Esiin nousi toiveita siitä, että 

oppaassa olisi erikseen osio materiaaleihin ja menetelmiin, joita 

katsomuskasvatuksen toteuttamisessa pystyisi hyödyntämään ja mitä olisi 

helppo soveltaa päiväkodin arjessa. Myös osiota, joka sisältäisi vinkkejä 

siihen, kuinka perheiden kanssa ottaa puheeksi uskontoon ja katsomuksiin 

liittyvät asiat, toivottiin. Samoin esittelyosiota joistain itse valitsemistamme 

uskonnoista toivottiin sillä lisäyksellä, että yksi näistä uskonnon esittelyistä 

olisi esittely islamista. Oppaan rakenteesta yhteistyöpäiväkodillamme ei ollut 

mitään toiveita, vaan sen suhteen saimme vapaat kädet.  

 

Yhteistyöpäiväkotimme toivoi oppaan lopullisesta versiosta paperista versiota 

itselleen, jotta se olisi aina helposti saatavilla ja käden ulottuvilla.  

 

 

5.3  Arviointi- ja palautekysely 

Tarkoituksenamme katsomuskasvatusoppaan tekemisessä oli saada siitä 

mahdollisimman paljon yhteistyökumppanimme tarpeet sekä toiveet täyttävä 

ja että opas tukisi Hirvensalmen päiväkodin katsomuskasvatuksen 

toteuttamista. Kun ensimmäinen versio oppaastamme oli lähetetty 

Hirvensalmen päiväkodille luettavaksi ja kommentoitavaksi, halusimme kerätä 

kehittämisehdotukset oppaasta arviointikyselyn avulla, jotta opas vastaisi 

mahdollisimman hyvin Hirvensalmen vuoropäiväkoti Ompun toiveita. Meidän 

kehittämistehtävämme tässä arviointitutkimuksessa oli siis, miten saisimme 

oppaastamme kehitettyä vieläkin paremman. 

 

 Halusimme tehdä arviointi- ja palautekyselyn yhteistyöpäiväkotimme 

henkilökunnalle sähköisenä, sillä koimme sen helpoimmaksi ja oman 
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ajankäyttömme kannalta järkevimmäksi ratkaisuksi. Toisin sanoen lähetimme 

arviointikyselyn yhteistyöpäiväkotimme koko henkilökunnalle sähköpostin 

kautta. Kun olimme lähettäneet oppaan Hirvensalmen vuoropäiväkodin 

henkilöstölle, annoimme heille viikon aikaa rauhassa tutustua oppaan 

sisältöön ja miettiä, minkälaisia asioita he tahtoisivat meidän oppaastamme 

muuttavan heille toimivammaksi. Tämän jälkeen lähetimme koko 

henkilökunnalle arviointi- ja palautekyselymme ja annoimme siihen 

vastausaikaa kaksi viikkoa. 

 

Laadimme kyselyyn sellaisia kysymyksiä, joiden avulla saisimme kehitettyä 

oppaastamme entistä paremman ja laadukkaamman. Tämän vuoksi pyrimme 

kysymyksiä pohdittaessamme miettimään, millaisiksi kysymykset pitäisi 

muotoilla, jotta saisimme niillä vastaukset juuri edellä mainitsemiimme 

tutkimuskysymyksiin, jotka asetimme arviointikyselyllemme.  

Arviointikyselyymme valikoitui kymmenen kysymystä, joissa on mukana 

kysymyksiä liittyen oppaan käytettävyyteen sekä oppaan hyödyllisyyteen 

yhteistyöpäiväkotimme tarpeisiin. Halusimme selvittää, olemmeko 

saavuttaneet oppaalle yhdessä asettamamme tavoitteet sen sisällön suhteen 

ja olemmeko saaneet koostettua juuri yhteistyöpäiväkotimme tarpeisiin 

vastaavan oppaan.  

 

Halusimme erityisesti tietää, kokivatko Hirvensalmen vuoropäiväkoti Ompun 

varhaiskasvattajat saaneensa oppaastamme tarpeeksi menetelmiä ja keinoja 

katsomuskasvatuksen toteuttamista varten ja sisälsikö oppaamme riittävästi 

kattavaa tietoa eri uskonnoista ja niiden kulttuurillisista piirteistä ja löytyikö 

oppaasta yhteistyöpäiväkotimme varhaiskasvattajien mielestä tarpeeksi 

käytännön vinkkejä keskustella lasten kanssa katsomuksellisista asioista 

päiväkodin arjessa. Laadimme kysymykset niin, että saisimme selville, antoiko 

oppaamme mitään uutta, mikä osuus oli kunkin mielestä tärkein, millaista 

tietoa oppaaseen vielä kaivattaisiin ja löytyykö oppaasta tarpeeksi menetelmiä 

katsomuskasvatuksen toteuttamiseen. Kysely infoineen löytyy tämän 

opinnäytetyön liitteestä 2.  

 

Arviointikyselyyn annoimme vastausaikaa pari viikkoa ja siihen vastasi vain 

kaksi varhaiskasvattajaa yhteistyöpäiväkotimme henkilökunnasta, vaikka 

lähetimme arviointikyselyn koko Hirvensalmen vuoropäiväkoti Ompun 
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henkilöstölle. Loppujen lopuksi saimme siis vain kaksi vastaajaa, mutta 

arvelimme sen olevan riittävästi, sillä molemmat heistä ovat tehneet pitkän 

uran varhaiskasvatuksen parissa ja olleet seuraamassa 

opinnäytetyöprosessiamme aivan alusta saakka. Yhteistyöpäiväkotimme on 

muutenkin kooltaan pieni, joten henkilökuntaa päiväkodissa ei ole kovin paljoa 

ylipäätänsä. Pidimme tärkeänä sitä, että molemmat kyselyymme vastanneet 

henkilöt olivat lastentarhan opettajia pätevyydeltään, joten heillä molemmilla 

on pedagogista osaamista varhaiskasvatuksessa. Molempien 

arviointilomakkeista nousi esille saman tyylisiä vastauksia liittyen oppaan 

muokkaamiseen, mikä myös lisäsi vastausten luotettavuutta.  

 

Lähtökohtaisesti olimme tyytyväisiä oppaaseemme jo lähetettyämme sen 

ensimmäisen version yhteistyöpäiväkodillemme luettavaksi. Oli kuitenkin 

positiivista huomata, että olimme saaneet sekä hyviä parannusehdotuksia, 

mutta myös kehuja jo toimivista osioista. Näiden kommenttien pohjalta meidän 

oli melko helppoa lähteä tekemään oppaaseemme muokkauksia, ennen kuin 

lähetimme muokatun version yhteistyöpäiväkodillemme käyttöön. 

 

Käytimme arviointilomakkeen vastausten läpikäymisessä sisällönanalyysia. 

Sisällönanalyysin tarkoituksena on tarkastella aineistoa eritellen eroja ja 

yhtäläisyyksiä ja sisällönanalyysistä puhuttaessa käytetään myös nimitystä 

sisällön erittely (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006).  

 

Molemmista lomakkeista nousi esille, että opas antoi jotain uutta tietoa 

aiheesta ja opasta kehuttiin selkeäksi kokonaisuudeksi, jota molemmat 

vastaajat kertoivat haluavansa käyttää tulevaisuudessa katsomuskasvatusta 

toteuttaakseen päiväkodin arjessa. Molemmat vastaajat kertoivat oppaan 

menetelmäosion olleen kaikista tärkein, sillä se tarjosi konkreettisia ohjeita ja 

vinkkejä toteuttaa katsomuskasvatusta lasten kanssa.  

Myös oppaaseen valitsemamme kuvat saivat kiitosta, sillä vastaajien mielestä 

ne tekivät oppaastamme mielenkiintoisemman näköisen. 

 

Kehitysehdotuksiksi oppaamme muokkaamista ajatellen saimme muun 

muassa oppaan ulkoasusta. Toinen vastaajista ehdotti, että kuva-, ja 

tekstikehykset voisivat lähteä aina samalta tasolta, jotta kokonaiskuva olisi 

rauhallisempi ja huolitellumman näköinen. Toinen vastaaja taas toivoi lisää 
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valmiita tuokioita oppaaseen, joita voisi sitten helposti suoraan soveltaa 

päiväkodin arkeen. Myöskin päiväkodin yhteistyöstä seurakunnan sekä 

perheiden kanssa toivottiin vielä lisää tietoa ja ideoita. 

 

Lähdimme muokkaamaan opasta ja selkeyttämään kokonaisuutta. 

Vaihdoimme uskonto-osuuden loppuun, jotta konkreettiset vinkit ja lähteisiin 

perustuva tieto katsomuskasvatuksesta olisivat ensimmäisenä. Tietopankki 

pääuskonnoista -osiossa uskonnoista oli kerrottu suorakulmaisissa 

tekstikehyksissä. Tämä kuitenkin oli tietoteknisesti todella haastavaa ja vei 

meiltä tunteja, kun yritimme tekstikehyksiä asetella, joten otimme laatikot 

kokonaan pois. Tämä muutos teki oppaasta myös miellyttävämmän lukea. 

Muokkasimme sanavalintoja- ja lauserakenteita, jotta teksti ei olisi liian 

puhekielistä. Saimme ehdotuksen, että tuokioita olisi voinut olla enemmän. 

Koimme kuitenkin, että annoimme oppaassa paljon menetelmiä ja välineitä, 

joiden avulla yhteistyöpäiväkotimme henkilökunnan jäsenet voisivat itse 

keksiä tuokioita. Täten tuokiot ovat varmasti sopivia Ompun arkeen, ja he 

saavat itse soveltaa oppaamme tietoa käytäntöön. Emme halua antaa kaikkea 

valmiina, vaan työntekijät saavat myös itse pohtia. 

 

 

6 OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTI 

Tässä luvussa käymme läpi koko opinnäytetyöprosessimme onnistumista ja 

kuinka kehittämistehtävämme onnistui kokonaisuudessaan. Lisäksi pohdimme 

oppaamme tarpeellisuutta yhteistyökumppanillemme ja ylipäätänsä 

varhaiskasvatukselle.  

 

Kehittämistehtävänämme opinnäytetyössämme oli luoda Hirvensalmen 

vuoropäiväkoti Ompulle opas liittyen katsomuskasvatukseen sekä sen 

toteuttamiseen yhteistyöpäiväkotimme arjessa. Tarkoituksena oppaassa oli, 

että se antaisi yhteistyöpäiväkotimme varhaiskasvattajille uutta tietoa ja 

keinoja toteuttaa yhä laadukkaampaa katsomuskasvatusta. Oppaamme 

tarkoituksena oli myös vähentää epävarmuutta, jota yhteistyöpäiväkotimme 

varhaiskasvattajilla aiheesta oli sen perusteella, mitä varhaiskasvattaja 

alkuhaastattelussa meille kertoi. Yhtenä tavoitteenamme oli myös, että lasten 

keskinäinen ymmärrys ja kunnioitus toistensa katsomuksia ja uskonnollisia 
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piirteitä kohtaan vahvistuisi, mikä taas tukisi lasten katsomuksellista 

identiteettiä jo varhaiskasvatuksessa. 

 

Mielestämme tavoite, jonka mukaan tahdoimme tuottaa 

yhteistyöpäiväkotimme varhaiskasvattajille oppaan, jonka avulla he saisivat 

katsomuskasvatuksesta lisää tietoa, onnistui hyvin. Arviointikyselyistä kävi 

ilmi, että vastaajat olivat sitä mieltä, että he olivat saaneet jotain uutta tietoa 

katsomuskasvatukseen liittyen ja vahvistettua jo vanhaa tietoaan. 

Mielestämme on hyvä asia, että saimme koottua yksien kansien väliin sekä 

tietoa katsomuskasvatukseen liittyen, mutta myöskin käytännön vinkkejä sen 

toteuttamiseen. Tällä tavoin on suhteellisen nopeaa aina palata arjen 

pyörityksessä oppaan pariin ja ottaa sieltä vinkkejä katsomuskasvatuksen 

toteuttamiseen yhteistyöpäiväkotimme arkeen ilman, että tietoja ja apuja 

joutuisi kalastelemaan monesta eri paikkaa. Tällöin myös todennäköisemmin 

aiheeseen tulee palattua herkemmin. Arviointilomakkeista kävi myös selkeästi 

ilmi se, että vastaajat aikoivat ottaa oppaan käyttöönsä arjen pedagogisen 

toiminnan suunnitteluun, mikä mielestämme on hyvä merkki siitä, että 

opinnäytetyömme tavoite on toteutunut ja olemme saaneet työstettyä oppaan, 

joka inspiroi varhaiskasvattajia ottamaan menetelmiä katsomuskasvatuksesta 

mukaan oman työnsä tueksi.  

 

Arviointikyselystä kävi ilmi myös, että vastaajat arvioivat erilaiset oppaat 

hyödyllisiksi ja omaa osaamista tukevaksi. Oppaista saa vinkkiä omaan 

työhön ja uutta tietoa, sekä kaikki asiat on koottu niissä yksien kansien väliin. 

Koemmekin, että tänä päivänä erilaiset oppaat opinnäytetyönä ovat 

kasvattaneet suosiotaan ja ne ovat entistä halutumpia myös työelämässä. 

Varhaiskasvatusmaailmakin kuitenkin kehittyy jatkuvasti ja oman osaamisen 

pitäminen tämän päivän tasalla on entistä tärkeämpää myös jokaisen oman 

ammatillisen kehittymisen vahvistamiseksi.  

 

Tavoitteenamme oppaassamme oli lasten keskinäisen ymmärryksen ja 

kunnioituksen lisääminen erilaisia katsomuksia ja kulttuurillisia piirteitä 

kohtaan. Toivomme, että tämä tavoite tulisi yhteistyöpäiväkodissamme 

toteutumaan edes jossain määrin oppaamme tarjoaman tiedon ja erilaisten 

menetelmien myötä. Hyvänä jatkotutkimusmahdollisuutena olisi seurata, mihin 

suuntaan yhteistyöpäiväkotimme lapsien keskinäinen kunnioitus ja ymmärrys 
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erilaisia katsomuksia ja kulttuurillisia piirteitä kohtaan oikein on lähtenyt 

kehittymään ja mitkä kaikki menetelmät ovat tukeneet lasten 

katsomuskasvatusosaamisen kehittymistä. Tällainen seuranta vaatisi 

kuitenkin pidemmän ajanjakson, mahdollisesti jopa vuosien mittaisen.  

 

Kun lähdimme keskustelemaan aiheen valinnasta sekä keskenämme, mutta 

myöskin monien varhaiskasvattajien kanssa yllätyimme siitä, kuinka paljon 

katsomuskasvatuksen toteuttamisessa epävarmuus nousi esille. Monen 

varhaiskasvatuksessa työskentelevän puheista kävi ilmi, että 

katsomuskasvatus koetaan vieläkin jotenkin itselle ammattilaisena helposti 

vieraana ja vaikeana ottaa puheeksi esimerkiksi lasten kanssa, varsinkin siinä 

tapauksessa, jos ei itse koe vahvasti omaksuvansa mitään tiettyä katsomusta 

tai olevansa kovin uskonnollinen.  

 

Oli kuitenkin todella positiivista huomata, että oppaasta saamassamme 

palautteessa, jota arviointikyselyllä keräsimme, kävi ilmi se, että opas 

tahdotaan ottaa käyttöön ja siihen perehtyä ajan kanssa. Toisin sanoen 

innokkuutta sekä halukkuutta katsomuskasvatuksen syvällisempään 

tutustumiseen oli selvästi havaittavissa. Olimme tyytyväisiä siitä, että saimme 

tämän opinnäytetyöprosessimme avulla tarjota yhden päiväkodin 

henkilökunnalle mahdollisuuden kehittää omaa osaamista 

katsomuskasvatuksen toteuttamiseen ja toivomme, että he jatkaisivat 

katsomuskasvatukseen tutustumista vielä tulevaisuudessakin oppaamme 

innoittamana.   
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1 Alkusanat 

 

Eri uskonnot, maailmankatsomukset, uskomukset, uskonnollisuus ja uskonnottomuus ovat kautta 

aikain saaneet ihmisissä pintaan vahvoja tunteita, niin hyviä kuin pahojakin. Sodanlietsomiselta ja 

vihalta näyttää yhden totuuden uskonnollisuus, jota on käytetty vallankäytön välineenä 

maailmalla. Sen kauniina puolena on kuitenkin myös yhteisöllinen katsomus, mikä yhdistää 

ihmisiä toisiinsa, jonka avulla yritetään löytää vastauksia liittyen hyvään elämään sekä kuolemaan, 

tukee henkisyyden ja hengellisyyden ulottuvuuksia ja kannustaa meitä juhlistamaan 

elämässämme vastaan tulevia merkkihetkiä. Katsomuksen perimmäisenä tarkoituksena ei ole 

torjua tai uhata toista, vaan maailmankaikkeuden selittämättömien ihmeiden äärellä luoda ikään 

kuin vuorovaikutuksen siltoja. Katsomus on meistä monelle tapa elää ja tärkeä osa identiteettiä. 

