
”Kirkkohallituksessa toimii Varhaiskasvatuksen uskontokasvatusta tukeva työryhmä (P-ryhmä), joka koostuu
varhaiskasvatuksen uskontokasvatuksen asiantuntijoista. Työryhmän tehtävänä on kehittää, tukea ja seurata
varhaiskasvatuksen uskontokasvatusta (erityisesti yhteiskunnan varhaiskasvatusta eli päivähoitoa ja
esiopetusta).
Työryhmä on kentän pyynnöstä koonnut sekä lapsen uskonnolliseen pohdintaan liittyviä kysymyksiä että
lapsen uskonnolliseen kehitykseen ja uskontokasvatukseen liittyviä erityispiirteitä”.

LAPSEN USKONNOLLINEN POHDINTA

Miksi lapsi kysyy?
Lapsi on luonnostaan utelias ja innostuneen kiinnostunut ympäristöstään. Hän kohtaa uusia asioita
kaiken aikaa. Elämä on täynnä ihmeellisiä asioita, jotka herättävät lapsessa kyselyä ja pohdintaa.
Useimmat lapsen esittämät kysymykset nousevatkin juuri sen hetkisestä tilanteesta. Erilaiset ilmiöt
mietityttävät lasta. Hän haluaa päästä perille, mistä kaikesta oikein on kysymys. Hän haluaa
jäsentää ajatuksiaan. Lapsi osaa myös yhdistää asioita loogisesti. Usein onkin niin, että lapsi on
itsekseen pohtinut asiaa ennen kuin hän pukee sen kysymyksen muotoon. Kyselemällä ja pohtimalla
lapsi rakentaa pohjaa omalle elämälleen.

Professori Schweizerin tutkimusten mukaan lapsilla on joitakin kehitykselle olennaisia
(ominaisia) kysymyksiä, joilla on selkeä ja kiinteä yhteys myös uskonnolliseen
käsitysmaailmaan – esimerkiksi kysymys kuolemisesta ja kuolemasta. Lapsi haluaa
tietää mitä aikuinen tästä ajattelee ja kenties saada tukea ja ohjausta.

Kysymysten takana saattaa myös olla lapsen huoli omasta tai läheistensä
turvallisuudesta. Tämän päivän lapsi kohtaa päivittäin valtavan määrän informaatiota,
josta osa ylittää täysin hänen käsityskykynsä. Lapsen on usein vaikea hahmottaa syy-
ja seuraussuhteita. Samoin ajan ja paikan merkitys voi olla epäselvä. Tästä syystä lapsi
saattaa huolestua tai syyllistyä asioista, jotka pohjimmiltaan eivät kosketa hänen
elämänpiiriään.

Parhaimmillaan lapsen kysymys johtaa aikuisen ja lapsen väliseen yhteiseen
pohdintaan. Aikuisen oma maailmankuva voi avartua, jos hän ottaa lapsen
kysymykset todesta ja pysähtyy niiden äärelle. Aikuisella  ei tarvitse olla kaikkia
vastauksia. Paljon hedelmällisempään tulokseen johtaa usein se, että aikuinen esittää
lapselle vastakysymyksen: ”Mitä itse siitä ajattelisit? Mitä toivoisit?”

Valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ohjaavat kasvattajaa
mahdollistamaan lapsen omaehtoisen ihmettelyn, kyselyn ja pohdinnan. Tämä tulee
esiin varhaiskasvatuksen kokonaisuudessa ja on erityisesti mainittu uskonnollis-
katsomuksellisen orientaation kohdalla.

Lasta kannattaa rohkaista kysymään, pohtimaan ja kertomaan ajatuksistaan. Näin aikuinen voi
tutustua lapsen maailmaan ja niihin asioihin, jotka lasta mietityttävät. Tästä esimerkkinä on mm.
vastikään isoksi siskoksi tulleen lapsosen pohdinta: ”Eikö olisi hassua, jos äiti unohtaisikin vauvan
sairaalaan?”
Oppiessaan tuntemaan, mitä lapsen mielessä liikkuu, aikuinen voi myös antaa tunnetason tukea
lapsen käydessä läpi omia vaikeita elämäntilanteitaan.



