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Esipuhe 
 

Tämä materiaali on tuotettu Monikatsomukselliset oppimisen tilat varhaiskasvatuksessa 

-hankkeessa Helsingin yliopistossa. Hanke on opettajankoulutuksen kehittämishanke ja 

sen rahoittajana on Opetus- ja kulttuuriministeriö.  

https://blogs.helsinki.fi/monikatsomukselliset-tilat-varhaiskasvatuksessa/ 

Materiaalissa esitellyt pyhien tilojen työskentelyt on alun perin ideoitu ja vierailut toteu-

tettu vuosien 2019–2020 aikana. Ne ovat olleet osa varhaiskasvatuksen opettajaksi opis-

kelevien Eettisen kasvatuksen ja katsomuskasvatuksen pedagogiikka –kurssia Kasva-

tustieteellisessä tiedekunnassa Helsingin yliopistossa.  

Haluamme tämän materiaalin myötä saattaa oppimamme avoimeen vuoropuheluun var-

haiskasvatuksen henkilöstön ja uskonnollisten yhteisöjen kanssa sekä tarjota pedagogi-

sen työvälineen katsomuskasvatukseen. Materiaalissa pohditaan myös uskonnottomuu-

den näkökulman huomioimista tilayhteistyössä. 

Työskentelyissä on hyödynnetty Tutki Tilaa-menetelmää ja siihen liittyvää materiaalia 

https://www.uskonnonopetus.fi/tutkitilaa/ Se on pedagoginen materiaali, joka sisältää eri 

tiloihin tutustumiseen soveltuvan pedagogisen mallin, interaktiiviset kuvat kolmesta eri 

tilasta, esinekortit, monialaiset kortit ja lisättyä todellisuutta. 

Tutki Tilaa-menetelmää on työskentelyissä muokattu ja sovellettu erityisesti pienten las-

ten oppimisen näkökulmasta. Vierailujen toteuttamisessa ja työskentelyjen suunnitte-

lussa on lisäksi tehty yhteistyötä asianosaisten yhteisöjen kanssa. On ollut jännittävä 

kokemus, kun pyhään tilaan tupsahtaa parikymmentä varhaiskasvatuksen opettajaopis-

kelijaa ja päiväkotiryhmä 4–6-vuotiaita lapsia. Oppimisen ilo ja riemu on ollut käsin kos-

keteltavaa! Olemme olleet oppimassa yhdessä.  

Suuret kiitokset yhteisöille, jotka lähtivät hankkeeseemme mukaan! Kiitos opiskelijoille, 

jotka rohkeasti sukelsivat katsomusten maailmaan yhdessä lasten kanssa! Kiitos helsin-

kiläisille varhaiskasvatuksen opettajille, kun toitte lapset tutkimaan tiloja kanssamme!  

Ison kiitos kuitenkin kuuluun lapsille, jotka opettivat meille toiminnallisesta tilantutkimi-

sesta! 

Kiitos Ramil Belyaev, Osmo Vartiainen, Kaarina Lyhykäinen, Rebecca Hasenson, Mina 

Khan, Abbas Bahmanpour, Mari Mattsson sekä Raili Keränen-Pantsu yhteistyöstä ja ma-

teriaalin kommentoinnista. Palautteenne on ollut arvokasta. 

https://blogs.helsinki.fi/monikatsomukselliset-tilat-varhaiskasvatuksessa/
https://www.uskonnonopetus.fi/tutkitilaa/
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Toivomme tämän materiaalin rohkaisevan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilös-

töä toteuttamaan innovatiivista monikatsomuksellista katsomuskasvatusta ja kehittämää 

yhteistyötä katsomusyhteisöjen kanssa.  

Lisäksi toivomme materiaalin rohkaisevan katsomusyhteisöjä tarjoamaan tilansa oppi-

misympäristöksi ja lähtemään yhteistyön kehittämiseen paikallisessa tasolla. Yhteisöt 

voivat olla myös itse aktiivisia varhaiskasvatukseen päin ja tarjota yhteistyönmahdolli-

suutta hyödyntäen sen suunnittelussa tätä materiaalia.  

Materiaali soveltuu varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ja alkuopetukseen. Materiaalia 

voidaan hyödyntää myös alan opiskelijoiden koulutuksessa.  

 

Helsingissä Lapsen oikeuksien päivänä 20.11.2021 

Silja Lamminmäki-Vartia, Dani Lahtinen ja Saila Poulter  
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Pyhän tilan tutkiminen lasten kanssa –  
keskiössä kokonaisvaltaisuus ja  
kokemusperäisyys  

Kirjoittanut: Saila Poulter  

 

Aluksi  
Tässä artikkelissa uskontoihin ja katsomuksiin liittyvää oppimista tarkastellaan lapsen 

kokemukseen ja kokonaisvaltaiseen kasvuun liittyvistä näkökulmista. Teksti on tiivis-

telmä artikkelista Poulter, S., Lahtinen, D., Lyhykäinen, K., & Yli-Koski-Mustonen, S. 

(2021). Lapsi sakraalitilassa: kokemus katsomuskasvatuksen ytimessä.  

Kokemusta katsomuskasvatuksessa lähestytään sakraalitilan pedagogiikan ja tilayhteis-

työn tavoitteiden näkökulmasta. Tilayhteistyöllä tarkoitetaan kaikkea sellaista yhteis-

työtä, jossa varhaiskasvatuksen toimijoiden ja katsomusyhteisöjen yhteistyö kulminoituu 

jollain tapaa johonkin tilaan, siinä toimimiseen ja sen tutkimiseen. Sakraalitilan pedago-

giikka ja yhteistyö eri katsomusyhteisöjen kanssa tukee sellaisten varhaiskasvatuksen 

toimintaympäristöjen rakentamisessa, jotka liittyvät Varhaiskasvatussuunnitelman pe-

rusteiden (2018) mukaiseen yleissivistävään ja sitouttamattomaan katsomuskasvatuk-

seen.  

Holistinen ihmiskäsitys luo perustan kasvatukselle, jossa lasta lähestytään erillisten omi-

naisuuksiensa sijaan kokonaisena ihmisenä. Kokonaisvaltaiseen ihmis- ja kasvatusnä-

kemykseen liittyy kysymys oppimisesta ja kasvusta mahdollisimman avarassa merkityk-

sessä, jossa myös pedagogisesti uskalletaan sukeltaa syvälle yksilön kokemukseen. 

Taide- ja taitoaineilla on perinteisesti ollut käytettävissä keinoja, joiden kautta voidaan 

tavoitella esteettistä kokemusta ja kosketusta kokijan omaan sisäiseen maailmaan. Myös 

katsomuskasvatuksen näkökulmina kokonaisvaltaisuus ja kokemus tulisi olla vahvem-

min edustettuina varhaiskasvatuksessa. Tätä tavoitetta tukee pyhien tilojen tutkimiseen 

perustuva pedagoginen lähestymistapa.  

 
Miksi kokemusperäistä oppimista?  
Suomen katsomuksellinen ja uskonnollinen moninaisuus on nykyisin laajempaa, moni-

puolisempaa ja näkyvämpää kuin koskaan aiemmin. Yhteiskunnan maallistuminen, si-

touttavuuden pelko, sekä katsomuksellisesti jaetun kokemuspohjan puuttuminen ovat ai-

heuttaneet pohdintaa siitä, mitä “voi” tai mitä “saa” pedagogisessa mielessä toteuttaa. 
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Katsomuskasvatusta määrittääkin lapsen kokemusmaailmasta irrallaan oleva pedagogi-

nen lähestymistapa: lasta ohjataan usein epäsuoraan kosketukseen uskontojen ja kat-

somusten kanssa, mikä koetaan turvalliseksi. Tästä esimerkki on se, että katsomukselli-

sia kysymyksiä käsitellään usein varovaisesti ja etäältä keskustelemalla katsomuksista 

hyvin abstraktilla tasolla. Eri katsomusten kanssa olisi kuitenkin mahdollista käydä vuo-

ropuhelua lapselle ominaisella tavalla siten, että lapsen mahdollinen luontainen kiinnos-

tus ja henkilökohtainen suhde katsomukseen olisi keskiössä. Esimerkiksi leikin, kerto-

musten ja draaman kautta lapselle mahdollistuu oman kokemusmaailmansa tuominen 

pedagogiikan keskiöön.  

John Dewey (1859–1952) painotti oppimisessa kokemuksellisuutta ja kritisoi sitä, että 

instituutioissa tapahtuva kasvatus oli irrallaan lasten jokapäiväisestä sosiaalisesta ja fyy-

sisestä ympäristöstä. Dewey esittää, että oppimisen ytimessä on kokeminen, on sitten 

kysymys taiteesta, uskonnosta tai tieteestä.  

Fenomenologisesti värittynyt näkökulma oppimiseen kiinnittää huomion tilaan, kehoon, 

kieleen, aikaan ja yksilöiden välisiin suhteisiin. Mikäli kasvatus ei luo siltaa lapsen arki-

kokemuksiin ja -havaintoihin, se jää merkityksettömäksi ja irrallaan olevaksi, eikä se tue 

lapsen katsomuksellisen identiteetin rakentumista. Lasta katsomuskasvatuksen maail-

massa tulisi lähestyä ennen muuta eletyn katsomuksen näkökulmasta, ei niin, että lapsi 

määritetään ulkopuolelta tietynlaiseksi. Niin muslimitaustaisen, ateistivanhempien kuin 

useampaa katsomustaustaa edustavan perheen lapsi tutkii varhaiskasvatuksessa katso-

musten maailmaa näkökulmista, jotka eivät ole valmiiksi määriteltyjä vaan jatkuvassa 

dialogissa sekä luonteva osa ympäröivää todellisuutta.  

Yhteiskunnan antama katsomuskasvatus ei tavoitteiltaan ole uskonnollisen kokemuksen 

tuottamiseen tai uskonnon harjoittamiseen (religious experience) tähtäävää, mutta se voi 

auttaa ymmärtämään sitä, mitä merkitsee olla uskonnollinen. Tällöin pedagogisesti on 

tarkoituksenmukaista tavoitella kokemuksellista uskonnon tutkimista (experiencing reli-

gion) joka auttaa uskonnollisuuden ilmiön ymmärtämisessä (what does it mean to be 

religious). (Hannam 2019.) Tämän ymmärtäminen on tärkeää huolimatta siitä, mistä kat-

somustausta lapsi tulee, sillä uskontojen merkitys globaalissa mittakaavassa kasvaa. 

Toisaalta uskontoihin liittyvien olemassaoloa ja elämän rajallisuutta koskevien kysymys-

ten käsittely kuuluu lapsen luontaiseen kehitykseen ja kasvuun. 

Pienelle lapselle olennaista katsomuksista ja uskonnoista oppimisessa on yhdessä ih-

mettely, kaikilla aisteilla kokeminen, tutkiminen, kysymysten esittäminen ja leikki. Tieto-

jen ja käsitteiden lisäksi olennaista on kokemus, suhteessa oleminen, tunteet ja toiminta. 
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Lapsi kutsuu myös aikuista osallistumaan, tekemään, eläytymään ja elämään. Tilallisuu-

den kautta avautuu yksi pedagoginen mahdollisuus katsomuskasvatuksen toteuttami-

seen, jossa keskeisenä on lapsen oma kokemus ja sille annettu merkitys. 

 
Mitä tilan tutkiminen yhteistyössä tarkoittaa?  
Sakraalitilan pedagogiikka terminä juontaa juurensa Saksaan, jossa 1970-luvulta lähtien 

on kehitetty erilaisia menetelmiä tutustua kirkkotilaan vastaliikkeenä elävästä elämästä 

irtaantuneeseen ja ongelmakeskeiseen uskonnonopetukseen. Lähestymistapa on lai-

nannut merkittäviä vaikutteita symbolididaktiikan ja museopedagogiikan aloilta.  

Pelkkä kirkkopedagogiikka ei kuitenkaan kuvaa riittävästi niitä mahdollisuuksia, joita py-

hään tilaan tutustumiseen liittyy. Sakraalitilan pedagogiikka on kattokäsite, kun puhutaan 

kirkkopedagogiikan kaltaisista pedagogisesti rakennetuista tilanteista muidenkin kuin 

kristillisten katsomusten pyhissä tiloissa.  

Usein käytettyjä metodeja sakraaliin tilaan tutustumiseen ovat muun muassa yksittäisten 

aistien kautta tapahtuva tilan kokonaisvaltainen havainnointi, rakennuksen arkkitehtuurin 

tarkastelu, tilassa suoritettavien riittien esittely tai tilasta löytyvien symbolien etsiminen. 

Menetelmää on kuitenkin mahdollista kehittää edelleen vahvasti monikatsomuksel-

liseksi, aistihavaintoja, kokemusta ja leikkiä korostaviin suuntiin, kuten Suomessa on Mo-

nikatsomukselliset oppimisen tilat varhaiskasvatuksessa -hankkeessa tehty. On tärkeää, 

että tilan tutkimisen prosessi jatkuu varsinaisen vierailun jälkeen päiväkotiin ja koteihin, 

jotta uskonnoista ja katsomuksista oppiminen jäsentyy lapselle luontevana ja normaalina 

asiana, jolla voi olla yhtymäkohtia hänen omaan elämäänsä.  

Tilat ja uskonnolliset traditiot voivat toimia välineenä tai paremminkin väylänä laaja-alai-

seen ja kokonaisvaltaiseen oppimiseen, joka nivoutuu lasten arkeen ja mielenkiinnon 

kohteisiin. Katsomusyhteisöt voidaan nähdä yhteistyökumppanina, resurssina ja moni-

puolisten oppimisympäristöjen tarjoajina katsomuskasvatuksessa. Parhaimmillaan ti-

layhteistyö tarjoaa väylän varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjen rikastamiseen ja kat-

somuskasvatuksen näkemiseen laaja-alaisen osaamisen ulottuvuuksien kautta. Kysy-

mys siitä, että lapselle mahdollistetaan tila-, tilanne- ja paikkatietoista kasvatusta, liittyy 

myös kriittisen pedagogiikan korostamaan aktiiviseen ja tiedostavaan kansalaiskasva-

tukseen.  

Sakraalitilojen tutkiminen avaa yleissivistävässä mielessä mahdollisuuden tarkastella us-

kontoon liittyviä asioita ikään kuin etäältä, mutta toisaalta yleissivistävänä voidaan pitää 

tavoitetta kyetä ymmärtää uskonnon merkitystä henkilökohtaisen suhteen ja uskonnolli-

suuden kautta. Omakohtaisen suhteen rakentuminen saattaa lapsilla viritä itse tehtyjen 
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havaintojen, muistojen ja assosiaatioiden välityksellä hyvin vahvastikin jonkin tilassa ole-

van esineen kautta. Uskonnon avulla oppimista on puolestaan se, kun moskeija, syna-

goga tai kirkko tarjoaa toimintaympäristön, jossa on mahdollista laskea vaikkapa tähtiku-

vioita (matemaattinen oppiminen), tarkastella arabian, heprean tai kirkkoslaavin kielten 

kirjaimia ja kuunnella Koraanin, Tooran tai Raamatun resitointia (kielellinen oppiminen). 

Niin ikään tilavierailulla on mahdollisuus kuunnella uskonnollisen yhteisön laulua tai 

muuta musiikkia (musiikillinen oppiminen) tai liikkua tilassa hiipien, kontaten tai jopa ku-

perkeikkoja tehden (liikunnallisten valmiuksien oppiminen). 

Lapsen näkeminen oman oppimisen ja kasvun subjektina liittyy ajatukseen lapsen toimi-

juudesta ja osallisuudesta. Lasten toimijuuden vakavasti ottaminen tarkoittaa lapsen nä-

kökulman huomioimista hyvin laajassa mielessä, mikä voi tarkoittaa sakraalitilan peda-

gogiikassa esimerkiksi sitä, että lasten mielenkiinnon kohteet saattavat poiketa merkittä-

västikin aikuisten etukäteen järjestelemistä kohteista. Aikuinen saattaa joskus muodos-

tua seulaksi tai esteeksi lasten mahdolliselle toiminnalle ja oppimiselle. Tämä haastaakin 

aikuista olemaan avoin lasten ajatuksille ja kiinnostuksen kohteille.  

Tilayhteistyössä lapsi ei tutkii tilaa yksin, sillä yksilöllisen oppisen ja yksilön kokemuksen 

sijaan painopiste on vuorovaikutuksessa. Sakraalitilassa oppimisessa on läsnä aina so-

siaalinen ulottuvuus paitsi ryhmän muiden lasten ja aikuisten kanssa, myös mukana ole-

van uskonnollisen yhteisön edustajan kanssa. Vuorovaikutuksen prosessissa on myös 

uskonnollinen traditio fyysisen tilan kautta, jolloin mahdollistuu dialogi uskonnollisen tra-

dition ja tilassa olevien esineiden ja ihmisten kanssa. Tilavierailu onkin hyvin ainutlaatui-

nen tilanne tietyssä ajassa ja paikassa tarjoutuva uuden oppimisen tilanne.  

 
Kohti pedagogisesti rohkeaa otetta  
Entistä useampi varhaiskasvatukseen osallistuva lapsi kasvaa perheessä, jossa uskon-

nollinen sanasto, kieli ja käsitteet eivät ole tuttuja. Tällöin kasvattaja on se, jota tarvitaan 

tuomaan tarjoumia (affordanssi) lapsen maailmaan, tuomaan jotain uutta ja kasvatuksel-

lista. Ajatus siitä, että lapsi luonnostaan ymmärtäisi ja poimisi ympäristöstään kaiken 

opittavaksi tarkoitetun tai rakentaisi yksin omaa katsomuksellista identiteettiään, jättää 

lapsen yksin moninaiseen maailmaan ilman aikuisen tai yhteisön tukea.  

Deweyn (1938) mukaan kasvattajan tehtävä on passiivisen tarkkailun sijaan tarkkailla ja 

ohjata kokemusten suuntautumista. Kasvattaja tunnistaa tilanteita ja ympäristöjä, joita 

voisi käyttää hyväksi kasvatuksellisten kokemusten aikaansaamiseksi. Aikuinen voi an-

taa lapselle sanoja, kielen ja käsitteet, joilla tutkia katsomusten maailmaa. Lapset pysty-

vät osallistumaan katsomuksellisiin aiheisiin liittyviin keskusteluihin sitä itsenäisemmin ja 
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monipuolisemmin, mitä tutumpi uskontojen ja katsomusten kieli- ja käsitemaailma on 

heille.  

Vähemmistöön kuuluvalle lapselle tilavierailut voivat myös olla merkittäviä oman identi-

teetin, nähdyksi tulemisen kokemisen ja itselle tutun asian esille tulemisessa. Tekemällä 

töitä sen eteen, että jokaisen lapsiryhmän jäsenen katsomuksellinen tausta tulisi jollain 

tavalla huomioiduksi varhaiskasvatuksessa, toimitaan paitsi varhaiskasvatuslain velvoit-

teiden mukaisesti, voidaan myös tuoda marginaalisten ryhmien ääni kuulluksi. Sen sijaan 

että kulttuurista moninaisuutta tarkasteltaisiin eroavaisuuksina vähemmistöryhmissä ver-

rattuna enemmistön kulttuuriin, tulisi huomion kiinnittyä lasten monipuolisten ajattelun 

taitojen kehittämiseen sekä oman taustan arvostamiseen ja tuntemiseen.  

Yhteiskunnan moninaistuminen kutsuu laajentamaan yhteistyötä myös niiden tahojen 

kanssa, joiden kanssa ei perinteisesti ole tilayhteistyötä toteutettu. Kasvattajan tehtävänä 

on esitellä, rikastuttaa, tutustuttaa ja totuttaa lasta elämään moninaisuuden keskellä, siis 

tarjota turvallinen kosketus erilaisiin tapoihin ajatella ja nähdä elämää. Kasvattaja on kai-

ken aikaa arvokasvattaja, joka omalla toiminnallaan välittää aina jonkinlaisia arvoja lap-

sille, perheille ja työyhteisönsä jäsenille, esimerkiksi siitä ovatko erilaiset katsomukset 

kunnioittamisen arvoisia. Varhaiskasvatuksen ammattilaiset ovat merkittävässä roolissa 

tarjotessaan lapsille kosketuksen monikatsomuksellisiin ilmiöihin tutustuttamalla heitä 

erilaisiin katsomuksiin. 

Kirjallisuus  

Dewey, J. 1938. Experience and Education. New York: Macmillan Company. Hannam, 

P. 2019. Religious Education and the Public Sphere. New York: Routledge.  
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Pyhät tilat yhteistyön areena – Kokemuksia ja 
ideoita varhaiskasvatuksen opettajilta ja  
katsomusyhteisöiltä 

Kirjoittanut: Dani Lahtinen 

 

Aluksi 
Tämä artikkeli käsittelee varhaiskasvatuksen opettajien ja eri uskonnollisten yhteisöjen 

edustajien kokemuksia ja ideoita yhteistyöstä, jossa katsomusyhteisölle pyhä tila on jol-

lain tapaa keskeisessä roolissa. Artikkeli pohjautuu maisterin tutkielmaan Päiväkotien ja 

uskonnollisten yhteisöjen tilayhteistyö – Rakentamassa tilaa katsomuskasvatukselle 

(Lahtinen 2020) lukuun ottamatta kappaletta Uskonnottomuus ja tilayhteistyö. Itse tut-

kielmassa uskonnottomuus rajattiin tarkastelun ulkopuolelle. 

Tutkielmassa puhutaan tilayhteistyötä. Tällä tarkoitetaan kaikkea sellaista yhteistyötä, 

jossa varhaiskasvatuksen toimijoiden ja katsomusyhteisöjen yhteistyö kulminoituu jollain 

tapaa johonkin tilaan, siinä toimimiseen ja sen tutkimiseen. 

 
Taustalla sakraalitilan pedagogiikka 
Suomessa on aiemmin tutkittu kirkkotiloihin kohdistuvia pedagogisia vierailuja käyttäen 

näistä termiä kirkkopedagogiikka. Moninaistuvassa maailmassa on kuitenkin noussut 

ajankohtaisemmaksi käyttää yleisempää termiä silloin, kun puhutaan eri katsomusten 

pyhistä tiloista ja niissä tapahtuvasta pedagogiikasta (de Wildt 2015). Tässä artikkelissa 

käytetään termiä sakraalitila viittaamaan tiloihin, jotka voivat olla uskonnollisia tai muuten 

erityisiksi koettuja, siis pyhiä tiloja.  

Alankomaalaisen tutkijan Kim de Wildtin tapaan puhun myös sakraalitilan pedagogiikasta 

(saks. Sakralraumpädagogik), jossa tarkastellaan sakraaleissa tiloissa tapahtuvaa oppi-

mista ja opetusta. Sakraalitilan pedagogiikkaa voi pitää eräänlaisena kattokäsitteenä, 

joka nivoo alleen erilliset kirkko-, moskeija tai esimerkiksi temppelipedagogiat yhteisiksi, 

pedagogisiksi menetelmiksi. Sakraalitilan pedagogiikassa pyritään dialogisella otteella 

kohtaamaan erilaiset katsomukset. Näin luodaan yhteys tilaa hengellisiin tai vastaaviin 

tarkoituksiin käyttävän yhteisön ja tilassa vierailevan henkilön välille. Yleisiä sakraalitilan 

pedagogiikan soveltamisen menetelmiä ovat mm. tutkittavana olevan tilan havainnoimi-

nen eri aistein, yhteinen pohdinta apukysymysten avulla, vierailijoiden omien kokemus-

ten jakaminen, katsomukselle tärkeisiin symboleihin tutustuminen ja niiden liittäminen 
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askarteluun tai piirtämiseen sekä tilassa suoritettavien riittien leikinomainen jäljittely. Tar-

koituksena ei siis ole harjoittaa uskontoa, vaan oppia kokemuksellisesti uskonnoista. (de 

Wildt 2013; de Wildt 2015). 

Sakraalitilojen käyttö osana suomalaista varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa on jäänyt 

vielä toistaiseksi lähinnä luterilaisessa kirkkotilassa vierailuksi tai tutustumiset ovat olleet 

uskonnollisia tilaisuuksia. Nämä eivät kuitenkaan ole ainoita mahdollisia tapoja tutustua 

varhaiskasvatusryhmän kanssa pyhään tilaan. Katsomuskasvatuksessa yhtenä tutustu-

misen kohteena ovat ensisijaisesti lapsiryhmässä läsnä olevat uskonnot ja muut katso-

mukset (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018; ks. myös Esiopetuksen opetus-

suunnitelman perusteet 2014) ja näin ollen sakraalitilan pedagogiikalle on tilaa suoma-

laisessa varhaiskasvatuksessa. 

 
Tutkimuksen toteutus 
Tutkielmaa varten haastateltiin kolmea eri uskonnollisen yhteisön edustajaa yksilöllisesti 

ja kolmea varhaiskasvatuksen opettajaa ryhmänä. Haastatteluun osallistuneet varhais-

kasvatuksen opettajat olivat mukana Monikatsomukselliset oppimisen tilat varhaiskasva-

tuksessa -hankkeessa. Varhaiskasvatuksen opettajat olivat lapsiryhmineen vierailleet eri 

katsomusten pyhissä tiloissa ja päässeet perehtymään kokemuksellisesti katsomuskas-

vatuksen maailmaan. Haastatellut uskonnollisten yhteisöjen edustajat taasen olivat 

päästäneet lapsiryhmiä tutustumaan tiloihinsa ja auttaneet sitä kautta lapsia oppimaan 

tilaa edustavasta katsomuksesta. Kaikki haastatellut uskonnollisten yhteisöjen edustajat 

tulivat Suomessa vähemmistöasemassa olevista uskontokunnista. Haastatteluiden 

avulla kerätty aineisto litteroitiin ja sitä analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin 

menetelmää hyödyntäen. 