(Haapsalo ym. 2017, 12-13.) 

 

Valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan, eli tutummin vasuun, on katsomuskasvatus 

kirjattu varhaiskasvattajille pakollisena tehtävänä, jonka vuoksi heidän tulee toteuttaa 

katsomuskasvatusta päiväkotien arjessa. Katsomuskasvattamisesta ei voi kieltäytyä vedoten 

omaan uskonnottomuuteensa tai kiinnostuksen puutteeseen, eikä sitä voi toteuttaa pelkän oman 

uskonsa ja katsomuksensa nojalla, vaan on sitouduttava yhteisiin käytäntöihin sekä 

vasuperusteiden määrittelemiin tavoitteisiin. Jokaisen lapsen tulee saada kohdata avoimin mielin 

sekä oma, että myöskin jonkun toisen katsomus sekä se, miksi tietoisella katsomuskasvatuksella 

on erittäin tärkeä paikkansa keskellä varhaiskasvatusta. (Haapsalo ym. 2017, 8.) 

 

Monia varhaiskasvattajia kuunnellen olemme tehneet havainnon siitä, että yhä edelleen monilla 

varhaiskasvattajilla on haasteita saada toteutettua katsomuskasvatusta päiväkodin pedagogisessa 

toiminnassa. Ei ole annettu mitään tarkkoja raameja tai tapoja, millä lailla katsomuskasvatusta 

tulisi toteuttaa, jotta se olisi puolueetonta kaikkia lapsia kohtaan, kenenkään katsomusta tai 

uskoa korostamatta ylitse muiden. Mielestämme kuitenkin tieto lisää ymmärrystä ja taitoa lähteä 

tekemään entistä monipuolisempaa, tasapuolisempaa ja opettavaisempaa 

katsomuskasvatustyöskentelyä. Katsomuskasvatus koetaan vaikeana, mutta ammattilaisten pitäisi 

muistaa, että työelämä muuttuu koko ajan ja arkeen tulee uusia vaatimuksia, täten halu oppia 

auttaa meitä kehittymään ammatillisesti (Mönkkönen 2018).  

 

Toivottavaa olisi, että opas herättäisi suuria oivalluksen hetkiä varhaiskasvattajille sekä antaisi 

rutkasti hyviä eväitä ja kiinnostusta lähteä toteuttamaan yhä kattavampaa katsomuskasvatusta. 

Näin ollen myös lapsista saataisiin paremmin kuoriutumaan jo pienestä pitäen esiin kaikkien 

uskonnollista, katsomuksellista sekä kulttuurillista puolta arvostava sekä kunnioittava 

yhteiskunnan jäsen, joka on valmis hyväksymään, että on olemassa monenlaisia katsomuksia ja 

että nämä kaikki katsomukset voivat elää hyvässä yhteisymmärryksessä.                           
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2 Katsomuskasvatus varhaiskasvatussuunnitelmassa 

 

Minä ja meidän yhteisömme                                              Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus                                                                          

Kun lapset aloittavat varhaiskasvatuksen                                                    

oman kodin ulkopuolella, heidän elinpiirinsä  

ja ajatusmaailmansa laajenee heidän  

kohdatessaan hyvinkin erilaisia tapoja toimia  

ja ajatella asioista. Monimuotoisuuden  

ymmärtäminen ja toimimisen harjoitteleminen 

siinä on erittäin tärkeänä tehtävänä  

varhaiskasvatuksessa. Katsomuskasvatuksessa,  

mitä varhaiskasvatuksessa tulisi toteuttaa,  

yhteisen tarkastelun ja tutustumisen alla on 

lapsiryhmässä vallitsevat uskonnot sekä muut  

katsomukset, myöskin uskonnottomuus.  

Päätavoitteena kuitenkin on, että lapset  

oppisivat jo varhain kunnioittamaan toistensa 

kulttuureita sekä katsomuksia, mikä taas 

kehittää heidän katsomuksellisten sekä                                       

kulttuurillisten identiteettien kehittymistä.                              

On tärkeää, että lapsien annetaan esittää                                                          

kysymyksiä sekä ihmetellä ja käsitellä                                                                 

ajatuksiaan työntekijöiden kanssa.                                                       

Kun lapsen maailmankuvaa laajennetaan jo varhain,  

oppii lapsi ajattelemaan myöhemmässä vaiheessa  

elämäänsä kaikki erityisyydet, kuten kielten,  

 kulttuurien sekä eri taustojen edustajat hyvinkin 

 luonnollisina sekä arkisina, tasa-arvoisina toimijoina.  

(Kallioniemi ym. 2021, 222.) 

 

Myöskin varhaiskasvatus on osana 
monimuotoista sekä kulttuurisesti 
muuntuvaa yhteiskuntaa. 
Yhteisöissä tulee tunnistaa se, että 
jokaisella meistä on perusoikeus 
omaan kulttuuriin, kieleen, 
uskontoon sekä katsomukseen. 
Tällainen edellyttää myös 
varhaiskasvattajilta tietoa 
erilaisista kulttuureista sekä 
katsomuksista sekä taitoa 
ymmärtää sekä nähdä asioita eri 
näkökulmista asettuen toisen 
asemaan. Varhaiskasvatuksessakin 
kulttuurisesti kestävää kehitystä 
edistetään, kun erilaisista toiminta- 
ja ajattelutavoista pystytään 
keskustelemaan avoimesti sekä 
rakentavasti ja etsitään uusia 
tapoja toimia yhdessä. 
(Opetushallitus 2018, 31.) 

Tiesitkö? 

Koska yhteistä kieltä perheen ja 
vanhempien välillä ei aina löydy, 

tulee tulkin olla mukana 
esimerkiksi perheen vasu-

keskusteluissa! Erittäin tärkeässä 
roolissa tulkki olisi myöskin 

lapsen aloituskeskustelussa, sillä 
siinä voi selvitä hyvinkin paljon 

perheen tavasta elää, 
kulttuurista ja mahdollisista 

katsomuksista, mitkä 
varhaiskasvattajien olisi tärkeä 
tietää ymmärtääkseen lapsen 

henkilökohtaista 
kokemusmaailmaa. 
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3 Katsomuskasvatusta yhteisöllisesti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katsomuskasvatusta toteutettaessa 

varhaiskasvatuksessa on tärkeää 

toimia yhteistyössä lasten 

huoltajien kanssa kunnioittaen 

jokaisen perheen katsomuksia, 

arvoja sekä taustaa. On ilmeistä, 

että vanhemmat tahtovat lastensa 

kasvavan itselleen tutun ja rakkaan 

katsomuksen tai arvomaailman 

mukaisesti, sillä rituaalit sekä tutut 

perinteet sekä niiden ympärille 

muotoutuva yhteisö tuovat turvaa, 

vahvistavat identiteettiä sekä 

vaikuttavat yhteenkuuluvuuden 

tunteen muodostumiseen. 

Asenteelliset haasteet liittyvät 

monesti henkilökunnan 

innostamiseen ja vanhempien 

yhteistyöhaluttomuuteen sekä 

vanhempiin, jotka kieltävät 

kokonaan lastensa osallistumisen 

mihinkään uskonnolliseen tai 

katsomukselliseen toimintaan. 

(Kallioniemi ym. 2021, 222-223.) 

 

Kaiken huipuksi katsomuskasvatus 

mahdollistaa myöskin vanhempien 

kanssa tehtävän yhteistyön, jossa 

ydinajatuksena on, että mitä 

paremmin yhteistyö perheen 

kanssa saadaan toteutettua, sen 

paremmin myös lapsella menee. 

Kun vanhempien kanssa käydään 

esimerkiksi vasukeskusteluja, se 

antaa perheelle tilaisuuden osallistua 

mukaan toimintaan ja antaa 

joukkoon oman asiantuntemuksensa 

omasta katsomuksestaan, mistä on 

suuri hyöty myös varhaiskasvattajille. 

Lapselle taas syntyy vahva 

kokemus siitä, että hänen oma 

perheensä saa arvostusta ja tulee 

hyväksytyksi, millä on erittäin 

tärkeä merkitys. (Haapsalo ym. 

2017, 8.) 

 

Kun lähdetään rakentamaan 

kasvattajien yhteisöä, voidaan todeta 

kasvattajien työn olevan niin 

haasteellista, ettei 

ammattikasvattajien resurssit riitä 

tänä päivänä yksinään suorittamaan 

kasvatustehtävää. Tämän vuoksi on 

tärkeää, että kasvatusyhteistyötä 

käytetään voimavarana päästäkseen 

kohti haluttua kasvatustulosta. Tästä 

syytä kasvatusyhteistyötä tulisikin 

tehostaa ja korostaa sekä 

kasvattajien kesken, mutta myös 

perheiden kanssa tehtävän 

yhteistyön suhteen. (Haapamäki ym. 

2000, 28-29.)  
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3.1 Kumppanuuden korit 

 

Kori I: Yleissivistävä opetus 

 

Katsomuskasvatus nähdään yleissivistävänä opetuksena, joka sisältää lapsiryhmässä esiintyvät 

katsomukset, uskonnot sekä uskonnottomuudenkin. Lapsen kehitysvaihe huomioiden näitä 

katsomuksia, uskontoja sekä uskonnottomuutta tulisi tarkastella arjen eri tilanteissa vuoden kulkuun 

liittyen. Vasu-perusteissa katsomuskasvatus on kirjattu oppimisen alueeseen nimeltänsä ’’Minä ja 

meidän yhteisömme’’, mikä ei kuitenkaan ole saarekkeenaan mitenkään erillinen, vaan se sisältyy 

arjen kaikkeen toimintaan. Katsomuskasvatus vasuperusteissa on täysin yhteiskunnallinen tehtävä, 

eikä siinä voi olla elementtejä uskonnon harjoittamisesta. Kunta ja seurakunta voivat kuitenkin tehdä 

keskenään yhteistyötä katsomuskasvatuksen toteuttamiseksi, mutta seurakunnalla ei kuitenkaan ole 

minkäänlaista kasvatustehtävää vasuperusteiden mukaisessa katsomuskasvatuksessa. (Haapsalo ym. 

2017, 92-94.) 

 

Kori II: Perinteiset juhlat 

Erilaiset juhla-ajat kuuluvat hyvinkin tiiviisti vuoden kulkuun. Näistä juhlista kristilliseen perinteeseen 

kuuluu suurin osa, mutta myös muiden kulttuurien juhlia vietetään, mikäli ne liittyvät lapsiryhmän 

lapsien perheiden perinteisiin. Juhlat ovat silloinkin päiväkodin omia ja yhteisöllisiä, kun ne liittyvät 

esimerkiksi pääsiäiseen tai jouluun. Yksittäinen virsi tai joulukuvaelman esittäminen ei vielä 

kuitenkaan tee tilaisuudesta uskonnollista, mikä on tärkeä muistaa juhlapyhiä toteuttaessa arjen 

tasolla. Seurakunnan työntekijöitä voi pyytää avuksi juhlien suunnitteluun ja sisällön pohtimiseen, 

mutta seurakunnilla ei kuitenkaan ole juhlasta minkäänlaista vastuuta. Kun juhlia valmistellaan, 

voidaan näin hyvin toteuttaa katsomuskasvatusta ja lisätä kulttuurista osaamista ja tietämystä. 

(Haapsalo ym. 2017, 92.) 

 

Kori III: Uskonnolliset tilaisuudet  

Tämä kori on seurakunnan ja kunnan välisen muun yhteistyön kori, sillä uusissa vasuperusteissa 

seurakunta on mainittu varhaiskasvatuksen yhteistyökumppanina. Seurakunta sitoutuu tässä 

yhteistyössä varhaiskasvatusta normittaviin pedagogisiin periaatteisiin. Seurakunnat ja 

varhaiskasvattajat miettivät, suunnittelevat sekä toteuttavat erilaisia tilaisuuksia, joiden avulla 

varmistetaan positiivisen uskonnonvapauden toteutuminen. Jotta toiminta olisi mahdollisimman 

selkeää sekä päiväkodille että seurakunnillekin, on hyvä tehdä yhdessä vuodenkiertoa seuraava 

tapahtumakalenteri. Hyvässä yhteistyössä ja noudattaen yhteisiksi laadittuja pelisääntöjä voidaan 

rikastuttaa sekä monipuolistaa toimintaa lapsiperheiden ja alueen lasten parasta ajatellen. (Haapsalo 

ym. 2017, 94-95.) 
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Kori IV: Kasvun ja hyvinvoinnin tuki 

Kun kunnan varhaiskasvatusta kohtaa jokin kriisi, on seurakunnalla valmiuksia olla tarjoamassa 

kriisiapua. Tähän koriin kuuluu myöskin ennaltaehkäisevä toiminta esimerkiksi työhyvinvoinnin 

lisäämiseksi. Tällainen toiminta voi olla muun muassa henkilökunnalle tarjottava virkistystoiminta tai 

seurakunnalta voi pyytää myöskin työnohjausta tai koulutusta. Seurakunnan ja kunnan tekemällä 

yhteistyöllä voidaan myöskin vähentää yksittäisen toimijan rasitusta, taloudellista vastuuta sekä 

helpottaa ylipäänsä asioiden järjestämistä.  Tulevaisuudessa hallituksen lapsi- ja perhepalveluiden 

muutosohjelma, eli LAPE, perhekeskustoiminta sekä uudenlaiset, muut toimintamallit tarjoavat monia 

yhteistyömahdollisuuksia seurakunnan, kunnan ja alueen muidenkin toimijoiden välille. Tällöin 

voidaan yhdessä toimia paremmin kaikkien alueen lasten sekä heidän perheidensä hyvinvoinnin 

tukemiseksi. (Haapsalo ym. 2017, 95.) 
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4 Materiaaleja katsomuskasvatuksen toteuttamiseksi 

 

’’Jokaisella päiväkotiyhteisön jäsenellä  

on katsomus  

                  -  Uskonnoton, uskonnollinen tai jotain niiden väliltä’’  
 

Oppaaseen on koottu kasa vinkkejä ja ajatuksia siitä, kuinka lasten kanssa on hyvä käydä läpi 

katsomuskasvatukseen liittyviä asioita arjen tasolla ja kuinka lapsien katsomukseen sekä 

uskonnollisuuteen liittyviin kysymyksiin on hyvä asennoitua ja pysähtyä. Materiaalipankki on koottu 

niin, että kaikki sen materiaalit sekä vinkit olisivat lasten näkökulmasta. Koska opas käsittelee 

katsomuskasvatusta siitä näkökulmasta, kuinka sitä voisi toteuttaa lasten kanssa, on ollut tärkeää 

pohtia millaiset katsomuksellisuuteen liittyvät asiat liittyvät juuri lapsiin ja heidän maailmaansa. 

Katsomuskasvatuksen on tärkeä olla osa lasten arkea päiväkodissa esimerkiksi yhdessä pohtimisen 

sekä satunnaisten kysymysten kautta, ei vain silloin tällöin esiin nostettavana asiana. On tärkeää, että 

lapset oppisivat itse omatoimisesti ihmettelemään katsomuksiin liittyviä asioita ja nostamaan niitä 

esiin arjen eri tilanteissa. Tällöin katsomuskasvatusta on helpompi ja luonnollisempi pitää mukana 

päiväkodin lasten arjessa.  

 

Katsomuskasvatuksen on hyvä myös haastaa työyhteisöä. Kun henkilöstö yhdessä käy keskustelun 

jokaisen omasta arvomaailmasta, ennakkoluuloista sekä asenteista, vaikuttaa tämä suoraan siihen, 

kuinka jokainen lapsi tulee huomioiduksi yksilönä ja miten jokaisen lapsen kanssa yksilöllisesti 

käydään keskustelua lasta koskettavista, merkityksellisistä asioista. Kun yhdessä luodaan 

moninaisuutta hyväksyvä ilmapiiri, rakentuu aidot, yhdenvertaiset sekä innostavat oppimisympäristöt 

kaikille tasapuolisesti, joissa tarkoituksena ei ole missään määrin olla etsimässä eroavaisuuksia, vaan 

keskistytään siihen, että jokaisella on ihan oma paikkansa. Tällä tavoin täyttyy myöskin 

varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden velvoite, missä on kohta varhaiskasvattajien roolimallista 

erilaisten kulttuurisen, kielellisen sekä katsomuksellisen moninaisuuden myönteisessä kohtaamisessa. 

