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Ajankohtaisuus ja yhteistyötä
raamittavat asiakirjat











Uskontojen ja katsomusten kasvava merkitys
(s. 4-)
Oppimiskäsityksen muutos (elinikäinen
oppiminen), pedagogiikan muutos, maailman
muuttuminen…
Varhaiskasvatuslaki 2016 (s. 10-)
Opetushallituksen ohjeet (s.12)
Vantaan kieli- ja kulttuuritietoinen käsikirja
2015 (s.13-)
Valtakunnallinen esiopetussuunnitelman
perusteet 2014 (s.15-)
Vantaan esiopetussuunnitelma 2016 (s.20)
Valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 (s.21)
Vantaan varhaiskasvatussuunnitelma 2017
(s.26)
Lastentarhanopettaja Vantaalta:
” Seurakunnan varhaiskasvatuksen ohjaajalla
oltava tietoisuus mitä on yhteiskunnan
varhaiskasvatuksen katsomuskasvatus.. Jos ei
ole ymmärrystä siitä – sulkeutuvat ovet
päiväkodista nopeasti. ”
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Educa-messuilla 2017 keskusteltiin
opettajien ja kasvattajien kanssa:
”jotta ymmärtäisimme
ja hyväksyisimme
toisemme..”

”yleissivistävää”
”edellytys rauha
edistämiselle
maailmassa”

”yhteiskuntarauhan tae”
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Uskonnot ja katsomukset
määrittävät ihmisen identiteettiä


Kansainvälistymisen on
muuttanut myös maamme
uskonnollisen todellisuuden.
Kristinuskon rinnalla tapaamme
arjessa monien muiden
uskontojen ja katsomusten
edustajia. Toisten näkemyksiä
kunnioittavan asenteen
aikaansaamiseksi on tärkeää
oppia ymmärtämään paitsi
omaansa, myös muiden pyhää.



Meillä ei ole vielä vahvaa
perinnettä avoimeen dialogiin
omista uskomuksista, ajatuksista
ja tavoista.



Keskinäinen kunnioitus,
erilaisuuden suvaitseminen ja
omantunnon vapauden
arvostaminen kasvattavat
ihmisiä, jotka ovat myös
valveutuneita, vastuuntuntuisia ja
sielultaan sivistyneitä.

Maailmamme ei ole
katsomusneutraali,
vaan täynnä
katsomuksiin ja
uskontoihin liittyvä
arvoja, kertomuksia,
rituaaleja, juhlia,
tapoja ja ilmiöitä.
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Monikulttuurisuus ja
uskontolukutaito
”Kaikilla lapsilla on oikeus pyhään.
Niin kuin lapsi oppii kielen, niin
hän oppii uskonnon ja kasvaa
kasvattajiensa arvomaailmaan.
Kun lapsi kasvaa omaan
uskonnolliseen äidinkieleensä, hän
oppii myös kunnioittamaan toisen
uskontoa. Lasta tulee suojella
vaikutteilta, jotka ohjaavat
etniseen, uskonnolliseen tai
muuhun syrjintään. Kasvattajien
tehtävänä on kasvaa itse ja
kasvattaa lasta uskontojen välisen
ystävyyden ja suvaitsevaisuuden
hengessä. Tällainen
uskontokasvatus sekä kodeissa
että kouluissa edistää
yhteiskuntarauhaa. Moniarvoisessa
ja monikulttuurisessa
yhteiskunnassa tarvitsemme
uskontolukutaitoa.”
Kirkkojen edustajien vetoomus
2010

”Uskontoihin ja
katsomuksiin
liittyvä tieto on
keskeinen osa
laadukasta
sivistystä, ja vain
sen avulla voidaan
opettaa
ymmärtämään
syvällisesti historiaa,
kirjallisuutta,
taiteita tai jopa
ihmisyyttä yleensä”
(Counsil of Europe
2004, 9-14)

Understand
religion,
understand
the world

Vantaan seurakunnat / IS 2018

Tavoitteena suvaitsevaisuuden, keskinäisen
kunnioituksen, yhteisymmärryksen ja
yhteiskuntarauhan rakentaminen!

Keskiössä

LAPSI
Lapsen henkinen ja
hengellinen
kehittyminen
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Katsomuskasvatus on lapsen oikeus
ja kasvattajan velvollisuus
JOKAISELLA
LAPSELLA ON
OIKEUS
KATSOMUKSEEN:

KASVATTAJIEN
VELVOLLISUUDET JA
VASTUUT:

Katsomuskasvatus on osa
kokonaisvaltaista
kasvatusta, joka tukee
lapsen omaa identiteettiä
ja antaa kaikille lapsille
valmiuksia moniarvoisessa
yhteiskunnassa
elämiseen.

Katsomussensitiivisyys
edellyttää rohkeutta käydä
dialogia, se ei riipu
kasvattajan omasta
vakaumuksesta, vaan kuuluu
ammatilliseen työotteeseen.
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Käsitteitä
Katsomuskasvatus on yläkäsite, jonka alle uskontokasvatuskin
kuuluu.Vrt. perusopetuksessa katsomusopetus.
 Katsomuskasvatuksella tarkoitetaan uskontoihin ja
katsomuksiin liittyvää kasvatusta osana varhaiskasvatuksen
ja esiopetuksen sisältöjä, tavoitteita ja
oppimiskokonaisuuksia.
 Elämänkysymyksillä tarkoitetaan ns. perimmäisiä
kysymyksiä, joita on pohdittu kaikkina aikoina kaikissa
kulttuureissa: Elämän tarkoitus? Kärsimys? Kuolema? Kuka
olen? Kaiken alku? Maailmansynty? Jumala? Jne.
 Uskonnonvapaus on perusoikeus, joka sisältää vapauden
uskoa, harjoittaa uskontoa ja kuulua uskonnolliseen
yhteisöön (positiivinen uskonnonvapaus) sekä myös
vapauden olla uskomatta, osallistumatta
uskonnonharjoitukseen ja olla kuulumatta mihinkään
uskonnolliseen yhteisöön (negatiivinen
uskonnonvapaus).
 Uskonnottomuus on elämänkatsomusta ja
tapakulttuuria, jotka eivät ole uskonnollisia.
Uskonnottomuus sinällään ei merkitse kielteistä asennetta
uskontoon, mutta uskonnottomiin kuuluu myös kielteisesti
uskontoon ja kirkon asemaan yhteiskunnassa suhtautuvia.
 Uskonnon harjoittaminen on osallistumista
uskontokohtaisiin riitteihin ja rituaaleihin, kuten
jumalanpalvelus ja rukoileminen, sekä niiden toteuttamista.
 Sitouttamattomuus tarkoittaa sitä että kaikkia
katsomuksia tarkastellaan tasavertaisesti arvottamatta, eikä
varhaiskasvatuksen toimintaa saa käyttää minkään tahon
jäsenien hankkimisen tai yhden totuuden opettamisen
välineenä.
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Varhaiskasvatuslaki 2 a §:
VARHAISKASVATUKSEN TAVOITTEENA ON (mm.):

