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Suomalainen kasvatusjärjestelmä on rakentunut alkuaan vahvasti kristilliselle perustalle. Viime vuosikymmenten aikana 

tätä perustusta on kuitenkin pala palalta purettu, ja paikoin siitä on luovuttu kokonaankin. Samaan aikaan eri puolille 

Suomea on alettu perustaa kristillisiä päiväkoteja. Niiden keskeisenä pyrkimyksenä on ollut turvata kristillisten arvojen 

säilyminen päiväkotien varhaiskasvatuksessa yhä moniarvoisemmaksi käyvässä yhteiskunnassa.  

 

Käsillä olevan tutkielman kirjoittamisen aikaan Suomessa toimi kaikkiaan kolmisenkymmentä kristillistä päiväkotia. 

Tämä tutkimus toteutettiin yhdessä niistä. Tutkimuspäiväkoti oli yksityinen, kannatusyhdistyksen ylläpitämä kristillinen 

päiväkoti ja teologiselta perustaltaan se oli kristillisten tunnustusten välinen. Päiväkoti pohjasi toimintansa kristilliseen 

maailmankatsomukseen, ihmiskäsitykseen ja arvomaailmaan, mutta muutoin sen varhaiskasvatusta ohjasivat samat lait 

ja asetukset kuin mitä tahansa päiväkotia.  Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata ja ymmärtää kristillisen päiväkodin 

toimintakulttuuria ja siinä ilmenevää kristillisyyttä kasvattajien näkökulmasta. Tutkimuskysymyksenä oli: Millä tavoin 

kristillisyys ilmenee tutkimuspäiväkodin toimintakulttuurissa? Tutkimus tehtiin kasvatustieteellisenä työnä, mistä 

syystä mielenkiinto kohdistui ensi sijassa tutkimuspäiväkodin kasvatukseen, ja teologiset näkökulmat puolestaan 

jätettiin vähemmälle huomiolle. 

 

Empiirinen aineistonkeruu toteutettiin vuonna 2013. Tutkimuksessa sovellettiin etnografista lähestymistapaa, jonka 

puitteissa aineistoa kerättiin haastattelemalla tutkimuspäiväkodissa töissä olevaa kasvatushenkilöstöä eli yhteensä neljää 

kasvattajaa, ja havainnoimalla päiväkodin kasvatuskäytäntöjä viikon ajan. Mainittujen tiedonkeruumuotojen lisäksi 

tutkielmassa käytettiin tausta-aineistona muuta tutkimuspäiväkodista kertovaa dokumenttimateriaalia, kuten 

tutkimuspäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelmaa, sekä tutkimuspäiväkirjaa. Tutkimusaineisto analysoitiin 

aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla. Analyysin tuloksena muodostettiin viisi aineistokategoriaa, joissa käsiteltiin 

tutkimuspäiväkodin kristillisyyden lähtökohtia, yhteiskristillistä toimintakulttuuria, kristillisyyttä tukevia rakenteita 

päiväkodin päiväjärjestyksessä, eettisten periaatteiden toteutumista lapsiryhmän arjessa sekä kristillisen päiväkodin 

kasvattajaa. 

 

Tutkimuspäiväkodin kristillisyys edusti raamatullista, keskitien kristillisyyttä, ja toiminta tapahtui yhteiskristillisessä 

viitekehyksessä. Päiväkodissa keskityttiin niihin asioihin, joiden katsottiin olevan kaikille kristityille yhteisiä. Erilaisiin 

teologisiin tulkintoihin ei otettu kantaa. Kristillinen moninaisuus näkyi kuitenkin perheiden erilaisissa kulttuurisissa 

tavoissa ja perinteissä. Tutkimustulokset osoittavat, että kristillisyys ilmeni tutkimuspäiväkodissa hyvin monissa 

asioissa ja monella tavalla, sekä suunnitellusti että luonnostaan. Kristillisyys oli esimerkiksi hengellisten laulujen, 

rukousten ja Raamatun kertomusten muodossa mukana aamupiireillä ja toimintahetkissä, ja lapsi sai niiden kautta 

rakennusaineita oman arvomaailman muodostamiseen sekä Jumala-suhteeseen. Kristillisyyden koettiin olevan tavallista 

arkea ja elämää. Kohtaamisen merkitys korostui niin lasten, vanhempien kuin kasvattajienkin välisissä suhteissa. 

Kasvatuksen tärkeimpänä päämääränä oli, että jokainen lapsi saisi kasvaa omaksi itsekseen turvallisessa, kiireettömässä, 

hyväksyvässä ja välittävässä ilmapiirissä. Kristillinen etiikka ohjasi lapsia vastuulliseen elämäntapaan sekä oman ja 

toisten arvon kunnioittamiseen. Kasvatussuhteen perustana nähtiin olevan kristillinen rakkaus. Kasvattajan sydän oli 

koko kasvatuksen ydin. 

 

Tutkimus kuvaa kokonaisvaltaisesti tutkimuspäiväkodin toimintakulttuuria ja auttaa ymmärtämään, mistä kristillisessä 

päiväkodissa on kyse. Tutkimustulokset eivät ole suoraan yleistettävissä muihin kristillisiin päiväkoteihin, mutta voivat 

tarjota ideoita toimintakulttuurin sekä sen taustalla vaikuttavien arvojen ja käsitysten tarkasteluun myös muissa 

päiväkodeissa. Aiempaa tutkimustietoa kristillisistä päiväkodeista on toistaiseksi ollut hyvin vähän saatavilla. Aihepiiriä 

olisikin erityisen ajankohtaista ja aiheellista tutkia enemmän tulevaisuudessa. 

Asiasanat etnografia, kristillinen päiväkoti, kristillinen varhaiskasvatus, maailmankatsomus, toimintakulttuuri, 

yhteiskristillisyys      
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1 JOHDANTO 

Raikas tuulenvire tervehtii kasvoillani, kun hyppään täpötäydestä bussista kirpeään marras-

kuiseen aamuun. Yöllä on satanut ensilumi, ja eilen vielä kovin ankean harmaalta näyttänyt 

maisema on nyt pukeutunut hohtavan valkoiseen. Vielä hämärässä aamussa suuntaan askeleeni 

kohti puiden lomasta erottuvaa valoa, joka loistaa läheisen rakennuksen ikkunoista. Rakennuk-

sessa on jo muutaman vuoden ajan toiminut kristillinen päiväkoti. Lähden kulkemaan tutuksi 

tullutta reittiä, jota niin moneen kertaan olen tallustanut, ensin harjoittelijan ja sittemmin si-

jaisen roolissa. Tänään olen matkalla kohti uusia elämyksiä etnografiaa opettelevan tutkijan 

kengissä, mielessä monia kysymyksiä ja jännitykseen sekoittuvaa odotusta. Tulen vilkaisseek-

seni rannekelloa ja huomaan sen lähestyvän puolta yhdeksää. Tihennän vaistomaisesti askelei-

tani, vaikka ei minulla sinänsä kiire ole. Kelloni käy tunnetusti muutaman minuutin edellä ai-

kaansa, ja onhan päiväkodin johtaja suonut minulle täyden vapauden mennä ja tulla, miten 

parhaaksi katson, päiväkodin eläessä arkeaan oman rytminsä mukaan. Haluan silti noudattaa 

henkilökunnan työaikoja, ja tänään olen päättänyt tulla seuraamaan aivan hetkisen kuluttua 

alkavaa päivävuoroa. 

Vanhemmat saattelevat lapsia parhaillaan päiväkotiin. Joku jää pitämään minulle ovea, joten 

otan viimeiset askeleet harppoen. Hymyilemme ja tervehdimme iloisesti. Käytävässä käy aika-

moinen vilske. Lapset jättävät ulkovaatteitaan naulakoihin. Yksi päiväkodin työntekijöistä on 

tullut vastaanottamaan tulijoita ovensuuhun ja vaihtaa nyt kuulumisia vanhempien kanssa. 

”Siunattua päivää!” -toivotukset kaikuvat eteisaulassa puolin ja toisin. Tarkistan ensim-

mäiseksi ilmoitustaululta päivän ohjelman. Viikkosuunnitelman alapuolella onkin vanhemmille 

jättämäni tiedote koskien tutkimustani. Päiväkodin ryhmätila on heti ensimmäinen ovi vasem-

malla, ja sen vieressä on lepohuone eli ”nukkari”. Puikkelehdin lattialla lojuvien kenkien lo-

masta ja tunnen aamupalakärrystä leijailevan puuron tuoksun. 

Jatkan käytävää eteenpäin henkilökunnan tilaan, jonka naulakkoon jätän takkini. Nähdessäni 

tuttuja kasvoja jään toviksi rupattelemaan. Olen ollut päiväkodilla aiemminkin, mutta nyt esit-

täydyn aivan uudessa havainnoijan roolissa. Otankin sen tähden laukustani esiin muistivihon 

sekä kynän, vihkosta käännän esiin uuden, tyhjän sivun ja niin palaan muistiinpanovälineet 

mukanani takaisin päiväkodin puolelle. Käytävä on tällä välin hiljennyt. Kokoan hetken aja-

tuksiani katsellen ympärilleni. Ollessani jo avaamassa päiväkodin ryhmätilan ovea, katseeni 
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osuu oveen kiinnitettyyn koristeelliseen huoneentauluun, johon on kirjailtu ristipistoin: ”Lapsi 

on Herran lahja”. Vedän syvään henkeä, avaan oven ja astun sisään. 

*** 

Etnografinen tutkimus on kertomus. Tämä tutkielma on kertomus kristillisestä päiväkodista. 

Shortt (2014, 12) on todennut kertomusten olevan osa kieltämme, ajatteluamme, kokemusmaa-

ilmaamme ja tapaamme elää. Niiden kautta rakennamme ymmärrystämme itsestämme ja toi-

sista, teoista ja tapahtumista. (Shortt, 2014, 12.) Puolimatkan (2010, 106) mukaan ihmiselle on 

myös ominaista katsoa omaa elämäänsä kertomuksena. Lapsesta saakka ”minämme” rakentuu 

narratiivisesti. Aluksi oman elämäntarinan kerronta on vahvasti sidoksissa perhepiiriin. Yh-

dessä vanhempiensa kanssa lapsi kertoo päivän tapahtumista, kokemuksista ja tuntemuksista ja 

antaa niille merkityksiä. Vähän kerrassaan lapsi alkaa hahmottaa elämäänsä myös suhteessa 

laajempaan kontekstiin: lähiympäristöön, kulttuuripiiriin, ihmiskuntaan ja viimein koko maail-

mankaikkeuden historiaan. Samalla mielen täyttävät kysymykset siitä, miten kaikki on saanut 

alkunsa ja mistä itse on tulossa ja minne menossa. Aivan samoja elämän ja olemassaolon pe-

rustavia kysymyksiä ovat ihmissukupolvet kautta aikojen pohtineet ja kyselleet. Vastauksia näi-

hin kysymyksiin on etsitty ja löydetty erilaisista ”suurista kertomuksista”. (Puolimatka, 2010, 

105–107.) Ihmisellä on tarve löytää itseymmärrykselleen perustaksi kertomus, joka tekee elä-

mästä ymmärrettävän ja merkityksellisen (Puolimatka, 2010, 40). Sanat tulevat aidosti merki-

tyksellisiksi vasta, kun ne sijoitetaan lauseyhteyteen. Yksittäinen lause on vastaavasti helpompi 

ymmärtää, kun se luetaan osana kertomusta. Samalla tavoin ihmistenkin omat elämäntarinat 

saavat syvemmän merkityksen osana jotakin vielä suurempaa ja täydellisempää tarinaa. (Shortt, 

2014, 13.)  

Yksi, ja ehkä voisi jopa sanoa, että kaikkein vaikuttavin kertomus kautta aikojen on ollut kris-

tinuskon kertomus maailman luomisesta, syntiinlankeemuksesta ja lunastuksesta. Sitä on kut-

suttu Jumalan suureksi tosikertomukseksi (His Story), ja voimme lukea sen Raamatusta. Suku-

polvet toisensa jälkeen ovat oppineet tuntemaan tuon ihmeellisen kertomuksen. Niin ikään se 

on kertomus, jonka sisällä olen myös itse saanut kasvaa ja opetella elämää aivan lapsesta 

saakka. 
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Suuria kertomuksia on toki monia muitakin. Nykymaailmassa erilaisia kertomuksia on tarjolla 

kenties enemmän kuin koskaan ennen; vaikka niinkin on tosin väitetty, että suuret kertomukset 

olisivat kuolleet. Suuret kertomukset kuitenkin elävät yhä, mutta yhden, koko kansakuntaa yh-

distävän suuren kertomuksen tarina näyttäisi olevan lopussa. (Komulainen, 2009, 32.) Ihmisillä 

on siis mistä valita. Ei kuitenkaan ole yhdentekevää, mitä kertomusta vasten henkilö peilaa 

elämäänsä, sillä tämä kertomus antaa hänen elämäänsä perustavat merkitykset. Se jäsentää hä-

nen ymmärrystään omasta menneisyydestään ja se myös ohjaa hänet odottamaan tulevaisuu-

delta tiettyjä asioita. Nämä käsitykset ja odotukset vuorostaan määrittelevät nykyhetken arvon 

ja elämisen mielekkyyden. (Puolimatka, 2010, 106–107.) 

Suomessa kasvatus- ja opetustyö päiväkodeissa ja kouluissa on perustunut pitkään kristilliselle 

arvopohjalle. Muutaman viime vuosikymmenen kuluessa sekä yhteiskuntaelämässä että kasva-

tuskentillä on kuitenkin tapahtunut varsin radikaali muutos, jonka seurauksena kristilliset arvot 

ovat saaneet tehdä tilaa yhä laajenevalle arvojen ja näkemysten kirjolle. Samoihin aikoihin on 

eri puolille maata alkanut yksi toisensa jälkeen nousta uusia, kristilliseltä arvoperustalta pon-

nistavia päiväkoteja. Nämä päiväkodit ovat kantaneet usein kristillisen päiväkodin nimeä. Tällä 

hetkellä kristillisten päiväkotien lukumäärän Suomessa arvioidaan olevan kolmenkymmenen 

paikkeilla. Lisäksi uusia perustamishankkeita on vireillä kaiken aikaa. 

Keväällä 2012 sain kuulla, että myös kotipaikkakunnallani suunniteltiin kristillisen päiväkodin 

perustamista. Asia herätti minussa suuresti kiinnostusta ja uteliaisuutta. En ollut aiemmin tu-

tustunut kristillisiin päiväkoteihin, joten tietoni niistä oli varsin vähäistä. Uutinen tuli sikälikin 

sopivaan ajankohtaan, että olin juuri viimeistelemässä kasvatustieteen kandidaatintutkielmaani 

ja kuulostelemassa alustavasti aihetta pro gradu -tutkielmaani varten. Kandidaatintutkielmani 

olin toteuttanut kirjallisuuskatsauksena, jossa tarkastelin päiväkodin uskontokasvatuksen teh-

täviä, haasteita ja mahdollisuuksia monikulttuurisessa Suomessa. Tuntui luontevalta jatkaa tut-

kimuksen tekoa kristillisiin päiväkoteihin, koska voisin silloin hyödyntää ainakin osittain kan-

didaatintutkielmaani varten keräämääni kirjallisuutta. Tutkimusaiheen ja näkökulman lopulli-

nen valinta vaati kuitenkin vielä kypsyttelyä. Pääsin harjoitteluun eräällä toisella paikkakun-

nalla toimivaan kristilliseen päiväkotiin, jossa myöhemmin myös toteutin tutkimukseni. Tästä 

alkoi tie, jota kutsun tutkimusmatkaksi kristilliseen päiväkotiin. Puhuttelen tutkimuksessani 

mukana ollutta päiväkotia tutkimuspäiväkodiksi, sillä olen luvannut, etten tuo päiväkodin nimeä 

esille tutkielmassani. 
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Asian ajankohtaisuudesta huolimatta kristillisistä päiväkodeista on julkaistu hyvin vähän tutki-

muskirjallisuutta. Niinpä lähden tutkimuksessani liikkeelle aivan perusasioista ja selvitän, mistä 

kristillisessä päiväkodissa oikeastaan on kyse. Koska olen toteuttanut tutkimukseni kasvatus-

tieteen opinnäytetyönä, teologiset näkökulmat pysyttelevät tutkimuksessani taustalla päähuo-

mion kiinnittyessä itse kasvatustoimintaan. Tutkimustehtävän olen sanoittanut muotoon: Millä 

tavoin kristillisyys ilmenee tutkimuspäiväkodin toimintakulttuurissa? Vastausta kysymykseen 

olen etsinyt etnografian keinoin havainnoimalla ja haastattelemalla kristillisessä päiväkodissa 

työskenteleviä kasvattajia sekä keräämällä työn tueksi muutakin dokumenttimateriaalia tutki-

muspäiväkodista. Analyysin olen toteuttanut sisällönanalyysina, jossa olen edennyt aineiston 

ehdoilla. 

Etnografisen lähestymistavan soveltaminen viritti mielessäni ajatuksen tutkielmanteon vertaa-

misesta tutkimusmatkaan; ovathan etnografian juuret antropologiassa, jossa on perinteisesti 

matkattu vieraiden kansojen ja kulttuurien pariin. Tieteellisen tutkimuksen piirissä kristilliset 

päiväkodit ovat edelleenkin varsin tuntematonta maaperää. Lisäksi tämän tutkimuksen tekemi-

nen on minulle tutkijana ollut kuin löytöretki uuteen maailmaan. Tutkimusmatka-luonnehdintaa 

etnografian määrittelyssä ovat aiemmin käyttäneet ainakin Atkinson ja Hammersley (1994). 

Tutkimusmatka-teema kulkee punaisena lankana läpi tutkielman. Tutkielmaan tutustuessaan 

lukijakin voi näin mielessään tehdä tutkimusmatkan kristilliseen päiväkotiin. 

Tutkielmani teoreettinen viitekehys rakentuu kaksivaiheisena. Aluksi luvussa 2 paikannan kris-

tillistä päiväkotia Suomessa, minkä jälkeen luvussa 3 tarkennan katseen kristillisen päiväkodin 

toimintakulttuuria määrittäviin lähtökohtiin. Tutkimuksen toteuttamista käsittelevässä luvussa 

4 kerron tutkimusmatkani vaiheista ja metodologisista valinnoista. Tutkimustulokset esittelen 

luvussa 5 ja niistä tekemäni johtopäätökset luvussa 6. Luku 7 on puolestaan omistettu tutki-

muksen luotettavuuden ja eettisyyden arvioinnille. Viimeisessä luvussa 8 esitän pohdinnan.  
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2 KRISTILLISTÄ PÄIVÄKOTIA PAIKANTAMASSA 

Näin alkuun on paikallaan selvittää, mistä kristillisissä päiväkodeissa ilmiönä on kyse. Tässä 

teoriaosan ensimmäisessä luvussa paikannan kristillistä päiväkotia Suomessa. Paikannus tapah-

tuu tarkastelemalla, millä tavoin kristilliset päiväkodit asettuvat yhtäältä suomalaisen varhais-

kasvatuksen kentälle ja toisaalta kristillisen kasvatuksen kentälle. Luvun tavoitteena on auttaa 

lukijaa näkemään kristillinen päiväkoti aluksi laajemmassa perspektiivissä ennen kuin tulevissa 

luvuissa katse tarkennetaan pienempiin yksityiskohtiin. Aivan aluksi määritellään, mitä on kris-

tillinen kasvatus. Sen jälkeen silmäillään varhaiskasvatuksen palvelujärjestelmää, josta erote-

taan yksityisen päivähoidon ja päiväkotitoiminnan alue; tälle toiminta-alalle myös kristillinen 

päiväkoti yksityisenä päiväkotina sijoittuu. Samassa yhteydessä käsitellään yksityisen päiväko-

din toimintaehtoja. Seuraavassa vaiheessa huomio kohdennetaan tarkemmin kristilliseen päi-

väkotiin ja tarkastellaan niiden perustamisen taustatekijöitä ja tutkimuksia. Yhteiskunnallisen, 

historiallisen ja kulttuurisen tarkastelun kautta kuljen kohti yhä tarkempana piirtyvää kuvaa 

kristillisestä päiväkodista. 

