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Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa ohjaajan tueksi materiaali tutustuttaessa Turun
tuomiokirkkoon lasten kanssa. Produktiona toteutetun opinnäytetyön tuloksena syntyi
demonstraationa yhdeksän esittelykorttia sisältävä Turun tuomiokirkko tutuksi lapsille
-materiaalikansio. Kaksipuolisessa esittelykortissa on kirkon eri kohteista valokuva sekä
esittelyteksti. Teksti sisältää virikekysymyksiä lapsille sekä tietoa eri kohteista.
Esittelykorteissa on myös toiminnallisia ideoita kohteeseen tutustumisen tueksi.
Kohderyhmänä tässä työssä olivat 3–6-vuotiaat lapset sekä lapsen oppaana toimiva
aikuinen. Oppaana voi toimia päiväkodin, hoitopaikan tai päiväkerhon työntekijä,
vanhemmat, kummit, isovanhemmat tai muu tuttu aikuinen.
Tuote syntyi moniammatillisen työryhmän työn tuloksena. Ryhmässä oli jäsenenä
kirkon työn ja varhaiskasvatuksen ammattilaisia. Lisäksi työskentelyprosessissa olivat
mukana käsikirjoittaja, valokuvaaja sekä taittaja. Opinnäytetyön tekijä toimi hankkeen
tuottajana ja oli mukana työryhmässä. Produktio toteutettiin ajanjaksolla toukokuu
2011–maaliskuu 2012. Turun tuomiokirkkoseurakunnan perhetyö sekä Turun ja
Kaarinan seurakuntayhtymän kasvatusasiankeskus ja tiedotustoimisto olivat hankkeessa
mukana.
Materiaalin sisältöön vaikuttivat päivähoidon varhaiskasvatussuunnitelman ja
esiopetussuunnitelman lähtökohdat sekä kirkon varhaiskasvatuksen arvopohja.
Materiaali tuotettiin kirkkopedagogiikkaa hyödyntäen. Materiaalia testasi kolme
lapsiryhmää ohjaajiensa kanssa tammikuussa 2012. Lisäksi palautetta saatiin asiasta
kiinnostuneilta tahoilta työryhmän jäsenten yhteyksien kautta.
Turun tuomiokirkko tutuksi lapsille -materiaali sai hyvän vastaanoton. Maaliskuussa
2012 järjestetyssä tiedotustilaisuudessa oli paikalla usean eri tiedotusvälineen edustajia.
Saatu palaute testiryhmiltä ja tiedotusvälineiden kiinnostus asiaa kohtaan osoitti, että
produktion kautta syntyi hyvä materiaali lapsiryhmien käytettäväksi Turun
tuomiokirkkoon tutustuttaessa. Tärkeimmän eli toiminnallisen tavoitteen saavuttaminen
riippuu kuitenkin siitä aktiivisuudesta, jolla seurakunta materiaalikansiota hyödyntää.
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The aim of this thesis was to produce material to help children to learn about the Turku
Cathedral. The material is meant to be used by children’s instructors. The instructors
can be kindergarten teachers, parents, godparents, grandparents or some other familiar
adults. The target group in this study were 3-6-year-old children who come to get to
know the Cathedral. The material is intended to be an aid for an adult helping children
to get acquainted with the Cathedral.
This product development generated a demo-version of presentation cards about the
Cathedral. A folder with nine cards was created. Each card contains a photo of a detail
in the Cathedral and on the other side of the card a presentation text, which includes a
number of questions for the children as well as information on the object. The card is a
stimulus to wonder and ask questions about the object.
The product was generated in a multi-disciplinary working team. The group was
comprised of church employees and professionals of early childhood. In addition, a
writer, a photographer and a layout artist participated in the working process. The writer
of the thesis was involved in the working group and was also the producer of the
project. The production was carried out during May 2011–March 2012. Parish family
work in the Turku Cathedral as well as Turku and Kaarina Parish Union of the Centre
for Education (Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kasvatusasiankeskus) and Parish
Unions information unit (seurakuntayhtymän tiedotustoimisto) also participated in the
project.
The content of the material was influenced by the bases and values in early childhood
education. Church pedagogy was utilized in producing material. The material was tested
by three groups of children with their tutors in January 2012. In addition, feedback
about this material was received through the team members' connections.
The material called Getting to Know the Turku Cathedral was well received. The
feedback by the test groups was very positive. The material was published and a press
conference was organized in March 2012. Several media representatives attended the
press conference and showed their interest. This indicates that through this production a
useful and interesting material was created for the groups of children visiting the
Cathedral. The most important aim for the future is that this material will be actively
used.
Keywords: Turku Cathedral, early childhood education, preschool education, church
pedagogy.
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ERILLINEN LIITE: Turun tuomiokirkko tutuksi lapsille -materiaalikansio

1 LAPSELLE KIRKKORETKI ON ANTOISA KOKEMUS

Tämän opinnäytetyön tuotteena syntyi Turun tuomiokirkko tutuksi lapsille materiaalikansio, joka sisältää yhdeksän esittelykorttia Turun tuomiokirkkoon tutustumista varten. Lapsiryhmän ohjaajalle työvälineeksi tehtyjen esittelykorttien avulla kirkkoon tutustuminen on antoisa kokemus lapselle ja hänen kanssaan kirkkoa tutkivalle
aikuiselle.

Alkuperäinen idea Turun tuomiokirkko tutuksi lapsille -materiaalin tuottamisesta liittyy
opinnäytetyön tekijänä omaan lapsuudenkokemukseeni. Toivoisin myös tämän päivän
lapsille välittyvän, että kirkkoon voi ja saa tulla koska vaan. Omakohtainen myönteinen
kokemus kirkossa käymisestä hyvin arkisessa yhteydessä on vaikuttanut siihen, että
uskon myös muille, erityisesti lapsille, voivan syntyä hyviä kokemuksia ”kirkkoon piipahtamisesta”.

Lapsuuteni mummola oli Kuopiossa, Puijonlaakson kaupunginosassa, kerrostalolähiössä. Keskeisellä paikalla kerrostalojen naapurissa, lähellä ostoskeskusta, on myös Puijon
kirkko. Ensimmäinen käyntini Puijon kirkossa on minulle hyvin erityinen. Palatessamme mummin kanssa eräältä kauppareissulta, mummi toikin minut kirkkoon! En voinut
ymmärtää, että tavallinen ja arkinen kauppareissu voisi sisältää myös kirkossa käymisen. Ennemminkin oli tottunut siihen, että kirkko on vain aivan erityisiä ja juhlallisia,
virallisia tilanteita varten. Tuollainen arkinen maitokaupassa käyminen ei voinut mielestäni oikein mitenkään liittyä kirkossa käymiseen. Mutkattomasti mummini käveli kirkkoon sisälle, jätti kauppakassit kirkon takaosaan ja kulki käsi kädessä kanssasi alttarin
ääreen. Polvistuimme ja ristimme kätemme yhdessä sisäkkäin, ja mummi siunasi minut.
Tilanne oli kaunis ja hetkenä erityinen. Minulle se oli samalla uusi ja hämmentävä kokemus kirkosta. Myöhemmässä elämässäni tuo hetki on osoittautunut hyvinkin tärkeäksi tapahtumaksi.

Materiaalin tuottamiseen oli olemassa luontevat perusteet: Turun tuomiokirkko tutuksi
lapsille -materiaali tukee varhaiskasvatusta. Materiaali on tuotettu välineeksi päivähoidon uskontokasvatuksen toteuttamiseen, erityisesti kristillisen kasvatuksen osalta.
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Päivähoidossa annettava uskontokasvatus on lakisääteistä. Uskontokasvatusta ja sen
sisältöä ohjaavat valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (Vasu 2005) ja
esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet (EOPS 2011). Uskonto- ja katsomustiedon
tavoitteet tarkentuvat kuntakohtaisissa, yksikkökohtaisissa ja lapsen omassa varhaiskasvatussuunnitelmassa sekä esiopetussuunnitelmassa. (Päivähoidon uskontokasvatus
2011.)

Tuotettu materiaali liittyy kirkon perustehtävän, kristillisen kasvatuksen, toteuttamiseen.
Kirkon varhaiskasvatus sekä lapsi- ja perhetyö tukevat kodin kristillistä kasvatusta ja
lapsen turvallista kokonaiskehitystä. Toiminnan lähtökohtana on kumppanuus ja yhteistyö perheiden kanssa kasteessa saadun yhteisen opetus- ja kasvatustehtävän mukaisesti. (Kirkon keskushallinto i.a. a.)

Materiaalin tuottamisessa on hyödynnetty kirkkopedagogiikan lähtökohtia. Kirkkopedagogiikka antaa mahdollisuuden luoda ja etsiä tapoja, joilla lapsi jo pienestä asti tutustuu ja juurtuu omaan kotikirkkoonsa konkreettisesti ja kokemuksellisesti. (Tervetuloa
kotikirkkoon! Virikkeitä kotikirkkoviikon toteuttamiseen -julkaisu.) Lapsen on tärkeä
tuntea kulttuurinen taustansa. Se tarjoaa pohjan oman vakaumuksen muodostamiseen.
Suomalaista kulttuuria ei voi pohjimmiltaan ymmärtää ilman kirkon tuntemusta. Lapsella on oikeus tutustua kotikirkossa omiin juuriinsa. (Issakainen 2005c, 37–38.)

Turun tuomiokirkko tutuksi lapsille -materiaalin tuottamiseksi kokosin moniammatillisen työryhmän kirkon työn ja varhaiskasvatuksen ammattilaisista. Työryhmään kuuluivat päiväkotiyhteistyön kautta lastenhoitaja ja lastentarhanopettaja. Turun tuomiokirkon
vahtimestari-opas oli myös työryhmässä jäsenenä. Lisäksi kirkon varhaiskasvatuksen
ammattilaisina työryhmään kuuluivat lastenohjaaja ja perhetyöstä seurakunnassa vastaava pappi. Oma roolini työryhmässä liittyy työhöni seurakunnan lapsi- ja perhetyön
sihteerinä. Produktiotyöskentelyssä olivat mukana lisäksi valokuvaaja, käsikirjoittaja ja
taittaja.

Opinnäytteen tekijänä ohjasin työryhmän työskentelyä sekä hoidin yhteydet edellä mainittuihin ammattilaisiin. Lisäksi prosessin eri vaiheissa pidin yllä tarvittavia yhteyksiä:
vastasin hankkeen kustannuksia koskevista neuvotteluista, sovin materiaalin testaamiseen liittyvistä järjestelyistä ja huolehdin yhteistyöstä tiedottamisen toteutumiseksi.
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Työskentelyn loppuvaiheessa tehtävänäni oli huolehtia myös painatusta ja tuotteen käyttöönottoa koskevista järjestelyistä.

Pyysin arkkipiispa Kari Mäkiseltä tervehdystä Turun tuomiokirkko tutuksi lapsille materiaalin käyttäjille. Materiaalikansioon on liitetty tervehdysteksti, jossa Mäkinen
rohkaisee kirkkoon tulevia seuraaviin sanoin:

Tuomiokirkko on ihmisiä varten. Se auttaa ihmistä kääntymään Jumalan
puoleen. Hiljaisuudessa sytytetty rukouskynttilä, jumalanpalveluksissa
yhdessä luettavat rukoukset, musiikki ja vaikkapa lastenhaalareiden kahina
eivät kohoa vain kirkon holveihin. Sukupolvien kristillinen perintö vakuuttaa täällä: Jumala kuulee ja on lähellä. Tämä kirkko on turkulaisten ja
kaikkien kirkkovieraiden ilon, ikävän ja kaipauksen paikka. Astu rohkeasti
Turun tuomiokirkkoon! (Mäkinen 2012.)
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2 TERVETULOA TURUN TUOMIOKIRKKOON!

Turun tuomiokirkko on Suomen luterilaisen kirkon pääkirkko ja maan kansallispyhäkkö. Se on Tuomiokirkkoseurakunnan toiminnan keskus. Tuomiokirkkoseurakunta on
yksi kymmenestä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän seurakunnasta ja sijoittuu
maantieteellisesti Turussa keskikaupungin alueelle. Jäseniä seurakunnassa on yli
13 000. (Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä i.a.)

Turun tuomiokirkko tutuksi lapsille -hankkeen tavoitteet asetettiin toiminta ja tuotelähtöisen ajattelun kautta. Opinnäytetyön esisijaisena tavoitteena oli tuottaa materiaali lapsiryhmien käyttöön tutustuttaessa Turun tuomiokirkkoon.

2.1 Seurakunnan toiminnan keskus

Tuomiokirkossa järjestetään useita jumalanpalveluksia viikoittain. Lisäksi kirkossa on
runsaasti muita tilaisuuksia, kuten konsertteja ja erilaisia tapahtumia. Kirkko on myös
yksi kaupungin huomattavimmista maamerkeistä ja kaupungissa käyvien turistien tärkeä vierailukohde. (Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä i.a.) Vuosittain kirkossa käy
yhteensä jopa 200 000 henkilöä, jotka osallistuvat tilaisuuksiin, konsertteihin ja esittelykierroksiin. Osa kävijöistä tutustuu kirkkoon omatoimisesti tai tulee sinne hiljentyäkseen. (Liselotte Hellberg, henkilökohtainen tiedonanto 10.5.2011.)

Kirkossa käy säännöllisesti päiväkotiryhmiä ohjaajiensa kanssa. Erityisesti joulun aikoihin nämä alle kouluikäisten lasten ryhmät käyvät katsomassa Tuomiokirkon suurta
joulukuusta ja kirkossa olevia erilaisia seimiasetelmia. Myös keväisin ja syksyisin monet päiväkodit ottavat kohteekseen Tuomiokirkon järjestäessään erilaisia retkiä ja vierailuita ryhmilleen. Retket toteutuvat usein ryhmän ohjaajien omatoimisuuteen perustuen
ja eivätkä sisällä erityisiä esittelyitä tai opastuksia kirkon puolesta.

Eri uskontokuntien edustajien osuus päiväkotien lapsiryhmissä vaihtelee Turun kaupungin 80 päiväkodissa alueittain. Pääosin lapset ovat luterilaisen kirkon jäseniä, merkittävät muut ryhmät ovat kirkkoon kuulumattomat ja Turun kaupungin monikulttuurisuu-
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teen liittyen muslimit. Lisäksi edustettuna ovat ortodoksit, katolilaiset sekä muiden,
pienempien uskontokuntien kuten Jehovan todistajien ja mormonien yksittäiset edustajat. (Minna Lempiäinen, henkilökohtainen tiedonanto 24.4.2012.)

Tuomiokirkkoseurakunnan alueella toimii viisi päiväkotia ja alueen kolmessa leikkipuistossa on aamupäivisin puistotätien ohjaamaa toimintaa 3–6-vuotiaille lapsille. Tuomiokirkkoseurakunnalla on päiväkotien ja puistojen kanssa säännöllistä yhteistyötä:
päiväkoti- ja puistohartauksia, hartaudellisia kirkkohetkiä ja muita tapahtumia.

Seurakunnan ja päiväkotien välistä yhteistyötä olisi mahdollista lisätä esimerkiksi kirkkoretkien myötä. Lapsiryhmien tutustuminen Tuomiokirkkoon voisi olla yksi tapa vahvistaa yhteyksiä. Mikäli kirkossa olisi käytettävissä erityinen materiaali päiväkotiryhmien käyttöön, kirkkoon tuleminen helpottuisi. Omatoimiseen käyttöön perustuva materiaali mahdollistaisi sen, ettei vierailu välttämättä edellyttäisi etukäteen erityisiä järjestelyitä esimerkiksi kirkon esittelyn osalta. Tämä tukisi päiväkotien mahdollisuutta toteuttaa vierailu heille parhaiten sopivaan aikaan.

Tuomiokirkkoseurakunnan alueen päiväkotien lisäksi materiaalia voisivat hyödyntää
kaikki vastaavat, 3–6-vuotiaista lapsista muodostuvat ryhmät ohjaajineen. Materiaali
olisi soveltuvin osin hyödynnettävissä myös muissa yhteyksissä, jolloin lapsi ja aikuinen yhdessä haluaisivat tutkia kirkkoa ja siihen tarkemmin tutustua.

2.2 Kirkko tutuksi esittelykorttien avulla

Turun tuomiokirkko tutuksi lapsille -projektin hankesuunnitelmassa esitetyt tavoitteet
jäsentyivät toiminta- ja tuotelähtöisen ajattelun kautta lopullisen hankkeen tavoitteeksi
seuraavasti:

Opinnäytteen päätavoitteena oli toteuttaa mallina materiaalikansio, joka luo edellytykset Tuomiokirkkoseurakunnan perhetyölle yhteistyön lisäämiseen päivähoidon suuntaan. Syntyvän aineiston kautta seurakunnalla on päiväkotien kanssa tehtävään yhteistyöhön yksi väline lisää.
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Sisällön osalta tavoitteena oli, että aineiston käyttäminen olisi helppoa, vaivatonta ja
yksinkertaista eikä edellyttäisi etukäteen perusteellista materiaaliin tutustumista.

Seurakuntatyön toiminnallisena tavoitteena oli, että tulevaisuudessa materiaalikansion aineistoa laajennetaan ja tarjotaan käyttöön kaikille kirkossa vieraileville lapsiryhmille, erityisesti päiväkoti-ikäisten ryhmille.

Produktiotyön tavoitteena oli lisätä eri tahojen yhteistyötä: varhaiskasvatuksen eri
sektoreilla sekä kirkon työssä toimivien vuorovaikutus vahvistui materiaalin tuottamisen kautta. Valmisteluprosessi antoi työryhmän jäsenille mahdollisuuden oppia ryhmässä edustettuna olevien tahojen työympäristöistä, työtavoista ja työn sisällöistä lisää.