6. ) antaa kaikille lapsille yhdenvertaiset
mahdollisuudet varhaiskasvatukseen, edistää
sukupuolten tasa-arvoa sekä antaa valmiuksia
ymmärtää ja kunnioittaa yleistä
kulttuuriperinnettä sekä kunkin kielellistä,
kulttuurista, uskonnollista ja katsomuksellista
taustaa;
8. ) kehittää lapsen yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja,
edistää lapsen toimimista vertaisryhmässä sekä
ohjata eettisesti vastuulliseen ja kestävään
toimintaan, toisten ihmisten kunnioittamiseen ja
yhteiskunnan jäsenyyteen;
10. ) toimia yhdessä lapsen sekä lapsen vanhemman
tai muun huoltajan kanssa lapsen tasapainoisen
kehityksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin
parhaaksi sekä tukea lapsen vanhempaa tai muuta
huoltajaa kasvatustyössä.
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Varhaiskasvatuslain 6.tavoite
ja miten sitä tavoitellaan
 tutustuminen paikalliseen uskonnolliseen
kulttuuriin ja historiaan (kirkot ja
seurakunnat oppimisympäristöinä)
 sekä kristilliset, että vähemmistöjen
juhlaperinteet (monikulttuurinen
juhlakalenteri)
 tutustuminen (tieto + kokemus) sekä
omaan, että muiden lähellä olevien lasten
uskontoihin ja katsomuksiin (lapsen
positiivinen uskonnonvapaus,YK:n lasten
oikeuksien sopimus) (monipuolinen
pedagoginen toiminta)
 erilaisten katsomusten kohtaaminen
(katsomusdialogi, valmiudet toimia ja
keskustella eri tavoin ajattelevien kanssa,
yhteiskuntarauhan rakentaminen)
Lastentarhanopettaja Vantaalta:
” Menetelmät ovat hyviä: lattiakuvat, godly play..! Mutta ei
tarvita pyhäkouluja eikä hartauksia, mieluummin
kirkkomuskari.. Hartaudet eivät tuo lisäarvoa päiväkodin
näkökulmasta. . ”
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Opetushallituksen ohje
Ohje uskonnollisista tilaisuuksista
varhaiskasvatuksessa (linkki)




Perinteiset juhlat saavat sisältää joitakin
uskontoon viittaavia elementtejä, eikä niitä
pidetä uskonnon harjoittamiseksi katsottavina
tilaisuuksina.
Esi- ja perusopetuksessa saa järjestää
uskonnollisia tilaisuuksia ja toimituksia,
joita pidetään uskonnon harjoittamisena
 Huoltajilla on päätösvalta siitä, osallistuuko
lapsi uskonnollisiin tilaisuuksiin tai
uskontoon viittaavia elementtejä sisältävien
tilaisuuksien kaikkiin osiin
 Opetuksen järjestäjän on tiedotettava
huoltajia tilaisuuksien sisällöistä ja
vaihtoehtoisesta toiminnasta riittävän
ajoissa
 Em. tilaisuuksiin osallistumattomille lapsille
tulee järjestää korvaavaa ja mielekästä
toimintaa.
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Vantaan kieli- ja kulttuuritietoisen
varhaiskasvatuksen käsikirja 2015:
”Kieli ja kulttuuritietoisella varhaiskasvatuksella
tarkoitetaan moninaisuutta, jossa kielet,
kulttuurit, uskonnot ja katsomukset nivoutuvat
osaksi varhaiskasvatuksen kokonaisuutta.
Työntekijöiden avoin ja myönteinen
suhtautuminen perheiden eri kieliin ja
kulttuureihin sekä uskontoihin ja katsomuksiin
on perusta lasten kasvulle ja oppimiselle sekä
hyvälle yhteistyölle vanhempien kanssa.”
Varhaiskasvatuksen valtakunnallisten linjausten
mukaisesti jokaisella lapsella on oikeus
omaan uskontoon tai katsomukseen. Lapsen
on tärkeä tuntea, että hänen omaa
uskonnollista tai katsomuksellista taustaansa
arvostetaan ja kunnioitetaan. Lapsi saa tukea
katsomuksellisen identiteettinsä
kehittymiseen, johon liittyy erilaisten
elämänkysymysten pohtiminen ja ihmettely.
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Uskonnot ja katsomukset osana kielija kulttuuritietoista varhaiskasvatusta
Vantaan kieli- ja kulttuuritietoisen varhaiskasvatuksen
käsikirjasta 2015:
• Lapselle annetaan mahdollisuus käsitellä tämän
aihepiirin kysymyksiä ja saada tukea
monikulttuurisessa ja monikatsomuksellisessa
Suomessa elämiseen. Huoltajien kanssa
keskustellaan uskontoon ja katsomukseen
liittyvistä kysymyksistä varhaiskasvatus- ja
oppimissuunnitelma-keskusteluissa. Heidän
kanssaan sovitaan tarvittaessa eriyttämisestä.
• Monissa kulttuureissa uskonto ja kulttuuri
kytkeytyvät toisiinsa.Varhaiskasvatuksessa
tutustutaan lasten uskontoihin, katsomuksiin ja
kulttuureihin niin arjessa kuin juhlassakin. Juhlat
antavat hyvän mahdollisuuden tutustua eri
uskontojen tapoihin. Näin autetaan lasta
ymmärtämään ja kunnioittamaan erilaisia
perinteitä. Lapselle opetetaan uskontoihin ja
katsomuskasvatukseen liittyviä käsitteitä ja
sanastoa.
• Uskonto- ja katsomuskasvatus kuuluu jokaisen
varhaiskasvatuksen työntekijän
toimenkuvaan. Päiväkodinjohtajalla on
tärkeä rooli oman yksikkönsä arvo- ja
asenneilmapiirin kehittämisessä.
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Valtakunnallinen esiopetuksen
opetussuunnitelman perusteet 2014
• Esiopetuksessa otetaan myönteisellä
tavalla huomioon lasten erilaiset
kielelliset, kulttuuriset, katsomukselliset ja
uskonnolliset taustat. (s.7)
• Lähtökohtana on, että lapsi osallistuu
kaikkeen toimintaan (s.8)
• Esiopetuksen henkilöstön avoin ja
kunnioittava suhtautuminen erilaisiin
perheisiin sekä kotien erilaisiin
katsomuksiin, uskontoihin, perinteisiin ja
kasvatusnäkemyksiin on rakentavan
vuorovaikutuksen ja opetuksen perusta
(s.9)
• Lasten kanssa työskentelevien aikuisten on
tärkeä tiedostaa, että heidän tapansa
toimia ja olla vuorovaikutuksessa välittyy
mallina lapselle (s.13)
• Toiminnassa näkyvät lapsiryhmässä
edustettuna olevat kielet ja kulttuurit
sekä uskonnot ja katsomukset (s.14)
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Jatkumo varhaiskasvatuksesta
esiopetuksen kautta perusopetukseen
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Vanhaa ja uutta, mikä muuttui…
Esiopetuksen
opetussuunnitelman
perusteet 2010

Esiopetuksen
opetussuunnitelman
perusteet 2014

Kulttuurinen
katsomuskasvatus ja
eettinen kasvatus

Katsomuskasvatus ja
eettinen kasvatus

Esiopetus sisältää
uskontokasvatusta /
elämänkatsomustietokasvatusta huoltajien
valinnan mukaan

Katsomuskasvatuksessa
yhteisen
tutustumisen
kohteena
lapsiryhmässä tai
lähiympäristössä läsnä
olevat uskonnot ja
katsomukset (myös
uskonnottomuus)
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Katsomuskasvatus on ”Minä ja
meidän yhteisömme” –
tavoitekokonaisuuden alla


Tavoitekokonaisuuden tehtävänä on vahvistaa lasten
valmiuksia ymmärtää yhteiskunnan
monimuotoisuutta ja toimia siinä.



Aihetta lähestytään historiallisesta ja yhteiskunnallisesta
sekä etiikan ja katsomusten näkökulmista
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Minä ja meidän yhteisömme
tavoitekokonaisuuden tavoitteet:
1.

Tukea lasten eettisen kohtaamisen ja ajattelun
taitoja sekä tunnetaitojen kehittymistä.

2.

Tutustua omaan ja lapsiryhmässä oleviin
katsomuksiin ja uskontoihin sekä niihin liittyviin
tapoihin ja perinteisiin.

3.

Rohkaista lapsia erilaisten elämänkysymysten
pohdintaan ja ihmettelyyn.

Katsomuskasvatuksen tavoitteet :
1.

Auttaa lapsia ymmärtämään ja kunnioittamaan sekä
omia että toisten lasten ja perheiden erilaisia
katsomuksellisia perinteitä, sekä niihin liittyviä tapoja
ja käsityksiä.

2.

Rohkaista lapsia erilaisten elämänkysymysten
pohdintaan yhdessä toisten kanssa toimien.

3.

Vahvistaa lasten valmiuksia ymmärtää uskontoihin ja
katsomuksiin liittyviä sanoja ja käsitteitä.
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Katsomuskasvatuksen toteuttaminen:
1.

Katsomuskasvatus liitetään arjen asioihin,
juhliin ja ajankohtaisiin tapahtumiin, joilla on
uskonnollista tai katsomuksellista
merkitystä.