Kristilliset päiväkodit ovat varsin kansainvälinen ilmiö, mutta tämä tutkimus on ollut perustel-

tua rajata suomalaiseen viitekehykseen. Erilaisissa ympäristöissä toimivien päiväkotien luotet-

tava vertailu edellyttäisi kyseisten maiden yhteiskunnallisten ja kulttuuristen olojen tuntemista 

ja kuvaamista, mikä taas ei ole tämän tutkimuksen tarkoituksen sen enempää kuin sivumäärän-

kään puitteissa mahdollista. Ajallisesti tutkimukseni paikantuu 2010-luvulle, tarkemmin ottaen 

vuoteen 2013, jolloin tutkimuksen empiirinen työvaihe aineistonkeruineen on toteutettu. Kun 

nyt viimeistelen tutkielmaani, eletään kevättä 2017. Työhön kulunut aika on ollut graduntekijän 

näkökulmasta tuskallisen pitkä, mutta historiallisessa perspektiivissä sitä vastoin hyvin lyhyt. 

Silti tällä lyhyelläkin aikavälillä kehitystahti on ollut hyvin nopeaa. Lähtökohtana tarkastelulle 

on tutkimuksen toteutusaikaan vallinnut tilanne ja voimassaollut lainsäädäntö. 

2.1 Kristillinen kasvatus 

Kristillinen kasvatus on tutkimukseni ehdottomasti keskeisimpiä käsitteitä, mutta sen yksiselit-

teinen määritteleminen ei ole aivan helppoa; käsitettä kun on käytetty varsin vaihtelevissa mer-

kityksissä eri asiayhteyksissä. Luon seuraavassa melko yleisluontoisen katsauksen kristillisen 

kasvatuksen erilaisiin määrittelyihin ennen kuin kiinnitän tarkastelun kristillisen päiväkodin 

kontekstiin. Luvun aluksi määrittelen kasvatuksen käsitettä. Tämän jälkeen tartun kysymykseen 
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kasvatuksen kristillisyydestä ja esittelen yhden mahdollisen tavan jäsentää kristillistä kasva-

tusta kuuden ulottuvuuden kautta. Luvun tarkoituksena on tehdä tutkimuksen keskeiset käsit-

teet tutuiksi. 

2.1.1 Kasvatus 

Käsitteenä kristillinen kasvatus muodostuu kahdesta sanasta: ’kristillisestä’ ja ’kasvatuksesta’. 

Käsitteen määrittelemiseksi tulee huomiota kiinnittää kumpaankin näistä sanoista, sekä yhdessä 

että erikseen. Ensimmäisenä otan tarkasteluun kasvatuksen käsitteen. 

Kasvatukselle ei ole muodostunut yhtä, yleisesti hyväksyttyä määritelmää. Tämä johtuu siitä, 

että käsitykset kasvatuksen luonteesta vaihtelevat kulloisenkin määrittelijän todellisuuskäsityk-

sen ja arvomaailman mukaan. (Puolimatka, 1996, 88.) Vaikka kasvatukselle onkin annettu mo-

nenlaisia määritelmiä, eri määritelmistä on kuitenkin mahdollista löytää joitakin tyypillisiä, 

kasvatusta kuvaavia tunnuspiirteitä. Muhosen ja Tirrin (2008, 64) mukaan tällaisia piirteitä ovat 

esimerkiksi kasvatuksen intentionaalisuus, normatiivisuus ja vuorovaikutuksellisuus. Intentio-

naalisuudella tarkoitetaan sitä, että kasvatukselle asetetaan tietoisesti tavoitteita ja päämääriä; 

kasvatuksen avulla pyritään tukemaan lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista. Normatiivisuus 

puolestaan viittaa kasvatuksen arvosidonnaisuuteen. Kasvatustavoitteiden ja -päämäärien aset-

taminen pakottaa kasvattajan ottamaan kantaa kysymykseen, mitä on hyvä elämä. Kasvatuksen 

vuorovaikutuksellisuus taas kertoo kasvattajan ja kasvatettavan välisestä suhteesta, jolla on oma 

erityinen luonteensa. (Muhonen & Tirri, 2008, 64.) 

Näiden luonnehdintojen pohjalta Muhonen ja Tirri päätyvät määrittelemään kasvatuksen pää-

määräsuuntautuneeksi ja arvoihin sitoutuneeksi toiminnaksi, joka toteutuu kasvattajan ja kas-

vatettavan välisessä erityisessä vuorovaikutussuhteessa (emt., 64–65). Kristillisen kasvatuksen 

he vastaavasti määrittelevät kristillisiin arvoihin sitoutuneeksi toiminnaksi, jolla on tietoisia ta-

voitteita ja jonka toteutumiskenttänä on kasvatussuhde (emt., 77). Tutkielmassani tukeudun 

näihin määrittelyihin. 

Kasvatuksen määrittelyssä on mahdollista edetä vielä yleisiä luonnehdintoja tarkempaan mää-

rittelyyn, jossa käy ilmi, mitkä tarkalleen ottaen ovat ne arvot, joihin kasvatus sitoutuu, sekä 

päämäärät, joihin tähytään. Kasvatus-käsitteen määrittämiseksi on tällöin tarjolla kaksi loogi-

sesti erilaista vaihtoehtoa: deskriptiivinen ja normatiivinen malli. Deskriptiiviset eli kuvailevat 
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määritelmät pyrkivät kuvaamaan kasvatusta juuri sellaisena kuin se jonkun yksilön tai yhteis-

kunnan näkökulmasta näyttäytyy. Ne toteavat, mitä jokin henkilö tai yhteisö pitää hyvänä, 

mutta eivät pyri ottamaan kantaa siihen, onko se tosiasiassa hyvää tai arvokasta. Normatiiviset 

määritelmät sitä vastoin uskovat, että on olemassa asioita, joilla on itsessään ehdoton arvo riip-

pumatta siitä, arvostavatko kaikki ihmiset näitä asioita. Kuvailevat määritelmät keskittyvät siis 

siihen, mitä kasvatus on tietyssä ajassa ja paikassa, mutta normatiiviset määritelmät osoittavat, 

millaista kasvatuksen tulisi olla. (Puolimatka, 1996, 89–91.) Puolimatka (2010, 25) katsoo, ettei 

kasvatuksen määritelmää pitäisi jättää pelkälle kuvailevalle tasolle. Tämä edellyttää kasvatuk-

sen perustana olevan objektiivisen arvoytimen määrittämistä, mikä Puolimatkan mukaan on 

mahdollista tehdä yleispätevästi. 

2.1.2 Kasvatuksen kristillisyys 

Vähintäänkin yhtä haasteellinen tehtävä kuin kasvatuksen olemuksen ja tarkoituksen selvittä-

minen on yrittää määritellä kristillisyys tyhjentävästi muutamassa virkkeessä. Tätäkin kysy-

mystä voidaan lähestyä sekä kuvailevasta että normatiivisesta tulokulmasta. Kuvailevan näkö-

kulman mukaan kasvatuksen kristilliseksi toteamiseksi riittää, että se vastaa kulloinkin vallit-

sevaa käsitystä siitä, mitä pidetään kristillisenä. Normatiivinen määritelmä taas lähtee siitä, että 

kristillisyys on määriteltävä selvästi ja kasvatuksen tulee täyttää tietyt kriteerit, jotta se olisi 

kristillistä. (Muhonen & Tirri, 2008, 68.) 

Yleensä käsitteellä kristillinen ymmärretään viitattavan johonkin sellaiseen, joka kuuluu kris-

tinuskon piiriin tai on sen oppien mukaista. Toisaalta kristillinen on myös mahdollista käsittää 

yleisemmin kristinuskon hengen mukaiseksi. (Jussila, Oinonen, Unkuri & Vatanen, 2004, 198.) 

Kristillistä kasvatustakin voidaan näin ollen tarkastella sekä suppeammasta että laajemmasta 

näkökulmasta. Laajasti ymmärrettynä kristillisen kasvatuksen kriteerinä voisi olla esimerkiksi 

yhdensuuntaisuus Jumalan luomistyön kanssa. Tällaisen tulkinnan ongelmallisuus on kuitenkin 

siinä, että se häivyttää kristilliseltä kasvatukselta sen erityisluonteen. Oikein väljän määritelmän 

puitteissa kristilliseksi kasvatukseksi voitaisiin nimittäin lukea kaikki se, mitä ei nähtäisi suo-

ranaisesti kristinuskon arvojen ja näkemysten vastaisena. Mikäli kasvattaja ei ole sitoutunut 

kristillisyyteen tai pyri tietoisesti toteuttamaan kristillistä kasvatusta, kristillisestä kasvatuk-

sesta puhuminenkaan ei liene tarkoituksenmukaista. Se, että kasvatus on kristinuskon hengen 

mukaista, on kyllä välttämätön vaatimus kasvatuksen kristillisyydelle, mutta yksinään se ei ole 
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riittävä kriteeri. Kristillisen kasvatuksen täytyy sisältää asioita ja piirteitä, jotka ovat tunnus-

omaisia vain ja ainoastaan kristinuskolle: evankeliumi Jeesuksen pelastustyöstä on tästä ehdo-

ton esimerkki. Pelkästään kristillisyydelle ominaiset piirteet eivät kuitenkaan välttämättä riitä 

muodostamaan kokonaisuutta. Kasvatus voikin sisältää myös muuta, kristinuskon opin ja arvo-

jen mukaista ainesta, vaikkei se olisikaan pelkästään kristinuskolle tyypillistä. Esimerkiksi mo-

net kristillisistä arvoista ovat hyvin yleisinhimillisiä. (Muhonen & Tirri, 2008, 68–69.) 

Mikä kaikki kasvatuksessa sitten tulee olla kristillistä, jotta kasvatus voidaan nimetä kristil-

liseksi? Kristillistä kasvatusta määriteltäessä mielenkiinto voi kohdistua esimerkiksi kasvatuk-

sen sisältöön tai prosessiin. Yksi mahdollisuus on tarkastella kristillistä kasvatusta kristillisen 

perinteen välittämisenä seuraaville sukupolville, jolloin kasvatustapahtuma näyttäytyy lähinnä 

sosialisaationa. Toisaalta katse voidaan kohdistaa kasvatuksen tavoitteeseen tai päämäärään, 

kuten siihen, miten kristillisen kasvatuksen avulla voidaan tukea lapsen uskoa ja hengellistä 

kasvua, tai kehitystä laajemminkin. (Muhonen & Tirri, 2008, 67.) Räsänen (2008, 288) määrit-

telisi kasvatuksen kristilliseksi silloin, kun sekä sen sisältö että tavoite ovat kristilliset. 

Kasvatussisältöjen ja -tavoitteiden kristillisyyden lisäksi keskeisenä ehtona voidaan pitää sitä, 

että kasvatuksen orientaatioperusta on vakaasti kristillisyydessä, eli ne arvot ja maailmankatso-

mukselliset käsitykset, joita kasvattaja edustaa, ovat kristinuskon mukaiset (Muhonen & Tirri, 

2008, 67). On toki huomattava, että kasvatustyölle nimetyt arvot ja tavoitteet eivät aina toteudu 

käytännön kasvatustyössä. Sekään, että kasvatuksen antajana on jokin kristillinen seurakunta 

tai vastaavasti vaikka kristillinen päiväkoti, ei automaattisesti takaa, että toiminta joka tilan-

teessa olisi kristillistä. Kuten Muhonen ja Tirri (2008, 67) huomauttavat, on kyseenalaista ni-

mittää kasvatusta kristilliseksi silloin, jos sen puitteissa toimitaan vastoin kristillisiä arvoja ja 

oppeja. 

2.1.3 Kristillisen kasvatuksen ulottuvuudet 

Kristillistä kasvatusta voidaan myös määritellä erottamalla siitä erilaisia ulottuvuuksia. Näin 

ovat tehneet esimerkiksi Muhonen ja Tirri (2008) kuvatessaan kristillistä kasvatusta kuuden, 

toisiinsa kytkeytyvän ulottuvuuden avulla, joita ovat opillinen, rituaalinen, kokemuksellinen, 
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eettis-moraalinen, huolenpidollinen ja pedagoginen ulottuvuus.1 Kolme ensiksi mainittua ulot-

tuvuutta edustavat heidän mukaansa kasvatuksen hengellistä puolta ja kolme jälkimmäistä kas-

vatuksen inhimillistä puolta. Ajatus kasvatuksen hengellisestä ja inhimillisestä aspektista nojaa 

luterilaiseen oppiin kahdesta regimentistä; hengellisestä ja maallisesta.2 Kasvatukseen sovellet-

tuna ensimmäinen keskittyy evankeliumin pelastussanoman kertomiseen, kristillisten tapojen 

opettamiseen ja kristittyjen yhteyteen ohjaamiseen, kun taas jälkimmäinen ohjaa lasta elämään 

lähimmäisenä ja yhteiskunnan jäsenenä. (Muhonen & Tirri, 2008, 69, 77.) 

Opillinen ulottuvuus pitää sisällään kristilliseen uskoon kuuluvia oppeja ja niiden välittämistä 

kasvatettavalle esimerkiksi Raamatussa olevien kertomusten avulla. Opillisen ulottuvuuden 

merkitys on siinä, että sen kautta ylläpidetään ja viedään eteenpäin yhteistä kristillistä perinnettä 

ja vahvistetaan kristityn identiteettiä. Kristillisen kasvatuksen rituaaliseen ulottuvuuteen puo-

lestaan kuuluu kristillisiä tapoja ja perinteitä, kuten kirkkovuoden eri tapahtumat, jumalanpal-

velukseen osallistuminen, rukous ja hengelliset laulut, jotka paitsi tarjoavat monia kokemuksia, 

vahvistavat myös osallistujien yhteyttä. Kokemuksellisen ulottuvuuden taas perustellaan lähte-

vän ihmisen tarpeesta olla yhteydessä Luojaansa. Kristillisessä kasvatuksessa lapselle tarjotaan 

Jumalan antamaan turvaan ja rakkauteen perustuva luottamus elämään, nykyhetkeen ja tule-

vaan. Tämä seikka erottaa kristillisen kasvatuksen ehkä selkeimmin tiedon välittämiseen kes-

kittyvästä uskontokasvatuksesta. (Emt., 78–79.) 

Kristilliseen kasvatukseen sisältyy myös eettis-moraalinen ulottuvuus, joka ilmenee esimer-

kiksi arvokasvatuksena, jossa kasvatettavalle opetetaan keskeisiä arvoja, eettisiä periaatteita ja 

hyviä käytöstapoja ohjaten häntä vastuuseen ja lähimmäisenrakkauteen. Kasvattajan oma esi-

merkki on tässä hyvin tärkeä. Huolenpidollinen ulottuvuus toteutuu kasvatettavan koko persoo-

nallisuuden huomioimisena, perustarpeista huolehtimisena ja rakkauden osoittamisena osana 

                                                 
1 Kuvaus perustuu alun alkaen Muhosen uskonnonpedagogiikan pro gradu -tutkielmaan vuodelta 2005, jossa hän 

selvitti lastenohjaajaksi opiskelevien käsityksiä kristillisestä kasvatuksesta sekä lastenohjaajasta sen toteuttajana 

(Muhonen & Tirri, 2008, 63). Siksi lukijan tuleekin huomata kaksi asiaa. Vaikka Muhonen ja Tirri puhuvat ylei-

sesti kristillisestä kasvatuksesta, heidän tarkastelukulmansa siihen on ensisijaisesti evankelisluterilaisen seurakun-

nan järjestämä kristillinen kasvatus. Esitystä ei siis voi varauksettomasti samastaa (yhteis)kristillisen päiväkodin 

viitekehyksessä tapahtuvaan kasvatukseen. Toiseksi täytyy myös muistaa, että tässäkin kyseessä on ”vain” pro 

gradu -tutkielma. Koska kristillisten päiväkotien kasvatuksesta kuitenkin on kovin vähän tutkimustietoa ja pidän 

Muhosen ja Tirrin esitystä ansiokkaana, otin ulottuvuudet mukaan teoriaosaan. Esitys tarjoaa kiintoisan vertailu-

kohteen tutkimukselleni. 
2 Hengellisellä regimentillä tarkoitetaan yleensä kirkkoa, maallisella puolestaan esivaltaa. Sana regimentti tulee 

latinan kielestä ja tarkoittaa hallintavaltaa. Regimenttiopin mukaan Jumala hallitsee maailmaa kummankin maini-

tun regimentin kautta. (Esim. Jussila ym., 2004, 296.) 
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jokapäiväistä elämää. Huolenpidolle on lisäksi tunnusomaista myönteinen ja turvallinen tun-

neilmapiiri. Näiden lisäksi kristillisellä kasvatuksella on pedagoginen ulottuvuus, joka kuvaa 

kasvatuksen sisällöllisiä ja menetelmällisiä ratkaisuja ja niiden taustalla olevia periaatteita ja 

arvolähtökohtia. Kasvattajan edellytetään toiminnassaan sitoutuvan yhteisiin arvoihin ja pää-

määriin. (Emt., 79–81.) 

Muhonen ja Tirri (2008, 64) uskovat kristillisen kasvatuksen eri ulottuvuuksien tarkastelun te-

kevän oikeutta ilmiön laaja-alaisuudelle. Vaikka ulottuvuudet onkin esitelty toisistaan erillään, 

niiden voidaan havaita liittyvän läheisesti toisiinsa ja olevan vuorovaikutuksessa keskenään 

(emt., 82). Kristillinen kasvatus on kokonaisuus, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. 

2.2 Kristillinen päiväkoti varhaiskasvatuksen kentällä 

Tämä tutkielma on kirjoitettu aikana, jolloin suomalaisen varhaiskasvatuksen tilaa ovat sävyt-

täneet monet muutokset; esimerkkeinä mainittakoon uuden varhaiskasvatuslain sekä varhais-

kasvatussuunnitelman perusteiden valmistelutyö, varhaiskasvatuksen hallinnollinen siirtymi-

nen sosiaali- ja terveysministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuuteen sekä ylipäätään 

monenlainen varhaiskasvatusasioiden ympärillä yhteiskunnassa käyty keskustelu. Tutkimuk-

seni kenttätyön toteutusaikaan voimassa olivat vielä vanha päivähoitolaki (1973/36) ja perus-

teet vuodelta 2005, joten ne ovat luonnollisesti lähtökohtana tutkimuspäiväkodin toiminnan tar-

kastelulle. Tästä huolimatta olen nähnyt tarpeelliseksi tuoda teoriaosassa esiin myös joitakin 

uudempia asetuksia, jotta tutkimuksessa sanottu olisi helpompi suhteuttaa nykyiseen tilantee-

seen, enkä tarjoilisi lukijalle vain vanhentunutta tietoa. 