Tavoitteena oli syntyvän tuotteen kautta
 tukea varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmien mukaista uskontokasvatusta
päivähoidossa ja esiopetuksessa, erityisesti kristillisen kasvatuksen osalta
 antaa tukea lapsiryhmän ohjaajana toimivalle aikuiselle toimia kirkossa ryhmänsä oppaana aineistoa hyödyntäen
 lisätä lasten ja heitä ohjaavien aikuisten kiinnostusta kirkkoa ja seurakuntaa kohtaan
 vahvistaa lapsen omaa hengellisyyttä ja kasvua
 toteuttaa kirkon perustehtävää, kristillistä kasvatusta
 mahdollistaa kirkkoon tutustuvien kokemus Pyhästä ja samalla vahvistaa heidän
Jumala-suhdettaan
 tukea päivähoidon varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tavoitteita, sisältöjä ja
toimintatapoja, esim. vahvistaa lasten keskinäistä yhteistoiminnallisuutta, yhteisöllisyyttä ja yhteyttä, tukea oppimisen iloa ja kannustaa tutkimaan ja tutustumaan uusiin asioihin.

Syntyvä tuote luo mahdollisuuksia
 lisätä seurakunnan ja päiväkotien välistä yhteistyötä kirkkoretkien myötä,
 päiväkotien omatoimiseen tutustumiseen Tuomiokirkkoon, jolloin päiväkotiryhmien tuleminen kirkkoon helpottuu, kun vierailu ei välttämättä edellytä kirkon esittelyn osalta erityisiä järjestelyitä etukäteen.
3 VARHAISKASVATUKSEN PERUSTANA ON KOKONAISVALTAISUUS
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Yhteiskunnan ja kirkon eli toiminnan tasolla seurakunnan toteuttamaa varhaiskasvatusta
voidaan tarkastella samasta kokonaisvaltaisesta näkökulmasta käsin. Sekä yhteiskunnan
että kirkon puolella varhaiskasvatuksen kehittämistyö on osa työn kokonaisuutta. Tällaisen kehittämisen tuloksena on ensin valmistunut yhteiskunnan Varhaiskasvatussuunnitelma (Vake). Sen avaamia näköaloja hyödynnettiin myöhemmin valmistuneessa Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirjassa (VaSu). Taustalla molemmissa varhaiskasvatuksen linjauksissa on samantapainen ajattelu, kokonaisvaltaisuuden näkökulma.
(Halme 2010, 39.)

3.1 Päivähoidon varhaiskasvatus – tavoitteena on hyvinvoiva lapsi

Varhaiskasvatukselle luo pohjan Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet -asiakirja. Se
perustuu keskeisiin kansainvälisiin lapsen oikeuksia määritteleviin sopimuksiin, kansallisiin säädöksiin ja muihin ohjaaviin asiakirjoihin. Lapsen oikeuksien yleissopimuksen
kattavat neljä yleisperiaatetta ovat 1) syrjintäkielto ja lasten tasa-arvoisen kohtelun vaatimus, 2) lapsen etu, 3) lapsen oikeus elämään ja täysipainoiseen kehittymiseen sekä 4)
lapsen mielipiteen huomioon ottaminen. Arvoista keskeisin on lapsen ihmisarvo. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 12.)

Varhaiskasvatuksen keskeiset periaatteet on johdettu Suomen perusoikeussäännöksistä,
muusta oikeussääntelystä ja asiakirjainformaatiosta. Varhaiskasvatuksen periaatteiden
mukaisesti lapsella on oikeus
–
–
–
–
–
–

turvallisiin ihmissuhteisiin
turvattuun kasvuun, kehittymiseen ja oppimiseen
turvattuun ja terveelliseen ympäristöön, jossa voi leikkiä ja toimia monipuolisesti
tulla ymmärretyksi ja kuulluksi ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti
saada tarvitsemaansa erityistä tukea
omaan kulttuuriin, äidinkieleen ja uskontoon tai katsomukseen. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 12.)

Turun tuomiokirkko tutuksi lapsille -materiaalia tuotettaessa tiedostettiin suomalaisen
varhaiskasvatuksen arvopohja ja periaatteet sekä kasvatuspäämäärät, jotka suuntaavat
varhaiskasvatuksen toimintaa. Kasvattajien tehtävänä on huolehtia, että koko elämää
koskevat ihmisenä kasvamisen kolme kasvatuspäämäärää viitoittavat toimintaa tasapai-
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noisesti ja riittävän syvällisesti. Kasvatuspäämäärät ovat henkilökohtaisen hyvinvoinnin
edistäminen, toiset huomioon ottavien käyttäytymismuotojen ja toimintatapojen vahvistaminen sekä itsenäisyyden asteittainen lisääminen. Päämäärät sijoittuvat yksittäisten
kasvatus- ja sisältötavoitteiden yläpuolelle. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet
2005, 13.)

Varhaiskasvatuksessa oppimisen ilo ja kielellisyys ovat keskiössä, kuten myös lapselle
ominaiset tavat toimia, kuten leikkiminen, liikkuminen, taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen sekä tutkiminen. Varhaiskasvatuksen henkilöstö muodostaa moniammatillisen
kasvatusyhteisön ja kasvatusympäristö huomioidaan fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten asioiden kokonaisuutena. Varhaiskasvatus toteutuu kokonaisuutena, jossa hoito,
kasvatus ja opetus nivoutuvat toisiinsa. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on hyvinvoiva
lapsi. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 15–25.)

Oppimisen ilo ja lapselle ominaiset tavat oppia huomioitiin tuotettaessa Turun tuomiokirkko tutuksi lapsille -materiaalia. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet -asiakirjan
mukaan on tärkeää painottaa lapsuuden itseisarvoista luonnetta, vaalia lapsuutta ja ohjata lasta ihmisenä kasvamisessa (Varhaiskasvatus-suunnitelman perusteet 2005, 13).
Myös nämä varhaiskasvatuksen keskeiset painotukset tiedostettiin materiaalia tuotettaessa.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa esitellään lapsen oppimisen sisällölliset orientaatiot. Orientaatioilla tarkoitetaan sellaisten välineiden hankintaa, joiden avulla lapsi
voi vähitellen perehtyä aiheeseen ja rakentaa karttuvien tietojen avulla omaa näkemystään maailmasta. Orientaatioiden sisällölliset aiheet ja ilmiöt liitetään lapsen kasvuympäristöön. Varhaiskasvatuksen orientaatiot ovat 1) matemaattinen, 2) luonnontieteellinen, 3) historiallis-yhteiskunnallinen, 4) esteettinen 5) eettinen ja 6) uskonnolliskatsomuksellinen orientaatio. Orientaatioiden tarkoituksena ei ole oppiaineiden sisältöjen opiskelu, vaan sellaisten välineiden ja valmiuksien hankinnan aloittaminen, joiden
avulla lapsi vähitellen pystyy perehtymään, ymmärtämään ja kokemaan ympäröivän
maailman monimuotoisia ilmiöitä. Sisällöllisten orientaatioiden kautta lapselle selviää,
mistä tässä maailmassa on pohjimmiltaan kysymys. (Kallioniemi 2008, 15–16.)
Varhaiskasvatuksen orientaatiot vaikuttivat tuotetun materiaalin sisältöön. Turun tuomiokirkko tutuksi lapsille -materiaali pyrkii kannustamaan lapsia havainnoimaan, tut-
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kimaan ja pohtimaan, tavoitteena orientaatioiden tarkoituksen toteutuminen: lapsella on
mahdollisuus luoda asioista omia käsityksiä.

Materiaali tuotettiin käytettäväksi 3–6-vuotiaiden lasten parissa. Yksi kohderyhmä on
tällöin esiopetukseen osallistuvat lapset. Esiopetussuunnitelma ohjasi osaltaan työryhmän työskentelyä.

Esiopetussuunnitelman perusteiden mukaan esiopetuksen oppimiskäsityksen pohjana on
ajatus oppimisesta aktiivisena, aikaisempiin tietorakenteisiin pohjautuvana päämääräsuuntautuneena prosessina, joka usein sisältää ongelmanratkaisua. Vertaisryhmän
vuorovaikutustilanteissa lapset oppivat yhdessä toisten kanssa ja toisiltaan antamalla
virikkeitä toistensa ajattelun ja mielikuvituksen kehittymiseen. Oppimisympäristössä on
keskeistä opettajan ja lapsen välinen sekä lasten keskinäinen vuorovaikutus, erilaiset
toimintatavat ja oppimistehtävät. (Opetushallitus 2010, 9–11.)

Esiopetuksen opetussuunnitelmaan perustuen hyvä oppimisympäristö ohjaa lapsen uteliaisuutta, mielenkiintoa ja oppimismotivaatiota sekä tukee hänen aktiivisuuttaan ja itseohjautuvuuttaan. Hyvä oppimisympäristö tukee monipuolisesti lapsen kasvua ja oppimista sekä oman toiminnan kasvua sekä tarjoaa tilaisuuksia leikkiin, muuhun toimintaan ja omaan rauhaan. Hyvä oppimisympäristö tukee myös lapsen kielellistä kehitystä.
Työtavoiltaan esiopetus tulee toteuttaa niin, että se tukee lapsen oppimista, konkreettista
kokeilemista, tutkimista, aktiivista osallistumista sekä muuta tiedon hankintaa ja ongelmien ratkaisemista vuorovaikutuksessa aikuisten ja vertaisryhmän kanssa. Ohjaajana
toimii opettaja, joka tukee lasta. (Opetushallitus 2010, 9–11.)

Esiopetuksen sisällöllisessä toteutuksessa pohjana on opetuksen eheyttämisen ajatus.
Eheyttävä opetus muotoutuu kokonaisuuksista, jotka liittyvät toisaalta lapsen elämänpiiriin ja toisaalta lapsen maailmankuvaa laajentaviin ja jäsentäviin sisältöihin. Keskeiset
sisältöalueet esiopetuksessa ovat 1) kieli ja vuorovaikutus, 2) matematiikka, 3) etiikka ja
katsomus, 4) ympäristö- ja luonnontieto, 5) terveys, 6) fyysinen ja motorinen kehitys
sekä 7) taide ja kulttuuri. (Opetushallitus 2010, 12–17.)

Päivähoidossa annettava uskontokasvatus on lakisääteistä. Päivähoidossa uskontokasvatusta ja sen sisältöä ohjaavat valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja
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esiopetuksessa esiopetussuunnitelman perusteet. Uskonto- ja katsomustiedon tavoitteet
tarkentuvat kuntakohtaisissa, yksikkökohtaisissa ja lapsen omassa varhaiskasvatussuunnitelmassa sekä esiopetussuunnitelmassa. (Päivähoidon uskontokasvatus 2011.)

Turussa ja Kaarinassa käytössä oleva Päivähoidon uskontokasvatus -vihkonen on laadittu työvälineeksi kaupunkien päivähoitohenkilöstölle, lasten vanhemmille, seurakuntien
varhaiskasvatuksen työntekijöille sekä muille asiasta kiinnostuneille. Vihkonen on julkaistu vuonna 2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kasvatusasiainkeskus on
ollut yhtenä toteuttajana vihkon valmistumisessa. (Päivähoidon uskontokasvatus 2011.)
Vihkoa käytettiin työvälineenä myös tässä opinnäytetyössä.

Uskonnollis-katsomuksellisen orientaation toteuttamiseen ohjataan varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa seuraavasti: Lapsen oman uskonnon tai katsomuksen perinteeseen sekä tapoihin ja käytäntöihin perehdytään. Lapselle tarjotaan mahdollisuus hiljaisuuteen ja ihmettelyyn, kyselemiseen ja pohdintaan. Lapsen herkkyyttä ja kykyä ymmärtää sanatonta ja symbolista kunnioitetaan, tuetaan ja vahvistetaan. Lapsia lähellä
olevien erilaisten uskontojen ja katsomusten tapoihin tutustutaan. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 29.)

Turun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmassa yksikkökohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien laatimisessa on ohjeistettu uskontoihin ja katsomuksiin tutustumisen
osalta seuraavasti:

Yksikön varhaiskasvatussuunnitelmassa tulee näkyä, miten varhaiskasvatuksessa perehdytään kristilliseen katsomukseen sekä otetaan huomioon
ryhmissä olevien lasten muihin uskontoihin ja katsomuksiin tutustuminen,
ja miten heidät otetaan huomioon toteutettaessa suomalaista katsomusperinnettä (Turun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma 2005, 38).
Uskonnon ja omantunnon vapaus on perustuslain 11 §:n turvaama oikeus, jota esiopetusikäisten kohdalla käyttää huoltaja. Perustuslain 6 §:n säännösten mukaan esiopetukseen sisältyy myös uskontokasvatusta ja sille vaihtoehtoista elämänkatsomustietokasvatusta. Huoltajan valinnan mukaan lapsi osallistuu tällöin joko järjestettyyn uskontokasvatukseen, elämänkatsomustietokasvatukseen tai muuhun opetukseen. Uskontokasvatuksen tavoitteena on mahdollisuus kohdata uskontoon liittyviä asioita ja tutustua us-
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konnollisiin juhliin sekä siihen, miten ja miksi niitä vietetään. Tavoitteena on myös antaa mahdollisuus tutustua oman uskonnon keskeisimpiin sisältöihin. (Opetushallitus
2010, 14–15.)

Keväällä 2011 päivitetyssä Turun kaupungin esiopetussuunnitelmassa on kuntakohtainen tarkennus uskonto- ja katsomustiedon tavoitteiden toteutumiseksi:

Kaikkiin esiopetusryhmässä edustettuna olevien uskonnollisten ryhmien
tapoihin ja juhliin voidaan tutustua mahdollisuuksien mukaan, samoin Turun kirkkoihin ja muihin kaupungissa sijaitseviin uskonnollisten ryhmien
tiloihin. Seurakunnan työntekijöiden asiantuntijuutta luontevaan asioiden
kohtaamiseen voi käyttää apuna uskontokasvatuksen eri alueilla. (Turun
kaupungin suomenkielisen esiopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio 2011, 10.)
Varhaiskasvatussuunnitelman mukainen ajatus kasvatuskumppanuudesta – vanhempien
ja päiväkotien henkilöstön tietoinen sitoutuminen toimia yhdessä lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen prosesseissa (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 31) –
oli lähtökohtana myös tässä opinnäytetyössä. Tähän kasvatuskumppanuuteen kirkko
osaltaan haluaa liittyä ja sitoutua.

3.2 Kirkon varhaiskasvatus – kumppanuutta ja yhteistyötä
Kirkko 2015 strategian ”Meidän kirkko – osallisuuden yhteisö” mukaisesti kirkon perustehtävänä on kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävä
perusta ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. (Suomen evankelisluterilainen kirkko i.a.)

Kirkon varhaiskasvatuksen (lapsi- ja perhetyö) lähtökohtana on kristillisen identiteetin
tukeminen. Kirkon tehtävä on tukea kodin kristillistä kasvatusta ja lapsen turvallista
kokonaiskehitystä. Toiminnan lähtökohtana on kasteessa saatu yhteinen opetus- ja kasvatustehtävä (Kirkon keskushallinto i.a. a.) Turun tuomiokirkko tutuksi lapsille materiaali tuotettiin tukemaan kirkon perustehtävää ja kristillistä kasvatusta.
Varhaiskasvatus toteutuu seurakunnassa erityisesti päiväkerhotoiminnassa ja perhekerhoissa. Kerhoissa ohjaajina toimivat lastenohjaajat, joilla on tehtävänsä mukainen kir-
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kon työn ja varhaiskasvatuksen koulutus. Päiväkerholaiset ovat iältään 4–6-vuotiaita.
Myös kolme vuotta täyttäneille on olemassa joissakin seurakunnissa omia kerhoryhmiä.
Perhekerhossa lapset käyvät tutun aikuisen, tavallisimmin oman äitinsä kanssa. Seurakunnan perhetyön toimintoihin liittyvät perhejumalanpalvelukset, retki- ja leiritoiminta
sekä erilliset perheille suunnatut tapahtumat. Joissakin seurakunnissa järjestetään erityisiä tapahtumia lapsille ja kummeille tai isovanhemmille, seurakunnat toetuttavat myös
vanhemmuuteen ja parisuhteeseen liittyviä tilaisuuksia.

Kaikessa kirkon lapsi- ja perhetyön toiminnassa on lähtökohtana kumppanuus ja yhteistyö perheiden ja yhteiskunnan eri sektoreiden kanssa. Kirkon varhaiskasvatuksen perusteet ovat pohjana kaikessa seurakunnan lapsia ja perheitä koskevassa toiminnassa. Kirkon varhaiskasvatuksen perusteet ovat
1. Jeesuksen asettama kastekäsky: Jeesus sanoo: "Minulle on annettu
kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki
kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän
Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä
olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne
kaikki päivät maailman loppuun asti." (Matt. 28:18–20.)
2. Kirkkolain velvoite seurakunnille; niiden tulee pitää huolta kaikenikäisten kristillisestä kasvatuksesta. (Kirkon keskushallinto i.a. a.)
Yhteiskunnan järjestämä ja valvoma varhaiskasvatus koostuu hoidon, kasvatuksen ja
opetuksen kokonaisuudesta (educare). Varhaiskasvatusta toteutetaan yhteistyössä laajan
lasta ja perhettä palvelevan verkoston kanssa, jossa ovat osallisina sosiaali-, terveys- ja
opetustoimi sekä erilaiset lapsi- ja perhetyötä tekevät järjestöt ja yhteisöt varhaiskasvatuspalveluineen. Tässä yhteistyössä kirkko on mukana avointen varhaiskasvatuspalveluiden järjestäjänä sekä tukemalla yhteiskunnan varhaiskasvatuksen uskontokasvatusta.
(Kirkon keskushallinto i.a. a.)