2.

Opetuksessa hyödynnetään esimerkiksi
vierailuja, lähiympäristön tapahtumia ja
yhteistyötä lähialueen yhteisöjen kanssa.

3.

Työtapoina korostuvat keskustelut ja
erilaiset eläytymisen mahdollistavat
menetelmät (draama, sadut, roolileikit).

Tarinat, draama,
musiikki, leikki

Yhteistyökumppanit

Esiopetuksen
katsomuskasva
tus

Avoin keskustelu
huoltajien kanssa

Tilaa, aikaa ja mahdollisuuksia
elämänkysymysten pohdinnalle

Vierailut ja vierailijat
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Ryhmän
monikulttuurinen
juhlakalenteri

Lasten
spontaanit
kysymykset

Valtakunnallinen
varhaiskasvatussuunnitelman perusteet
VASU 2016:










Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet
noudattavat samoja linjauksia Esiopetuksen
opetussuunnitelman perusteiden kanssa
Varhaiskasvatus on uskonnollisesti
sitouttamatonta, mutta korostaa
kulttuurisen ja katsomuksellisen osaamisen,
vuorovaikutuksen ja ilmaisun merkitystä (s.
16, s. 22-23)
Oikeus omaan uskontoon ja katsomukseen
on perusoikeus, jonka monimuotoisuutta
arvostetaan. Henkilöstöltä edellytetään
tietoa, taitoa ja ymmärrystä (s. 30)
Yhteistyö muiden toimijoiden (esimerkiksi
seurakunnat s. 34.) kanssa rikastavat lapsen
oppimisympäristöä (s. 32.)
Paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat
kunnissa otettiin käyttöön 1.8.2017
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Mikä muuttui Vasussa


Varhaiskasvatus = kasvatuksen,
opetuksen ja hoidon muodostama
kokonaisuus, jossa painottuu
pedagogiikka







Suunnitelmallista, ohjattua ja tavoitteellista
toimintaa
Kaiken toiminnan keskiössä on lapsen
kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin
tukeminen

Eheä oppimisenpolku
varhaiskasvatuksesta esikouluun ja
perusopetukseen
Velvoittavuus




Kunnille VASU on normiasiakirja, jonka
taustalla on varhaiskasvatuslaki
Kunnan ja seurakunnan välisessä yhteistyössä
toimitaan VASU:n puitteissa
Lisäksi seurakunnat voivat hyödyntää VASU:a
oman varhaiskasvatuksensa kehittämisessä
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Muutoksia Vasun käsitteissä







Päivähoito -> varhaiskasvatus
Orientaatiot ~~> laaja-alaisen
osaamisen alueet, oppimisen alueet
Uskontokasvatus-> katsomuskasvatus
 sisältää uskonnot ja muut
katsomukset (myös
uskonnottomuuden)
 yleissivistävää
 sitouttamatonta
 toteutus kunnan henkilöstön
vastuulla
Mentorointi -> yhteistyö kunnan
varhaiskasvatuksen kanssa
Kasvatuskumppanuus -> yhteistyö
huoltajien kanssa
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Kulttuuriin ja katsomukseen liittyvät
teemat läpileikkaavat Vasu-asiakirjan
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Katsomuskasvatus osana Minä ja meidän
yhteisömme -oppimiskokonaisuutta






Kehittää lasten valmiuksia ymmärtää
lähiympäristön monimuotoisuutta ja harjoitella
siinä toimimista
Eettisen ajattelun, katsomusten, lähiyhteisön
menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden
sekä median näkökulmat
”Katsomuskasvatuksessa yhteisen tutustumisen
kohteena ovat lapsiryhmässä läsnä olevat
uskonnot ja muut katsomukset. Uskonnottomuutta
tarkastellaan muiden katsomusten rinnalla.
Tavoitteena on edistää keskinäistä kunnioitusta ja
ymmärrystä eri katsomuksia kohtaan sekä tukea
lasten kulttuuristen ja katsomuksellisten
identiteettien kehittymistä. Lasten kanssa
tutustutaan erilaisiin katsomuksiin ja niihin liittyviin
perinteisiin. Luontevia tapoja tarkastella
katsomuksia ovat esimerkiksi vuodenkiertoon
liittyvät juhlat ja tapahtumat sekä päivittäiset
tilanteet, kuten pukeutuminen tai ruokailu. Lasten
ihmettelylle annetaan tilaa, ja heidän kanssaan
pohditaan heitä askarruttavia elämänkysymyksiä.
Katsomuskasvatuksessa tehdään yhteistyötä
huoltajien kanssa kunkin perheen taustaa,
katsomuksia ja arvoja kuullen ja kunnioittaen.
Katsomuskasvatus tukee muun muassa lasten
kulttuuriseen osaamiseen, vuorovaikutukseen ja
ilmaisuun sekä ajatteluun ja oppimiseen liittyvää
laaja-alaista osaamista (ks. luku 2.7)” (s.43-44)
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Huomioita Vantaan
varhaiskasvatussuunnitelmasta 2017


Teema- ja projektityöskentely lähtee lasten
mielenkiinnon kohteista (s. 21)



Vantaan varhaiskasvatuksessa vahvistetaan kieli- ja
kulttuuritietoista toimintakulttuuria ja edistetään
kielellisen, kulttuurisen ja katsomuksellisen
moninaisuuden myönteistä näkymistä osana
lapsiryhmien arkea ja juhlaa. (s.22)



Suomalaisen kulttuurin perinteet ja juhlat
huomioidaan vuoden kierrossa. Ryhmän yhteisen
kulttuuri- ja juhlavuosikellon rakentaminen
syksyisin varmistaa kaikkien ryhmän lasten kulttuurin
huomioimisen. (s.22)



Lapsiryhmässä tutustutaan ryhmässä läsnä oleviin
kieliin, kulttuureihin ja katsomuksiin.
Oppimisympäristössä eri kulttuurit näkyvät arjessa ja
leikissä.. (s.22)



Varhaiskasvatuksen henkilöstön on tärkeää olla
tietoinen omista sukupuoleen, kulttuuriin ja
katsomuksiin liittyvistä ennakkokäsityksistään ja
pohtia niiden vaikutusta lasten ja perheiden
kohtaamiseen.


Sukupuoli-, kulttuuri- ja katsomussensitiivinen
kasvattaja viestittää lapsille, että kaikki ihmiset
hyväksytään sellaisina kuin he ovat.



Kasvattajatiimillä on vastuu suvaitsevaisen
ilmapiirin luomisessa. (s.30)
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Huomioita jatkuu


Varhaiskasvatus on kieli- ja kulttuuritietoista.
Tällä tarkoitetaan moninaisuutta, jossa kielet,
kulttuurit, uskonnot ja katsomukset nivoutuvat osaksi
varhaiskasvatuksen kokonaisuutta. Moninaisuuteen
suhtaudutaan myönteisesti. (s. 31)



Oppimisympäristössä eri kulttuurit näkyvät arjessa ja
leikissä. Perheiden omaa asiantuntemusta käytetään
apuna eri kulttuureihin tutustumisessa. (s.34)



Yhteistyöesimerkiksi kirjasto-, liikunta- ja
kulttuuritoimen sekä järjestöjen, seurakuntien,
yritysten ja luontokoulujen kanssa lisää
oppimisympäristöjen monipuolisuutta ja tukee
varhaiskasvatuksen tavoitteita. (s.34)