Aikuinen lapsen tukena

Lapsen kokonaiskehityksen kannalta on todella tärkeää, että aikuinen suhtautuu myönteisesti lapsen
kysymyksiin. Aikuisen on kuultava, mitä lapsi todella kysyy ja otettava kysymys vakavissaan.
Aikuisen on hyvä pysähtyä miettimään myös mistä kysymys lähtee. Lapselle on haitallista, mikäli
hänen kysymyksilleen naurahdellaan tai ne ohitetaan täysin reagoimatta. On muistettava, että lapsen
kysymys on luottamuksen osoitus aikuista kohtaan. Mikäli vallitseva ilmapiiri tai sanaton viesti on
kielteinen, lapsi ei uskalla kysyä. Läsnäolon ilmapiiri kannustaa kyselemiseen. Aikuisen tehtävänä
on rohkaista lasta pohtimaan ja luomaan omia mielikuvia asioista. On tärkeää, ettei aikuinen tarjoa
lapselle omia (valmiita) käsityksiään.

Kotioloissa tällainen läsnäolon hetki saattaa olla turvallinen iltatraditio, jolloin luetaan satua tai
luetaan iltarukous. Näissä yhteyksissä on hyvä myös yhdessä miettiä elämän tärkeitä kysymyksiä.

Lapsen perusturvallisuuden ja myönteisen minäkuvan kannalta erityisen tärkeää on nk. varhainen
vuorovaikutus. Vastasyntyneen lapsen elämän laadulle ja myöhemmälle kehitykselle on
merkityksellistä se, millainen kiintymyssuhde hänellä on ollut ensimmäiseen hoitajaansa, yleensä
äitiinsä. Jos lapsi on elämänsä ensimmäisten elinkuukausien aikana voinut kiinnittyä äitiin
turvallisesti, hän voi myöhemmin luottaa itseensä, muihin ihmisiin ja siihen, että elämä kantaa.
Kokemus siitä, että äiti on juuri minua varten, ei tee lapsesta itsekästä, vaan päinvastoin helpottaa
hänen myöhempiä sosiaalisia suhteitaan.

Lapsen uskonnollisen kehityksen piirteet ja uskontokasvatus
Lapsen uskonnolliseen kehitykseen vaikuttavat sekä kognitiiviset että emotionaaliset tekijät.
Mitä pienempi lapsi on, sitä vahvempi on emotionaalisten tekijöiden merkitys. Vanhemman ja
lapsen varhainen vuorovaikutus sekä siihen pohjautuva perusturvallisuus ovat korvaamattomia
lapsen kokonaiskehitykselle.

Lapsen uskonnollinen kehitys ei eroa lapsen muusta (ajattelu ja tunne-elämä) kehityksestä.
Ensimmäisinä ikävuosina lapsen kannalta tärkeitä ovat aistittavuus ja elämyksellisyys. Lasta ei
tavoiteta ainoastaan kielellisellä tasolla, vaan sanaton tunneilmapiiri ja ympäristötekijät jättävät
muistoja.

Varhaiskasvatusympäristö tulee rakentaa siten, että lapselle tulee mahdollisuus omakohtaiseen
pyhyyden ja kauneuden kokemiseen (teemapöytä, hiljainen huone, ikkunanlauta, luonnon tarjoamat
mahdollisuudet). Ympäristön merkitys on suuri, se joko tukee pyhän ja hiljaisuuden kokemusta tai
tuhoaa vaikutelman. Jokaisessa lapsessa olevaa pyhää tilaa tulee kunnioittaa. Lapselle tulee tarjota
sellaista, mitä hänen sisimpänsä tarvitsee. Lapsella on myötäsyntyisesti syvä ymmärtämisen  kyky
(intuitio): ”Täällä on niin kaunista, että minä otan kengät pois”.