Kirkon strategian perusteiden mukaisesti kirkon perustehtävä ja sanoma pysyvät. Kirkon elämän ja toiminnan ytimessä ovat jäsenet, tavalliset kristityt. Voidakseen toteuttaa
tehtäväänsä muuttuvassa ajassa kirkon on kehitettävä toimintaansa ja rakenteitaan. (Kirkon keskushallinto i.a. b.) Kehittämisen tuloksena on muun muassa kirkkohallituksen
toimeenpanemana tuotettu varhaiskasvatustyöhön työvälineeksi kehittämisen asiakirja
Lapsi on osallinen joka julkistettiin 3.3.2008. Asiakirja on tehty seurakuntien varhaiskasvatusta varten ja sen lähtökohtana on kristillisen identiteetin tukeminen.
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Kehittäminen toteutuu myös paikallisella tasolla. Tuotettaessa Lapsi on osallinen asiakirjaa oli yhtenä tavoitteena rohkaista paikallisseurakuntia laatimaan omia varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelmiaan. Näin Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä
onkin tehty ja laadittu paikallisista lähtökohdista käsin oma varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma, ”Vake”. Asiakirja valmistui laajalla yhteistyöllä toteutettuna, seurakuntayhtymän kasvatusasiankeskuksen tuottamana vuonna 2010. Asiakirjan lähtökohdat
nivoutuvat sekä koko kirkon varhaiskasvatuksen että paikallisella tasolla asetettuihin eri
toimintamuotojen kehittämistavoitteisiin. (Varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä, 2010.)

Tuotettaessa Turun tuomiokirkko tutuksi lapsille -aineistoa oli työryhmällä käytössään
tämä paikallinen Varhaiskasvatuksen kehittämisen asiakirja, joka osaltaan antoi suuntaviivoja työskentelylle. Kokonaisvaltaisen kasvun ajatus ja lapsen hengellisen kasvun
näkökulma olivat keskeisinä lähtökohtina materiaalia työstettäessä.

3.3 Kirkkopedagogiikka – avain lukittuihin oviin

3.3.1 Kirkkopedagogiikan juuret ja arvopohja

Kirkkopedagogiikka antaa mahdollisuuden luoda ja etsiä tapoja, joilla lapsi jo pienestä
asti tutustuu ja juurtuu omaan kotikirkkoonsa konkreettisesti ja kokemuksellisesti.
Kirkkopedagogiikan avulla voidaan avata uskonnollisuutta ja välittää hiljentymistä,
rauhaa ja levollisuutta, kauniita tapoja ja kauneusarvoja. Kirkon aarteistoa avataan myös
kirkkotaiteen näkökulmasta. (Tervetuloa kotikirkkoon! Virikkeitä kotikirkkoviikon toteuttamiseen -julkaisu.)

Kirkkopedagogiikan juuret ovat Saksassa, missä jumalanpalveluksissa käyminen väheni
ratkaisevasti 1970-luvulla. Samaan aikaan lukemattomat ihmiset kuitenkin vierailivat
kirkoissa turisteina ja etsivät kosketusta ja yhteyttä salattuun Johonkin. Tähän tarpeeseen kirkkopedagogiikka antoi vastauksen. Ideoita uudenlaisen, vuorovaikutteisen kirkkoon tutustumisen toteuttamiseksi virisi Saksassa lähes spontaanisti kolmessa paikassa.
Nürnbergissä uskonnonopettaja Gabriele Harrassowitz opetti koululaisia ymmärtämään
keskiaikaisia taideteoksia, Hampurin Pädagogisch-Theologisches Institutissa Inge Han-
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sen teki yhteistyötä kölniläisen Schnütgen-museon kanssa lapsille suunnatun ohjelmaa
hyödyntäen ja hannoverilainen Christiane Kürschner toi Saksaan brittiläisen Dorothy
Jamalin ajatuksia. Hyvin nopeasti joukko asiasta kiinnostuneita seurasi heidän esimerkkiään. (Grünewald 2005c, 15–16.)

Saksalaisen kirkkopedagogiikan uranuurtajana pidetään taidehistorioitsija Erika Grünewaldia. Kirkkopedagogiikan parissa työskentelevien tueksi Grünewald perusti vuonna
2000 yhdistyksen Bundesverband Kirchenpädagogik e.V. (Grünewald 2005c, 15–17.)
Yli kymmenen vuotta toimineessa yhdistyksessä oli vuonna 2011 jäseninä yli 200 henkilöjäsentä ja 75 yhteisöä. Yhdistys esittelee omilla verkkosivuillaan kirkkopedagogiikkaa, julkaisee uutiskirjettä ja kertoo koulutustoiminnasta. Lisäksi sivustolla esitellään saksalaisia kirkkoja, joissa kirkkopedagogiikkaa käytetään. (Bundesverband Kirchenpädagogik e.V i.a.)

Suomalaista kirkkopedagogiikkaa on kehitelty saksalaisten toimintamallien pohjalta.
Tytti Issakaisen toimittamassa kirjassa ”Kotikirkko tutuksi viidellä aistilla – kirkkopedagogiikan opas” kerrotaan, että suomalaiset seurakunnat ovat muokanneet kirkkopedagogiikkaa omaan kirkkoon ja suomalaiseen kulttuuriin sopivaksi. Saksalaiset kirkkopedagogit painottavat, että kirkkorakennukseen voi tutustua sekä kulttuurin että oman uskonnon näkökulmasta. Näin on Suomessakin. Suomalainen kulttuuri perustuu kirkon
vuosisataiseen toimintaan. Lainsäädäntö ja hallinto, kirjakieli ja opetustyö, terveydenhuolto ja sosiaalihuolto pohjautuvat näihin perustuksiin. Niiden taustalla on kristillinen
käsitys ihmisestä. Kirkkorakennus on tämän toiminnan ja näkemyksen merkki, pysyvää
kulttuuri- ja uskontoperintöä. (Issakainen 2005c, 36 – 37.)

Lapsen on tärkeä tuntea kulttuurinen taustansa. Se tarjoaa pohjan oman vakaumuksen
muodostamiseen. Taustan tunteminen vahvistaa lapsen tietoisuutta siitä, kuka hän on.
Siinä ovat hänen juurensa. Näiden juurien varassa lapsi oppii arvostamaan itseään ja
elämään toisia arvostaen. Suomalaista kulttuuria ei voi pohjimmiltaan ymmärtää ilman
kirkon tuntemusta. Lapsella on oikeus tutustua kotikirkossa omiin juuriinsa. (Issakainen
2005c, 37–38.)

Tuotettaessa Turun tuomiokirkko tutuksi lapsille -aineistoa olivat myös kirkkopedagogiikasta nousevat lähtökohdat ja arvot esillä: tutustuminen omiin juuriin ja kristillisen
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identiteetin vahvistaminen (Issakainen 2005c, 36). Pohjalla myös opinnäytetyön tekijän
omana pohdintana ajatus: ”Kuka veisi lapsen kirkkoon?”

3.3.2 Mitä on kirkkopedagogiikka?

Kirkkopedagogiikka on ohjattu prosessi, jossa vierailija kutsutaan kohtaamaan tunnetasolla se, mitä hän näkee. Kirkkopedagogiikassa kirkossa vierailevasta itsestään tulee
olennainen osa ymmärtämisen prosessia sen sijaan, että hän jättäytyisi passiiviseksi
tarkkailijaksi. (Grünewald 2005b, 18.)

Kirkkopedagogiikan olennaiset piirteet ovat
1) vuorovaikutteinen viestintä
2) kiireettömyys ja
3) spiritualiteetin huomioon ottaminen.
1) ”Vuorovaikutteinen viestintä” sisältää peruspyrkimyksen luoda suhde ja vuorovaikutus vierailijan ja hänen näkemänsä välille. Pyrkimys suhteen syntymiseen merkitsee
sitä, että vierailijoita ei ”viedä kiertueelle”. ”Kiertue” sisältää ajatuksen aktiivisesta oppaasta ja passiivisista turisteista. Se, mitä vierailija näkee, voi olla jotakin konkreettista
(rakennus, taideaarteet) tai vähemmän aineellista (valo ja varjo, korkeuden ylevyys,
muotojen dramaattisuus). Kirkkopedagogi voi laajentaa vierailijan näkökulmaa. (Grünewald 2005b, 18.)
2) ”Kiireettömyys” on kirkkopedagogiikan valttina. Aikataulusta hätäileminen ja suorituspaineet jätetään – näkemisen laatu korvaa määrän. Vähemmän on enemmän. Kokemus hitaudesta ja oppimisen leppoisuudesta ovat tärkeitä. (Grünewald 2005b, 19.)
3) Kirkkopedagogiikassa olennaista on hengellisen ulottuvuuden, ”spiritualiteetin huomioon ottaminen”. Kirkkopedagogiikka vahvistaa uskonnollisen yhteyden tuntua sekä
suppeammassa, paikallisessa mielessä että laajemmassa uskontojen ja tunnustusten välisessä kontekstissa. Kirkko tarjoaa tilan syvään pesiytyneelle, usein sanoin ilmaisemattomille, ehkä osin torjutuille tai käsittämättömille uskonnollisille tunteille. Olkoon kirkkovierailu sisällöltään tai kestoltaan millainen hyvänsä, niille on annettava tilaa. Näiden
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tunteiden aavistuksenomainenkin läsnäolo tulee ottaa huomioon. (Grünewald 2005b,
19.)

Kirkkopedagogiikkaan ovat vaikuttaneet museopedagogiikka, taidehistoria ja kasvatustiede. Saksalainen kirkkopedagogiikka oli aluksi hyvin riippuvainen kahdesta lähteestä.
Toinen oli museopedagogiikka, johon oli 1970-luvulta alkaen hiljalleen kehitetty opetusohjelmia, jotta lapset ymmärtäisivät taidetta eivätkä vain katselisi sitä. Toisena lähteenä olivat uskonnon opettajat, joilla oli pitkät perinteet maalausten uskonnollisten
sisältöjen tulkitsemisesta. (Grünewald 2005b, 19.)

Monet museopedagogiikan löydöt toimivat myös kirkkopedagogiikassa. Museopedagogiikassa rohkaistaan museokävijää kulkemaan museossa avoimin silmin ja avoimin mielin. Entisajan elämä liittyy nykyihmisen juuriin. Lapsille museokasvatuksessa menneisyyttä avataan tarinoimalla, dramatisoimalla ja antamalla heidän leikkiä ja tehdä itse.
Jokaisella museovieraalla on omia tapojaan hahmottaa maailmaa. Joku etsii tietoa, toinen taas kauneutta, kolmas sisustusvinkkejä. Kaikki tavat lähestyä museon maailmaa
ovat sallittuja. Museot välittävät meille kulttuuriperintöä. Siksi museot ovat tärkeitä.
Museon kasvatus- ja opetustoimintaa on kehitetty suunnitelmallisesti 1960-luvulta lähtien. (Issakainen 2005d, 42–45.)

Kuvien katsominen ja tulkitseminen on taidekasvatusta. Taide tuo iloa lapselle ja tukee
hänen persoonallisuutensa kasvua. Kirkoissa olevien kuvien lukemiseen kirkkopedagogiikka on hakenut malleja taidehistorian menetelmistä. Taidemuseoiden pedagogit ovat
1960-luvulta lähtien miettineet, mikä olisi lapsen tapa lähestyä taidetta. Miten kävijästä
tulisi kokija, käyttäjä ja tekijä? Taidekasvattajilla on myös huoli lasta ympäröivästä kuvatulvasta. Miten lapsi saisi kuvan katsomisen taidosta itselleen suojaa? (Issakainen
2005a, 47–48.)

Kirkkopedagogiikassa tarvitaan välineitä myös rakennuksen oman kielen ymmärtämiseen. Näitä kirkkopedagogiikka ammentaa teologianhistoriasta ja taidehistorian lähteistä. (Grünewald 2005b, 19.)

Kasvatustieteen puolelta kirkkopedagogiikka seuraa hahmopsykologian teoriaa, jonka
mukaan tajunta perustuu aistihavaintoon. Kirkkopedagogiikasta innostuneet ovat alka-
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neet kutsua toimintatapaansa holistiseksi eli kokonaisvaltaiseksi lähestymistavaksi, sillä
kirkko on enemmän kuin kalusteidensa ja kuoriensa summa. Asia ilmaistaan usein sanoilla: ”Löydä kirkko kaikilla aisteillasi”. (Grünewald 2005b, 19.)

Kirkkopedagogiikan taustavaikuttajana voidaan pitää Maria Montessoria, joka havaitsi,
että uskonnollisen elämän vertauskuvallisuutta on huomattavasti helpompi oppia ymmärtämään lapsena kuin vasta murrosikäisenä. Montessori oivalsi, että pienet lapset
ajattelevat symbolien ja kuvien avulla ja että heidän toimintansa on usein rituaalista.
Juuri vertauskuvat ja rituaalit ovat uskon ominta kieltä. Lapsi imee uskonnollista tietoa
aistien välityksellä, ja tieto muuttuu uskonnolliseksi tunteeksi ja tunnepohjaisiksi asenteiksi. Lapsen tulisikin saada tutustua kotikirkkoon kokonaisvaltaisesti, omista lähtökohdistaan käsin. (Issakainen 2005c, 39.)

Turun tuomiokirkko tutuksi lapsille -aineistoa työstettäessä työryhmä ammensi ideoita
erityisesti holistisesta lähtökohdasta eli kaikkien aistien mukaan ottamisesta. Työryhmän tavoitteena olikin saada jokaiseen esittelykorttiin vähintään yksi elämyksellinen
asia, jossa kohteeseen tutustuttaisiin jonkin aistihavainnon kautta. Kirkkopedagogiikan
näkökulmasta pelkästään yksi aisti ei riitä kirkkotilan käsittämiseen. Kirkkoa ei pidä
vain nähdä, kuulla tai haistaa, myös tuntoaistia tarvitaan. (Grünewald 2005b, 19.) Kirkkopedagogiikan sanotaan olevan avain lukittuihin oviin. Se on tapa terävöittää havaintojen tekemistä ja niiden herättämien tunteiden tutkailua. (Grünewald 2005a, 29.)

3.3.3 Kirkkopedagogiikka Suomessa

Kirkkopedagogiikkaa on Suomessa kehitetty järjestäytyneesti ja moniammatillisesti
vuodesta 2003 lähtien. Kirkkopedagogiikan kehitystyötä ovat tehneet seurakunnat. Kehittelyvaiheessa kotikirkkoon ovat tutustuneet päiväkotien, koulujen ja seurakunnan
lapsiryhmät. Kirkkopedagogiikan suomalaiset kehittäjät ovat toimineet tiimissä, jonka
ovat useimmiten muodostaneet lastenohjaaja, teologi ja kanttori. Mukana ovat olleet
myös nuorisotyönohjaaja, lähetyssihteeri ja kirkon suntio. (Issakainen 2005c, 36, 39.)
Kirkkopedagogiikan suunnittelu ja kokeilu on toteutettu ”Kotikirkko tutuksi viidellä
aistilla” -hankkeen puitteissa. Kahdentoista seurakunnan pilottiryhmät ovat olleet menetelmän uranuurtajia. Niissä on luotu omaperäisiä, juuri omaan kirkkoon soveltuvia rat-
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kaisuja erilaisille ryhmille. (Issakainen 2005c, 36–37.) Näiden pilottiseurakuntien joukossa oli mukana myös Turun tuomiokirkkoseurakunta, joka toteutti vuonna 2003–2004
oman projektinsa sekä Tuomiokirkossa että seurakunnan alueella olevassa Kupittaan
seurakuntakodissa.
”Kotikirkko tutuksi viidellä aistilla” -hanketta toteutettiin valtakunnallisesti Kirkko
Suomessa 850 v. juhlavuoden yhteydessä. Hankkeen toteuttamisen lähtökohdat olivat
kirkkopedagogiikassa. Tarkoituksena oli luoda Suomeen soveltuvia malleja ja käytäntöjä kirkkopedagogiikan hyödyntämiseksi erityisesti varhaiskasvatuksen parissa, mutta
yhtä lailla myös muiden ikäryhmien keskuudessa.

Lasten kanssa toteutettu menetelmä toimii hyvin myös aikuisten kanssa. Kehittäjätiimeille on jo ensivaiheissa kertynyt kokemuksia monenlaisista tutustumisryhmistä.
Kirkkopedagogiikkaa on sovellettu myös nuorten toimintaan. Seurakuntaan tutustuminen kuuluu rippikouluun, ja niin viiden aistin tutkimusretki kotikirkkoon on ollut luonteva osa tätä jaksoa. Se on sisällytetty myös isosten koulutukseen. Aistimuksiin perustuva lähestymistapa sopii konkreettisuudessaan myös harjaantumiskoulujen oppilaille
sekä vaikeavammaisille, mistä pilotoinnin kautta on myös saatu kokemusta. (Issakainen
2005c, 39–40.)

Suomessa niin koulun kuin päivähoidonkin kasvatustavoitteet ja uskonnonvapauslaki
painottavat jokaisen oikeutta omaan uskontoon. Luterilaiset kävijät saavat kirkkoon
tutustuessaan kokemuksia ja tietoja omasta uskonnostaan. Muiden uskontojen edustajat
voivat tarkastella kirkkorakennusta omasta näkökulmastaan ja lisätä ymmärrystään
maan uskonnollisen enemmistön tavoista ja käsityksistä. Tutustumiskäynti mahdollistaa
tervetulleen vuorovaikutuksen, dialogin, eri näkemysten välillä. (Issakainen 2005c, 38–
39.)
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4 TUOTE TEHTIIN YHTEISTYÖNÄ

Tuote syntyi moniammatillisen työryhmän työn tuloksena. Ryhmässä oli jäsenenä kirkon työn ja varhaiskasvatuksen ammattilaisia. Lisäksi työskentelyprosessissa olivat mukana käsikirjoittaja, valokuvaaja sekä taittaja. Opinnäytetyön tekijä toimi hankkeen
tuottajana ja oli mukana työryhmässä. Produktio toteutettiin ajanjaksolla toukokuu
2011–maaliskuu 2012. Turun tuomiokirkkoseurakunnan perhetyö sekä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kasvatusasiankeskus ja tiedotustoimisto olivat hankkeessa mukana

4.1 Idea syntyi tarpeesta

Tuotekehittely käynnistyi keväällä 2011 opinnäytetyön aiheen täsmennyttä. Pohdin jo
opiskeluiden alkuvaiheessa tammi-helmikuussa mahdollisuutta tehdä opinnäytteenä
jotakin perhetyöhön liittyvää. Minulla oli halu saada opinnäytteestä mahdollisimman
konkreettista hyötyä omaan työhöni Tuomiokirkkoseurakunnan perhetyössä. Opinnäytteeseen liittyvä työelämälähtöisyys olisi myös luontevalla tavalla tällaisella valinnalla
huomioitu.