(Haapsalo ym. 2017, 7.) Kun lapset oppivat jo pienestä pitäen näkemään erilaiset katsomukset ja 

kulttuurilliset eroavaisuudet rikkautena, he oppivat enemmän arvostamaan toinen toisiaan ja 

pitämään tällaista uskontojen ja katsomusten maailmaa täysin ’’normaalina’’ ja arkipäiväisenä.  
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4.1 Mistä lähteä liikkeelle katsomuskasvatuksen toteuttamiseksi? 

Tämä opas tuo toivottavasti paljon uudenkarheaa tietoa ja teidän käyttöönne hyvin istuvia 

menetelmiä katsomuskasvatuksen toteuttamisen tukemiseksi. Toki kaiken tämän uuden tiedon ja 

materiaalin määrän myötä voi herkästi syntyä tunne, että mistä sitä pitäisikään lähteä liikkeelle ja mitä 

tulisi ensimmäisenä tehdä. Tämänpä vuoksi tämän kappaleen alapuolelle, ennen varsinaista 

materiaalipankkia ja käytännön menetelmien esittelyä, on tehty listaus, johon on koottu erilaisia 

tapoja asettaa tavoitteita katsomuskasvatuksen toteuttamiseksi ihan konkreettisesti. 

 

MUUTOKSEN KONKREETTINEN YLÖS KIRJAAMINEN 

Asioiden kirjaaminen ylös tukee niiden toteuttamista konkreettisesti. Muutos on aina vaikea varsinkin, 

jos aihe on hankala ja tietoa siitä löytyy vähän. Uusi vasu on synnyttänyt monissa paikoissa 

kehittämishaasteita, joihin on vaikea vastata. Toimintaa on hankala muuttaa, kun ei sitä tietoisesti 

pohdi, joten konkreettiset teot voivat auttaa. Uusille asioille tarvitsee antaa aikaa ja vaivaa, ne eivät 

aina ala luonnistumaan itsestään, varsinkaan kun kyseessä on koko tiimi tai jopa työyhteisö, jossa 

vallitsee monien eri ihmisten näkemykset. 

 

KIRJE 

Kirje tulevaisuuteen kirjoitetaan joko yhdessä tiimissä tai yksin. Tiimissä kirjottaessa yksi toimii 

kirjurina. Kirjeessä olisi tarkoitus pohtia millaiselta tulevaisuus näyttää, kun kaikki vasun tavoitteet 

toimivat konkreettisesti arjessa. Aikavälinä voi olla esimerkiksi muutama kuukausi tai puoli vuotta. 

Liian pitkä aikaväli voi olla huono, sillä tavoite usein unohtuu. Kirjeessä kuvataan, miten muutos 

tapahtui, millä keinoilla se tehtiin ja miltä oma työ näyttää nyt. Konkreettisesti ääneen miettiminen tai 

oman kirjeen kirjoittaminen auttaa ajatuksia jäsentymään ja motivaatio yhdessä toteuttavaa asiaa 

kohtaan voi lisääntyä huomattavasti yhdessä pohtien. Kirjeeseen voi lisätä ajatuksia ja tunteita, miltä 

oma ideaali tilanne töissä näyttää, kun haastavatkin asiat on saatu onnistumaan.  Sovitun ajan 

kuluttua kirjeeseen palataan ja mietitään, onko tilanne muuttunut ja kirjeen mukainen. (Ahonen 2017, 

292.) 

 

TILANNEANALYYSI 

Tilanneanalyysi tukee muutosten tiellä ja auttaa myös pohtimaan vanhoja toimintatapoja uusin silmin. 

Toimintaa on vaikea kehittää ilman kunnollista arviointia, mutta myös nykyiset tavat voivat kaivata 

tietyin väliajoin arviointia, jotka parhaimmillaan todistavat ne hyväksi. Joskus toimintaa voi olla vaikea 

perustella, jos takana ei ole kunnollista arviointia tai pohtimista. Varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa 
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voi kirkastaa ja parantaa arvioinnin avulla, mutta ennen kaikkea henkilöstön oma ammattitaito kasvaa 

ja varmentuu. (Ahonen 2017, 293-296.) 

Tilanneanalyysi alkaa yhdessä sopimalla, mitä asiaa lähdemme arvioimaan ja milloin. Aihe voi nousta 

lapsilta, aikuisilta tai jopa lasten vanhemmilta, jotka eivät esimerkiksi olisi tyytyväisiä jonkin asian 

toteuttamiseen päiväkodissa. Arvioinnin kohteena voi olla oikeastaan mikä vain, mutta vasun 

sisällöistä voi olla helppoa valita esimerkiksi katsomuskasvatus. (Ahonen 2017, 293-296.) 

Tilannetta voidaan lähteä arvioimaan jonkun tietyn toimintahetken kautta, missä asiaa käsitellään 

normaalisti arjessa. Tilanteen havainnoitsijaksi valitaan joko joku tiimin oma henkilö tai täysin 

ulkopuolinen. Näkisimme, että myös opiskelija, erityisesti viimeisen vuoden, voisi olla tarkastelijana 

tällaisissa asioissa. Heillä ei ole mahdollisia juurtuneita tiimin toimintamalleja, mutta kuitenkin taitoa 

havainnoida tällaisia asioita.  Jokaisessa päiväkodissa, työyhteisössä ja tiimissä on tiettyjä rutiineja, 

joiden tarkastelu voi käydä yllättävän vaikeaksi, joten hieman ulkopuolinen henkilö voi olla hyvä 

valinta havainnointiin. Jos opiskelijaa ei ole, henkilö voisi olla esimerkiksi erityisopettaja tai esimies. 

Mahdollisuuksien mukaan myös videointi voi toimia, sillä yhdessä sen tarkastelu myöhemmin 

mahdollistaa tarkastelun hyvinkin yksityiskohtaisesti. (Ahonen 2017, 293-296.) 

Havainnointi voi tapahtua yhden päivän tai tuokion aikana riippuen aiheesta, mutta jos aihe on laaja, 

voi havainnointia tapahtua pidempää. Havainnoitsijalla kannattaa olla paperi ja kynä, mihin kirjaa ylös 

ajatuksia ja vastauksia ennalta laadittuihin tukikysymyksiin. Jos aiheena on esimerkiksi tuokio 

katsomuskasvatuksesta, voisi kysymykset olla muun muassa: 

 

1. Kuinka paljon aikuiset puhuvat? 

2. Onko toiminta täysin ennalta suunniteltua vai onko muutoksille varaa? 

3. Otetaanko lasten ajatukset huomioon ja millä tavalla? 

4. Voiko lasten ajatukset muuttaa toimintaa vai kuitataanko ajatukset vain nopeasti? 

5. Onko tuokiolla kiire, pysähdytäänkö aidosti keskittymään aiheeseen ja ihmettelemään?  

 

Jo kysymysten tekeminen voi auttaa tilanteessa olevaa henkilöstöä miettimään omaa tapaansa 

työskennellä. Havainnoitsija kirjoittaa mahdollisimman paljon hetkessä muistiinpanoja, sillä ajatukset 

nopeasti unohtuvat. Muistiinpanoja voi myös tarvittaessa jäsentää ja koota pääpointteja selkeästi 

ylös. Tämän jälkeen pidetään purkukeskustelu, missä tilannetta/päivää/toimintaa käydään yhdessä 

läpi.  Keskustelussa ei moitita yksittäisiä henkilöitä tai tiettyjä pieniä yksityiskohtia, vaan tilannetta 

käydään läpi kokonaisvaltaisesti koko ryhmän kannalta. Tässäkin vaiheessa yksi toimii kirjurina, joka 

kirjaa ylös ajatuksia, pohdintoja, kysymyksiä ja mietteitä. Näihin on helppo palata sitten myöhemmin 

tarvittaessa. (Ahonen 2017, 293-296.) 

Purkukeskustelussa tiimi päättää, vaatiiko tilanne muutosta ja toiminnan kehittämistä yhdessä. Jos 

vaatii, tehdään yhteinen lista tavoitteista ja laaditaan tavoitteille aikataulu. Pelkät isot ja epäselkeät 

tavoitteet eivät riitä, vaan tavoitteen/tavoitteiden on oltava mahdollisimman konkreettisia ja tarkkoja, 

näin ollen niitä on helpompi lähteä toteuttamaan. Yksinkertainen kuvailu miten meidän tiimimme 

lähtee parantamaan tätä asiaa ja millä keinoilla se tehdään. (Ahonen 2017, 293-296.) 

Purkukeskustelun ja tavoitteiden luonnin jälkeen tilannetta lähdetään parantamaan arjessa. Seuraava 

analyysi voidaan tehdä jo parin viikon kuluessa ja siinä on tärkeää huomata kaikki hyvä, mitä asian 

eteen on jo tehty. Havainnoitsijan on toki hyvä huomata myös edelleen kehityskohteet. Uudessa 

purkukeskustelussa käydään myönteisiä muutoksia läpi ja mietitään kehityskohteita. Pohditaan myös, 

miten tilanteen muuttuminen on vaikuttanut lapsiin ja pedagogisen toiminnan laatuun. Toisen 

purkukeskustelun pohjalta laaditaan uusi suunnitelma/tavoitteet. (Ahonen 2017, 293-296.) 

Tilanneanalyysin tarkoituksena on pysäyttää henkilöstö pohtimaan omaa toimintaansa ja sen laatua, 

sekä miten nämä vaikuttavat lapsiin ja heidän kehitykseensä sekä oppimiseen. Tilanneanalyysi 

mahdollistaa kriittisen tarkastelun omalle toiminnalle, mutta myös sille, että ymmärretään meidän 

tiimissämme jo asian olevan hyvin. Oman toiminnan konkretisoituminen tällä tavoin auttaa asian 

käsittelyä ja mahdollista muuttamista. (Ahonen 2017, 293-296.) 
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4.2 Leikit ja tuokiot 

 

• Eläinleikki katsomusten käsittelemiseksi 

 
1. Askarrellaan lapsien kanssa pahvista joukko metsän eri eläimiä  

2. Jokaiselle siilille/muulle eläimelle nimetään oma uskontonsa, mitä tämä eläin edustaa 

3. Asetetaan eläimet esimerkiksi jollekin tussi- tai liitutaululle, jossa ne ovat kaikkien näkyvillä 

4. Lasten kanssa yhdessä käydään läpi jokaisen eläinhahmon uskonnon tai katsomuksen 

peruspiirteitä ja kirjataan niitä ylös (esimerkiksi juhlia tai ruokasäännöksiä) 

5. Vaihtoehtoisesti jokaisella siilillä/muulla eläimellä voi olla oma esimerkiksi oma päivänsä, 

jolloin juuri tämän eläimen uskontoa käsitellään esimerkiksi aamupiirissä 

6. Lopuksi kootaan siilit yhteen ja lasten kanssa keskustellaan siitä, että kaikki nämä siilit/muut 

eläimet voivat katsomuksistaan tai eri uskonnoistaan huolimatta olla ystäviä keskenään ja 

opettaa toinen toisilleen omista katsomuksistaan tai kulttuureistaan asioita 

 
Tärkeää olisi, että lasten kanssa keskusteltaisiin avoimesti siitä, että ihmisillä voi olla 

erilaisia katsomuksia ja kulttuurillisia eroja, mutta silti he voivat olla hyvinkin läheisiä 
keskenään. Lapsille on tärkeä korostaa sitä, ettei katsomukselliset eroavaisuudet ole 
este ihmisten väliselle ystävyydelle, vaan ennemminkin on rikkaus saada jakaa 
toisten ihmisten kanssa omaa maailmankatsomustaan ja näin laajentaa omaa 
maailmankuvaa.  

 

• Sadutus. Lapsille voi ottaa tavaksi lukea erilaisia uskontoja sekä katsomuksia sisältäviä ja 

näistä kertovia lastenkirjoja. Tällä tavoin katsomuskasvatusta on helppoa ja melko 

vaivatontakin pitää mukana päiväkodin arjessa ja satujen kautta lapsille saattaa aivan eri 

tavoin herätä kysymyksiä 

 
 

• Nukketeatteri:  

Yhdessä lasten kanssa toteutetaan nukketeatteri. Teatteriesityksessä voi käsitellä 
erilaisten kulttuurien arvoja, tapoja, tyylejä ja monia muita asioita, joita ryhmä vain 
haluaa käsitellä. Esitykseen voi ottaa esimerkiksi kaksi nukkeperhettä, joiden kautta 
asiaa käsitellään. Toinen perhe voi olla muslimiperhe ja toinen suomalainen. Yhdessä 
voi käsitellä eroja esimerkiksi pukeutumisessa, juhlapyhien vietossa tai syömisessä, 
mutta lopulta olisi tärkeää antaa lapsille käsitys ‘’erilaisuudesta huolimatta olemme 
myös hyvin samankaltaisia’’. (Ahonen 2017, 233.) 

 
 

• Lattiakuvat: 

Lattiakuvat ovat mainio lisä katsomuskasvatukseen ja aiheesta kannattaakin lukea lisää. 
Lattiakuvat tukevat opetusta ja vaikka yleensä niiden pohjalla on raamatullinen 
tarina, ovat ne oikeastaan yleissivistäviä ja käsittelevät elämänkysymyksiä 
monipuolisella ja laajalla tasolla. Lattiakuvat mahdollistavat aikuisten ja lasten oman 
ajattelun, oikeaa tai väärää ei ole. Tämän myötä aikuinen ei voi myöskään puuttua 
lasten erilaisiin tapoihin vastata kysymyksiin, vaikka olisi kuinka suunnittelut tuokion 
ja ikään kuin oikeat vastaukset etukäteen. (Aitlahti ym. 2017, 11-34.) 

Lattiakuvat harjoittaa hienosti elämän perimmäisiä kysymyksiä, tunnetaitoja, elämän 
merkityksellisyyttä ja muita tunteita. Lattiakuvat ovat 1970-luvulta peräisin ja ne 
ovat saaneet alkunsa Saksassa. Lasten kanssa opettajana työskentelevä Sisar Esther 
Kaufmann mietti, kuinka lapset tarvitsisivat aitoa välittämistä tiedon sijasta. 
Kaufmann alkoi miettiä keinoja tähän ongelmaan yhdistäen kehollisuutta, kerrontaa 
ja itsensä ilmaisua. Sisar Esther huomasi menetelmänsä vaikutukset pian ja lapset 
alkoivat voida huomattavasti paremmin. (Aitlahti ym. 2017, 11-34.) 

 
Myös uskonnonpedagogi Franz Kett huomasi saman ongelman kuurojen koulun 

opettajan virassaan. Kuurojen koulussa isoimpina keinoina oli kuvallinen ilmaisu sekä 
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käsillä tekeminen. Sisar Esther ja Kett tutustuivat ja aloittivat yhteistyön kohti 
hyvinvoivempia lapsia, jotka käsittelevät suhdettaan itseensä ja toisiin sekä muuhun 
ympäristöön. He kehittivät menetelmän nimeltä lattiakuvat. Suomessa lattiakuvat 
ovat olleet ensimmäiseksi käytössä seurakunnassa, rippikoulussa sekä 
diakoniatyössä jo vuodesta 2005. Myöhemmin ne levisivät myös muualle 
opetukseen. (Aitlahti ym. 2017, 11-34.) 

Lattiakuvien pedagogisen ajattelun taustalla on ajatus katsomuskasvatuksen olevan osa 
kokonaisvaltaista kasvua. Lattia kuvat käsittävätkin kokonaisvaltaisen pedagogiikan, 
dialogisen kohtaamisen pedagogiikan, osallisuuden pedagogiikan, läsnäolon ja 
voimaantumisen pedagogiikan sekä leikin ja luovuuden pedagogiikan. Oleellista 
menetelmässä ovat erilaiset kertomukset, symbolit sekä kokonaisvaltainen, 
osallistava työtapa. Mielikuvitus toimii avainasemassa lattiakuvia tehtäessä ja 
leikillisyyttä ei saa unohtaa. Nähdyksi tuleminen on yksi ihmisen perustarve, joka 
toteutuu lattiakuvia tehtäessä. Tärkeintä on, ettei lattiakuvien aikana ole mihinkään 
kiire, tunnelma on lämmin ja arvostava sekä ohjaaja ei saa tuoda omaa 
mielipidettään ainoana oikeana esille. Kaikki näkökulmat ovat oikeita. (Aitlahti ym. 
2017, 11-34.) 