2.2.1 Yksityiset vaihtoehtopäiväkodit 

Varhaiskasvatus määritellään pienten lasten eri elämänpiireissä tapahtuvaksi kasvatukselliseksi 

vuorovaikutukseksi, joka tähtää lapsen tasapainoiseen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2005, 11). Yhteiskunnan tarjoama varhaiskasvatus on 

suunnitelmallista ja tavoitteellista pedagogista toimintaa, jossa hoito, kasvatus ja opetus punou-

tuvat yhdeksi kokonaisuudeksi. Lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen on var-

haiskasvatuksen keskeinen tavoite. (Emt., 11, 15.) 
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Varhaiskasvatusta järjestetään kuntien, seurakuntien, järjestöjen ja yksityisten palveluntuotta-

jien tarjoamissa erilaisissa varhaiskasvatuspalveluissa. Niihin kuuluvat niin päiväkotitoiminta 

ja perhepäivähoito kuin moninaiset avoimen varhaiskasvatuksen palvelutkin. (Emt., 11.) Tämä 

on tarjonnut vanhemmille vapauden valita erilaisista vaihtoehdoista perheen tilanteeseen sopi-

vimman ratkaisun lasten päivähoidon ja varhaiskasvatuksen järjestämiseksi (Varhaiskasvatuk-

sen historia, nykytila ja kehittämisen suuntalinjat, 2014, 34). Vaihtoehtona kunnan järjestämälle 

päivähoitopaikalle perhe on voinut valita esimerkiksi yksityisen päiväkodin, kuten kristillisen 

päiväkodin. Tähän ratkaisuun päätyessään perhe on ollut oikeutettu saamaan yksityisen hoidon 

tukea, johon ovat sisältyneet hoitoraha, tulosidonnainen hoitolisä sekä mahdollinen kuntalisä 

(Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 1996/1128, 1 §). 

Yksityisellä lasten päivähoidolla tarkoitetaan Varhaiskasvatuslain 15 §:n mukaisesti yksityisen 

henkilön, yhteisön tai säätiön, tai julkisyhteisön perustaman liikeyrityksen korvausta vastaan 

harjoittamaa päivähoitotoimintaa. Kristillisten päiväkotien ylläpitämisestä on yleensä vastannut 

paikallinen kannatusyhdistys, joissakin tapauksissa jokin seurakunta tai järjestö. Tässä tutki-

muksessa mukana ollut päiväkoti toimi yhdistyspohjalta. 

Yksityisen päivähoidon järjestämistä säätelee varhaiskasvatuslain lisäksi laki yksityisistä sosi-

aalipalveluista (2011/922), jossa säädetään päivähoitopalvelun tuottamiseen, toimintaedelly-

tyksiin sekä laatuun liittyvistä seikoista. Palveluntuottajan tehtäviin kuuluu muun muassa oma-

valvontasuunnitelman laatiminen ja seuraaminen (ks. 6 §). Kunta valvoo yksityisiä päiväkoteja 

varmistaakseen, että niiden toiminta tapahtuu päivähoidolle asetettujen säädösten puitteissa ja 

tilat, joissa toiminta järjestetään, ovat vaatimusten mukaiset. 

Täysin yksityisiä yksityisistä päiväkodeista on vain osa, sillä varsin moni niistä toimii ostopal-

veluperiaatteella. Tällöin kunta ostaa päivähoitopalvelun yksityiseltä palveluntuottajalta, teh-

dyn sopimuksen mukaisesti (Varhaiskasvatuslaki, 1973/36,10 §). Yksityiset ostopalvelupäivä-

kodit lasketaankin täten osaksi kunnallista päivähoitoa, josta niiden osuus esimerkiksi vuonna 

2014 oli 4 % (Lasten päivähoito 2014, 2–3, 11). Kristillisten koulujen ja päiväkotien liiton 

(2016) mukaan useimmat kristillisistä päiväkodeista toimivat nimenomaan ostopalvelupäivä-

koteina. Näin ne täydentävät kuntien päivähoito- ja varhaiskasvatustarjontaa sen sijaan, että 

olisivat kilpailemassa sitä vastaan. Kuntaliiton tekemän selvityksen (ks. Lahtinen & Selkee, 

2014, 23) mukaan yhä useammassa kunnassa on myös otettu käyttöön palveluseteli, jolloin 

kunta maksaa palvelun käyttäjien valitsemat päivähoitopalvelut setelin arvoon asti; edellyttäen, 
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että palveluntuottaja on kunnan hyväksymä (Varhaiskasvatuslaki 1973/36, 10 §; ks. myös Laki 

sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä 2009/569). Yksityiset päiväkodit määrittelevät 

päivähoitomaksut itsenäisesti. Ostopalvelupäiväkodeissa lasten hoitomaksut määräytyvät sa-

moin perustein kuin kunnan omistamissa päiväkodeissa. (Varhaiskasvatuksen historia…, 2014, 

35–36.) 

Tutkielmani kirjoittamisen aikaan käytettävissä ei ole ollut uusia tilastoja yksityisten päiväko-

tien määrästä Suomessa. Vuonna 2010 yksityisiä päiväkoteja oli yhteensä 615, kun taas kun-

nallisia päiväkoteja oli samana vuonna 2542 ja ryhmäperhepäiväkoteja 1083 (Lasten päivähoito 

2010, 8). Tänä päivänä yksityisten päiväkotien lukumäärä on otaksuttavasti vielä selvästi esi-

tettyä suurempi, sillä viime vuosina yleinen suunta monissa kunnissa on ollut yksityisesti tuo-

tettujen varhaiskasvatuspalveluiden lisäämiseen (Karila, 2016, 6). Lapsimäärältään ne tosin 

ovat usein olleet kunnallisia päiväkoteja pienempiä. Toki viime aikoina ovat yleistyneet suuret 

yksityiset päiväkotiketjut. Paikkakuntakohtaiset erot voivat kuitenkin olla merkittäviä. Esimer-

kiksi Oulussa yksityisen päivähoidon osuus oli keväällä 2016 lähes 40 %, kun se koko valta-

kunnan tasolla jäi alle 10 % (ks. Yksityinen päivähoito yleistyy…, 2016). 

Yksityisten päiväkotien kasvaneelle kysynnälle on ehdotettu erinäisiä syitä kustannustehokkuu-

desta pienempiin ryhmäkokoihin. On selvää, että taustalla on myös kuntien pula päivähoitopai-

koista, jolloin yhteistyö yksityisen puolen palveluntuottajien kanssa on nähty kunnille edulli-

sempana ja nopeampana vaihtoehtona kuin kokonaan uusiin toimitiloihin investoiminen. Yksi-

tyisten päiväkotien olemassaolo laajentaa varhaiskasvatuksen palvelutarjontaa ja lisää perhei-

den valinnanmahdollisuuksia. Osaltaan yksityisten päiväkotien saamaa suosiota selittääkin se, 

että ne ovat usein profiloituneet jollakin alueella. Vaikka erilaisia painotuksia on myös kunnal-

lisella puolella, yksityisille päiväkodeille se on erityisen tyypillistä, osin kasvatusnäkemyksel-

lisistä ja osin markkinointisyistä. (Joki, 2016; Lahtinen & Selkee, 2014, 16, 27, 31–32.) On 

esimerkiksi musiikki-, liikunta-, kuvataide-, kielikylpy- ja luontokasvatuspainotteisia yksiköitä. 

Osa edustaa niin sanottuja vaihtoehtopedagogiikkoja, kuten Montessori-, Steiner-, Freinet- ja 

Reggio Emilia -päiväkodit. Kristilliset päiväkodit taas pohjaavat toimintansa kristilliseen maa-

ilmankatsomukseen. Muiden vaihtoehtopäiväkotien tavoin kristillisillä päiväkodeilla on erityi-

set toimintaa ohjaavat kasvatusfilosofiset lähtökohdat sekä joitakin luonteenomaisia pedagogi-

sia korostuksia; näistä kerron kuitenkin enemmän luvussa 3. Kristillisyyden lisäksi niillä voi 

toki olla toiminnassaan muitakin erityisiä painotusalueita; onpa jossakin hyödynnetty Reggio 
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Emilia -pedagogiikkaakin. Tutkimuspäiväkoti kuitenkaan ei ole nimennyt toiminnalleen muita 

erityispainopisteitä kuin kristillisyys. 

Olipa päiväkoti kunnallinen tai yksityinen, yleiseen tai vaihtoehtoiseen pedagogiikkaan tai eri-

tyiseen katsomukseen perustuva, kaikessa sen antamassa varhaiskasvatuksessa tulee noudattaa 

laissa, sopimuksissa ja valtakunnallisissa perusteissa asetettuja yleisiä tavoitteita ja toimintape-

riaatteita (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, 58). Kristillisten päiväkotien henki-

löstöä koskevat samat ammatilliset pätevyysvaatimukset kuin muissakin Suomen päiväko-

deissa työskenteleviä. Lisäksi heidän voidaan edellyttää osallistuvan kristillisen kasvatuksen 

perusteita käsitteleville perehdyttämiskursseille, joita on kattojärjestön toimesta järjestetty vuo-

sittain pidettävinä kesäkursseina jo 1990-luvun alusta lähtien (Saari, 2009, 5). 

Yksityisesti tuotetun varhaiskasvatuksen vallatessa alaa on kuitenkin ilmaistu myös huolta 

eriarvoisuuden mahdollisesta lisääntymisestä. Yksityisillä päiväkodeilla ei lain mukaan ole vel-

vollisuutta järjestää erityiskasvatusta, jolloin niitä lapsia, joilla on erityisen tuen tarpeita, ei 

välttämättä oteta päiväkotiin. (Joki, 2016.) 

Erityiseen katsomukseen perustuvan päiväkodin kohdalla voi myös herätä kysymys, miten aja-

tus kristilliseen maailmankatsomukseen sitoutuvasta kasvatuksesta ylipäätään soveltuu tämän 

päivän monikulttuuriseen tilanteeseen. Vahvaa sitoutumista kristilliseen arvoperustaan saate-

taan pitää yhteiskunnan moniarvoisuuden vähättelynä tai kieltämisenä. Kristillisissä kouluissa 

tilannetta taas on katsottu niin, että kristillisen kouluvaihtoehdon esillä pitäminen päinvastoin 

palvelee yhteiskunnan monikulttuurisuustavoitetta, koska asetettaessa tarjolle erilaisia vaihto-

ehtoja perheillä on aidosti mahdollisuus valita koulupaikka myös valtavirrasta poiketen (Saari, 

2009, 14–16). Samalla perusteella kristilliset päiväkoditkin voidaan katsoa kuuluvan osaksi 

monikulttuurista yhteiskuntaa. Vanhemmilla on oikeus varmistaa lapsilleen vakaumuksensa 

mukainen kasvatus ja opetus, ja tätä oikeutta myös valtion tulee kunnioittaa, kuten useissa kan-

sainvälisissä sopimuksissa todetaan (ks. Saari, 2009, 18; Seppo, 2008, 107). Koulutuksellisen 

tasa-arvon näkökulmasta on vain huolehdittava siitä, ettei tämä synnytä taloudellista eriarvoi-

suutta. Saaren (2009, 15) tutkimuksen mukaan kristillisissä kouluissa ei ole ollut havaittavissa 

elitistisiä piirteitä, eikä niin liene myöskään päiväkotien kohdalla. 
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2.2.2 Varhaiskasvatus, lait ja asetukset 

Suomen perustuslaki (1999/731, 6 §) asettaa ihmiset yhdenvertaiseen asemaan sukupuoleen, 

ikään, alkuperään, kieleen, uskontoon, vakaumukseen, mielipiteeseen, terveydentilaan, vam-

maisuuteen tai muuhun henkilöön liittyvään syyhyn katsomatta. Uskonnon ja omantunnon va-

paus on jokaisen ihmisen perusoikeus, josta on niin ikään säädetty perustuslaissa. Laki antaa 

oikeuden tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, ilmaista vakaumuksensa sekä kuulua tai olla kuulu-

matta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Ketään ei voi myöskään velvoittaa osallistumaan uskon-

non harjoittamiseen vastoin omaatuntoaan. (Ks. Suomen perustuslaki, 1999/731, 11 §.) Uskon-

nonvapauden käyttämistä turvataan erityisellä uskonnonvapauslailla, mutta oikeudesta saada 

uskonnon opetusta tai uskontokasvatusta säädetään erikseen (ks. Uskonnonvapauslaki, 

2003/453, 6 §). Uskonnonvapauden toteutuminen tulee huomioida myös päiväkodeissa. Uskon-

nonvapauden soveltamisessa on painottunut kaksi tulkintatapaa: positiivisella uskonnonvapau-

della on tarkoitettu lapsen oikeutta saada oman uskontonsa mukaista opetusta, negatiivisella 

uskonnonvapaudella puolestaan vapautta olla osallistumatta vakaumuksensa vastaiseen kasva-

tukseen (Iivonen & Pöyhönen, 2011, 43–44; Mattila, 2009, 62; Seppo, 2008, 107). Päiväkoti-

ikäisen lapsen kohdalla päätöksen osallistumisesta tekevät lapsen huoltajat. 

Laki lasten päivähoidosta astui voimaan vuonna 1973. Vuosikymmen myöhemmin päivähoito-

lakiin lisättiin tavoitepykälä, jossa todettiin: 

”Lapsen iän ja yksilöllisten tarpeiden mukaisesti päivähoidon tulee yleinen kulttuuriperinne 

huomioon ottaen edistää lapsen fyysistä, sosiaalista ja tunne-elämän kehitystä sekä tukea lap-

sen esteettistä, älyllistä, eettistä ja uskonnollista kasvatusta. Uskonnollisen kasvatuksen tuke-

misessa on kunnioitettava lapsen vanhempien tai holhoojan vakaumusta.” (Laki lasten päivä-

hoidosta annetun lain muuttamisesta, 1983/304, 2a §.) 

Uskonnollisen kasvatuksen täten saama lakisääteinen asema oli maailmanlaajuisesti ainoalaa-

tuista, sillä missään muualla ei velvoitetta sen järjestämisestä ollut kirjattu lakiin (ks. Petäjä, 

2008, 121). Erillinen maininta uskontokasvatuksesta poistettiin päivähoidon tavoitteista var-

haiskasvatuksen lakiuudistuksen yhteydessä. Kuitenkin nykyisessäkin, vuonna 2015 voimaan 

tulleessa varhaiskasvatuslaissa määritellään varhaiskasvatuksen erääksi tavoitteeksi ”antaa 

valmiuksia ymmärtää ja kunnioittaa yleistä kulttuuriperinnettä sekä kunkin kielellistä, kulttuu-

rista, uskonnollista ja katsomuksellista taustaa” (Varhaiskasvatuslaki 1973/36, 2 a § 

8.5.2015/580). Suomessa kristillisyys voidaan ymmärtää keskeiseksi osaksi yleistä kulttuuripe-

rinnettä. 
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Käytännön kasvatustyön keskeisenä ohjenuorana toimii päiväkodin varhaiskasvatussuunni-

telma eli tuttavallisemmin vasu, jonka laadinnan pohjana on useiden asiantuntijatahojen yhteis-

työssä valmistelema Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet -asiakirja. Stakes (nykyinen THL) 

julkaisi perusteet ensimmäisen kerran vuonna 2003, ja julkaisun toinen, tarkistettu ja tutkimuk-

seni toteutusaikaan voimassaollut painos on vuodelta 2005.3 Valtakunnallisten perusteiden ole-

massaolon tavoitteena on ollut palvella varhaiskasvatuksen yhä yhdenvertaisempaa toteutta-

mista ja kehittämistä koko maan mittakaavassa (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2005, 

7). Asiakirja on piirtänyt tietyt suuntaviivat käytännön varhaiskasvatustyölle, mutta jättänyt sa-

malla tilaa paikallisille ratkaisuille perheiden erilaisiin tarpeisiin vastaamiseksi parhaaksi kat-

sotulla tavalla. Päiväkoti on voinut käyttää omaa harkintaa määritellessään, miten perusteita 

sovelletaan kyseisessä päiväkodissa. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2005) varhaiskasvatus jaetaan kuuteen sisällölliseen 

orientaatioon: matemaattiseen, luonnontieteelliseen, historiallis-yhteiskunnalliseen, esteetti-

seen, eettiseen sekä uskonnollis-katsomukselliseen orientaatioon. Tässä yhteydessä on syytä 

tarkentaa katse viimeksi mainittuun. Uskontokasvatuksen tehtävät on määritelty varhaiskasva-

tussuunnitelman perusteissa (2005, 29) seuraavasti: 

”Uskonnollis-katsomuksellisen orientaation ytimen muodostavat uskonnolliset, hengelliset ja 

henkiset asiat ja ilmiöt. Lapsen oman uskonnon tai katsomuksen perinteeseen sekä tapoihin ja 

käytäntöihin perehdytään. Lapselle tarjotaan mahdollisuus hiljaisuuteen ja ihmettelyyn, kyse-

lemiseen ja pohdintaan. Lapsen herkkyyttä ja kykyä ymmärtää sanatonta ja symbolista kunni-

oitetaan, tuetaan ja vahvistetaan. Lapsia lähellä olevien erilaisten uskontojen ja katsomusten 

tapoihin tutustutaan. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa sovitaan vanhempien kanssa us-

konnollis-katsomuksellisen orientaation lapsikohtaisesta sisällöstä.”  

Uudistetuissa varhaiskasvatussuunnitelmaperusteissa (2016) ei enää eritellä erityisiä sisältö-

orientaatioita ja uskontokasvatuksen käsitteenkin korvaa laajempi käsite katsomuskasvatus. 4 

Tässä tutkielmassa pitäydyn kuitenkin uskontokasvatus-käsitteessä. 

                                                 
3 Tutkimukseni teon aikaan parhaillaan käynnissä ollut varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden uudistaminen 

tuo mukanaan esimerkiksi sen muutoksen, että syksyllä 2017 voimaanastuvia perusteita ei enää anneta kunnille 

varhaiskasvatusta ja sen sisältöä ja pedagogiikkaa ohjaavana suosituksena, kuten tähän asti, vaan sitä velvoittavana 

normina. 
4 Varhaiskasvatuksen katsomuskasvatusta määritellään uusissa perusteissa seuraavasti: ”Varhaiskasvatuksen kat-

somuskasvatuksessa yhteisen tutustumisen kohteena ovat lapsiryhmässä läsnä olevat uskonnot ja muut katsomuk-

set. Uskonnottomuutta tarkastellaan muiden katsomusten rinnalla. Tavoitteena on edistää keskinäistä kunnioitusta 

ja ymmärrystä eri katsomuksia kohtaan sekä tukea lasten kulttuuristen ja katsomuksellisten identiteettien kehitty-

mistä. Lasten kanssa tutustutaan erilaisiin katsomuksiin ja niihin liittyviin perinteisiin. Luontevia tapoja tarkas-

tella katsomuksia ovat esimerkiksi vuodenkiertoon liittyvät juhlat ja tapahtumat sekä päivittäiset tilanteet, kuten 

pukeutuminen tai ruokailu.  Lasten ihmettelylle annetaan tilaa, ja heidän kanssaan pohditaan heitä askarruttavia 
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Viimeistään tässä vaiheessa on myös tarpeen tarkastella, mikä on kristillisen kasvatuksen suhde 

uskontokasvatukseen. Arkipuheessa nämä käsitteet tuntuvat aika usein menevän sekaisin, mutta 

kyse on silti kahdesta eri asiasta. Mitä uskontokasvatukseen tulee, Vermasvuori (1987, 10) on 

esimerkiksi määritellyt sen uskontoon liittyvän kulttuuriperinnön välittämiseksi sukupolvelta 

toiselle. Uskonnosta puhuminen johtaa katseet edelleen uskonnon käsitteeseen. Uskonnon sa-

notaan olevan osa yhteiskunnan kulttuurista ja sosiaalista todellisuutta. Siten se myös koskettaa 

tavalla tai toisella meitä jokaista. (Ks. Hilska, 2003, 107; Kallioniemi, 2003, 96; Pellikka, 2016, 

154.) Uskonnon käsitettä on kuitenkin vaikea määritellä. Tarkan määritelmän antamisen sijaan 

voidaan miettiä, mikä tekee uskonnosta uskonnon. Smart (2005, 14) on löytänyt maailmanus-

konnoista joitakin yleisluontoisia rakenteita, joita hän kuvaa uskonnon seitsemänä ulottuvuu-

tena. Nämä ovat: 1. käytännön ja rituaalien ulottuvuus, 2. kokemuksen ja tunteen ulottuvuus, 3. 

kertomusten ja myyttien ulottuvuus, 4. opin ja filosofian ulottuvuus, 5. etiikan ja säädösten ulot-

tuvuus, 6. yhteisöjen ja instituutioiden ulottuvuus sekä 7. materiaalinen ulottuvuus (ks. Smart, 

2005, 14–23). En käsittele uskonnon ulottuvuuksia tässä enempää. Myös kristillistä kasvatusta 

on kuvattu vähän vastaavan kaltaisten tarkastelukulmien kautta, joita olen esitellyt luvussa 

2.1.3. 