Työtehtäviini liittyvät yhteydet seurakunnan alueen päiväkoteihin. Yhteistyö on luontevaa ja työnä innostavaa. Päiväkotien halu toimia yhteistyössä seurakunnan kanssa on
työntekijää motivoiva asia. Työntekijänä koen, etten pysty hoitamaan päiväkotiyhteyksiä niin hyvin kuin haluaisin. Olen miettinyt, vastaako seurakuntamme riittävästi päiväkotien tarpeisiin yhteistyöstä. Perustaso todennäköisesti täyttyy, mutta monia mahdollisuuksia ja ideoita tuntuu jäävän hyödyntämättä resurssien rajallisuuden vuoksi.

Prosessin käynnistyessä pohdin sitä, kuinka päiväkotiryhmät voisivat mahdollisimman
helposti ja luontevasti käydä Tuomiokirkossa. Kirkko on seurakunnan toiminnassa keskeisin paikka ja avaa monia mahdollisuuksia kristinuskon, kulttuurin ja oman elämänpiirin ymmärtämiseen, ja onhan Tuomiokirkko näkyvä ja näyttävä maamerkki, jonka
kaikki turkulaiset tuntevat – vai tuntevatko sittenkään? Miten kirkko voisi tulla tutuksi?
Kirkkoon tullessaan lapsiryhmä ei välttämättä tarvitse seurakunnan työntekijää paikalle,
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vaan kirkossa voidaan olla myös ”oman ryhmän kesken”. Tavatessani lapsiryhmiä tutustumassa kirkkoon omatoimisesti pohdin, miten lapsiryhmää ohjaava aikuinen voisi
mukavalla tavalla kertoa jotakin kirkosta. Näiden ajatusten pohjalta syntyi idea materiaalikansion tuottamisesta.

Idea oli olemassa, mutta osaamista puuttui. Tarvitsin asiantuntijoita työn toteuttamisen
tueksi. Opinnäytetyön hankesuunnitelman valmistumisen aikoihin työryhmän koko,
osaamisen erityistarpeet ja eri alojen edustavuus hahmottuivat mielessäni.

4.2 Ideaa toteuttamaan ryhtyi osaava joukko
Turun tuomiokirkko tutuksi lapsille -materiaalin tuottamisessa tarvittiin sekä varhaiskasvatuksen että seurakunnallisen työn asiantuntijuutta. Lisäksi Turun Tuomiokirkkoon
liittyvä tiedollinen erityisosaaminen oli tarpeen. Kävin neuvotteluja eri henkilöiden
kanssa heidän osallistumisestaan työryhmän työskentelyyn toukokuussa 2011.

Tuotettava materiaali on suunnattu erityisesti päiväkotien käyttöön. Työryhmään tarvittiin jäseneksi erityisesti varhaiskasvatuksen ammattilaisia. Materiaalin tarkoitus on tukea uskontokasvatusta sekä toimia välineenä päiväkotien ja seurakunnan välisen yhteistyön kehittämisessä. Tällä perusteella minun oli luontevaa pyytää mukaan materiaalin
tuottamiseen seurakuntamme alueella toimivasta päiväkodista lastenhoitaja ja lastentarhanopettaja.

Turun tuomiokirkko tutuksi lapsille -materiaali tukee kirkon perustehtävän, kristillisen
kasvatuksen toteuttamista, tavoitteena on tukea erityisesti lapsen hengellistä kasvua.
Kirkon työssä varhaiskasvatuksen ammattilaisina työskentelevät lastenohjaajat. He tuntevat laajasti lapsen kasvun ja kehityksen kysymyksiä sekä kirkon työn lähtökohtia.
Teologista osaamista ja asiantuntijuutta kirkon työssä edustavat papit. Materiaalin tuottamisessa tarvittiin kokemusta kirkon varhaiskasvatuksesta ja perhetyöstä sekä taitoa
avata teologiaa erityisesti lapselle sopivalla tavalla. Työryhmän jäseniksi tarvittiin siksi
lastenohjaaja sekä pappi.
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Varsinainen tuote tehtiin käytettäväksi Turun tuomiokirkossa, mistä syystä tarvittiin
erityistietoa kirkon historiasta, esineistöstä ja monista yksityiskohdista. Tätä tietoa ja
osaamista työryhmässä edustaisi asiantuntijana parhaiten kirkon vahtimestari-opas. Hänellä olisi hallussa Tuomiokirkossa työkäytäntöihin liittyvät asiat sekä ruohonjuuritason
tieto lapsiryhmien kiinnostuksista, käyttäytymisestä ja kysymyksistä kirkkoretkien yhteydessä.

Oma osallistumiseni työryhmään oli tehtävänä monitahoinen, yhtäältä olin mukana
ryhmässä opinnäytetyöprosessin kautta ja materiaalin tuottajana, toisaalta perhetyönsihteerin ja Tuomiokirkkoseurakunnan työntekijän roolista käsin, vaikkakin tästä tehtävästä olin hankkeen aikana pääosin opintovapaalla.
Ryhmästä muodostui kuusihenkinen, ammattitaitoisten osaajien joukko. Työryhmään
kuuluivat:

Lastenhoitaja Sari Mähönen ja lastentarhanopettaja Taina Tommola
Nahkurinpihan päiväkoti, Turku
Lastenohjaaja Jaana Heinonen
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, Kasvatusasiankeskus
Vahtimestari-opas Marja Routi
Turun tuomiokirkko
Lapsi- ja perhetyön pastori Antti Pajunen ja
Perhetyönsihteeri Tamara Partanen
Turun tuomiokirkkoseurakunta

Elokuussa 2011 ryhmän lopullinen kokoonpano varmistui, sovin tarvittavista yksityiskohdista ryhmän jäsenten esimiestahojen kanssa ja työryhmän ensimmäinen kokoontuminen päätettiin pitää elokuun aikana. Ennen tuota kokoontumista työryhmän jäsenet
saivat sähköpostitse luotettavakseen opinnäytetyöhön liittyvän hankesuunnitelman.

4.3 Kirkosta löytyi monia kiinnostavia kohteita

Työryhmän ensimmäisessä kokouksessa elokuussa sovittiin työkäytännöistä ja työskentelyaikataulusta. Sovittiin, että kokouksia pidettäisiin kerran kuussa. Kokouksien ajan-
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kohdat päätettäisiin aina edellisessä kokouksessa. Yhteyttä pidettäisiin sähköpostin välityksellä. Päävastuun hankkeen etenemisestä todettiin olevan opinnäytetyön tekijällä.

Aiemmin syntyneen idean mukaisesti sovittiin työparityöskentelystä. Tämä mahdollistaisi napakamman työskentelyotteen; yhteisien tapaamisien välissä työparit voisivat
työstää omia osuuksiaan. Työparit jakautuivat seuraavasti: päiväkodin edustajat Taina
Tommola ja Sari Mähönen muodostivat yhden parin, Tuomiokirkon vahtimestari-opas
Marja Routi ja perhetyön pappi Antti Pajunen muodostivat toisen parin ja kolmannen
parin muodostivat lastenohjaaja Jaana Heinonen sekä tämän opinnäytteen tekijä.

Ensimmäisessä tapaamisessa esittelin tarkemmin työryhmälle ideaani materiaalikansion
tuottamisesta. Hyvin aikaisessa vaiheessa kansion rakenteeksi oli mielessäni muotoutunut ajatus eri kohteita esittelevistä ”pahveista”. Näiden sisällölliseen tuottamiseen haastoin työryhmän jäseniä produktion puitteissa.

Sisällöllisenä tavoitteena oli, että esittely kustakin kohteesta olisi lyhyt ja selkeä. Varhaiskasvatuksen tavoitteiden mukaisesti oppimisen ilo ja yhteistoiminnallisuus, tutkiminen ja uusiin asioihin tutustuminen tulisi tuotoksessa huomioida. Elämyksellisyyttä päätettiin hyödyntää holistisen, kaikki aistit huomioivan ajattelun kautta. Havainnollisuuden lisäämiseksi materiaalissa olisi hyvä käyttää valokuvia.

Työskentelyn tarkoituksena oli tuottaa neljästä kuuteen eri kirkon kohdetta esittelevää
”pahvia”. Erityisen laajaa materiaalikansiota tässä opinnäytetyössä ei olisi resurssien
rajallisuuden takia mahdollista tuottaa.

Kukin työpari valitsi työstettäväkseen kaksi kohdetta. Kirkon monista kiinnostavista
yksityiskohdista tai merkittävimmistä asioista oli valittava sellaiset, joiden työstäminen
olisi mielekästä ja riittävän helppoa. Tärkeää oli valita kohteet niin, että ne olisivat lapsen mielestä kiinnostavia ja luontevasti ulottuvilla. Yhdessä pohtien saatiin valittua tarkoitukseen sopivat kohteet, vaikka mahdollisista vaihtoehdoista olikin runsaudenpula.
Työparien tehtävänä oli koota tietoa kohteistaan esittelykortin pohjaksi. Lisäksi tehtävänä oli pohtia myös erilaisia elämyksellisiä ja kokemuksellisia ideoita esittelyn tueksi.
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Tavoitteena oli, että materiaali olisi testattavissa marraskuun lopussa. Tämän jälkeen
koottaisiin palautetta ja tarvittaessa muokattaisiin aineistoa. Tavoitteeksi asetettiin materiaalin saaminen valmiiksi joulukuussa 2011. Aikataulua rytmittivät paljolti opinnäytetyön tekemiseen liittyvät aikataulutukset.

Laadukkaan tuotteen aikaansaamiseksi tarvittiin työryhmän tueksi osaajia, jotka vastaisivat materiaalin ulkoasusta. Lisäksi tarvittiin käsikirjoittaja esittelytekstien saamiseksi
yhdenmukaiseen muotoon. Työryhmän sisällä ei ollut esim. valokuvaukseen tai materiaalin taittamiseen liittyvää erityisosaamista. Käymieni neuvotteluiden seurauksena
hankkeen alkuvaiheessa varmistui, että Tuomiokirkkoseurakunnan perhetyön vuoden
2011 toimintamäärärahasta olisi maksettavissa käsikirjoittamisesta ja valokuvaamisesta
aiheutuvat kohtuulliset kulut.

Hankeen vastuuhenkilönä etsin ryhmäämme täydentämään sopivat ammattilaiset. Työryhmä sai työskentelynsä tueksi syyskuussa mukaan valokuvaajan ja käsikirjoittajan,
tuotteen valmistumisen loppuvaiheessa myös taittajan. Taittajana toimi seurakuntien
kasvatusasiainkeskuksen työntekijä. Tähän työhön käytetty aika huomioitiin hänen työajassaan, näin Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kasvatusasiainkeskus osallistui
hankkeeseen maksamalla mm. taittajan palkan.

4.4 Esittelykortit valmistuvat

Työskentely eteni suunnitelmien mukaisesti. Työryhmä kokoontui elokuusta 2011 lähtien noin kuukauden välein, yhteensä viisi kertaa. Ideaa materiaalikansion tuottamisesta
pidettiin alusta lähtien hyvänä, liikkeelle lähdettiin kiinnostuneina ja innostunein mielin.
Työryhmä oli motivoitunut työskentelemään hankkeen parissa. Työnjako tuntui mielekkäältä ja parityöskentely toimivalle tavalle edetä materiaalin tuottamisessa.

Merkittävää oli saada syyskuussa työryhmään mukaan kirjailija Tytti Issakainen, joka
toimi hankkeessa käsikirjoittajana. Käsikirjoittajan saaminen ryhmään varmisti esittelykortteihin kautta linjan ”saman äänensävyn”, kun kirjoittajana olisi yksi henkilö. Samalla kirjoittamiseen liittyvät paineet jäivät työpareilta pois. Erityisesti opinnäytetyön teki-
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jänä koin helpotusta, koska olin varautunut siihen, että tekstien kokoaminen ja muokkaaminen lopulliseen muotoonsa saattaisi jäädä minun tehtäväkseni.

Tavatessamme kokouksissa arvioimme syntynyttä aineistoa. Pohdimme sisältöjä, teimme tarkentavia kysymyksiä, täsmensimme yksityiskohtia ja pyrimme arvioimaan, kuinka erilaiset ideat toimisivat käytännössä lapsiryhmän kanssa. Materiaalin tuottamisessa
halusimme hyödyntää kirkkopedagogiikan lähtökohtia, jossa lapselle ominainen tapa
oppia kokemuksen ja elämyksien kautta otetaan huomioon. Kirkkopedagogiikan sekä
esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen arvopohjissa on yhtenevyyttä: kokonaisvaltaisuus,
elämyksellisyys, kiireettömyys ja vuorovaikutus olivatkin lähtökohtina aineistoa työstettäessä.

Työryhmässä pohdittiin monessa yhteydessä esittelykorttien selkeyttä ja käsitteiden
ymmärrettävyyttä. Korttien lauseiden tulisi olla kirjoitettu riittävän lyhyiksi ja outoja
käsitteitä tulisi avata. Kokonaisuudessaan kortissa ei saisi olla liikaa tekstiä. Tärkeänä
pidettiin sitä, ettei kaikki esittelykortissa oleva tieto olisi ”liian pitkälle pureskeltua”,
jotta lapsen omalle oivaltamiselle jäisi myös tilaa.

Tuotettavan materiaalin tavoitteena on tukea varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmien
mukaista uskontokasvatusta, erityisesti kristillistä kasvatusta. Tavoitteena on myös lisätä lasten ja heitä ohjaavien aikuisten kiinnostusta kirkkoa ja seurakuntaa kohtaan. Työryhmässä käytiin keskustelua tunnustuksellisuudesta. Pohdittiin muun muassa sitä, missä määrin hengellisten laulujen, rukouksien tai muun hartaudellisen aineiston käyttäminen olisi tuotettavassa materiaalissa perusteltua. Päädyimme ratkaisuun, jossa kristilliseen uskoon keskeisesti liittyvät asiat tuodaan esittelykorteissa esille, kuten rukous tai
kaste. Asiat esitetään sellaisessa muodossa, että ne eivät sisällä tunnustuksellisuutta.
Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että lähetyskynttelikön luona voidaan kertoa, mitä rukoileminen tarkoittaa, mutta varsinaista rukousta ei esittelykortissa ole.
Ryhmää ohjaavan aikuisen on mahdollista oman harkintansa mukaan päättää, onko jossakin tilanteessa vaikkapa tutun ”Jumalan kämmenellä” -virren laulaminen mahdollista.

Erityistä nimikkohahmoa tai kehyskertomusta Turun tuomiokirkko tutuksi lapsille hankkeessa ei hyödynnetty. Usein lapsille suunnatussa materiaalissa käytetään lasta tai
ihmismäisiä piirteitä saanutta eläintä kertojana ja kokijana. Myös kehyskertomukset

29
liittyvät useisiin lapsille suunnattuihin esittelykierroksiin. Valinta nimikkohahmon ja
kehyskertomuksen pois jättämisestä oli tietoinen. Toisaalta siksi, että korttien rakenne
säilyisi yksinkertaisena ja selkeänä, sekä siksi ettei hahmoon tai kertomukseen tutustuminen veisi liiaksi aikaa ryhmää ohjavalta aikuiselta. Erityisesti valintaan päädyttiin
siksi, että ajattelimme työryhmässä kirkon itsessään puhuvan puolestaan.

Valokuvaaja Timo Jakosen kanssa yhteistyö hoitui opinnäytetyöntekijän kautta. Kuvakulmissa huomioitiin erityisesti se, että tuote on suunnattu lapsiryhmien käyttöön, Timo
kuvasikin kohteita kyykyssä ja matalalta. Prosessin edetessä työryhmä sai arvioitavakseen 2–6 kuvaa / esittelykohde. Kuvista valittiin parhaat käytettäväksi tuotettavassa materiaalissa.

Tärkeä linjaus materiaalin tuottamisessa liittyi kirkon vahtimestari-oppaiden työhön.
Työryhmässä tiedostettiin se, ettei esittelykorttien käyttäminen kirkossa poista lapsiryhmiltä sitä upeaa mahdollisuutta, että he saavat halutessaan tutustua kirkkoon asiantuntevan, lapsiryhmien opastamisesta nauttivan kirkon työntekijän opastamana. Tuotettu
materiaali ei kilpaile esim. perinteisten enkelikirkkokierroksien kanssa vaan on tuotettu
käytettäväksi opastuskierrosten rinnalla.
Alkuvaiheessa hanke kulki työnimellä ”Kirkkoprojekti” ja ”Tervetuloa Tuomiokirkkoon”. Emme olleet nimityksiin tyytyväisiä, mutta totesimme, että nimi varmaankin
muotoutuu työn edetessä. Näin tapahtuikin: lokakuun kokouksessa sovimme käyttävämme hankkeesta nimitystä ”Tuomiokirkko tutuksi”. Myös esittelykortti -ilmaus muotoutui prosessin edetessä. Alkuun työryhmässä puhuttiin pahveista ja kansion sivuista,
mutta joulukuuhun mennessä oli ilmaukseksi jäänyt käyttöön ”esittelykortti”.