Tarkoituksena oli selvittää varhaiskasvatuksen opettajien ja uskonnollisten yhteisöjen 

edustajien odotuksia yhteistyöstä toistensa kanssa silloin, kun yhteistyö ankkuroitui jol-

lain tapaa tilan tutkimiseen. 

 
Tilayhteistyön rakentuminen 
Tutkimustuloksista kävi ilmi, että varhaiskasvatuksen opettajien ja uskonnollisten yhtei-

söjen edustajien käsitykset tilayhteistyöstä olivat pitkälti yhteneväiset. Molemmat osa-

puolet kiinnittivät huomioita samantapaisiin asioihin, jotka vaikuttivat yhteistyön taustalla. 

Merkitystä oli niin ympäröivillä ihmisillä kuten varhaiskasvatuksen kollegoilla ja lasten 

huoltajilla, aiemmilla tiedoilla katsomuksista ja katsomuskasvatuksesta, kuin myös käsi-

tyksillä tilayhteistyön toteutukseen soveltuvista menetelmistä. 
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Jotta yhteistyössä onnistutaan, tulee panostaa edellä mainittuihin tilayhteistyön osa-alu-

eisiin. Varhaiskasvatuksen henkilöstön vastuulla nähtiin olevan huolehtiminen siitä, että 

huoltajilla on selvä käsitys katsomuskasvatuksesta ja että myös työyhteisössä katsomus-

kasvatuksen merkitys tunnustettiin. Lisäksi varhaiskasvatuksen opettajat ovat varhais-

kasvatusikäisille soveltuvan pedagogiikan asiantuntijoita ja pedagogisen vastuun nähtiin 

olevan aina ryhmän opettajilla. Samalla opettajat tuntevat lapsiryhmänsä ja sen pedago-

giset tarpeet parhaiten. Näin ollen varhaiskasvatuksen opettajat vastaavat viime kädessä 

siitä, millaista oppimista lapsiryhmien vierailuilla pyhissä tiloissa tavoitellaan ja mitä op-

pimisen metodeja sovelletaan. Uskonnollisten yhteisöjen edustajat taasen nähtiin ennen 

muuta oman katsomuksensa asiantuntijoina, joiden tietoa voidaan hyödyntää katsomus-

kasvatuksen laadun parantamiseksi. 

 
Tilayhteistyön haasteet 
Tilayhteistyöllä on omat haasteensa. Katsomusyhteisöjen tilat eivät välttämättä sijaitse 

varhaiskasvatusyksikköjen läheisyydessä eikä lapsiryhmän kanssa liikkuminen ole mah-

dollista aivan minne tahansa. Monilla katsomusyhteisöillä ei ole työntekijöitä vastaa-

massa kasvatukseen liittyvistä asioista tai heillä ei ole aikaa vastata muiden työtehtä-

viensä ohella tilojen esittelystä päiväkodista tuleville vierailijoille. On myös katsomusyh-

teisöjä, joilla ei ole palkattuja työntekijöitä lainkaan. Tämä kaikki vaikuttaa samalla siihen, 

ettei katsomusyhteisöjen työntekijöillä tai vapaaehtoisilla yhteisöjen jäsenillä välttämättä 

ole riittävää resursseja tai pedagogista osaamista toimia lapsiryhmän kanssa. 

Resursseihin liittyviä haasteita koetaan myös varhaiskasvatuksen puolella. Yksi tällainen 

on henkilöstöpula pätevistä varhaiskasvatuksen opettajista. Myös ajanpuute kaikkien 

työtehtävien keskellä vaikuttaa, sillä opettajat kokevat suunnitteluajan usein riittämättö-

mäksi opetuksen huolelliseen suunnitteluun. Näin ollen retkiä päiväkodin ulkopuolelle ei 

välttämättä olla kovin mielellään sopimassa, kun pitäisi olla aikaa sopivan retkipäivän, 

tarkoituksenmukainen kohteen ja oikean yhteyshenkilön löytämiseksi. Sekä tietenkin 

suunnitella itse toiminta. 

Varhaiskasvattajien tilavierailuintoon vaikuttaa kollegoiden mahdollinen varautunut suh-

tautuminen retkille pyhiin tiloihin. Myös osalla huoltajista ilmenee pelkoja tai ennakkoluu-

loja vierailuja kohtaan. Onkin tärkeää, että pedagogisella johtamisella vaikutetaan siihen, 

että henkilöstö mieltää katsomuskasvatuksen olevan osa varhaiskasvatusta ja että hen-

kilöstöllä on osaamista toimivista menetelmistä sen toteuttamiseen. Henkilöstön tulee 

samalla osata kertoa huoltajille katsomuskasvatuksesta. Huoltajille on hyvä kertoa avoi-

mesti siitä, että katsomukset ja niihin tutustuminen kuuluvat varhaiskasvatuksen maail-

maan ja että vierailut pyhiin tiloihin voivat olla yksi katsomuskasvatuksen toteuttamisen 

muoto ilman lasten sitouttamista tiettyyn katsomukselliseen traditioon. 
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Varhaiskasvatuksen opettajat kokivat, että heillä on puutteita eri katsomuksiin liittyvässä 

tiedollisessa osaamisessaan. Toteuttaakseen lapsiryhmän kaikki katsomustaustat huo-

mioivaa kasvatusta henkilöstö voi hyvinkin joutua tilanteeseen, jossa pitäisi osata kertoa 

jotain sellaisesta katsomuksesta, mistä eivät tiedä tarpeeksi tai mitä eivät itse tunne lain-

kaan. Tämä edellyttää tiedonhakua, perehtymistä ja yhteistyötä lapsen perheen kanssa, 

mutta aina tälle kaikelle ei jostain syystä ole aikaa tai mahdollisuuksia. Esimerkiksi per-

heellä ja henkilöstöllä ei välttämättä ole yhteistä kieltä, tai jommankumman kielitaito jää 

vaillinaiseksi, kun pitäisi keskustella katsomuskasvatuksesta. Toki tulkkien tilaaminen on 

mahdollista ja suositeltavaakin, mutta se taas saatetaan kokea aikaa vievänä tai kömpe-

lönä ratkaisuna.  

Soveltuvien yhteistyökumppanien löytäminen nähtiin sekin haasteena. Vaikka uskonnol-

listen yhteisöjen edustajien mukaan katsomusyhteisöillä olisi halukkuutta tehdä yhteis-

työtä varhaiskasvatuksen kanssa, koettiin yhteistyöhalukkuudesta viestiminen hanka-

laksi. Vastaavasti varhaiskasvatuksen opettajat pitivät haasteellisena etsiä tietoa vierai-

luihin soveltuvista ja lapsiryhmälle saavutettavista katsomusyhteisöjen tiloista.  

 
Positiivinen suhtautuminen ja ideoita tulevaisuuteen 
Huolimatta haasteista varhaiskasvatuksen opettajat ja uskonnollisten yhteisöjen edusta-

jat suhtautuivat tilayhteistyön jatkamiseen positiivisesti. Se, että jo varhaiskasvatusikäi-

set lapset pääsevät tutkimaan erilaisia sakraalitiloja, nähtiin maailmankuvaa avartavana 

ja tehokkaana työkaluna ennakkoluulojen ja rasismin ehkäisemiseksi. Samalla koettiin, 

että etenkin vähemmistöuskontoihin kuuluvista perheistä tulevat lapset pystyivät saa-

maan tukea oman identiteettinsä kehitykselle päästessään esittelemään itselleen tuttuja 

tiloja, esineitä tai tapoja kavereilleen.  

Varhaiskasvatuksen opettajat ja uskonnollisten yhteisöjen edustajat jakoivat haastatte-

luiden aikana myös runsaasti ideoita tilayhteistyön kehittämiseksi, jotta pyhät tilat voisivat 

vakiinnuttaa asemansa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen oppimisympäristöinä. Esi-

merkiksi syntyi idea valmiin vierailupohjan laatimisesta, jolloin varhaiskasvatuksen hen-

kilöstön olisi helppo kertoa yhteistyötahoille, työyhteisölle tai lasten perheille, mitä vierailu 

pyhään tilaan voi tarkoittaa osana varhaiskasvatusta. Vastaavasti uskonnolliset yhteisöt 

voisivat valmiin vierailupohjan avulla esitellä varhaiskasvatuksen henkilöstölle tai omille 

yhteisöilleen, millaisia vierailuja heillä olisi tarjottavana varhaiskasvatusikäisille. 

Osa haastatelluista esitti toiveen paikallisen yhteystietolistan perustamisesta, josta olisi 

helposti saatavilla vaikkapa useamman sellaisen henkilön yhteystiedot, jotka osaisivat 

esitellä tietyn katsomuksen pyhää tilaa lapsiryhmille. Samalla listalla voisi olla tarkempia 
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tietoja mahdollisista tilayhteistyöhön käytettävistä tiloista osoitteineen ja esteettömyys- 

tai esteellisyystietoineen. 

Miltä virtuaalivierailu sakraalitilaan 

voisi näyttää? Kuva: Unsplash, 

Anna Earl. 

Saavutettavuuden ongelma 

on vaikeammin ratkaista-

vissa, mutta korona-aika on 

jo antanut siihen jonkinlaisia 

ratkaisun avaimia. Etäyhteyk-

sien kautta toteutettavat virtu-

aalivierailut eivät täysin kor-

vaa kokemusta fyysisesti py-

hässä tilassa olevasta vierailusta, mutta oma pedagoginen painoarvonsa niillä on. Virtu-

aalivierailuun yhdistyy myös tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen ja päiväkodin 

oman oppimisympäristön muokkaaminen. Virtuaalisista toteutuksista ei haastatteluissa 

tosin puhuttu kovin laajasti, sillä haastattelut toteutettiin ennen koronapandemian leviä-

mistä Suomeen. 

Osassa haastatteluista pohdittiin mahdollisuutta järjestää erilaisia tutustumiskäyntejä ja 

täydennyskoulutuksia varhaiskasvatuksen henkilöstölle uskonnollisten yhteisöjen 

kanssa. Näin yhteistyömahdollisuuksien kynnystä saataisiin madallettua tehokkaasti ja 

samalla henkilöstö saisi mahdollisuuksia oppia uutta erilaisista katsomuksista. Uskon-

nollisille yhteisöille taasen avautuisi mahdollisuus saada tietoa lapsille soveltuvista tilan 

tutkimisen menetelmistä ja katsomuskasvatuksen periaatteista osana varhaiskasva-

tusta. 

 

Uskonnottomuus ja tilayhteistyö 
Oman kysymyksensä muodostaa uskonnottomuuden huomioiminen osana sakraalitilan 

pedagogiikkaa ja tilayhteistyötä. Uskonnottomuus ei ole yksi yhtenäinen katsomuksensa, 

vaan se sisältää laajan kirjon erilaisia tapoja ja katsantoja (Sillfors 2020). Toistaiseksi 

uskonnottomuuden käsittelyyn lapsiryhmän kanssa on varsin vähän valmiita materiaa-

leja tai saatavilla olevaa koulutusta 

Varhaiskasvatuksessa on kuitenkin tärkeää keskustella uskonnottomien perheiden 

kanssa siitä, miten heidän oma ainutlaatuinen katsomuksensa tulisi varhaiskasvatuk-

sessa huomioiduksi ja osaksi lapsiryhmässä toteutettavaa katsomuskasvatusta yhtenä 

katsomuksena muiden katsomusten rinnalla. Perheiltä voi esimerkiksi tiedustella, onko 
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heillä jotain tärkeätä ja merkityksellistä paikkaa tai tilaa, johon ryhmä voisi mennä vierai-

lulle tai johon tutustua. Tällainen voi olla esimerkiksi lähimetsä tai urheilukenttä.  

Toisaalta uskonnottomat perheet eivät ole mitään vailla, vaikkei erityistä, vierailuun so-

pivaa tilaa perheiltä löytyisikään. Tärkeintä on tuoda uskonnottomuus ja katsomusten 

moninaisuus esiin lapsiryhmässä. Yhteisissä keskusteluissa lasten kanssa on hyvä kä-

sitellä positiivisessa valossa sitä, ettei kaikilla perheillä ole perinteisten pyhien tilojen kal-

taisia paikkoja, ja etteivät kaikki perheet sellaisissa käy. 

Tilavierailut pyhiin tiloihin ovat osa yleissivistävää varhaiskasvatusta, joka on tarkoitettu 

kaikille lapsille. Jokainen lapsi on lähtökohtaisesti katsomuksellinen ajattelija, joka oppii 

ympäröivästä maailmasta ja sen ilmiöistä ihmettelemällä, kysymällä ja kaikilla aisteilla 

kokemalla (Kuusisto 2021). Lapselle pyhät tilat ovat usein tiloja muiden joukossa, ja hän 

tutustuu niihin samalla innolla kuin vaikkapa museoon, kirjastoon tai teatteriin.  

Yhtä lailla näiden niin sanottujen sekulaarien tilojen tutkimisessa voidaan hyödyntää sak-

raalitilojen pedagogiikkaa tilan tutkimisen menetelmänä tai käsitellä eri katsomuksia. 

Tästä yhtenä esimerkkinä on Espoossa sijaitseva Helinä Rautavaaran museo, jossa on 

kehitetty elämyksellinen Katsomuskierros taikatyynyillä -opastus lapsille (lue lisää Laurila 

2021). 

 
Lopuksi 
Varhaiskasvatuksen henkilöstö, uskonnollisten yhteisöjen työntekijät tai aiheesta kiin-

nostuneet yhteisöjen vapaaehtoiset voivat omalla aktiivisuudellaan tuoda tilayhteistyötä 

osaksi katsomuskasvatusta. Tilavierailun ei tarvitse aina käsittää pelkästään lapsiryhmän 

tutustumista sakraalitilaan, vaan esimerkiksi uskonnollisen yhteisön edustaja voi tulla 

esittelemään yhteisölleen tärkeitä esineitä tai tapoja vaikkapa päiväkodin tiloihin. Yhtä 

lailla on mahdollista, että uskonnollisten yhteisöjen edustajat ja varhaiskasvatuksen hen-

kilöstö rakentavat yhdessä lasten kanssa kokonaan uusia kohtaamisen paikkoja ympä-

ristöön, kuten hiljaisuuden majoja. Lisäksi on tärkeää huomioida uskonnottomuus yhden-

vertaisesti muiden katsomusten rinnalla ja kuljettaa sen moninaisia, usein perhekohtaisia 

näkökulmia mukana niin vierailuilla kuin niistä puhuttaessa. 

Sakraalitilan pedagogiikka ja tilojen tutkiminen hakevat vielä muotoaan varhaiskasvatuk-

sen pedagogisena menetelmänä. Siinä voidaan kuitenkin nähdä yhdistyvän kahden eri-

laisen toimijan vahvuudet; varhaiskasvatuksen opettajilla on koulutuksensa myötä 

vankka pedagoginen osaaminen toiminnasta, joka sopii varhaiskasvatusikäisille lapsille. 

Katsomusyhteisöissä taasen on kyseisen katsomuksen asiantuntijuutta, josta voi olla 

merkittävää apua varhaiskasvatuksen henkilöstölle moninäkökulmaisen katsomuskas-

vatuksen toteuttamisessa.  
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Yhdistämällä ennakkoluulottomasti ja rohkeasti toinen toisensa vahvuudet, ja luomalla 

toimivia yhteistyön muotoja, päästään kehittämään varhaiskasvatussuunnitelman ja esi-

opetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaista katsomuskasvatusta ja toteutta-

maan sitä laadukkaasti. Sakraalitilan pedagogiikka on konkreettinen pedagoginen työvä-

line monikatsomuksellisen katsomuskasvatuksen toteuttamiseen. 
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Oppimisympäristöt ja yhteistyö  
varhaiskasvatuksessa  

Kirjoittanut: Silja Lamminmäki-Vartia & Dani Lahtinen  

 

Aluksi 
Katsomuskasvatukseen liittyen voidaan varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa tehdä 

yhteistyötä katsomusyhteisöjen ja muiden toimijoiden kanssa oppimisympäristöjen laa-

jentamiseksi ja edistämään katsomuskasvatuksen tavoitteiden toteutumista. Yhteistyötä 

katsomuskasvatukseen liittyen voidaan tehdä myös muiden yhteistyötahojen, kuten kir-

jastojen, museoiden, taidegallerioiden, arkistojen ja teatterien kanssa. Niiden kokoel-

mista löytyy paljon materiaalia katsomuksiin liittyen. Myös erilaiset kulttuuri- ja perinneyh-

distykset, järjestöt tai kielelliset ja kulttuuriset yhteisöt voivat tukea katsomuskasvatuksen 

tavoitteiden toteuttamisessa. Yhteistyö on osa Vasun (2018) ja EOPS (2014) määrittele-

mää monialaista yhteistyötä. 

Koska katsomuskasvatuksen tavoitteisiin kuuluu lapsiryhmässä edustettuina oleviin kat-

somuksiin tutustuminen, lasten katsomusten mukaisiin pyhiin tiloihin tai muihin perheelle 

merkityksellisiin paikkoihin tutustuminen toimii oppimisympäristöjä rikastavana toimin-

tana. Pyhiin tai tärkeänä pidettyihin tiloihin tutustuminen kaikille yhteisenä, yleissivistä-

vänä opetuksena on mahdollista. Myös esimerkiksi metsät, museot, arkistot tai virtuaali-

set tilat voivat toimia katsomuskasvatuksen oppimisympäristöinä. 

 
Moninaisuus esiin yhteistyössä 
Paikallisesti moninaisuus voi vaihdella paljon maamme eri kunnissa ja kaupungeissa. 

Paikallisella tasolla varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestäjän ja viimekädessä var-

haiskasvatuksen opettajan tulee huolehtia siitä, että yhteistyö on suunniteltua ja sen pe-

riaatteista on sovittu eri osapuolten kesken. Katsomuksellisen moninaisuuden on tärkeä 

näkyä yhteistyössä ja sitä tulisi pyrkiä laajentamaan erilaisiin uskonnollisiin yhteisöihin ja 

muihin toimijoihin, jotta katsomuksellinen moninaisuus konkretisoituisi yhteistyössä 

myös paikallisten toimijoiden kanssa. Tieto- ja viestintäteknologia sekä erilaiset digitaa-

liset ratkaisut tuovat lisää mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä ja luoda yhteyksiä hieman 

kauempanakin oleviin toimijoihin.  

Katsomusyhteisöjen kanssa tehtävään yhteistyöhön liittyen on tärkeä tiedostaa, että yh-

teisöillä on hyvin erilaiset resurssit keskenään. Toisilla yhteisöillä on enemmän taloudel-

lisia ja henkilöstöllisiä resursseja panostaa yhteistyöhön varhaiskasvatuksen kanssa 

kuin toisilla. Jotkut yhteisöt saattavat toimia kokonaan vapaaehtoisvoimin. Lisäksi monilla 



 

18 
 

pienillä yhteisöillä ei ole vielä kokemusta yhteistyöstä varhaiskasvatuksen tai esiopetuk-

sen kanssa. Yhteydenottoja ei osata välttämättä odottaa, tai katsomuskasvatuksesta ja 

siihen liittyvästä yhteistyön mahdollisuudesta ei tiedetä. Katsomusyhteisöjä voi rohkaista 

yhteistyöhön tarjoamalla apua toteutuksen suunnitteluun.  

Pedagoginen vastuu on aina varhaiskasvatuksen opettajalla. Vierailut ovat usein yhtei-

sen oppimisen paikkoja niin lapsille, yhteisölle kuin opettajalle. Yhteistyötä suunnitelta-

essa on hyvä varmistaa, että kaikilla osapuolilla on jaettu ymmärrys yhteistyön periaat-

teista sekä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen katsomuskasvatuksen tavoitteista. Yh-

teistyökumppaneista viestitään huoltajille avoimesti. On myös tärkeä arvioida toteutu-

nutta yhteistyö säännöllisesti. 

 
Merkitykselliset uskonnottomat tilat ja kohteet 
Uskonnottomuuden tarkastelu kuuluu katsomuskasvatukseen. Uskonnottomuus itses-

sään on hyvin laaja kirjo erilaisia katsomuksia ja tapoja, eikä uskonnottomilla oikeastaan 

ei ole samalla tavalla uskonnollisiin yhteisöihin verrattavia yhteisöjä taustallaan. Uskon-

nottomilla on kuitenkin omia järjestöjä edistämässä uskonnottomien oikeuksia ja käy-

mässä yhteiskunnallista keskustelua uskonnottomuudesta.  

Uskonnollisiin katsomuksiin vertaaminen on uskonnottomuuden kohdalla varsin keinote-

koista. Tämä tulee konkreettisesti ilmi esimerkiksi siinä, ettei ole uskonnottomia yhdistä-

viä tiloja, joiden kautta uskonnottomuuteen voisi lapsiryhmän kanssa tutustua samalla 

tavalla kuin uskonnollisten yhteisöjen tiloihin (ks. tarkemmin edellinen luku Pyhät tilat 

yhteistyön areena – Kokemuksia ja ideoita varhaiskasvatuksen opettajilta ja katsomus-

yhteisöiltä). Uskonnottomien perheiden huoltajien kanssa voi yhdessä keskustella heille 

ja heidän perheilleen merkityksellisistä paikoista ja onnistuisiko vierailu johonkin niistä. 

Loppujen lopuksi tärkeämpää kuin sopivan toteutuksen löytäminen on jokaisen uskon-

nottoman perheen katsomuksen yhdenvertainen huomioiminen puhuttaessa erilaisista 

katsomuksista, sekä uskonnottomuuden pitäminen mukana yhtenä katsomuksena mui-

den katsomusten rinnalla erilaisissa toiminnan sisällöissä, tilavierailuilla ja keskusteluissa 

lasten kanssa. 

 

Tekstissä on hyödynnetty Monikatsomukselliset oppisen tilat varhaiskasvatuksessa-

hankkeen Opetushallitukselle tuottaman katsomuskasvatuksen tukimateriaalin tekstejä. 

Tutustu tukimateriaalin Opetushallituksen internetsivuilla: Työn tueksi varhaiskasvatuk-

sessa.  
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Vierailujen suunnittelu, toteutus ja arviointi  

Kirjoittanut: Silja Lamminmäki-Vartia  

 

Aluksi  
Toiminnallinen vierailu katsomusyhteisöön pienten lasten kanssa toteuttaa sakraalitilan 

pedagogiikan ja tilan tutkimisen menetelmän ajatuksia kokonaisvaltaisesta, kokemuksel-

lisesta ja monipuolista aistitietoa hyödyntävästä oppimisesta. Vierailujen pedagoginen 

intentio on varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmien mukainen katsomuskasvatus, 

joka on kaikille lapsille yhteistä, yleissivistävää sekä uskonnollisesti ja katsomuksellisesti 

sitouttamatonta.  

 

Tutuksi katsomusten kanssa yhdessä ihmetellen 
Pienen lapsen kanssa vierailulla korostuu ihmettely, kiireettömyys ja lapsen mielenkiin-

non mukaisiin asioihin fokusoituminen. Erilaiset lasta ja hänen oppimistaan aktivoivat 

toiminnalliset menetelmät ja mahdollisuus leikkiin kuuluvat niin ikään vierailuun. Olen-

naista on herättää lasta ihmettelemään, pohtimaan ja kyselemään, sekä auttaa lasta luo-

maan yhteyksiä omaan elämäänsä ja tekemiinsä havaintoihin erilaisista katsomuksista.  

Toiminnallinen tilan tutkiminen tarjoaa varhaiskasvatuksen katsomukselliseen oppimi-

seen rikkaan oppimisympäristön. Se myös mahdollistaa pohdinnan, joka tukee lapsen 

oman katsomuksellisen identiteetin hahmottamista. Vierailuilla opitaan kielellistämään 

käsillä olevaa ilmiötä ja katsomusta sekä autetaan lasta ymmärtämään katsomusten 

maailmaa. Vierailuilla katsomusyhteisöihin voidaan itselle vieraaseen tutustumalla vai-

kuttaa jo syntyneiden varautuneiden asenteiden purkamiseen ja ennakkoluulojen pois-

tamiseen sekä niiden syntymisen ehkäisyyn. Kun on itse myönteisellä tavalla saanut ko-

kea tilaa ja oppia itselle hieman ehkä vieraasta katsomuksesta, sen tavoista ja symbo-

leista, on helpompi myöhemmin suhtautua kyseiseen katsomukseen avoimesti sekä olla 

rakentavassa dialogissa erilaisten ja eri tavalla ajattelevien ihmisten kanssa. 

 
Pedagoginen vastuu ja uskontoon liittyvien  
sisältöjen asiantuntijuus  
Varhaiskasvatuksen opettajan ei tarvitse olla uskonnollisten sisältöjen asiantuntija vie-

dessään lapsiryhmää tilavierailulle. Sitä varten paikalla on vastaanottavan katsomusyh-

teisön edustaja. Hän voi olla yhteisön palkattu työntekijä kuten opas, vahtimestari, pappi, 

imaami, tai sitten yhteisön vapaaehtoinen, jolle on luontevaa olla mukana lapsiryhmän 
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vierailulla. Tilan opas tai yhteisön edustaja on paikalla tilan ja kyseisen katsomusperin-

teen asiantuntijana sekä vastaamassa lasten ja aikuisten kysymyksiin.  

Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävänä on suunnitella etukäteen (jos mahdollista yh-

teistyössä yhteisön edustajan kanssa) miten tilaan virittäydytään, miten tilaa tutkitaan ja 

miten työskentely päätetään. Kannattaa myös suunnitella etukäteen, miten vierailu do-

kumentoidaan ja mitä materiaalia tarvitaan mukaan vierailulle esim. aikuisten kännykät, 

tabletit, kynää ja paperia piirtämistä varten, Tutki Tilaa -materiaalin kuvat tulostettuna 

yms.  

Vastaanottavalla yhteisöllä voi olla itsellään myös tehtäviä tai muuta materiaalia jo val-

miina, jonka avulla tilaan ja kyseiseen katsomukseen voi lasten kanssa tutustua. Niistä 

kannattaa kysyä jo vierailua suunniteltaessa. Muutenkin on tärkeä antaa myös vastaan-

ottavan yhteisön nostaa heille tärkeitä teemoja esiin ja kuunnella, mitä he itse pitävät 

tärkeänä teeman kannalta ja näin antaa heidän tuoda kokemuksensa ja näkökulmansa 

esiin. Niistä voi nousta jotain sellaista, jota alun perin varhaiskasvatuksen henkilöstö ei 

olisi osannut itse ajatella. Vierailulla on aina hyvä varata lapsille aikaa myös tilan oma-

ehtoiselle kokemiselle, jolloin lapsi saa luoda omakohtaisia merkityksiä vierailusta.  

Suunnittelulla ja yhteisellä ideoinnilla luodaan lapsille mielekäs vierailu ja oppimiskoke-

mus. Usein vastaanottava yhteisökin oppii vierailusta. Joskus pienten lasten toiminnalli-

nen vierailu voi olla vastaanottavalle yhteisölle uusia asia tai he ovat tottuneet koulu- tai 

aikuisryhmiin. Tällöin varhaiskasvatuksen opettajan vastuu ideoinnista ja suunnittelusta 

korostuu. Onnistuneeseen vierailuun liittyy aina suunnittelu, lapsiryhmän valmistelu vie-

railulle sekä vierailun purkaminen myöhemmin lapsiryhmässä hyödyntäen esimerkiksi 

tilassa tuotettua dokumentointia. 

Tiedotepohja katsomusyhteisölle on liitteenä tämän materiaalin lopussa. Sieltä sen voin 

kopioida ja muokata omaan tarkoitukseen sopivaksi. (LIITE 1). 

  

Aikuiset mahdollistavat lapsen oppimisen ja  
oppivat samalla itse 
Opettajan tehtävä on vastata vierailulla pedagogisesti mielekkäästä toiminnasta. Hän on 

pienten lasten pedagogiikan ja tutkivan leikillisen oppimisen asiantuntija. Hän myös tun-

tee lapsiryhmän lapset parhaiten. Vierailulla kaikkien mukana olevien ryhmän aikuisten 

tulee rakentaa aktiivisesti siltaa tutkittavan tilan, vierailun tuottamien tarjoumien sekä las-

ten kokemusten ja ajattelun välillä. Aikuiset suuntaavat lasten huomiota ja kielellistävät 

tilaa ja kyseessä olevaa katsomusta. He rohkaisevat lasta tilan tutkimiseen ja tarvittaessa 

auttavat keskittymään. Vaikka aikuiset ovat aktiivisia, toisaalta heidän tulee antaa lapsille 
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paljon tilaa ja ruokkia lasten omaa ihmettelyä ja tutkimista. Lasta voi kiinnostaa tilassa 

aivan jokin muu asia kuin mitä aikuiset ovat etukäteen suunnitelleet. Tila saa niin sano-

tusti puhua jokaiselle lapselle juuri tälle lapselle merkityksellisellä tavalla. Se voi myös 

houkuttaa lasta ilmaisemaan itseään liikkeellä eri tavoin: tanssimaan, pyörimään, kont-

taamaan tai ryömimään. Nämä tulee luonnollisesti sallia, mutta tästä on hyvä puhua etu-

käteen vierailun vastaanottajan kanssa, ja kertoa myös lapsiryhmälle, mikäli tilassa on 

paikkoja, jonne on rajattu pääsy (esim. vain papit tai imaamit) tai jos tilaan tai johonkin 

sen osaan liittyy muita rajoitteita. 

On hyvä muistaa, että jos tilavierailu ja sen toiminnallisen tutkimisen menetelmät ovat 

lapsille uusi asia, he tarvitsevat siihen enemmän aikuisten tukea ja ohjausta. Kun mene-

telmä tulee tutuksi ja vierailuja tehdään moniin erilaisiin pyhiin tiloihin, suuntautuvat lap-

set varsin oma-aloitteisesti tutkivaan toimintaan ja lähtevät hyvin reippaastikin vertaile-

maan ja yhdistelemään eri paikoissa oppimiaan asioita toisiinsa. Aikuiset myös auttavat 

lapsia vertaamaan asioita aikaisemmin opittuihin asioihin muunlaisista tiloista ja katso-

muksista, joista on aikaisemmin ollut puhetta. Aikuisten kannattaa katsoa tutkittavaa tilaa 

konkreettisesti myös lapsen perspektiivistä. Lapsen perspektiivistä käsin avautuu toisen-

lainen maailma kuin miten aikuinen tilaa hahmottaa. Lasten havainnot ja erilaiset tavat 

hahmottaa tilaa voivat tulla yllätyksenä myös kyseisen yhteisön edustajalle. Hänetkin voi 

houkutella katsomaan tilaa lasten perspektiivistä, sillä tämä voi avata uusia näkökulmia 

tuttuunkin tilaan.  

 

Arviointi ja palaute kehittämisen välineenä 
Palautteen antamisesta kannattaa sopia vastaanottavan yhteisön kanssa; mitä seuraa-

valla kerralla tekisimme toisin, mikä oli onnistunutta ja mitä voisi kehittää. On hyvä muis-

taa, että pyhässä tilassa oleminen on myös uskonnon omassa tilassa olemista. Tilassa 

ollaan aina tilaa ja sen katsomusta kunnioittaen. Tämän ei kuitenkaan tarvitse tarkoittaa 

vain paikallaan istumista ja kuuntelemista.  

Voi olla, että ryhmän vastaanottava opas tai yhteisön edustaja on tottumaton sanoitta-

maan tai puhumaan pienen lapsen tasoisesti. Tällaisessa tilanteessa korostuu ryhmän 

opettajan aktiivisuus ja taito tarvittaessa ”tulkata” ja yksinkertaistaa aikuisen lapsille 

suuntaamaa puhetta. Käytännössä lapsille sopivaa tieto-tasoa voi mallintaa haastattelu-

kysymyksien avulla; mikä tämä rakennus on; ketkä käyvät täällä; mitä täällä tehdään; 

miksi seinällä on tuollainen kuva; mihin tuota esinettä käytetään jne.  

Jokainen vierailu on ainutlaatuinen oppimiskokemus niin lapsille, yhteisölle kuin varhais-

kasvatuksen aikuisille. Molemmin puolin on tärkeää käydä palautekeskustelua vierai-

lusta, varsinkin jos pienten lasten vierailut ovat vastaanottavalle yhteisölle vielä uusi asia. 
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Monesti koulu- ja oppilaitos- tai aikuisryhmiin tottunut isäntäväki on itsekin oppimassa 

toiminnallista tapaa tutkia pyhää tilaa pienten lasten kanssa.  

Aina asiat eivät välttämättä suju niin kuin pitäisi. Tämä voi johtua monesta eri syystä: 

tieto ei ole tavoittanut kaikkia, on vääriä oletuksia tai asioista ei ole selkeästi sovittu etu-

käteen. Silloin on tärkeä uskaltaa puuttua tilanteeseen tai antaa palautetta jälkikäteen. 

Näin etenkin silloin, jos vierailulla jostain syystä mennään yhteisön puolelta tunnustuk-

sellisen uskonnonharjoittamisen puolelle tai mikäli syntyy tunne uskonnollisesta sitoutta-

misesta ja vaikuttamispyrkimyksestä. Tämä on usein vahinko ja saattaa kertoa siitä, että 

yhteisössä ei olla tietoisia varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen katsomuskasvatuksen si-

touttamattomasta luonteesta.  

Vierailusta sovittaessa on hyvä varmistaa, että vastaanottava taho tietää, että varhais-

kasvatuksen ja esiopetuksen katsomuskasvatus ei ole tunnustuksellista vaan sitoutta-

matonta ja yleissivistävää, kaikille lapsille soveltuvaa, jossa tulee huomioida myönteisesti 

erilaiset katsomukset ja niiden moninaisuus, myös kyseisen katsomuksen sisäinen mo-

ninaisuus. Opettajan ja muun ryhmän aikuisten toiminta sekä pedagoginen suunnittelu 

ohjaavat vierailua ja sen sisältöä aina opetussuunnitelman arvopohjan mukaisesti. Tila-

vierailun intentio ei ole sitouttaa uskontoon vaan antaa tietoa ja oppia uutta lapsille omi-

naiseen tapaan kaikilla aisteilla kokien ja toimien.  

 

Huoltajat mukaan  
Huoltajille on hyvä jo lapsen vasu- tai eops-keskusteluissa kertoa katsomuskasvatuk-

sesta, sen tavoitteista ja menetelmistä. Tällöin on luontevaa myös kertoa toiminnallisista 

tilavierailuista yhtenä menetelmänä tutustua lapsiryhmässä läsnä oleviin katsomuksiin 

sekä uskontoon liittyvään kulttuuriperintöön. Näin hälvennetään mahdollisia ennakkoluu-

loja tai pelkoja, joita huoltajilla saattaa olla vierailuja tai katsomuksellista moninaisuutta 

kohtaan.  

Kokemukset ovat osoittaneet, että osa huoltajista voi olla varautuneita ja empiä päästä-

mään lastaan vierailulle itselle vieraan katsomuksen pyhään tilaan. Kun huoltaja on itse 

ollut mukana tai nähnyt retkellä tuotettua dokumentaatiota, tai mikä parasta, kuullut ja 

nähnyt oman lapsensa innostuksen retken jälkeen, ovat ennakkoluulot tai pelot useim-

miten hälvenneet. Katsomusyhteisövierailut ovat dialogikasvatusta ei vain lapsille ja ryh-

män aikuisille vaan myös lasten huoltajille. Huoltajia kannattaa kutsua mukaan tilavierai-

luille ja kysyä heiltä myös vinkkejä perheen oman katsomusperinteen pyhistä tai tärkeistä 

tiloista.  
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Tiedotepohja huoltajille vierailuista on tämän materiaalin liitteissä. Sieltä sen voi kopioida 

ja muokata omalle ryhmälle ja vierailuun sopivaksi. (LIITE 2) 

 

Vierailun lopuksi ja sen jälkeen 
Vierailun lopussa on hyvä antaa lapsille vielä aikaa liikkua tilassa vapaasti ja jättää aikaa 

omaehtoiselle tutkimiselle ja kokemiselle sekä sen innoittamalle leikille. Lapsilla saattaa 

olla tarve käsitellä kokemaansa ja oppimaansa hyvinkin liikunnallisesti. Tämä on hyvä 

sallia, tilan kunnioittamisen rajoissa tietenkin. 

Tilan tutkimisen tulee olla hauskaa niin lapselle kuin aikuisellekin! Liike, ääni, ilo, nauru, 

puhe ja leikki kuuluvat pienten lasten toiminnalliseen tilan tutkimiseen. Tilavierailut myös 

mahdollistavat lapsiryhmän aikuisten oppimisen kyseisestä katsomuksesta ja kasvatta-

vat heidän katsomustietoisuutta ja dialogitaitojaan. Vastaanottavalle yhteisölle vierailut 

ovat myös tärkeitä dialogin paikkoja. Vierailut edistävät vuorovaikutusta paikallisella ta-

solla.  

Vierailun jälkeen lasten kanssa on tärkeä jatkaa työskentelyä vierailuun liittyen, jotta vie-

railu ei jää irralliseksi lasten muusta kokemusmaailmasta. Dokumentaatiota hyödyntäen 

lasten kanssa käydään läpi yhdessä koettua ja opittua, sekä linkittää näitä osaksi muita 

oppimiskokonaisuuksia. Kuvallinen, sanallinen ja kehollinen ilmaisu ovat luontevia tapoja 

työskennellä aiheen parissa vierailujen jälkeen. Näin vierailut myös konkretisoituvat huol-

tajille. 

 

 

  

Lisätietoa 

TYÖN TUEKSI VARHAISKASVATUKSESSA: KATSOMUSKASVATUK-

SEN TUKIMATERIAALI. Opetushallitus ja Monikatsomukselliset oppisen 

tilat varhaiskasvatuksessa –hanke. Tallennuspaikka: Opetushallituksen 

internetsivusto. 

DIALOGITAITAJAT  

https://dialogikasvatus.fi/dialogitaitajat/vierailut/ 

https://dialogikasvatus.fi/dialogitaitajat/lahivierailu/ 

 

 

https://dialogikasvatus.fi/dialogitaitajat/vierailut/
https://dialogikasvatus.fi/dialogitaitajat/lahivierailu/
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Vierailun järjestämisen vinkkilista opettajalle 
 

Tähän on koottu käytännön vinkkejä toiminnallisen tilavierailun suunnittelua varten. 

Tässä oppaassa esitellyt työskentelyt noudattavat tässä esiteltyjä tilan tutkimisen askel-

merkkejä. 

 Päätetään vierailun kohde ja käydään pedagoginen keskustelu tiimissä siitä, miksi 

mennään vierailulle ja mihin vierailu liittyy (vasu perustaisuus, lasten mielenkiin-

non kohteet, ryhmässä meneillään olevat teemat ja projektit) 

 

 Otetaanko retkelle mukaan lounaseväät, jolloin ei tarvitse kiirehtiä takaisin päivä-

kotiin lounaaseen mennessä? Varmistetaan vierailukohteesta, voiko siellä tai sen 

muissa tiloissa tai läheisyydessä syödä eväitä. 

 

 Otetaan yhteyttä vierailukohteeseen ja sovitaan käytännönjärjestelyistä ja vierai-

lun sisällöstä ja menetelmistä. 

 

 Annetaan tietoa retkestä huoltajille. Avataan sitä, miksi mennään, mitä tavoitteita 

vierailu edistää ja miten se linkittyy Vasuun. Tarjotaan huoltajille mahdollisuus läh-

teä vierailulle mukaan. 

 

 Mietitään etukäteistyöskentely eli vierailuun valmistautuminen: kohteeseen ja ai-

hepiiriin tutustuminen lasten kanssa, ja esimerkiksi yhteisten kysymysten mietti-

minen liittyen siihen, mitä haluamme selvittää ja oppia vierailulla 

 

 Suunnitellaan tilassa tapahtuva toiminta ja päätetään käytettävät menetelmät (yh-

teistyössä vierailukohteen kanssa, jos mahdollista) hyödyntäen toiminnallisen ti-

lan tutkimisen askelmerkkejä: 

o Virittäytyminen päiväkodissa: minne ollaan menossa 

o Virittäytyminen matkalla: millaisessa ympäristössä tila sijaitsee 

o Ulkoapäin tilan tutkiminen mm. arkkitehtuuri, materiaalit, symbolit 

o Tilaan saapuminen: miten tilaan asettaudutaan, miten tilaa aistitaan ja mi-

ten virittäydytään toiminnalliseen tutkimiseen 

o Toiminnallinen tilan tutkiminen: mitä asioita tilassa tehdään 

o Syvennä: Tarjoa lapsille mahdollisuus yhteisen työskentelyn lisäksi henki-

lökohtaiseen tilan kokemiseen ja merkityksenantoon erilaisten työskentely-

jen ja keskustelujen kautta 
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o Vierailun päätös: miten vierailu päätetään 

 

 Myös tilan omaehtoiselle kokemiselle on hyvä varata aikaa, tällöin lapsi ‘voi antaa 

tilan puhua’ juuri hänelle ja luoda omakohtaiset merkitykset vierailusta. 

 

 On tärkeä antaa myös vastaanottavan yhteisön nostaa heille tärkeitä teemoja 

esiin ja kuunnella, mitä he itse pitävät tärkeänä teeman kannalta ja näin antaa 

heidän tuoda kokemuksensa ja näkökulmansa esiin. Niistä voi nousta jotain sel-

laista, jota alun perin varhaiskasvatuksen henkilöstö ei olisi osannut itse ajatella. 

 

 Suunnitellaan jatkotyöskentely aiheen parissa: vierailun purkaminen lasten 

kanssa hyödyntäen tilassa toteutettua dokumentointia ja työskentelyä. Mitä vie-

railulla opittiin? Miten syvennämme lasten oppimista? Miten yhdistämme koettua 

lasten omaan ajatus- ja kokemusmaailmaan? Mitä menetelmiä (esim. leikki, tai-

teellinen tekeminen) hyödynnämme? Miten huoltajat pääsevät dokumentaatiosta 

osalliseksi? 

 

 Arvioidaan vierailu ja toteutunut työskentely yhdessä tiimin kanssa. Mitä vierai-

lusta nousee jälkikäteen lapsilta, huoltajilta, ryhmän aikuisilta tai katsomusyhtei-

söstä? Miten tästä jatketaan eteenpäin? Mikä on seuraava vierailukohde? 
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Lapset vierailulla synagogassa  
 

Kiitos yhteistyöstä Rebecca Hasenson ja Helsingin synagoga  

 

 

 

Vierailu toteuttaa ajatusta kokonaisvaltaisesta, kokemuksellisesta ja monipuolista aisti-

tietoa hyödyntävästä oppimisesta. Synagoga saattaa inspiroida lasta fyysiseen tutkimi-

seen kuten tilan hahmottamiseen penkkirivien alla ryömien, geometristen muotojen ha-

vainnointiin kuten Daavidin tähden kolmiomuodon bongaamiseen tai kielellisessä mie-

lessä heprean kielen kirjaimien piirtelemiseen ja tutkimiseen.  

Tilan tutkimisessa pienen lap-

sen kanssa korostuu ihmettely, 

kiireettömyys ja lapsen mielen-

kiinnon mukaisiin asioihin foku-

soituminen. Olennaista on he-

rättää lasta pohtimaan ja kysele-

mään itse, sekä luomaan yh-

teyksiä omaan elämään ja teke-

miinsä havaintoihin katsomuk-

sista. Tilan tutkiminen tarjoaa katsomukselliseen oppimiseen rikkaan oppimisympäristön 

ja mahdollistaa pohdinnan, joka tukee lapsen oman katsomuksellisen identiteetin hah-

mottamista. Vierailuilla katsomusyhteisöissä voidaan itselle vieraaseen tutustumalla vai-

kuttaa varautuneiden asenteiden purkamiseen ja ennakkoluulojen poistamiseen.  

Varhaiskasvatuksen opettajan ei tarvitse olla uskonnollisten sisältöjen asiantuntija, vaan 

hän vastaa pedagogisesti mielekkäästä toiminnasta vierailulla. Yhteisön opas on paikalla 

 Suomessa on kaksi juutalaista synagogaa, toinen Helsingissä ja 

toinen Turussa. Vierailulle synagogaan voi lähteä lasten kanssa 

myös virtuaalisesti ja hyödyntää yhteisöjen nettisivulla olevia kuvia 

tai verkosta saatavilla olevia valokuvia. Katso virtuaalivierailujen 

järjestämisestä pedagogisia vinkkejä oppaan lopusta. 

 Helsingin juutalaisen seurakunnan ja synagogan tiedot: 

https://jchelsinki.fi/ 

 Turun juutalaisen seurakunnan ja synagogan tiedot: 

http://www.jcturku.fi/fi/  

 

https://jchelsinki.fi/
http://www.jcturku.fi/fi/
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vastaamassa lasten ja aikuisten kysymyksiin. Tilan tutkimisen tulee olla hauskaa niin 

lapselle kuin aikuiselle! Opas voi olla tottunut koululais- tai aikuisryhmiin, joten kannattaa 

etukäteen kertoa, että tavoitteena on toiminnallinen tilaan tutustuminen.  

 

VIRITTÄYTYMINEN 
 
Päiväkodissa 

Retkeen virittäydytään lasten kanssa jo ennen vierailua. Oppiminen aiheesta alkaa jo 

virittäytymisestä. Keskustelkaa, katsokaa karttaa ja kuvia siitä, mihin ollaan menossa ret-

kelle. Voidaan miettiä, miten kohteeseen pääsee? Käytetäänkö eri kulkuvälineitä? Mitä-

hän siinä paikassa tehdään? Entä onko joku käynyt synagogassa aikaisemmin? Onko 

jotain erityistä mitä pitää tietää, kun mennään synagogaan (pojat peittävät päälakensa 

kipa nimisellä pienellä päähineellä). Lasten kanssa keskustellaan siitä, mitä vierailulla 

tehdään ja miten tilassa ollaan. Lasten kanssa voidaan myös etukäteen miettiä kysymyk-

siä ja kirjata ylös mitä halutaan tietää ja selvittää aiheesta ja tilasta. Virittäytymisessä 

voidaan myös hyödyntää Tutki Tilaa -materiaalia.  

Matkalla  

Matka päiväkodilta synagogaan on osa oppimisprosessia. Kun lähestytään kohdetta, py-

sähdytään havainnoimaan ympäristöä ja rakennusta. Keskustellaan, mistä rakennuksen 

voi tunnistaa synagogaksi ja mitä rakennuksia sen ympärillä on. Mistä materiaalista ra-

kennus on tehty? Mahdollisuuksien mukaan kierretään rakennus ympäri ja tutkitaan sen 

arkkitehtuuria. Tämän voi tehdä myös päiväkodissa etukäteen synagogasta olevia valo-

kuvia tutkien.  

Sisääntulo  

Kun mennään sisään, ulkovaatteet jätetään niille varattuun paikkaan ja pojat saavat pää-

hänsä kipa -päähineet. Mahdollistetaan vessassa käynti ja pestään kädet.  

Tilassa  

Kokoontukaa lasten kanssa tilassa kohtaan, jossa on mahdollisuus istuutua lattialle piiriin 

tai istutaan synagogan penkkeihin. Tilan opas / yhteisön edustaja on mukana piirissä. 

Aivan aluksi suljetaan silmät. Rauhoitutaan tuntemaan ja kokemaan tilaa sekä pysähdy-

tään aistimaan tilaa, mihin on tultu. 

1. Opettaja ohjaa eläytymisharjoituksen  

Kysymykset Tutki Tilaa -materiaalista:  

Sulje silmäsi kevyesti. Hengitä rauhallisesti sisään ja ulos. Miltä tässä tilassa tuntuu? 
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Onko sinulla kylmä tai lämmin vai ihan sopiva? Onko istumapaikkasi kova vai pehmeä? 

Jos tunnustelet käsilläsi istuinpaikkaasi, miltä se tuntuu? Mistäköhän materiaalista se 

on tehty? Millaisia ääniä kuulet? Mitä hajuja tai tuoksuja haistat? Minkälainen tunnelma 

tilassa on?  

Avaa nyt silmäsi ja katsele ympärillesi rauhassa liikkumatta. Anna pään ja katseen kier-

tää tilan puolelta toiselle. Katso myös pääsi päälle ja jalkoihisi. 

Tervetuloa synagogaan! 

2. Opas toivottaa lapset tervetulleeksi 

Hän kertoo oman nimensä ja kertoo aivan lyhyesti perusasioita synagogasta ja juutalai-

suudesta. Käytännössä on usein paras niin, että opettaja haastattelee opasta: 

Mihin olemme tulleet? Mitä täällä tehdään? Kuka käy synagogassa? Miksi miehet ja 

pojat saavat päähänsä kipa-päähineen? Mikä on tämän tilan tärkein tai pyhin paikka? 

Miksi? Miten täällä rukoillaan? Millaisia tilaisuuk-

sia täällä järjestetään? Miksi salin keskellä on 

koroke? Kenen paikka se on? Mitä kieliä syna-

gogan tilaisuuksissa käytetään? Mikä on juuta-

laisten viikoittainen pyhäpäivä (sapatti) ja miten 

sitä vietetään?  

Voidaan käydä myös vertailevaa keskustelua 

esim. moskeijassa on imaami, synagogassa on 

rabbi ja kirkossa on pappi.  

Onko täällä jotain erityisiä sääntöjä mitä tulee 

noudattaa liikuttaessa tilassa? Miten tilassa saa 

liikkua (kävellen, hiipien, kontaten, kierien…) 

Onko jotain mihin ei saa mennä tai mihin ei saa 

koskea? Sovitaan yhdessä säännöistä.  

3. Toorakaapin esittely 

Ennen toiminnallista tilan tutkimista opas voi esi-

tellä toorakaapin ja sen sisällön. Samalla opas 

kertoo toorarullista ja niiden oikeaoppisesta kä-

sittelystä 

4. Hepreankielisen tekstin lukeminen 

Opas tai muu paikalla oleva yhteisön edustaja voi 

lukea pätkän Tooraa, muuta tekstiä tai rukousta 



 

29 
 

hepreankielellä, jos mahdollista. Lapsia voi kehottaa kuuntelemaan silmät kiinni. Keskus-

telua lasten kanssa siitä, miltä se kuulostaa? Tuttua vai outoa? Ymmärsikö joku tätä 

kieltä? Lapsille voidaan kertoa, että hepreaa luetaan oikealta vasemmalle. Missä tässä 

tilassa näet heprean kielisiä kirjaimia? Voidaan tutustua hepreankielen kirjaimiin. 