Erilaiset kertomukset ja sadut ovat lapsen sisäisen maailman kehitykselle merkittäviä. Lapselle on
tärkeää elää läpi asioita kertomusten, laulujen/musiikin, draaman, runojen, leikkien ja pelien kautta.
Niiden kautta lapselle välittyy uskonnon sisällöstä paljon. Lapsen kanssa keskusteltaessa on
muistettava lapsen ajattelun konkreettisuus, esimerkiksi kuolemasta puhuttaessa on vältettävä
puhumasta ”pois nukkumisesta”, jottei lapsi pelkää itsekin kuolevansa nukahtaessaan.
Uskonnolliset tavat ja traditiot lapsi sisäistää vähitellen, kun hän näkee aikuisten toimivan eri tavoin
eri tilanteissa. Uskonto on osa kulttuuria ja näin ollen uskonnollis-katsomuksellinen orientaatio on
myös osa kulttuurikasvatusta.



Lapsuuden negatiiviset ja positiiviset kokemukset vaikuttavat siihen, mutta lapsi aikuisena
suhtautuu uskonnollisiin ilmiöihin esim. joulu, pääsiäinen, kirkko - niillä on merkitys myös
uskonnollisten symbolien ymmärtämisen kannalta. Lapsuuden kokemukset vaikuttavat usein vielä
vanhuudessakin. Tästä syystä avoin ja mahdollisimman tutkiva suhde uskontoon suositeltava!
”Kun ihminen on ”ladannut” uskonnolliset käsitteet positiivisesti varhaislapsuuden kokemuksista
peräisin olevalla emotionaalisella sisällöllä, niin hän pystyy käyttämään niitä erilaisissa
elämänvaiheissa koko ikänsä ja aikuisiässä paneutumaan niihin osana järjestelmällistä teologiaa.”
(Nils G. Holm)

Suvaitsevaisuuskasvatus on tänä päivänä erityisen tärkeää. Kun lapsi tunnistaa omat perinteet ja
arvot, kykenee ymmärtämään myös muita uskontoja ja muista uskonnoista olevia ihmisiä tai
ainakin myönteisen suhtautumisen ydin on olemassa.

Teologista pohdintaa lasten kanssa kannattaa kokeilla. Uskonnollisia ajatuksia voi lapsen kanssa
keskustelemalla luoda ja rakentaa. Lapsi kykenee merkittävään teologiseen ajatteluun, joka ei
poikkea kovin paljon aikuisen vastaavasta.

LASTEN USKONNOLLISIA KYSYMYKSIÄ

1) Jumalaan liittyvät
• Millainen Jumala on ?
• Missä Jumala asuu?
• Minkä ikäinen, näköinen jne. Jumala on?
• Mitä Jumala tekee?
• Mistä hän voi tietää, nähdä, kuulla kaiken?
• Mistä Jumala on tullut?
• Mitä oli ennen Jumalaa?
• Uskooko kaikki Jeesukseen? Miksei usko?
• Kumpi on voimakkaampi Jeesus vai Jumala?
• Miksi enkeleitä ei näe?

2) Kuolemaan liittyvät
• Miltä tuntuu, kun kuolee? Sattuuko se?
• Äiti, koska sä kuolet?
• Mihin ihmiset menee, kun ne kuolee?
• Pääseekö  Murri (koira, kissa, marsu jne.) taivaaseen?
• Milloin minä kuolen?
• Miksi Jeesuksen piti kuolla?
• Miksi Jumala ei kuole, vai kuoleeko?
• Missä taivas on? Missä on se taivas, jonne mennään kuoleman jälkeen?
• Miten kuollut menee arkusta taivaaseen?

3) Elämään liittyvät
• Mistä mä olen tullut?
• Ensin oli mummu ja pappa, sitten äiti ja isä, sitten me. Mutta miten ensimmäinen

ihminen tuli?
• Kuka on tehnyt maailman, kukan, linnut, ihmiset.. ?
• Piispan vihkiäisistä: Ovatko nuo ne itämaan tietäjät?



4) Kärsimykseen liittyvät
• Tuleeko Suomeen tsunami, sota… ?
• Missä ne asuu, joilla ei ole kotia?
• Entäs sitten kun maailma loppuu?