Uskontokasvatuksen synonyymina on toisinaan käytetty käsitettä uskonnollinen kasvatus 

(esim. Petäjä, 2008, 122). Käsitteiden välillä on kuitenkin havaittavissa selviä merkityseroja: 

uskontokasvatuksen ei yleensä odoteta sitoutuvan minkään yksittäisen uskontokunnan tunnus-

tukseen, kun taas uskonnollisella kasvatuksella on lähtökohtanaan nimenomaan jokin tietty tun-

nustus tai perinne – esimerkiksi kristillinen ja tarkemmin vaikka evankelisluterilainen. Uskon-

tokasvatus ja uskonnollinen kasvatus voidaankin näin ollen käsittää kahdeksi toisistaan eril-

liseksi käsitteeksi. Toisaalta uskontokasvatus voidaan myös mieltää yläkäsitteeksi, joka kattaa 

sekä tunnustuksellisen että tunnustuksettoman kasvatuksen. Tällöin uskonnollinen kasvatus, 

kuten kristillinen kasvatuskin, sijoittuisi ensin mainitulle alueelle. (Muhonen & Tirri, 2008, 66.) 

Uskontokasvatuksen painopiste on vaihdellut varhaiskasvatuksen historiassa. Tänä päivänä 

päiväkotien uskontokasvatus edustaa tunnustuksetonta uskontokasvatusta. Kasvatuksen tavoit-

teena ei enää ole sitouttaa lasta kristinuskoon tai johonkin muuhun määrättyyn uskontoon. Sen 

                                                 
elämänkysymyksiä. Katsomuskasvatuksessa tehdään yhteistyötä huoltajien kanssa kunkin perheen taustaa, katso-

muksia ja arvoja kuullen ja kunnioittaen. Katsomuskasvatus tukee muun muassa lasten kulttuuriseen osaamiseen, 

vuorovaikutukseen ja ilmaisuun sekä ajatteluun ja oppimiseen liittyvää laaja-alaista osaamista.” (Varhaiskasva-

tussuunnitelman perusteet, 2016, 43–44.) 
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sijaan lapsille pyritään tarjoamaan monipuolisesti tietoa, taitoja ja kokemuksia oman identitee-

tin ja maailmankatsomuksen rakennusaineeksi. Uskonnon merkitystä pohditaan ensi sijassa 

lapsen elämästä ja kokemusmaailmasta käsin, kun aikaisemmin uskontokasvatuksen tehtäviä 

voitiin määritellä esimerkiksi kirkosta käsin. (Kallioniemi, 2005, 26.) Kaikki, mitä päiväkodissa 

tehdään, täytyy voida perustella pedagogisesti (Pellikka, 2016, 154). Yhteiskunnan kasvatus-

järjestelmässä uskonto on nähty ennen kaikkea kulttuurin näkökulmasta. Uskontokasvatuskin 

voidaan siten käsittää olevan suurelta osin kulttuuri- ja kulttuuriperintökasvatusta, jonka kautta 

lapsille tarjotaan kulttuurista, uskonnollista ja katsomuksellista yleissivistystä, mutta myös ko-

kemuksia ja elämyksiä. (Halme, 2008, 167; Pellikka, 2016, 154; Petäjä, 2008, 122.) 

Yhteenvetona todettakoon siis, ettei kristillinen kasvatus ole sama asia kuin uskontokasvatus, 

mutta uskontokasvatusta annetaan myös kristillisessä päiväkodissa. Kristillistä kasvatusta voi-

daan tietyiltä osin pitää eräänä uskonnollisen kasvatuksen muotona, mutta sellaisenaan nämä-

kään käsitteet eivät ole samastettavissa toisiinsa. Kristillisellä kasvatuksella on oma, aivan eri-

tyinen luonteensa, jota olen tarkastellut luvussa 2.1. 

2.3 Kristillinen päiväkoti kristillisessä ja monikulttuurisessa Suomessa 

Jotta ymmärtäisimme kristillisten päiväkotien tehtävää ja merkitystä suomalaisessa yhteiskun-

nassa ja varhaiskasvatuksessa, on palattava ajassa taaksepäin ja kiinnitettävä huomiota yhteis-

kunnassa tapahtuneeseen muutokseen, sillä sen heijastusvaikutukset ulottuvat myös päiväko-

teihin. Tässä luvussa kuvaan ensin Suomen yhteiskunnallista ja kulttuurista murrosta ja sen 

jälkeen tarkastelen, miten kuvatut muutostekijät ovat vaikuttaneet päiväkotien varhaiskasva-

tuksessa. Näillä tekijöillä on ollut selvä yhteys kristillisten päiväkotien perustamiselle. Lopuksi 

tarkastelenkin, milloin ja miten kristilliset päiväkodit ovat saaneet alkunsa Suomessa. 

2.3.1 Kulttuurin näkökulma kasvatuksessa 

Kulttuurin käsite on erityisen laaja. Sanakirjakin antaa sille kymmenkunta erilaista merkityk-

senselitystä. ”Melkein kaikki on kulttuuria”, onkin Kalliala (2015, 18) todennut. Kulttuuri viit-

taa johonkin ihmisen tekemään, ilmaisemaan tai ajattelemaan. Kulttuuria ovat arkiset tavat ja 

käytännöt, kuten vaikkapa kieli, puhetapa, ruokakulttuuri tai pukeutuminen, mutta niiden li-

säksi siihen sisältyy myös monia vähemmän näkyviä asioita, kuten uskomukset ja normit. Kult-
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tuuri on moninainen yhdistelmä erilaisia asioita, tietoja, taitoja, sääntöjä, käytöstapoja, käsityk-

siä, asenteita ja arvostuksia, joita ihminen tietyn yhteiskunnan tai yhteisön piirissä omaksuu ja 

jotka hänen täytyy tuntea osatakseen toimia muiden joukossa yleisesti hyväksytyllä tavalla. 

Näin kulttuuri sekä jäsentää että määrittelee jokapäiväistä elämäämme, kuten myös tapaamme 

ymmärtää ja tulkita maailmaa ja antaa asioille erilaisia merkityksiä. Kulttuureissa voidaan 

nähdä tapahtuvan jatkuvasti muutosta. Yhteiskunnan muutokset ovat koskettaneet myös kult-

tuureja. Kulttuurit ovat monimuotoistuneet, eivätkä ne ole enää suljettuja, yhtenäisiä tai selvä-

rajaisia kokonaisuuksia. (Esim. Benjamin, Laine & Kallioniemi, 2015, 184–185.) 

Kasvatus on myös kulttuurinen ilmiö. Eri aikakausina ja erilaisissa yhteiskunnissa siinä painot-

tuvat jossain määrin eri asiat. (Paavola, 2007, 18.) Kasvatuksen voidaan siis ajatella heijastele-

van esimerkiksi kyseessä olevan maan kulttuuria ja yhteiskuntaa; Suomessa tapahtuva kasvatus 

ilmentää asioita suomalaisesta elämänmenosta. Kasvatuksen kautta kulttuurin arvot, tavat ja 

normit välittyvät, muovautuvat sekä uudistuvat. Kasvatuksen yhtenä keskeisenä tavoitteena on 

kulttuurin, sen arvojen ja perinteiden siirtäminen seuraavalle sukupolvelle; tätä kutsutaan so-

sialisaatioksi. (Paavola, 2007, 2, 9, 17; Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, 21.) Toi-

saalta kasvatuksella myös muutetaan kulttuuria ja yhteiskuntaa. Ihanteena on ollut, että kasva-

tuksen avulla voitaisiin rakentaa entistä parempaa maailmaa ja tulevaisuutta (ks. Varhaiskasva-

tussuunnitelman perusteet, 2005, 8). Kasvatuksella on yhteiskunnan näkökulmasta kaksi kes-

keistä tehtävää: pitää yhteiskuntaa koossa ja uudistaa sitä (Hellström, 2010, 77). Varhaiskasva-

tussuunnitelman uusissa perusteissa (2016) kulttuurin merkitystä on korostettu selvästi aiempaa 

enemmän. 

2.3.2 Suomalaisen yhteiskunnan murros 

Suomea on totuttu pitämään kristittynä maana. Suomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin kehit-

tymisessä kristinuskolla onkin ollut merkittävä rooli. Vuosisatojen ajan kristinusko on vaikut-

tanut täällä jättäen jälkensä elämän eri alueille: tapoihin ja perinteisiin, kieleen ja kalenteriin, 

lakiin ja moraaliin… (Halme, 2009, 25–27.) Kristillisyys on ollut myös vahvasti läsnä kasva-

tuksessa ja opetuksessa, niin koulumaailmassa kuin päiväkodinkin puolella. Kristillisyyden voi-

kin sanoa juurtuneen syvälle ihmisten elämään, ajatteluun ja toimintaan; jopa niin syvälle, ettei 

sen mukanaoloa aina edes tiedosteta (Mattila, 2009, 62). 
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Viime vuosikymmenten aikana yhteiskunnassa tapahtunut murros on kuitenkin ollut valtaisa, 

ja niinpä 2000-luvun Suomi onkin monessa suhteessa toisenlainen kuin ennen. Tänä päivänä 

elämme postmodernissa, jälkiteollisessa yhteiskunnassa, jossa moni ennen itsestään selvänä pi-

detty asia on kyseenalaistettu ja tulevaisuutta on kovin vaikeaa ennakoida (Hilska, 2003, 108–

109; Kallioniemi, 2005, 11–15). Suomi ei ole ollut yksin muutoksen tuulissa, vaan murros on 

koskettanut koko Eurooppaa (Komulainen, 2009, 29). Tässä yhteydessä nostan esiin eräitä yh-

teiskunnassamme vaikuttavia kehityslinjoja: maallistuminen, yksilöllistyminen, moniarvoistu-

minen ja eriytyminen (ks. Simojoki, 2015, 40–52). 

Suomi on ollut tunnetusti yksi maailman luterilaisimpia maita. Yhä edelleen (vuonna 2015) 

useampi kuin seitsemän ihmistä kymmenestä, eli noin neljämiljoonaa suomalaista, kuuluu 

evankelisluterilaiseen kirkkoon. Toisaalta kirkkoon kuuluminen ei välttämättä merkitse kovin-

kaan vahvaa sitoutumista kirkon oppiin tai julistukseen. Kallioniemi (2005, 13) katsoo kirkon 

jäsenyyden olevan ennemminkin sangen neutraali liittymisen ilmaus; luterilaisuus näyttäisi 

edustavan monelle suomalaista elämänmuotoa ja identiteettiä. Kaiken murroksen keskellä kris-

tinuskon nähdään tuovan jatkuvuutta kannatellessaan suomalaisuutta ja sen perusarvoja 

(Hilska, 2003, 109). Kristilliset perinteet elävät yhä varsin vahvoina ja niiden merkitys korostuu 

erityisesti elämän taitekohdissa ja juhla-aikoina. 

Viime vuosina monenlainen kritiikki kristillisyyttä ja kirkkoa kohtaan on kuitenkin lisääntynyt 

ja kirkosta eroaminen on ollut voimakasta, minkä seurauksena kirkon jäsenmäärä on laskenut 

selvästi. Kun vielä vuonna 2000 kirkon jäsenenä oli 85,0 % väestöstä, vuoden 2015 lopussa 

vastaava luku oli 72,9 % (ks. Kirkon tilastollinen vuosikirja 2015, 19). Samaan aikaan uskon-

nollisiin yhdyskuntiin rekisteröitymättömien osuus on kasvanut nopeasti; vuoden 2015 tilas-

tossa heitä oli 24,3 % koko maan väestöstä (Tilastokeskus). Uskontokuntiin kuulumattomuus 

ei silti merkitse automaattisesti uskonnottomuutta tai ateismia, niin kuin kyseistä tilastoa hel-

posti tulkitaan, vaan kyseessä on hyvin kirjava ihmisjoukko, johon mahtuu yhtä lailla ateisteja, 

luterilaisesta kirkosta eri syistä eronneita kuin vaikkapa Suomeen muuttaneita muslimeja, joilla 

taas rekisteröityminen ei ole kuulunut tapoihin (Lamminmäki-Vartia & Kuusisto, 2015, 131–

132). 

Sekularisaatioteorian oletus uskonnon vähittäisestä katoamisesta on osoittautunut ilmeisen vää-

räksi (esim. Kalliala, 2015, 17). Yleisesti ottaen uskonto ei ole menettänyt merkitystään ihmis-
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ten elämässä, mutta uskonnollisuuden luonne on jossain määrin muuttunut. Tietyn yhteisön nä-

kemyksiin tai jäsenyyteen sitoutumista ei pidetä samalla tavalla merkityksellisenä kuin ennen. 

Kallioniemen (2005, 14) mukaan tämän päivän uskonnollisuudelle leimallisia piirteitä ovat esi-

merkiksi kansainvälistyminen, eriytyminen, yksilöllistyminen, tunnustuskuntien rajojen häipy-

minen sekä tunteiden ja kokemusten voimakas korostaminen. 

Suomalaisten uskonnollisuutta on tutkittu useissa tutkimuksissa ja vertailtu kansainvälisestikin. 

Esimerkiksi vuonna 2008 tehdyssä International Social Survey Programme (ISSP) -tutkimus-

ohjelman kyselyssä selvitettiin ihmisten käsitystä omasta uskonnollisuudestaan, uskoa Juma-

laan kuten myös eräisiin muihin määrätyn uskonnon kannalta keskeisiin asioihin, julkista ja 

yksityistä uskonnonharjoitusta sekä suhtautumista uskonnollisiin instituutioihin. Tutkimus to-

teutettiin 34 maassa. Eri maiden vertailussa Suomi sijoittui tyypillisesti aineiston keskivaiheille 

tai sen alapuolelle, usein kuitenkin muita Pohjoismaita ylemmäs. Suomalaisten enemmistön 

suhdetta uskontoon kuvataankin maltilliseksi. (Ketola, 2011, 7–23.) 

Jumalaan uskotaan edelleen, mutta perinteisen kristillisen Jumalakuvan ja opetuksen rinnalla 

esiintyy niistä selvästi poikkeavia käsityksiä, myös kristittyjen parissa (Ketola, 2011, 12–18). 

Kirkko ei enää määrää sitä, miten tai mihin kukin uskoo. Suomeen virtaa lakkaamatta vaikut-

teita kaikkialta maailmasta, ja perinteiselle kristilliselle uskolle on tarjolla monenlaisia vaihto-

ehtoja. Monet ovatkin hylänneet ajatuksen yhdestä totuudesta ja poimineet ajatteluunsa vaikut-

teita erilaisista näkemyksistä pitkälti sen mukaan, mikä tuntuu itsestä merkitykselliseltä, oike-

alta ja kannatettavalta. Tällaisesta ihmisen omasta elämästä nousevasta henkisyydestä ja hen-

gellisyydestä on alettu käyttää termiä spiritualiteetti. (Halme, 2008, 9; Halme, 2010, 9.) 

Jumalanpalveluksiin ja muihin uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistuminen on maassamme var-

sin vähäistä. Yksityisessä uskonnon harjoittamisessa, kuten rukoilemisessa, suomalaiset ovat 

hieman aktiivisempia. (Ketola, 2011.) Ehkä tässä näkyy myös se, että uskonto ja usko on meillä 

usein totuttu rajaamaan yksityisen elämän piiriin kuuluviksi asioiksi, ja monessa tilanteessa ai-

heesta keskusteleminen saatetaan kokea kiusallisena, jopa sopimattomana. Myös median us-

konnosta luoma julkisuuskuva on usein sangen kielteinen ja provosoiva. (Poulter, Riitaoja & 

Kuusisto, 2015, 107–108.) 
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Nyky-yhteiskunnassa yhteiskunnalliset järjestelmät ovat eriytyneet erilaisiin, itsenäisesti toimi-

viin osajärjestelmiin kuten kasvatus, politiikka tai talous. Eriytymisprosessin myötä myös us-

konto on jäänyt omaksi alueekseen, eikä kirkolla enää ole entisenkaltaista auktoriteettiasemaa 

muihin elämänalueisiin nähden. (Simojoki, 2015, 50.) Historiallisen merkityksensä tähden ja 

suurimpana kansankirkkona evankelisluterilaisella kirkolla on silti edelleen erityinen asema 

suomalaisessa yhteiskunnassa. Eduskunnan kokoontuminen juhlajumalanpalvelukseen samoin 

kuin seurakuntien tekemä työ sairaaloissa, vankiloissa, puolustusvoimissa ja oppilaitoksissa 

kertovat kirkkoa, uskontoa ja kansakuntaa yhdistävästä vahvasta siteestä. Uskontososiologi-

sessa kirjallisuudessa tämänkaltaisesta yhteisöllisyydestä on käytetty käsitteitä yhteiskunta-, 

kansalais- ja kansankirkkouskonnollisuus. (Hilska, 2003, 109; Kallioniemi, 2005, 15.) 

Suomen kansa on mielletty etnisesti, kielellisesti ja uskonnollisesti hyvin yhtenäiseksi ryhmäksi 

(Poulter ym., 2015, 106–107). Alati moninaistuva ja moniarvoistuva maailma on kuitenkin 

haastanut tämän näkemyksen. Parin viime vuosikymmen aikana Suomeen on saapunut yhä ene-

nevästi ihmisiä eri uskonto- ja kulttuuripiireistä tuoden mukanaan oman kulttuurinsa ajatukset 

ja tavat. (Halme, 2010, 9; Komulainen, 2009, 29.) Suomen voikin sanoa muuttuneen aiempaa 

monikulttuurisemmaksi, joskin moniin muihin Euroopan maihin verrattuna suomalainen yh-

teiskunta ei näytä samalla tavoin monikulttuuriselta. Myös eri kuntien välillä on suuria eroja. 