Vantaalla kieli- ja kulttuuritietoisen
varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea jokaisen
lapsen kieli- ja kulttuuri-identiteetin
kehittymistä sekä ohjata lapset arvostamaan ja
kunnioittamaan eri kieliä, kulttuureja, uskontoja ja
katsomuksia. Näin edistetään kulttuurisesti kestävää
kehitystä, avarretaan lasten maailmankatsomusta sekä
vahvistetaan lasten valmiuksia ymmärtää
yhteiskunnan monimuotoisuutta ja toimia
yhteiskunnan jäsenenä.Varhaiskasvatuksen
toimintayksikön johtaja vastaa yksikkönsä kieli- ja
kulttuuritietoisesta varhaiskasvatuksesta. (s.57)
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Minä ja meidän yhteisömme
Vantaan varhaiskasvatussuunnitelmassa
Lähtökohtana varhaiskasvatuksessa on yhdessä toimiminen ja lasten
välisen ystävyyden tukeminen. Kasvattajat vastaavat ilmapiiristä ja
huolehtivat, että kaikki pääsevät mukaan. Sosiaalisia taitoja ja
tunnetaitoja harjoitellaan.
Vantaalaisessa varhaiskasvatuksessa näkyy kulttuurinen ja katsomuksellinen monimuotoisuus. Lasten valmiuksia ymmärtää yhteiskunnan
monimuotoisuutta vahvistetaan ja tuetaan lapsia arvostamaan perheiden
perinteitä ja tapoja. Varhaiskasvatuksessa tutustutaan suomalaiseen ja
muuhun ryhmässä läsnä olevaan kulttuuriperintöön osallistumalla
erilaisiin kalenterivuoden juhliin ja ottamalla yhteistyöhön mukaan
esimerkiksi vanhempia ja isovanhempia. Varhaiskasvatuksen
oppimisympäristöissä tuodaan esille lasten kieli- ja kulttuuritaustat.
Varhaiskasvatuksen katsomuskasvatus rakentuu huoltajien kanssa
tehtävälle yhteistyölle ja molemminpuoliselle luottamukselle. Tärkeää
on avoin ja kunnioittava suhtautuminen erilaisiin perheisiin, katsomuksiin, uskontoihin ja perinteisiin. Huoltajien kanssa tulee käydä vuoropuhelua katsomuskasvatuksesta ja hyödyntää perheiden asiantuntemusta heidän kulttuuriinsa, uskontoonsa ja katsomukseensa liittyen.
Varhaiskasvatus on uskonnollisesti sitouttamatonta. Sitouttamattomuus
varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksessa tarkoittaa sitä, että varhaiskasvatuksen toiminnassa käsitellään eri katsomusten näkökulmia.
Varhaiskasvatuksen katsomuskasvatukseen kuuluu elämänkysymysten
pohtiminen lasten kanssa yhdessä sekä keskustelu hyväksyvässä ja
kunnioittavassa ilmapiirissä. Huoltajille avataan aina käytyjen
keskustelujen sisältö mahdollisimman pian.
Katsomuskasvatuksessa voidaan tehdä yhteistyötä lähialueen eri uskonnollisten ja katsomuksellisten yhteisöjen kanssa. Yhteistyössä toteutettavaa tunnustuksellista toimintaa ei järjestetä varhaiskasvatuspaikassa.
Huoltajille tiedotetaan yhteistyön sisällöstä etukäteen. Huoltajat päättävät lapsen osallistumisesta. Lapsille järjestetään tarvittaessa vaihtoehtoista suunniteltua varhaiskasvatustoimintaa. Toiminta järjestetään
siten, että kukaan ei koe jäävänsä ryhmän ulkopuolelle.

(s.51)
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Katsomuskasvatus Vantaan
varhaiskasvatussuunnitelmassa (s.51)


Lapsiryhmissä tutustutaan ryhmässä läsnä oleviin kieliin,
kulttuureihin ja katsomuksiin. Lasten valmiuksia ymmärtää
yhteiskunnan monimuotoisuutta vahvistetaan ja tuetaan lapsia
arvostamaan perheiden perinteitä ja tapoja.



Varhaiskasvatus on uskonnollisesti sitouttamatonta.
Sitouttamattomuus varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksessa tarkoittaa sitä, että varhaiskasvatuksen
toiminnassa käsitellään eri katsomusten näkökulmia.



Katsomuskasvatukseen kuuluu elämänkysymysten pohtiminen
lasten kanssa yhdessä sekä keskustelu hyväksyvässä ja
kunnioittavassa ilmapiirissä.



Katsomuskasvatuksessa voidaan tehdä yhteistyötä lähialueen
eri uskonnollisten ja katsomuksellisten yhteisöjen kanssa.
Yhteistyössä toteutettavaa tunnustuksellista toimintaa ei
järjestetä varhaiskasvatuspaikassa.



Huoltajat päättävät lapsen osallistumisesta. Lapsille järjestetään
tarvittaessa vaihtoehtoista suunniteltua
varhaiskasvatustoimintaa. Toiminta järjestetään siten, että
kukaan ei koe jäävänsä ryhmän ulkopuolelle.

Vantaan sanomat 27.9.2017
http://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/563476-uskonnollinen-toiminta-ei-enaa-kuulu-paivakotiinnain-kavi-ruokarukouksille-ja

”Uskonnollisia toimituksia ei pidetä, mutta se ei tarkoita, etteikö uskonnoista puhuttaisi.Tilalle
on tullut katsomuskasvatus. ..Tämä tehdään yhteistyössä huoltajien kanssa… Lapset voivat
edelleen mennä hoitopäivänä vaikkapa joulukirkkoon, kunhan siitä on sovittu huoltajan
kanssa. .. pois jäävälle lapselle on järjestettävä vaihtoehtoista, suunnitelmallista ja laadukasta
toimintaa. Lapselle ei saa syntyä sellaista tunnetta, että hän jää ulkopuoliseksi… Voidaanko
Suvivirren kaltaista jo kulttuuriperinnöksi muuttunutta laulua laulaa varhaiskasvatustiloissa?
Kyllä voidaan ja kaikki säkeistöt, Askola-Vehviläinen sanoo.”
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Katsomuskasvatus Vantaalla
Vantaan sanomat 27.9.2017. Toimittaja Armi Suojanen
http://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/563476-uskonnollinen-toiminta-ei-enaakuulu-paivakotiin-nain-kavi-ruokarukouksille-ja
”Uskonnollinen toiminta ei enää kuulu päiväkotiin – näin kävi
ruokarukouksille ja Suvivirrelle.
Nyt päiväkodeissa saa katsomuskasvatusta.
Kaikenlaiset uskonnolliset toimitukset ruokarukouksista hartaushetkiin ovat loppuneet
päiväkodeista tänä syksynä. Taustalla on Opetushallituksen varhaiskasvatuksen uudet perusteet.
Yksi uusista ohjeistuksista on varmistaa, ettei varhaiskasvatuksessa enää harjoiteta uskontoja.
Perusteiden pohjalta kunnat ovat laatineet oman varhaiskasvatussuunnitelmansa, vasun, yhdessä
eri sidosryhmien kanssa. Vasuun on kirjattu selkeästi, että Vantaan varhaiskasvatuspaikoissa, niin
kunnallisissa kuin yksityisissä, ei enää järjestetä tunnustuksellista toimintaa.
– Ruokarukouksia ja pyhäkouluja Vantaalla on ollutkin vain yksittäisissä päiväkodeissa, kertoo
Vantaan varhaiskasvatusjohtaja Sole Askola-Vehviläinen. Uskonnollisia toimituksia ei pidetä,
mutta se ei tarkoita, etteikö uskonnoista puhuttaisi. Tilalle on tullut katsomuskasvatus.
– Yhdessä tutustutaan lapsiryhmässä esiintyviin erilaisiin uskontoihin ja katsomuksiin, myös
uskonnottomuuteen. Voidaan tutustua esimerkiksi juhlaperinteisiin, pukeutumiseen ja ruokaan,
Askola-Vehviläinen korostaa, että tämä tehdään yhteistyössä huoltajien kanssa
Katsomuskasvatuksesta on tulossa Opetushallitukselta kuntiin vielä täsmällisempi ohje tänä
vuonna. Kokonaan uskonnollisuus ei varhaiskasvatuksesta katoa, sillä lapset voivat edelleen
mennä hoitopäivänä vaikkapa joulukirkkoon, kunhan siitä on sovittu huoltajan kanssa.
– Huoltaja päättää, Askola-Vehviläinen tarkentaa. Mikäli huoltaja ei anna lupaa osallistua
tunnustukselliseen joulukirkkoon, pois jäävälle lapselle on järjestettävä vaihtoehtoista,
suunnitelmallista ja laadukasta toimintaa. Näin määrää Vantaan vasu.
– Lapselle ei saa syntyä sellaista tunnetta, että hän jää ulkopuoliseksi.
Entä voidaanko Suvivirren kaltaista jo kulttuuriperinnöksi muuttunutta laulua laulaa
varhaiskasvatustiloissa?
– Kyllä voidaan ja kaikki säkeistöt, Askola-Vehviläinen sanoo. Askola-Vehviläinen pitää
valtakunnallista varhaiskasvatussuunnitelmaa "dramaattisena muutoksena" aikaisempaan.
– Ensimmäistä kertaa se on varhaiskasvatusta sitova ja tulee vaikuttamaan myönteisesti
tulevaisuuteen. Paikallisessa vasussa korostuu Vantaan monimuotoisuus sekä avoin ja
kunnioittava suhtautuminen erilaisiin perheisiin, katsomuksiin, uskontoihin ja perinteisiin.”
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Yhteistyö ”lähialueen yhteisöjen” kanssa
- Miksi kirkko ja seurakunta?
• Suurin osa suomalaisista, myös lapsista,
kuuluu kirkkoon (koko maa 72,9 %,
vantaalla 60,8 %).
• Kirkon kasvatustyöllä on pitkät
perinteet (lähtien lukutaidon
opettamisesta).
• Luottamus kirkkoon
yhteistyökumppanina on edelleen
vahvaa.
• Jäsentynyt organisaatio, sekä
valtakunnallisesti että paikallisesti.
• Riittävät resurssit ja ammattitaitoinen,
koulutettu varhaiskasvatuksen
henkilökunta.