 
Miksi lattiakuvat kannattaisi ottaa käyttöön? 
Lattiakuvien aikana yksilö- ja ryhmätyöskentely toimivat käsi kädessä ja tasapainossa. 

Ryhmädynamiikka paranee yhdessä työskennellessä. Yhteistä, ‘’yhtä ja ainoaa 
oikeaa’’ vastausta ei tavoitella, vaan jokainen kokee asiat omalla, ainutlaatuisella 
tavallaan. Tavoitteeni on saada lapsi tajuamaan, kuinka hänen uskontonsa tai 
uskonnottomuutensa erottaa hänet muista mutta myös yhdistää hänet muihin 
vahvasti. Kulttuurimme on moninaistunut, joten tärkeä elämäntaito on kunnioittaa 
muiden ajatuksia ja nähdä toisen arvo. (Aitlahti ym. 2017, 11-34.) 

Lattiakuvat käsittelevät usein vaikeita asioita, joten on tärkeää, ettei keskustelu jää 
epätoivoon. Toivon näkökulma vaikeidenkin aiheiden keskellä luo turvallista 
tunnelmaa. Ajankestoa ei voi koskaan tietää etukäteen, joten on tärkeää, ettei 
kiireen tuntua ole päivän aikataulusta huolimatta. Jokainen tuokio ja ryhmä ovat 
erilaisia ja kesto vaihtelee. (Aitlahti ym. 2017, 11-34.) 

 
LATTIAKUVATYÖSKENTELYN KULKU 
1. Johdantovaihe = Ryhmään tuleminen, virittäydytään tuokioon. Ryhmä on piirissä, 

missä kaikki näkevät toisensa. Myös kehollisen harjoittelun jälkeen palataan aina 
piiriin. Levollisuutta lisää, että koko ryhmä on paikalla koko tuokion ajan. Ohjaaja 
kutsuu osallistujat olemaan läsnä. Tässä vaiheessa erilaiset keholliset rauhoittumisen 
harjoitukset olisivat hyviä. Johdantovaihe rakentaa turvallisuuden tunteen, missä 
kaikki ovat omana itsenään tervetulleita. (Aitlahti ym. 2017, 11-34.) 

2. Kohtaamisvaihe = Luodaan oma suhde käsiteltävään kertomukseen sekä 
symboleihin. Herättelyt, leikittelyt ja eläytyminen ovat keinoja tähän. Myös asioiden 
koskettelu on hyvä tapa. Jotta saadaan paras mahdollinen kokemus osallistujalle, on 
käytettävä harjoituksissa mahdollisimman paljon aisteja, jotka herättelevät 
mielikuvituksen. Tämä edesauttaa kertomuksesta merkityksien löytämistä, jotka 
puolestaan tuovat elämäniloa. (Aitlahti ym. 2017, 11-34.) 

3. Syventämisvaihe = Siirrytään omakohtaiseen kokemukseen ulkoisesta maailmasta. 
Mietitään yhdessä, mitä asiat merkitsevät juuri itselleen ja missä tilanteissa tälläistä 
on omassa elämässä tapahtunut? Asettelumateriaalit, joita osallistujat voivat laittaa 
keskiympyrään, voivat toimia tässä keskustelun tukena. Myös taiteen avulla voi 
syventää, esimerkiksi piirtäminen sekä kirjoittaminen ovat mainioita tapoja. (Aitlahti 
ym. 2017, 11-34.) 

4. Tulkintavaihe = Kootaan koko tuokio sekä työskentely yhteen. Käydään ääneen läpi, 
mitä tänään käsittelimme. Tässä vaiheessa ei koota yhteen yhtä ainoaa oikeaa 
vastausta, vaan jokaiselle syntyi omanlainen tulkinta, mikä on aina oikea. Kuvasta 
voidaan ottaa valokuvia tai sitä voidaan tarkastella seisoaltaan, että sen näkisi 
kauempaa. Tuokion jälkeen voi jatkaa aiheen käsittelemistä myös pienissä ryhmissä. 
(Aitlahti ym. 2017, 11-34.) 

Vaikka tämäkin on pedagogisesti suunniteltua, tulee aikuisen olla aina valmis 
muokkaamaan toimintaa ja heittäytymään. Edellä mainittuja vaiheita ei tule liian 
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tarkasti seurata, tärkeämpää on ryhmän tahtiin meneminen ja osallisuus. (Aitlahti 
ym. 2017, 11-34.) 

 

• Ystävyyspäiväkoti: 

Ystävyyspäiväkoti vaatii hieman enemmän aikaa ja vaivaa, mutta on loistava tapa 
tutustua erilaisiin kulttuureihin ja voi parhaimmillaan olla äärimmäisen antoisaa. 
Päiväkotiryhmässä voi olla esimerkiksi lapsi, joka on muuttanut Turkista, jolloin 
voidaan ottaa yhteyttä turkkilaiseen päiväkotiin. Yhteyden päiväkodin kanssa voi 
muodostaa esimerkiksi kirjeiden avulla. Kirjeissä voisi kuvata päiväkodin arkea ja 
lähettää kuvia sekä kortteja. Myös internet mahdollistaa erilaisia tapoja pitää 
yhteyttä, skype-puhelut ovat myös hyvä tapa yhteisen kielen puutteesta huolimatta. 
Tulkkina voi olla aikuiset englannin kielellä tai lapsi, joka puhuu kieltä tai hänen 
vanhempansa. Kuvien lähettämisessä ja skypessä täytyy muistaa lupa-asiat. 
Tällainen yhteydenpito avaa hienosti keskustelun eroavaisuuksille ja 
samankaltaisuuksille päiväkotien ja maiden välillä. (Ahonen 2017, 232.) 

 

• Oman ryhmän juhlakalenteri:  

Oman ryhmän kanssa voi tehdä seinälle näkyviksi juhlakalenterin, johon kootaan juhlat, 
joita vuoden aikana käsitellään. Monet lapset voivat juhlia samoja juhlia, mutta eri 
tavoin ja sitten on juhlia, joita vain esimerkiksi muslimiperheestä tuleva lapsi juhlii. 
Kalenterista lapset näkevät mitä on luvassa ja näin tuodaan hyvin erilaisia 
kulttuureja esille.  

 

Lasten ihmettely ja kysymykset – miten varhaiskasvattajana vastaan lapsen kysymyksiin? 

Toisinaan on vaikean tuntuista löytää oikeita sanoja lasten ihmettelylle ja pohdinnoille katsomuksiin 

sekä uskontoihin liittyen, mutta siitäkin huolimatta on äärettömän tärkeää, ettei lasten kysymyksiä 

vain sivuuteta ja jätetä sikseen vastaamisen vaikeuden takia.  

Suomessa uskonnonvapauslaki, jota uudistettiin vuonna 2003 painottaa jokaisen ihmisen positiivista 

oikeutta uskontoon. Tämän lisäksi myöskin Yhdistyneiden kansakuntien lapsen oikeuksien sopimus 

vuodelta 1959 painottaa sitä, että jokaisella lapsella on oikeus saada uskontokasvatusta, saada tukea 

maailmankatsomuksensa toteutumiseen yhteiskunnan kasvatusinstituutiossa myöskin, sekä tukea 

hengelliseen kasvamiseen. On siis lasten oikeuksien polkemista ja kokonaisvaltaisen kasvun 

tukahduttamista sekä kansainvälisestä, että myöskin kansallisesta näkökulmasta, jos katsomuksia sekä 

uskonnollisia asioita koskevat kysymykset eivät ole osana varhaiskasvatusympäristöä. Tästä syystä 

lasten oikeuksia katsomus- sekä uskontokasvatukseen tulisikin suhtautua ja niitä lähestyä jo ihan 

laillisuusnäkökulmastakin tarkasteltuna pedagogisena oikeutena. (Haapsalo ym. 2017, 38.) 

Tästä syystä halusimme kerätä oppaaseemme vinkkejä ja neuvoja, millä tavoin lasten ihmettelyyn 

sekä kysymyksiin katsomuskasvatukseen liittyen on hyvä vastata ja mitä ottaa huomioon 

keskustellessa lasten kanssa aiheesta. Tarkoituksena olisi kuitenkin, että katsomuksellisista asioista 

pystyttäisiin päiväkodin arjessa keskustelemaan mahdollisimman rennosti ja ilman, että aiheen 

ympärillä pyörii ilmapiiri, jossa vastaamatta jättäminen lapselle on helpompaa, kuin antaa vastaus 

lapselle.  

 

• Kuten kaikessa muussakin, kannattaa olla itse avoin mieleltään ja olla valmis ottamaan 

selvää eri uskonnoista sekä katsomuksista ja niihin liittyvistä perinteistä sekä tarpeen 

mukaan olla valmis myöskin selvittämään jokin lapsen mieltä askarruttava seikka, mistä 

ei ole itse niin varma à tällöin lapsen kanssa voi yhdessä pohtia ja selvittää tätä lasta 

mietityttävää asiaa, tärkeinä ettei lapsi kuitenkaan jää vaille vastausta ihmettelyllensä 
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• Olla itse rohkea! Uskonnollisissa ja katsomuksellisissa kysymyksissä harvoin on mitään 

yhtä ja oikeaa vastausta, vaan ennemminkin lasten kanssa on tärkeä yhdessä pohdiskella 

asioita, eikä niinkään ajatella, että lapselle pitäisi tarjota joku suora, selkeä vastaus à näin 

herätetään myöskin lasten mielenkiinto miettiä katsomuksellisia asioita  

 

• Puhutaan avoimesti eri uskontojen välisistä eroavaisuuksista sekä samanlaisuuksista, 

esimerkiksi miksi johonkin uskontoon kuuluu juuri tietynlainen pukeutuminen tai 

ruokarajoitteet, kuitenkin painottaen joka käänteessä sitä, ettei ole mitään yhtä oikeaa 

uskontoa tai katsomusta 

 

• Annetaan lapsille paljon tilaa ihmetellä ja pohdiskella asioita 

 

• Rauhan sekä turvallisuuden tunteen ylläpitäminen lapsissa yhdessä pohdiskeltaessa 

katsomuksiin tai uskontoihin liittyviä asioita. Tärkeää ottaa huomioon lapsen ikätaso 

lapsen ihmettelyyn vastausta miettiessä! 

 

• Oma herkkyys tilanteissa, jotta varhaiskasvattajana pystyt tarttumaan hyvin nopeastikin 

hetkeen, jossa lapsi pohtii katsomuksellisia tai uskonnollisia asioita. Nämä hetket voivat 

olla hyvinkin nopeita ja mennä nopeasti ohi, joten uskalla tarttua näihin pieniin hetkiin! 

 

• Muista tilannetaju ennen kuin sanot ja mieti, onko tilanne otollinen puhua esimerkiksi 

juuri katsomuksiin liittyvistä asioista. Jos vastaat jonkun lapsen kysymykseen vähän 

turhankin kärkkäästi tai ruodit jotain katsomuksellista asiaa selkeästi ’’huonossa 

hengessä’’, lapset voivat poimia keskustelustanne yksittäisiä asioita ja rekisteröidä, millä 

äänenpainolla aikuiset asioista keskenään keskustelevat.  

 
 

 

Miten perheen kulttuurista/uskonnollisesta vakaumuksesta keskustella lasten perheiden kanssa? 

Perheet ovat aiempaa monimuotoisempia. On ydinperhe, uusperhe, yksinhuoltajaperhe tai 

esimerkiksi samaa sukupuolta olevien vanhempien perhe. Näiden lisäksi jokaisessa perheessä on 

erilainen uskonto tai elämänkatsomus. On siis turha ajatella, että olisi yhtäkään samanlaista. Vaikka 

perhemuoto ja katsomus olisi sama, silti kaikki ovat erilaisia. Yhteistyö huoltajien kanssa on ensi 

arvoisen tärkeää, sillä sitä määrittelee varhaiskasvatuslaki (540/2018). Lain mukaan 

‘’varhaiskasvatuksen tavoitteena on toimia yhdessä lapsen sekä lapsen vanhemman tai muun 

huoltajan kanssa lapsen tasapainoisen kehityksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parhaaksi’’. Laki 

tuo myös esille vanhempien osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollisuudet liittyen lapsen 

varhaiskasvatukseen. Yhteistyön täytyy olla vuorovaikutteista ja siinä täytyy huomioida perheiden 

monimuotoisuus. Yhteistyö kuuluu ihan jokaisen kasvattajan työhön. (Pihlaja & Viitala 2018, 122-127.) 

 

Monesti asiat, jotka tuntuvat itsestä vieraalle ja joiden pelkkä ajattelukin nostaa hikikarpalot otsalle, 

olisi paljon helpompaa vaan sivuuttaa ja ikään kuin jättää vaan käsittelemättä. Uskonnolliset ja 

kulttuurilliset aiheet ovat olleet kautta aikojen yksi tällainen keskustelunaihe, jonka monet ihmiset 

mielellään jättäisivät käymättä toisten kanssa. Erityisesti varhaiskasvattajat, joiden kanssa olemme 

käyneet avoimesti keskustelua liittyen juuri uskontoihin sekä eri kulttuureihin, ovat kokeneet hyvin 

vaikeaksi pysähtyä keskustelemaan lasten huoltajien kanssa perheen uskonnollisista tavoista tai 

rutiineista, sillä monet varhaiskasvattajat ovat pitäneet uskonasioista keskustelua hyvin intiiminä 

aiheena. Tästä syystä tahdoimme koota oppaaseemme myös listauksen, millä tavoin sekä minkälaisia 
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keinoja käyttäen lasten huoltajien kanssa olisi hyvä keskustella, kun halutaan ottaa puheeksi perheen 

kanssa heidän katsomukselliset ja kulttuuriset asiat. 

 
1. Uskalla kysellä! Kun perhe alkaa kertomaan omasta kulttuuristaan tai katsomuksestaan, 

osoita kiinnostuksesi perheen kertomalle esittämällä kysymyksiä. Näin perheelle välittyy 

tunne siitä, että heidän asioistaan on aidosti kiinnostuttu ja tunnelma säilyy lämpimänä. 

Perhe uskaltaa myös mitä luultavimmin avautua sitä enemmän, mitä enemmän heille välittyy 

tunne siitä, että heitä todella kuunnellaan ja että heidän tapojaan pidetään arvossa. Uskalla 

myös kysyä aina, kun joku perheen kertoma asia tuntuu vieraalta tai et ole varma, 

ymmärsitkö perheen kertoman oikealla tavalla. 

 

2. Älä tee katsomuksellisista tai kulttuurillisista asioista mitään sen suurempaa numeroa. On 

tärkeää, että keskustelussa voidaan puhua rennosti myös muista aiheista. On hyvä muistaa, 

ettei liiaksi korosta pelkästään katsomukseen tai kulttuuriin liittyviä asioita, vaan näistä 

aiheista voidaan puhua aivan kuten mistä tahansa muustakin aiheesta.  

 
 

3. Muista, että perhe on itse oman katsomuksensa asiantuntija. Mihinkään uskontoryhmään 

kuuluva perhe ei noudata uskontoa juuri niiden raamien puitteissa, mitkä tälle kyseiselle 

uskonnolle on laadittu. Jokaisella perheellä on varmasti syntynyt myöskin aivan omia tapoja 

sekä rutiineja, joiden mukaan he elävät arkeaan.  

 
 

4. Pysähdy hetkeen ja kuuntele, mitä perhe sinulle kertoo. Vaikka olisi kuinka hektinen ja 

kiireinen päivä muuten, perheen kanssa keskusteltaessa jätä kiireen tuntu toiseen 

huoneeseen.  

 

5. Kysymyksiä, joita voi perheen kanssa yhdessä käydä läpi: 

• Mitä juhlia juuri teidän perheenne viettää? 

• Onko teille tuttu suomalainen kalenteri ja siihen liittyvät juhlat?  

• Miten erilaisia juhlia juhlitaan teidän kulttuurissanne? 

• Miten toivotte, että teidän perheellenne tärkeät juhlat näkyisivät varhaiskasvatuksessa? 

• Kerro teidän kulttuuristanne, miten teillä tehdään asioita? (Ole utelias ja kiinnostunut 

perheen vastauksista) 

• ‘’Olemme suunnitelleet tällaista, onko se ok?’’  

 

4.3 Rituaalit ja perinteet 

Jokaisen lapsen elämään kuuluu liuta erilaisia rituaaleja, jotka luovat raamit lapsen elämälle ja luovat 

omalla tavallaan turvallisuutta lapsen arkeen. Lapsikin jo mieltää, että elämään kuuluu monia erilaisia 

siirtymäriittejä, jotka ilmenevät lapsenkin omassa arjessa. Tällaisia riittejä ovat muun muassa 

avioliiton solmiminen, syntyminen, kuoleminen ja esimerkiksi perheen perustaminen. 