 

TOIMINNALLINEN TILAN TUTKIMINEN 
  
Suunnittele ennalta, miten opettajajohtoisesti tai itsenäisesti tutkiminen toteutetaan. Par-

haiten tilan tutkiminen toteutuu aikuisen kanssa yhdessä keskustellen. Ryhmän aikuiset 

ovat aktiivisia lasten oppimisen ja tutkimisen mahdollistajia ja samalla oppivat myös itse. 

Jos paikalla on useita aikuisia esim. opiskelijoita/harjoittelijoita, he ovat lasten ”aikuisia 

ystäviä”, jolloin luontevaa voi olla liikkua esim. kahden lapsen ja kahden opiskelijan ryh-

missä. Paljon riippuu lapsiryhmästä ja lasten iästä, miten kannattaa toimia.  

Tässä työskentelyssä käytetään alla olevia kysymyksiä 

ja pieniä tutkimistehtäviä. Lapset jaetaan yhtä moneen 

ryhmään kuin ryhmän aikuisia on mukana. Jokaisella 

ryhmällä on mukana paperi, jossa on toiminnallisia teh-

täviä (ks. alla). Tavoitteen on edetä vapaasti tehtäväpa-

perin tehtävien ohjaamana. Aikuinen auttaa lasta kulke-

maan tilassa keskittyen kulloiseen asiaan ja tehtävään. 

Lapset mielellään toimivat nopeatempoisesti. Aikuinen 

houkuttelee lasta pysähtymään asioiden äärelle. Aikui-

nen voi korostuneesti ihmetellä, esittää kysymyksiä (”Mi-

tähän tämä voisi olla?”, ”Mistä materiaalista se on 

tehty?”, ”Miltä se tuntuu?”, ”Mihin tätä käytetään?” jne.).  

Vaihtoehtoisesti jokainen tehtävä voi olla numeroituna 

omalla värikkäällä kortilla. Kortit on laitettu johonkin paik-

kaan tilassa esille ja niitä käydään sieltä lukemassa 

kortti ja tehtävä kerrallaan. Kortit voidaan tehdä etukä-

teen päiväkodilla tai tulostaa tehtäväpaperit mukaan.  

Tutkimistehtävät: Tehtävissä on hyödynnetty Tutki Tilaa -materiaalia. Kysymykset löyty-

vät myös erillisestä liitteestä tämän materiaalin lopusta. (ks. LIITE 3) 

1) Lähtekää kulkemaan tilassa. Kiertäkää tila ensi ympäri seinän vierustoja rauhallisesti 

ympärillesi katsellen.  

2) Mitä eri värejä näet? Mistä väristä pidät erityisesti?  
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3) Mistä tilaan tulee valoa?  

4) Etsikää tilasta jotain pyöreää, jotain kulmikasta.  

5) Etsi paikkoja, mihin voit mennä: alle, päälle, väliin, minkä ympärille voit kiertää kä-

tesi. Mitatkaa askelilla joku välimatka.  

6) Mene kontillesi tai mahalleen makaamaan lattialle. Mitä näet? Miltä tila näyttää näin 

alhaalta katsottuna? Voitko liikkua tilassa konttaamalla?  

7) Löytyykö tilasta eläinten kuvia? mitä?  

8) Löytyykö tilasta kasvien tai luontoon liittyvien asioiden kuvia? Mistä materiaalista ne 

on tehty?  

9) Juutalaisuuden ja synagogan symboli eli merkki on tähti. Sitä sanotaan Daavidin täh-

deksi. Etsikää tähtiä tilasta, isoja, pieniä, kuinka monta sakaraa tähdessä on? Mistä 

tähti muodostuu (kaksi kolmiota päällekkäin)  

10) Tarkastelkaa tilaa lintuperspektii-

vistä (parvelta). Miltä tila näyttää? 

Katso kattoon. Mitä näet? Katso alas. 

Huomaatko jotain mitä et huomannut 

alhaalla ollessasi?  

11) Tutkikaa hepreankielisiä kirjaimia, 

mistä niitä löytyy?  

12) Etsikää tilasta kaikki kynttilää muistuttavat lamput  

13) Kuinka monta ikkunaa löydät? Missä kaikkialla on ikkunoita? ovatko ne suuria vai 

pieniä? Minkä mallisia ikkunat ovat?  

14) Etsikää tilasta kaikkea pehmeää, kovaa, puusta tehtyä, kullan värisiä asioita, kar-

heaa, sileää, kylmää  

15) Menkää makaamaan lattialle. Sulje silmät. Mitä ääniä kuulet? Avaa silmät ja katso 

kattoon. Miltä katto näyttää?  
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TYÖSKENTELYN PÄÄTTÄMINEN  
 
Kokoonnutaan loppupiiriin tilan takaosaan. Kiitetään opasta tai yhteisön edustajaa vie-

railusta ja kiitetään toisiamme yhteisestä oppimisen kokemuksesta. Opettaja kokoaa sa-

nallisesti yhteisen vierailun: olemme oppineet tänään monia uusia asioita synagogasta 

ja juutalaisuudesta, jatkamme työskentelyä aiheen parissa päiväkodissa. 

 

JATKOTYÖSKENTELY AIHEEN PARISSA 
 

Seuraavien päivien aikana päiväkodilla puretaan vierailu ja käydään läpi keskeiset ele-

mentit vierailusta – synagogasta ja juutalaisuudesta, joita voidaan pitää retken tiedolli-

sen oppimiskokemuksen tavoitteena: lapselle ymmärrettävällä tavalla asioiden selittä-

minen ja yhdessä pohtiminen (esim. toora, kipa, rabbi, sapatti, synagoga). Tässä aktii-

visessa muistelussa voidaan hyödyntää tilasta otettuja valokuvia, lasten ottamia kuvia 

ja videoklippejä. Ne voidaan heijastaa dataprojektorin tai älytaulun avulla yhteisen tar-

kastelun kohteeksi. Tarkastellaan niitä ja mahdollisia muita tuotoksia, kuten piirustuksia 

lasten kanssa, keskustellaan esineistä ja tilasta. Dokumenteista voidaan rakentaa näyt-

tely ryhmän tilaan tai yhdessä voidaan rakentaa synagogan pienoismalli, jolla voi leik-

kiä. 

Lasten rakentama  

Helsingin synagogan pie-

noismalli 

 

 

 

 

Syvennä: 

 Mikä on sinun lempipaikkasi tässä tilassa? Ota itsellesi pari. 

Näyttäkää toisillenne toistenne lempipaikat. Käykää sinne le-

päämään ja katselkaa miltä tila siitä käsin näyttää?  

 Hae kynä ja paperia. Minkä asian tilasta haluaisit piirtää? 

Piirrä se.  

 Etsi tilasta itseäsi eniten kiinnostava asia, ota siitä valokuva.  

 



 

32 
 

Vierailua ja sen herättämiä ajatuksia ja lasten kokemuksia voidaan työstää monin eri 

ilmaisun ja taiteellisen työskentelyn kautta. Lisäksi voidaan lukea juutalaisen perineen 

mukaisia kertomuksia tai tutustua juutalaisiin juhlapyhiin. Voidaan opetella kirjoittamaan 

oma nimi hepreankielisin kirjaimin.  

Suunnitellaan yhdessä seuraava tilavierailukohde.  

 

  Lisätietoa 

TUTKI TILAA MATERIAALI 

https://uskonnonopetus.fi/materiaalit/pedagogiset-kokonaisuudet/tutki-tilaa/ 

PYHIÄ TILOJA TUTKIMASSA - VIERAILULLE KATSOMUSYHTEISÖIHIN 

TALLENTEET 

https://aoe.fi/#/materiaali/1694 

TIETOA JUUTALAISUUDESTA 

https://uskonnot.fi/uskonnot/juutalaisuus/ 

https://www.cepol.europa.eu/sites/default/files/Guide_to_Judaism_FI.pdf 

 

 

https://uskonnonopetus.fi/materiaalit/pedagogiset-kokonaisuudet/tutki-tilaa/
https://aoe.fi/#/materiaali/1694
https://uskonnot.fi/uskonnot/juutalaisuus/
https://www.cepol.europa.eu/sites/default/files/Guide_to_Judaism_FI.pdf
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Lapset vierailulla moskeijassa, osa 1  
 

Kiitos yhteistyöstä imaami Ramil Belyaev ja Suomen Islam-seurakunta 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIRITTÄYTYMINEN 
  
Päiväkodissa  

Retkeen virittäydytään lasten kanssa jo ennen vierailua. Oppiminen aiheesta alkaa jo 

virittäytymisestä. Keskustelkaa, katsokaa karttaa ja kuvia siitä, mihin ollaan menossa ret-

kelle. Voidaan miettiä, miten kohteeseen pääsee? Käytetäänkö eri kulkuvälineitä? Mitä-

hän siinä paikassa tehdään? Onko joku käynyt moskeijassa aikaisemmin? Onko jotain 

erityistä mitä pitää tietää, kun mennään moskeijaan (esim. kengät riisutaan). Lasten 

kanssa keskustellaan siitä, mitä vierailulla tehdään ja miten tilassa ollaan. Lasten kanssa 

voidaan myös etukäteen miettiä kysymyksiä ja kirjata ylös mitä halutaan tietää ja selvittää 

aiheesta ja tilasta. Virittäytymisessä voidaan myös hyödyntää Tutki Tilaa -materiaalia.  

Matkalla  
Matka päiväkodilta moskeijalle on osa oppimisprosessia. Kun lähestytään kohdetta, py-

sähdytään havainnoimaan ympäristöä ja rakennusta. Keskustellaan, mistä rakennuksen 

voi tunnistaa moskeijaksi ja mitä rakennuksia sen ympärillä on. Mistä materiaalista ra-

kennus on tehty?  

Sisääntulo  
Kun mennään sisään, ulkovaatteet jätetään eteiseen niille varattuun paikkaan. Kengät 

riisutaan aina kun mennään moskeijaan. Mahdollistetaan vessassa käynti ja pestään kä-

det. Astutaan rauhallisesti moskeijasaliin. 

• Suomessa on lähes 100 rekisteröityä islamilaista yhteisöä. Yhtei-

söillä on omia rukoushuoneita ja kulttuurikeskuksia. Ne sijaitsevat 

usein muiden rakennusten yhteydessä. 

• Suomessa on tällä hetkellä vain yksi minareetillinen moskeijaksi 

rakennettu rakennus ja se on Järvenpäässä. Toinen arkkitehtuuril-

taan moskeijaksi rakennettu tila on Suomen Islam-seurakunnan 

moskeija Helsingissä. Molemmat moskeijat ovat tataariyhteisön 

moskeijoita. http://tatar.fi/fi/islam/ 

 

http://tatar.fi/fi/islam/
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Tilassa 
Kokoontukaa lasten kanssa tilassa kohtaan, jossa on mahdollisuus istuutua lattialle pii-

riin. Tilan opas / yhteisö edustaja on mukana piirissä. Aivan aluksi suljetaan silmät. Rau-

hoitutaan tuntemaan ja pysähdytään ajattelemaan ja aistimaan tilaa, mihin on tultu.  

1. Opettaja ohjaa eläytymisharjoituksen 

 

Kysymykset Tutki Tilaa -materiaalista: Sulje silmäsi kevyesti. Hengitä rauhallisesti si-

sään ja ulos. Miltä tässä tilassa tuntuu? Onko sinulla kylmä tai lämmin vai ihan sopiva? 

Onko istumapaikkasi kova vai pehmeä? Jos tunnustelet käsilläsi lattiaa, miltä se tun-

tuu? Mistäköhän materiaalista se on tehty? Millaisia ääniä kuulet? Mitä hajuja tai tuok-

suja haistat? Minkälainen tunnelma tilassa on?  

Avaa nyt silmäsi ja katsele ympärillesi rauhassa liikkumatta. Anna pään ja katseen kier-

tää tilan puolelta toiselle. Katso myös pääsi päälle. Voit heittäytyä selällesi, jotta näet 

paremmin. (Aikuiset voivat toimia rohkaisevana mallina).  

2. Yhteisön edustaja toivottaa lapset tervetul-

leeksi  

 

Hän kertoo oman nimensä ja kertoo aivan lyhyesti 

perusasioita moskeijatilasta ja islamin uskonnosta. 

Käytännössä on usein paras niin, että opettaja haas-

tattelee opasta: Mihin olemme tulleet? Mitä täällä teh-

dään? Kuka käy moskeijassa? Miksi täällä on matot 

lattialla? Miksi kengät otetaan pois? Miten täällä ru-

koillaan, voisitko näyttää? Millaisia vaatteita täällä 

käytetään? (esim. imaamin vaatteet, huivi naisilla, ru-

kouskaapuja…) Kuka täällä on töissä? Voidaan 

käydä vertailevaa keskustelua esim. moskeijassa on 

imaami, synagogassa on rabbi ja kirkossa on pappi.  

Onko täällä jotain erityisiä sääntöjä mitä tulee noudat-

taa liikuttaessa tilassa? Miten tilassa liikutaan (kävel-

len, hiiipien, kontaten, pyörien, hyppien…) Onko jotain 

mihin ei saa mennä tai mihin ei saa koskea? Sovitaan 

yhdessä säännöistä.  

3. Yhteisön edustaja voi lukea ääneen arabiankie-

listä Koraania  
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Koraaninluenta eli resitointi voi myös tulla nauhalta. Lapsia pyydetään ottamaan hyvä 

asento ja kuuntelemaan (silmät kiinni). Miltä kieli kuulostaa? Onko siinä jotain tuttua? 

Vierasta? Ymmärtääkö joku mitä luettiin? Onko jollain kotona Koraani? Arabiankielistä 

Koraania luetaan vasemmalta oikealle. Koraanin oikeaoppisesta käsittelystä voi kes-

kustella tässä kohden – saako laittaa lattialle?  

Vaihtoehtoisesti koraanin kuuntelu voidaan toteuttaa toiminnallisen työskentelyn lo-

puksi kokoavana rauhoittumisena ennen vierailun päättämistä. 

4.Yhteisön edustaja voi näyttää miten moskeijassa rukoillaan  

 

Hän voi kertoa rukousasennoista ja millaisia sanoja sanotaan rukoillessa. Mitähän 

kieltä rukouksessa käytetään? Voiko rukoilla myös suomenkielellä? Lapset voivat halu-

tessaan kokeilla rukousasentoja. Voidaan käydä vertailevaa keskustelua siitä, miten 

kirkossa rukoillaan tai millaisessa asennossa voi meditoida tai rauhoittua muilla tavoin. 

Entä rukoilevatko kaikki ihmiset? Eivät rukoile. 

 

TOIMINNALLINEN TILAN TUTKIMINEN  
 
Suunnittele ennalta, miten opettajajohtoisesti tai itsenäisesti tutkiminen toteutetaan. On 

mahdollista toteuttaa tämä viuhkasuunnistuksen idealla 

siten, että aikuiselta tai sovitusta paikasta haetaan yksi 

tehtäväkortti kerrallaan. Lapset ovat tällöin pareittain tai 

ryhmän aikuisten kanssa pienryhmissä toimien. Parhaiten 

tilan tutkiminen toteutuu aikuisen kanssa yhdessä keskus-

tellen.  

Ryhmän aikuiset ovat aktiivisia lasten oppimisen ja tutki-

misen mahdollistajia ja samalla myös aikuiset oppivat. Jos 

paikalla on useita aikuisia esim. opiskelijoita/harjoitteli-

joita, he ovat lasten ”aikuisia ystäviä”, jolloin luontevaa voi 

olla liikkua esim. kahden lapsen ja kahden opiskelijan ryh-

missä. Paljon riippuu lapsiryhmästä ja lasten iästä, miten 

kannattaa toimia.  

Tässä työskentelyssä käytetään Tutki Tilaa -materiaalin 

moskeija kortteja & Zappar-sovellusta. Tulosta kortit etu-

käteen päiväkodilla. Kuvia kannattaa tulostaa useammat 
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kappaleet). Lataa sovellus aikuisten puhelimiin etukäteen. Saat tulostettua internetsi-

vuilta myös Zapparin takana olevat tietotekstit.  

Laita kortit toiseen tilaan / tilassa esim. pöydälle. Oh-

jeista lapset ottamaan yksi kuva kerrallaan ja etsimään 

kuvassa oleva asia moskeijatilasta (varmista etukäteen, 

että kuvien esineet ovat esillä moskeija tilassa esim. Ko-

raani, jota lapset saavat selailla, rukousnauha). Kun asia 

/ esine löytyy, jäädään tutkimaan sitä ja keskustellaan 

siitä: Mistä tämä on valmistettu? Onko se uusi vai 

vanha? Mihin tätä käytetään? Miksi tilassa on tällainen 

esine/asia? Mitä muotoja siitä löytyy?  

Keskustelun jälkeen kuunnellaan Zappar-sovelluksen 

avulla aiheesta tietoa. Puhelimen kamera kohdistetaan 

kuvakortin reunassa olevaan symboliin. Pienten lasten 

kanssa voi sovelluksen käyttämisen jättää pois. Toi-

saalta älypuhelimen avulla voidaan etsiä lisää tietoa tai 

erilaisia kuvia moskeijoista esim. kupolista tai minaree-

teista. Näin etenkin, jos kyseisessä tilassa ei ole kaikkia 

kuvakorttien elementtejä. Kokemus on osoittanut, että 

pienetkin lapset kiinnostuvat Zappar-sovelluksen takaa 

löytyvästä tiedosta, vaikka tieto itsessään olisikin suun-

nattu vanhemmille lapsille. Lapsi ottaa niistä sen tiedon, joka häntä itseään puhuttelee.  

Kuvakortti viedään takaisin ”lähtöpaikkaan” ja otetaan uusi kortti ja lähdetään etsimään 

sitä. Kuvasuunnistuksen aikana lapsia voidaan ohjata kysymään kysymyksiä tilan op-

paalta / yhteisön edustajalta, joka voi muutenkin olla aktiivisena liikkumassa lasten se-

assa ja osallistumassa pohdintaan kuvakorttien asioista ja esineistä. Kuvasuunnistuksen 

jälkeen kokoonnutaan yhteiseen piiriin istumaan. Kuunnellaan Koraanin luentaa eli resi-

tointia, ellei sitä ole tehty jo Virittäytymisessä (ks. ohjeistus sieltä).  

 

 

 

 

 

 

Syvennä: 

 Miltä tutkiminen tuntui?  

 Onko jotain kysyttävää? Mihin et ole saanut vastausta?  

 Mistä ei ollut kuvaa? Mistä olisi pitänyt olla kuva? 

 Mikä on sinun lempipaikkasi / lempiesineesi tässä tilassa? Miksi? Otta-

kaa parit ja käykää vuorotellen toistenne lempipaikassa tai  

näyttäkää toisellenne lempiesineenne tässä tilassa. 

 Etsi tilasta itseäsi kiinnostava asia, ota siitä valokuva tai piirrä se. 

 Voit lähteä vielä vapaasti liikkumaan tilassa ja samalla ottaa  

valokuvia, kun kamera/tabletti vapautuu. 



 

37 
 

 

On hyvä antaa lapsille aikaa liikkua tilassa vapaasti ja jättää aikaa omaehtoiselle tutki-

miselle sekä tilan ja aiheen innoittamalle leikille. Lapsilla saattaa olla tarve käsitellä ko-

kemaansa ja oppimaansa hyvinkin liikunnallisesti tai äänekkäästi. Salli se, tilan kunni-

oittamisen rajoissa tietenkin. 

VIERAILUN PÄÄTTÄMINEN  
 

Kokoonnutaan loppupiiriin. Kiitetään yhteisön edustajaa vierailusta ja kiitetään toisi-

amme yhteisestä oppimisen kokemuksesta. Opettaja kokoaa sanallisesti yhteisen vie-

railun: olemme oppineet tänään monia uusia asioita moskeijasta ja islamin uskonnosta, 

jatkamme työskentelyä päiväkodissa.  

JATKOTYÖSKENTELY AIHEEN PARISSA 

Päiväkodilla puretaan vierailu ja käydään läpi keskeiset elementit vierailusta - moskei-

jasta ja islamista, joita voidaan pitää retken tiedollisen oppimiskokemuksen tavoitteena. 

Olennaista on lapselle ymmärrettävällä tavalla asioiden selittäminen ja yhdessä pohti-

minen. Tässä aktiivisessa muistelussa voidaan hyödyntää Tutki Tilaa-kortteja ja tilasta 

otettuja valokuvia, lasten ottamia kuvia ja videoklippejä. Ne voidaan heijastaa datapro-

jektorin tai älytaulun avulla yhteisen tarkastelun kohteeksi. Tarkastellaan korttien, valo-

kuvien ja videoiden lisäksi myös lasten piirustuksia, jotka voivat toimia virittäjinä tilasta 

ja esineistä käytävään keskusteluun. Vierailua ja sen herättämiä ajatuksia ja lasten ko-

kemuksia voidaan työstää monin eri ilmaisun ja taiteellisen työskentelyn kautta. Doku-

menteista voidaan rakentaa näyttely ryhmän tilaan tai yhdessä voidaan rakentaa mos-

keijan pienoismalli, jolla voi leikkiä. Voidaan lukea islamin perinteeseen kuuluvia kerto-

muksia tai tutustua islamilaiseen taiteeseen. Suunnitellaan seuraava vierailun kohde.  

 

 

  

Lisätietoa: 

TUTKI TILAA MATERIAALI 

https://uskonnonopetus.fi/materiaalit/pedagogiset-kokonaisuudet/tutki-tilaa/ 

PYHIÄ TILOJA TUTKIMASSA - VIERAILULLE KATSOMUSYHTEISÖIHIN 

TALLENTEET 

https://aoe.fi/#/materiaali/1694 

 

TIETOA ISLAMISTA 

https://uskonnot.fi/uskonnot/islam/ 

TIETOA ISLAMILAISISTA YHTEISÖISTÄ SUOMESSA 

https://uskonnot.fi/yhteiso-osasto/islam/ 

 

 

https://uskonnonopetus.fi/materiaalit/pedagogiset-kokonaisuudet/tutki-tilaa/
https://aoe.fi/#/materiaali/1694
https://uskonnot.fi/uskonnot/islam/
https://uskonnot.fi/yhteiso-osasto/islam/
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Lapset vierailulla moskeijassa, osa 2  
 

Kiitos yhteistyöstä ja työskentelyn suunnittelusta Mina Khan sekä imaami Abbas 

Bahmanpour, Fatimah Zahra Islamilainen kulttuurikeskus 

 

 

 

 

 

 

 

VIRITTÄYTYMINEN 
  
Päiväkodissa  

Retkeen virittäydytään lasten kanssa jo ennen vierailua. Oppiminen aiheesta alkaa jo 

virittäytymisestä. Voidaan keskustella, katsoa karttaa ja kuvia siitä, mihin ollaan menossa 

retkelle. Voidaan tutkia, miten kohteeseen pääsee ja käytetäänkö eri kulkuvälineitä? Mi-

tähän siinä paikassa tehdään? Onko joku käynyt moskeijassa aikaisemmin? Entä onko 

jotain erityistä mitä pitää tietää, kun mennään moskeijaan (esim. kengät riisutaan).  

Lasten kanssa keskustellaan myös siitä, mitä vierailulla tehdään ja miten tilassa ollaan. 

Lasten kanssa voidaan myös etukäteen miettiä kysymyksiä ja kirjata ylös mitä halutaan 

tietää ja selvittää aiheesta ja tilasta.  

Matkalla  

Matka päiväkodilta moskeijalle on osa oppimisprosessia. Kun lähestytään kohdetta, py-

sähdytään havainnoimaan ympäristöä ja rakennusta. Keskustellaan, mistä rakennuksen 

voi tunnistaa moskeijaksi ja mitä rakennuksia sen ympärillä on. Mistä materiaalista ra-

kennus on tehty?  

Sisääntulo  
Kun mennään sisään, ulkovaatteet jätetään niille varattuun paikkaan. Kengät riisutaan 

aina kun mennään moskeijaan. Mahdollistetaan vessassa käynti ja pestään kädet.  

• Tämä moskeijavierailu on toteutettu islamilaisessa kulttuurikes-

kuksessa, joka on shiialaisen Resalat islamilaisen yhdyskunnan 

tila. https://resalat.fi/  

• Shiialaisuus on islamin toisesta pääsuuntauksesta pienempi.  

Toinen suuntaus on sunnalaisuus.  

 

 

 

https://resalat.fi/


 

39 
 

Tilassa  

Kokoonnutaan lasten kanssa tilassa kohtaan, jossa on mahdollisuus istuutua lattialle pii-

riin. Tilan opas / yhteisö edustaja on mukana piirissä. Aivan aluksi suljetaan silmät. Rau-

hoitutaan tuntemaan ja pysähdytään ajattelemaan ja aistimaan tilaa, mihin on tultu.  