Vantaan seurakunnat / IS 2018

Yhteisiä lähtökohtia, mutta erilaiset
tavoitteet ja vastuut
Kts. KAKSI VIRTAA https://prezi.com/f1fylxp2lsfl/uskontovarhaiskasvatuksessa-kaksi-virtaa/

MOLEMMISSA LÄHTÖKOHTANA: kokonaisvaltaisuus, lapsilähtöisyys,

lapsi aktiivisena oppijana ja toimijana, osallisuus, dialogisuus,
kasvatuskumppanuus, varhaiskasvatuksen perusteet

YHTEISKUNNAN
katsomuskasvatus
•
•
•
•
•
•
•

KIRKON/SEURAKUNNAN
kristillinen kasvatus

Yleissivistävää
Perustuu varhaiskasvatuslakiin
Varhaiskasvatussuunnitelman
perusteet
Vastuu varhaiskasvatuksen
kasvattajilla
Perheiden erilaiset katsomukset
Tukee oman uskonnon tuntemusta
ja katsomusten välistä dialogia
Ei sisällä uskonnonharjoitusta

Seurakuntien yhteistyö
yhteiskunnan varhaiskasvatuksen
tukemiseksi noudattaa
yhteiskunnan
varhaiskasvatuksen
tavoitteita.

•
•
•
•

•

•
•

Omassa uskossa kasvaminen
Perustuu kirkkolakiin ja järjestykseen
Kirkon varhaiskasvatuksen
kehittämisasiakirja
Vastuu vanhemmille ja
kummeilla yhdessä
seurakunnan kanssa
Perheiden ja kristillisen
yhteisön vakaumus ja
arvopohja
Tukee kristillistä identiteettiä
Sisältää uskonnonharjoitusta
Kun kirkko järjestää toimintaa omille
jäsenilleen omissa tiloissaan, on tavoitteet
ja sisältö erilaiset kuin yhteistyössä
yhteiskunnan toimijan kanssa.
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Vantaan ev.lut. seurakuntien strategia
2017-2020


Varhaiskasvatuksen
katsomuskasvatusyht
eistyössä toteutuvat
visio kaikkien
ihmisten
kohtaamisesta ja
vahvistamisesta ja
työssä
uudistumisesta, sekä
arvot
palveluhaluisuus,
oikeudenmukaisuus
ja avoimuus.



Toimintatavoissa
näkyvät erityisesti
linjauksista
toiminen siellä
missä ihmiset ovat,
kulttuurien
moninaisuus,
tarpeet ja
odotukset, arjen
kristillisyyden
tukeminen ja
työssä
uudistuminen.
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Vantaan ev.lut. seurakunnat
varhaiskasvatuksen yhteistyökumppanina
katsomuskasvatuksessa
Strategiset nostot
vuosille 2018-2020
(käsitelty kaupungin varhaiskasvatuksen johtoryhmässä)

Katsomuskasvatuksen toteuttaminen on varhaiskasvatuksen
työntekijöiden ydintehtävä ja se rakentuu huoltajien kanssa
tehtävälle yhteistyölle ja molemminpuoliselle luottamukselle.
• Uskontojen ja katsomusten lisääntyvä vaikutus maailmassa ja
katsomusten merkitys osana ihmisen identiteettiä
• Tavoitteena kehittää lapsen valmiuksia ymmärtää katsomusten
moninaisuutta ja harjoitella siinä toimimista
• Katsomuskasvatus on osa kokonaisvaltaista kasvatusta, joka
tukee lapsen omaa identiteettiä ja antaa kaikille lapsille
valmiuksia moniarvoisessa yhteiskunnassa elämiseen.
• Yleissivistävää, normatiivista, sitouttamatonta
• Tavoitteena suvaitsevaisuus ja yhteiskuntarauha
• Kutsuu dialogiin ja ihmettelyyn
• Katsomusdialogin edellytys on oman katsomuksen tunteminen
• Kasvattajan katsomussensitiivisyys kuuluu ammatilliseen
työotteeseen ja edellyttää rohkeutta käydä dialogia
• Ev. lut. seurakuntien työntekijät voivat toimia
varhaiskasvatuksen henkilöstön yhteistyökumppanina ja
katsomusten asiantuntijoina
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Vantaan ev.lut. seurakunnat
varhaiskasvatuksen yhteistyökumppanina
katsomuskasvatuksessa
1. Yhteistyön painopiste:
Dialogi kasvattajien välillä



Dialogin vahvistaminen
varhaiskasvatuksen, seurakuntien,
vantaalaisten uskonnollisten ja
katsomuksellisten tahojen kesken


rakennamme dialogipöytiä ja
katsomuskasvatusfoorumeita, joissa voidaan
keskustella katsomuskasvatuksen
toteutumisesta, siihen liittyvistä
kysymyksistä ja käytännöistä, yhteistyön
vuosikellosta, yhteistyössä toteutettavista
koulutuksista ja tapaamisista sekä
ammatillisuuden hyödyntämisestä ja
osaamisen jakamisesta.
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Vantaan ev.lut. seurakunnat
varhaiskasvatuksen yhteistyökumppanina
katsomuskasvatuksessa
2. Yhteistyön painopiste:
Yhteistyömahdollisuuksien
hyödyntäminen
yleissivistävän
katsomuskasvatuksen
toteuttamisessa


Kristillinen katsomus ja ev. lut.
seurakuntien tilat lapsiryhmän yhteisen
tutustumisen kohteina





seurakuntien tilat monipuolisina
oppimisympäristöinä
tutustuminen kristillisten juhlaperinteiden
taustoihin

Varhaiskasvatuksen ja seurakunnan
työntekijät suunnittelevat yhteistyössä
katsomuskasvatuksen teemoja
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Vantaan ev.lut. seurakunnat
varhaiskasvatuksen yhteistyökumppanina
katsomuskasvatuksessa
3. Yhteistyön painopiste:
Kristillisen identiteetin
tukeminen



Varhaiskasvatuksen ja seurakunnan
työntekijät luovat yhteistyössä alustoja
alueellisen yhteistyön organisoimiseksi


päiväkodin toiminta- ja juhlakalenteriin
merkityt vuoden kiertoon liittyvät
kristilliset hartaudet ja jumalanpalvelukset
seurakuntien tiloissa.
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Seurakunta varhaiskasvatuksen
yhteistyökumppanina
katsomuskasvatuksessa
Kuka tekee? Mitä tekee?

Varhaiskasvatuksen
kasvattajat

Vahvistet
aan
lapsen
valmiuksia
katsomus
-dialogin
käymiseen

Miten tekee?

Miksi tekee?