Siirtymäriitteihin liitetään läheisesti myös erilaiset juhlaperinteet. Juhlien kautta siirrytään 

elämänvaiheesta seuraavaan ja ne luovat kiintymystä yhteisön jäsenissä. Liputus-, ja merkkipäivät, 

sekä uskonnollistaustaiset juhlat sekä syntymä-, ja nimipäivät ovat päiväkodin arjessa tavallisimmin 

huomioidut juhlat, joita juhlitaan. (Kangasmaa ym. 2008, 64.) 

 

 Jokaiselle lapselle ne oman lähipiirin ja kasvuympäristön rituaalit ovat hänelle hyvin tuttuja ja lapsi voi 

pitää niitä jopa hyvin itsestään selvänä, eikä osaa välttämättä ajatella, että jossain toisessa perheessä 
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nämä rituaalit ja perinteet voivat olla aivan vieraita ja toteutettavissa täysin eri tavalla. Tämän vuoksi 

lapsien kanssa on äärimmäisen tärkeää keskustella näistä erilaisista tavoista viettää erilaisia perinteitä 

tai noudattaa eri rituaaleja ja tehdä selväksi, ettei ole olemassakaan vain yhtä tapaa viettää näitä 

elämän merkkihetkiä. On tärkeä ottaa myös huomioon lapsen päiväkotipäivissä, kuinka perheen 

juhlamenot tai muiden perinteiden noudattaminen arjessa saattaa jopa pelkästään epäsuorastikin 

vaikuttaa lapseen ja tämän käyttäytymiseen päiväkodissa.  

 

Tähän oppaaseen on koottu ylös jokaisen eri uskonnon sekä katsomuksen esittelyyn erilaisia 

juhlapäiviä, jotta niiden avulla olisi hyvä tutustua eri uskontojen erilaisiin juhlapäiviin ja tapoihin juhlia 

elämän eri siirtymäriittejä. On kuitenkin tärkeä muistaa, että jokaisella perheellä voi olla myös omia 

tapoja ja omanlaisiksi muodostuneita perinteitä viettää perheelle itselleen tärkeitä juhlia, jonka vuoksi 

ei voi koskaan täysin yleistää, että johonkin tiettyyn uskonlahkoon kuuluu juuri tietynlainen juhlapäivä 

juuri tietynlaisella sisällöllä. Oppaaseen ylös kerätyt juhlat toimivatkin ennemminkin osviittana siitä, 

minkälaisia juhlia oppaassa esiintyvissä uskonnoissa sekä katsomuksissa yleisesti ottaen pidetään 

kaikista merkittävimpinä.  

 

 

 

 

 

 

4.4 Kirjallisuutta katsomuskasvatuksen toteuttamisen avuksi 

 

Aikuisille luettavaksi: 

• Lapsenkokoinen katsomuskasvatus (Saila Poulter, Martin Ubani, Arto Kallioniemi): Selkeä 

teos monimuotoisuudesta ja kuinka perheet edustavat erilaisia uskontoja. Antaa vinkkejä, 

kuinka varhaiskasvatuksessa tulisi näitä asioita huomioida.  

• Varhaiskasvatus katsomusten keskellä (Tiina Haapsalo, Heljä Petäjä, Päivi Vuorelma-Glad): 

Monipuolinen kirja katsomuskasvatuksen merkityksestä. Tarjoaa myös paljon tietoa, joka 

tukee ammatillista varmuutta, osaamista ja identiteettiä. 

• Kulttuurien moninaisuus päiväkodissa ja koulussa (Heini Paavola, Mirja-Tytti Talib) 

• Anna lapselle ääni (Heidi Malinen): Kirja kertoo, kuinka parantaa lapsen nähdyksi ja kuulluksi 

tulemista ja kuinka aikuiset voivat olla tukena lapsen kulttuurisen identiteetin 

rakentumisessa. 

Lasten kanssa luettavaksi: 

 Monet lastenkirjat ja niissä näkyvä henkilöiden yksipuolisuus ovat kriittisesti tarkasteltuna hyvä 

huomio siitä, kuinka Suomessa edelleen kantasuomalaishahmot valtaavat kirjat ja kuinka rasismi piilee 

rakenteiden sisällä vahvasti vielä tänäkin päivänä. Tämä on asia, mihin moni ei kiinnitä huomiota, 

mutta olisi tärkeää muistaa lasten normaalin muodostavan asioista, joita he arjessa kuulevat ja 

Kirjavinkkejä erilaisiin rituaaleihin, juhliin ja 

perinteisiin liittyen: 

• Adventista Ramadaniin: Uskonnolliset juhlat 

Suomessa. (Tuija Pyhäranta, Joona Raudaskoski 

& Olli Seppälä 2016) 

• Lasten oma vuosikirja (Hannele Soljander-Halme 

2016) 
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näkevät. On hyvä valita kirjoja, joissa on monenlaisia hahmoja. Pelkät erilaisten hahmojen kuvat eivät 

kuitenkaan riitä, jos tietyt hahmot silti jäävät taka-alalle. Jokaisella tulisi olla tarinoissa ja saduissa oma 

ääni ja jokaisen pitäisi tulla samalla tavalla kuulluksi. Tämä viesti tulisi olla lapsille vahva. 

• Kirjasarja Petra (Eeva-Maria Halttunen), joka kertoo erilaisista kulttuureista. Kirjat: Petra 

tanssii (2016), Petra ja revontulet (2008), Petra Buddhan poluilla (2007), Petra löytää Petran 

(2007) 

• Sulon ja Elsin uudet naapurit (Susanna Silvander-Rosti 2021), kertoo monenlaisista perheistä 

ja siitä, kuinka jokainen perhe on yhtä hyvä. 

• Kirjasarja Oiva (Katri Tapola, Karoliina Pertamo), jossa ihanat kuvat ja ihonväriä ei korosteta. 

Kirjat: Oivan tie (2019), Oivan pallo (2017), Oivan laiva (2018) 

• Kirjasarja Onni-poika (Sanna Pelliccioni), kertoo kulttuurien kohtaamisesta arjessa. Useita eri 

kirjoja! Erityisesti: Onni-poika saa uuden ystävän (2012) 

• Suuri perhekirja (Todd Parr), joka käsittelee suvaitsevaisuutta ja kuinka on olemassa monia 

erilaisia perheitä.  

• Monen sortin perheet (Felicity Brooks), on selkeästi kuvitettu lapsentasoinen tietokirja 

perheistä.  

 

4.5 Katsomuskasvatuksen toteuttaminen osana koko kalenterivuotta 

 

Katsomuskasvatus ei ole vain pieniä hetkiä arjessa, vaan siitä voidaan tehdä myös pedagogisesti 

suunniteltua koko vuodelle. Yksi idea on tehdä katsomuskasvatuksesta koko vuoden kestävä teema, 

johon lukeutuu muutkin varhaiskasvatussuunnitelman oppimisen osa-alueet. Lukukauden alussa, 

esimerkiksi syyskuussa, tiimi voi pitää palaverin, jossa voi yhdessä sopia miten meillä teemaa 

lähdettäisiin toteuttamaan.  

Esimerkiksi: Päiväkodin seinälle voi tehdä ison kartan, lapset mahdollisuuksien mukaan osallistaen, 

mistä voi lähteä tutkimaan vuoden aikana maantieteellisesti paikkojen sijaintia, erilaisia kulttuureja, 

kasvillisuutta ja eläinlajeja.  

 

Vinkki vitonen! Ota internet käyttöön. Sieltä löytyy erilaisia videoita eri maista, juhlista, eläimistä ja 

paikoista, joita voi lasten kanssa yhdessä katsoa ja tutkailla. Vain mielikuvitus rajana. 

Koko vuoden kestävä teema mahdollistaa asioiden rauhallisen tutkimisen, pohtimisen ja aikaa jää 

myös lasten kysymyksille. Eri teemoja voi ottaa eri päivinä tai esimerkiksi yhdelle viikolle yksi 

maa/alue. Aamupiirillä voidaan opetella yhdessä; vaikka tervehdys alueen kielellä, riippuen toki myös 

ryhmän lasten ikätasosta tai liikuntahetkillä voidaan harjoitella eri alueiden/maiden tunnettuja 

leikkejä. Ruokailuhetket ovat oiva paikka tutkia kulttuurin ruokia tai esimerkiksi välineitä, joilla 

syödään. Myös roolileikit pukeutumisen avulla auttavat lapsia käsittelemään eri kulttuureja heille 

ominaisella ja helposti ymmärrettävällä tavalla. Musiikkihetkissä voidaan kuunnella eri alueiden 

lauluja ja kieltä ylipäätään, jotta se tulisi lapsille tutummaksi osaksi arkea.  

Mahdollisuuksia on melkein rajattomasti ja myös lapsilta voi tulla ideoita, joihin kannattaa tarttua.  
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https://uskot.fi/kalenteri/ 

Kalenterista löydät erilaisia juhlapyhiä liittyen kristillisiin, juutalaisiin ja islamilaisiin juhlapäiviin 
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5 Tietopankki pääuskonnoista 

 

 

Oppaaseen on koottu niin sanottu tietopankki liittyen maailman uskontoihin. Tietopankkiin on 

kerätty tietoa nimenomaan juuri kannattajaluvullisesti isoimmista uskontokunnista, eikä 

oppaaseen ole poimittu tietoa kaikista mahdollisista uskonnoista tai niiden suuntauksista, mitä 

maailmalta löytyy. Uskontoja, joita esiintyy eniten Suomessa, on painotettu oppaassa. 

Esimerkiksi kristinuskon eri suuntauksista on kerätty ylös tietoa, jotta syntyisi käsitys siitä, että jo 

pelkästään kristinuskonkin sisällä on eroavaisuuksia liittyen siihen, minkälaisia asioita siinä 

painotetaan. 

Tietopankki oppaaseen on koottu, jotta sen avulla varhaiskasvattajat saisivat tietoa eri 

uskonnoista sekä niiden eroista. Tällöin on helpompi valmistautua esimerkiksi jonkun 

vieraammasta kulttuurista tai uskontokunnasta tulevan lapsen vasukeskusteluun, kun 

varhaiskasvattajalla on valmiiksi edes hieman tietämystä juuri tämän lapsen perheen 

katsomuksesta sekä tavasta elää. Totta kai perhe itsessään on oman kulttuurinsa ja 

katsomuksensa asiantuntija ja onkin tärkeää, että jokaisen perheen kohdalla selvitetään juuri 

heidän tapansa elää ja tulkita omaa uskontoaan, mutta tietopankin tarkoituksena on kartuttaa 

yleismaallista pohjatietoa eri uskonnoista, jotta varhaiskasvattajat saisivat edes vähän 

ymmärrystä eri uskontojen yleisestä ajattelumallista ja esimerkiksi tärkeistä juhlapäivistä. Nämä 

asiat taas saattavat auttaa varhaiskasvattajia näkemään, millä tavoin lapsi voi reagoida 

esimerkiksi johonkin perheen harjoittaman uskontoon liittyvään asiaan, kuten paaston aikaan. 

Totta kai tarkastelussa päiväkodin arjessa ovat pääsääntöisesti vain ne uskonnot, joita lapsien 

perheet edustavat, mutta laadukkaaseen katsomuskasvatukseen kuuluu myös yleisesti ymmärtää 

eri katsomuksia sekä uskontoja, kun eletään hyvin monikulttuuristuvassa maailmassa.  
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5.1 Islam 

 

Oppi 

Islam on maailmanuskonto, jota harjoittaa yli miljardi ihmistä. Syntyisin Islam on 600-luvulta Arabian 

niemimaalta. 

Arabiankielinen sana ’’islám’’ tarkoittaa alistumista ja nimenomaan alistumista Jumalan tahtoon. Sana 

’’rauha’’ tulee samasta sanajuuresta. Islamin kielenä toimii arabia, koska islamin mukaan Jumala antoi 

pyhän kirjan, Koraanin, profeetta Muhammadille arabian kielellä. Indonesia ja Pakistan, joissa 

puhutaan muita kieliä kuin arabiaa, ovat kuitenkin nykypäivänä suurimpia muslimienemmistöisiä 

maita. (Uskontojen maailma s.a.) 

Oppi Jumalan ykseydestä ja ajatus yhdestä Jumalasta on islamissa hyvinkin keskeisenä. Niin 

rukoiltaessa kuin rukouskutsussakin toistetaan lausetta ’’ei ole muuta kuin Jumala’’. Arabiaksi Jumala 

on islamin mukaan Allah ja tämä tarkoittaa samaa kuin juutalaisuuden sekä kristinuskonkin Jumala. 

Jeesusta ei pidetä kristinuskon tavoin Jumalan poikana, vaan profeettana. (Uskontojen maailma s.a.) 

 

’’Jumala on suurin. Todistan, ettei ole muuta jumalaa kuin Jumala. Todistan, että Muhammad 

on Jumalan lähettiläs. Tulkaa pian rukoukseen. Tulkaa pian hyvyyteen. Jumala on suurin. Ei ole 

muuta Jumalaa kuin Jumala.’’  -Rukouskutsu 
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Islamilaiset juhlat ja juhlapyhät 

 

Muslimeilla on kaksi heille tärkeää juhlaa, joita ovat Eid al-Fitr ja Eid al-Adha. Eid al-Fitr on paaston 

päätösjuhla, jota juhlitaan paastokuukausi Ramadanin jälkeen ja Eid al-Adhaa, uhrijuhlaa, juhlitaan 

Mekan pyhiinvaellusmatkan, Hajjin jälkeen. Aikanaan profeetta Muhammed poisti muslimeilta muut 

ylimääräiset juhlapäivät vedoten niiden pakanallisuuteen ja sanoi muslimeille Jumalan määränneen 

heille ainoastaan yllä mainitut kaksi juhlaa. (Islamopas s.a.) 

 

Sekä tämä paaston päätösjuhla että uhrijuhla ovat muslimiyhteisöille iloitsemisen sekä kiittämisen 

aikaa. Sekä pyhiinvaellus, että myöskin paastoaminen ovat eräänlaisia palvontatekoja, jotka muslimit 

tekevät Allahin tähden. Juhlien ei ole tarkoitus ole olla muslimeille ilonpitoa, vaan ennemminkin 

henkistä iloa siitä, että Jumalan tahtoa on noudatettu elämällä kurinalaisesti. (Islamopas s.a.) 

 

                                    Muslimielämään kuuluvat muutkin elämänohjeet profeetta Muhammadilta, joita 

ovat muun muassa rehellisenä oleminen, ahkera työskenteleminen, naapureiden auttaminen sekä 

vanhoista ihmisistä ja lapsista huolen pitäminen. Tästä syystä esimerkiksi vapaaehtoistyön tekeminen 

voi olla joillekin muslimeille hyvä tapa toteuttaa profeetta Muhammadin oppeja. (Suuret uskonnot 

2013, 16-17.) 

  

 

 

Muslimeilla on vahva usko siihen, että Jumala katselee heitä ja valvoo heidän tekemisiään.  Tämän 

vuoksi muslimilapset joutuvat kasvaessaan kiinnittämään paljon huomiota omaan käyttäytymiseensä. 

Koraani sanoo muun muassa, että pukeutumisen sekä käyttäytymisen tulisi niin muslimimiehillä kuin -

naisillakin olla vaatimatonta ja itsensä liiallinen korostamista tulisi aina välttää. Naisten kohdalla tämä 

tarkoittaa muun muassa hijab-pääliinan käyttämistä, joka peittää naisten hiukset alleen. (Suuret 

uskonnot 2013, 16-17.) 

 

Islam elämässä 

 

Lapsen syntymä on islamissa suuri asia, sillä kaikkia lapsia pidetään Allahin lahjoina. Kun lapsi syntyy, 

perheen isä ottaa lapsen syliinsä ja kuiskaa lapsen korvaan uskontunnustuksen, mikä perustuu siihen, 

että lapsen tulee kuulla Allahin nimi ennen mitään muuta. Lapsi saa nimen seitsemän päivää 

syntymänsä jälkeen. (Rajala 2015, 37.) 
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Osalle muslimilapsista suoritetaan ympärileikkaus, vaikka Koraani ei sitä suoranaisesti velvoitakaan. 

Ympärileikkaus tapahtuu yleensä pojille ja sitä juhlitaan perheen sekä naapurien kesken. Juhlaan 

kuuluu myöskin juhla-ateria. (Rajala 2015, 37.) Avioliitto on asia, jota jokaiselta muslimilta odotetaan. 