1. Opettaja ohjaa eläytymisharjoituksen  

(kysymykset uskonnonopetus.fi / Tutki Tilaa materiaalista): Sulje silmäsi kevyesti. Hen-

gitä rauhallisesti sisään ja ulos. Miltä tässä tilassa tuntuu? Onko sinulla kylmä tai lämmin 

vai ihan sopiva? Onko istumapaikkasi kova vai pehmeä? Jos tunnustelet käsilläsi lattiaa, 

miltä se tuntuu? Mistäköhän materiaalista se on tehty? Millaisia ääniä kuulet? Mitä hajuja 

tai tuoksuja haistat? Minkälainen tunnelma tilassa on?  

Avaa nyt silmäsi ja katsele ympärillesi rauhassa liikkumatta. Anna pään ja katseen kier-

tää tilan puolelta toiselle. Katso myös pääsi päälle. Voit heittäytyä selällesi, jotta näet 

paremmin. (Aikuiset voivat toimia rohkaisevana mallina).  

2. Yhteisö edustaja toivottaa lapset tervetulleeksi, esittelee itsensä ja kertoo mi-

hin lapset ovat tulleet 

 

3. Tunnustelupussi  

Uskonto on varsin abstrakti käsite. Aistien ja esineiden 

avulla voidaan konkretisoida lapsille uskonnon ele-

menttejä. Tässä työskentelyssä islamista ja moskei-

jasta kerrotaan pussissa olevien esineiden avulla. Ai-

kuinen lähtee kiertämään piiriä kädessään tunnustelu-

pussi, jossa on erilaisia islamin uskontoon liittyviä esi-

neitä (huivi, rukousnauha, rukoussuunnan näyttävä 

kompassi, rukouskivi yms.). Lapsia ohjeistetaan työn-

tämään kätensä pussiin ja tunnustelemaan siellä ole-

via asioita ilman että katsovat pussin sisälle. Lapsia 

muistutetaan antamaan kaikille oivaltamisen ilo, eikä 

sanota esineistä mitään ääneen ennen kuin kaikki ovat 

ehtineet tunnustella pussin sisältöä.  

 Tunnustelupussin voi koota yhteistyössä yhteisön 

kanssa. Opettaja voi ottaa pussin mukaan päiväko-

dista, mikäli sellaista ei löydy moskeijalta. Pussina toi-

mii hyvin kangaskassi. Työskentelyn voi ohjata my 
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ryhmän oma aikuinen ja yhteisön edustajaa haastatellaan siitä, mihin ky-

seistä esinettä moskeijassa käytetään tai miten se liittyy islamiin. 

Kun kaikki ovat saaneet tunnustella, annetaan lapsille mahdollisuus kertoa, mitä he tun-

sivat ja arvailla pussin sisältöä.  

Esitellään pussin sisältö esine kerrallaan samalla lapsilta arvuutelleen ja selittäen, miten 

ne liittyvät islamin uskontoon  

 Miksi pussissa on huivi, mihin sitä käytetään? Osa 

musliminaisista käyttää huivia, osa ei ja moskeijaan 

tullessaan he pukevat huivin ylleen 

 Miten kompassi liittyy islamin uskontoon? Kompas-

sin avulla tarkistetaan rukoussuunta Mekkaan. 

Myös kännykässä on kompassi. Mistä tässä mos-

keijassa tietää missä suunnassa Mekka on? Mihin 

muuhun kompassia käytetään?  

 Miten rukouskiveä käytetään, entä miten täällä ru-

koillaan? Shiiamoskeijassa käytetään tällaista kiveä 

otsan ja lattian välissä rukoillessa. Haluatko kokeilla 

miltä kivi tuntuu otsaa vasten jne.  

 Mikä tämä helminauha on? Se on rukousnauha, ru-

koushelmet. Se auttaa rukoukseen keskittymisessä 

ja sen avulla muistellaan Jumalan 99 nimeä. 

Opas / yhteisön edustaja voi näyttää miten moskeijassa ru-

koillaan ja millaisia sanoja sanotaan rukoillessa. Mitähän 

kieltä rukouksessa käytetään? Lapset voivat halutessaan 

kokeilla rukousasentoja. Lapsi on kehollinen ja kokonais-

valtainen oppija eikä asento vielä tee tilanteesta uskonnon-

harjoittamista, koska siihen ei yhdistetä rukouksen hengel-

listä elementtiä. Lasten kanssa voidaan käydä vertailevaa keskustelua siitä, miten esi-

merkiksi kirkossa rukoillaan tai millaisessa asennossa voi meditoida.  

Samalla voidaan käydä vertailevaa keskustelua esim. moskeijassa on imaami, synago-

gassa on rabbi ja kirkossa on pappi. Vertailun merkitys korostuu ja muuttuu mielekkääm-

mäksi, mikäli lapsiryhmä on jo käynyt vierailuilla erilaisissa pyhissä tiloissa ja tutustunut 

niiden esineistöön.  

Keskustellaan myös siitä, onko täällä jotain erityisiä sääntöjä mitä tulee noudattaa liikut-

taessa tilassa? Onko jotain mihin ei saa mennä tai mihin ei saa koskea? Miten tilassa 
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liikutaan (kävellen, hiipien, kontaten, kierien, hyppien…) Sovitaan yhdessä säännöistä. 

 

TOIMINNALLINEN TILAN TUTKIMINEN  
 
Lapsille ominainen tapa tutustua uuteen on aktiivisesti tutkia ja havainnoida ympäristö-

ään. Moskeijasuunnistuksen avulla he pääsevät toteuttamaan tätä itselleen luontevaa 

tapaa oppia uutta. Riippuen siitä, paljon aikuisia ryhmässä on mukana ja minkä ikäisiä 

lapsia on kyseessä, suunnistuksen voi toteuttaa kahdella tapaa.  

Tässä työskentelyssä kyseisestä moskeijasta ja sen esineistöstä on otettu etukäteen va-

lokuvia, jotka on tulostettu ja liimattu erivärisille kartongeille. Kuvakorttien taakse on kir-

joitettu hieman tietoa kyseessä olevasta asiasta/esineestä sekä kysymyksiä tai toiminta-

vinkkejä. Kaikkien esineiden / asioiden ei tarvitse liittyä varsinaisesti uskontoon vaan ne 

voivat olla myös mielenkiintoisia ja yllättäviäkin esineitä, joita tilasta löytyy, esim. kassa-

kaappi, vaahtosammutin, mikroaaltouuni tai jonkin isomman asian mielenkiintoinen yksi-

tyiskohta.  

Valokuvien ottamisen voi suunnitella yhdessä yhteisön edustajan kanssa, joko niin että 

he ottavat ja tulostavat kuvat tai ryhmän oma aikuinen 

käy ottamassa kuvat ja kortit tehdään päiväkodilla. Yh-

teisön edustajan ottamat valokuvat voi lähettää etukä-

teen myös sähköisenä päiväkotiin korttien valmista-

mista varten, mikäli tulostaminen ei ole moskeijassa 

mahdollista. Kortit voidaan valmistaa päiväkodilla tai 

moskeijassa, riippuen mitä sovitaan ja kortteja olisi 

hyvä olla ainakin kahdet, yhdet päiväkotiin ja yhdet ti-

laan. Yhdessä tekeminen edistää katsomusdialogia ja 

luo perustaa yhteistyölle. Samalla voidaan suunnitella 

vierailun yksityiskohtia.  

Toteutustapa 1  
 
Ensimmäisessä toteutustavassa moskeijan eri pai-

koista on otettu etukäteen valokuvia ja ne on liimattu 

erivärisille kartongeille (punaiset, siniset, vihreät, kel-

taiset).  

Kuvakortit piilotetaan siten, että ensimmäisen kuva-

kortin osoittamasta paikasta löytyy seuraava kuva-

kortti.  
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Lapset jaetaan ryhmiin ja heille annetaan ensimmäinen kuvakortti. Heidän tehtävänään 

on löytää kaikki oman ryhmänsä väriset kuvakortit.  

Viimeisessä kortissa on ohjeena palata istumaan takaisin piiriin.  

Suunnistuksen lopuksi voidaan käydä kuvakortit yhdessä läpi ja keskustella niistä, Sa-

malla nostaa esille lapsien itsensä valitsemia suosikkipaikkoja ja selitetään niiden käyt-

tötarkoitus moskeijassa (esim. rukouspesuhuone, saarnatuoli). 

Toteutustapa 2  
 
Moskeijan eri paikoista on otettu valokuvia etukäteen ja 

liimattu kartongeille.  

Kuvakorttien taakse on kirjoitettu toiminnallinen tehtävä, 

joka täytyy suorittaa kuvan osoittamassa paikassa. Kor-

tista löytyy myös hieman tietoa asiasta / esineestä, jotta 

ryhmän mukana kulkeva aikuinen voi laajentaa lapsen 

havaintoja ja pohdintaa.  

Kuvakortit asetellaan pöydälle ja lapset jaetaan pareit-

tain/pienryhmiin. Ryhmän aikuiset jakautuvat ryhmiin las-

ten ja ryhmän tarpeiden mukaan.  

Parit/ryhmät valitsevat pöydältä yhden kortin ja etsivät 

kuvassa olevan paikan / esineen moskeijasta (esim. 

saarnatuoli, kirjasto, rukouskivet, rukouskaavut, mikro, 

kenkähylly, morsiushuone, kassakaappi). Paikan löydet-

tyään he suorittavat kortin takana kirjoitetun tehtävän, 

joka voi saarnatuolilla olla esimerkiksi ”Kiipeä saarnatuo-

lille. Mitä kaikkea näet? Miksi luulet, että tuoli on niin korkea?”  

Tehtävän suoritettuaan lapset tuovat kortin takaisin pöydälle ja valitsevat uuden. Näin 

jatketaan, kunnes kaikki kortit on käyty läpi.  

Lopuksi kokoonnutaan yhteen ja käydään läpi kortit ja keskustellaan niistä sekä lasten 

mieleenpainuvimmista paikoista ja selitetään niiden käyttötarkoitukset moskeijan kan-

nalta.  

Koraanin resitoinnin kuunteleminen  
 
Suunnistuksen jälkeen on hyvä hetkeksi rauhoittua, ennen kuin lapset palaavat takaisin 

päiväkotiin. Tätä varten on hyvä hetki esitellä lapsille islamin pyhä kirja, Koraani.  
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Vaikka lapset ovat suunnistuksesta toivottavasti jo itse saaneet 

käsitellä Koraania, voi tässä vielä näyttää Koraanin lapsille ja ker-

toa, että arabiankielistä Koraania luetaan oikealta vasemmalle ja 

kysellä onko kirjaimet kenellekään tuttuja. Osaako joku lukea kir-

jaa? Onko jollain kotona tällainen kirja?  

Lapset voi ohjata ottamaan mukava asento ja sulkemaan silmät. 

Kuunnellaan Koraanin resitointia hetki. Resitointi voi tulla nau-

halta tai opas tai muu yhteisön edustaja voi sitä lukea.  

Kuuntelun jälkeen keskustellaan: Miltä resitoinnin kuunteleminen 

tuntui? Millaisia ajatuksia se sinussa herätti? Miltä Koraanin resi-

tointi kuulosti ja onko joku kenties kuullut sitä aikaisemmin. Mitä 

sinulla tuli siitä mieleen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On hyvä antaa lapsille aikaa liikkua tilassa vapaasti ja jättää aikaa omaehtoiselle tutki-

miselle sekä tilan ja aiheen innoittamalle leikille. Lapsilla saattaa olla tarve käsitellä ko-

kemaansa ja oppimaansa hyvinkin liikunnallisesti tai äänekkäästi. Salli se, tilan kunni-

oittamisen rajoissa tietenkin.  

 

Syvennä:  

 Oliko jotain, mihin et saanut vastausta? Huomasitko jonkun paikan 

tai esineen, mistä ei ollut kuvaa? Miltä tutkiminen ja tilassa suunnis-

taminen korttien kanssa tuntui? Onko jotain kysyttävää?  

 Mikä on sinun lempipaikkasi / lempiesineesi tässä tilassa? Miksi? 

Ottakaa parit ja käykää vuorotellen toistenne lempipaikassa tai näyt-

täkää toisellenne lempiesineenne tässä tilassa.  

 Etsi tilasta itseäsi kiinnostava asia, ota siitä valokuva tai piirrä se.  

Vinkki: opettajan kannattaa ottaa valokuvat moskeijassa käytössä ol-

leista kuvakorteista, jotta niitä voidaan hyödyntää lasten kanssa jatko-

työskentelyssä. 
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VIERAILUN PÄÄTTÄMINEN 
  
Kokoonnutaan loppupiiriin. Kiitetään yhteisön edustajaa vierailusta ja kiitetään toisi-

amme yhteisestä oppimisen kokemuksesta. Opettaja kokoaa sanallisesti yhteisen vie-

railun: olemme oppineet tänään monia uusia asioita moskeijasta ja islamin uskonnosta, 

jatkamme työskentelyä päiväkodissa.  

 

JATKOTYÖSKENTELY AIHEEN PARISSA 
 
Seuraavien päivien aikana päiväkodilla puretaan vierailu ja käydään läpi keskeiset ele-

mentit vierailusta - moskeijasta ja islamista, joita voidaan pitää retken tiedollisen oppi-

miskokemuksen tavoitteena: lapselle ymmärrettävällä tavalla asioiden selittäminen ja yh-

dessä pohtiminen. Tässä aktiivisessa muistelussa voidaan hyödyntää Tutki Tilaa-kortteja 

ja tilasta otettuja valokuvia, lasten ottamia kuvia ja videoklippejä. Ne voidaan heijastaa 

dataprojektorin tai älytaulun avulla yhteisen tarkastelun kohteeksi. Korttien, valokuvien 

ja videoiden lisäksi myös lasten piirustukset voivat toimia virittäjinä tilasta ja esineistä 

käytävään keskusteluun. Vierailua ja sen herättämiä ajatuksia ja lasten kokemuksia voi-

daan työstää monin eri ilmaisun ja taiteellisen työskentelyn kautta. Dokumenteista voi-

daan rakentaa näyttely ryhmän tilaan tai yhdessä voidaan rakentaa moskeijan pienois-

malli, jolla voi leikkiä. Voidaan lukea islamilaisia kertomuksia tai tutustua islamilaiseen 

taiteeseen. Suunnitellaan seuraava tilavierailun kohde.  

 

 

 

 

 

 

Lisätietoa: 

TUTKI TILAA MATERIAALI 

https://uskonnonopetus.fi/materiaalit/pedagogiset-kokonaisuudet/tutki-tilaa/ 

PYHIÄ TILOJA TUTKIMASSA - VIERAILULLE KATSOMUSYHTEISÖIHIN TAL-

LENTEET https://aoe.fi/#/materiaali/1694 

MOSKEIJA SEIKKAILU – INTERAKTIIVINEN VIDEOMATERIAALI VARHAIS-

KASVATUKSEEN JA OPETTAJAN OPAS. Tallennuspaikka: Avointein oppima-

teriaalien kirjasto. 

TIETOA ISLAMISTA 

https://uskonnot.fi/uskonnot/islam/ 

TIETOA ISLAMILAISISTA YHTEISÖISTÄ SUOMESSA 

https://uskonnot.fi/yhteiso-osasto/islam/ 

https://uskonnonopetus.fi/materiaalit/pedagogiset-kokonaisuudet/tutki-tilaa/
https://aoe.fi/#/materiaali/1694
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Lapset vierailulla evankelis-luterilaisessa  
kirkossa 
 

Kiitos yhteistyöstä Mari Mattsson ja Kallion kirkko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evankelis-luterilaiseen kirkkoon tutustuttaessa voidaan hyödyntää Tutki Tilaa -materiaali 

n tilan tutkimisen kortteja yhdessä Zappar-sovelluksen kanssa. Ks. uskonnonopetus.fi / 

Tutki Tilaa.  

Opettaja voi myös itse käydä valokuvaamassa kirkkotilaa, sen esineistöä ja kirkon yksi-

tyiskohtia. Valokuvien avulla voidaan toteuttaa kirkkotilassa valokuvasuunnistus, kun ku-

vat tulostetaan paperille ja niistä tehdään kuvakortteja, joiden avulla tutustutaan tilaan. 

Tulostettuihin kuviin voidaan tutustua etukäteen päiväkodissa ja sitten jatkotyöskente-

lynä lähdetään kirkkoon retkelle etsimään kuvien asioita ja esineitä sieltä tai toteuttaa 

suunnistus paikan päällä. Löydämmekö kaikki kuvissa olevat asiat, esineet ja yksityis-

kohdat kirkkotilasta?  

Vaikka useimpiin evakelis-luterilaisiin kirkkoihin on mahdollista tutustua lapsiryhmän 

kanssa varsin omatoimisesti, on toiminnallisesta ja pidempikestoisesta vierailusta hyvä 

sopia etukäteen kirkon vahtimestarin tai seurakunnan työntekijän kanssa. Jotta vierailun 

tiedolliset tavoitteet olisivat saavutettavissa, on vierailulle hyvä pyytää oppaaksi vahti-

mestari, suntio tai muu seurakunnan työntekijä, jonka kanssa suunnitella ja valmistella 

toiminnallinen vierailu yksityiskohtaisemmin. Seurakunnan työntekijällä on asiantunte-

mus juuri kyseisen kirkon symboliikasta ja hän osaa kertoo asioista evankelis-luterilaisen 

 Suomessa on yli 500 evankelis-luterilaista kirkkoa.  

 Seurakunnissa on usein valmiiksi mietittynä materiaali ja moniaisti-

set tavat tutustua paikalliseen kirkkoon lasten kanssa.  

 Kirkkotilan tutkiminen viiden aistin pedagogiikkaa hyödyntäen on 

laajalle levinnyt menetelmä evankelis-luterilaisessa kirkossa ja seu-

rakunnat tekevät perinteisesti yhteistyötä kunnan varhaiskasvatuk-

sen kanssa.  

 Tässä kuvattu työskentely on toteutettu Kallion kirkossa Helsin-

gissä https://www.helsinginseurakunnat.fi/kallionkirkko.html.stx 

 Tietoa luterilaisista seurakunnista ja kirkoista: https://evl.fi/etusivu  

 

 

https://www.helsinginseurakunnat.fi/kallionkirkko.html.stx
https://evl.fi/etusivu
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kristinuskon näkökulmasta. Suurin osa evankelis-luterilaisen kirkon työntekijöistä on tot-

tunut ottamaan pieniä lapsia vierailulle kirkkoon. Tämä ei kuitenkaan poista lapsiryhmän 

opettajalta pedagogisen suunnittelun vastuuta.  

 

VIRITTÄYTYMINEN  
 
Päiväkodissa  

Retkeen virittäydytään lasten kanssa jo ennen vierailua. Oppiminen alkaa jo virittäytymi-

sessä. Keskustelkaa, katsokaa karttaa ja kuvia siitä, mihin ollaan menossa retkelle. Voi-

daan tutkia, miten kohteeseen pääsee, ja käytetäänkö eri kulkuvälineitä? Mitähän siinä 

paikassa tehdään? Onko joku käynyt kirkossa tai juuri tässä kirkossa aikaisemmin? Las-

ten kanssa keskustellaan siitä, mitä vierailulla tehdään ja miten tilassa ollaan. Lasten 

kanssa voidaan myös etukäteen miettiä kysymyksiä ja kirjata ylös mitä halutaan tietää ja 

selvittää.  

Virittäytymisessä voidaan hyödyntää Helsingin yliopiston Uskallus hankkeen materiaalia 

Martta ja Mikko tutustuvat kirkkoihin-materiaalia evakelis-luterilaisen kirkon osalta (kuva-

esitys 1, teksti 1) https://blogs.helsinki.fi/uskallus-hanke/martta-ja-mikko-tutustuvat-kirk-

koihin/  

Matkalla  
Matka päiväkodilta kirkolle on myös osa oppimisprosessia. Kun lähestytään kohdetta, 

pysähdytään havainnoimaan ympäristöä ja keskustellaan, mistä rakennuksen voi tunnis-

taa kirkoksi ja mitä rakennuksia sen ympärillä on. Mistä materiaalista rakennus on raken-

nettu? Kirkolle saavuttaessa käydään kiertämässä kirkkorakennus ulkoapäin ja tutkitaan 

sen arkkitehtuuria.  

Sisääntulo  
Kun mennään sisään, ulkovaatteet jätetään niille varattuun paikkaan. Mahdollistetaan 

vessassa käynti ja pestään kädet.  

Tilassa  

Kokoontukaa lasten kanssa tilassa kohtaan, jossa on mahdollisuus istuutua lattialle piiriin 

tai kirkon penkkiin. Aivan aluksi suljetaan silmät. Rauhoitutaan tuntemaan ja pysähdy-

tään ajattelemaan ja aistimaan, mihin on tultu.  

 

 

 

https://blogs.helsinki.fi/uskallus-hanke/martta-ja-mikko-tutustuvat-kirkkoihin/
https://blogs.helsinki.fi/uskallus-hanke/martta-ja-mikko-tutustuvat-kirkkoihin/
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1. Opettaja ohjaa eläytymisharjoituksen  

Kysymykset Tutki Tilaa -materiaalista: Sulje silmäsi kevyesti. Hengitä rauhallisesti si-

sään ja ulos. Miltä tässä tilassa tuntuu? Onko sinulla kylmä tai lämmin vai ihan sopiva? 

Onko istumapaikkasi kova vai pehmeä? Miltä se tuntuu? Mistäköhän materiaalista se 

on tehty? Millaisia ääniä kuulet? Mitä hajuja tai tuoksuja haistat? Minkälainen tunnelma 

tilassa on?  

Avaa nyt silmäsi ja katsele ympärillesi rauhassa liikkumatta. Anna pään ja katseen kier-

tää tilan puolelta toiselle. Katso myös pääsi päälle. Voit heittäytyä selällesi penkille / lat-

tialle, jotta näet paremmin. (Aikuiset voivat toimia rohkaisevana mallina). Katso myös 

jalkoihisi lattialle. Minkä värinen lattia on? Mitä materiaalia se mahtaa olla?  

2. Yhteisön edustaja toivottaa lapset tervetulleeksi 

Hän kertoo oman nimensä ja aivan lyhyesti perusasi-

oita kirkkotilasta ja kristinuskosta. Käytännössä on 

usein paras, että opettaja haastattelee opasta: Mihin 

olemme tulleet? Mitä täällä tehdään? Kuka käy kir-

kossa? Millaisia tilaisuuksia täällä järjestetään? Mitä 

niissä tehdään? Millaisia vaatteita täällä käytetään? 

(esim. papin vaatteet ja messukasukat, pääseekö niitä 

katsomaan? Voisiko niitä olla esillä?) Keitä täällä on 

töissä?  

Voidaan käydä vertailevaa keskustelua esim. moskei-

jassa on imaami, synagogassa on rabbi ja kirkossa on 

pappi. Yhteisön edustaja voi näyttää miten kirkossa ru-

koillaan ja millaisia sanoja käytetään rukoillessa. Voi-

daan käydä vertailevaa keskustelua siitä, miten esi-

merkiksi moskeijassa rukoillaan tai mitä kirjaa moskei-

jassa luetaan. Mitä kirjoja täällä luetaan (Raamattu, vir-

sikirjat, muuta)?  

3. Yhteisön edustaja voi lukea ääneen Raamattua 

tai laulaa kirkossa käytettävää messusävelmistöä 

tai virren lapsille malliksi  

Jos vierailulla on kanttori mukana, vaikka vain osan aikaa, voidaan tutustua urkuihin ja 

kuunnella urkumusiikkia. Onko lapsilla pääsy myös urkuparvelle, josta voi tutkia tilaa lin-

tuperspektiivistä? Entä pääseekö muihin tiloihin, kuten sakastiin tai morsiushuonee-

seen?  
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Käydään keskustelua siitä, onko jotain erityisiä sääntöjä mitä tulee noudattaa liikuttaessa 

tilassa? Onko paikkoja mihin ei saa mennä tai mihin ei saa koskea? Mikä mahtaa olla 

tässä tilassa kaikkein pyhin ja arvokkain paikka? Mistä sen voi tietää? Sovitaan yhdessä 

säännöistä.  

 
TOIMINNALLINEN TILAN TUTKIMINEN  

Työskentely vaihtoehto 1  
Kirkkosuunnistus Tutki Tilaa-kuvakorttien avulla  
 
Suunnittele ennalta, miten opettajajohtoisesti tai itsenäisesti tutkiminen toteutetaan. 

Työskentely on mahdollista toteuttaa viuhkasuunnistuksen idealla, jolloin aikuiselta tai 

sovitusta paikasta haetaan yksi tehtäväkortti kerrallaan. Lapset ovat pareittain tai ryhmän 

aikuisten kanssa pienryhmissä. Parhaiten tilan tutkiminen toteutuu aikuisen kanssa yh-

dessä keskustellen. Ryhmän aikuiset ovat aktiivisia lasten oppimisen ja tutkimisen mah-

dollistajia ja samalla myös aikuiset oppivat. Jos paikalla on useita aikuisia esim. opiske-

lijoita/harjoittelijoita, he ovat lasten ”aikuisia ystäviä”, jolloin luontevaa voi olla liikkua 

esim. kahden lapsen ja kahden opiskelijan ryhmissä. 

Paljon riippuu lapsiryhmästä ja lasten iästä, miten kan-

nattaa toimia.  

Tässä työskentelyssä käytetään Tutki Tilaa -materiaali 

n evankelis-luterilaisen kirkon kortteja & Zappar-sovel-

lusta (lataa sovellus aikuisten puhelimiin etukäteen). 