Seurakuntayhtymän monistamon työntekijän Jari Holttisen ohjaamana päädyttiin esittelykorteissa käyttämään Folex ”Longlife pro matt white opaque 265 colour laser printer
& copier filmiä”. Tällä valinnalla esittelykorttien laminointi tai päällystäminen kontaktimuovilla jäi pois, koska painomateriaali oli suoraan käytettävissä esittelykorttina. Valittu painomateriaali lisäsi entisestään tuotteen käyttökelpoisuutta. Nyt käyttöön valittu
”longlife” tulostusfilmi on nimensä mukaisesti pitkäikäinen muovimaisuutensa takia ja
lisää tuotteen käyttöikää.
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Aikataulussa tapahtui kokonaisuutta ajatellen pieni muutos. Kun työryhmässä huomattiin, ettei materiaali ole vielä lokakuun tapaamisessa riittävän valmis, oli järkevää jatkaa
rauhassa aineiston työstämistä ja siirtää testiryhmät marraskuusta tammikuuhun. Päiväkotien ja päiväkerhojen toimintavuotta ajatellen joulukuu ei ollut testiryhmien kirkkoretkien järjestämiselle tai palautteen kokoamiselle hyvä ajankohta. Aikataulussa oli
mahdollista siirtää palautteen kokoaminen tammikuuhun 2012.

Esittelykorttien tekstien valmistuttua joulukuussa tuli ajankohtaiseksi etsiä aineiston
lopulliseen muotoon saamiseksi taittaja. Tuomiokirkko tutuksi – materiaali jalostui entisestään, kun Jani Käsmän tekemän taiton myötä tuotteelle saatiin tyylikäs ulkoasu. Jälleen kerran ammattilaisen käyttäminen oli onnistunut valinta.

Työskentely kiteytyy yhden työryhmäläisen loppuvaiheen palautteeseen hankkeesta:
”Se mitä lähdettiin tekemään, tuntui hyvälle ja sitä tehtiin. Ei ollut tarvetta suuriin muutoksiin tai korjauksiin.”

Produktion loppuvaiheessa, tammikuussa 2012, sain ajatuksen kysyä arkkipiispalta tervehdystä kansioon. Alkuun asia tuntui luontevalta ja innostavalta, hyvinhän piispa voisi
tervehtiä lapsia ja rohkaista aikuisia tuomaan lapsia kirkkoon! Ajatuksen edetessä aloin
jännittää sitä, ”kurkotanko turhan korkealle” – onko tämä arkkipiispan ”toimialaan kuuluvaa”. Päätin kuitenkin ottaa asiasta selvää ja eri vaiheiden kautta saimme helmikuussa
arkkipiispa Kari Mäkisen tervehdyksen liitettäväksi kansioomme. Piispan tervehdyksen
päätöslause ryhdittää omalta osaltaan tuotettua aineistoa, tämän ajatuksen toteutumisestahan ”Tuomiokirkko tutuksi” -hankkeessa on kyse: ”Astu rohkeasti Turun tuomiokirkkoon”.

4.5 Upea tuote!

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän tiedotustoimistossa kiinnostuttiin Turun tuomiokirkko tutuksi lapsille -hankkeesta. Kävin esittelemässä tuotetta tiedotuksessa helmikuun alussa 2012. Erilaisista yhteistyöhankkeista sovittiin tiedotuspäällikkö Paula Heinon kanssa.
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Materiaalin lopullisesti valmistuttua pidettiin tiedotustilaisuus, joka oli myös materiaalin ”julkistamistilaisuus” ja ”virallinen käyttöönotto”. Lisäksi työryhmän työskentelyn
päättäminen oli mielekästä sopia samaan yhteyteen.

Tiedotustoimisto liittyi hankkeeseen sitoutumalla aineistoa koskevaan käännättämiseen
ruotsiksi ja englanniksi. Asiaa koskevat järjestelyt ja kustannukset tästä hoidetaan tiedotusyksikön kautta.

Tiedotustilaisuus järjestettiin Tuomiokirkon sakastissa 13.3.2012. Lehdistötiedote (liite
1) lähetettiin tiedotustoimiston yhteyksien kautta ja paikalle saapui edustajia useammasta eri tiedotusvälineestä. Paikalla olivat Turun Sanomien ja Turun Seudun TV:n toimittaja, YLE Turun toimittaja, Aamuset-lehden toimittaja, YLE Radio Vega Åbolandin
toimittaja sekä Radio Sadan toimittaja. Lisäksi paikalla oli seurakuntayhtymän tiedottaja ja tiedotuspäällikkö Paula Heino.

Tilaisuudessa olivat paikalla työryhmän jäsenistä Marja Routi, Jaana Heinonen, Taina
Tommola ja käsikirjoittaja Tytti Issakainen sekä Tamara Partanen. Tilaisuuden aluksi
Paula Heino toivotti kaikki osallistujat tervetulleiksi ja opinnäytetyön tekijänä esittelin
hankkeen. Jaana Heinonen luki arkkipiispa Kari Mäkisen tervehdyksen, ja Marja Routi
ja Tytti Issakainen kuvasivat työskentelyprosessia.

Kirkkoon oli kutsuttu myös esikoululaisten ryhmä Nahkurinpihan päiväkodista. Tiedotustilaisuutta jatkettiin siten, että Taina Tommola esitteli kirkossa lapsiryhmälle kaksi
esittelykorttien kohdetta. Toimittajat saivat mahdollisuuden autenttisessa tilanteessa
kuvata ja haastatella lapsia.

Hanke sai tiedotusvälineiden kautta mukavasti huomiota, mm. kaupunkilehti Aamuset
julkaisi asiaa koskevan jutun ja Turun seudun TV:ssä uutisoitiin lasten kirkkoretkestä.
Tiedotustilaisuuden päätyttyä antamani haastattelut sekä Radio Sadalle että Ylen kanavalle julkaistiin. Kotimaa24.fi:n toimittaja otti asian tiimoilta minuun julkistamispäivänä puhelimitse yhteyttä ja verkkosivuilla julkaistiin hankkeesta tiedonanto. Turun ja
Kaarinan seurakuntayhtymän verkkosivuilla asiasta tiedotettiin myös ja esiteltiin kuvan
kera Turun tuomiokirkko tutuksi lapsille -materiaalia.
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Varsinaisen lehdistötilaisuuden jälkeen juhlistimme työryhmän kanssa materiaalin valmistumista ja aineiston julkistamista yhteisellä lounaalla. Lounaan yhteydessä ojensin
kaikille hankkeessa mukana olleille tekijäkappaleet Tuomiokirkko tutuksi materiaalikansiosta sekä ”kukkapaketin asemesta” Tuomiokirkko-piparkakkumuotin lahjapakkaukset.
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5 HANKKEEN ARVIOINTI

Turun tuomiokirkko tutuksi lapsille -materiaalin testasi kolme lapsiryhmää ohjaajiensa
kanssa. Saatu palaute oli kiittävää ja lapsia ohjanneet aikuiset olivat valmiita suosittelemaan materiaalin käyttöä myös toisille. Hankkeelle asetetut tavoitteet saavutettiin,
materiaalikansiosta tuli laadukas ja käyttökelpoinen, se syntyi suunnitellussa aikataulussa. Vastaava materiaali olisi tuotettavissa myös muihin kirkkoihin. Materiaalin esittelyn
osalta ja käytön lisäämiseksi on tehty suunnitelmia.

5.1. Palaute koottiin testiryhmiltä

Ennen materiaalin varsinaista julkistamista aineistoon tutustui kirkkoretkiensä yhteydessä kolme testiryhmää, joilta saatiin palautetta materiaalin käytöstä. Ryhmiä ohjanneiden aikuisten palaute koottiin tarkoitusta varten laaditulla kyselykaavakkeella (liite
2). Lasten kokemuksia kirkkoretkestä koottiin piirustuksien avulla. Lisäksi työryhmä
arvioi materiaalin kokouksessaan testiryhmien jälkeen. Seuraavassa on esitetty kooste
saadusta palautteesta:

Korttien ulkoasu ja tekninen laatu: Esittelykortit ovat ulkoasultaan hyvät ja edustavat. Valittua A4-kokoa ja materiaalia pidettiin annetussa palautteessa käytännöllisenä.
Valokuvat ovat selkeitä ja kannustavat etsimään eri esittelykohteita. Hämärässä kirkossa
tekstin lukeminen saattaa olla vaikeaa. Kysymysten ja tekstijaottelun taittoa toivottiin
selkeämmiksi.

Kortit toiminnan tukena: Lasten ikä vaikuttaa korttien käyttöön merkittävästi. Esikoululaisten kanssa kohteita jaksettiin tutkia enemmän ja pidempään, pienimpien lasten (3–
4-vuotiaat) kanssa tietoa ja kohteita kannattaa käydä läpi vähemmän. Palautteen mukaan
sopiva määrä kortteja yhdellä kertaa on 2–3, tällöin retki kestäisi puolesta tunnista yhteen tuntiin. Osaan esittelykorteista liittyy oheistusta (lähetyskynttelikön kynttilä) tai
toimintatavoista sopimista (uusi kastemalja), minkä vuoksi onnistunut vuorovaikutus
kirkon vahtimestari-oppaan kanssa on tärkeää.
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Esittelykohteita pidettiin kiinnostavina ja korttien tekstisisältöä sopivana, toiminnallisuus koettiin hyvänä. Tieto löytyy korteista helposti. Mahdollisuuksien mukaan suuri
lapsiryhmä kannattaa jakaa pienemmiksi tiimeiksi kohteisiin tutustuttaessa.

Idea on onnistunut ja Turun tuomiokirkko tutuksi lapsille -materiaali palvelee tarkoituksessaan. Lapset keskustelivat, kyselivät lisää ja keskustelu jatkui päiväkodissa ja kerhossa sekä myöhemmin kotona. Tämä osoittaa käynnin olleen vaikuttava kokemus.
Kortit ovat hyvä keino kirkkoon tutustumisessa.

Kehittämisideoita: Testattua materiaalia oltiin valmiita suosittelemaan toisillekin. Palautteessa toivottiin materiaali ohjaajalle etukäteen tutustuttavaksi. Mikäli esittelykortteja tuotettaisiin tulevaisuudessa lisää, toivottiin aiheiksi mm. saarnastuolia, fossiileita
lattiassa ja kissan tassun jälkiä, jotka löytyvät kirkosta. Ritarit ja hautamuistomerkit
sekä kauniit lasimaalaukset kiinnostivat myös. Kerronnallisuutta ja toiminnallisuutta
tulisi edelleen sisällyttää kortteihin. Kirkkoretkille toivottiin myös pitkänmatkalaisille
osoitettavaksi eväiden syöntipaikka.

Lasten piirustukset: Lapset tekivät retken jälkeen piirustuksia Tuomiokirkosta. He
kuvasivat sanallisesti töitään ja nämä ajatukset päiväkotiryhmän aikuinen kirjasi ylös
täydentämään lasten piirustuksia. Työryhmä sai nähtäväkseen yli kolmekymmentä työtä. Esiin nousivat konkreettiset kokemukset:
”Mä tykkäsin ovesta koska se oli niin iso. Sit mä tykkäsin kirkon tornista,
kun se oli niin korkee. Mä pidin ovea auki ja se oli painava.” (6-vuotias
tyttö)
”Se pylväs. Se oli hienoa että näin vähän lapsia pystyi menemään sen ympäri.” (7-vuotias tyttö)
”Mä tykkäsin kyntteliköstä. Mä ajattelin äitiä, kun kynttilä oli sytytetty.”
(6-vuotias tyttö)
Tiedot jäivät myös lasten mieleen:
”Se on vaan ovi. Kiinnostava juttu oli se palo ja että ovi oli uusi.”
(6-vuotias poika)
”Kuvassa on kastemalja. Se on tehty kalkkikivestä. Sitä sai koskettaa.”
(5-vuotias poika)
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Lapsen oma liittyminen asiayhteyteen nousi erityisesti pienempien lasten töissä tärkeänä
esille:
”Tässä ovat kirkon rappuset ja meidän ryhmä menossa kirkkoon.”
(4-vuotias tyttö)
” Tässä kirkon sisäovi ja minä ja J, me olimme pareja retkellä.”
(5-votias poika)
Piirustusten kautta työryhmälle välittyi käsitys, että moniin yksityiskohtiin kiinnitettiin
kirkossa paremmin huomiota, kuin tavallisella kirkkokäynnillä olisi ehkä tullut tehtyä.
Kirkon ovi olisi ”vain ovi” tai pylväs vain ”joku pylväs”, ellei korttien ohjaamana näihin olisi tullut kiinnittäneeksi tarkemmin huomiota. Piirustukset olivat hellyttäviä ja
monessa työssä näkyi ”antaumuksellisuus” – kirkkoretki oli selvästikin ollut usealle
lapselle hyvä kokemus.

5.2 Työlle asetetut tavoitteet saavutettiin

Hankkeessa tuotettiin malli materiaalista käytettäväksi Turun tuomiokirkkoon tutustuttaessa. Uusi väline päiväkotiyhteistyön lisäämiseksi on nyt olemassa. Hankkeen päätavoite saavutettiin. Myös sisällölliset tavoitteet täyttyivät. Ulkoasua ja käyttökelpoisuutta
koskevan palautteen osalta kommentit olivat kannustavia. Käytännön tilannetta helpottaisi se, että materiaali olisi, ohjaajan niin halutessa, luettavissa etukäteen.

Esittelykortit luovat edellytyksiä uskontokasvatuksen toteuttamiseen. Kortit esittelevät
keskeisiä kristinuskoon liittyviä aiheita kuten joulu, pääsiäinen, Jeesus, rukous ja kaste.
Näiden teemojen kautta kortit palvelevat luonnollisesti myös kirkon perustehtävän, kristillisen kasvatuksen toteuttamisessa. Saadun palautteen perusteella testiryhmät kokivat
esittelykohteet kiinnostaviksi - kiinnostuksen kirkkoa kohtaan voi tämän perusteella
olettaa lisääntyvän.

Lasten keskinäinen yhteistoiminnallisuus, uusiin asioihin tutustuminen ja oppimisen ilo
toteutuu aineistoa käytettäessä. Varhaiskasvatussuunnitelman orientaatioiden tarkoituksena on sellaisten välineiden ja valmiuksien hankinnan aloittaminen, joiden avulla lapsi
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vähitellen pystyy perehtymään, ymmärtämään ja kokemaan ympäröivän maailman monimuotoisia ilmiöitä. Esittelykorttien idea ja sisällöt tukevat tätä tarkoitusta.

Turun tuomiokirkko tutuksi lapsille -materiaali nivoutuu myös esiopetuksen oppimiskäsitykseen. Ajatus oppimisesta aktiivisena prosessina, joka sisältää myös ongelmaratkaisua, toteutuu materiaalia käytettäessä. Lapsiryhmää ohjaava aikuinen saa esittelykorteista tietoa sekä ideoita toiminnallisiin tehtäviin. Esiopetuksen työtavat esim. kokeileminen
ja tutkiminen sekä toimiminen vuorovaikutuksessa aikuisten ja vertaisryhmän kanssa on
huomioitu tuotetussa materiaalissa.

Testiryhmien ohjaajilta saadun palautteen perusteella idea esittelykorteista on toimiva.
Tuotettu materiaali soveltuu erinomaisesti käytettäväksi päiväkotiryhmien vieraillessa
omatoimisesti Tuomiokirkossa. Toiminnallinen potentiaali saavutettiin hyvin, kortit
toimisivat, jos niitä käytettäisiin. Tärkeimmän eli toiminnallisen tavoitteen saavuttamisen edellytyksenä kuitenkin on, että tuotettu materiaali saadaan aktiiviseen käyttöön.

Hankkeelle asetettujen tavoitteiden mittaaminen kaikilta osin ei tässä vaiheessa ole
mahdollista. Ajan kuluessa saadaan selville, innostuvatko päiväkotiryhmät tutustumaan
omatoimisesti Tuomiokirkkoon ja käyttämään materiaalia. Syntyneen tuotteen käytölle
asetettuihin tavoitteisiin yltäminen selviää materiaalin käytön myötä. Tärkeimmän eli
toiminnallisen tavoitteen saavuttaminen riippuu siitä aktiivisuudesta, jolla seurakunta
kortteja hyödyntää.

5.3 Sovellettavuus ja siirrettävyys

Materiaali on alkujaan tuotettu Turun tuomiokirkkoseurakunnan tarpeisiin ja erityisesti
seurakunnan perhetyön käyttöön. Käyttäjäkunnaksi on helposti ajateltavissa kuitenkin
paljon laajempi joukko. Turun tuomiokirkko, Suomen kansallispyhäkkö, ei ole ainoastaan ”paikallisseurakunnan oma kirkko”, vaan koko kaupungin – ja valtakunnallisestikin merkittävä – kirkko. Vaikka materiaalia tuotettaessa ajateltiin päiväkotiryhmiä
Tuomiokirkkoseurakunnan alueella, on materiaali hyödynnettävissä laajemminkin. Mikä tahansa turkulainen tai Turkuun retkelle tuleva lapsiryhmä voi ottaa materiaalin käyttöönsä kirkkoon tullessaan. Materiaalia tuotettaessa ajateltiin käyttäjäksi lapsiryhmää
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ohjaajansa kanssa, mutta samanaikaisesti tavoiteltiin sitä, että myös pienempi ryhmä –
perhe tai vaikka serkukset mummin kanssa – voisivat materiaalia hyödyntää. Yhtä lailla
materiaali soveltuu aikuisen ja lapsen kahdestaan toteutetulla kirkkoretkellä käytettäväksi.

Lähtökohtaisesti materiaali on tehty lapsille. Esittelykorttien kuvaukset ja toiminnalliset
ideat toimivat parhaiten alle kouluikäisten lasten kanssa. Alkuperäisestä tarkoituksesta
huolimatta Turun tuomiokirkko tutuksi lapsille -esittelykortit soveltuvat hyvin käytettäväksi myös alakoululaisten tai erityislasten kanssa. Saadun palautteen perusteella moni
aikuinenkin on innostunut tuotetusta materiaalista ja löytänyt Tuomiokirkkoon tutustuessaan uusia näkökulmia ja saanut uutta tietoa. Lapsille tuotettu materiaali soveltuu mukaillen käytettäväksi myös aikuisten kanssa.