Oman
katsomuk
sellisen
identiteetin
tukeminen

Katsomusdialogi
Lähellä
oleviin
katsomuk
siin
tutustuminen

Seurakunta
yhteistyökumppanina
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Dialogin askeleet
katsomuskeskustelussa:
1.

2.

3.

4.

5.

Kunnioita toista ihmistä. Kohtele häntä yksilönä. Älä
leimaa häntä vakaumuksen tai yhteisön mukaan. Ota
hänet vakavasti.
Tunne itsesi ja oma vakaumuksesi. Omia käsityksiä ei
pidä kieltää eikä niitä tarvitse piilottaa. Opettele
tuntemaan oma uskontosi ja maailmankatsomuksesi,
jonka piirissä olet kasvanut.
Puhu asioista suoraan ja niiden oikeilla nimillä.
Kohteliaisuus on hyve, mutta se ei merkitse asioiden
kiertelyä. Paitsi hyökkäävyys, myös välttely estää ihmisiä
lähestymästä toisiaan.
Katso asioita toisen näkökulmasta. Yritä asettua toisen
asemaan, jotta ymmärtäisit häntä. Ymmärtäminen ei
tarkoita, että omaksuisit hänen vakaumuksensa. Sitä
kannattaa silti kuunnella. Sinulla on lupa arvioida oman
vakaumuksesi pohjalta toisen esittämiä ajatuksia .
Samoin hänellä on lupa arvioida sinun käsityksiäsi.
Oletko siihen valmis?
Edistä luottamusta ja ole luottamuksen arvoinen. Silloin
sinulla on lupa odottaa samaa myös toiselta. Arvostava
suhtautuminen toiseen edistää arvostusta myös sinua
kohtaan.
Pekka Y. Hiltunen
Uskontokasvatus- ja uskontodialogisihteeri
Kirkon lähetystyön keskus
Kirjasta Atte ja Anna – meidän ja muiden uskonnot
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Yhteistyön tasot Vantaalla

Kaupunki

Seurakunta

Johtavataso

Kaupungin johtaja/
varhaiskasvatuspäälikkö

Yhteisen
seurakuntatyön
johtaja

Asiantuntijataso

Varhaiskasvatuksen
asiantuntija

Kasvatusasiansihteeri

Paikallistaso

Päiväkodin johtajat

Varhaiskasvatuksenohjaajat

Yksikkötaso

Lastentarhanopettajat, kasvattajat

Lastenohjaajat

Lapset
Perheet
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”Kirkolla ei ole omaa varhaispedagogiikkaa”
”Kirkossa sitoudutaan yleisiin
varhaispedagogisiin periaatteisiin.”
Helsingin Sanomat, Mielipide 1.2.2016
Päiväkerho tarjoaa hyvän vaihtoehdon
Seurakunnilla on pitkä kokemus varhaiskasvatuksen järjestämisestä.
Lapsi- ja perhejärjestöt ovat huolissaan siitä, että vanhempia voidaan jymäyttää
päivähoitopaikan valinnassa ja että moninainen kerhotoimintakin voidaan lukea
varhaiskasvatukseksi (HS Kotimaa 26.1.).
Seurakunnilla on pitkä kokemus varhaiskasvatuslakiin kirjatun muun
varhaiskasvatuksen järjestämisestä. Päiväkerhotoimintaa on järjestetty jo 70
vuoden ajan.Vuosien saatossa toiminta on monipuolistunut, vakiintunut ja vahvasti
ammatillistunut.
Seurakuntien päiväkerhoissa oli vuonna 2014 lähes 42 500 lasta, mikä on 23
prosenttia 3–5-vuotiaiden ikäluokasta. Päiväkerhossa jokainen lapsi kohdataan
yksilönä. Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan lasta osallistaen, hänen tarpeensa ja
elämänvaiheensa huomioon ottaen. Päiväkerhossa lapsi leikkii, liikkuu, tutkii, kokee
asioita taiteen kautta ja itseään ilmaisten. Pienessä ja tutussa ryhmässä lapsi voi
solmia ystävyyssuhteita ja opetella yhdessä olemista toisten kanssa.
Päiväkerhojen ohjaajat ovat suorittaneet lapsi- ja perhetyön perustutkinnon
(lastenohjaaja), jonka on todettu edustavan monipuolisesti varhaiskasvatuksen
osaamista ja antavan hyvät varhaispedagogiset valmiudet.
Kirkolla ei ole omaa varhaispedagogiikkaa, vaan päiväkerhotoiminnassa sitoudutaan
yleisiin varhaispedagogisiin periaatteisiin. Kirkon varhaiskasvatuksen tavoitteet ovat
linjassa varhaiskasvatuslain kymmenen tavoitteen kanssa.
Kaikkea seurakunnan toimintaa ohjaavat seurakuntatoiminnan turvallisuusohjeet.
Päiväkerhomaksut ovat pieniä, ja paikoin toiminta on maksutonta.
Seurakunnan päiväkerho on yksi mahdollisuus muiden varhaiskasvatuspalveluiden
joukossa. Se tarjoaa hyvän ja laadukkaan vaihtoehdon silloin, kun lapselle riittää
osa-aikainen varhaiskasvatus.
Raija Ojell, varhaiskasvatuksen asiantuntija
Päivi Kähkönen, johtaja, Kirkkohallitus, kasvatus ja perheasiat
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Yhteistyöstä sopiminen
Katsomuskasvatus on kunnan varhaiskasvatuksen tehtävä.
Vastuu sen toteutuksesta kuuluu kunnan omille
työntekijöille.

Seurakunta voi olla tekemässä monialaista yhteistyötä
varhaiskasvatuksen kanssa.
 Yhteistyö perustuu aina päiväkodin asettamille tavoitteille
ja meneillään oleville oppimisen prosesseille.
 Seurakunnat yhteistyökumppanina sitoutuvat
varhaiskasvatusta normittaviin pelisääntöihin. Eri
uskontokunnat tai katsomukset eivät voi määritellä tai
rajoittaa varhaiskasvatuksen omien normien
noudattamista. Ne eivät ole seurakunnan sanoman
julistamisen tilanteita.
 Selkeät ja yhteiset pelisäännöt vapauttavat toimimaan ja
kehittämään yhteistyötä kaikkia kunnioittavalla tavalla.
 Yhteiskunnan varhaiskasvatus on uskonnollisesti
SITOUTTAMATONTA. Lasta ei saa sitouttaa mihinkään
yksittäiseen katsomukseen eikä häneen voida
katsomuksellisesti vedota eikä vaikuttaa.
.
 On tärkeää solmia hyvät henkilösuhteet kunnan
varhaiskasvatuksen kanssa ja myönteisessä yhteistyössä
suunnitella ja toteuttaa erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia.
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Kumppanuuden korit
Seurakunta varhaiskasvatuksen, koulun ja
oppilaitoksen kumppanina -kirkkohallituksen esite 2015

Kutsuvat monipuoliseen yhteistyöhön.
Kerrotaan yhteistyön tarkoitus ja pelisäännöt.
Kasvatuksen ammattilaisille ja päättäjille sekä
yhteiskunnassa että kirkossa.
Tiedoksi myös vanhemmille.
Perustuvat Opetushallituksen päivitettyihin
ohjeisiin.
Halutaan taata uskonnonvapauden toteutuminen.
Paljon mahdollisuuksia ja paikallisia
toteutusmalleja.
Muuttuva monikulttuurinen toimintaympäristö.
Neljän korin malli luo selkeyttä ja vapauttaa
toimimaan.

Lastentarhanopettaja Vantaalta:
” Varhaiskasvatuksen ohjaajia pidetään
päiväkodeissa uskonnon ammattilaisina . Heillä
myönteinen asenne ja ymmärrys eri uskontoja
kohtaan. ”
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Neljän korin malli:
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I Kori
Yleissivistävä opetus:









Vantaan VASU:n mukaisesti
Päiväkodin henkilöstön vastuulla
Seurakunta oppimisympäristönä
esim. kirkkorakennukset,
hautausmaat..
Seurakunnan työntekijä vierailee
oman alansa asiantuntijana tai
henkilökunnan mentorina
katsomuskasvatuksessa
Ei sisällä uskonnon harjoittamista
Esim. tutustuminen lähikirkkoon,
tutustuminen kirkkovuoteen ja sen
juhliin: pääsiäisvaellus,/joulupolku,
tutustuminen sekä kristilliseen että eri
uskontojen traditioon, lasten oikeuksin
päivän konsertti..