Hääjuhla on iso seremonia, joka voi kestää montakin päivää. Intiimiä kanssakäymistä ei voi olla, ennen 

kuin naimisiin on menty ja uskottomuudesta pitää Koraanin mukaan saada ankara rangaistus. (Rajala 

2015, 38.) 

 

Islam arjen tasolla 

 

Islam kehottaa naisia pukeutumaan mahdollisimman peittävästi, eivätkä he saisi herättää 

pukeutumisellaan liikaa huomiota. Osa naisista peittää päänsä huivilla ja jopa kasvonsa hunnulla, osa 

taas käyttää koko vartalon peittävää kaapua. Miehillä täytyy myös olla säädyllinen asu, jonka pitää 

peittää vähintäänkin navan ja polvien välinen alue. (Rajala 2015, 38-39.) 

Islamissa alkoholin käyttö on kiellettyä. Koraanissa on suoraan viininjuonnin kieltävä kohta, jonka 

mukaan kaikki alkoholin nauttiminen on kielletty. Kiellettyjä ruokia islamissa on sianliha, veri, sekä 

itsestään kuolleet eläimet. Myös petoeläimet ovat kiellettyjen ruokien listalla ja lihan täytyy olla 

islamin sääntöjen mukaan teurastettua, eli se täytyy kääntää Mekkaa päin ja teurastajan lausua 

’’Jumalan nimeen.’’ Muita kiellettyjä asioita islamin mukaan ovat uhkapelit, valehtelu, varastaminen, 

huijaus, petos sekä taikuus ja ennustaminen.  Koraani määrää muun muassa käden irti leikkaamista 

ihmiseltä, joka varastaa toiselta. (Rajala 2015, 38.) 

 

5.2 Kristinusko 

 

Yleistä tietoa 

 

Kristinusko on kaikista maailman uskonnoista suurin uskonto kannatuslukemiltansa. Kristinuskon 

mukaan elävät uskovat kolminaisuusoppiin, eli että yhdellä Jumalalla on kolme eri persoonaa: Pyhä 

Henki, Isä sekä poika. Kristinuskon oppeihin kuuluu myöskin ajatus siitä, että ne ihmiset, jotka 

Jeesukseen uskovat sekä elävät hänen oppiensa mukaan, voivat pelastua ja kuolemansa jälkeen 

päästä iankaikkiseen elämään. (Rajala 2015, 8.) 

Raamatun, kristinuskon pyhän kirjan mukaan, Jeesus tuli ristiinnaulituksi Golgatan kukkulalla 

pääsiäisen aikoihin Jerusalemissa. Tämän myötä ristiinnaulitsemisesta tuli kristinuskon keskeisin 

tunnus. Kristityt, eli Jeesuksen seuraajat uskovat, että Jumala olisi herättänyt Jeesuksen kuolleista. Ja 

näin syntyi kristinusko. (Rajala 2015, 8-9.) 

Jeesus on kiteyttänyt tärkeimmäksi opikseen omissa opetuksissaan, että jokaisen tulisi rakastaa omia 

lähimmäisiään. Tämän vuoksi Jeesus painotti opeissaan, että kaikki mitä ihmisten tahtoisi tehtävän 

itselleen, tulisi samoin tehdä myös heille. Tätä oppia kutsutaan kultaiseksi säännöksi. (Rajala 2015, 9.) 
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Tiesitkö, että 

 

Kristinuskon pyhä kirja on nimeltänsä Raamattu. Siitä löytyy sekä vanha että myöskin uusi testamentti. 

Vanhassa testamentissa käsitellään Jumalan toimintaa ennen Jeesuksen syntymää, kun taas uudessa 

testamentissa kerrotaan Jeesuksen opetuksista sekä elämästä yleisesti, sekä kristillisen seurakunnan 

alkuvaiheista. (Rajala 2015, 14-15.) 

Jumalanpalvelus taas on kristittyjen kaikista tärkein yhteinen kokoontuminen, jonka ajankohta on 

yleensä sunnuntai. Jumalanpalveluksessa ehtoollinen toimii kulmakivenä koko messussa, mikä on 

kristittyjen pyhä ateria. Siinä ehtoollisleipä on ikään kuin Jeesuksen ruumis ja viini taasen Jeesuksen 

veri. (Rajala 2015, 14-15.) 

 

Tärkeimmät juhlat 

 

Adventti: Kirkkovuoden aloitus, mikä alkaa neljäntenä sunnuntaina ennen jouluaattoa. Silloin 

valmistaudutaan Jeesuksen syntymän juhlaan. 

Joulu: Kristuksen syntymäjuhla. 25.12. 

Pääsiäinen: Jeesuksen ylösnousemuksen sekä ristiinnaulitsemisen juhla, tärkein juhla kristinuskossa. 

Ensimmäinen sunnuntai kevätpäiväntasauksen jälkeisen täysikuun jälkeen. 

Helatorstai: Jeesuksen taivaaseen astuminen. Vietetään 40. päivänä pääsiäisestä.  

Helluntai: Seurakunnan syntymisen sekä Pyhän Hengen saamisen juhla. Helluntai päättää myöskin 

pääsiäisajan. (Rajala 2015, 25-26.) Vietetään kymmenen päivää helatorstain jälkeen.  

 

 

Kaste: Vain kasteen kautta voi päästä kirkon jäseneksi. Kasteen kautta ihmisestä tulee kristitty. Kaste 

on liitto ihmisen sekä Jumalan välillä. Luterilaisessa kirkossa lapsi saa myös nimen juuri kasteen 

yhteydessä. 

Konfirmaatio: Rippikoulun jälkeen luterilaisuudessa toimitetaan konfirmaatio ja se pidetään aina 

kirkossa. Nuori tunnustaa uskonsa tilaisuudessa, jonka jälkeen hänet sitten siunataan ja nuori 

osallistuu ehtoolliselle.  

Avioliitto: Kristilliseen avioliittoon vihkiessä liitolle pyydetään Jumalan siunausta ja aviopari näin ollen 

sitoutuu julkisesti olemaan yhdessä. 

Hautaus: Kuolemasta sisältyy kristinuskossa vahva käsitys kuoleman jälkeisestä elämästä ja hautaan 

siunaamisessa seurakunta saattaa vainajan viimeiselle matkalle, jotta ruumis pääsee haudan lepoon 

ennen ylösnousemusta. (Rajala 2015, 25-27.) 
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5.2.1 Katolinen kirkko 

 

Katolinen kirkko on suurin kristillisistä kirkoista suurin. Katolilaiset uskovat kirkon edustavan Kristusta 

maan päällä. Paavi, eli Rooman piispa, on kirkon ylin johtaja. Katolilaisten uskonnollisen elämän 

perustana on ehtoollisella varustettu messu, jossa syntien henkilökohtainen tunnustaminen on papille 

on tärkeässä roolissa tätä uskonnonharjoitusta. Katolisen kirkon sakramentteja on seitsemän: 

konfirmaatio, kaste, ehtoollinen, rippi, avioliitto, pappisvihkimys ja sairaiden voitelu. (Rajala 2015, 17.) 

 

Maria on katolilaisille Jumalan äiti, ikuinen neitsyt ja taivaan kuningatar. Katolilaisista kirkoista suurin 

osa on omistettu hänelle. Jokaisessa maailman katolilaisessa kirkossa on Marialle omistettu alttari, 

jolla on hänestä esittävä veistos tai kuva. (Rajala 2015, 18.) 

 

 

5.2.2 Ortodoksikirkko 

 

Ortodoksikirkko, eli toiselta nimeltään kreikkalaiskatolinen kirkko, edustaa itäistä perinnettä 

kristinuskosta. Pääalueita ortodoksisuudelle ovat Balkan ja Venäjä, erityisesti Kreikka. 

Jumalanpalvelusta ortodoksikirkoissa on kuvailtu pyhäksi näytelmäksi, mihin kuuluu muun muassa 

kulkueita, rukouksia, kuoron sekä papin vuorolaulua sekä suitsutusta ja ehtoollinen. Ikoneilla on 

tärkeä paikkansa ortodoksisissa kirkoissa sekä myös ortodoksien kotona. (Rajala 2015, 18-19.) 
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5.2.3 Protestanttiset kirkot 
 

Protestanttisten kirkkojen synty on lähtöisin 1500-luvun uskonpuhdistuksen ajalta. Tarkoituksena oli 

katolisen kirkon uudistus, mutta lopulta opilliset kiistat ja paavin arvovallan kyseenalaistaminen 

aiheuttivat sen, että syntyi protestanttiset kirkot. Tätä kutsutaan uskonpuhdistukseksi. 

Protestanttinen kirkko jakaantuu reformoituun, luterilaiseen sekä anglikaaniseen kirkkoon. Näistäkin 

kirkoista on erkaantunut vielä lisää uusia kirkkoja sekä kristillisiä yhteisöjä. (Rajala 2015, 20.) 

 

Luterilainen kirkko 

Luterilainen kirkko sai alkunsa Martti Lutherin opetusten pohjalta. Luterilaiseen kirkkoon kuuluu 

kaksi sakramenttia, joita ovat ehtoollinen sekä kaste. Myös Suomessa luterilaisuus on yksi 

pääuskonnoista, vaikkakin luterilaisen kirkon ydinaluetta ovat Saksa sekä Pohjoismaat. Suomessa 

luterilaisesta kirkosta käytetään virallisemmin nimeä evankelisluterilainen kirkko, koska se korostaa 

juuri Martti Lutherin opetuksia ja evankeliumia, eli ilosanomaa Jeesuksesta ihmisten pelastajana. 

Useita herätysliikkeitä toimii juuri Suomen evankelisluterilaisen kirkon sisällä ja näitä ovat muun 

muassa herännäisyys, rukoilevaisuus, lestadiolaisuus sekä evankelisuus. (Rajala 2015, 20.) 

 

 

 

 
 
 

5.2.4 Vapaat suunnat 
 

 

Adventtikirkko  

Opeissaan adventtikirkko painottaa Jeesuksen toista tulemista maan päälle sekä maailmanlopun 

läheisyyttä. Lauantaita adventistit pitävät pyhäpäivänään ja heille kiellettyjä asioita ovat sianlihan, 

sisäelimien sekä veriruokien syöminen ja alkoholin nauttiminen sekä tupakointi. (Rajala 2015, 22.) 

 

Baptismi  

Baptismi painottaa henkilökohtaista uskoon kääntymistä. Tämän merkiksi otetaan aikuiskaste. 

Baptistit pitävät Raamattua elämänsä ohjenuorana, mutta heillä ei ole yhtä yhteistä 

uskontunnustusta. (Rajala 2015, 22.) 
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Pelastusarmeija 

William Booth, metodistisaarnaaja, perusti Pelastusarmeijan toimiessaan 1800-luvulla köyhien parissa 

Lontoossa. Tänä päivänä hengellinen julistaminen sekä erilainen aineellinen apu sitä tarvitseville 

ihmisille kuuluu Pelastusarmeijan toimintaan. (Rajala 2015, 22.) 

 

Reformoitu kirkko  

Yleisnimityksenä reformoitu kirkko on Sveitsin kristillisille kirkoille, jotka ovat alun alkujaan syntyneet 

seurauksena uskonpuhdistuksesta. Reformoitu kirkko uskoo, että Raamattu on erehtymätöntä 

Jumalan sanaa. Vahva usko reformoiduilla kirkoilla on myöskin siihen, että Jumala on määrännyt 

ennalta toiset kadotukseen ja toiset pelastukseen. (Rajala 2015, 20-21.) 

 

Metodistikirkko  

Metodistikirkon syntyminen ajoittuu 1700-luvulle. Metodistikirkoissa valmistavaan jäsenyyteen 

kuuluvat pelastusta etsivät sekä kirkkoon kuuluvien jäsenten kastetut lapset. Täysjäsenyyden 

edellytys on henkilökohtainen uskontunnustus. (Rajala 2015, 22.) 

 

Helluntailaisuus 

Kaikista uskonnoista helluntailaisuus on kasvamassa kaikista eniten. Taustalla helluntailaisuudessa 

vaikuttivat metodistin sekä baptismin sisällä tapahtuneet herätykset, mutta lopulta helluntailaisuus 

alkoi perustaa omiakin seurakuntiaan. Helluntailaiset kastetaan vasta aikuisena seurakunnan 

jäseniksi ja tupakanpolttoa sekä alkoholin nauttimista ei katsota helluntailaisuudessa hyvällä. (Rajala 

2015, 22.) 

 
 

5.3 Hindulaisuus 
 

’’Älä tee toiselle sitä, mitä et haluaisi itsellesi tehtävän.  
Tämä on lain ydin. Kaikki muut lait vaihtelevat.’’ 

- Veda-kirjat 

 
 
                                                                     Yleistä                                   

Hindulaisuus on kolmanneksi suurin maailmanuskonto, jolla ei ole varsinaista perustajaa ollenkaan. 

Hindulaisuus on mahdollisesti maailman vanhimpia uskontoja. Hindulaisuuteen kuuluu monia tapoja, 

uskomuksia ja eritoten useita jumalia ja hindulaisuuteen kuuluvilla onkin hyvin moniulotteinen 

jumalakäsitys. Hindulaiseen ajatusmaailmaan kuuluu usko siihen, että jumala on luonut monia teitä ja 

monia uskontoja ja jokaisen ihmisen tulisi seurata omaa polkuaan. Kuolemansa jälkeen ihminen 

syntyy maailmaan uudestaan jossain toisessa hahmossa. (Rajala 2015, 45.) 

Oppi 

Hindulaiset uskovat Brahmaniin, mikä on maailman sielu ja läsnä kaikkialla. Brahma, Siva sekä Visnu 

ovat yleisimmin palvotut jumalat Brahmanin eri ilmenemismuodoista. Heistä kuitenkin tunnetuin on 

Brahma, sillä hän on niin sanottu luojajumala. Brahman kuoltua syntyy uusi luomakunta sekä uusi 

Brahma, sillä hindulaisuudessa uskotaan vahvasti elämän kiertokulkuun. Myös ihminen osallistuu 
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tähän kiertokulkuun syntymällä uudelleen jatkuvasti, joko uudestaan ihmisenä tai jonain ihan muuna. 

Siihen, syntyykö ihminen uudelleen ihmisenä vai jonain muuna hahmona, kuten eläimenä tai 

hyönteisenä, vaikuttaa hänen hyvien sekä pahojen tekojen tasapaino kuoleman hetkellä. Tämän 

periaatteen nimi on karman laki. (Rajala 2015, 46.) 

 

Jumalista Visnu on rakkauden jumala, joka on lähettänyt maailmaan useita muita jumalia, kuten 

esimerkiksi Raman sekä Krisnan. Krisna taasen on Visnu-jumala, joka on laskeutunut maan päälle. 

Krisnalle vain täydellisesti antautuvat hindulaiset voivat saada pelastuksen. Sivaa taasen pidetään 

elämän tuhoajana, vaikkakin hänen nimensä tarkoittaa hyväntekijää. Sivan uskotaan levittävän 

tauteja, sotia sekä kuolemaa ja palvontamenoilla koitetaan hillitä Sivan luonnetta. (Rajala 2015, 46.) 

 

 
 
 
 

Hindulaisuus arjessa 

Hindulaisuuteen kuuluu vahvasti elämän kunnioittaminen, joka liittyy juuri jälleensyntymään. 

Hindulaiseen ajatusmaailmaan kuuluu, että he ajattelevat jokaisen eliön voineen olla joku ihminen 

edellisessä elämässään, jonka takia yhtäkään eliötä ei haluta satuttaa. Hindulaiset tervehtivät 

toisiaan nostamalla kätensä rintakehän korkeudelle, mutta täytyy muistaa, etteivät miehet eivät voi 

kätellä naisia. Toisten luona vierailtaessa ei viedä mennessä kukkia, sillä ne ovat hindulaisten mielestä 

tarkoitettu vain jumalien lahjaksi. (Rajala 2015, 54.) 

Naisten tulee pukeutuessaan peittää säärensä sekä olkapäänsä ja monilta naisilta löytyy otsaan 

maalattu, punainen piste. Punainen piste on ennen aikaan tarkoittanut, että nainen on naimisissa, 

mutta tänä päivänä monet intialaiset naiset pitävät pistettä otsassaan siviilisäädystään riippumatta. 

(Rajala 2015, 54.) 

 

 

Tärkeimmät juhlat 

Eri elämänvaiheen juhlia on paljon hindulaisuudessa. Niiden määräytymiseen vaikuttaa pitkälti 

ihmisen luokitus kastijärjestelmässä. 

