2021-2024
katsomuskasvatusyhteistyötä
Vantaan evankelisluterilaisten
seurakuntien kanssa

Yhteistyö valtakunnallisesti

- Useat kunnat ovat tehneet paikallisen ev.lut. seurakunnan kanssa yhteistyösopimuksen opetushallituksen ja
kirkkohallituksen laatiman pohjatekstin pohjalta.

- Vantaalla katsomuskasvatusyhteistyötä on tehty yhteisten strategisten painopisteiden (yhteistyön
painopisteet) pohjalta 2018 alkaen. Tätä ennen yhteistyöllä on pitkät perinteet.

Yhteinen visio:
Katsomuskasvatuksessa
rakennamme
yhteiskuntarauhaa.
Yhteiskuntarauha edellyttää
katsomusdialogin käymistä.
Katsomusdialogin käyminen
edellyttää oman katsomuksen ja
identiteetin tuntemista ja toisen
katsomukseen tutustumista.

Yhteiskuntarauhan rakentaminen
Katsomuskasvatuksessa rakennamme yhteiskuntarauhaa.

Dialogi
Yhteiskuntarauha edellyttää katsomusdialogin käymistä.

Identiteetti
Katsomusdialogin
käyminen edellyttää
oman katsomuksen ja
identiteetin tuntemista
ja toisen katsomukseen
tutustumista.

Kielellisesti, kulttuurisesti ja katsomuksellisesti vastuullinen

Yhteistyön painopisteet Vantaan ev. lut. seurakunnan kanssa
tukevat yhteistä visiotamme.
1.

2.

Dialogi henkilöstön ja eri katsomuksellisten yhteisöjen
välillä 
Yhteistyö kumppanuuden korit -mallin mukaisesti

1. Yhteistyön painopiste:
Dialogi henkilöstön ja eri
katsomuksellisten yhteisöjen välillä
Dialogin vahvistaminen varhaiskasvatuksen ja ev.lut. seurakuntien sekä muiden vantaalaisten katsomuksellisten
yhteisöjen edustajien kesken.
• rakennamme alueellisia dialogitilaisuuksia, joissa keskustellaan katsomuskasvatuksen toteutumisesta, siihen
liittyvistä kysymyksistä ja käytännöistä sekä ammatillisuuden hyödyntämisestä ja osaamisen jakamisesta.

2. Yhteistyön painopiste:
Yhteistyö kumppanuuden korit -mallin
mukaisesti (Kirkkohallitus ja OPH)
Yhteistyön käytännöt suunnitellaan alueellisesti vuosittain varhaiskasvatuksen ja alueellisen
paikallisseurakunnan yhteistyöpalaverissa.
1. Yleissivistävä katsomuskasvatus
• varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti
• pedagoginen vastuu varhaiskasvatuksessa
• ei sisällä uskonnonharjoitusta
• kristillinen katsomus ja ev.lut.seurakuntien tilat lapsiryhmän yhteisen
tutustumisen kohteina (mm. seurakuntien tilat monipuolisina
oppimisympäristöinä, tutustuminen kristillisten juhlaperinteiden taustoihin,
tutustuminen tuttuihin kristillisiin lastenlauluihin (konsertti)
• seurakunnan työntekijät vierailijoina yhteiseen teemaa tai aiheeseen liittyen

2. Perinteiset juhlat
• yhteisöllisyys ja kunnioittavan läsnäolon
periaate
• uskontoon viittaavat juhlatraditiot osana
suomalaista kulttuuria, virsi
kulttuuriperinteenä
• ei sisällä uskonnonharjoitusta

3. Uskonnolliset tilaisuudet

4. Kasvun ja hyvinvoinnin tuki
• varhaiskasvatuksen hyvinvointisuunnitelmien
mukaisesti
• ennaltaehkäisevää
• työhyvinvoinnin tukemista
• yhteisölähtöistä ja tasavertaista
kumppanuutta katsomuksia kunnioittaen

•
•
•

uskonnon harjoittaminen positiivisen uskonnonvapauden periaatteella (lasten
kristillisen identiteetin tukeminen)
yhdessä suunnitellut päiväkodin toiminta- ja juhlakalenteriin merkityt vuoden
kiertoon liittyvät kristilliset hartaudet ja jumalanpalvelukset seurakuntien
tiloissa
tiedotus huoltajille, jotka päättävät lapsen osallistumisesta.
Varhaiskasvatusyksikkö järjestää korvaavaa toimintaa niille, jotka eivät osallistu

Katsomuskasvatuksen
yhteistyöryhmän tehtävänä on tukea
ja koordinoida painopisteiden
toteutumista
• Varhaiskasvatuksen johtoryhmä on päättänyt Katsomuskasvatuksen yhteistyöryhmän kokoonpanosta ja
tehtävästä seurakuntien ja varhaiskasvatuksen välillä 22.8.2019.

• Työryhmän keskeiseksi tehtäväksi on määritetty yhteistyön painopisteiden toteutumisen tukeminen ja
koordinointi.
• Vantaan varhaiskasvatuksen edustajia ryhmässä ovat olleet Tiina-Liisa Åkerfelt (varhaiskasvatuksen
asiantuntija) ja Sari Hosio (varhaiskasvatuksen opettaja, Nikinmäen päiväkoti). Ev. lut. seurakunnan
edustajina ryhmässä ovat toimineet kolme kasvatuksen työntekijää. Lisäksi työryhmä voi kutsua kokouksiin
osallistumaan muita työntekijöitä ja asiantuntijoita.

Päätös
• Varhaiskasvatuksen johtoryhmä on kokouksessaan 11.2.2021 päättänyt hyväksyä
katsomuskasvatusyhteistyön yhteisen vision: Katsomuskasvatuksessa rakennamme yhteiskuntarauhaa.
Visio on syntynyt yhteisen kehittämistyön myötä siitä ymmärryksestä, että yhteiskuntarauha edellyttää
katsomusdialogin käymistä. Katsomusdialogin käyminen puolestaan edellyttää oman katsomuksen ja
identiteetin tuntemista ja toisen katsomukseen tutustumista.
• Yhteistyön vision mukaisesti vuosien 2021-2024 katsomuskasvatusyhteistyön painopisteiksi Vantaan
evankelisluterilaisten seurakuntien kanssa päätettiin:
1. Dialogi henkilöstön ja eri katsomuksellisten yhteisöjen välillä
2. Yhteistyö kumppanuuden korit -mallin mukaisesti
• Työryhmän tehtävä ja kokoonpano jatkuu ennallaan.