Tulosta kortit etukäteen päiväkodilla. Kuvia kannattaa 

tulostaa useammat kappaleet työskentelystä ja lasten 

määrästä riippuen. Saat tulostettua internetsivuilta 

myös Zapparin takana olevat tietotekstit.  

Laita kortit kirkkotilaan tiettyyn paikkaa tai kirkon etei-

seen. Ohjeista lapset ottamaan yksi kuva kerrallaan ja 

etsimään kuvassa oleva asia kirkkotilasta. Varmista 

etukäteen, että kuvien esineet ovat esillä kirkkotilassa. 

Kun asia / esine löytyy, jäädään tutkimaan sitä ja kes-

kustellaan siitä: Mistä tämä on valmistettu? Onko se 

uusi vai vanha? Mihin tätä käytetään? Miksi tilassa on 

tällainen esine/asia? Mitä muotoja siitä löytyy? Millaisia 

käyttötarkoituksia sinä keksit esineelle?  
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Sitten kuunnellaan Zappar-sovelluksen avulla aiheesta tietoa. Puhelimen kamera koh-

distetaan kuvakortin reunassa olevaan symboliin. Pienten lasten kanssa voi sovelluksen 

käyttämisen jättää pois. Toisaalta älypuhelimen avulla voidaan etsiä lisää tietoa tai eri-

laisia kuvia kirkoista, etenkin jos kyseisessä tilassa ei ole kaikkia kuvien elementtejä. 

Kokemus on osoittanut, että pienetkin lapset kiinnostuvat Zappar-sovelluksesta, vaikka 

sen takana oleva tieto olisikin vanhemmille lapsille suunnattua.  

Kuvasuunnistuksen aikana lapsia voidaan ohjata kysymään kysymyksiä yhteisön edus-

tajalta.  

Vaihtoehtoisesti kuvakortit voidaan piilottaa eripuolille kirkkoa kuvakortin kuvaa vastaa-

vaan paikkaan ja lapset etsivät kortteja kirkkotilasta pienissä ryhmissä yhdessä aikuisten 

kanssa ja käyvät aina kortin löydettyään aikuisen opastuksella tutkivaa ja ihmettelevää 

keskustelua esineestä ja sen merkityksestä: Mistä tämä on valmistettu? Onko se uusi 

vai vanha? Mihin tätä käytetään? Miksi tilassa on tällainen esine/asia? Mitä muotoja siitä 

löytyy? Kortteja voi olla kaikkia yksi tai sitten niitä on niin monta kuin pienryhmiä, ja ryhmä 

saa aina kortin löydettyään sen mukaansa. Kun kaikki kortit ovat löytyneet, kokoonnu-

taan yhteen tarkistamaan, että kaikki ovat löytäneet oikean määrän kortteja.  

Työskentely vaihtoehto 2 

Tilaan tutustuminen seurakunnan kehittämän  

oman työskentelyn avulla  

Esimerkiksi Helsingissä Kallion seurakunnassa on Kallion 

kirkkoon tutustumista varten kehitetty lapsille ja koululai-

sille Helmisuunnistus-vihko, jonka avulla etsitään kir-

kossa olevia esineitä, seinä- ja kattomaalauksia, asioita ja 

kuvia. Vihossa on myös kerrottu ja selitetty merkityksiä 

kirkkotilan symboliikalle. Lapset voivat laittaa kynällä ras-

tin vihkoon, kun ovat löytäneet kyseisen asian kirkosta. 

Suunnistus voidaan toteuttaa pareittain tai pienissä ryh-

missä. Lisäksi kuunnellaan kirkon kellojen sekä urkujen 

sointia.  

Työskentely vaihtoehto 3 
Toiminnalliset pienet tehtävät  
 
Lapset jaetaan yhtä moneen ryhmään kuin ryhmän aikui-

sia on mukana. Jokaisella ryhmällä on mukana paperi, 

jossa on toiminnallisia tehtäviä, joissa on hyödynnetty 
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Tutki Tilaa -materiaali a (ks. alla). Tavoitteen on edetä vapaasti tehtäväpaperin tehtävien 

ohjaamana. Aikuinen auttaa lasta kulkemaan tilassa keskittyen kulloiseen asiaan ja teh-

tävään. Lapset mielellään toimivat nopeatempoisesti. Aikuinen auttaa lasta pysähtymään 

asioiden äärelle. Aikuinen voi korostuneesti ihmetellä, esittää kysymyksiä: ”Mitähän tämä 

voisi olla?”, ”Mistä materiaalista se on tehty?”, ”Miltä se tuntuu?”, ”Mihin tätä käytetään?”  

Vaihtoehtoisesti jokainen tehtävä voi olla numeroituna 

omalla värikkäällä kortilla. Kortit on laitettu johonkin 

paikkaan tilassa esille ja niitä käydään sieltä lukemassa 

kortti ja tehtävä kerrallaan. Kortit voidaan tehdä etukä-

teen päiväkodilla tai tulosta tehtäväpaperit. Näitä sa-

moja kortteja ja tehtäviä voi hyödyntää myös luterilaisen 

kirkon tutkimisessa. Tai tehtävät voi kirjoittaa jokaisen 

erikseen erivärisille pahvikorteille numeroituna. Kortit 

ovat yhdessä paikassa esillä. Lapset jaetaan pareiksi. 

Lapset ottavat yhden kortin kerrallaan ja pyytävät ai-

kuista lukemaan ohjeen. Lapset suorittavat kortin tehtä-

vän itsenäisesti. Tämän jälkeen lapset hakevat toisen 

kortin ja tekevät sen tehtävän jne. Ryhmän aikuiset ovat 

aktiivisina auttamassa lapsia tehtävien teossa.  

 

Toiminnalliset tehtävät: Tehtävissä on hyödynnetty 

Tutki Tilaa -materiaali a. Kysymykset löytyvät myös 

erillisestä liitteestä tämän materiaalin lopusta. 

 

1. Lähtekää kulkemaan tilassa. Kiertäkää koko tila ympäri hiljaa hiipien.  

2. Kuinka monta askelta ulko-ovelta on alttarille?  

3. Etsikää tilasta jotain a. kulmikasta b. pyöreää  

4. Tarkastelkaa tilaa lintuperspektiivistä  

5. Löytyykö tilasta soitinta? Mikä sen nimi on (urut). Oletko kuullut niitä? Millainen ääni 

niistä lähtee?  

6. Löytyykö tilasta ihmisten tai eläinten kuvia tai hahmoja? Keitä tai mitä ne esittävät?  

7. Mihin tilassa voi laittaa vettä (kastemalja)? Mihinkähän se voisi liittyä?  



 

51 
 

8. Löydättekö tilasta Raamatun? Miksi kirkossa on Raamattu? Onko muunlaisia kirjoja 

näkyvillä? Mitä ne ovat? Mihin niitä käytetään? Mitä niissä lukee?  

9. Mistä kaikkialta löydät ristin? Miksi kirkossa on risti?  

10. Mikä on tilan tärkein kohta? Mistä sen voisi tietää?  

11. Etsikää tilasta kaikkea  

a. pehmeää  

b. kovaa  

c. puusta tehtyä  

d. metallista tehtyä  

e. kullan värisiä asioita  

f. asioita, joita voi avata ja sulkea  

g. kaunista  

12. Löytyykö tilasta kasvien tai luontoon tai ihmisiin liit-

tyvien asioiden kuvia? Mistä materiaalista ne on tehty? 

Tutkikaa kuvia.  

13. Mitä asioita voisit haistaa? (esim. kukat, kynttilät, 

tuohuk  set) Miltä ne tuoksuvat?  

14. Etsi paikkoja, mihin voit mennä: alle, päälle, väliin, sisälle, minkä ympärille voit kier-

tää kätesi. Mitatkaa askelilla joku välimatka.  

15. Mistä tilaan tulee valoa? Etsikää tilasta kaikki ikkunat, kynttilät ja lamput. Millaisia 

lamppuja / valonlähteitä löytyy?  

16. Kuinka monta ikkunaa löydät? Missä kaikkialla on ikkunoita? onko ne suuria vai 

pieniä? Onko ikkunoissa kuvia tai kuvioita?  

17. Mene makaamaan penkille / lattialle. Sulje silmät. Mitä ääniä kuulet? Avaa silmät, 

mitä näet? miltä katto näyttää? Mitä siellä on?  

18. Mikä on sinun lempipaikkasi tässä tilassa? Menkää sinne ja katselkaa, miltä tila 

siitä käsin näyttää?  

19. Hae kynä ja paperia. Minkä asian tilasta haluaisit piirtää? Piirtäkää yhdessä.  

20. Etsi tilasta itseäsi eniten kiinnostava asia, ota siitä valokuva.  
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Työskentely vaihtoehto 4: Kehittele oma 
toiminnallinen työskentely kirkkoon tutus-
tumiseksi  
 
Opettaja voi itse käydä valokuvaamassa kirkkotilaa ja 

sen esineistöä sekä pieniä yksityiskohtia etukäteen. Va-

lokuvien avulla voidaan toteuttaa kirkkotilassa valoku-

vasuunnistus, kun kuvat tulostetaan paperille ja niistä 

tehdään kuvakortteja, joiden avulla tutustutaan tilaan.  

Vaihtoehtoisesti tulostettuihin kuviin voidaan tutustua 

etukäteen päiväkodissa ja jatkotyöskentelynä lähde-

tään kirkkoon retkelle etsimään kuvien asioita ja esi-

neitä tilasta ja samalla selvitetään vastauksia kirkon 

työntekijältä niihin kysymyksiin, joita lapsilta on noussut 

kuvia tutkittaessa päiväkodissa. Löydämmekö kaikki 

kuvissa olevat asiat, esineet ja yksityiskohdat kirkkoti-

lasta?  

Toiminnallisen tilan tutkimisen jälkeen kokoonnutaan 

yhteiseen piiriin istumaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On hyvä antaa lapsille lopuksi aikaa liikkua tilassa vapaasti ja jättää aikaa omaehtoiselle 

tutkimiselle ja tilan ja aiheen innoittamalle leikille. Lapsilla saattaa olla tarve käsitellä ko-

kemaansa ja oppimaansa hyvinkin liikunnallisesti ja ääntä käyttäen. Salli se, tilan kunni-

oittamisen rajoissa tietenkin. 

Syvennä: 

 Onko jotain kysyttävää? Mihin et ole saanut vastausta?  

 Mistä ei ollut kuvaa? Mistä olisi mielestäsi pitänyt olla kuva?  

 Mikä on sinun lempipaikkasi / lempiesineesi tässä tilassa? 

Miksi? Ota itsellesi pari ja menkää toistenne lempipaikkaan. 

Miltä tila sieltä käsin näyttää? 

 Etsi tilasta itseäsi kiinnostava asia, ota siitä valokuva tai 

piirrä se. 
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VIERAILUN PÄÄTÖS  
 
Kokoonnutaan loppupiiriin. Kiitetään yhteisön edustajaa vierailusta ja kiitetään toisi-

amme. Opettaja kokoaa sanallisesti yhteisen vierailun: olemme oppineet tänään monia 

uusia asioita kirkosta ja evankelis-luterilaisesta kristinuskosta. Jatkamme aiheen parissa 

työskentelyä päiväkodissa.  

JATKOTYÖSKENTELY AIHEEN PARISSA 
 
Päiväkodilla puretaan vierailu ja käydään läpi keskeiset elementit vierailusta – kirkosta 

ja luterilaisesta kristinuskosta, joita voidaan pitää retken tiedollisen oppimiskokemuksen 

tavoitteena: lapselle ymmärrettävällä tavalla asioiden selittäminen. Tässä aktiivisessa 

muistelussa voidaan hyödyntää Tutki Tilaa-kortteja ja tilasta otettuja valokuvia, lasten 

ottamia kuvia ja videoklippejä. Ne voidaan heijastaa dataprojektorin tai älytaulun avulla 

yhteisen tarkastelun kohteeksi. Korttien, valokuvien ja videoiden lisäksi myös lasten pii-

rustukset voivat toimia virittäjinä tilasta ja esineistä käytävään keskusteluun. Dokumen-

teista voidaan rakentaa näyttely ryhmän tilaan tai yhdessä voidaan rakentaa kirkon pie-

noismalli, jolla voi leikkiä. Voidaan lukea Raamatun kertomus tai tutustua kirkkotaitee-

seen tai kirkolliseen musiikkiin. Suunnitellaan seuraava tilavierailu. 

  

 

 

  

Lisätietoa: 

TUTKI TILAA MATERIAALI 

https://uskonnonopetus.fi/materiaalit/pedagogiset-kokonaisuudet/tutki-tilaa/ 

PYHIÄ TILOJA TUTKIMASSA - VIERAILULLE KATSOMUSYHTEISÖIHIN 

TALLENTEET 

https://aoe.fi/#/materiaali/1694 

MARTTA JA MIKKO TUTUSTUVAT KIRKKOIHIN  

https://blogs.helsinki.fi/uskallus-hanke/martta-ja-mikko-tutustuvat-kirkkoihin/ 

YHTEISTYÖSTÄ SEURAKUNTIEN KANSSA 

Yhteistyötä koreittain — Seurakunta varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitos-

ten kanssa (2019). Yli-Koski-Mustonen, S. (toim.) Lasten Keskus. 

TIETOA KRISTINUSKOSTA JA EVANKELIS-LUTERILAISUUDESTA 

https://uskonnot.fi/uskonnot/kristinusko/ 

https://uskonnot.fi/uskonnot/kristinusko/protestanttiset-kirkot-ja-yhteisot/luteri-

laisuus/ 

 

https://aoe.fi/#/materiaali/1694
https://blogs.helsinki.fi/uskallus-hanke/martta-ja-mikko-tutustuvat-kirkkoihin/
https://uskonnot.fi/uskonnot/kristinusko/
https://uskonnot.fi/uskonnot/kristinusko/protestanttiset-kirkot-ja-yhteisot/luterilaisuus/
https://uskonnot.fi/uskonnot/kristinusko/protestanttiset-kirkot-ja-yhteisot/luterilaisuus/
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Lapset vierailulla katolisessa kirkossa 
  

Kiitos yhteistyöstä Osmo Vartiainen ja Pyhän Henrikin katedraali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIRITTÄYTYMINEN  
 

Päiväkodissa  
Retkeen virittäydytään lasten kanssa jo ennen vierailua. Oppiminen alkaa jo virittäytymi-

sessä. Keskustelkaa, katsokaa karttaa ja kuvia siitä, mihin ollaan menossa retkelle. Miten 

kohteeseen pääsee, käytetäänkö eri kulkuvälineitä? Mitähän siinä paikassa tehdään, 

onko joku käynyt kirkossa aikaisemmin, onko jotain erityistä mitä pitää tietää, kun men-

nään kirkkoon. Lasten kanssa keskustellaan siitä, mitä vierailulla tehdään ja miten tilassa 

ollaan. Lasten kanssa voidaan myös etukäteen miettiä kysymyksiä ja kirjata ylös mitä 

halutaan tietää ja selvittää.  

Virittäytymisessä voidaan hyödyntää Helsingin yliopiston Uskallus hankkeen Martta ja 

Mikko tutustuvat kirkkoihin-materiaalia katolisen kirkon osalta (kuvaesitys 2, teksti 2) 

https://blogs.helsinki.fi/uskallus-hanke/martta-ja-mikko-tutustuvat-kirkkoihin/ 

Matkalla  

Matka päiväkodilta kirkolle on myös osa oppimisprosessia. Kun lähestytään kohdetta, 

pysähdytään havainnoimaan ympäristöä ja keskustellaan, mistä rakennuksen voi tunnis-

taa kirkoksi ja mitä rakennuksia sen ympärillä on. Mistä materiaalista rakennus on raken-

nettu? Kierretään rakennus ympäri ja tutkitaan sitä ulkopuolelta. Tarkastellaan rakennuk-

sen arkkitehtuuria. 

 

 Katolisia seurakuntia ja kirkkoja on Suomessa Helsingissä, Tu-

russa, Jyväskylässä, Tampereella, Oulussa, Kuopiossa ja Kouvo-

lassa.  

 Tässä kuvattu työskentely on toteutettu Pyhän Henrikin katedraa-

lissa Helsingissä. https://henrik.katolinen.fi/ 

 Tutustu seurakuntiin ja kirkkoihin: https://katolinen.fi/seurakunnat/  

 Katolinen kirkko Suomessa https://katolinen.fi/ 

 

https://blogs.helsinki.fi/uskallus-hanke/martta-ja-mikko-tutustuvat-kirkkoihin/
https://henrik.katolinen.fi/
https://katolinen.fi/
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Sisääntulo  

Kun mennään sisään, ulkovaatteet jätetään niille varattuun paikkaan. Mahdollistetaan 

vessassa käynti ja pestään kädet. Onko mahdollista hyödyntää vaatteitten säilytykseen 

seurakuntasalia tai muuta tilaa? 

Tilassa  

Kokoontukaa lasten kanssa istumaan kirkon penkkeihin. Aivan aluksi suljetaan silmät. 

Rauhoitutaan tuntemaan ja pysähdytään ajattelemaan ja aistimaan, mihin on tultu.  

1. Opettaja ohjaa eläytymisharjoituksen  

Kysymykset Tutki Tilaa -materiaalista: Sulje silmäsi kevyesti. 

Hengitä rauhallisesti sisään ja ulos.  Miltä tässä tilassa tun-

tuu? Onko sinulla kylmä tai lämmin vai ihan sopiva? Onko 

istumapaikkasi kova vai pehmeä? Tunnustele käsilläsi penk-

kiä jossa istut, miltä se tuntuu? Mistäköhän materiaalista se 

on tehty? Millaisia ääniä kuulet? Mitä hajuja tai tuoksuja hais-

tat? Minkälainen tunnelma tilassa on?  

Avaa nyt silmäsi ja katsele ympärillesi rauhassa liikkumatta. 

Anna pään ja katseen kiertää tilan puolelta toiselle. Katso 

pääsi päälle. Voit heittäytyä selällesi penkille, jotta näet pa-

remmin. (Aikuiset voivat toimia rohkaisevana mallina). Katso 

myös jalkojesi alla, mitä näet? Minkä värinen lattia on?  

2. Yhteisön edustaja toivottaa lapset tervetulleeksi 

Hän kertoo oman nimensä ja kertoo lyhyesti perusasioita 

kirkkotilasta ja katolisesta uskonnosta. Käytännössä on usein paras niin, että opettaja 

haastattelee: Mihin olemme tulleet? Mitä täällä tehdään? Kuka käy tässä kirkossa? Mitä 

tilaisuuksia täällä järjestetään? Miten täällä rukoillaan, voisitko näyttää? Käytetäänkö 

tällä huivia? Kuka täällä on töissä? Onko papilla erityiset vaatteet? Voidaan käydä ver-

tailevaa keskustelua esim. moskeijassa on imaami, synagogassa on rabbi ja kirkossa on 

pappi. Tässä kirkossa pappia sanotaan myös isäksi. Miksi? Mikä soitin tuolla ylhäällä 

on? Onko tilassa jotain erityisiä sääntöjä, joita tulee noudattaa? Onko joku paikka mihin 

ei saa mennä tai mihin ei saa koskea tai missä kohdassa pitää olla erityisen varovainen? 

Sovitaan yhdessä säännöistä. Olisi hyvä, jos lapset pääsisivät kurkistelemaan kaikkiin 

tiloihin; sivukappeleihin ja urkuparvelle, joka mahdollistaa tilan tutkimisen lintuperspektii-

vistä.  
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3. Yhteisön edustaja voi näyttää miten kirkossa rukoillaan tai  

mitä kirjoja kirkossa luetaan  

Rukousasento (kädet, polvistuminen) ja millaisia sanoja sanotaan rukoillessa. Miten ru-

kousnauhaa käytetään? Mitä kirjoja täällä luetaan messussa (Raamattu, virsikirjat, 

muuta)? Mitähän kieliä rukouksessa tai messussa täällä käytetään? Miltä liturginen laulu 

kuulostaa? Voidaan käydä vertailevaa keskustelua siitä, miten esimerkiksi moskeijassa 

rukoillaan tai millaisessa asennossa meditoidaan. Yhteisön edustaja voi lukea ääneen 

hieman Raamattua tai laulaa kirkossa käytettävää messusävelmistöä lapsille malliksi. 

Näin etenkin, jos pappi on vierailussa mukana.  

4. Tutustuminen katolisen kirkkotilan esineistöön ja katoliseen tapakulttuuriin  

Esineistö: urut, suitsuttaminen, vihkivesi, öljyllä voiteleminen, rippituoli, tabernaakkeli ja 

muita katolisen kirkon mielenkiintoisia asioita.  

Pääseekö urkuja kokeilemaan tai katsomaan, kun joku 

soittaa niitä. Onko mahdollista tuoda suitsutus astia esille 

ja antaa lasten tuoksutella suitsukkeen tuoksua. Miksi 

täällä tehdään näin? Mitä suitsuttaminen symboloi? Entä 

onko mahdollista esitellä messussa käytettävää papin tai 

alttaripoikien vaatetusta. Pääseekö niitä koskemaan omin 

sormin tai kokeilemaan päälle? Mikä merkitys on oven 

suussa olevalla pienellä vesimaljalla? Mitä katolinen te-

kee, kun hän tulee kirkkoon? Voisiko opas näyttää.  

Jos kirkossa on kastemalja esillä, voi siihen ennen vierai-

lua laittaa vettä. Lasten kanssa voi pohtia, miksi kirkossa 

on toinenkin vesimalja. Entä mitä öljyllä voiteleminen tar-

koittaa, voiko öljyä haistaa tai koskettaa sormenpäällä, 

miltä se tuntuu. Miksi yhden alttarin edessä loistaa punai-

nen kynttilä? Mitä siellä olevasta kaapista (tabernaakkeli) 

löytyy? Miltä ehtoollisleipä (hostia) näyttää? Voiko siunaa-

matonta leipää maistaa? Mikä on rippituoli? Entä miksi kir-

kossa on kynttilöitä? Mihin niitä käytetään? 

Mahdollisuuksien mukaan nämä asiat voivat olla jo esillä ennen kuin lapset tulevat kirk-

koon. Ne ovat osa etukäteisvalmistelua yhteisön puolelta. Niistä voi tehdä myös osan 

pistetyöskentelyä (ks. alla). Pienten lasten oppiminen tilasta ja sen uskonnosta on koke-

mista eri aisteilla.  



 

57 
 

TOIMINNALLINEN TILAN TUTKIMINEN 
  

Työskentelyvaihtoehto 1: pistetyöskentely 
  
Tilan tutkimisessa voidaan hyödyntää edellä esiteltyä katoliseen kirkkoon ja uskoon kuu-

luvaa esineistöä. Edellä kuvattujen asioiden kanssa voi toteuttaa ns. pistetyöskentelyn, 

jossa edellä kuvatut asiat / esineet on sijoitettu eri puolille kirkkotilaa ja niihin käydään 

pienissä ryhmissä tutustumassa. Vaihtoehtoisesti ne voivat olla kaikki samassa paikassa 

lähekkäin siten, että yhteisön edustaja tai paikalla oleva pappi voi niitä esitellä lapsille 

vuoron perään. Samaan aikaan muut lapset tutkivat tilaa pienissä ryhmissä tai pareittain 

aikuisten kanssa yhdessä pieniä tehtäviä (ks. alla) suorittaen tai muutoin tilaa yhdessä 

havainnoiden ja tutkien. 

Vuorotellen pienet ryhmät menevät yhteisön edustajan / papin luokse, jonka kanssa tu-

tustutaan asioihin ja esineisiin eri pisteillä.  

Työskentelyvaihtoehto 2: tehtäväkortit / tehtäväpaperi  
 
Toteutustapa 1  

Lapset jaetaan yhtä moneen ryhmään kuin ryhmän aikuisia 

on mukana. Jokaisella ryhmällä on mukana paperi, jossa 

on toiminnallisia tehtäviä (ks. alla). Tavoitteena on edetä 

vapaasti tehtäväpaperin tehtävien ohjaamana. Aikuinen 

auttaa lasta kulkemaan tilassa keskittyen kulloiseen asiaan 

ja tehtävään. Lapset mielellään toimivat nopeatempoisesti. 

Aikuinen auttaa lasta pysähtymään asioiden äärelle. Aikui-

nen voi korostuneesti ihmetellä, esittää kysymyksiä (”Mitä-

hän tämä voisi olla?”, ”Mistä materiaalista se on tehty?”, 

”Miltä se tuntuu?”, ”Mihin tätä käytetään?” jne.).  

Vaihtoehtoisesti jokainen tehtävä voi olla numeroituna 

omalla värikkäällä kortilla. Kortit on laitettu johonkin paik-

kaan tilassa esille ja niitä käydään sieltä lukemassa kortti ja 

tehtävä kerrallaan. Kortit voidaan tehdä etukäteen päiväko-

dilla tai tulostaa tehtäväpaperit. Näitä kortteja ja tehtäviä voi 

hyödyntää myös evankelis-luterilaisen kirkon tutkimisessa.  
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Toiminnalliset tehtävät: Tehtävissä on hyödynnetty Tutki Tilaa -materiaalia. Kysymykset 

löytyvät myös erillisestä liitteestä tämän materiaalin lopusta. (LIITE 4) 

1. Lähtekää kulkemaan tilassa. Kiertäkää koko tila ym-

päri hiljaa hiipien.  