Idea materiaalikansiosta on siirrettävissä myös muualle. Vastaavanlaisen kansion kuvallisine esittelykortteineen pystyisi mielestäni hyvin tuottamaan muistakin kirkoista. Kirkon ei välttämättä tarvitse olla vanha tai ulkoasultaan erityinen. Kaikista kirkoista löytyy sellaisia kristinuskoa ja seurakunnan elämää kuvaavia kohteita, joita voidaan lähteä
työstämään kirkkopedagogiikkaa hyödyntäen esittelykorteiksi tämän opinnäytetyön
idean mukaisesti. Kirkon esittelykortteja voidaan laatia hyvinkin pelkistetysti. Tällöin
voidaan keskittyä esimerkiksi siihen, mitä kirkossa tapahtuu (Issakainen 2005b, 160).

Eri hiippakuntien tuomiokirkoista sekä monien seurakuntien pääkirkoista tällainen tai
tätä vastaava aineisto olisi perusteltua laatia. Kirkon varhaiskasvatuksen lähtökohtia
ajatellen – perheiden kristillisen kasvatuksen ja lapsen turvallisen kokonaiskasvun tukeminen – voisi kirkkoon ja seurakuntaan tutustumisen edellytyksiä lisätä esimerkiksi
kirkkoretkien kautta. Tällöin kirkkoon tutustumiseksi lapsen kanssa on perusteltua järjestää lapsilähtöiset mahdollisuudet. Kirkkopedagogiikka tarjoaa hyvät edellytykset
onnistuneen kirkkoretken luomiselle.

Mikäli materiaalikansio ja esittelykortit päätettäisiin tuottaa johonkin kirkkoon, tarvittaisiin aineistoa työstämään innostunut ja asiaa tunteva työryhmä. Kyseessä olevaan
kirkkoon sekä teologiaan liittyvää tietoa ja lapsen kasvun sekä kehityksen tuntemista
tulee olla riittävästi. Hankkeen toteuttamiseksi olisi syytä varata resursseja työryhmän
työskentelyyn ja käyttää materiaalin tuottamisessa ammattikuvaajaa, käsikirjoittajaa
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sekä taittajaa. On hyvä ottaa huomioon myös painokustannukset laadukkaan tuotteen
saamiseksi.

Kannustan seurakuntien perhetyötä rohkeasti ottamaan käyttöön seurakunnan työntekijöiden ja vapaaehtoisten osaamista – vastaavanlaisen hankkeen toteuttaminen on innostava ja materiaalin tuottaminen palkitsevaa. Kirkkoretki on lapselle elämys!

5.4 Tulevaisuuden suunnitelmat

Materiaali on herättänyt paljon kiinnostusta ja sen jatkokäytöstä on laadittu suunnitelmia.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän tiedotus huolehtii Turun tuomiokirkko tutuksi
lapsille -aineiston verkkojulkaisusta. Materiaali tullaan kevään 2011 aikana julkaisemaan seurakuntayhtymän verkkosivuilla, mistä se ladattavissa käyttöön pdf-tiedostona.
Lisäksi tiedostuksen huolehtiessa materiaalin kääntämisestä englannin- ja ruotsinkielelle
avautuu lisää uusia käyttömahdollisuuksia. Esittelykortit tarjoavat myös niille kansainvälisille matkailijoille, jotka ovat perheenä liikkeellä, lapsilähtöisen tavan tutustua arvokkaaseen matkailukohteeseen.

Tämän lisäksi tiedotus julkaisee aiheesta paikallisessa noin kuukausittain ilmestyvässä
joka talouteen jaettavassa (painos 105 000 kpl) Kirkko ja me -lehdessä artikkelin. Toukokuussa ilmestyvässä ”keskiaukean jutussa” kerrotaan lapsiryhmän kirkkoretkestä ja
samalla esitellään Turun tuomiokirkko tutuksi lapsille -hanke. Lehtijutun myötä lukijoiden tietoon tulee nyt tuotettu materiaali ja tämän kautta voi olettaa käytön laajenevan
entisestään.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kasvatusasiankeskus on päättänyt painattaa tuotetusta materiaalista muokatun 3–4 esittelykortin vihkosen. Hanke liittyy kasvatusasiainkeskuksen 50-vuotisjuhlaan. Tämä vihkonen lähetetään jokaiseen turkulaiseen päivähoitoyksikköön helmikuussa 2013. (Yhteensä jakelu koskee noin 90:tä tahoa. Näistä
n. 50 on kunnallisia ja n. 40 yksityisen sektorin ylläpitämää päivähoidon palveluntuotta-
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jaa.) Tarkoituksena on kannustaa ohjaajia tuomaan lapsiryhmiä retkelle Tuomiokirkkoon.

Omana haaveenani on, että kansioon saataisiin nyt tuotetun mallin innostamana lisää
esittelykortteja. Turun tuomiokirkossa on kymmeniä kiinnostavia kohteita, joista kannattaisi mielestäni laatia esittelykortti. Lisäkorttien tuottamisessa voisi olla tavoitteena
vuosittain tehdä nyt tuotettua aineistoa vastaava määrä. Toisaalta voisi olla järkevää
varata riittävät resurssit (työtiimi, kuvaaja, käsikirjoittaja, taittaja + työaikaa ja palkkiot)
30 uuden kortin tuottamiseksi yhdellä kertaa.

Tuomiokirkkoseurakunnassa voidaan pohtia, olisiko uusia seurakuntaan muuttavia lapsiperheitä mahdollisuus tervehtiä vastaavanlaisella vihkosella, jonka kasvatusasiankeskus päiväkoteihin lähettää. Työn alla jatkossa on se, kuinka nyt tuotettua materiaalia
voitaisiin hyödyntää seurakunnassamme ehkä laajemminkin.

Turun kristillisessä opistossa on mahdollista suorittaa suntion opinnot sekä perhetyön
tutkinto. Tulevaisuuden yhtenä visiona ja mahdollisuutena mieleeni juontui myös ajatus
siitä, että materiaaliin tutustuminen voisi toimia ekskursiona paikkakunnalla opiskeleville, tuleville kirkon alan ja kasvatuksen työntekijöille. Idea voisi näin jäädä itämään ja
erilainen retki kirkkoon voisi toteutua joskus jossakin muualla nyt opiskelevan työskennellessä lasten parissa.
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6 POHDINTA

Tuomiokirkko tutuksi materiaalin tuottaminen oli motivoivaa ja innostavaa. Nautin työtiimissä työskentelystä ja siitä onnistumisen kokemuksesta, kun prosessin myötä materiaali jalostui idea-asteelta upeaksi tuotteeksi. Työryhmä oli toimiva ja innostunut työstään, eri alan ammattilaisten kanssa oli opettavaista työskennellä.

Varsinaisen työryhmän kokoaminen oli jo olemassa olevien yhteyksieni kautta suhteellisen helppoa. Esittelin ideani ja kysyessäni eri henkilöitä työryhmään, he suostuivat
mielellään. Työryhmän jäsenet olivat mukana oman työnsä puitteissa, erillistä korvausta
ei kenellekään maksettu. Ajattelen, että työskentelyyn sitouttaminen onnistui hyvin siksi, että hankkeella oli selkeä aikataulu ja hankkeen laajuudesta oli kaikilla riittävästi
tietoa. Ryhmän tukena työskennelleiden ammattilaisten valitsemista pidin haastavana,
koska en ennestään tuntenut sopivia henkilöitä. Kustannukset oli pidettävä kohtuullisina
ja ammattilaisten palkkataso ei alun perin ollut tiedossani. Neuvottelut eri osapuolien
kanssa johtivat hyvään lopputulokseen.

Arvelen, että työryhmän innostamisessa ja motivoinnissa olin omimmillani. Hyvään
työskentelyyn ja ryhmäprosessiin tulisi liittyä luonnollisena osana toisten osaamisen
arvostaminen, vastuu omasta tehtävästä ja toisaalta yhteiseen tavoitteeseen suuntaaminen. Tässä ryhmämme toimi onnistuneesti. Minulla oli lisäksi hyvät yhteydet kuvaajan,
käsikirjoittajaan, taittajaan ja monistamon henkilöstön kanssa – yhteistyö sujui moitteettomasti. Oli onni saada työryhmään taitava joukko ja työskentelyn tueksi pätevät ja
osaavat tekijät.

Opinnäytetyöprosessiin osana kuulunut hankesuunnitelma oli tueksi ja toimiva väline
produktityöskentelyssä. Aikatauluun sidottu opinnäytteen valmistuminen pakotti eri
yhteyksissä toimimaan hankkeen etenemiseksi, vaikka henkilökohtaiset mahdollisuuteni
työskentelylle eivät aina olleetkaan parhaimmat.

Tulevaisuudessa työhöni liittyvissä erilaisissa hankkeissa minun kannattaa varata aikaa
työn tarkoituksen ja tavoitteiden pohtimiselle ja täsmentämiselle. Tässä hankesuunnitelma on hyvä väline. Työskentelysuunnitelman teko, toimintaympäristön sekä mahdol-
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listen riskien arvioiminen ja kirjaaminen antaa ryhtiä työskentelyille. Jos kyseessä on
pienehkö produktio, voi kirjauksen tehdä vaikka ”ranskalaisin viivoin”, mutta mitä suuremmasta hankkeesta on kyse, sitä tärkeämpää on tiedostaa eri tavoin se, mitä ollaan
tekemässä ja miksi. Erilaisten hankkeiden edetessä on mahdollista suunnata työskentelyä hankesuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden mukaisesti. Hankesuunnitelma auttaa
selkiyttämään prosessia itselleen. Vaikka alitajuisesti perusteet ja pohja olisivatkin kunnossa, ylöskirjaaminen antaa kivijalan omalle – ja mahdollisen työryhmän – työskentelylle.

Työ eteni sykäyksittäin. Mikäli kyseessä ei olisi ollut opinnäytetyön tekeminen, olisikohan työskentelyssä ollut toisenlainen vire? Opinnäytetyöprosessin päällekkäisyys hankkeen tuottamisessa oli välillä raskasta. Toisinaan oli haastavaa huolehtia asioista suhteessa opinnäytetyöhön, kun materiaalin tuottamisessa oli ”täysi vauhti päällä”. Toisaalta silloin kun materiaalin tuottamisen osalta oli tilaisuus hengähtää, saattoi opinnäytetyöhön liittyä erilaisia velvoitteita. Koin tämän työlääksi.

Oma prosessini oli välillä eri kohdassa työryhmän jäsenten työskentelyn kanssa. Tämän
tiedostaminen mahdollisti oman työskentelyn suuntaamista sellaisiin asioihin, joissa
työryhmän tuki ei ollut välttämätöntä.

Aikataulu on usein haastava juttu. Tämä hanke pysyi mielestäni hyvin aikataulussa ja
koossa muutenkin – muutokset olivat harkittuja. Tuote syntyi suunnitellusti ja valmistui
lähes aiotussa aikataulussa.

Materiaalista tuli hienompi, kuin osasin odottaa. Taittajan, kuvaajan ja käsikirjoittajan
käyttäminen kannatti. Nämä ratkaisut vaikuttivat keskeisesti hankkeen etenemiseen ja
osoittautuivat myöhemmässä vaiheessa tärkeiksi seikoiksi ajateltaessa tuotettavan materiaalin laatua ja ulkonäköä. Opinnäytetyöskentelyä ohjaava opettaja Mika Pajunen sanoi: ”Jos lähtee tekemään, eikö kannata tehdä kunnolla.” Minun tyyppiselleni ihmiselle
sellaista kannattaa sanoa: uppoaa hyvään maaperään – otan tällaiset sanomiset tosissani
ja haasteena. Tässä yhteydessä kannattikin niin tehdä. Kuvittelin etukäteen mielessäni,
että tuotteesta tulee kotikutoisempi ja ”ihan ok” juttu. Omasta mielestäni lopulta syntyikin valtavan hieno ja tyylikäs tuote!
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Materiaalin tunnettavuudesta ja käytöstä olisi mielenkiintoista tehdä tutkimusta esimerkiksi vuoden kuluttua. Onko tieto materiaalin olemassa olosta tavoittanut päiväkotien
henkilöstön? Testiryhmiä selvästi laajempaa joukkoa koskevan tutkimuksen kautta voisi
selvittää missä määrin tämän materiaalin käytölle asetetut tavoitteiden täyttyvät. Saavatko lapsia ohjaavat aikuiset tukea, ja vastaako materiaali uskontokasvatuksen tavoitteisiin?

Kirkkopedagogiikka nousi esille Turun tuomiokirkkoseurakunnassa vuonna 2003, jolloin seurakunta kutsuttiin yhdeksi pilottiseurakunnaksi valtakunnalliseen ”Kotikirkko
tutuksi viidellä aistilla” -hankkeeseen. Pilotointi toteutettiin seurakunnassa perhevapaideni aikana. Kirkkopedagogiikkaan pohjautunut työskentely oli projektina onnistunut. Valtakunnallisten pilottiseurakuntien kanssa työskentely koettiin antoisana ja palaute paikallisesti toteutetuista tapahtumista oli myönteistä. Kirkkopedagogiikka osoittautui
toimivaksi menetelmäksi käytettäväksi seurakunnan perhetyössä.

Mitä kirkkopedagogiikalle on tapahtunut 2010-luvun taitteessa? Onko se muuttunut
työkäytännöiksi vai ehkä hautautunut ja jäänyt unholaan monien hankkeiden ja projektien joukossa? Verkkohaulla ei Suomesta löytynyt esim. käynnistymässä olevia koulutuksia asian tiimoilta. Tytti Issakaisen kirja on tietääkseni ainut Suomessa toimitettu
kirkkopedagogiikkaa laajasti käsittelevä teos. Eri lähteissä viitataan Issakaisen toimittamaan kirjaan, mutta ilmeisimmin uutta julkaistua materiaalia ei ole vuoden 2005 jälkeen syntynyt.

Oletan, että kirkkopedagogiikkaan pohjautuvia tutustumiskäyntejä eri kirkoissa järjestetään edelleen. Uskoisin kirkkopedagogiikan olevan monen varhaiskasvatuksessa työskentelevän kirkon työntekijän (lastenohjaajat, perhetyön papit) työtaitona ja asenteena
lapsiryhmiä kirkossa kohdatessaan. Valitettavasti myös ”puisevia ja huonoja” kirkkoretkiä saatetaan edelleen kirkoissa toteuttaa. Mahdollisuus erilaisiin kehittämishankkeisiin on kaikissa seurakunnissa ja kirkoissa kuitenkin olemassa. Tuomiokirkkoseurakunnassa olen kuullut, että melko tuoreeltaan pilotoinnin jälkeen kyllä kysyttiin päiväkotien
suunnasta, ”milloin on taas sellainen tapahtuma seurakuntakodilla” – mutta hankkeen
läpi vieminen koettiin ehkä työläänä ja ”uusintaan ei ole paukkuja”. Olisiko kuitenkin?
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Turun tuomiokirkko tutuksi lapsille -materiaali tuotettiin päiväkotien ja päiväkerhojen
käyttöön. Ajatuksena pohjimmiltaan on, että kuka tahansa lapsen kanssa kirkkoon tullessaan voisi materiaalia hyödyntää. Lapselle läheinen aikuinen voi hyvin tulla kirkkoon
yhdessä lapsen kanssa ja tutkia esittelykortteja. Vaikka tulijalla ei olisikaan tietoa kirkkopedagogiikasta, uskallan luottaa siihen, että tuotettu materiaali ohjaa tutkimaan ja
tutustumaan kirkkoon ehkä eri tavalla kuin ennen on totuttu. Tytti Issakaisen kirjassa
Kotikirkko tutuksi viidellä aistilla - kirkkopedagogiikan opas, luvussa Polut jatkuvat
Suomessa, kerrotaan luvussa ”Symbolien salat julki” seuraavaa:
Suomessa oli kasvatuksessa vuosikymmenet vallalla käsitys, ettei lapselle
ei kannata opettaa sellaista, mitä hän ei pysty tiedollisesti ymmärtämään.
Käsitys koski myös uskonnollista kasvatusta. Symbolien katsottiin kuuluvan asioihin, joita lapsen on vaikea tajuta. Niinpä symbolien kuvallinen ja
sanallinen käyttö laiminlyötiin. Käsitys on kapeuttanut lasten ja nuorten
perehdyttämistä uskonnolliseen kulttuuriin. (Issakainen 2005b, 39.)
Issakaisen kirjassa kuvatun kasvatusperinteen lapset ovat nyt aikuisia – vanhempia ja
isovanhempia. Kirkkopedagogiikka voi olla heille uusi mahdollisuus kasvaa sisälle uskonnolliseen perinteeseen ja kulttuuriin.

Miksei voisi tapahtua niinkin, että lapsi esim. päiväkotiryhmän kanssa kirkossa käytyään toivoisi omalta aikuiseltaan, äidiltä tai ukilta, retkeä kirkkoon? Yhtä hyvin lapsi
voisi toimia oppaana, asioihin jo aiemmin tutustuttuaan. Jotta tämän tyyppiset tilanteet
voisivat toteutua, tulisi materiaalin olla helposti ulottuvilla. Näin onkin. Turun tuomiokirkko tutuksi lapsille -kansio löytyy kirkon infosta ja on kenen tahansa lainattavissa.