Katsomuskasvatus on päiväkodin omaa toimintaa, eikä sisällä
uskonnon harjoittamisen elementtejä (virsi, rukous, uskontunnustus
jne.). Seurakunta voi tarjota yhteistyötä oman osaamisalueensa
puitteissa, mutta kasvatustehtävää seurakunnalla ei ole.
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II Kori
Perinteiset juhlat:












Yhteisöllisyys ja kunnioittava
läsnäolo
valmistellaan ja vietetään yhdessä
Suomalaista juhlaperinnettä, esim.
joulu- ja kevätjuhla
Voi sisältää uskonnollista alkuperää
olevia traditioita, esim. Suvivirsi,
Enkeli taivaan, jouluevankeliumi
Ei ole uskonnon harjoittamista
Seurakunnan edustaja ehkä
kutsuvieraana
Kirkkoa ei suositella juhlapaikaksi
Avoimuus myös eri uskontojen ja
kulttuurien juhlille
Esim. joulu- ja kevätjuhlat, pyhäinpäivä,
adventti..

Vuoden kulkuun kuuluvat juhlat ovat päiväkodin omia ja yhteisöllisiä
juhlia silloinkin, kun ne liittyvät kristilliseen perinteeseen.Yksittäisen
virren laulaminen tai joulukuvaelman esittäminen ei tee juhlasta
uskonnollista tilaisuutta, koska uskontoon viittaavat juhlatraditiot ovat
osa suomalaista kulttuuria.
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III Kori
Uskonnolliset tilaisuudet:








Luonteeltaan uskonnon
harjoittamista positiivisen
uskonnonvapauden periaatteella esim.
pääsiäishartaus, joulukirkko,
ruokarukous..
Yhteinen suunnittelu
Ne lapset osallistuvat, joiden
huoltajat niin haluavat (huoltajakysely
+ tiedotus koteihin)
Mielekäs uskonnoton vaihtoehto
heille, jotka eivät osallistu
Esim. joulukirkko, pääsiäishartaus,
adventtihartaus, joulupolku,
pääsiäisvaellus, kotikirkko tutuksi, lasten
joululaulutilaisuus, eskareiden kouluun
siunaaminen..

Yhteisiä tilanteita järjestettäessä on niistä tiedotettava lasten
vanhemmille etukäteen. On tärkeää olla selvillä siitä, mikä kuuluu
yleissivistävään opetukseen ja mikä luokitellaan uskonnolliseksi
tilaisuudeksi. Lasten vanhemmat päättävät lastensa
osallistumisesta uskontokunnasta riippumatta. Varhaiskasvatuksen
henkilöstö huolehtii luvan kysymisestä vanhemmilta.
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IV Kori
Kasvun ja hyvinvoinnin tuki:






Yhteisölähtöisesti päiväkodin omien
tarpeiden ja suunnitelmien mukaisesti
Ennaltaehkäisevän hyvinvoinnin
tukena
Perustuu tasavertaiseen
kumppanuuteen
Eri uskontoja, katsomuksia ja
moninaisuutta kunnioittaen
Esim. kerhot, pienryhmät, retket,
kriisiyhteistyö, henkilökunnan virkistys ja
koulutus, kriisiyhteistyö (esim. kuolema,
kiusaamistilanne)

Seurakunnalla on valmiuksia tukea sekä lapsia että aikuisia myös
kun tarvitaan suru- tai kriisiapua. Myös ennaltaehkäisevä toiminta
mm. työhyvinvoinnin lisäämiseksi voidaan toteuttaa yhteistyössä.
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Tilastoja vuosilta 2015-2017
Vantaan seurakuntien tase-kirja:
”Yhteiskunnan varhaiskasvatuksen eettisen- ja katsomuskasvatuksen lähtökohta on varhaiskasvatussuunnitelmassa
(Vasu). Kirkko voi toimia yhteistyökumppanina yhteiskunnan
varhaiskasvatushenkilöstölle katsomuskasvatuksen toteuttamisessa monin eri tavoin: mentorointi, koulutus, erilaiset
vierailut, lasten kirkkohetket, materiaaleista tiedottaminen ja
niiden lainaaminen.Vuorovaikutuksellinen työote vaatii selkeitä
rooleja, luottamusta, avoimuutta ja sitoutumista eri osapuolten
välillä.”
Lapsiryhmät kirkoissa Lapset kirkoissa
Seurakunta

2017 2016 2015

2017

2016

Seurakunnan työntekijä Läsnäolevat lapset
päiväkodeissa
2015 2017 2016 2015 2017

2016 2015

Hakunila

22

23

25

723

1118 1 075

9

8

25

136

244

590

Hämeenkylä

55

59

67

1492

1613 1 827

7

27

11

193

330

195

Korso

85

63

44

2450

2314 2 956

56

39

11 1311

654

287

Rekola

31

0

33

3000

0 3 215

8

0

200

0

650

Tikkurila

146

120

57

3242

3483 2 000

26

49

82 1154

Vanda svenska

11

7

7

260

207

13

11

11

321

406

445

Vantaankoski

52

43

63

2703

1566 1 100

6

3

30

126

63

720

YHTEENSÄ

402

315

296 13 870 10 316 12 380

125

137

222
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14

1093 1 356

184 3 441 2 790 4 243

Seurakunnat tukevat monin tavoin
varhaiskasvatuksen
katsomuskasvatusta
Vantaalla on yhteensä 148 päiväkotia + perhepäivähoito


kuukausittain ryhmiä käy kirkoilla muksukirkoissa tmv.
lasten omissa kirkkohetkissä



Lähikirkkokierroksia/ kotikirkkokierroksia/
valokuvasuunnistuksia eskareille tai pyydettäessä



Muu viestintä (kirjeet, s-postit) noin 4 kertaa vuodessa



Periodimaisesti mentorointia ja yhteisen tuokioiden
suunnittelua



Yhteistyöpalaverit talojen johdon ja/tai seurakunnan
yhteyshenkilön kanssa 1-2 kertaa vuodessa



Kausittain pääsiäis- ja joulukirkkot/vaellukset ja
(vieraillaan pienten ryhmissä isoina juhla-aikoina)



Vaihtelevasti ja paikallisten perinteiden mukaisesti
järjestetään myös puuhapäiviä , teemaviikkoja,
metsäretkiä, metsäkirkkoja, eskarilaisten koulutielle
siunauksia



Lasten oikeuksien viikon konsertit kerran vuodessa
kaikissa seurakunnissa



Yhteinen katsomuskasvatuksen koulutuspäivä kerran
vuodessa varhais-kasvatuksen työntekijöille



Projekteittain tiiviimpää yhteistyötä paikallisesti (esim.
”Hyvän mielen olohuone”)



Materiaalin lainausta (kirjoja, havainto-materiaalia, yms. )
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Räätälöityä yhteistyötä ja viestintää


Seurakunnan ja varhaiskasvatuksen yhteistyötä
voidaan toteuttaa joko katsomuksesta riippumatta
koko lapsiryhmälle soveltuvana tai vaihtoehtoisesti
vain huoltajiltaan luvan saaneille lapsille, jolloin
tilaisuus voi sisältää hartaudellisia elementtejä, kuten
rukousta.