2. Kuinka monta askelta ulko-ovelta on alttarille?  

3. Etsikää tilasta jotain  

a. kulmikasta  

b. pyöreää  

4. Tarkastelkaa tilaa lintuperspektiivistä  

5. Löytyykö tilasta soitinta? Mikä sen nimi on (urut). 

Oletko kuullut niitä? Millainen ääni niistä lähtee?  

6. Löytyykö tilasta ihmisten tai eläinten kuvia tai hah-

moja? Keitä tai mitä ne esittävät?  

7. Mistä tilassa löytyy vettä? Mihinkähän se voisi liittyä?  

8. Löydättekö tilasta Raamatun? Miksi kirkossa on Raa-

mattu? Onko muunlaisia kirjoja näkyvillä? Mitä ne ovat? 

Mihin niitä käytetään? Mitä niissä lukee?  

9. Mistä kaikkialta löydät ristin? Miksi kirkossa on risti?  

10. Mikä on tilan tärkein kohta? mistä sen voisi tietää?  

11. Löytyykö tilasta kasvien tai luontoon tai ihmisiin liittyvien asioiden kuvia? Mistä ma-

teriaalista ne on tehty? Tutkikaa kuvia.  

12. Mitä asioita voisit haistaa? (esim. kukat, suitsuke, erilaiset kynttilät) Miltä tuoksuu?  

13. Etsi paikkoja, mihin voit 

mennä: alle, päälle, väliin, si-

sälle, minkä ympärille voit kier-

tää kätesi. Mitatkaa askelilla joku 

välimatka.  

14. Mistä tilaan tulee valoa? Et-

sikää tilasta kaikki ikkunat, kynt-

tilät ja lamput. Millaisia lamppuja 

/ valonlähteitä löytyy?  
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15. Etsikää tilasta kaikkea  

a. pehmeää  

b. kovaa  

c. puusta tehtyä  

d. metallista tehtyä  

e. kullan värisiä asioita  

f. asioita, joita voi avata ja sulkea  

g. kaunista  

16. Kuinka monta ikkunaa löydät? Missä kaikkialla on ikku-

noita? onko ne suuria vai pieniä? Onko ikkunoissa kuvia tai 

kuvioita?  

17. Mene makaamaan penkille / lattialle. Sulje silmät. Mitä 

ääniä kuulet? Avaa silmät, mitä näet? Miltä katto näyttää?  

18. Mikä on sinun lempipaikkasi tässä tilassa? Menkää sinne ja katselkaa, miltä tila 

siitä käsin näyttää?  

19. Hae kynä ja paperia. Minkä asian tilasta haluaisit piirtää? 

Piirtäkää yhdessä.  

20. Etsi tilasta itseäsi eniten kiinnostava asia, ota siitä valo-

kuva.  

Toteutustapa 2  

Yllä olevat tehtävät voi kirjoittaa jokaisen erikseen erivärisille 

pahvikorteille numeroituna. Kortit ovat yhdessä paikassa 

esillä. Lapset jaetaan pareiksi. Lapset ottavat yhden kortin ker-

rallaan ja pyytävät aikuista lukemaan ohjeen. Lapset suoritta-

vat kortin tehtävän itsenäisesti. Tämän jälkeen lapset hakevat 

toisen kortin ja tekevät sen tehtävän jne. Ryhmän aikuiset ovat 

aktiivisina auttamassa lapsia tehtävien teossa.  
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Työskentely vaihtoehto 3: Kehittele oma toiminnallinen työskentely 

kirkkoon tutustumiseksi 

 

Opettaja voi itse käydä valokuvaamassa kirkkotilaa ja sen esi-

neistöä sekä pieniä yksityiskohtia etukäteen. Kirkon edusta-

jan kanssa voi yhdessä keskustella, mitkä asiat / esineet ovat 

juuri tässä kirkossa merkityksellisiä ja mitä niistä olisi hyvä 

tietää. Valokuvien avulla voidaan toteuttaa kirkkotilassa valo-

kuvasuunnistus, kun kuvat tulostetaan paperille ja niistä teh-

dään kuvakortteja, joiden avulla tutustutaan tilaan. Ks. mallia 

esimerkiksi moskeijasuunnistuksesta.  

Vaihtoehtoisesti tulostettuihin kuviin voidaan tutustua etukä-

teen päiväkodissa ja jatkotyöskentelynä lähdetään kirkkoon 

retkelle etsimään kuvien asioita ja esineitä tilasta ja samalla 

selvitetään vastauksia kirkon työntekijältä niihin kysymyksiin, 

joita lapsilta on noussut kuvia tutkittaessa päiväkodissa. Löy-

dämmekö kaikki kuvissa olevat asiat, esineet ja yksityiskoh-

dat kirkkotilasta? Selviääkö mihin jotain tiettyä asiaa kirkossa 

käytetään tai kuka tuossa ikonissa on kuvattuna?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On hyvä antaa lapsille lopuksi aikaa liikkua tilassa vapaasti ja jättää aikaa omaehtoiselle 

tutkimiselle ja tilan ja aiheen innoittamalle leikille. Lapsilla saattaa olla tarve käsitellä ko-

kemaansa ja oppimaansa hyvinkin liikunnallisesti. Salli se, tilan kunnioittamisen rajoissa. 

 

Syvennä  

 Onko jotain kysyttävää? Yhteisön edustaja / pappi vastaa lasten  

kysymyksiin. 

 Tähän loppuun voi myös ottaa jonkun pistetyöskentelyssä esitellyn 

asian yhteiseen tarkasteluun, ellei se ole ollut siinä esillä, esimer-

kiksi suitsuttaminen.  

 Voidaan leikkiä Kim-leikkiä: Kirkon esineistöä on pöydällä. Niitä saa 

hetken katsoa, sitten esineet peitetään liinalla ja lapset yrittävät 

muistaa mahdollisimman monta tai otetaan yksi esine pois ja yrite-

tään muistella, mikä esine puuttuu. 
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VIERAILUN PÄÄTÖS 
  
Kiitetään yhteisön edustajaa vierailusta ja kiitetään toisiamme. Opettaja kokoaa sanalli-

sesti yhteisen vierailun: olemme oppineet tänään monia uusia asioita katolisesta kirkosta 

ja kristinuskosta. Jatkamme työskentelyä aiheen parissa päiväkodissa.  

JATKOTYÖSKENTELY AIHEEN PARISSA 
 
Päiväkodilla puretaan vierailu ja käydään läpi keskeiset ele-

mentit vierailussa esiin nousseista asioista – kirkosta ja katoli-

sesta kristinuskosta, joita voidaan pitää tilavierailun tiedollisen 

oppimiskokemuksen tavoitteena: lapselle ymmärrettävällä ta-

valla asioiden selittäminen. Tässä aktiivisessa muistelussa voi-

daan hyödyntää toiminnallisten tehtävien listaa tai tilasta otet-

tuja valokuvia, lasten ottamia kuvia ja videoklippejä.    

Ne voidaan heijastaa dataprojektorin tai älytaulun avulla sei-

nälle yhteisen tarkastelun kohteeksi. Korttien, valokuvien ja vi-

deoiden lisäksi myös lasten piirustukset voivat toimia virittäjinä 

tilasta ja esineistä käytävään keskusteluun. Dokumenteista 

voidaan rakentaa näyttely ryhmän tilaan tai yhdessä voidaan 

rakentaa kirkon pienoismalli, jolla voi leikkiä. Voidaan lukea ta-

rinoita esimerkiksi katolisista pyhimyksistä kuten Franciscuksesta tai tutustua kirkkotai-

teeseen ja kirkkomusiikkiin.  Suunnitellaan seuraava tilavierailu. 

  
Lisätietoa: 

TUTKI TILAA MATERIAALI 

https://uskonnonopetus.fi/materiaalit/pedagogiset-kokonaisuudet/tutki-ti-

laa/ 

PYHIÄ TILOJA TUTKIMASSA - VIERAILULLE KATSOMUSYHTEISÖI-

HIN TALLENTEET https://aoe.fi/#/materiaali/1694 

MARTTA JA MIKKO TUTUSTUVAT KIRKKOIHIN https://blogs.hel-

sinki.fi/uskallus-hanke/martta-ja-mikko-tutustuvat-kirkkoihin/ 

TIETOA KRISTINUSKOSTA JA KATOLILAISUUDESTA 

https://uskonnot.fi/uskonnot/kristinusko/ 

https://uskonnot.fi/uskonnot/kristinusko/katolinen-kirkko/ 

 

 

 

 

 

https://uskonnonopetus.fi/materiaalit/pedagogiset-kokonaisuudet/tutki-tilaa/
https://uskonnonopetus.fi/materiaalit/pedagogiset-kokonaisuudet/tutki-tilaa/
https://aoe.fi/#/materiaali/1694
https://blogs.helsinki.fi/uskallus-hanke/martta-ja-mikko-tutustuvat-kirkkoihin/
https://blogs.helsinki.fi/uskallus-hanke/martta-ja-mikko-tutustuvat-kirkkoihin/
https://uskonnot.fi/uskonnot/kristinusko/
https://uskonnot.fi/uskonnot/kristinusko/katolinen-kirkko/
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Lapset vierailulla ortodoksisessa kirkossa  
 

Kiitos yhteistyöstä Kaarina Lyhykäinen ja Uspenskin katedraali  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIRITTÄYTYMINEN  
 
Päiväkodissa  

Retkeen virittäydytään lasten kanssa jo ennen vierailua. Oppiminen alkaa jo virittäytymi-

sessä. Keskustelkaa, katsokaa karttaa ja kuvia siitä, mihin ollaan menossa retkelle. Voi-

daan tutkia, miten kohteeseen pääsee? Käytetäänkö eri kulkuvälineitä? Mitähän siinä 

paikassa tehdään? Onko joku käynyt kirkossa aikaisemmin, entä ortodoksisessa kir-

kossa? Miten se eroa luterilaisesta tai katolisesta kirkosta? Onko jotain erityistä mitä pi-

tää tietää, kun mennään kirkkoon? Lasten kanssa keskustellaan siitä, mitä vierailulla teh-

dään ja miten tilassa ollaan. Lasten kanssa voidaan myös etukäteen miettiä kysymyksiä 

ja kirjata ylös mitä halutaan tietää ja selvittää.  

Virittäytymisessä voidaan hyödyntää Helsingin yliopiston Uskallus hankkeen Martta ja 

Mikko tutustuvat kirkkoihin-materiaalia ortodoksisen kirkon osalta (kuvaesitys 3, teksti 3) 

https://blogs.helsinki.fi/uskallus-hanke/martta-ja-mikko-tutustuvat-kirkkoihin/ 

Matkalla  

Matka päiväkodilta kirkolle on myös osa oppimisprosessia. Kun lähestytään kohdetta, 

pysähdytään havainnoimaan ympäristöä ja keskustellaan, mistä rakennuksen voi tun-

nistaa kirkoksi ja mitä rakennuksia sen ympärillä on. Mistä materiaalista rakennus on 

rakennettu? Kierretään rakennus ulkoapäin ja tutkitaan sen arkkitehtuuria.  

• Suomessa on n. 150 ortodoksista pyhäkköä (kirkot ja tsasounat).  

• Katso ortodoksiset seurakunnat ja kirkot https://www.ort.fi/pyhakot  

• Monet seurakunnat ovat tottuneet ottamaan lapsiryhmiä vierailulle 

kirkkoon.  

• Seurakunnan työntekijällä voi olla valmista materiaalia kyseisen 

kirkkotilan tutkimiseen.  

• Tässä kuvattu työskentely toteutettiin Uspenskin katedraalissa 

Helsingissä. https://www.hos.fi/kirkot/uspenskin-katedraali/ 

 

https://blogs.helsinki.fi/uskallus-hanke/martta-ja-mikko-tutustuvat-kirkkoihin/
https://www.hos.fi/kirkot/uspenskin-katedraali/
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Sisääntulo  

Kun mennään sisään, jätetään ulkovaatteet niille varattuun paikkaan. Mahdollistetaan 

vessassa käynti ja pestään kädet.  

Tilassa  

Kokoontukaa lasten kanssa tilassa kohtaan, jossa on mahdollisuus istuutua lattialle pii-

riin. Aivan aluksi suljetaan silmät. Rauhoitutaan tuntemaan ja pysähdytään ajattelemaan 

ja aistimaan, mihin on tultu.  

1. Opettaja ohjaa eläytymisharjoituksen  

Kysymykset Tutki Tilaa -materiaalista: Sulje silmäsi kevyesti. Hengitä rauhallisesti sisään 

ja ulos.  Miltä tässä tilassa tuntuu? Onko sinulla kylmä tai lämmin vai ihan sopiva? Onko 

istumapaikkasi kova vai pehmeä? Jos tunnustelet käsilläsi lattiaa, miltä se tuntuu? Mis-

täköhän materiaalista se on tehty? Millaisia ääniä kuulet? Mitä hajuja tai tuoksuja haistat? 

Minkälainen tunnelma tilassa on?  

Avaa nyt silmäsi ja katsele ympärillesi rauhassa liikkumatta. Anna pään ja katseen kier-

tää tilan puolelta toiselle. Katso myös pääsi päälle. Voit heittäytyä selällesi, jotta näet 

paremmin. Aikuiset voivat toimia rohkaisevana mallina. Katso myös jalkoihisi.  

2. Yhteisön edustaja toivottaa lapset tervetulleeksi.  

Kertoo oman nimensä ja kertoo aivan lyhyesti perusasi-

oita kirkkotilasta ja ortodoksisesta kristinuskosta. Käytän-

nössä on usein paras niin, että opettaja haastattelee 

opasta. Haastattelun laajuus riippuu tulossa olevasta toi-

minnallisesta työskentelystä. On kuitenkin hyvä, että 

aluksi lapsille kerrotaan joitain perusasioita kirkkotilasta ja 

ortodoksisesta kristinuskosta eli ortodoksisuudesta lyhy-

esti ennen tilaan tutustumista tehtävien avulla. 

Mihin olemme tulleet? Mikä on tämän kirkon nimi? Mistä 

kirkon nimi tulee? Mitä täällä tehdään? Kuka käy tässä 

kirkossa? Millaisia tilaisuuksia täällä järjestetään? Mitä ni-

mitystä kirkossa olevista kuvista käytetään? Opas voi ker-

toa ikoneista ja ortodoksisesta kirkkotaiteesta sekä ikono-

staasista. Kuka täällä on töissä? Voidaan käydä vertaile-

vaa keskustelua esim. moskeijassa on imaami, synago-

gassa on rabbi ja kirkossa on pappi. Mitä muuta nimitystä 

papista käytetään? Onko täällä jotain erityisiä sääntöjä 

mitä tulee noudattaa liikuttaessa tilassa? Onko joku paikka mihin ei saa mennä tai mihin 
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ei saa koskea? Missä pitää olla varovainen? Mikä on tämän ti-

lan arvokkain ja pyhin paikka? Pääseekö kurkistamaan ikono-

staasin ovesta sisälle alttariin? Sovitaan yhdessä säännöistä.  

3. Yhteisön edustaja voi näyttää miten tässä kirkossa  

rukoillaan  

Millaisia sanoja sanotaan rukoillessa. Mitähän kieliä jumalan-

palveluksessa käytetään? Miltä kirkkoslaavi kuulostaa? Entä 

kirkkolaulu? Löytyykö tästä kirkosta soittimia? Miksi ei? Yhtei-

sön edustaja voi lukea ääneen hieman Raamattua tai laulaa kir-

kossa käytettävää liturgista sävelmistöä lapsille malliksi. Näin 

etenkin, jos pappi tai kanttori on vierailussa mukana. Entä onko 

mahdollisuutta tuoksutella tuohuksia, suitsutus pihkaa tai ko-

keilla miltä voiteluöljy tuntuu sormissa. Nämä elementit voidaan 

sisällyttää myös toiminnalliseen tilantutkimiseen. 

 
TOIMINNALLINEN TILANTUTKIMINEN 
  
Työskentely vaihtoehto 1:  
kirkkosuunnistus Tutki Tilaa-kuvakorttien avulla  
 

Suunnittele ennalta, miten opettajajohtoisesti tai itsenäisesti 

tutkiminen toteutetaan. On mahdollista toteuttaa tämä viuhka-

suunnistuksen idealla aikuiselta tai sovitusta paikasta yksi teh-

täväkortti kerrallaan hakien siten että lapset ovat pareittain tai 

ryhmän aikuisten kanssa pienryhmissä toimien. Parhaiten ti-

lan tutkiminen toteutuu aikuisen kanssa yhdessä keskustellen. 

Ryhmän aikuiset ovat aktiivisia lasten oppimisen ja tutkimisen 

mahdollistajia ja samalla myös aikuiset oppivat. Jos paikalla 

on useita aikuisia esim. opiskelijoita/harjoittelijoita, he ovat las-

ten ”aikuisia ystäviä”, jolloin luontevaa voi olla liikkua esim. 

kahden lapsen ja kahden opiskelijan ryhmissä. Paljon riippuu 

lapsiryhmästä ja lasten iästä, miten kannattaa toimia.  

Tässä työskentelyssä käytetään Tutki Tilaa -materiaalin orto-

doksisen kirkon kortteja (tulosta kortit etukäteen päiväkodilla. 
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Kuvia kannattaa tulostaa useammat kappaleet) & Zappar-sovellusta (lataa sovellus ai-

kuisten puhelimiin etukäteen). Saat tulostettua sivuilta myös Zapparin takana olevat tie-

totekstit aikuisia varten. 

Laita kortit esille tilaan. Ohjeista lapset ottamaan yksi kuva 

kerrallaan ja etsimään kuvassa oleva asia kirkkotilasta (var-

mista etukäteen, että kuvien esineet ovat esillä kirkossa). 

Kun asia / esine löytyy, jäädään tutkimaan sitä ja keskustel-

laan siitä: Mistä tämä on valmistettu? Onko se uusi vai 

vanha? Mihin tätä käytetään? Miksi tilassa on tällainen 

esine/asia? Mitä muotoja siitä löytyy?  

Sitten kuunnellaan Zappar-sovelluksen avulla aiheesta tie-

toa. Puhelimen kamera kohdistetaan kuvakortin reunassa 

olevaan symboliin. Pienten lasten kanssa voi sovelluksen 

käyttämisen jättää pois. Toisaalta älypuhelimen avulla voi-

daan etsiä lisää tietoa tai erilaisia kuvia ortodoksisista kir-

koista. Etenkin jos kyseisessä tilassa ei ole kaikkia kuvien 

elementtejä löydettävissä. Kokemus on osoittanut, että pie-

netkin lapset kiinnostuvat Zappar-sovelluksesta, vaikka sen 

takana oleva tieto olisikin vanhemmille lapsille suunnattua.  

Kuvasuunnistuksen aikana lapsia voidaan ohjata kysymään kysymyksiä yhteisön edus-

tajalta.  

Työskentely vaihtoehto 2:  
Tilaan tutustuminen seurakunnan oman työsken-
telyn avulla  
 
Helsingin Uspenskin katedraaliin on kehi-

tetty valokuvasuunnistus, jossa lapset 

pääsevät tutustumaan kirkkotilaan ja sen 

esineistöön valokuvien ja pienten mittaa-

mistehtävien avulla. Lapset voivat myös 

värittää värityskuvia ja tehdä pieniä kynä-

paperi tehtäviä aiheeseen liittyen. Varhais-

kasvatuksen vierailuja on myös suunniteltu 

yhdessä lapsiryhmän opettajan kanssa ja 

huomioitu esimerkiksi ryhmässä olevat 

muut projektit ja teemat.    
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Työskentely vaihtoehto 3:  

Kehittele oma toiminnallinen työskentely kirkkoon tutustumiseksi 

Opettaja voi itse käydä valokuvaamassa kirkkotilaa ja sen 

esineistöä sekä pieniä yksityiskohtia etukäteen. Kirkon työn-

tekijän tai vahtimestarin kanssa voi yhdessä keskustella, 

mitkä asiat / esineet ovat juuri tässä kirkossa merkityksellisiä 

ja mitä niistä olisi hyvä tietää. Valokuvien avulla voidaan to-

teuttaa kirkkotilassa valokuvasuunnistus, kun kuvat tuloste-

taan paperille ja niistä tehdään kuvakortteja, joiden avulla 

tutustutaan tilaan. Ks. mallia esimerkiksi moskeijasuunnis-

tuksesta.  

Vaihtoehtoisesti tulostettuihin kuviin voidaan tutustua etukä-

teen päiväkodissa ja jatkotyöskentelynä lähdetään kirkkoon 

retkelle etsimään kuvien asioita ja esineitä tilasta ja samalla 

selvitetään vastauksia kirkon työntekijältä niihin kysymyk-

siin, joita lapsilta on noussut kuvia tutkittaessa päiväkodissa. 

Löydämmekö kaikki kuvissa olevat asiat, esineet ja yksityis-

kohdat kirkkotilasta? Selviääkö mihin jotain tiettyä asiaa kir-

kossa käytetään tai kuka tuossa ikonissa on kuvattuna?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On hyvä antaa lapsille lopuksi aikaa liikkua tilassa vapaasti ja jättää aikaa omaehtoiselle 

tutkimiselle ja tilan ja aiheen innoittamalle leikille. Lapsilla saattaa olla tarve käsitellä ko-

kemaansa ja oppimaansa hyvinkin liikunnallisesti. Salli se, tilan kunnioittamisen rajoissa 

tietenkin.  

Syvennä 

 Onko jotain kysyttävää? Mihin et ole saanut vastausta? Mistä ei 

ollut kuvaa? Mistä olisi mielestäsi pitänyt olla kuvakortti? Voisitko 

piirtää kortin?  

 Mitä jäit miettimään? 

 Mikä on sinun lempipaikkasi / lempiesineesi tässä tilassa? Miksi? 

Ota itsellesi pari ja viekää toisenne lempipaikkaanne tilassa. 

 Etsi tilasta itseäsi kiinnostava asia, ota siitä valokuva tai piirrä se.  
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VIERAILUN PÄÄTÖS 
  
Kokoonnutaan loppupiiriin. Kiitetään yhteisön edustajaa vierailusta ja kiitetään toisi-

amme. Opettaja kokoaa sanallisesti yhteisen vierailun: olemme oppineet tänään monia 

uusia asioita ortodoksisesta kirkosta ja ortodoksisesta kristinuskosta. 

JATKOTYÖSKENTELY AIHEEN PARISSA 
 
Päiväkodilla puretaan vierailu ja käydään läpi keskeiset elementit vierailusta – kirkosta 

ja ortodoksisesta uskonnosta, joita voidaan pitää tiedollisen oppimiskokemuksen tavoit-

teena: lapselle ymmärrettävällä tavalla asioiden selittäminen. Tässä aktiivisessa muiste-

lussa voidaan hyödyntää Tutki Tilaa-kortteja ja tilasta otettuja valokuvia, lasten ottamia 

kuvia ja videoklippejä. Ne voidaan heijastaa dataprojektorin tai älytaulun avulla yhteisen 

tarkastelun kohteeksi. Korttien, valokuvien ja videoiden lisäksi myös lasten piirustukset 

voivat toimia virittäjinä tilasta ja esineistä käytävään keskusteluun. Dokumenteista voi-

daan rakentaa näyttely ryhmän tilaan tai yhdessä voidaan rakentaa kirkon pienoismalli, 

jolla voi leikkiä. Voidaan lukea ortodoksisen perinteen mukaisia kertomuksia tai tutustua 

ortodoksiseen kirkkotaiteeseen tai ortodoksiseen kirkkomusiikkiin. Suunnitellaan seu-

raava tilavierailu.  SS 

  Lisätietoa: 

TUTKI TILAA MATERIAALI 

https://uskonnonopetus.fi/materiaalit/pedagogiset-kokonaisuudet/tutki-ti-

laa/ 

PYHIÄ TILOJA TUTKIMASSA - VIERAILULLE KATSOMUSYHTEISÖI-

HIN TALLENTEET  https://aoe.fi/#/materiaali/1694 

KIRKKOSEIKKAILU ORTODOKSISESSA KIRKOSSA – INTERAKTIIVI-

NEN VIDEOMATERIAALI JA OPETTAJAN OPAS VARHAISKASVATUK-

SEEN. Tallennuspaikka: Avointen oppimateriaalien kirjasto. 

MARTTA JA MIKKO TUTUSTUVAT KIRKKOIHIN  

https://blogs.helsinki.fi/uskallus-hanke/martta-ja-mikko-tutustuvat-kirkkoi-

hin/ 

TIETOA KRISTINUSKOSTA JA ORTODOKSISUUDESTA 

https://uskonnot.fi/uskonnot/kristinusko/ 

https://uskonnot.fi/uskonnot/kristinusko/ortodoksiset-kirkot/ 

 

https://aoe.fi/#/materiaali/1694
https://blogs.helsinki.fi/uskallus-hanke/martta-ja-mikko-tutustuvat-kirkkoihin/
https://blogs.helsinki.fi/uskallus-hanke/martta-ja-mikko-tutustuvat-kirkkoihin/
https://uskonnot.fi/uskonnot/kristinusko/
https://uskonnot.fi/uskonnot/kristinusko/ortodoksiset-kirkot/
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Virtuaalivierailut – tutustu tiloihin  
lapsiryhmästä käsin  

Kirjoittanut: Silja Lamminmäki-Vartia & Dani Lahtinen  

 

Johdanto 
Lapsiryhmän kanssa on mahdollista tutustua erilaisten katsomusten pyhiin tiloihin myös 

virtuaalisesti hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa sekä luomalla ryhmän omiin tiloi-

hin oppimisympäristöjä, joihin tuodaan katsomuksellisia elementtejä. Näin katsomuksiin 

voidaan tutustua lapsiryhmän omista tiloista käsin. Näihin tarvitaan hienoista teknolo-

gista osaamista, olemassa olevien materiaalien hyödyntämistä sekä luovuutta, jota var-

haiskasvatuksen henkilöstöllä tunnetusti on paljon. 