Voimakkain muutos on tapahtunut pääkaupunkiseudulla sekä suurimmissa kaupungeissa, kun 

taas monilla pienemmillä paikkakunnilla monikulttuuristuminen ei ole ollut yhtä näkyvää. (Kal-

lioniemi, 2005, 11–12; Mattila, 2009, 66.) 

Tässä kohdin on hyvä tarkentaa, mitä monikulttuurisuudella tarkoitetaan; monikulttuurisuuden 

käsite on nimittäin monimerkityksinen ja laaja. Sen voi katsoa pitävän sisällään esimerkiksi 

kieleen, kulttuuriin, etnisyyteen, uskontoon, sukupuoleen, sosiaaliluokkaan sekä vammaisuu-

teen liittyviä kysymyksiä. (Paavola & Talib, 2010, 11, 26–27.) Tässä tutkielmassa rajaan tar-

kastelun uskontoa ja sitä kautta myös uskontokasvatusta koskettaviin kysymyksiin. Kuten oli 

kasvatuksenkin määrittelyn kohdalla, myös monikulttuurisuudesta voidaan puhua sekä kuvai-

levassa että normatiivisessa merkityksessä. Kuvailevana käsitteenä sillä lähinnä vain viitataan 

kulttuuriseen moninaisuuteen jossakin yhteiskunnassa tai yhteisössä olemassa olevana tilan-

teena. (Paavola, 2007, 45.) Suomen monikulttuuristumisen katsotaan alkaneen 1990-luvulla 

merkittävästi lisääntyneen maahanmuuton vaikutuksesta; näin siitäkin huolimatta, että erilaisia 

vähemmistöryhmiä kuten saamelaisia, suomenruotsalaisia ja romaneja on elänyt maassamme 

läpi historian (Kallioniemi, 2005, 11). Normatiivisena käsitteenä monikulttuurisuus sen sijaan 
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esitetään toivottuna tai tavoiteltavana asiana. Monikulttuurisuuden käsite käsittää tällöin yhtä 

lailla yksittäisten ihmisten asenteet ja käyttäytymisen eri kulttuureita kohtaan kuin valtion har-

joittaman monikulttuurisuuspolitiikankin. Samalla huomio myös ohjautuu erilaisten valta- ja 

vähemmistökulttuureiden välisiin suhteisiin ja vuorovaikutukseen. (Paavola, 2007, 45; Paavola 

& Talib, 2010, 26–27.) 

Halme (2009, 28) arvioi, että suomalaisen yhteiskunnan ja kristillisyyden tämänhetkisenä haas-

teena olisi löytää sopivanlainen tasapaino yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden, perinteen ja ny-

kyhetken, maallisen ja hengellisen sekä oman vakaumuksen ja moninaisuuden välille. 

2.3.3 Yhteiskuntamurroksen heijastumia varhaiskasvatukseen 

Päiväkotitoiminnan historian voi katsoa alkaneen Suomessa varsinaisesti vuonna 1888, jolloin 

ensimmäinen kansanlastentarha, Helsingin Fröbel-laitos, perustettiin (Kallioniemi, 2005, 17). 

Nimensä tuo laitos sai lastentarha-aatteen isänä pidetyn saksalaisen aktiivisuuspedagogi Fried-

rich Fröbelin (1782–1852) mukaan. Fröbelin kasvatusnäkemyksissä voi nähdä vaikuttaneen 

kristillinen pohjavire. Hän esimerkiksi nimesi kasvatuksen keskeiseksi tavoitteeksi lasten oh-

jaamisen elämänyhteyteen Jumalan, toisten ihmisten ja ympäröivän luonnon kanssa (vrt. kas-

vatuksen suhteet, luku 3.5). Fröbeliläinen ajattelu omaksuttiin Hanna Rothmanin sekä Elisabet 

Alanderin johdolla myös täällä. Kasvatustyö lastentarhoissa rakentui vahvasti kristilliselle ar-

vopohjalle ja etiikalle. Lastentarhojen arkeen kuului yhteisiä rukoushetkiä, hengellisiä lauluja 

ja Raamatun kertomusten esittämistä. Kristillisiin juhliin ja tapoihin tutustuttiin ja lisäksi lasten 

kanssa voitiin puhua kristinuskon ja kristillisen etiikan keskeisistä aiheista. Kasvatuksen tavoit-

teena oli herättää lapsessa luottamus Jumalan rakkauteen ja huolenpitoon sekä halu seurata Jee-

susta. Erityisestä uskontokasvatuksesta ei tuolloin puhuttu lainkaan, sillä kristillisyys oli luon-

teva ja luonnollisena pidetty osa kaikkea kasvatusta. (Kallioniemi, 2003, 91–93; Kallioniemi, 

2005, 17–18; Kallioniemi, 2009, 9–11; Salminen, 2001, 6–13.) 

Ensimmäisten lastentarhojen perintö säilyi meillä vuosikymmenet lähes muuttumattomana. 

1960-luvulla alkaneen yhteiskunnallisen murroksen myötä kristillisyydestä on vähitellen luo-

vuttu kasvatuksessa niin kuin yhteiskuntaelämässä muutenkin, ja 2000-luvulle tultaessa Suo-

malainen yhteiskunta oli käynyt aiempaa monikulttuurisemmaksi ja moniarvoisemmaksi. Tämä 

on näkynyt etenkin päiväkotien uskontokasvatuksessa, joka on kohdannut monia haasteita ja 

muutoksia. Uskonto- ja katsomuskasvatuksen suhteen varhaiskasvatuskentällä vallitsee varsin 
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kirjavia käytäntöjä. Näyttäisikin olevan paljolti kiinni päiväkodista ja sen työntekijöistä, millä 

tavoin ja missä määrin uskontokasvatusta päiväkodissa toteutetaan – vai toteutetaanko ensin-

kään. Joissakin päiväkodeissa uskontokasvatus seuraa kasvatuksessa mukana luontevasti läpi 

vuoden, toisissa päiväkodeissa se rajoittuu lähinnä juhla-aikoihin tai on jätetty kokonaan pois. 

(Lamminmäki-Vartia & Kuusisto, 2015, 136; Kuusisto & Lamminmäki-Vartia, 2010, 138.) 

Hilska (2003, 119) tunnistaa yhteiskuntauskonnollisuuden piirteitä siinä, että monet kristilliset 

juhlat koetaan tärkeäksi ja säilyttämisenarvoiseksi osaksi suomalaista kulttuuriperinnettä. Juh-

lien viettoon toki sekoittuu myös paljon sellaisia elementtejä ja kansanperinteitä, joilla ei ole 

välttämättä mitään tekemistä kristinuskon kanssa (emt. 117–118). Juhlaperinteet ovat myös mo-

nin paikoin maallistuneet. Tonttu- ja tipuaskarteluiden keskellä lapsille voi jäädä kokonaan ker-

tomatta, minkä vuoksi joulua tai pääsiäistä oikeastaan vietetään (Lamminmäki-Vartia & Kuu-

sisto, 2015, 138). Etenkin pääsiäisen kristillisen sanoman esiin tuominen on päiväkodeissa ko-

ettu usein vaikeaksi ja delegoitu mielellään seurakunnille (esim. Hilska, 2003, 119). 

Päiväkodeissa on usein tehty yhteistyötä evankelisluterilaisen kirkon kanssa. Seurakuntien 

työntekijät ovat vierailleet päiväkodeissa pitämässä lapsille hartaushetkiä, pyhäkoulua tai ”pik-

kukirkkoa”, ja päiväkotiryhmät ovat vuorostaan voineet osallistua lähiseurakunnan järjestä-

mälle kirkkovierailulle, pääsiäisvaellukselle tai muihin tapahtumiin. Näyttää siltä, että monessa 

päiväkodissa kristillisten aihepiirien käsittely on jätetty jopa kokonaan seurakunnan vastuulle. 

Tällöin uskontokasvatus saattaa kuitenkin jäädä irralliseksi muusta varhaiskasvatuksesta. Pää-

vastuu uskonnollis-katsomuksellisen orientaation toteuttamisesta on päiväkodilla, mitä on pe-

rusteltu esimerkiksi sillä, että lasten kanssa päivittäin tekemisissä olevat aikuiset tuntevat pa-

remmin kunkin lapsen elämäntilanteet ja tarpeet. (Mattila, 2009, 63.) Petäjä (2008) esittää, että 

seurakunnan ensisijainen tehtävä suhteessa päiväkotiin on tukea päiväkodin omaa uskontokas-

vatusta sellaisin tavoin, että päiväkodin henkilökunta pystyy toteuttamaan sitä itse. Päiväkoti-

henkilöstölle onkin seurakuntien taholta tarjottu koulutusta ja mentorointia sekä monenlaista 

materiaalia työn tueksi. (Petäjä, 2008, 124–126.) 

Yhteiskunnan monikulttuuristuminen näkyy päiväkodissa konkreettisesti siinä, että sekä lap-

silla että aikuisilla on yhä useammin monia erilaisia kulttuurisia, uskonnollisia ja katsomuksel-

lisia taustoja. Uskontoihin ja katsomuksiin liittyvät kysymykset ovatkin tästä syystä tulleet eri-

tyisen ajankohtaisiksi myös päiväkodeissa (Kallioniemi, 2009, 23). Uskontokasvatukseen on 

myös alettu etsiä uudenlaisia muotoja, näkökulmia ja korostuksia (Kallioniemi, 2005, 31–32). 
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Erilaisten katsomusten läsnäolo ja huomioon ottaminen on koettu monella tapaa haastavaksi 

päiväkodin muutenkin kiireisen ja vaativan arjen keskellä. Kasvattajia on mietityttänyt, voiko 

kristillisyydestä enää pitää kiinni päiväkodissa, jossa lapsilla on niin monia erilaisia katsomuk-

sia. Maallistuminen ja monikulttuuristuminen voivat johtaa liioiteltuun varovaisuuteen, kun 

kristillisen perinteen esillä pitämisen saatetaan pelätä loukkaavan jonkun vakaumusta. (Kuu-

sisto & Lamminmäki-Vartia, 2010, 138–139.) Toista uskontokuntaa edustavien vanhempien 

oletetaan lähes automaattisesti suhtautuvan kielteisesti päiväkodin uskontokasvatukseen ja kris-

tillisyyteen, vaikkei asia niin olisikaan (Kalliala, 2001, 167–168, 176). Monissa päiväkodeissa 

uskontokasvatus on vähentynyt ja ohentunut, mutta joissakin päiväkodeissa monikulttuurisuu-

den on koettu vahvistaneen ja monipuolistaneen sitä. 

Myös päiväkotien työyhteisöt ovat aiempaa monimuotoisempia. Kasvattajat tuovat mukanaan 

omat arvonsa, asenteensa ja katsomuksensa osaksi päiväkodin pedagogista toimintaympäristöä. 

Henkilökunnan kesken on syntynyt erilaisia näkemyseroja sekä ristiriitoja työtehtävistä ja nii-

den jakamisesta esimerkiksi silloin, kun joku työntekijöistä on kieltäytynyt jostakin askareesta 

vakaumukseensa vedoten. (Lamminmäki-Vartia & Kuusisto, 2015, 132, 138; Kuusisto & Lam-

minmäki-Vartia, 2010, 141–142.) Joskus vastuu on voitu sivuuttaa myös sillä varsin kyseen-

alaisella perusteella, ettei asia kiinnosta itseä (Hilska, 2003, 123; Kalliala, 2001, 172–173). 

Lapsia pidetään usein avoimina, spontaaneina ja ennakkoluulottomina. Aikuiset itse voivat sitä 

vastoin olla hyvinkin vaivaantuneita uskontoon liittyvien asioiden ja kysymysten äärellä. Lapsi 

aistii herkästi sanattoman tunneilmapiirin ja oivaltaa pian, mistä asioista ei ole sopivaa kysellä. 

(Mattila, 2009, 66.) Kasvattajalla voi myös olla pelko siitä, että hän tulee sanoneeksi jotakin 

väärin, eikä hän sano siksi mitään (ks. Saarinen, 2002, 14). Aiemmat tutkimukset ovat paljas-

taneet päiväkotien kasvattajien usein tuntevan monenlaista epävarmuutta ja epätietoisuutta roo-

lissaan uskontokasvattajana. Monelle on ollut epäselvää, mitä uskontokasvatus edes on tai mitä 

sen tulisi olla, tai milloin kasvatus on tunnustuksellista uskonnonharjoittamista ja milloin taas 

ei (Lamminmäki-Vartia & Kuusisto, 2015, 146). Monen kokemus on, ettei koulutus ole antanut 

riittäviä eväitä tähän tehtävään, ja siksi lisäkoulutukselle olisikin tarvetta. Kyetäkseen jatkuvasti 

ylläpitämään ja kehittämään ammattitaitoaan kasvattaja tarvitsee uutta tietoa ja myös tukea. 

(Mattila, 2009, 63.) 

Kasvattajan on tärkeää pohtia, miten lapsia voisi ja tulisi ohjata elämään monikulttuurisessa, -

arvoisessa ja -uskontoisessa maailmassa (Komulainen, 2009, 29). Lapsen oman uskonnollisen 
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ja kulttuurisen taustan merkityksen nähdään korostuvan moniuskontoisessa kasvuympäristössä. 

Jokaisella on oikeus omaan katsomukseensa. Päiväkodin tehtävänä on tukea lapsen identiteetin 

kehittymistä. (Kuusisto & Lamminmäki-Vartia, 2010, 135; Lamminmäki-Vartia & Kuusisto, 

2015, 135–136, 168.) Kun lapsi oppii tuntemaan omat juurensa, hänen on helpompi ymmärtää 

myös toisia. Kasvattajan on silti pidettävä mielessä, että lapsella on oikeus tutustua myös vaih-

toehtoisiin tulkintatapoihin (Komulainen, 2009, 32). Monikulttuurisessa maailmassa on kyet-

tävä kohtaamaan kulttuurien ja näkemysten moninaisuutta. 

Monikulttuurisessa yhteiskunnassa on tarjolla monenlaisia näkemyksiä ja elämäntapavaihtoeh-

toja. On esitetty, ettei lapsen valintoja pitäisi ohjata mihinkään määrättyyn suuntaan, sillä jo-

kaisen tulisi voida vapaasti etsiä ja ilmaista omaa identiteettiään. On kuitenkin huomattava, että 

erilaisten elämäntapojen joukossa on myös tuhoavia vaihtoehtoja. Siksi kasvatuksen tulisikin 

kehittää lapsessa kriittisiä valmiuksia, jotta hän voisi tehdä perusteltuja valintoja erilaisten nä-

kemysten välillä. (Puolimatka, 2005, 80–81; ks. myös Poulter ym., 2015, 101.) Sama koskee 

arvoja. On esitetty, että moniarvoisessa yhteiskunnassa jokaisen on valittava itse omat arvonsa. 

Yksilön vapautta korostavassa ajassa lapselta saatetaan odottaa itsenäisyyttä jo hyvin varhain. 

Erilaisia yhteiskuntakelpoisia arvojärjestelmiä ei kuitenkaan ole rajattomasti, ja tietyistä perus-

arvoista voidaan olla yhtä mieltä. (Kalliala, 2001, 180–181.) Niinpä Kalliala (2001, 181) puo-

lustaakin kasvavan lapsen oikeutta aikuisen välittämiin arvoihin. Kasvattajalla on myös näin 

ollen vastuu siitä, mitä arvoja hän lapselle välittää (Saari 2009, 45). 

Maallistuminen on nostattanut paljon keskustelua kristillisperäisen uskontokasvatuksen ase-

masta ja tarpeellisuudesta (Hilska, 2003, 108). Keskustelu on usein kärjistynyt juhla-aikoina, 

jolloin on esimerkiksi voitu kiistellä kristillisten perinteiden paikasta päiväkotien sekä koulujen 

joulu- ja kevätjuhlissa: voiko joulukuvaelmaa esittää joulujuhlassa ja saako kevätjuhlassa laulaa 

Suvivirttä?5 Perinteinen joulujuhla on koetettu joissakin päiväkodeissa muuttaa ystävä- tai tal-

vijuhlaksi, jotta kaikki lapset ja perheet voisivat osallistua tilaisuuteen (Hilska, 2003, 122). Ys-

tävyyden juhliminen ei voi kuitenkaan koskaan korvata joulun juhlimista (ks. Kalliala, 2001, 

                                                 
5 Tästä eräänä esimerkkinä on keväällä 2014 valtakunnassa käyty kiivas keskustelu Suvivirren asemasta. Tuolloin 

opetushallitus yhtyi eduskunnan perustuslakivaliokunnan kantaan hyväksyen uskonnollista alkuperää olevien pe-

rinteiden säilyttämisen koulujen juhlissa osana suomalaista kulttuuria. Uskonnolliset päivänavaukset, jumalanpal-

velukseen osallistuminen ja ruokarukoukset koettiin jonkin verran ongelmallisempina, sillä ne tulkittiin uskonnon 

harjoittamiseksi. Myös niiden järjestämiseen on kouluilla edelleen lupa. Uskonnollisista tilaisuuksista ja toimituk-

sista tulisi kuitenkin tiedottaa aina edeltä käsin huoltajia, ja toimintaan osallistumattomille oppilaille on voitava 

tarjota mielekästä vaihtoehtoista tekemistä. (Opetushallitus, 2014.) 
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167–168). Kristillisyydestä luopumista voidaan pitää suomalaisen kulttuuriperinteen väheksy-

misenä (Kalliala, 2001, 167). 

Kuusiston ja Lamminmäki-Vartian (2010, 137–138) mukaan lasten erilaiset katsomukselliset 

taustat on totuttu näkemään päiväkodeissa valitettavan usein pelkästään sen kautta, miten ne 

haittaavat ja rajoittavat läsnäolollaan päiväkodin arkea. Seurauksena on useasti ollut se, että 

varhaiskasvatuksen sisällöistä ja toimintatavoista on karsittu pois kaikki sellainen aines, joka 

on ollut jollekin ryhmän lapselle kiellettyä tai jonka on pelätty aiheuttavan erimielisyyksiä per-

heiden kanssa. Käytännössä tämä on merkinnyt erityisesti kristillisyydestä luopumista. Tällai-

nen poistamispedagogiikka (ks. Kalliala, 2001, 174) on köyhdyttänyt toimintaympäristöä ja an-

nettua varhaiskasvatusta huomattavasti (ks. myös Poulter ym., 2015, 109). Kasvattajasta voi 

tuntua houkuttelevalta turvautua tilanteessa passiiviseen ongelmanratkaisuun eli tekemättä jät-

tämiseen: mahdolliset hankaluudet ja ristiriidat yritetään väistää sillä, ettei uskontokasvatusta 

järjestetä ollenkaan (Kalliala, 2001, 179). Vaikka kasvattajat pääsevät näin vähemmällä vai-

vannäöllä, tekemättömyys ei kuitenkaan ratkaise ongelmia, pikemminkin päinvastoin. Uskon-

tokasvatuksesta luopumisen voi katsoa jättävän suuren aukon kaikkien lasten elämään, niin 

suomalaisten kuin maahanmuuttajienkin (Mattila 2009, 63). Lisäksi se merkitsee lapsen oi-

keuksien polkemista, sillä lapsilla on oikeus tutustua ympäristöönsä ja kohdata myös uskontoon 

liittyviä asioita ja ilmiöitä (Komulainen, 2009, 31). Uskontokasvatus on lapsen oikeus ja päi-

väkodin velvollisuus. 