Kustakin tilaisuudesta ja sen sisällöstä on tästä
syystä tärkeää tiedottaa etukäteen päiväkotien
henkilökuntaa ja huoltajia.
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Varhaiskasvatuksen mentorointi
perustuu luottamukseen,
avoimuuteen ja sitoutuneisuuteen


vastavuoroinen keskustelusuhde, jossa jaetaan
kokemuksia ja näkemyksiä ja jossa päiväkodin kasvattajat
voivat halutessaan keskustella katsomuskasvatuksen
toteuttamisesta seurakunnan työntekijöiden kanssa



tavoitteena on tukea kasvatusajattelua ja
uskonnonpedagogisia näkemyksiä sekä arjen toimintaa

1) Hallinnollinen mentorointi on läsnäoloa varhaiskasvatuksen
hallinnossa varhaiskasvatuksen johtajien ja alueryhmien
kanssa. Hallinnollisessa mentoroinnissa pyritään linjaamaan
katsomuskasvatusta, kehittämään mentoroinnin malleja ja
järjestämään koulutuksia. Hallinnollisen mentoroinnin avulla
luodaan pohjaa ja perusteita vankalle yhteistyölle ja
yhteiselle käsitykselle yhteiskunnan varhaiskasvatuksen
katsomuskasvatuksesta. Hallinnollinen mentorointi tekee
näkyväksi yhteistyön, muodot ja sisällöt kaikille osapuolille.
2) Päiväkodeissa tapahtuva mentorointi on läsnäoloa
varhaiskasvatuksen arjessa. Katsomuskasvatuksen mentorit
toimivat varhaiskasvatuksen henkilökunnan
yhteistyökumppanina katsomuskasvatuksen
sisältökysymyksissä. He rohkaisevat, auttavat suunnittelussa,
antavat materiaalitukea ja menetelmäkoulutusta.
Lastentarhanopettaja Vantaalta:
” Oleellisinta dialogisuus - ei missionäärisyys”!
Vastaavaa mentorointi -yhteistyötä eivät pysty muut
uskonnolliset yhteisöt toteuttamaan.”
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Katsomuskasvatukseen linkkejä ja
vinkkejä:













Kulttuuri- ja uskontoforum
FOKUS
Monikulttuurinen
juhlakalenteri
Uskontokalenteri Uskot –
forum
Kulttuurinen juhlakalenteri
Espoon kaupunki
Kirkko – yhteydet
yhteiskunnan
varhaiskasvatukseen
Ryhmän juhlakalenteri
Yhteiset teemat, kuten
syntymä, kuolema
Suurten uskontojen yhteiset
kertomukset
Yhteisymmärryksen viikko
Kumppanuuden korit ja VASU
Vasu kirkossa -työryhmän
blogi
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Vantaan seurakunnat tekevät yhteistyötä
koulujen ja varhaiskasvatuksen
ammattilaisten kanssa


Vantaan seurakunnissa tehdään monipuolista ja laajaalaista kasvatusyhteistyötä kaupungin ja järjestöjen,
sekä kaiken ikäisten lasten ja perheiden kanssa.
Seurakunnat vastaavat alueellisesti omista kerhoistaan,
leireistään ja muista toiminnoistaan. Yhteistyötä Vantaan
seitsemän seurakunnan kesken tehdään monella tavalla.
Joitakin kasvatustyön tehtäviä on keskitetty seurakuntien
yhteisiin palveluihin. Yhteinen lapsi- ja nuorisotyö
koordinoi ja kehittää lapsi- ja perhetyötä ja nuorisotyötä
yhdessä seurakuntien kanssa.

YHTEISTYÖKUMPPANINA KOULUT


Seurakunnat toteuttavat vuosittain useita eri
tapahtumakokonaisuuksia, jotka tukevat
opetussuunnitelman toteutumista. Pyrimme myös
tarjoamaan valmiita kokonaisuuksia opettajille ja koulun
muulle henkilökunnalle erilaisiin erikoistilanteisiin, esim.
Magna Messias -kokonaisuus ja Elämisen taitoja oppimateriaali yläkouluikäisille, suosittu Laurentius seikkailu kolmasluokkalaisille ja Surulaatikot tukemaan
yllättäviä tilanteita kouluissa.

YHTEISTYÖKUMPPANINA PÄIVÄKODIT


Vantaan seurakunnat tekevät varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetussuunnitelman mukaisesti
yhteistyötä Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa.
Yhteistyö tukee lapsen kasvua monikulttuurisessa
maailmassa ja toteutuu kumppanuutena dialogissa
varhaiskasvatuksen kasvattajien kanssa.
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Seurakuntien yhteistyö Vantaan
perusopetuksen kanssa
Vantaan seurakunnissa on laadittu kouluyhteistyön
strategia, jossa on määritelty kouluyhteistyön strateginen
visio, painopisteet sekä toimenpiteet vision
toteuttamiseksi.
Kouluyhteistyön arvot ovat avoimuus, dialogi, luottamus,
kunnioitus ja yhteisöllisyys

VANTAAN OPS 2016: ”Vantaan seurakunnat
Vantaan seurakunnat voivat olla koulujen tukena
ryhmäyttämistoiminnassa, monikulttuurisuustyössä ja
päivänavausten sekä juhlapyhiin liittyvien tilaisuuksien
järjestämisessä osapuolten sopimalla tavalla.
Perusopetus järjestää yhteistyössä evankelisluterilaisten
seurakuntien kanssa mahdollisuuden kolmansien luokkien
oppilaille tutustua kotiseutu- ja kulttuurihistoriaan Pyhän
Laurin kirkossa ja sen ympäristössä. Työskentelyn periaatteina
ovat elämyksellisyys ja erilaisten oppimisympäristöjen
hyödyntäminen.
Seurakuntien nuorisotyöntekijät voivat myös toimia lasten ja
nuorten tukena koulun arjessa koulun osoittamalla tavalla.
Seurakuntien tarjoamaa tukea koulun kriisityölle kuvataan
tarkemmin hyvinvointikansiossa.”
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Vantaan seurakuntien kouluyhteistyön
strategia
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LOPUKSI: Tärkeää muistaa
katsomuskasvatuksen toteuttamisessa













Päiväkodin tehtävä on tukea vanhempien
arvomaailmaa. Arvotonta maailmaa ei ole
olemassa.
Katsomuskasvatus toteutuu jokaisessa
ryhmässä, kunkin ryhmän mukaisesti.
Avoin ja kunnioittava suhtautuminen
erilaisiin perheisiin, katsomuksiin, uskontoihin ja
perinteisiin.
Vuoropuhelu perheiden kanssa, terve
uteliaisuus ja perheiden asiantuntemuksen
hyödyntäminen heidän kulttuuriinsa, uskontoonsa
ja katsomukseensa liittyen.
Kasvattajan ammatillinen asenne –
katsomussensitiivisyys. Haastaa kasvattajia
avoimeen keskusteluun ja avarakatseisuuteen.
Elämänkysymysten pohtiminen lasten kanssa,
yhteinen ihmettely ja keskustelu hyväksyvässä
ja kunnioittavassa ilmapiirissä.
Avataan lasten eettistä, kulttuurista ja
katsomuksellista maailmaa mahdollistamalla
lapsille erilaisia kokemuksia, erilaisia näkemyksiä
ja erilaisiin paikkoihin tutustumista. ”Tunnen eri
katsomuksia, mutta tunnen myös oman
identiteettini”.
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Tärkeä muistaa jatkuu..







Myös mahdollisuus ihmettelylle ja
hiljentymiselle.
Katsomusdialogi lasten välillä on käytännön
läheistä, uteliasta ja lapsen tasoista.
Kirkot kulttuuri- ja oppimisympäristönä
(rakennus, kirkkomusiikki, kuvataide,
arkkitehtuuri..), tavat, perinteet ja juhlat.
Kun huomioidaan kaikenlaisen katsomukset,
tulevat huomioiduksi myös kristityt.
Määriteltävä mikä on ja mikä ei ole
uskonnonharjoitusta? Tutustuminen,
tarkastelu, tutkiminen, havaintojen
tekeminen ei ole uskonnonharjoitusta:
pedagoginen perustelu, kirkot
oppimisympäristöinä, kokeillaan kaikkea, ei
ole toistuvaa (kertaluontoisesti),
yleissivistävää, ”kirkkoturismia”, kaikille
lapsille avointa…

On tärkeää toimia yhdessä suvaitsevaisuuden,
keskinäisen kunnioituksen, yhteisymmärryksen ja
yhteiskuntarauhan rakentamiseksi!
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Lisätietoja:
Iris Sotamaa
Kasvatusasiansihteeri
iris.sotamaa@evl.fi
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