Virtuaalisesti toteutettavat tutustumiset ovat mitä parhain tapa tuoda katsomusten abst-

raktia ja joillekin lapsille vielä melko vierasta maail-

maa tuttuun ja turvalliseksi koettuun ympäristöön 

konkretisoidusti. Samalla mahdollistuu tutustuminen 

sellaisiin katsomuksiin, joilla ei ole tiloja matkan te-

koon sopivan etäisyyden päässä päiväkodista. Li-

säksi virtuaalisten vierailujen kautta tapahtuva tutus-

tuminen on mahdollista toteuttaa myös pienimpien 

lasten kanssa, sillä näin lapset pääsevät kokemaan 

ja oppimaan katsomuksista lähtemättä fyysisesti 

pois omista tiloistaan. 

 Kirkko on tuotu lapsiryhmään. Kuva Marjo Mäkilä. 

Korona-aika toi varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen rajoituksia lapsiryhmien vierai-

luille päiväkotien ulkopuolisiin tiloihin. Vaikka virtuaalivierailut ovat olleet mahdollisia jo 

aiemmin, on ehkä vasta koronan myötä alettu herätä 

tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksiin oppimis-

ympäristön laajentamiseksi.  

Kun perinteisille retkille ei olla päästy, on ollut tarvetta 

innovoida työskentelyä, joka mahdollistaa erilaisiin koh-

teisiin tutustumisen lapsiryhmän omasta tilasta käsin. 

 

Bussilla Pyhän Aleksandran kirkkoon. Kuva: Hannele Kontsas-Vä-

häsilta. 
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Virtuaalisten vierailuja innovoitiin keväällä ja syksyllä 2021 järjestetyssä HY+ Päiväkodin 

monet katsomukset –täydennyskoulutuksessa Helsingin yliopistossa, kun varhaiskasva-

tuksen henkilöstö eri puolilla Suomea toteutti virtuaalivierailuja lapsiryhmilleen osana 

kurssin oppimistehtäviä.  

Kokemukset olivat erittäin rohkaisevia ja toteutukset upeita. 

Saimme huomata, miten katsomuskasvatuksen toteuttaminen 

ei ole kiinni osaamisesta, vaan vähitellen kasvavasta rohkeu-

desta tuoda katsomuksiin liittyviä asioita esiin lapsiryhmän toi-

minnassa Varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen ope-

tussuunnitelman perusteiden tavoitteiden mukaisesti. Yhtä 

lailla huoltajilta tuli ennen muuta positiivista palautetta toteutuk-

sista. Työskentelyistä tehtyihin videotallenteisiin voi tutustua 

Avointen oppimateriaalien kirjastossa. 

 

Moskeija on tuotu lapsiryhmään. Kuva: Jenny Maliniemi 

Virtuaalivierailun suunnittelu ja arviointi 
Lasten osallisuudesta huolehtiminen on olennainen osa varhaiskasvatuksen ja esiope-

tuksen toimintaa, joten lapsia on hyvä ottaa mukaan kaikkiin toiminnan eri vaiheisiin 

(Turja 2020). Mille tahansa vierailulle pyhään tilaan on tärkeää, että se on suunniteltu 

huolella lapsiryhmän tarpeita silmällä pitäen (ks. luku Vierailujen suunnittelu, toteutus ja 

arviointi). Lapset voivat olla mm. vaikuttamassa valittavaan vierailukohteeseen ja vierai-

lun toteutustapaan sekä olla ideoimassa vierailun aikaista toimintaa tai luomassa itse 

vierailuympäristöä. 

Lasten toteuttama 

Ilon katu, jonka var-

relta löytyvät kotitalo-

jen lisäksi kaikki py-

hät tilat, joissa ryhmä 

on vieraillut: mos-

keija, synagoga ja 

kirkko 

 

 

 

Suunnittelun lisäksi tärkeä osa toimintaa on sen arviointi. Samoin kuin suunnitteluun, on 

arviointiinkin hyvä osallistaa lapsia. Arvioinnissa voidaan lasten kanssa vielä syventää ja 
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kerrata vierailulla opittua tietoa. Arviointia virtuaalivierailuista voi tehdä monipuolisesti 

niin keskustelemalla, piirtämällä, kuvaamalla, liikkeillä kuin kaikilla muillakin arviointiin 

käytettävin tavoin.  

Suunnittelun ja arvioinnin ottaminen osaksi virtuaalivierailun toteutusta takaavat sen, 

ettei yksittäinen vierailu jää ”kellumaan” irralliseksi tuokioksi, vaan ne kietoutuvat osaksi 

ryhmän muuta arkea. Onnistuneen vierailun jälkeen voi lähteä kyselemään lapsilta, 

minne seuraava virtuaalinen retki tehtäisiin. 

Virtuaalivierailujen toteutustavat 
Live striim toteutukset ovat ehkä lähimpänä perinteistä lähivierailua. Niissä lapsiryhmä 

muodostaa teknisten apuvälineiden kautta yhteyden toisessa tilassa oleviin henkilöihin, 

jotka sitten toimivat vierailukohteen esittelijöinä. Tämä on interaktiivinen vierailumuoto, 

joka mahdollistaa kysymysten esittämisen ja keskustelun käymisen asiantuntijan kanssa. 

On myös mahdollista neuvotella striimin linkin jakamisesta koteihin, jolloin esimerkiksi 

huoltajien ja sairaana olevien lasten on niin ikään mahdollista osallistua vierailulle. Las-

ten kuvausluvista (lasten äänen ja kuvan välittyessä striimin kautta toisaalle) huolehdi-

taan oman kunnan varhaiskasvatuksen tai esiopetuksen ohjeistusten mukaan. 

Valmiit videotallenteet ovat kenties monille tutuin tutustumismenetelmä, erilaisia ope-

tusvideoita hyödynnetään jo nyt laajalti suomalaisessa kasvatuksessa ja koulutuksessa. 

Kuitenkin valmiita videotallenteita juuri pyhien tilojen tarkasteluun on vielä toistaiseksi 

varsin vähän huolimatta niiden tuttuudesta ja helppoudesta. Henkilöstö pystyy itsenäi-

sesti tutustumaan etukäteen videoihin, jolloin he voivat valmistella tarkempaa pedago-

gista sisältöä videoille. Lisäksi valmiiden videotallenteiden katsomisen kanssa on hyvä 

harkita play/pause/rewind eli toista/pysäytä/kelaa -toimintojen hyödyntämistä.  

Videotallenteiden ollessa julkisesti saatavilla niitä on helppo jakaa koteihin katsottavaksi, 

jolloin perhe voi halutessaan palata yhdessä lapsen aiemmin oppiman tiedon pariin. Mo-

nikatsomukselliset oppimisen tilat varhaiskasvatuksessa -hanke on tuottanut kaksi val-

mista pedagogista videotallennetta virtuaalista vierailumuotoa ajatellen, toisessa niistä 

tutustutaan Profeetta Elian kirkkoon, joka on ortodoksinen kirkko Helsingissä ja toisessa 

Resalat islamilaisen yhteisön Fatimah Zahra Islamilaiseen kulttuurikeskukseen ja mos-

keijaan niin ikään Helsingissä (tallennuspaikka: Avointen oppimateriaalien kirjasto). 

Interaktiivisten kuvien tarkastelu on kenties terminä hieman vieraampi, mutta loppujen 

lopuksi melko yksinkertainen idealtaan. Mitä tahansa kuvaa voidaan kutsua interaktii-

viseksi sen sisältäessä alueita, joita valitsemalla aukeaa uutta joko samassa tai toisessa 

dokumentissa. Uutta voi olla mm. toinen kuva, teksti, ääni- ja videotallenteet ja linkit. 

Yleisiä interaktiivisia kuvia ovat erilaiset 360° panoraamakuvat, joita on esimerkiksi 
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Google Maps -palvelussa. Interaktiivisten kuvien tarkastelu on yleensä videoita rauhalli-

sempi tutustumisen muoto ja niitä voi myös luoda itse erilaisten palveluiden, kuten Thing-

link-palvelun kautta. Esimerkiksi Tutki Tilaa -menetelmän materiaaleissa hyödynnetään 

tätä ominaisuutta. 

Kuvan lukeminen on varmasti tuttua lastenkuvakirjojen tarkastelun yhteydessä. Ku-

vasta voi löytää paljon tietoa ja valittaessa katsomuksia käsitteleviä kuvia tarkasteluun 

tulee mukaan katsomuskasvatuksen oppimista. Kuvan lukemiseen on myös omia mate-

riaalejaan, kuten Lue Kuvaa -menetelmä. 

Kuvia ja videoita voi myös ottaa itse lapsiryhmän tarkasteltavaksi esimerkiksi läheisestä 

pyhästä tilasta, mutta tällöin on hyvä sopia kuvaamisesta katsomusyhteisön kanssa. Kat-

somusyhteisöillä saattaa olla sopivia valmiita kuvaotoksia käytettävissä esimerkiksi in-

ternetsivuillaan. 

Vierailukohteen rakentaminen itse on kenties kaikkein konkreettisin tapa vierailla jos-

sakin. Vierailukohteita voi rakentaa paitsi itse, myös yhdessä lasten kanssa. Itse raken-

nettu tila voi sisältää kaikkea kuvista ja videoista aina esineisiin, äänimaisemiin, veistok-

siin tai majoihin.  

Lopuksi 
Kuvittelu on keskeistä kaikelle virtuaaliselle oppimiselle ja mahdolliset apuvälineet kuten 

näytöt ja kuvat ovat ennen muuta tukemassa lasten kuvittelua (Arnold & al. 2018). Virtu-

aalisia vierailuja ei tule nähdä millään muotoa ”vähemmän aitoina” tai huonompina tutus-

tumisen muotoina kuin perinteisiä lähivierailuja: päinvastoin ne sisältävät uudenlaisia 

mahdollisuuksia ja ovat joillekin jopa motivoivampia tutustumisen tapoja pyhiin tiloihin 

(Post 2015).  

Kannustammekin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstöä sekä katsomusyhtei-

söjen edustajia kokeilemaan ja luomaan erilaisia virtuaalisia tutustumisen muotoja pyhiin 

tiloihin.  

 

Kirjallisuus 

Arnold, P., L. Killan, A. Thillosen & G. M. Zimmer (2018). Handbuch E-Learning: Lehren 

und Lernen mit digitalen Medien. 

Post, P. (2015). Cybyberspace als ritual space. Teoksessa A. Gerhards & K. de Wildt 

(toim.), Der sakrale Ort im Wandel. Würzburg: Ergon-Verlag GmbH. 

Turja, L. (2020). Lasten osallisuus varhaiskasvatuksessa. Teoksessa E. Hujala & L. 

Turja (toim.) Varhaiskasvatuksen käsikirja. Jyväskylä: PS-kustannus. 
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Linkkejä: 

MOSKEIJA- JA KIRKKOSEIKKAILU – INTERAKTIIVINEN VIDEOMATERI-

AALI JA OPETTAJAN OPAS VARHAISKASVATUKSEEN. Tallennuspaikka: 

Avointen oppimateriaalien kirjasto. 

KURKISTUKSIA KATSOMUSKASVATUKSEN TOTEUTTAMISEEN TALLEN-

TEET. Tallennuspaikka: Avointen oppimateriaalien kirjasto 

TUTKI TILAA 

Luterilainen kirkkotila: https://www.thinglink.com/card/1019580169125363713 

Ortodoksinen kirkkotila: https://www.thing-

link.com/scene/1055079288484659201 

Moskeijatila: https://www.thinglink.com/scene/1051440300058214402 

LUE KUVAA 

https://uskonnonopetus.fi/materiaalit/pedagogiset-kokonaisuudet/lue-kuvaa/ 

VIERAILU SUOMEN KIRJALLISUUSSEURAN ARKISTOON  

https://vierailuarkistoon.finlit.fi/ 

VIRTUAALIVIERAILU MUSEOON 

https://museot.fi/vieraile-virtuaalimuseoissa 

https://opimuseossa.fi/opimuseossa/index.php?k=12378 

 

HELINÄ RAUTAVAARAN MUSEO https://helinamuseo.fi/ 

SEIKKAILULLA HELINÄN KANSSA – ELÄMYKSELLINEN MUSEO-OPAS-

TUS JA TYÖSKENTELYVINKKEJÄ VARHAISKASVATUKSEEN –MATERI-

AALI https://helinamuseo.fi/ 

VIRTUAALIVIERAILUJA 

Virtual Tampere palvelussa voit vierailla tamperelaisissa kohteissa, kuten mo-

nissa kirkoissa: 

https://www.virtualtampere.com 

Katolisia kirkkoja ympäri Suomea: 

https://kirkkoretki.fi/virtuaalivierailu-kirkossa/ 

Ortodoksisia kohteita ympäri Suomea: 

https://www.ortodoksi.net/index.php/360-kuvia_ortodoksisista_kohteista 

https://www.thinglink.com/card/1019580169125363713
https://www.thinglink.com/scene/1055079288484659201
https://www.thinglink.com/scene/1055079288484659201
https://www.thinglink.com/scene/1051440300058214402
https://uskonnonopetus.fi/materiaalit/pedagogiset-kokonaisuudet/lue-kuvaa/
https://vierailuarkistoon.finlit.fi/
https://museot.fi/vieraile-virtuaalimuseoissa
https://opimuseossa.fi/opimuseossa/index.php?k=12378
https://helinamuseo.fi/
https://helinamuseo.fi/
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LIITE 1  
 
Tiedotepohja yhteisölle vierailusta ja yhteistyöstä 

 

Arvoisa [Vastaanottajan nimi] 

Lähestyn Teitä, koska [päiväkotimme/ryhmän tms. nimi] olisi kiinnostunut vierailemaan 

tiloissanne [tilan nimi tms.], ja oppimaan paikan päällä yhteisöstänne ja kyseisestä kat-

somuksesta. 

Vierailu on osa katsomuskasvatusta 

Osana varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen oppimisen tavoitteita toteutetaan päiväko-

deissa ja perhepäivähoidossa uskontoihin ja muihin katsomuksiin liittyvää katsomuskas-

vatusta. Katsomuskasvatus on yleissivistävää opetusta, joka on kaikille ryhmän lapsille 

yhteistä. Tarkoituksena ei ole sitouttaa lapsia mihinkään tiettyyn katsomukseen tai joh-

dattaa heitä uskonnon harjoittamiseen, vaan tutustua lapsiryhmässä ja lähiympäristössä 

edustettuina oleviin katsomuksiin.  

Katsomuskasvatuksen tavoitteiden saavuttamisessa uskomme, että yhteistyö kans-

sanne olisi hyödyllistä. Voimme näin tukea lapsia heidän omien katsomuksellisten iden-

titeettiensä kehittymisessä ja luoda ymmärrystä ympäristön moninaisuudesta ja kehittää 

lasten kunnioittamisen ja kohtaamisen taitoja. 

Mitä lapsiryhmän vierailuilla pyhissä tiloissa yleensä tapahtuu? 

Pienten lasten oppimisessa korostuu kokemukset, ihmettely, tutkiminen ja leikki. Saavut-

taessa uuteen ympäristöön, lapset tekevät paljon havaintoja. Vierailulla ihmetellään mi-

hin olemme tulleet, katsellaan paikan päällä olevia esineitä, havainnoidaan miten tilaa 

käyttävät ihmiset ovat pukeutuneet ja keskustellaan siitä mitä tilassa tehdään. Lasten 

kanssa tehdään myös erilaisia toiminnallisia tilan tutkimisen tehtäviä.  

[Tähän kohtaan voi avata, mikäli yhteydenottajalla on jo tarkempia toiveita tai suunnitel-

mia siitä, mitä oman ryhmänsä kanssa haluaisi vierailulla tehdä.] 

Lapsia saattaa kiinnostaa tilassa yllättävät yksityiskohdat. Varhaiskasvatus ja esiopetus 

ovat lapsilähtöistä toimintaa, jossa lasten kysymykset ja kiinnostuksen kohteet ovat op-

pimisen keskiössä. Toivomme, että vierailulla on aikaa lasten ihmettelylle, kysymyksille 

ja toiminnalliselle tilan tutkimiselle. 

Paikan päällä toivomme meitä vastassa olevan henkilön, joka tuntee kyseisen tilan hyvin. 

Tämä voi olla yhteisönne työntekijä tai vapaaehtoinen. Toivomme saavamme kyseisen 
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henkilön yhteystiedot, jotta voimme sopia vierailun yksityiskohdista suoraan hänen kans-

saan. Kaikesta toiminnastamme vastaa viime kädessä oma henkilökuntamme. Olemme 

mielellämme mukana suunnittelemassa vierailua kanssanne, mikäli olette asiasta kiin-

nostuneita.  

Retkille lähdettäessä on lasten turvallisuus tärkeintä. Äkillisessä henkilöstön poissaoloti-

lanteessa, voimme joutua perumaan vierailun lyhyellä varoituksella. Pyydämme tällai-

sessa tapauksessa ymmärtäväisyyttä ja toivomme voivamme sopia uuden vierailuajan. 

Ymmärrämme myös, mikäli jostain syystä emme tällä kertaa voi vierailla tilassanne. 

Meidän lapsiryhmämme 

[Kerro tässä tarkemmin lapsiryhmästä. Oleellisia tietoja ovat ainakin lasten ja paikalle 

saapuvien työntekijöiden lukumäärät, lasten ikäjakauma ja ryhmän mahdolliset erityistar-

peet. Mikäli lasten huoltajia osallistuu retkelle, kerro tästäkin.] 

[Kannattaa ehdottaa joitakin mahdollisia vierailuajankohtia] 

Mikäli Teillä herää kysyttävää, olkaa meihin rohkeasti yhteydessä. [Tähän voi lisätä esi-

merkiksi ryhmän puhelinnumeron tai päiväkodin puolelta vierailusta vastaavan henkilön 

sähköpostiosoite.] 

Ystävällisin terveisin,  

[Yhteyshenkilön nimi ja titteli] 
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LIITE 2  
 
Tiedotepohja huoltajille vierailuista  

 

Arvoisat huoltajat! 

Osana ryhmämme toimintaa olemme lähdössä retkelle ja tutustumaan [paikan nimi].  

Tutustuminen kyseiseen tilaan on osa varhaiskasvatuksen yleissivistävää katsomuskas-

vatusta. Sen tavoitteena on tutustua lähialueemme monimuotoisuuteen ja lapsiryhmäs-

sämme ilmeneviin erilaisiin katsomuksellisiin taustoihin. Vierailu noudattaa katsomus-

kasvatuksen tavoitteita ja periaatteita: toiminta on sitouttamatonta, eli se ei ohjaa lasta 

kyseiseen katsomukseen eikä uskonnon harjoittamiseen.  

Vierailukohde sijaitsee osoitteessa [osoite].  

Kuljemme paikan päälle [liikkumisen muoto].  

Lähdemme liikkeelle [kellonaika, paikka].  

Olettehan ajoissa paikalla! 

Kaikille retkillemme järjestetään mukaan riittävästi henkilökuntaa. Henkilöstövajeen yllät-

täessä vierailu peruuntuu tai siirtyy toiseen ajankohtaan. 

Mukaan vierailulle lapsi tarvitsee säänmukaiset varusteet sekä [muut mahdolliset asiat, 

kuten eväät]. 

Halutessanne olette myös itse tervetulleita osallistumaan vierailulle kanssamme! Kerrot-

han tästä meille etukäteen, jotta osaamme ilmoittaa oikean osallistujamäärän vierailu-

kohteeseen. 

Mikäli teillä on jotain kysyttävää, voitte olla yhteydessä meihin! 

 

Ystävällisin terveisin 

[Ryhmän nimi/henkilöstön jäsenen allekirjoitus] 
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LIITE 3  
 
Toiminnalliset tutkimistehtävät synagogaan 

 

Tehtävissä on hyödynnetty Tutki Tilaa -materiaalia. 

1) Lähtekää kulkemaan tilassa. Kiertäkää tila ensi ympäri seinän vierustoja rauhallisesti 

ympärillesi katsellen.  

2) Mitä eri värejä näet? Mistä väristä pidät erityisesti?  

3) Mistä tilaan tulee valoa?  

4) Etsikää tilasta jotain pyöreää, jotain kulmikasta.  

5) Etsi paikkoja, mihin voit mennä: alle, päälle, väliin, minkä ympärille voit kiertää kä-

tesi. Mitatkaa askelilla joku välimatka.  

6) Mene kontillesi tai mahalleen makaamaan lattialle. Mitä näet? Miltä tila näyttää näin 

alhaalta katsottuna? Voitko liikkua tilassa konttaamalla?  

7) Löytyykö tilasta eläinten kuvia? mitä?  

8) Löytyykö tilasta kasvien tai luontoon liittyvien asioiden kuvia? Mistä ma-teriaalista ne 

on tehty?  

9) Juutalaisuuden ja synagogan symboli eli merkki on tähti. Sitä sanotaan Daavidin täh-

deksi. Etsikää tähtiä tilasta, isoja, pieniä, kuinka monta saka-raa tähdessä on? Mistä 

tähti muodostuu (kaksi kolmiota päällekkäin)  

10) Tarkastelkaa tilaa lintuperspektiivistä (parvelta). Miltä tila näyttää? Kat-so kattoon. 

Mitä näet? Katso alas. Huomaatko jotain mitä et huomannut alhaalla ollessasi?  

11) Tutkikaa hepreankielisiä kirjaimia, mistä niitä löytyy?  

12) Etsikää tilasta kaikki kynttilää muistuttavat lamput  

13) Kuinka monta ikkunaa löydät? Missä kaikkialla on ikkunoita? ovatko ne suuria vai 

pieniä? Minkä mallisia ikkunat ovat?  

14) Etsikää tilasta kaikkea pehmeää, kovaa, puusta tehtyä, kullan värisiä asioita, kar-

heaa, sileää, kylmää  

15) Menkää makaamaan lattialle. Sulje silmät. Mitä ääniä kuulet? Avaa silmät ja katso 

kattoon. Miltä katto näyttää? 
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LIITE 4 Toiminnalliset tutkimistehtävät katoliseen kirkkoon 
 

Tehtävissä on hyödynnetty Tutki Tilaa -materiaalia. 

 

1. Lähtekää kulkemaan tilassa. Kiertäkää koko tila ympäri hiljaa hiipien.  

2. Kuinka monta askelta ulko-ovelta on alttarille?  

3. Etsikää tilasta jotain  

a. kulmikasta  

b. pyöreää  

4. Tarkastelkaa tilaa lintuperspektiivistä  

5. Löytyykö tilasta soitinta? Mikä sen nimi on (urut). Oletko kuullut niitä? Millainen ääni 

niistä lähtee?  

6. Löytyykö tilasta ihmisten tai eläinten kuvia tai hahmoja? Keitä tai mitä ne esittävät?  

7. Mistä tilassa löytyy vettä? Mihinkähän se voisi liittyä?  

8. Löydättekö tilasta Raamatun? Miksi kirkossa on Raamattu? Onko muunlaisia kirjoja 

näkyvillä? Mitä ne ovat? Mihin niitä käytetään? Mitä niissä lukee?  

9. Mistä kaikkialta löydät ristin? Miksi kirkossa on risti?  

10. Mikä on tilan tärkein kohta? mistä sen voisi tietää?  

11. Löytyykö tilasta kasvien tai luontoon tai ihmisiin liittyvien asioiden kuvia? Mistä ma-

teriaalista ne on tehty? Tutkikaa kuvia.  

12. Mitä asioita voisit haistaa? (esim. kukat, suitsuke, erilaiset kynttilät) Miltä tuoksuu?  

13. Etsi paikkoja, mihin voit mennä: alle, päälle, väliin, sisälle, minkä ympärille voit kier-

tää kätesi. Mitatkaa askelilla joku välimatka.  

14. Mistä tilaan tulee valoa? Etsikää tilasta kaikki ikkunat, kynttilät ja lamput. Millaisia 

lamppuja / valonlähteitä löytyy?  

15. Kuinka monta ikkunaa löydät? Missä kaikkialla on ikkunoita? onko ne suuria vai 

pieniä? Onko ikkunoissa kuvia tai kuvioita?  

16. Mene makaamaan penkille / lattialle. Sulje silmät. Mitä ääniä kuulet? Avaa silmät, 

mitä näet? miltä katto näyttää? Mitä siellä on?  
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17. Mikä on sinun lempipaikkasi tässä tilassa? menkää sinne ja katselkaa, miltä tila 

siitä käsin näyttää?  

18. Etsikää tilasta kaikkea  

a. pehmeää  

b. kovaa  

c. puusta tehtyä  

d. metallista tehtyä  

e. kullan värisiä asioita  

f. asioita, joita voi avata ja sulkea  

g. kaunista  

19. Hae kynä ja paperia. Minkä asian tilasta haluaisit piirtää? Piirtäkää yhdessä.  

20. Etsi tilasta itseäsi eniten kiinnostava asia, ota siitä valokuva.  



 Monikatsomukselliset oppimiset tilat varhaiskasvatuksessa