Turun seurakuntien perhetyön seminaarissa maaliskuun alussa, opinnäytetyön tuottamisen loppumetreillä, sain käsiini tammikuussa 2012 julkaistun Suomen evankelisluterilaisen kirkon kasvatuksen linjaus 2015 -esitteen. Esite kuvaa ytimekkäästi kirkon
kasvatuksen kehittämisasiakirjan lähtökohtia. Tutkiessani esitettä tunsin hienoista ylpeyttä. Huomasin opinnäytetyössäni tuotetun materiaalin palvelevan kirkon kasvatuksen
suuntaviivoja – muun muassa seuraavissa tavoitteissa: Kasvamme yhdessä - Kirkkomme
kasvatus on kaikenikäisten kokonaisvaltaisen kasvun mahdollistamista ja sen tukemista.
Se on yhdessä tekemistä, olemista ja ihmettelyä. Rakennamme kasteen varaan Avaamme ja etsimme yhdessä kasteen merkitystä ja Kasvua koko elämä …kaikenikäiset kohtaavat toisiaan… toimimme verkostoissa ja yhteistyössä. Turun
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tuomiokirkko tutuksi lapsille -hanke liittyy vahvasti kirkon kasvatustehtävään. Opinnäytetyön valmistuessa tuntuu hyvältä ajatella esitteen otsakkeen mukaisesti: Meidän kirkko – kasvamme yhdessä!
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LIITE 1
Tiedote Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymästä 13.3.2012
Tuomiokirkko tutuksi

Turun tuomiokirkon eri kohteista tehtiin esittelykortit lapsia varten
Mistä Tuomiokirkossa löytyy piparkakkuja? Kuinka painava on Tuomiokirkon suurin
kirkonkello? Kuinka suuri kerrostalo mahtuu kirkkoon sisälle? Kuinka monta lasta tarvitaan seisomaan toistensa hartioille, jotta torni olisi yhtä korkea kuin korkein urkupilli?
Kirkko voi olla lapselle kiinnostava paikka, kun se esitellään kiinnostavasti. Uudet esittelykortit pyrkivät siihen, että kirkko tulisi tutuksi toiminnan ja elämysten kautta. Kortit
on suunnattu 3-6-vuotiaille lapsille. Kohderyhminä ovat Tuomiokirkon alueella toimivat
päiväkodit, mutta myös Turun ja lähiseudun päiväkotien lapset sekä yksittäiset, kirkkoon pistäytyvät perheet. Kortit tukevat päiväkotien varhaiskasvatusta ja uskontokasvatusta. Kirkkopedagogiikan mukaan lapsen on tärkeää tuntea kulttuurinen ympäristönsä.
Tuomiokirkossa olevista yhdeksästä eri kohteesta on tehty esittelykortit, joiden avulla
aikuinen voi kertoa kirkosta lapsille niin, että lapsi voi osallistua tarinaan. Kortit saadaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Korttikansioita tulee kirkon infoon, josta niitä
voi lainata kierrokselleen. Keväällä kortit saadaan myös Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän nettisivuille, josta ne voi ladata itselleen. Kortit on suunnattu lapsille, mutta
niissä on mielenkiintoista ja varmasti uutta tietoa myös aikuisille.
Tuomiokirkko tutuksi lapsille -esittelykorttien kohteet ovat kirkon ovi ulkopuolelta,
torni, kellot ja portaat, kirkon pääovi sisäpuolelta, kirkon penkit, kirkkosalin pylväät,
vanha kastemalja, uusi kastemalja, lähetyskynttelikkö, urut sekä enkelit kirkon kuorissa.
Ennen kuin kortit tehtiin lopulliseen asuunsa, niitä vielä testattiin lapsiryhmillä.
Tuomiokirkkoseurakunnan lapsi- ja perhetyön sihteeri Tamara Partanen on tehnyt
esittelykortit opinnäytetyötään varten ammattilaistyöryhmän kanssa. Työryhmässä ovat
olleet lastenohjaaja Jaana Heinonen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymästä,
lastenhoitaja Sari Mähönen Nahkurinpihan päiväkodista, lapsi- ja perhetyön pastori
Antti Pajunen Turun tuomiokirkkoseurakunnasta, lapsi- ja perhetyön sihteeri Tamara
Partanen Turun tuomiokirkkoseurakunnasta, vahtimestari-opas Marja Routi Turun
tuomiokirkosta ja lastentarhanopettaja Taina Tommola Nahkurinpihan päiväkodista.
Korttien tekstit ovat kirjailija Tytti Issakaisen ja kuvat on ottanut valokuvaaja Timo
Jakonen. Ulkoasun on tehnyt nuorisosihteeri Jani Käsmä seurakuntayhtymästä.
Tuomiokirkko tutuksi on Tamara Partasen opinnäytetyön tuotos, joka liittyy sosionomi
(AMK) -diakoniopintoihin Porin Diakonia-ammattikorkeakoulussa.
Lisätietoa: lapsi- ja perhetyön sihteeri Tamara Partanen, puh. 045 676 9157
P.S. Vastauksia alun kysymyksiin: piparkakkukuviot löytyvät ulko-oven yläosasta, suurin kello painaa
enemmän kuin kolme henkilöautoa eli 3681 kiloa, kirkkoon mahtuu kahdeksankerroksinen kerrostalo ja
toistensa hartioilla seisovia lapsia tarvitaan seitsemän tai kahdeksan, jotta he olisivat yhtä korkea torni
kuin korkein urkupilli eli 8,3 metriä.
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Hei!
Olet ollut lapsiryhmän kanssa testaamassa ”Tuomiokirkko tutuksi” aineistoa,
lämmin kiitos Sinulle ja ryhmällesi tästä!

Ohessa kysymyksiä, joiden avulla toivomme saavamme palautetta materiaalista ja sen
käytöstä. Palautteellasi on tärkeä merkitys työryhmällemme sekä materiaalin jatkokäyttöä suunniteltaessa. Palautteen avulla tarkistamme ”Tuomiokirkko tutuksi” aineiston
käyttökelpoisuutta ja sisältöä. Toivomme henkilökohtaista vastaamista jokaiselta kirkossa mukana olleelta aikuiselta. Kiitos, että osaltasi edesautat hankkeemme onnistumista! Palautekaavakkeen voi palauttaa työryhmämme jäsenelle tammikuun loppuun
mennessä, kiitos!

Työryhmän puolesta
Tamara Partanen, Tuomiokirkkoseurakunta
TAUSTATIEDOT:
Lapsiryhmän
* koko:

__________ lasta ja __________ aikuista

* ikärakenne:

lapset olivat iältään _________ -vuotiaita

Vierailumme kirkossa kesti

Käyttämämme esittelykortit olivat:
___ Kirkon pääovi sisäpuolelta
___ Kirkon penkit
___ Kirkkosalin pylväät
___ Vanha kastemalja
___ Uusi kastemalja

n. ______________________ minuuttia

(merkitse rastilla)
___ Lähetyskynttelikkö
___ Urut
___ Enkelit kirkon kuorissa
___ Kirkon ovi ulkopuolelta, torni, kellot ja
portaat
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I AIKUISTEN OMAT KOKEMUKSET

1. Olivatko esittelykortit ulkoasultaan käyttökelpoiset? (Valokuvat, tekstien luettavuus,
taitto jne.) Mistä pidit? Mitä korjaisit?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2. Olivatko esittelykorttien tekstit tiedolliselta sisällöltään sopivat ajatellen kohderyhmää? Mistä pidit? Mitä korjaisit?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. Oliko esittelykortteihin valitut kohteet sopivat? Mistä pidit? Mitä korjaisit?
(Tämä kysymys koskee teidän ryhmänne testaamia kolmea esittelykorttia.)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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II AIKUISTEN HUOMIOT LASTEN KOKEMUKSISTA

1. Tunnistivatko lapset esittelykorttien valokuvista esittelykohteet?
Mikä toimi – missä olisi kehittämistä?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2. Löytyivätkö kohteet riittävän helposti? Miltä lapsista tuntui etsiä kohteita? Tarvittiinko aikuisen apua etsimisessä?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

3. Mistä tehtävistä tai kysymyksistä lapset

a) pitivät / eivät pitäneet?
b) innostuivat / eivät innostuneet?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

III TULEVAISUUTTA AJATELLEN
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1. Onko idea ”Tuomiokirkko tutuksi” - esittelykortit kansiossa - käyttökelpoinen väline
kirkkoon tutustumiseksi? Suosittelisitko sitä toisillekin lapsiryhmille käytettäväksi?
Miksi? Miksi et?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2. Oliko esittelykorttien materiaali / itse kansio / korttien pyytäminen infosta mielestäsi
sopivalla tavalla ratkaistu? Mikä toimi – mitä korjaisit?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

3. Mikäli esittelykortteja tulevaisuudessa tuotettaisiin lisää, mitkä asiat / kohteet olisivat
kirkossa mielestäsi kiinnostavia? Soveltuisivat erityisesti lapsille?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

4. Mitä muuta haluaisit sanoa? (Voit tarvittaessa jatkaa kääntöpuolelle)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Lämmin kiitos palautteesta!

TUOMIOKIRKKO TUTUKSI

ESITTELYKORTTEJA LAPSIRYHMÄN OHJAAJALLE

Turun

TUOMIOKIRKKO
TUTUKSI
lapsille

Työryhmä
Jaana Heinonen, lastenohjaaja, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä
Sari Mähönen, lastenhoitaja, Nahkurinpihan päiväkoti, Turku
Antti Pajunen, lapsi- ja perhetyön pastori, Turun tuomiokirkkoseurakunta
Tamara Partanen, lapsi- ja perhetyönsihteeri, Turun tuomiokirkkoseurakunta
Marja Routi, vahtimestari-opas, Turun tuomiokirkko
Taina Tommola, lastentarhanopettaja, Nahkurinpihan päiväkoti, Turku
Teksti
Tytti Issakainen
Valokuvat
Esittelykorttien kuvat: Timo Jakonen
Kannen kuva: Minna Vesanto
Arkkipiispan kuva: Aarne Ormio, Kirkon tiedotuskeskus
Ulkoasu
Jani Käsmä
Paino
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän monistamo
Tuottaja
Tamara Partanen
Tuomiokirkko tutuksi on syntynyt opinnäytetyönä sosionomi (AMK) – diakoni opintoihin liittyen
Porin Diakonia-ammattikorkeakoulussa v.2011 – 2012.

SISÄLLYS
Tekijät
Tervetuloa Turun tuomiokirkkoon
Arkkipiispa Kari Mäkisen tervehdys

Tuomiokirkko tutuksi -esittelykortit
- Enkelit kirkon kuorissa
- Kirkon ovi ulkopuolelta, torni, kellot ja portaat
- Kirkon penkit
- Kirkon pääovi sisäpuolelta
- Kirkkosalin pylväät
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T

uomiokirkko tutuksi -materiaali sisältää yhdeksän esittelykorttia. Kortit ovat
avuksi aikuiselle, kun lapset tutustuvat kirkkoon hänen opastuksellaan. Kortit auttavat huomaamaan asioita. Lapset oppivat uutta. Kirkossa käyminen on

mukavaa!
Lasten oppaana voi toimia päiväkodin, hoitopaikan tai päiväkerhon työntekijä, vanhemmat, kummit, isovanhemmat tai muu tuttu aikuinen.
Esittelykortteja käytetään yksitellen. Kortin saa kirkon infossa olevasta kansiosta.
Kohteeseen tutustumisen jälkeen kortti palautetaan infoon, josta voi pyytää uuden
kortin.
Kaksipuolisessa kortissa on kohteen valokuva ja esittelyteksti. Kortti opastaa kohteen
luokse. Kortissa on virikekysymyksiä lapsille sekä tietoa kohteesta.
Kohteisiin kannattaa tutustua mielenkiinnon ja voimien mukaan. Sopiva määrä lienee
1 – 3. Yhdessä keskustellen kohteet tulevat tutuiksi. Lapsesta on hauska pohtia ja
huomata asioita itse.
Kirkkoon voi tutustua kävijöille sopivana aikana. Esittelyaikaa ei tarvitse varata. On hyvä
ottaa huomioon myös toiset kirkossa olevat. Kun liikutaan rauhallisesti ja keskustellaan
hiljaisella äänellä, toisillakin on rauha tutustua kirkkoon tai hiljentyä siellä. Kirkossa voi
olla myös tilaisuuksia, joiden aikana vapaa liikkuminen ei ole mahdollista.
Kirkon vahtimestari-oppaat sekä muu henkilökunta ovat mielellään avuksi
tutustuessanne kirkkoon.

Tervetuloa Turun tuomiokirkkoon!
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ARKKIPIISPAN
TERVEHDYS
Astu kirkkoon!

T

urun tuomiokirkko on yli seitsemänsadan vuoden ajan hallinnut turkulaista kaupunkimaisemaa. Se on

lukuisille sukupolville ollut kiintopiste ja
jyhkeä merkki kristillisen uskon läsnäolosta
ja ihmistä suuremmasta turvasta kaupungin arjen keskellä. Edelleen kadulla kulkija voi kirkontornin nähdessään ymmärtää,
että kyseessä ei ole tavallinen rakennus,
vaan paikka, jossa käydään vuoropuhelua
Jumalan kanssa ja jossa ollaan kosketuksissa sen kanssa, mikä on pyhää.
Tuomiokirkon seinät, kirkkotila, sen esineistö ja maalaukset säilyttävät paljon sanatonta muistia turkulaisesta ja suomalaisesta historiasta eri sukupolvien ajalta.
Kirkkovieras voi vaikkapa merkkihenkilöi-

Tuomiokirkko on ihmisiä varten. Se auttaa

den hautakappelien tai yksittäisten lahjoi-

ihmistä kääntymään Jumalan puoleen. Hil-

tettujen esineiden äärellä eläytyä ihmisten

jaisuudessa sytytetty rukouskynttilä, juma-

tarinoihin aina keskiajalta saakka. Voipa

lanpalveluksissa yhdessä luettavat rukouk-

kirkosta etsiä esimerkiksi jälkiä Turun pa-

set, musiikki ja vaikkapa lastenhaalareiden

losta ja sen kohtalokkaista seurauksista

kahina eivät kohoa vain kirkon holveihin. Su-

tuomiokirkolle.

kupolvien kristillinen perintö vakuuttaa tääl-

Kun ihminen astuu kirkkoon, hän liittyy

lä: Jumala kuulee ja on lähellä.

osaksi tuomiokirkon pitkää tarinaa ja tuo
siihen oman tarinansa, sen elämän, mitä

Tämä kirkko on turkulaisten ja kaikkien kirk-

nyt mukanaan kantaa. Tänäänkin kirkkoon

kovieraiden ilon, ikävän ja kaipauksen paikka.

tullaan monesta syystä: uteliaisuudesta,
kiinnostuksesta

kulttuuriin,

elämänilon,

Astu rohkeasti Turun tuomiokirkkoon!

elämän epävarmuuden tai surun koskettamana. Joku taas poikkeaa ohikulkumatkalla
hiljentymään. Sellainen on meidän kirkko;
erilaisten elämäntilanteiden koskettamat

Kari Mäkinen

ihmiset tulevat sisään ja muodostavat Ju-

Arkkipiispa

malan eteen kokoontuvan seurakunnan.
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Tämän esittelykortin
mukana saatte kynttilän.
Näytä kynttilä lapsille ja
esitä heille ohessa oleva
ensimmäinen kysymys.
Sitten voitte etsiä lähetyskynttelikön. Se sijaitsee saarnatuolin lähellä.
Siellä voitte sytyttää
kynttilän.
Ohessa on kysymyksiä,
joiden avulla voit keskustella lasten kanssa kynttelikön äärellä. Kysymysten yhteydessä on tietoja
esittelykortin aiheeseen
liittyen.

Mihin paikkaan tämä kynttilä voisi täällä kirkossa
kuulua? Minne sen voisi viedä?
Lähdetään etsimään kynttilän paikkaa.
Lähetyskynttelikön luona:
Kenelle sinä haluaisit toivoa jotakin hyvää?
Kun sytytämme tämän kynttilän, voit ajatella häntä,
jolle toivot hyvää.
Aseta kynttilä kynttelikköön ja sytytä se.
Katselkaa sitä rauhassa.
Miksi kynttilöitä sytytetään?
Kynttilä tuo valoa, lämpöä, iloa, juhlatunnelmaa,
hiljaisuutta, tuoksua. Se rauhoittaa.
Se poistaa pimeyttä.

Kirkossa kynttilä tarkoittaa rukousta. Samalla kun
sytytetään kynttilä, rukoillaan Taivaan Isää.
Mitä rukoileminen on?
Rukouksessa kerrotaan omia asioita Taivaan Isälle.
Hänelle voi kertoa iloisia ja surullisia asioita. Häneltä
voi pyytää apua. Rukouksessa pyydetään myös, että
Taivaan Isä auttaisi toisia ihmisiä. Jos toisella on
paha olla, hänen puolestaan voi rukoilla.
Rukouksessa myös kiitetään Taivaan Isää.
Tällä kyntteliköllä, johon sytytimme kynttilän, on
erityinen nimi. Tiedättekö, mikä tämä kynttelikkö
on?
Tämä on lähetyskynttelikkö. Ihmiset maksavat
pienen maksun kynttilästä, jonka sytyttävät. Rahat
käytetään lähetystyöhön.

Lähetystyö on Jeesuksesta kertomista ja ihmisten
auttamista. Suomalaisia lähetystyöntekijöitä on sairaanhoitajina, opettajina, pappeina ja monissa muissa tehtävissä eri puolilla maailmaa. Työtä tehdään
yhdessä sen maan asukkaiden kanssa, jossa ollaan.
Kun ihmiset saavat tietoa, he oppivat auttamaan itse
itseään ja toinen toisiaan.
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Pysähtykää lasten kanssa kirkon eteiseen. Siinä
on hyvä katsella kirkon
pääovea sisäpuolelta.
Ohessa on kysymyksiä,
joiden avulla voit keskustella ovesta lasten kanssa. Kysymysten yhteydessä on tietoja esittelykortin
aiheeseen liittyen.