Näillä ratkaisuilla kasvatukselle on pyritty tuomaan ikään kuin kulttuuriton, neutraali, kaikille 

yhteinen arvopohja, jonka ajatellaan mahdollistavan lasten tasapuolisen kohtelun joka tilan-

teessa (Poulter ym., 2015, 109). Ongelmana vain on se, ettei neutraalia tai arvoista vapaata 

kasvatusta ole olemassakaan. Valinnoillaan kasvattaja sitoutuu aina tietynlaiseen näkemykseen 

ihmisestä ja maailmasta (Puolimatka, 2010, 15). Sen tähden kasvattajan olisikin erittäin tärkeää 

tuntea oman toimintansa vaikuttimet ja reflektoida niitä. Myös tekemättä jättäminen on kasvat-

tajalta moraalinen valinta. (Poulter ym., 2015, 117.) Lasta ei voi kasvattaa tyhjiössä. Lapsi 

omaksuu ympäristönsä arvoja ja ajattelu- ja toimintatapoja, ainakin jossain määrin (emt., 2015, 

103). 

Monikulttuurisessa lapsiryhmässä toimiminen edellyttää Lamminmäki-Vartian ja Kuusiston 

mukaan kasvattajilta omien asenteiden muutostyötä ja katsomussensitiivisen kasvatusotteen 
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tietoista kehittämistä, mikä voi olla pitkällinenkin prosessi. Uskonto- tai katsomussensitiivisyy-

dellä he tarkoittavat herkkyyttä tunnistaa ja hyväksyä uskontojen ja katsomusten erilaisuus niin, 

ettei eri katsomusten välisiä eroja sivuuteta tai aseteta niitä arvojärjestykseen. (Lamminmäki-

Vartia & Kuusisto, 2015, 150; Kuusisto & Lamminmäki-Vartia, 2010, 132–133.) 

Monikulttuurisuutta pidetään yleensä syypäänä uskontokasvatuksen haasteisiin, ja monikult-

tuurisuuteen vetoamisesta onkin tullut Kallialan (2001, 179) mukaan monelle kasvattajalle tapa 

oikeuttaa tekemättömyys uskontokasvatuksen saralla. Kalliala kuitenkin (emt. 178) uskoo, että 

ongelmat on nähty suurempina kuin ne todellisuudessa ovat – ainakin vielä 2000-luvun alun 

tilanteessa. Vaikkei erilaisten jännitteiden olemassaoloa käykään kiistäminen, ei niitä pitäisi 

liioitellakaan. Lisäksi pitää muistaa, että uskontokasvatus koettiin haasteelliseksi jo aikaa ennen 

kuin Suomeen oli tullut siinä määrin maahanmuuttajia kuin heitä tänä päivänä täällä on. 

Poulter, Riitaoja ja Kuusisto (2015, 114) väittävät eri katsomuksista aiheutuneeksi koetun on-

gelmallisuuden juontuvan usein siitä, että ne haastavat hallitsevassa eli hegemonisessa ase-

massa olevat ajattelu- ja toimintamallit. Totutut käytänteet voidaan päiväkodissa kokea niin 

itsestään selvinä, ettei niitä edes huomata kyseenalaistaa. Ne ihmiset, jotka jakavat nämä ajat-

telu- ja toimintatavat, näyttävät valtaryhmän näkökulmasta tavallisilta ja ongelmattomilta, kun 

taas ne, jotka eivät niitä jaa, tulevat leimatuiksi erilaisiksi ja poikkeaviksi. Tämä tuottaa eriar-

voisuutta ja toiseutta. (Poulter ym., 2015, 112–113.) 

Poulter, Riitaoja ja Kuusisto (2015, 108) katsovat suomalaisessa yhteiskunnassa vaikuttavan 

tällä hetkellä kaksi hallitsevaa ajattelumallia: luterilainen ja sekulaari. Vaikka niiden voisi aja-

tella olevan kovinkin erillisiä ja vastakkaisia, ne ovat tiukasti toisiinsa kietoutuneita. ”Maallis-

tunut luterilaisuus” nähdään ikään kuin normina, jonka muut uskonnolliset ja uskonnottomat 

katsomukset, mutta myös muut kristinuskon muodot rikkovat (Poulter ym., 2015, 108–109; ks. 

myös Lamminmäki-Vartia & Kuusisto, 2015, 129, 143). Samakin uskonto voi näkyä ja vaikut-

taa eri tavoin eri perheiden ja yksilöiden elämässä. Päiväkodissa lapset ja vanhemmat tulisikin 

aina kohdata yksilöinä, eikä lokeroida heitä jo edeltä käsin jonkin tietyn ryhmän stereotyyppi-

siksi edustajiksi. (Kuusisto & Lamminmäki-Vartia, 2010, 137.) 

Kysymys enemmistön ja vähemmistön suhteesta on eettisesti ja poliittisesti hyvin herkkä. ”Val-

takulttuurin ja -uskonnon asema on väistämättä erilainen kuin vähemmistökulttuurien tai -us-
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kontojen”, Kalliala (2015, 28) toteaa. Hän vertaa tilannetta kieleen: kaikilla kielilläkään ei ym-

märrettävistä syistä voi Suomessa olla samanlaista asemaa kuin suomen- (tai ruotsin-) kielellä, 

mutta se ei toki tee niistä kielinä yhtään sen vähempiarvoisia (Kalliala, 2015, 28–29). Uskon-

tojen ja katsomusten kohdalla samanarvoisuuden ajatuksesta tekee erityisen haasteellisen se, 

että se haastaa ihmisten vakaumukset ja arvot. Jos kulttuuristen käytänteiden kirjavuus vielä 

voidaankin hyväksyä, tilanne mutkistuu viimeistäänkin siinä vaiheessa, kun pöydälle nostetaan 

kysymys totuudesta. Enemmän tai vähemmän jokainen uskoo omistavansa totuuden, mistä loo-

gisesti seuraa, että tämän totuuskäsityksen kanssa ristiriidassa olevia väittämiä pidetään epäto-

sina. Tätä kutsutaan tiedolliseksi eksklusivismiksi, ja se on tyypillistä perinteiselle kristinuskol-

lekin. (Puolimatka, 2005, 88–89.) Traditioiden sisältäpäin katsottuna asiassa ei Komulaisen 

(2009, 32) mukaan ole ongelmaa. Kristillinen kirkkokin saa siten pitää kiinni klassisesta kris-

tillisestä totuuskäsityksestä. Entä onko yhteiskunnan omistamilla ja ylläpitämillä päiväkodeilla 

oikeutta sitoutua johonkin tiettyyn näkemykseen? 

Monikulttuurisuuden saatetaan ajatella merkitsevän sitä, ettei mitään asioita voida opettaa lap-

sille ehdottomina totuuksina. Tällöin lapsille kuitenkin opetetaan relativismia ainoana totuu-

tena, kuten Puolimatka (2005, 80, 94) huomauttaa. Muiden äänien vaientaminen ja kaikkien 

arvojen ja maailmankatsomusten pitäminen suhteellisena ei tee oikeutta katsomusten moninai-

suudelle. Monikulttuurisuuden voikin katsoa toteutuvan aidoimmin silloin, kun erilaisille nä-

kemyksille annetaan tilaa. Totuuskysymystä ja suvaitsevaisuuskysymystä ei silti pitäisi sekoit-

taa toisiinsa. Vaikka eri tavalla ajattelevia ihmisiä tuleekin aina kunnioittaa sekä suoda heille 

oikeus omiin näkemyksiinsä, ihmisiä tulisi samalla myös kannustaa kriittiseen pohdintaan, 

avoimeen keskusteluun ja vilpittömään totuuden etsimiseen. (Puolimatka, 2005, 96.) 

Lain kirjausten ja kasvatustavoitteiden tuntemisen lisäksi kasvattajan on aina hyvä kysyä, mitä 

annettavaa eri asioiden sisällyttämisestä varhaiskasvatukseen on lapsen näkökulmasta, ja min-

kälaisia seurauksia näiden asioiden poisjättämisestä vuorostaan olisi lapsen elämään. Rikastut-

taako vai köyhdyttääkö päiväkodissa vietetty aika lapsen kokemusmaailmaa? Tukeeko kasva-

tus lapsen kehitystä? (Kalliala, 2001, 189.) Uskontokasvatuksen välittömiä, saati pidemmän 

aikavälin vaikutuksia on Kallialan (2001, 190) mukaan hyvin vaikeaa tutkia. Uskontokasvatuk-

sen ”tuloksia” ei siksi varsinaisesti voikaan mitata, vaan on arvioitava itse prosessia sekä sitä 

ainesta, joka lapsen ulottuville on tuotu (emt.). Kristillistä uskoa ja arvomaailmaa voidaan pitää 
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ihmisarvoa korkeasti kunnioittavana ja eettisesti vastuullisena. Kristillisyys antaakin näin vah-

van pohjan kaikkien ihmisten kunnioittamiselle ja rinnakkaiselolle, eikä siten muodosta uhkaa 

monikulttuurisuudelle. (Halme, 2009, 28; Komulainen, 2009, 33; Puolimatka, 2005, 98.) 

2.3.4 Kristillisten päiväkotien historiaa 

Edellisissä luvuissa kuvatun kehityskulun voidaan nähdä toimineen sysäyksenä kristillisten päi-

väkotien ja koulujen tulemiselle. Niiden perustamisen ensisijaisena vaikuttimena on ollut tahto 

turvata kristillisen kasvatuksen säilyminen päiväkodeissa ja kouluissa edelleen moniarvoistu-

vassa yhteiskunnassa. Ilmiö on myös sikäli maailmanlaajuinen, että koulutoiminnan osalta se 

voidaan laskea liittyväksi Euroopassa sekä Yhdysvalloissa jo 1960-luvulla liikkeelle lähtenee-

seen kristillisten koulujen historian niin kutsuttuun kolmanteen aaltoon6 (ks. Saari, 2009, 7–

10). Suomessa kristillisiä päiväkoteja ja kouluja on perustettu vuosituhannen taitteen kahta 

puolta. Vuoden 2017 alussa Suomessa toimi viisitoista kristillistä koulua ja arviolta kolmisen-

kymmentä kristillistä päiväkotia. Uusia perustamishankkeita on nytkin vireillä useilla paikka-

kunnilla ympäri maata. 

Kristillisten koulujen ja päiväkotien välisenä valtakunnallisena yhteistyöjärjestönä toimii Kris-

tillisten koulujen ja päiväkotien liitto ry. Alun perin yhdistys perustettiin Kristillisen kasvatuk-

sen ja koulun kannatusyhdistys -nimellä vuonna 1987 – samalla, kun Suomen ensimmäinen 

kristillisten tunnustusten välinen perusasteen koulu, Helsingin Kristillinen koulu, aloitti toimin-

tansa. Suomessa oli toki jo tätä aiemmin toiminut muutamia seurakuntapohjaisia kouluja, näistä 

vanhimpana Adventtikirkon vuonna 1932 perustama Toivonlinnan koulu (nykyisin Suomen 

Kristillinen Yhteiskoulu). Vuonna 2001 kattojärjestö vaihtoi nimekseen Kristillisen Kasvatuk-

sen Keskus (KKK), ja sillä nimellä se tunnettiin aina elokuuhun 2013 asti, jolloin yhdistyksen 

nykyinen nimi otettiin käyttöön. Kristillisten koulujen ja päiväkotien liitto huolehtii kristillisen 

päiväkoti- ja koulukasvatuksen edunvalvonnasta, tukee jäsenjärjestöjensä toiminnan laadun ke-

hittämistä ja verkostoyhteistyötä, auttaa ja konsultoi uusien kristillisten päiväkotien ja koulujen 

perustamista suunnittelevia yhdistyksiä sekä järjestää erilaisia koulutuksia ja tapahtumia. Li-

                                                 
6 Kristillisten koulujen historian ensimmäisenä vaiheena voidaan pitää kristinuskon leviämisen myötä alkanutta 

kristillistä kouluopetusta Rooman imperiumissa 70–590 jKr. Toinen aalto taas on ajoitettavissa uskonpuhdistuksen 

aikaan 1517–1850. (Saari, 2009, 7.) Päiväkotien tai lastentarhojen historia puolestaan vasta alkoi 1800-luvulla. 



30 

 

säksi liitto ylläpitää internet -sivustoa, jossa muun muassa tiedotetaan ajankohtaisista kuulumi-

sista sekä jaetaan kristillisiä päiväkoteja ja kouluja koskevaa tietoa. (Kristillisten koulujen ja 

päiväkotien liitto, 2016; Saari, 2009, 3–6.) 

Kristillisten päiväkotien ja koulujen saamiseksi aktiivisia ovat erityisesti olleet ne lasten van-

hemmat, jotka ovat tunteneet huolta kristillisen kulttuuriperinnön ja arvojen vähittäisestä hii-

pumisesta yhteiskunnallisen kasvatuksen piirissä. Myös tutkimuspäiväkodin varhaiskasvatus-

suunnitelmassa (2012–2013, 3, 5, 7) kerrotaan yksikön kristillisen kasvatuksen painotuksen vi-

rinneen vanhempien toivomuksesta saada kristilliselle arvomaailmalle rakentuvaa päivähoitoa 

sekä tukea lastensa kristilliseen kasvatukseen. Vanhempien lisäksi mukana hankkeissa on aher-

tanut kasvatus- ja opetusalojen ammattilaisia sekä muita vapaaehtoisia ja asiasta kiinnostuneita, 

seurakuntataustaan katsomatta. (Ks. Saari, 2009, 5, 7.) Oman päiväkodin tai koulun saaminen 

ja sen toiminnasta ja tulevaisuudesta vastuunkantaminen näkyy yleensä vahvana sitoutumisena 

työhön ja haluna kehittää kasvu- ja oppimisympäristön olosuhteita yhä vain paremmiksi. Luon-

nollisesti tällä on erityisen myönteinen vaikutus ilmapiiriin. (Yksityiskoulujen Liitto, 2017.) 

Kristillisten päiväkotien perustaminen on näin ollen pitkälti lähtenyt paikallisista tarpeista, eikä 

sitä ole kovinkaan paljon ohjattu ulkoapäin (Turunen, 2013, 1). Nyt tilanne on kuitenkin Turu-

sen (2013, 1) mukaan muuttumassa, ja yhteistyötä kristillisten koulujen ja päiväkotien välillä 

lisätään. Osa kristillisistä päiväkodeista on jo nyt perustettu kristillisen koulun yhteyteen. Lap-

sille on näin voitu tarjota katkeamaton ja arvopohjaltaan yhtenäinen kasvu- ja oppimispolku, 

alkaen päiväkotivuosilta ja jatkuen yläkouluun tai jopa lukioon saakka. Päiväkodin ja koulun 

välitön läheisyys tarjoaa monia toiminnallisia etuja ja yhteistyömahdollisuuksia. Opetuksen jär-

jestämisen kannalta täysi päiväkotiryhmä on koululle tärkeä viesti siitä, että kouluun on toden-

näköisesti odotettavissa tulijoita myös tulevina vuosina. Näin kristillinen päiväkoti myös osal-

taan turvaa kristillisen koulun jatkuvuuden. (Kristillisten koulujen ja päiväkotien liitto, 2016; 

Saari & Turunen, 2013, 3, 5; Turunen, 2013, 1.) Silti ei sovi unohtaa, että kristillisillä päiväko-

deilla on myös oma merkityksensä, eikä niiden olemassaoloa tai tehtäviä pitäisi tulkita vain 

kristillisten koulujen näkökulmasta. 

Kristilliset päiväkodit voidaan nähdä niin kutsuttuina vaihtoehtopäiväkoteina. Niiden voi aja-

tella tarjoavan varteenotettavan vaihtoehdon erityisesti niille perheille, jotka pitävät päiväkodin 

kristillistä arvoperustaa tärkeänä ja kokevat, ettei toisaalla annettava varhaiskasvatus vastaa tai 

riitä tukemaan kotikasvatusta toivotulla tavalla. Kristillisiä päiväkoteja ei silti ole rajattu vain 
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kristityille perheille, vaan ne ovat avoimia kaikille kiinnostuneille. Vanhemmilla voi olla myös 

muita intressejä hakea lapselle päiväkotipaikkaa kristillisestä päiväkodista kuin kasvatuksen 

kristillisyys: esimerkiksi päiväkodin pieni koko ja viihtyvyys. Kristilliseksi profiloituneen päi-

väkodin ollessa kysymyksessä huoltajilta kuitenkin ymmärrettävästi edellytetään kristillisen ar-

vopohjan hyväksymistä kasvatustoiminnan perustaksi. Tutkimuspäiväkodissa hakemuksen al-

lekirjoituksella huoltaja ilmoittaa olevansa tietoinen päiväkodin tavoitteista ja periaatteista, hy-

väksyvänsä kristillisen arvoperustan sekä suostuvansa kasvatukselliseen yhteistyöhön. 

Koti on lapselle ensisijainen ja myös järjestyksessään ensimmäinen kasvuympäristö, mutta tänä 

päivänä myös päiväkoti on erityisen tärkeä paikka monen lapsen elämässä; vietetäänhän siellä 

keskimäärin yli puolet valveillaoloajastakin (ks. Ubani, 2010, 50–51). Päiväkotiin mennessään 

moni lapsi myös kohtaa ensimmäisen kerran sen tosiasian, ettei kodin tuttu maailma olekaan 

ainut maailma. On muunkinlaisia maailmoja ja toisenlaisia kertomuksia. (Kalliala, 2015, 19.) 

Lapsen kotitaustan tunteminen on kasvattajalle tärkeää, sillä se auttaa ymmärtämään paremmin 

lasta ja hänen perhettään (Benjamin ym., 2015, 184). 

Lapsen ensisijaisia kasvattajia ovat hänen vanhempansa, ja päiväkodin työnä on tukea heitä 

tässä tärkeässä tehtävässä. Tämä toteutuu kasvatuskumppanuutena, joka Varhaiskasvatussuun-

nitelman perusteissa (2005, 31) on määritelty vanhempien ja päiväkodin henkilökunnan tie-

toiseksi sitoutumiseksi toimimaan yhdessä lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistä-

miseksi niin, että toiminnan lähtökohtana ovat lapsen tarpeet, edut ja oikeudet. Edellytyksenä 

yhteistyön sujumiselle on osapuolten keskinäinen luottamus, tasavertaisuus ja kunnioitus. Van-

hempien kanssa yhteistyössä laaditaan jokaiselle lapselle oma varhaiskasvatussuunnitelma lap-

sikohtaisen varhaiskasvatuksen kehykseksi. Toiminnan järjestämisessä pyritään ottamaan huo-

mioon lasten yksilöllisyys ja vanhempien esittämät toiveet ja näkökulmat. (Emt. 9, 32–33.) 

Lapsen kasvun ja kehityksen kannalta on tärkeää, että päiväkodin ja vanhempien kasvatus-

kumppanuudessa jakama kasvatustehtävä muotoutuu mielekkääksi kokonaisuudeksi (emt., 11). 