Lapsen syntymä: Lapsi nimetään joko 6. tai 12. päivänä sen jälkeen, kun lapsi on syntynyt. Pojille, 

jotka kuuluvat ylimpiin kasteihin, järjestetään aikuistumisjuhla 8-12-vuotiaana, jolloin pojan pää 
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ajellaan kaljuksi. Otsaan pojalle saatetaan kiinnittää menestystä sekä onnea tuottamaan riisinjyviä. 

(Rajala 2015, 52-53.) 

Avioliitto: Hindulaisille avioituminen on uskonnollinen velvollisuus ja avioliitoista osa onkin 

vanhempien lapsilleen järjestämiä. Häihin kuuluu erityisesti tuliuhri, jolloin uhrataan nuotiossa yrttejä 

sekä öljyä. Pyhän tulen ympäri hääparin on kierrettävä seitsemän kertaa avioliiton vakuudeksi. 

Avioliitto on hindulaisuuden mukaan asiana pyhä, joten avioeroa ei hyväksytä laisinkaan. (Rajala 2015, 

52-53.) 

Hautajaiset: Hautajaisten järjestämiselle on hindulaisuudessa tarkat määräykset. Ensin ruumis tulee 

peitellä valkealla kankaalla, jonka päälle asetetaan punaisia kukkia. Lopulta ruumis poltetaan, sillä 

hindulaiset uskovat, että tällä tavoin helpotetaan sielun vaellusta ruumiista toiseen ruumiiseen. 

Monilla hinduilla on myöskin 12 päivän mittainen suruaika, jonka aikana lähiomaiset eivät saa 

työskennellä, eivätkä lapset mennä kouluun. (Rajala 2015, 52-53.) 

 

 

 

 

 

 

 

Divali-juhla: valon juhla, jota vietetään viiden päivän ajan loka-marraskuussa. Se on hindujen juhlista 

yleisin ja juhlan aikana järjestetään ilotulituksia sekä sytytetään lamppuja. Divali-juhla on hindujen 

juhlista yleisimmin vietetty juhla. (Rajala 2015, 56.) 

Holi-juhla: joka kevät järjestettävä värijuhla hindujen keskuudessa. Juhla liittyy Krisna-jumalan 

opetuksiin ja juhlan pituus on kaksi päivää. Ensimmäiseen päivään kuuluu suurien nuotioiden 

polttaminen ja toiseen päivään taasen värillisen veden toisten päälle heittely. Holi-juhla on yhteinen 

hulluttelupäivä hindujen keskuudessa ja silloin on sallittua pilailla. (Rajala 2015, 56.) 
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5.4 Juutalaisuus 
 

Yleistä 

Juutalaisessa uskossa ydinasia on usko yhteen Jumalaan sekä Jumalan ilmoitukseen, jonka mukaan 

Israelin kansa on Jumalan valitsema kansa. Juutalaisuudessa uskotaan, että Jumala on kaikkivaltias 

sekä kaikkitietävä, joka on luonut maailman ja hallitsee kaikkien luomiensa kohtaloita. Juutalaiset 

käyttävät Jumalasta nimitystä Jahve. Juutalaisten pyhänä kirjana toimii Raamatun Vanha Testamentti, 

johon kuuluu viisi Mooseksen kirjaa eli toora, profeettain kirjoitukset sekä kirjat. Synagogaksi 

taasen kutsutaan juutalaisten rukous-, kokous-, sekä kouluhuonetta, jossa juutalaiset pitävät 

jumalanpalveluksiaan. Miehet pitävät jumalanpalveluksen ajan päässään pientä lakkia, jota 

kutsutaan kipaksi. (Rajala 2015, 76.)  

Uskomuksestaan huolimatta, että israelilaiset olisivat Jumalan valittua kansaa, ei tämä tarkoita heille 

kuitenkaan minkäänlaisia etuoikeuksia. Juutalaiset kokevat, että pelkkä uskonto ei pelasta ketään, 

vaan kaikista tärkeintä on elää hyvää elämää. Juutalaisille työnteko on tärkeä osa elämää ja rikkaiden 

tulisi auttaa köyhiä. (Rajala 2015, 77.)  

 

 

Juutalaisuus arjen tasolla 

 

Nimenanto ja ympärileikkaus: 

Juutalaisuudessa jokainen poikalapsi tulee ympärileikata, sillä ympärileikkaus on Jumalan ja 

Abrahamin solmiman liiton merkki. Ympärileikkaus tapahtuu kahdeksan päivää poikalapsen 
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syntymän jälkeen ja tämän yhteydessä lapsi saa nimen. Tyttövauvat saavat nimen synagogassa 

pidettävässä sapatin jumalanpalveluksessa. (Rajala 2015, 79.) 

Täysi-ikäisyys:  

Täysi-ikäistyminen tapahtuu juutalaisuudessa pojalle 13-vuotiaaksi kasvettuaan. Uskonnollisessa 

mielessä poika on tuolloin aikuinen mies ja hänellä on velvollisuus noudattaa juutalaisen uskonnon 

määräyksiä. Tytöstä taasen tulee nainen uskonnollisessa mielessä hänen täytettyään 12 vuotta. 

Tällöin tyttö voi esimerkiksi jumalanpalveluksessa lausua uskontunnustuksen. (Rajala 2015, 79.)  

 

 

 

 

Avioliitto:  

Juutalaisuudessa häät järjestetään yleensä synagogaan vihkikatoksen alle. Häissä oleellisena osana on, 

että avioliittoon astuva pari lukee avioliit-tosopimuksen, jossa nainen sekä mies antavat lupauksen 

toinen toisil-leen. Juutalainen avioliitto on mah-dollinen ainoastaan kahden juutalai-sen kesken. 

(Rajala 2015, 79.) 

 

Kuolema ja hautaaminen: 

Juutalaisille elämä on lahja Jumalalta ja kuolemaa he pitävät väistämättömänä loppuna hyvin eletylle 

elämälle. Juutalaiseen hautaamiseen kuuluu, että se tapahtuu välittömästi ihmisen kuoltua ja ruumis 

laitetaan yksinkertaiseen arkkuun. Vainaja siunataan kappelissa ja lopuksi arkun kannelle heitetään 

kolmen lapiollisen verran hiekkaa. Kun hautaus on suoritettu, alkaa vainajan läheisillä suruviikko. 

(Rajala 2015, 80.) 

 

Ruokasäännökset juutalaisuudessa 

Juutalaiset kutsuvat heille sopivaa sekä sallittua ruokaa kosheriksi ja sana kosher tarkoittaakin juuri 

sopivaa.  

Juutalaisten ruokasäännöksiin kuuluu, etteivät he saa syödä jäniksen ja sian lihaa tai verta ja kaikki 

ruoka tulee käsitellä oikeaoppisella tavalla ja syötäväksi tulevat eläimet teurastaa. (Rajala 2015, 80.)  

 

Lehtimajanjuhla: 

Lehtimajanjuhla on pituudeltaan jopa viikon mittainen ilojuhla ja se sijoittuu syksyn ajalle. Juhlan on 

tarkoitus toimia vastapainona kaikille vakaville päiville. Lehtimajanjuhla on saanut nimensä majoista, 
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joissa israelilaiset 40-vuotisen erämaavaelluksensa aikana asustelivat. Lehtimajanjuhlaan kuuluukin, 

että juutalaiset rakentavat tuolloin omille pihoilleen lehtimajoja, joissa he sitten oleskelevat. (Rajala 

2015, 82.) 

Hanukka:  

Hanukka-juhla sijoittuu joulukuulle, eli vuoden pimeimmälle ajalle. Juhlan pituus on kahdeksan 

päivää. Hanukka-juhla on saanut alkunsa tarinasta, jonka mukaan Jerusalemin temppeliä öljyttäessä 

tapahtui ihme: öljy, jonka piti riittää vain päiväksi, riittikin jopa kahdeksaksi päiväksi. Hanukka-juhlaan 

kuuluu myöskin kynttilöiden poltto. Ensimmäisenä päivänä sytytetään kaksi kynttilää ja joka ilta 

lisätään aina yksi kynttilä. Loppujen lopuksi hanukka-juhlan aikana poltetaan jopa 44 kynttilää. 

(Rajala 2015, 83.)  

 

Tärkeimmät juhlat 

Pääsiäinen: Juutalaisten tärkein sekä keskeisin juhla, jolloin juutalaiset juhlivat Israelin kansan lähtöä 

Egyptin orjuudesta. Pääsiäisen tärkeänä osana on perheen yhteinen ateria, jonka aikana luetaan 

yhdessä siitä, kuinka Jumala vapautti israelilaiset Egyptin orjuudesta. Samassa yhteydessä lauletaan 

myöskin psalmeja ja muita lauluja. (Rajala 2015, 81.) 

Jom Kippur (suuri sovintopäivä): Jom kippur, eli suuri sovintopäivä, päättää 10 katumuspäivän 

jakson, joka alkaa aina juutalaisesta uudestavuodesta. Syys-lokakuu on juutalaisten uudenvuoden 

aikaa. Taivaassa avataan uutenavuotena kolme kirjaa perimätiedon mukaan. Ensimmäinen kirja pitää 

sisällään ne ihmiset, jotka ovat oikeamielisiä ja heidät palkitaan. Toisessa kirjassa ovat ne, joille on 

osoitettu kymmenen päivää aikaa sovittaa omat tekonsa, jotta he olisivat taivaaseen sopivia. 

Kolmannesta kirjasta taasen löytyvät ne henkilöt, joita Jumala sitten rankaisee. Tänä suurena 

sovintopäivänä Jumala antaa kaikille mahdollisuuden parannuksen tekoon. Juutalaisille tämä päivä 

on kaikista pyhin ja tuon pyhän päivän aikana he paastoavat ja rukoilevat. Sovintopäivänä taivaan 

kolme kirjaa sitten sulkeutuvat ja tämän päivän jälkeen juutalaiset uskovat voivansa sitten aloittaa 

uuden vuoden puhtaalta pöydältä. (Rajala 2015, 82.) 

 

5.5 Kiinan uskonnot 
 

5.5.1 Sintolaisuus 
 
 

Yleistä 

Sintolaisuus on vanha uskonto ja nimenomaan Japanin kansanuskonto. Sintolaisuuteen ei kuulu 

mitään yleisesti hyväksyttyä oppia, eikä pyhiä kirjoituksia. (Rajala 2015, 94.) 

 

Sintolaisuus arjessa 

Japanissa kameille omistettuja pyhäkköjä on kaikkialla ja niissä vietetään valtavasti eri juhlia. Tavallista 

on, että ihmiset käyvät esittämässä kameille kiitoksensa tai pyyntönsä pyhäköissä ja tässä 

sintolaispapit toimivat välittäjinä jumalien sekä ihmisten välillä. Sintolaispapit myös johtavat 

jumalanpalveluita. Pyhäkköjen alttareille ihmiset saattavat tuoda uhreja kameille, kuten kukkia tai 
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hedelmiä. Myöskin uusi perheenjäsen on sintolaisuudessa tärkeää käydä esittelemässä kameille 

pyhäkössä. (Rajala 2015, 95.) 

Sintolaisilla saattaa myöskin kotonansa olla hylly, jossa kamien kuvia pidetään. Hyllyn eteen ihmiset 

käyvät sitten rukoilemaan ja hyllylle asetetaan erilaisia ruokalahjoja. Ruokailuja ennen monet 

sintolaisuutta noudattavat seuraavat tiettyjä tapoja, joista yksi on sanoa itadakimasu ennen syönnin 

aloittamista. Tämä sana kiittää sekä ruoanlaittajaa, että myöskin kaikkia niitä eläimiä ja kasveja, jotka 

ovat kuolleet, jotta ihmiset saavat syödäkseen. (Rajala 2015, 96.) 

 
Tärkeimmät juhlat: 

Shogatsu: Japanilainen uusivuosi ja vuoden tärkein juhla, joka on luonteeltaan nimenomaan 

perhejuhla ja muistuttaen suomalaista joulua. Juhlan kesto on kolme päivää. Juhlaan valmistaudutaan 

siivoamalla koti perusteellisesti ja laittamalla koristeet. Kodin edustalle voidaan ripustaa myös 

shimenawasta tehty koriste, eli riisinoljista punottu paksu köysi, jonka avulla sintolaisuudessa rajataan 

pyhiä paikkoja ja pidetään epäpuhtaat asiat loitommalla. Shogatsun viettoon kuuluu myös monien 

perinneruokien syöminen, joista yksi on muun muassa toshikoshi soba, eli nuudelikeitto. Tärkeintä 

juhlassa on kuitenkin muistaa läheisiä ja perhettä. (Pyhäranta ym. 2016, 29-31.) 

 

Hanami: Kirsikankukkien katselujuhla, jota vietetään katsellen kukkivia kirsikkapuita. Hanami ei ole 

tarkkarajainen juhla vaan ennemminkin juhlakausi, joka määräytyy kirsikkapuiden kukinnan mukaan. 

Juhlaan kuuluu puistoihin kokoontuminen läheisten kanssa. (Pyhäranta ym. 2016, 29-31.) 

 

Oppi 

Sintolaisuuteen kuuluu luonnon kunnioittaminen, sillä sintolaisuuden mukaan Kamit eli jumalolennot 

hallitsevat ihmisiä ja luontoa. Kameja on lukuisia erilaisia, mutta auringonjumala Amaterasua 

nimitetään jumalolentojen johtajaksi, joka hallitsee taivasta. Sintolaisuuden mukaan jokaisessa oliossa 

on oma kaminsa. (Rajala 2015, 95.) 

Sintolaisuuteen kuuluu keskeisenä ajatus epäpuhtaasta ja puhtaasta. Kun ihminen lähestyy jumalia, 

hänen tulee aina puhdistautua, vaikkei ihminen itsessään olekaan epäpuhdas. Sintolaisille kuuluukin 

siis puhdistautuminen ennen pyhäkköihin menemistä. Sintolaisuudessa ei kuitenkaan puhuta oikeasta 

tai väärästä, eikä sintolaisuudessa tunneta käsitettä synti.  Ihmiset, jotka käyvät pyhäköissä, voivat 

kuitenkin jättää rukouksensa ja toiveensa tiedoksi kameille kirjoittamalla ajatuksensa esimerkiksi 

puulaattaan ja jättämällä pyhäköntelineeseen, joka on tarkoitettu juuri näitä puulaattoja varten 

(Rajala 2015, 95.) 

 

5.5.2 Kungfutselaisuus 

Oppi  

Kunfutselaisuus on saanut alkunsa kiinalaiselta opettajalta, Kungfutselta, joka opetti ihmisiä elämään 

hyveellisesti ja korostaen hyvän perhe-elämän merkitystä. Kungfutselaisuudesta tuli Kiinan 

valtionuskonto 100-luvulla eaa. Kungfutselaisuuteen kuuluu pyhät kirjat Kertomuksia sekä Viisi 

kirjaa. (Rajala 2015, 90.) 
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Kungfutselaisuuteen kuuluu, että he seuraavat kaikessa mitä tekevät tarkkoja sääntöjä. 

Kungfutselaiset eivät myöskään usko yhteen jumalaan, vaan maailmankaikkeuteen, joka on 

oikeudenmukainen. Voisi siis sanoa, että kungfutselaisuus onkin enemmän opetuksien kokoelma, kuin 

varsinainen uskonto. Kungfutselaisuudessa elämän korkeimpana päämääränä tulisi pitää maailman 

parantamista sekä itsensä jalostamista. Nuorten, naisten sekä alamaisten tulee kunnioittaa 

vanhempia, miehiä sekä vallanpitäjiä. (Rajala 2015, 92.) 

 

5.5.3 Taolaisuus 

Oppi 

Taolaisuus perustuu Kiinan vanhaan kansanuskoon ja se esiintyy nykyään hyvin paljon muiden 

uskontojen rinnalla. Taolaisuus on mietiskelyä ja taolaisuuden mukaan tao vallitsee 

maailmankaikkeudessa ylläpitäen järjestystä ja määräten tulevat tapahtumat. Tao on taolaisuudessa 

tärkein käsite ja se tarkoittaa monia eri asioita: luontoa, jumalaa, luonnonlakia, tietä, taivasta tai jopa 

sopusointua. Taolaisuuden mukaan ihminen on onnellinen silloin, kun hän elää taon kanssa 

sopusoinnussa. Myös taolaiset harjoittavat uskontoaan temppeleissä ja taolaisten pyhänä kirjana 

toimii Tao-te-king, eli Salaisuuksien tie, joka kertoo taosta eli tiestä, jota seuraamalla voi saavuttaa 

ihanteellisen elämäntavan. (Rajala 2015, 86-87.) 