Mistä aineesta kirkon ovi on tehty?
Puusta.
Onko ovi uusi vai vanha?
Onko se yhtä vanha kuin isoisäsi?
Ovi on vanhempi kuin isoisä. Se on melkein sata
vuotta vanha (sisäovet on uusittu 1920-luvulla).
Jaksaisitko avata tämän oven aivan yksin?
Voit antaa ensin yhden lapsen kokeilla, sitten kahden
lapsen yhdessä.
Miksi kirkon ovi on niin painava ja iso?
Kadun äänet pysyvät oven takana, ulkona. Ovi toimii
äänieristeenä. Iso ovi on myös juhlallinen.
Mitä ääniä kuulet nyt?
Onko sinun kodissasi ovi? Mihin ovea tarvitaan?
Ovi antaa suojan ja rauhan.
Kirkko on niin kuin koti. Kirkkoon tullaan ovesta.
Sinne saa tulla suojaan. Kirkon ovi on auki kaikille.
Kirkossa kaikki ovat Taivaan Isän suurta perhettä.
Kirkkoon tullaan yhdessä laulamaan ja kiittämään
Taivaan Isää. Jumalanpalvelus kirkossa on kuin
perhejuhla.

Jeesus sanoi: ”Minä olen ovi.” Hän vertasi itseään
oveen. Oven kautta pääsee kotiin, turvaan.
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Kirkkosalissa on kahdenlaisia pylväitä: nelikulmaisia ja kahdeksankulmaisia. Voitte tutkia niitä
lasten kanssa lähtien
liikkeelle salin takaosasta keskikäytävää pitkin.
Saarnatuolin lähellä
voitte mitata pylväiden
paksuutta.
Ohessa on kysymyksiä
ja tehtäviä, joiden avulla
voit tutkia pylväitä lasten
kanssa. Kysymysten
yhteydessä on tietoja
esittelykortin aiheeseen
liittyen.

Kirkon katto on korkealla. Kirkon seiniä ja kattoa
kannattelevat pylväät. Minkä muotoisia lähimmät
pylväät ovat?
Nelikulmaisia.
Lasketaanpa, kuinka monta nelikulmaista pylvästä
tämän käytävän varrella on. Kuljetaan keskikäytävää pitkin ja lasketaan pylväät molemmilla puolilla.
Pysähdytään saarnatuolin kohdalla.
Yhteensä 12.
Kuinka paksu tämä nelikulmainen pylväs on (esim.
saarnatuolia vastapäätä, salin oikealla puolella)?
Kuinka monta lasta tarvitaan pitämään toisiaan
käsistä, jotta ylletään pylvään ympäri? Kokeillaan!
Pylväät ovat korkeita. Katto on vielä korkeammalla. Arvaatteko, kuinka korkea kerrostalo mahtuisi
tämän kirkon sisälle?
8-kerroksinen kerrostalo. (Kattoholvit nousevat 24
metrin korkeuteen.)

Kirkko ei ole aina ollut yhtä korkea. Kirkkoa rakennettiin vähitellen yhä korkeammaksi.
Täällä kirkkosalin edessä pylväät eivät olekaan
samanlaisia kuin takana. Miltä nämä pylväät näyttävät? Montako kulmaa niissä on?
Pylväät ovat koristeellisempia. Niissä on käytetty
tiiltä. Niissä on kahdeksan kulmaa.

Kirkon kaikki pylväät on rakennettu hyvin kauan
sitten. Nelikulmaiset pylväät ovat kirkon vanhimmat
pylväät (700 vuotta vanhoja). Kirkon etuseinä oli
aluksi siinä, mihin nelikulmaiset pylväät päättyvät
(nykyisen saarnatuolin kohdalla). Sitten kirkkoa rakennettiin pidemmäksi. Sitä varten tehtiin uudenlaiset pylväät (600 vuotta sitten). Pylväät ovat erilaisia,
koska ne on rakennettu eri aikoina.
Kuinka paksu tällainen kahdeksankulmainen pylväs
on? Kuinka monta lasta tarvitaan pitämään toisiaan
käsistä, jotta ylletään pylvään ympäri? Kokeillaan!
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Istuutukaa lasten kanssa
kirkkosaliin saarnatuolin lähelle. Sieltä näette
urkuparvella sijaitsevien
urkujen pillit.

Tuolla ylhäällä on parveke, jota sanotaan
lehteriksi tai parveksi. Mitä lehterillä näkyy?
Pillejä.

Ohessa on kysymyksiä,
joiden avulla voitte keskustella uruista lasten
kanssa. Kysymysten
yhteydessä on tietoja
esittelykortin aiheeseen
liittyen.

Koettakaapa laskea pillejä. Arvatkaa,
montako pilliä noissa uruissa on.
Pillejä on 6057 kappaletta.
Suurin osa pilleistä on piilossa.

Pilleillä voi soittaa. Mihin soittimeen pillit kuuluvat?
Urkuihin. Parvella on kirkon pääurut.

Urut painavat yhtä paljon kuin 10 henkilöautoa
(15 tonnia).
Missä on suurin pilli?
Suurin pilli on yhtä korkea kuin jos 7-8 lasta seisoisi toistensa hartioilla (8,3 metriä). Se painaa yhtä
paljon kuin 5-6 lasta yhteensä (140 kiloa). Sen sisälle
mahtuisi lapsi seisomaan.

Voit näyttää, miten tilava pilli on: Aseta käsivarret
eteesi renkaaksi. Joku lapsista voi tulla renkaan
sisälle seisomaan.
Kuka soittaa urkuja?
Urkuri tai kanttori.
Miten urkuja soitetaan?
Urkuja soitetaan käsillä ja jaloilla. Sormilla painellaan koskettimia. Jaloilla painellaan jalkiota. Pillit
soivat paineilman avulla. Ilma puhaltaa pilleihin niin,
että ne soivat.
Tuleeko pienistä pilleistä matala vai korkea ääni?
Korkea. Mitä pienempi pilli, sitä korkeampi ääni.
Uruilla voi soittaa niin korkeita ääniä kuin ihminen
pystyy kuulemaan. Kaikkein korkeimpia ääniä eivät
kuule aikuiset, vaan ainoastaan lapset.
Suurista ja paksuista pilleistä tulee matala ääni. Mitä
suurempi pilli, sitä matalampi ääni. Matalia ääniä ei
oikeastaan kuule, vaan ne tuntuvat tärinänä kehossa.

Urut ovat kirkon oma soitin. Urkumusiikki on osa
jumalanpalvelusta. Tämä on suuri kirkko ja täällä
on monta huonetta, joita sanotaan kappeleiksi. Siksi
täällä on monet urut.
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Tuomiokirkossa on kaksi
kastemaljaa, vanha ja
uusi. Uusi kastemalja on
kirkon etuosassa alttarin
luona. Sitä saa katsoa,
mutta ei koskea!
Ohessa on kysymyksiä,
joiden avulla voit keskustella kastemaljasta
lasten kanssa. Kysymysten yhteydessä on tietoja
esittelykortin aiheeseen
liittyen.

Mitä ainetta tämä kastemalja on?
Malja on hopeaa, kultaa ja kristallia.
Sen pohjalla on risti ja punainen rubiini.
Mitä kastemaljan kyljestä näkyy?
Näetkö oman kuvasi?
Tiedätkö, onko sinut kastettu? Oletko ollut muiden
lasten ristiäisissä? Keitä kastejuhlassa on mukana?
Millainen puku vauvalla on päällä?
Valkoinen mekko. Valkoinen väri tarkoittaa puhdasta
ja viatonta.

Valkoinen kastemekko tarkoittaa, että Jeesuksen
rakkaus peittää ja suojaa lasta aivan niin kuin puku
peittää ja suojaa ihmistä.
Mitä pappi tekee, kun hän kastaa lapsen?
Pappi tekee kädellään lapsen otsan ja rinnan yllä
ristinmerkin. Siitä tulee nimitys ”ristiäiset”.

Pappi valaa vettä lapsen päähän kolme kertaa. Hän
sanoo: ”Minä kastan sinut Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.” Se tarkoittaa, että kasteessa lapsesta
tulee myös Taivaan Isän lapsi.
Jeesus halusi, että kaikki ihmiset kastetaan. Jeesus sanoi: ”Sallikaa lasten tulla minun tyköni.” Hän
sanoi myös: ”Kastakaa ja opettakaa heitä.”
Kastejuhlassa sanotaan lapsen nimi, jonka vanhemmat ovat hänelle antaneet. Myös Taivaan Isä tuntee
kaikki lapsensa nimeltä.
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Tuomiokirkossa on kaksi kastemaljaa, vanha
ja uusi. Vanha kivinen
kastemalja on kirkon
takaosassa, heti pääoven
vasemmalla puolella.
Ohessa on kysymyksiä,
joiden avulla voit keskustella vanhasta kastemaljasta lasten kanssa.
Kysymysten yhteydessä
on tietoja esittelykortin
aiheeseen liittyen.

Lapset voivat nousta tuolille polvilleen ja kurkistaa
kastemaljan sisälle. Maljaan saa koskea.
Arvaatteko, mikä tämä on?
Kastemalja. Se on hyvin vanha (yli 600 vuotta).
Mitä ainetta kastemalja on?
Kastemalja on kiveä. Vehmaalainen kivenhakkaaja
on veistänyt kastemaljan Särkisalon kalkkikivestä.
(Kalkkikiveä; se on tuotu ehkä sadan kilometrin
päästä Särkisalosta.)
Mitä sen kyljessä näkyy?
Koristekuvioita. Voitte koskettaa niitä. Ylempänä
näkyy kaaria. Kaaret ovat kolmen ryhmissä. Niitä
sanotaan apilanlehtikaariksi. Apilassa on yleensä
kolme lehteä.

Pyöreän kuvion sisällä on ikään kuin neljä lehteä.
Sitä sanotaan nelilehdykäksi.
Mitä kastemaljaan laitetaan?
Kastemaljaan laitetaan vettä.
Mitä vedellä tehdään?
Ristiäisissä pappi valelee vettä lapsen päähän.
Miksi tämä kastemalja on niin valtavan suuri?
Ennen vanhaan lapsi kastettiin aivan kokonaan. Sitä
sanottiin upotuskasteeksi. Talvisin vesi oli kylmää.
Vauva oli vaarassa vilustua. Siksi tapaa muutettiin.
Nykyaikana lapset kastetaan kotona tai kirkossa.
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ENKELIT KIRKON KUORISSA
Tuomiokirkon etuosassa
sijaitsee kirkon pääalttari.
Tämä kirkkosalista erotettu
osa on nimeltään kuori. Sinne
mennään holvikaaren alitse
kuin portista.
Tämän suuren pääkuorin
lisäksi kirkossa on myös pienempiä kuoreja.
Pääkuorissa on paljon seinämaalauksia. Kuvissa vilisee
enkeleitä. Voitte etsiä niitä
lasten kanssa.
Ohessa on kysymyksiä, joiden
avulla voit keskustella kuorin enkeleistä lasten kanssa.
Kysymysten yhteydessä on
tietoja esittelykortin aiheeseen liittyen.

Olemme nyt kirkon etuosassa. Täällä sijaitsee kirkon
kaikkein tärkein, pyhä paikka. Se on alttari. Tämän
huoneen nimi on kirkon kuori. Nimitys tulee kuorosta.
Kuorissa oli ennen vanhaan paikka kuorolle.
Alttarin yläpuolella on suuri taulu. Tiedättekö, millä
nimellä taulua kutsutaan?
Alttaritaulu.
Alttaritaulun keskellä on Jeesus. Hänen yläpuolellaan
on pieniä olentoja. Keitä he ovat? Osaatteko laskea,
montako heitä on?
Enkeleitä. Viisi.
Missä olette aikaisemmin nähneet enkeleitä?
Mm. kiiltokuvissa, suojelusenkelitaulussa, joulukorteissa.

Myös alhaalla on kuvia enkeleistä. Kuvat on maalattu
kaarien alle. Näitä seinälle maalattuja kuvia sanotaan
freskoiksi. Kuvat kertovat Jeesuksen elämästä.
Löydättekö kuvista enkeleitä?
- Alttarin oikealla puolella ensimmäisessä freskossa on
kuvattu Jeesuksen syntymä. Hän lepää Maria-äitinsä sylissä.
Vierellä ovat Joosef ja kolme paimenta Joosefin lähellä on aasi. Pienet
enkelit tallin hämärässä ihailevat vauvaa. Enkelitkin ovat mukana Jeesuksen syntymähetkellä. Jouluna juhlitaan Jeesuksen syntymäpäivää.

- Tämän esittelykortin kuva löytyy myös freskoista.
Tässä kuvassa Jeesus on rukoilemassa. Hänellä on edessään
maailman vaikein tehtävä. Hänen pitäisi pelastaa kaikki ihmiset.
Enkeli rohkaisee Jeesusta.

- Alttarin vasemmalla puolella oleva fresko kuvaa ihmeellistä tapahtumaa. Jeesus on kuollut, ja hänet on haudattu. Ystävät ovat
surreet häntä. Mutta sitten Jeesus herää eloon. Enkeli nostaa painavan
kiven pois haudan päältä, ja Jeesus nousee haudasta. Pääsiäisenä juhlitaan sitä, että Jeesus elää.”

Mitä enkelit tekevät?
Enkelit ovat Jumalan lähettejä. He tuovat Jumalalta
viestejä ihmisille. Enkelit kulkevat myös ihmisten rinnalla.

Katsotaan vielä ylemmäs. Löydättekö katosta enkeleitä?
Koettakaapa laskea, montako enkeliä näette.
Yksitoista. Joukossa on myös Jeesus-lapsi, joka pitää
kädessään ristiä ja voitonviiriä. Hän vilkuttaa meille.
Vilkutetaan takaisin. Jeesus-lapsi näkyy pääovelle asti.
Sielläkin voi lähtiessä vilkuttaa hänelle.
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KIRKON OVI ULKOPUOLELTA, TORNI, KELLOT JA PORTAAT
Pysähtykää lasten kanssa
kirkon portaiden keskitasanteelle. Katselkaa siinä kirkon
ovea, seiniä, portaita ja tornia. Keskitasanteella on iso
rautarengas. Tutkikaa sitä.
Jos mahdollista, kuunnelkaa
myös kirkonkelloja.
Ohessa on kysymyksiä, joiden
avulla voit keskustella ovesta
lasten kanssa. Kysymysten
yhteydessä on tietoja esittelykortin aiheeseen liittyen.

Kirkon pääovi on vanha. Onko se yhtä vanha kuin
isoisäsi?
Ovi on hyvin paljon vanhempi kuin isoisä. Turussa oli
kauan sitten suuri tulipalo (melkein 200 vuotta sitten;
1827). Se poltti kirkon ja myös kirkon oven. Tämä ovi
rakennettiin tulipalon jälkeen.
Ovessa on koristekuvioita. Mitä niistä tulee mieleen?
Mm. piparkakku. Siinä on kahdeksan pyöristettyä
sakaraa. Numero kahdeksan on ikivanha vertauskuva.
Kristityille se kuvaa sitä, että Jeesus elää ikuisesti.
Mistä aineesta kirkon seinät on rakennettu?
Kivestä ja tiilestä. Kirkon ulkoseinä on kolme metriä
paksu.
Minkä väriset ovat portaat? Mistä aineesta
portaat on tehty?
Kivestä, punagraniitista.

Tässä tasanteella on iso rautarengas.
Miksi se mahtaa olla siinä?
Rautarengasta käytettiin apuna, kun suuret kirkonkellot nostettiin paksun köyden avulla ylös kirkon
torniin. Köysi pujotettiin renkaasta läpi. Hevoset ja
miehet kiskoivat kellot ylös torniin. Suurin kello painaa enemmän kuin kolme henkilöautoa (3681 kiloa).
Tämän renkaan kohdalta on tornin huippuun matkaa noin 90 metriä. Jos tähän rakennettaisiin yhtä
korkea kerrostalo, siinä olisi 25 kerrosta.
Miksi kirkon kelloja soitetaan?
Kellot kutsuvat ihmisiä jumalanpalvelukseen. Kellot
kertovat myös ajan kulusta. Tämän tuomiokirkon
kellot soivat neljä kertaa tunnissa (neljännestunnin
välein).
Oletko kuullut tämän kirkon kellojen soivan?
Kaikki suomalaiset voivat kuulla Turun tuomiokirkon
kellojen lyönnit joka päivä radiosta tasan kello 12
(Yle Radio 1:ssä). Kellot soivat myös juuri ennen sitä
hetkeä, jolloin julistetaan joulurauha.
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KIRKON PENKIT
Tutustukaa lasten kanssa
kirkon penkkeihin. Aloittakaa tutustuminen kirkon
keskikäytävällä penkkejä
katsellen. Asettukaa sitten
istumaan kirkon penkkeihin
niin, että pystytte esittämään
lapsille kysymyksiä ja keskustelemaan. Voitte istua
esimerkiksi kahdessa peräkkäisessä penkkirivissä.
Ohessa on kysymyksiä, joiden avulla voitte keskustella
penkeistä lasten kanssa.

•

Onko teidän kotonanne tällaisia penkkejä? Millä
tavoin nämä eroavat tavallisista tuoleista?

•

Mistä aineesta nämä penkit on tehty?

•

Millä tavoin penkin pääty on koristettu?

•

Mennään istumaan penkkiin. Oletko aikaisemmin
istunut kirkon penkissä täällä tai toisessa kirkossa?

•

Laita silmät kiinni. Silitä kädellä penkkiä. Miltä
penkki tuntuu?

•

Millaista on istua penkissä? Miksi?

•

Yltävätkö jalat lattialle, kun istut penkissä?

•

Miksi edessäsi olevan penkin selkänojassa on
tappeja?
Tappiin voi ripustaa esimerkiksi laukun.

•

Miksi edessäsi olevan penkin selkänojan yläreuna on aivan kuin teline ja miksi sen alla on hylly?
Kirkossa lauletaan virsiä virsikirjasta. Virsikirjan voi laittaa telineelle tai hyllylle esimerkiksi
silloin, kun kuunnellaan papin puhetta.

•

Kuinka pitkä penkki on? Montako peppua siihen
mahtuu rinnakkain? Kokeillaan. Mennään kaikki
istumaan samaan penkkiin.