Mitä pienemmästä lapsesta on kyse, sitä suurempi merkitys voidaan nähdä olevan sillä, että 

lapsen keskeisten kasvuympäristöjen arvot olisivat samansuuntaiset (Muhonen & Tirri 2008, 

72). Kristillisessä päiväkodissa yhteisen kristillisen arvopohjan katsotaan olevan vahva perusta 

kodin ja päiväkodin yhteistyölle (Tutkimuspäiväkodin vasu, 2012–2013, 5, 7). 
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2.4 Aikaisempia tutkimuksia 

Vaihtoehtopäiväkoteja käsittelevä tutkimus- ja muu kirjallisuus on keskittynyt Suomessa eri-

tyisiin vaihtoehtopedagogiikkoihin. Kristilliset päiväkodit sen sijaan ovat kristillisten koulujen 

lailla nykyisessä muodossaan vielä verrattain uusi ja vähäntutkittu ilmiö Suomessa. Tiedossani 

ei ole, että kristillisistä päiväkodeista olisi tehty väitöskirjoja tai laajoja tutkimuksia. Opinnäy-

tetöitä aihepiirin tiimoilta on kyllä laadittu – ei kovin paljon niitäkään, mutta joitakin. Yksi 

uusimmista on Sanna Kasken vuonna 2015 valmistunut pro gradu -tutkielma Lasten ja aikuisten 

kohtaamisia päiväkodissa: Arvot vuorovaikutusta ohjaamassa, jonka Kaski on toteuttanut kris-

tillisessä päiväkodissa soveltaen tutkimuksessaan etnografista lähestymistapaa sekä diskurssi-

analyysia. Kristillisestä päiväkodista kertovan opinnäytetyön on tehnyt myös Aura Nummi 

(2012) aiheesta Kristillisyys, kasvatus ja arvot Porin kristillisessä päiväkoti Ankkurissa. Virpi 

Luukkainen ja Tanja Pöllänen (2005) ovat puolestaan toteuttaneet kvantitatiivisen tutkimuksen, 

jonka nimenä on Kristillisyys osana päivähoidon arkea: Tutkimus kristillisten päiväkotien an-

taman uskontokasvatuksen merkityksestä.  Tutkimukseni kanssa osin samankaltaista kysymyk-

senasettelua on myös Elina ja Vesa Vidgrenin (2011) kirjoittamassa, kristilliseen kouluun koh-

distuvassa pro gradu -tutkielmassa Kristillinen koulu lapsen kasvun tukijana. Aikaisemmista 

opinnäytetutkimuksista tämä tutkielma eroaa esimerkiksi siinä, että se kuvaa aiempaa moni-

puolisemmin ja perusteellisemmin kristillisen päiväkodin profiilia ja toimintakulttuuria. 

Graduja tai muita opinnäytetöitä ei yleensä ole suositeltavaa käyttää varsinaisena tutkimusläh-

teenä teorianmuodostuksessa edes toisessa gradututkimuksessa, sillä niiden tieteellistä paino-

arvoa ei pidetä riittävänä. Opiskelijatöitä, yksittäisten päiväkotien kotisivuja ja aiheesta julkais-

tuja lehtikirjoituksia lukuun ottamatta kristillisistä päiväkodeista ei juuri muualla ole saatavilla 

tietoa. Tämä asianlaita laski ilmeisen haasteen tutkielmani teoreettisen viitekehyksen laadin-

nalle. Kristillisiä päiväkoteja käsittelevän tutkimuskirjallisuuden puuttuessa jouduin rakenta-

maan teoriaosan yhdistelemällä ja soveltamalla esimerkiksi kristillisistä kouluista ja kristilli-

sestä kasvatuksesta saatavilla olevaa tietoa päiväkodin toimintaympäristöön. Koulujen maail-

mankatsomuksellista perustaa koskevan tiedon käyttäminen tarkastelussa tukena oli silti rele-

vanttia, koska kristillisillä päiväkodeilla ja kouluilla on yhtäläinen arvopohja ja maailmankat-

somukselliset lähtökohdat. Yksi keskeisimmistä lähdekirjoistani onkin ollut Kirsti Saaren 

vuonna 2009 valmistunut väitöskirja Dialogisuus ja kohtaaminen, jossa Saari on tutkinut kris-

tillisten koulujen toimintakulttuuria kasvatussuhteen näkökulmasta. Tutkimuksessa oli mukana 
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seitsemän kristillistä koulua eli suunnilleen puolet maamme kaikista kristillisistä kouluista. Saa-

ren tutkimus on ollut toistaiseksi ainoa lajissaan. Tilanne kertookin siitä suuresta tarpeesta, joka 

tämän aihealueen tutkimukselle eittämättä on.  
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3 TUTKIMUSPÄIVÄKODIN TOIMINTAKULTTUURIN LÄHTÖKOH-

TIA 

Tutkimukseni tarkastelun keskiössä on kristillisen päiväkodin toimintakulttuuri kasvatuskäy-

täntöineen ja toimintatapoineen. Ennen tutkimuspäiväkodin käytäntöjen kuvaamista on kuiten-

kin tärkeää tuntea teoreettista taustaa ja tietää, minkälaiselle kasvatusfilosofialle päiväkodin 

varhaiskasvatus perustuu. Kuten aikaisemmin johdannossa ja myöhemmin tutkimustehtävän 

esittelyssä käy selväksi, tutkimuksellinen mielenkiinto kohdistuu kristillisten päiväkotien maa-

ilmankatsomusluonteeseen ja sen ilmentymiin arjen kasvatustyössä. Tämän luvun tehtävänä on 

piirtää yleiskuvaa kristillisen päiväkodin toimintakulttuurista teoriassa, jotta kuvausta voitaisiin 

käyttää apuna tarkasteltaessa myöhemmin tutkimuspäiväkodin toimintakulttuuria käytännössä. 

Aluksi esittelen tutkimuspäiväkodin. 

3.1 Tutkimuspäiväkoti esittäytyy 

On tullut aika esitellä tämän tutkimuksen kohteena ja tapahtumapaikkana ollut päiväkoti. Päi-

väkodin tunnistamisen vaikeuttamiseksi olen joutunut häivyttämään kuvauksesta yksityiskohtia 

sekä jättämään joitakin asioita kokonaan kertomatta. Varovaisuus johtuu osaksi siitä, että tut-

kimuksessani mukana oli vain yksi päiväkoti. En harkinnutkaan useamman päiväkodin mukaan 

kutsumista tutkimuksen tekotavasta johtuen. 

Tutkimuspäiväkoti oli yksityinen, yhteiskristillisen kannatusyhdistyksen ylläpitämä kristillinen 

päiväkoti. Päiväkoti oli ollut toiminnassa vasta muutaman vuoden tutkimukseni alkaessa. Päi-

väkodissa toimi 28-paikkainen lapsiryhmä, joka oli suunnattu noin 3–5 -vuotiaille lapsille. Päi-

väkodin kasvatushenkilöstöön kuului neljä kasvattajaa: kaksi lastenhoitajaa sekä kaksi lasten-

tarhanopettajaa, joista toinen toimi lisäksi päiväkodin johtajana. Heidän lisäkseen ryhmässä 

työskenteli pari päiväkotiapulaista ja erityisavustaja, ja ajoittain siellä vieraili myös kasvatus-

alan opiskelijoita ja työelämään tutustujia. 

Tutkimuspäiväkodin päiväjärjestys ja viikko-ohjelma olivat samankaltaisia kuin useimmissa 

päiväkodeissa. Päiväkoti oli avoinna maanantaista perjantaihin. Päiväkodin ovet avattiin aa-

muisin puoli kahdeksalta. Aamu oli rauhoitettu lasten omille leikeille ja lasten kanssa juttelulle. 

Aamupala tarjottiin kahdeksan ja puoli yhdeksän välillä. Ohjattu toiminta käynnistyi yhdek-
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sältä. Ensin pidettiin aamupiiri ja heti sen jälkeen toimintatuokiot: päivästä riippuen joko mu-

siikkia, liikuntaa, askartelua, viisivuotiaille suunnattuja ”viskaritehtäviä” tai raamattutuokio. 

Tuokiotoiminnan päätyttyä vuorossa oli ulkoilu. Ulkoilun jälkeen kokoonnuttiin yhteiseen ruo-

kapiiriin, ja yleensä ruokailu päästiin aloittamaan yhdentoista nurkilla. Ruokailusta pienimmät 

lapset siirtyivät päiväunille viereiseen ”nukkariin” ja isommat jäivät päivälevolle ryhmätilaan. 

Lepohetken jälkeen oli aikaa leikeille ja muille touhuille. Kahdelta oli välipala ja sen jälkeen 

vielä tovi vapaata leikkiä ennen kuin lähdettiin jälleen pihalle, mistä lapset haettiin kotiin vii-

meistään kello viiteen mennessä. 

3.2 Toimintakulttuuri ja varhaiskasvatussuunnitelma 

Päiväkotikulttuuri on suomalaisen kulttuurin eräs osakulttuuri, varhaiskasvatuksen valtakult-

tuuri sekä yksi lapsuuden kulttuureista (Kalliala, 2015, 18). Jokaisessa päiväkodissa on kuiten-

kin enemmän tai vähemmän omanlaisensa toimintakulttuuri. Toimintakulttuuri voitaisiin mää-

ritellä lyhyesti päiväkodissa vallitsevaksi yhteiseksi ajattelu- ja toimintamalliksi. Päiväkodin 

toimintakulttuuri on useista tekijöistä muodostuva kokonaisuus. Uusien varhaiskasvatussuun-

nitelmaperusteiden mukaan siihen vaikuttavat olennaisesti valtakunnallisissa perusteissa ja pai-

kallisissa suunnitelmissa määritellyt arvot ja periaatteet, työtä ohjaavien normien samoin kuin 

varhaiskasvatuksen tavoitteiden tulkinnat, oppimisympäristöt, pedagogiikka ja pedagogiset toi-

mintatavat, käytännön toiminnot päivärytmeineen, yhteistyö eri muodoissaan, vuorovaikutus ja 

ilmapiiri, henkilöstön osaaminen, ammatillisuus ja kehittäminen, johtamisrakenteet ja -käytän-

nöt sekä työn organisointi, suunnittelu, toteutus ja arviointi. Päiväkodin toimintakulttuuri kos-

kettaa kaikkia sen yhteen kokoamia lapsia ja aikuisia, ja kaikki he myös osaltaan vaikuttavat 

toimintakulttuurin muotoutumiseen. Päiväkotiyhteisön tapa toimia muovautuu ajan mukana yh-

teisön käymässä vuorovaikutuksessa. Toimintakulttuuria voi ja tulee päiväkodissa arvioida ja 

kehittää. Kaikkien työtapojen tulee olla lapsen kehitystä ja oppimista tukevia sekä pedagogisesti 

perusteltuja. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, 28.) 

Toimintakulttuurin käsite on moniulotteinen, mutta se voi tuoda järjestystä hajanaisilta näyttä-

viin tapahtumiin ja terävöittää päiväkodin moninaisten käytäntöjen tarkastelemista käsitteelli-

sesti. Toimintakulttuurien osalta päiväkodeissa eletään parhaillaan murrosvaihetta. Tässä mur-

roksessa uskonto-, katsomus- ja kulttuuriperintökasvatuskin asemoituvat ja määrittyvät osin 

uudelleen. Päiväkotien toimintakulttuurin muotoutumiseen vaikuttavat yhtäältä yhteiskunnalli-

set ja kulttuuriset tekijät (makrotaso), ja toisaalta taas päiväkotiarjessa toteutetut käytänteet ja 
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prosessit (mikrotaso). (Ubani, 2015, 82.) Yhteistä kristillisille päiväkodeille ja kouluille on nii-

den kristillinen toimintakulttuuri, johon yhtenäisyyttä tuovat erityisesti yhteinen kristillinen 

maailmankatsomus, ihmiskäsitys sekä arvopohja (ks. Saari 2009, 11). 

Tarkastelen seuraavissa luvuissa tutkimuspäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelmaa siltä osin 

kuin siinä kuvataan päiväkodin kristillisen kasvatuksen painotusta, maailmankatsomuksellisia 

lähtökohtia ja arvoja sekä toimintakulttuuria edellä ilmaistuista näkökulmista. Mukana kuljetan 

myös muuta lähdekirjallisuutta tuomaan tarkasteluun teoreettista syvyyttä. Tarkastelun tarkoi-

tuksena on hahmottaa sitä perustusta, jolle käytännön kasvatustyö tutkimuspäiväkodissa lähtö-

kohtaisesti rakentuu. Tutkimukseni toteutus-aikavälillä päiväkodissa oli käytössä lukuvuoden 

2012–2013 varhaiskasvatussuunnitelma. Suunnitelman uuden version valmistelutyö oli aluil-

laan, mutta tuotos ei ennättänyt valmistua kenttätyöni aikana. 

Päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelmia voi verrata koulujen opetussuunnitelmiin. Tavoitelta-

vaa on, että kaikki käytännöt rakentuisivat suunnitelmaan kirjatuista tavoitteista käsin. Toimin-

takulttuuri olisi silloin yhtäpitävä arvoihin ja kasvatuspäämääriin nähden. (Ks. Saari, 2009, 10.) 

Käytännössä tilanne on melkoisen paljon monimutkaisempi. Koulujen opetussuunnitelmia on 

Suomessa tarkasteltu esimerkiksi kolmella eri tasolla: kirjoitettuna, toteutuneena ja koettuna 

opetussuunnitelmana. Kirjoitettu opetussuunnitelma on edeltäpäin laadittu dokumentti opetuk-

sen tavoitteista, sisällöistä ja arvioinneista. Toteutunut suunnitelma ilmentää opettajan ratkai-

suja tuoda kirjoitettu suunnitelma käytäntöön. Koettu opetussuunnitelma puolestaan todentaa 

oppilaiden opetuksesta lopulta omaksumia asioita. Opetuksen ja suunnitelman onnistuneisuutta 

voidaan arvioida vertaamalla eri tasojen vastaavuutta. Edellä kuvattujen kolmen tason lisäksi 

on huomionarvoista vielä mainita piilo-opetussuunnitelma. Sillä tarkoitetaan virallisen suunni-

telman ulkopuolelle jäänyttä ainesta, joka kuitenkin opitaan tai omaksutaan koulussa. Tämä 

aines palautuu usein koulun kulttuuriin, toimintatapoihin, arvoihin ja asenteisiin sekä toimintaa 

ja käyttäytymistä ohjaaviin kirjoittamattomiin normeihin ja sääntöihin. (Lindén & Autio, 2011, 

35–36.) 

Tulee ymmärtää, että varhaiskasvatussuunnitelmateksti luo päiväkodin ”toivottua todelli-

suutta” (Kalliala, 2015, 21). Juhlalliselta kuulostavat sanat ja toisaalta teot jokapäiväisen arjen 

keskellä voivat jäädä kauaksi toisistaan. Päiväkodeissa yleisesti noudatetaan monia ääneen lau-

sumattomia sääntöjä, ehkä ihan huomaamatta. Kuilu tavoitteiden ja käytäntöjen välillä voi olla 
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paikoin syvä. Katson kuitenkin, ettei edellä sanottu tee suunnitelmassa sanotun merkitystä tyh-

jäksi, vaan ennemminkin kutsuu kasvattajia tarkistamaan periaatteensa ja käytäntönsä. 

Tutkimuspäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma antaa muun ohella tietoa päiväkodin maail-

mankatsomuksellisista lähtökohdista ja arvoista, joiden tunteminen on avuksi käytännön kas-

vatustyön periaatteiden ymmärtämiseksi (vrt. Saari, 2009, 35). Päiväkodin toimintaa hallitsee 

kristillinen arvomaailma, jonka perustana on Raamattu. Kristillisestä maailmankatsomuksesta 

nouseva ihmiskäsitys näkee jokaisen ihmisen ainutlaatuisena ja arvokkaana, Jumalan luomana 

ja lunastamana yksilönä sekä Jumalan rakkauden kohteena. (Tutkimuspäiväkodin vasu 2012–

2013, 3–4, 17.)7 

3.3 Tutkimuspäiväkodin yhteiskristillinen toimintakehys 

Kun puhutaan kristillisestä päiväkodista, jokaisella luultavasti herää jonkinlainen mielikuva 

siitä, mitä tuon päiväkodin kasvatus on. Perustellusti voidaan myös tehdä se hypoteesi, että 

ainakin tuon kasvatuksen tulee olla kristillistä. Kristillisyydestä puhuminen kristillisyyttä sen 

tarkemmin määrittelemättä on kuitenkin teologisessa mielessä vähintäänkin epämääräistä ja jät-

tää kuulijalle (tässä tapauksessa lukijalle) huomattavasti tulkinnanvaraa. Tieteellinen tutkimus 

kaipaa tarkkuutta käsitteiden käytössä. Kristillisyyttä on niin monenlaista. 

Otetaan esimerkki Suomen tilanteesta. Kuten aiemminkin todettiin, täällä kristillisyys on esiin-

tynyt tyypillisimmin luterilaisessa muodossaan suomalaisista valtaosan kuuluessa evankelislu-

terilaiseen kirkkoon. Vaikka tämä tuntuisi antavan varsin yhtenäisen kuvan suomalaisesta kris-

tillisyydestä, on huomattava, että kristillisyys on jo luterilaisuuden sisälläkin hyvin kirjavaa. 

Kirkon piirissä vaikuttaa eri herätysliikkeitä (rukoilevaisuus, herännäisyys, evankelisuus, les-

tadiolaisuus sekä ns. viides herätysliike) sekä joitakin muita, uudempia liikkeitä. Näidenkin si-

sällä voi vielä olla erilaisia opillisia ryhmiä tai järjestöjä: esimerkiksi lestadiolaisuudessa eri 

suuntia on jopa kymmenkunta, tosin monessa niistä kannattajien määrä on hyvin marginaalinen. 

(Suomen Ev.lut. kirkko, 2014.) Evankelisluterilaisen kirkon ja sen herätysliikkeiden lisäksi 

Suomessa toimii useita muita kristillisiä kirkkoja ja yhteisöjä, kuten ortodoksinen ja roomalais-

katolinen kirkko sekä luterilaisuuden tavoin protestanttisten kirkkojen piiriin kuuluvat hellun-

taiherätys, vapaakirkko, adventismi, baptismi, metodismi ja pelastusarmeija, joita Suomen 

                                                 
7 Varhaiskasvatussuunnitelman lyhennän lähdeviitteissä tilan säästämiseksi yleisessä käytössä olevalla vasu-ly-

henteellä, mutta lähdeluettelosta se löytyy nimellä Tutkimuspäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma. 
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oloissa on kutsuttu myös protestanttisiksi vähemmistöiksi tai vapaiksi suunniksi (Uskonnot 

Suomessa, 2014). Oma lukunsa ovat lisäksi ne pienet, paikalliset seurakunnat, jotka ovat kaik-

kiin edellisiin sitoutumattomia. Jokaisella yhteisöllä on omat opilliset korostuksensa ja tapa-

kulttuurinsa – ja silti ne kaikki edustavat kristinuskoa. 

Kristillisen päiväkodin teologiset lähtökohdat vaativat siten tarkempaa määrittelyä. Kristillisten 

koulujen opetussuunnitelmissa kristillisyys on useimmiten määritelty sitoutumiseksi uskontun-

nustuksiin (Saari, 2009, 49, 58). Myös tutkimuspäiväkotia ylläpitävä yhdistys on nimennyt kris-

tillisyyden lähtökohdaksi apostolisen uskontunnustuksen8, jonka yhdistys katsoo ilmaisevan tii-

vistetysti sen raamatullisen ilmoituksen ytimen, joka yhdistää kaikkia kristittyjä. Tunnustusten-

välisyys onkin yksi keskeisimpiä tunnuspiirteitä sekä kristillisten päiväkotien että koulujen toi-

mintakulttuureissa. Ne eivät siis edusta näkemyksillään tai toiminnallaan jotakin tiettyä tunnus-

tuskuntaa, vaan ovat teologiselta perustaltaan yhteiskristillisiä. Vaikka kristillisten päiväkotien 

ja koulujen joukossa on muutamia seurakuntien ylläpitämiä yksiköitä, myös osa niistä on il-

moittanut toimivansa yhteiskristillisellä periaatteella. (Esim. Saari, 2009, 3–6, 49–50.) Yhteis-

kristillisyys on niin ikään tutkimuspäiväkodin kristillisyyden perustana. Yhteiskristillisyyden 

käsitettä avataan yksikön varhaiskasvatussuunnitelmassa toteamalla päiväkodin pitäytyvän 

kristillisyydessään sillä alueella, minkä ymmärretään olevan kaikille kristityille yhteistä alaa. 