 

Oppi 

Taolaisuus perustuu Kiinan vanhaan kansanuskoon ja se esiintyy nykyään hyvin paljon muiden 

uskontojen rinnalla. Taolaisuus on mietiskelyä ja taolaisuuden mukaan tao vallitsee 

maailmankaikkeudessa ylläpitäen järjestystä ja määräten tulevat tapahtumat. Tao on taolaisuudessa 

tärkein käsite ja se tarkoittaa monia eri asioita: luontoa, jumalaa, luonnonlakia, tietä, taivasta tai jopa 

sopusointua. Taolaisuuden mukaan ihminen on onnellinen silloin, kun hän elää taon kanssa 

sopusoinnussa. Myös taolaiset harjoittavat uskontoaan temppeleissä ja taolaisten pyhänä kirjana 

toimii Tao-te-king, eli Salaisuuksien tie, joka kertoo taosta eli tiestä, jota seuraamalla voi saavuttaa 

ihanteellisen elämäntavan. (Rajala 2015, 86-87.) 

Taolaisuus painottaa, että elämässä kaikista tärkeintä on pyrkiä löytämään tasapaino. Tämä tarkoittaa 

tasapainoa Jingin ja Jangin välillä. Jin ja Jang ovat kaksi vastakkaista perusvoimaa 

maailmankaikkeudessa, jotka täydentävät toinen toisiaan. Taolaisuuteen kuuluu usko siitä, että Jin ja 

Jang ovat ihmisissä sekä maailmassa yleisestikin. Taolaisuudessa uskotaan, että kun ihmiset 

noudattavat taon tahtoa, ei tarvita mitään lakeja. Kuolemattomuuden voi taolaisuuden mukaan 

saavuttaa vain hyviä tekoja tekemällä ja pahoja tekoja tekemällä ihminen vain lyhentää oman 

elämänsä pituutta. (Rajala 2015, 86-88.) 

 

5.6 Jehovan todistajat 
 
 

Tärkeimmät juhlat 

Jehovan todistajat viettävät vain hyvin vähän juhlia, sillä he pitävät juhlia pakanallisena ja juuri 

pakanallisia elämäntapoja Jehovan todistajat haluavat välttää. Jehovat eivät vietä monia Suomessa 
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tunnettuja juhlia, kuten uuttavuotta, pääsiäistä, joulua tai syntymäpäiviä. Lahjojen antaminen 

toiselle on sallittua kaikkina muina ajankohtina, paitsi juuri juhlapäivinä. (Luumi 2009, 40; Paavola & 

Talib 2010, 216.) 

Jehovan todistajat viettävät Jeesuksen kuoleman muistojuhlaa, eli Herran illallista, joka järjestetään 

kerran vuodessa ja se ajoittuu keväälle, pitkänperjantain aikaan (eli Suomessa pääsiäisen ajalle). Juhla 

perustuu Jeesuksen antamaan käskyyn viettää tätä Herran illallista hänen muistolleen toistuvasti. 

(Luumi 2009, 40; Paavola & Talib 2010, 216.) 

 

Oppi 

Jehovan todistajista tuli oma uskontonsa sen irtauduttua adventtikirkosta vuonna 1870. Charles Taze 

Russelia pidetään liikkeen perustajahahmona, joka ennusti kristuksen toisen tulemisen vuodeksi 1914. 

Toista tulemista ei kuitenkaan kyseisenä vuonna tullut, jonka seurauksena moni irrottautui 

uskonnosta. Tämän seurauksena lähetystyöstä ja uskon sanoman kertomisesta eteenpäin tuli tärkeä 

tehtävä Jehovan todistajille. Jehovilla Raamatun tutkimisessa painottuu vahvasti lopun aikojen odotus 

ja Jehovien mielestä tämä sukupolvi elää nyt viimeisiä aikojaan. Käsitykseen helvetistä Jehovan 

todistajat eivät kuitenkaan usko. (Luumi 2009, 29-40.) 

Jumalan kolmiyhteyteen uskominen ei myöskään kuulu Jehovan todistajille. Jumalaa he nimittävät 

Jehovaksi, jonka ajatellaan olevan Jumalan alkuperäinen, hepreankielinen muoto. Jehovan todistajille 

Jeesus taasen on henkipersoona ja taivaan kuningas, joka maanpäällä vieraillessaan sai ihmisen 

muodon. Pyhä henki taas nähdään maailmankaikkeuden vaikuttavana voimana.  Jehovan todistajat 

uskovat myös, että ihmisen kuoltua ihminen häviää kokonaan, jääden ainoastaan Jumalan muistiin. 

(Luumi 2009, 40.) 
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5.7 Myöhempien aikojen Jeesuksen Kristuksen kirkko (mormonit) 
 

                                                          

 

Oppi 

Vuonna 1830 Joseph Smith perusti kirkon, josta on haarautunut ajan saatossa monia eri kirkkoja ja 

uskonyhteisöjä. Kaikille näille kirkoille sekä uskonyhteisöille yhdistävänä tekijänä toimii usko siihen, 

että Smith on heidän profeettansa ja Mormonien kirja on Jumalan sanaa. Mormonit uskovat, että 

Jumala täydentää jatkuvasti ilmoitustaan pelastuksesta ja että myös Raamattu täydentyy koko ajan 

sitä mukaa. (Luumi 2009, 35.) 

 

Mormonit uskovat Jeesuksen olevan maailman vapahtaja, vaikkei tätä pidetäkään missään 

korostetussa erityisasemassa. Mormonien uskon ytimessä on Kristuksen toisen tulemisen 

odottaminen, sillä mormonit uskovat Kristuksen tulevan vielä uudestaan maan päälle ja perustavan 

Amerikkaan uuden valtakunnan. Mormonit myös uskovat, että heidän uskontonsa on ainoa oikea 

olemassa oleva uskonto. (Luumi 2009, 35.) 

 

 

Mormonien ajatusmaailmassa ihmisiä pidetään ’’Jumalan henkilapsina’’, jotka syntymässään saa 

fyysisen olomuotonsa. Maanpäällinen elämä näyttäytyy mormoneille koetusaikana elämälle, joka 

alkaa kuoleman jälkeen. Mormonit uskovat, että jokainen ihminen on omista teoistaan vastuussa ja 

nämä teot vaikuttavat siihen, millaisen elämän tämä ihminen tuonpuoleisessa saa: pääseekö hän 

paratiisiin vai joutuuko henkivankilaan. Mormonit uskovat myös ihmisten säilyttävän fyysisen 

olomuotonsa taivaaseen astuttuaan ja että taivaassa on erilaisia paikkoja, eli esimerkiksi 

kuuliaisimmat ihmiset pääsevät ylimmille taivaspaikoille. (Luumi 2009, 36.) 

 

Mormonit arjessa 

Mormonien uskon keskuksena toimii temppeli, jolle on monia käyttötarkoituksia. Siellä avioidutaan, 

järjestetään seurakunnan toimintaa sekä kokouksia, kastetaan sekä toimitetaan kuolleiden ihmisten 

puolesta sijaistoimituksia. Temppelin tärkein toimitus on ihmisen pesu ja voitelu vertauskuvallisessa 

mielessä. Tätä seremoniaa nimitetään endaument-seremoniaksi ja tämän toimituksen aikana 

opetetaan myöskin tärkeimpiä mormonien oppeja. Mormonit kastetaan vasta aikuisiällä tai 

korkeintaan kahdeksan vuoden ikäisinä upotuskasteella. Mormonit kokevat, että vasta tällöin 

ihminen voi ottaa henkilökohtaisen uskon vastaan. Kasteen jälkeen ihminen vielä konfirmoidaan 
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kirkon jäseneksi. Näin ollen lapsi syntyessään pelkästään siunataan nimenannon yhteydessä, mutta 

häntä ei tuolloin vielä kasteta. (Luumi 2009, 36.) 

Mormoneille perheen perustaminen on yksi tärkeimpiä saavutuksia. Mormonit ajattelevat, että mies 

on aina perheen pää ja naiselle jää tehtäväksi olla hyvä äiti. Mormonit järjestävätkin joka viikko 

kirkollisia menoja perheille, eli niin sanottuja perheiltoja, jolloin perheet voivat kokoontua viettämään 

aikaa keskenään. Joka sunnuntai perheet osallistuvat ehtoolliselle. Mormonit solmivat avioliitonkin 

ikuisiksi ajoiksi, eikä mormonit salli avioeroa. (Luumi 2009, 37.)  

 

Mormonit tekevät myös lähetystyötä hyvin aktiivisesti, jonka vuoksi mormonikirkot ovatkin 

levittäytyneet jo 160 eri maahan. Mormonimies lähtee 19 vuotta täytettyään aina kahdeksi vuodeksi 

tekemään lähetystyötä. (Luumi 2009, 35.) 

Mormonien elämän ydin muodostuu yrittämisestä elää mahdollisimman hyvää elämää. Mormonit 

eivät siis käytä huumausaineita, alkoholia, tupakkaa, kahvia tai teetä. Kuolleet ihmiset mormonit 

hautaavat hyvin yksinkertaisin ja pelkistetyin menoin, eikä mormonien mielestä kuolleita pidä koskaan 

surra. Tämä perustuu siihen, että mormonit ajattelevat ihmisen kuollessa tämän saavuttaneen 

kuolemattomuuden. (Luumi 2009, 37.) 

 

 

 

 

 

 

 

5.8 Uskonnottomuus ja ateismi 
 

Uskonnottomuutta voi luonnehtia yhtä lailla elämänkatsomukseksi, kuin mitä tahansa muutakin 

katsomusta tai uskontoa. Uskonnottomuudessa ei kuitenkaan ole kyse mistään uskonnollisesta. 

Sanana uskonnoton viittaa asiaan, joka ei perustu missään määrin uskontoon. Ateismi taas kieltää 

täysin jumalan olemassaolon. Tämän vuoksi uskonnottomat ja ateistit eivät ole kaikki samalla tavoin 

ajattelevaa ryhmää, vaan heissäkin on hyvin eri tavoin ajattelevia ihmisiä. (Rajala 2015, 106.) 

Vapaa-ajatteluksi kutsutaan ajattelua, joka on täysin uskonnosta vapaata ajattelua. Monet 

uskonnottomat sekä ateistit ovat sitä mieltä, että täysin luotettavaa tietoa saa pelkästään vain 
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tutkimuksen kautta, kun taas monet uskontoa harjoittavat ihmiset kokevat, että tietoa voi saada 

myös esimerkiksi jumalan ilmoituksesta. (Rajala 2015, 106.) 

 

Vaihtoehtoisia juhlaperinteitä 

Nimiäiset: Nimenantojuhla, jossa lapsi liitetään osaksi perhettään (vrt. ristiäiset). Juhla ei noudata 

mitään tiettyä kaavaa tai mitään tiettyjä perinteitä. Kastekummien sijaan lapselle voidaan nimetä 

esimerkiksi siviilikummit. (Rajala 2015, 106.) 

Prometheus-leirit: Lapset, jotka eivät halua osallistua uskonnolliselle rippileirille, voivat osallistua 

vaihtoehtoisesti Prometheus-leirille. Prometheus-leirit ovat kaikille 8.luokan käyneille nuorille 

avoimia. Leirillä käsitellään muun muassa teemoja erilaisuudesta sekä syrjinnästä, yhteiskunnasta ja 

vaikuttamisesta, tulevaisuudesta, maailmankatsomuksista, ihmissuhteista ja seksuaalisuudesta sekä 

ympäristöstä. Leirien tarkoituksena on haastaa nuoret itsenäiseen ajatteluun, tarjoamatta heille 

mitään valmiita vastauksia. Leiri päättyy juhlaan, johon nuorten perheenjäsenet ovat tervetulleita. 

(Rajala 2015, 106-107.) 

Monet uskontoa harjoittamattomat ihmiset viettävät hyvinkin monia samoja juhlia kuin uskontoa 

harjoittavatkin, mutta uskontoa harjoittamattomille nämä juhlapäivien rituaalit eivät vain ole 

uskonnollisessa mielessä merkityksellisiä.  

 

 

Vaihtoehtoisia juhlaperinteitä 

 

Nimiäiset: Nimenantojuhla, jossa lapsi liitetään osaksi perhettään (vrt. ristiäiset). Juhla ei noudata 

mitään tiettyä kaavaa tai mitään tiettyjä perinteitä. Kastekummien sijaan lapselle voidaan nimetä 

esimerkiksi siviilikummit. (Rajala 2015, 106.) 

Prometheus-leirit: Lapset, jotka eivät halua osallistua uskonnolliselle rippileirille, voivat osallistua 

vaihtoehtoisesti Prometheus-leirille. Prometheus-leirit ovat kaikille 8.luokan käyneille nuorille 

avoimia. Leirillä käsitellään muun muassa teemoja erilaisuudesta sekä syrjinnästä, yhteiskunnasta ja 

vaikuttamisesta, tulevaisuudesta, maailmankatsomuksista, ihmissuhteista ja seksuaalisuudesta sekä 

ympäristöstä. Leirien tarkoituksena on haastaa nuoret itsenäiseen ajatteluun, tarjoamatta heille 

mitään valmiita vastauksia. Leiri päättyy juhlaan, johon nuorten perheenjäsenet ovat tervetulleita. 

(Rajala 2015, 106-107.) 
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Liite 2: Arviointi- ja palautekysely 
 
 
ARVIOINTI- JA PALAUTEKYSELY KATSOMUSKASVATUSOPPAASTA 
 

Heippa Omppulaiset!        
Kun olette ennättäneet tutustua laatimaamme oppaaseen katsomuskasvatuksesta, pyytäisimme teitä 
vastaamaan vielä tähän laadulliseen arviointikyselyyn liittyen siihen, millaisia kehitysehdotuksia teillä 
on oppaaseemme liittyen? Näiden kehitysehdotusten mukaisesti tulemme sitten vielä 
muokkaamaan opastamme teille sopivammaksi ennen kuin luovutamme sen teille lopullisesti 
käyttöön. Riittää, jos vastaatte jo valmiiksi alapuolella lueteltuihin kysymyksiin, mutta jos vielä näiden 
kysymysten ulkopuolelta tulee jotain sanottavaa mieleen, voitte jättää mietteenne lomakkeen 
loppuun. Hyödynnämme vastauksia oppaamme kehittämisessä, arvioinnissa sekä opinnäytetyömme 
loppupohdinnoissa. Pyytäisimme teitä lähettämään arviointilomakkeen sähköpostiin: 
aemko006@edu.xamk.fi. Kiitos ja kumarrus jo etukäteen!  
HUOM! VASTAUKSET KÄSITELLÄÄN ANONYYMISTI, JOTEN VOIT TÄYTTÄÄ LOMAKKEEN NIMETTÖMÄNÄ 

      
 
 
 

1. Millaista uutta tietoa Katse kohti katsomusten maailmaa -opas toi juuri sinulle?  
 
 
 
 
 

2. Mikä osa-alue oppaasta on mielestäsi tärkein päiväkodissanne tehtävän 
katsomuskasvatuksen kannalta? Miksi juuri tämä osa-alue? 

 
 
 
 
 

3. Olisitko sinä vielä toivonut oppaaseen lisää tietoa jostain osa-alueesta? Mistä ja millaista? 
 
 
 
 
 

4. Oliko oppaassa jotain turhaa tai ylimääräistä sinun mielestäsi, jonka voisi jättää valmiista 
oppaasta pois. Jos oli, mitä ja miksi?  

 
 
 
 
 

5. Puuttuuko oppaasta mielestäsi joku tärkeä katsomuskasvatuksen toteuttamiseen liittyvä 
menetelmä? Jos puuttuu, mikä? 

 
 
 
 
 

6. Millä tavalla olet huomioinut katsomuskasvatuksen työssäsi? Millaisia menetelmiä olet 
käyttänyt? 
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7. Oliko oppaassa käytetty kieli sinusta helposti ymmärrettävissä ja riittävän selkeää? 
 
 
 
 

8. Oliko ulkoasu sinusta selkeä ja tieto eri aihealueista helposti löydettävissä? 
 
 
 
 
 
 
 9. Aiotko hyödyntää opasta työssäsi varhaiskasvattajana? Mitä osa-alueita erityisesti? 
 
 
 
 
10. Ovatko erilaiset oppaat, kirjat tai esitteet sinusta hyödyllisiä laadukkaan varhaiskasvatuksen 
toteuttamista ajatellen? Jos ovat, miksi ajattelet näin? 
 
 
 

 

 