Näin ollen päiväkodissa ei esimerkiksi opeteta tai oteta kantaa minkään kirkkokunnan opillisiin 

painotuksiin, vaan niiden opettaminen jätetään suosiolla kotien ja seurakuntien asiaksi. Tällä 

valinnalla osoitetaan kunnioitusta erilaisia kristillisiä näkemyksiä kohtaan ja luodaan yhteyttä 

eri taustoista tulevien kristittyjen välille. (Tutkimuspäiväkodin vasu 2012–2013, 6–7, 17.) 

Tässä kohdin lienee paikallaan selvittää yhteiskristillisyyden ja ekumenian eroa, sillä molem-

missa niissä tavoitellaan kristittyjen yhteyttä, mutta eri merkityksessä. Ekumeniasta on puhuttu 

monenlaisissa asiayhteyksissä, jopa uskontodialogina, mutta klassisessa muodossaan ekumenia 

on merkinnyt kristikunnan sisäistä yhteistyötä ja pyrkimystä yhtenäisyyteen (Pajunen, 2010, 

30–31; Suomen ekumeeninen neuvosto, 2015). Ekumenia onkin useimmiten järjestäytynyttä ja 

                                                 
8 Minä uskon Jumalaan, Isään, Kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan Luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan 

ainoaan Poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pila-

tuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, 

astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, Kaikkivaltiaan, oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä 

ja kuolleita, ja Pyhään Henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksiantamisen, ruu-

miin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. (Apostolinen uskontunnustus, ks. esim. Katekismus.) 



39 

 

kirkkojen välisiin suhteisiin keskittyvää toimintaa yhteiskristillisyyden ollessa vapaamuotoi-

sempaa, joko tunnustuksetonta tai herätyskristillistä yhteistoimintaa, josta vastaavat yleensä yk-

sittäiset kristityt tai paikallisseurakunnat. Siinä missä ekumenialla tähdätään kristillisen kirkon 

näkyvään ykseyteen maailmassa ja pyritään yhteensovittamaan kirkkojen opillisia näkemyksiä, 

yhteiskristillisyys katsoo, että todellinen yhteys on uskovien keskenään jakamaa sydämen yh-

teyttä Kristuksessa. Tällöin opillisista eroavuuksista keskustelua, saati kiistelyä, ei koeta hedel-

mällisenä, vaan sen sijaan painotetaan yhteistä uskonelämää, jossa yhteisellä rukouksella, evan-

kelioinnilla ja lähetystyöllä on keskeinen sija. Yhteiskristillisyyttä voidaan kutsua myös alli-

anssikristillisyyden nimellä. (Pajunen, 2010, 31.) 

Yhteiskristillinen henki on nähtävissä esimerkiksi evankelikaalisessa kristillisyydessä. Maail-

manlaajuisesti tarkastellen kolmannen aallon kristilliset koulut ovat tyypillisesti olleet taustal-

taan evankelikaalisia (Saari, 2009, 8–9). Saari (2009, 8) on tunnistanut myös suomalaisten kris-

tillisten koulujen opetussuunnitelmien näkemyksissä tähän suuntaan viittaavia piirteitä, vaikka 

evankelikaalisuutta – tai evankelioivaa herätyskristillisyyttä, mitä nimitystä Suomessa on myös 

käytetty (ks. esim. Heino, 2002, 54) – ei ole suunnitelmissa erikseen mainittu. Evankelikaalisen 

kristillisyyden, evankelikalismin, taustalla on kristillisten tunnustuskuntien rajat ylittävä, etu-

päässä protestanttisten kirkkojen keskuudessa vaikuttanut evankelikaalinen liike (Saari, 2009, 

8). Se ei muodosta omaa kirkkokuntaansa, vaan toimii eri kirkkojen sisällä. Liike on laaja ja 

sen ajattelu varsin monimuotoista, mutta joitakin keskeisiä periaatteita voidaan silti nimetä. 

Yleensä liikkeen piirissä on puolustettu kristinuskon keskeisiä perusoppeja sekä perinteisiä 

kristillisiä arvoja ja moraalikäsityksiä, joista maallistuneen yhteiskunnan ja liberaalin kristilli-

syyden on katsottu liiaksi etääntyneen. Samoin on korostettu Raamatun arvovaltaa ja usein kir-

jaimellista tulkintaa, pelastuksen mahdollisuutta yksin Jeesuksen sovitustyön kautta, henkilö-

kohtaisen uskonratkaisun tarvetta, pyhityselämää ja uskoa, joka ilmenee myös teoissa, sekä ih-

misten evankelioimisen tärkeyttä ja kiireellisyyttä, sillä Jeesuksen takaisin tulemisen uskotaan 

olevan lähellä. (McGrath, 2000, 164–165; Smart, 2005, 392–398.) 

Kristillisyyden määrittely tarjoaa tutkimuspäiväkodin toiminnoille tulkinnallisen viitekehyksen 

ja merkityshorisontin (vrt. Ubani, 2015, 84–85). Päiväkodin ilmaiseman kristillisyyden koh-

dalla tulee kuitenkin muistaa, että päiväkodin rooli on toinen kuin seurakunnilla. Niin myös 

päiväkodin yhteiskristillisyys tai evankelikaaliset vaikutteet eivät merkitse kaikkea samaa, mitä 

jossakin muualla. 
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3.4 Maailmankatsomus ja merkitysnäkökenttä kasvatuksessa 

Kristillinen päiväkoti voidaan määritellä maailmankatsomuspäiväkodiksi, sillä sen antama kas-

vatus perustuu erityiseen maailmankatsomukselliseen järjestelmään. Tässä luvussa selvitän, 

mitä maailmankatsomuksella tarkoitetaan ja miten käsite liittyy kasvatukseen. Seuraavissa lu-

vuissa kuvaan kristillisen päiväkodin maailmankatsomuksellista perustaa sekä toimintaehtoja 

maailmankatsomuksellisena päiväkotina. 

Useissa kielissä maailmankatsomuksen käsite on tuntematon, mutta suomenkielessä sitä on 

käytetty muun muassa kuvaamaan ihmisen kokonaiskäsitystä todellisuuden olemuksesta ja ar-

vosta. Hirsjärvi (1985, 80–83) on luonnehtinut maailmankatsomusta kokonaisuutena, joka 

koostuu käsityksistä, uskomuksista, arvoista ja normeista koskien ihmistä, yhteiskuntaa ja 

muuta luontoa (ks. Kuvio 1). Uskomukset ja käsitykset johtavat Hirsjärven jäsentelyssä maail-

mankuvaan, jonka ulottuvuuksia ovat ihmiskuva sekä kuva yhteiskunnasta ja muusta maail-

masta. Arvot ja normit puolestaan heijastuvat ihmiseen, yhteiskuntaan ja luontoon kohdistuviin 

ihanteisiin sekä keinoihin, joilla näihin ihanteisiin pyritään. Tässä esiteltyä käsiterakennetta ha-

vainnollistetaan oheisessa kuviossa. 

 

Kuvio 1. Maailmankatsomus Hirsjärven (1985, 82) mukaan. 



41 

 

Maailmankatsomus voi perustua erilaisiin uskontoihin, aatteisiin tai filosofioihin. Jokaisella ei 

välttämättä ole erityistä, tietoisesti omaksuttua ja jäsentynyttä maailmankatsomusta, mutta jo-

kaisella meistä on jonkinlainen näkemys siitä ympärillä olevasta maailmasta, jota nimitämme 

todellisuudeksi, lainausmerkeissä tai ilman. Tästä ymmärryksestä käsin myös tarkastelemme 

elämää ja teemme valintoja (vrt. Ahteenmäki-Pelkonen, 1993, 91). Samalla tavoin kasvatuskin 

tapahtuu aina jonkinlaisen katsomusperspektiivin pohjalta, olipa se sitten tiedostettua tai ei. 

Maailmankatsomuksellisuus ei siis ole jotakin, joka koskettaisi vain kristillistä päiväkotia, vaan 

katsomusulottuvuus on läsnä missä tahansa kasvatustilanteessa, missä tahansa päiväkodissa. 

Kristillisessä päiväkodissa asiaan vain on kiinnitetty erityistä huomiota päiväkodin julkilausu-

tun katsomuksellisen toimintakehyksen vuoksi. 

Kysymykset olemassaolosta (ontologia), tiedosta (epistemologia), arvoista (aksiologia) sekä 

tarkoituksesta ja päämäärästä (teleologia) ovat virittäneet tieteenfilosofiassa perusteellista poh-

dintaa. Näiden kysymysten pohtiminen on kuitenkin olennaisen tärkeää myös käytännön kas-

vatustyötä tekevälle. Erityisesti se, millaiseksi kasvattaja ymmärtää ihmisen ja kasvatustehtä-

vän, ovat Halmeen (2010, 20) mukaan kasvatustyön keskeisimpiä kysymyksiä: Millainen lapsi 

on perusolemukseltaan? Mitkä ovat kasvatuksen ihanteet ja kasvun päämäärät? Entä missä 

määrin kasvatusta voidaan pitää välttämättömänä, mahdollisena tai oikeutettuna? (Ks. myös 

Ahteenmäki-Pelkonen, 1993, 28–29; Hirsjärvi, 1985, 95–96.) Se, mitä näistä kysymyksistä aja-

tellaan, heijastuu kasvatuskäytäntöihin ja määrää kasvatuksen suunnan. Erilaiset maailmankat-

somukset ja ihmiskäsitykset saavat kasvatuksen sisällöt, menetelmät ja päämäärät näyttämään 

erilaisilta ja antavat kasvatukselle siten omanlaisensa luonteen. Kasvatustavoitteiden asettami-

nen edellyttää käsitystä hyvästä ja arvokkaasta ihmiselämästä; tahdotaanhan lapsille kasvatuk-

sessa välittää kaikkein arvokkain. (Puolimatka, 2010, 27–30.) 

Asiaa voidaan tarkastella myös merkitysnäkökentän käsitteen avulla. Merkitysnäkökenttä (hori-

zon of significance) on Taylorin esiin nostama käsite, jolla voidaan kuvata sitä merkitysten 

näköalaa, joka ihmisen eteen avautuu, kun hän miettii, mikä tarkoitus kaikella on (ks. esim. 

Taylor, 1995). Kasvattaja on vastaavien kysymysten äärellä pohtiessaan kasvatuksen ja sen 

kautta välittämiensä asioiden arvoa ja mielekkyyttä. Puolimatkan (2010) mukaan kasvatus voi-

daan ymmärtää karkeasti ajatellen kahdella tavalla: joko tietyn, annetun merkitysnäkökentän 

pohjalta, tai ilman sitä tapahtuvana prosessina. 
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Ensimmäisessä tapauksessa kasvatuksen perustaksi siis otetaan jokin ennalta annettu ja itsenäi-

nen merkitysnäkökenttä, esimerkiksi kristillinen maailmankatsomus. Minuuden rakentaminen 

ja elämän eheytyminen toteutuvat tällöin arvonäkökulman varassa. Ihminen ei luo arvoja. Arvot 

ovat olemassa ihmisestä riippumatta ja määräävät sen, mikä on tärkeää ja arvokasta. Ne antavat 

elämälle tarkoituksen. Arvojen alkuperästä tosin on erilaisia käsityksiä. Jotkut ajattelevat, ettei 

arvojen alkuperää pystytä selittämään, toiset taas etsivät arvojen olemassaololle selitystä josta-

kin ihmiskunnan suuresta kertomuksesta. (Puolimatka, 2010, 31–33, 37–42.) 

Kokonaan toisena vaihtoehtona on näkemys, jonka mukaan kasvatus ymmärretään ilman itse-

näistä merkitysnäkökenttää. Kasvatus sopeutetaan tällöin joko yhteiskunnassa vallitsevien ar-

vostusten, yksilöllisten mieltymysten, tieteellisen tiedon, käytännönkokemusten tai avoimen 

keskustelun suuntaamana, tai lapsen annetaan kasvaa täysin ”vapaana luomuksena” ilman oh-

jaavia periaatteita. Koska arvoja pidetään ihmisten keksintönä, niistä voidaan neuvotella ja so-

pia, tai voidaan jopa valita vapaasti. (Emt. 33, 133–134.) 

Pohjimmiltaan tässä on kyse kahdesta ratkaisevasti erilaisesta tavasta hahmottaa todellisuutta. 

Puolimatkan (2010, 241) oma näkemys on, ettei minuuden rakentuminen näyttäydy mielek-

käänä ilman yksilöiden valinnoista riippumatonta merkitysnäkökenttää. Vaikka tässä tutkimuk-

sessa kasvatuksen ajatellaan tapahtuvan ihmisestä riippumattoman merkitysnäkökentän va-

rassa, myönnetään myös se realiteetti, että kasvatus on samalla myös kulttuurinen ilmiö. 

3.5 Kristillisen päiväkodin maailmankatsomus ja ihmiskäsitys 

Kristillisessä kasvatuksessa kasvattajalla tulee Hirsjärven (1985, 146) mukaan olla selkeä ja 

Raamatun mukainen ihmiskäsitys, jota hän voi soveltaa työssään joko tietoisesti tai tiedosta-

matta. Kristillisessä päiväkodissa todellisuutta tulkitaan kristilliseen maailmankatsomukseen 

pohjautuvista perusolettamuksista käsin. Kasvatusta voidaankin tällöin kuvata termillä trans-

formatiivinen (ks. Saari, 2009, 15, 47). 

Kristillinen kasvatusfilosofia on käsitteenä erittäin laaja käsittäen useita eri suuntauksia ja kou-

lukuntia (ks. esim. Puolimatka, 1996, 31–39). Niiden vertaileva tarkastelu ei ole tämän tutkiel-

man puitteissa mielekäs tai edes mahdollinen tehtävä. Sen sijaan oleellista on huomata, miten 

tutkimuspäiväkodin ajattelu paikantuu; tähän vaikuttavat erityisesti tutkimuspäiväkodin teolo-
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giset lähtökohdat. Koska päiväkoti on sitoutunut yhteiskristillisyyteen, kristillisyyden sovellus-

ten päiväkodissa tulisi olla eri suunnista tulevien kristittyjen näkökulmasta yleisiä ja yhteisiä. 

Siispä esitän tiivistetyn ja kokoavan kuvauksen keskeisimmistä perusajatuksista, joihin kristin-

uskon mukainen ajattelu tavallisesti nojaa ja joita tutkimuspäiväkodin näkemys tukee. 

Puolimatkan (2008, 16, 18) mukaan kristillinen kasvatusfilosofia rakentuu ensi sijassa kolmen 

kristillisyydessä perustavanlaatuisen opin varaan. Nämä ovat oppi luomisesta, syntiinlankee-

muksesta ja lunastuksesta. Maailmankaikkeuden alkuperä ja olemassaolo saa selityksensä Raa-

matussa, joka on kristinuskon pyhä kirja ja uskon perusta. Välittömästi Raamatun alkulehdiltä 

löytyvässä luomiskertomuksessa osoitetaan Jumalan luoneen maailman, kaiken näkyvän ja nä-

kymättömän, niin aineellisen, henkisen kuin hengellisenkin todellisuuden, myös ihmisen. Maa-

ilmassa ilmenevän kaikenlaisen pahuuden taas käsitetään olevan seurausta syntiinlankeemuk-

sesta, joka on kristillisyyden piirissä ymmärretty historialliseksi tapahtumaksi. Raamatun ope-

tuksen mukaan jokainen on tehnyt syntiä ja rikkonut Jumalan tahtoa. Ihminen on rikkomustensa 

vuoksi erossa Jumalasta ja tarvitsee näin ollen pelastusta. Synnin alaisuudessa ihminen ei kui-

tenkaan itse pysty auttamaan itseään, vaan pelastus riippuu täydellisesti Jumalan armosta ja 

anteeksiantamuksesta. Kristinuskon ydinsanoma kulminoituukin opissa lunastuksesta. Jumala 

itse tuli ihmiseksi Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa ja kuoli ristillä sovittaakseen ihmiskun-

nan syntivelan. Itse kunkin valittavaksi jää, ottaako hän Jumalan valmistaman pelastuksen vas-

taan omassa elämässään. (Puolimatka, 1996, 30–31; Puolimatka, 2008, 46, 53–54.) 

Kristillisen kasvatuksen perustana on kristillinen ihmiskäsitys. Kristillisen ihmiskäsityksen pe-

rustana taas on Jumalan Raamatussa antama ilmoitus siitä, mikä on ihminen. Tästä syystä kris-

tillistä ihmiskäsitystä voidaan myös pitää sangen pysyvänä. (Hirsjärvi, 1985, 139.) Ihminen 

käsitetään kokonaisuudeksi, jonka muodostavat henki, sielu ja ruumis (emt., 143–144). Kristil-

lisen kasvatuksen tavoitteena on lapsen kokonaisvaltainen kohtaaminen (Muhonen & Tirri, 

2008, 63; Saari, 2010, 104). Juutalais-kristillisessä perinteessä korostetaan, että Jumala on luo-

nut ihmisen omaksi kuvakseen (Imago Dei). Tämä seikka määrittää perustavalla tavalla ihmisen 

olemuksen. Jumalan luomistyönä ihmisen arvo on mittaamaton ja ihmiset ovat keskenään 

kaikki samanarvoisia. Jumalan kuva ilmenee jokaisessa ihmisessä omailmeisellä tavalla, mikä 

antaa alustan ihmisten välisen erilaisuuden kunnioittamiselle. Kasvatettava nähdään ainutker-

taisena yksilönä, persoonana, joka omana itsenään tuo näkyviin jotakin ainoalaatuista Jumalan 

äärettömästä persoonasta. Kasvatuksen pyrkimyksenä on vaalia sekä lähentyä ihmisessä olevaa 

Jumalan kuvaa ja auttaa lasta siten löytämään itsensä. Kasvatusprosessia ei siksikään voida 
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määritellä tiukasti, vaan se pysyy luonteeltaan avoimena. Lapsesta ei voi eikä pidä yrittää muo-

kata kasvattajan kopiota. (Esim. Puolimatka, 2011, 252.) 

Kristillistä ihmiskäsitystä voidaan hahmottaa myös ihmisen kolmena suhteena: suhteena Juma-

laan, lähimmäisiin sekä luomakuntaan (Hirsjärvi, 1985, 141). Jumalasuhde on koko ihmiskä-

sityksen perustava lähtökohta. Vaikka kristillisellä kasvatusajattelulla onkin tiettyjen piir-

teidensä osalta nähtävissä yhtymäkohtia moniin muihin kasvatusfilosofioihin, kristilliselle ih-

miskäsitykselle erityislaatuista on nimenomaan siinä kuvattu Jumalan ja ihmisen välinen suhde. 

Jumalan kuvaksi luotuna ihminen on kutsuttu elämään yhteydessä Luojaansa. Kuitenkin kukin 

saa ja joutuu itse ratkaisemaan suhteensa Jumalaan. (Emt., 139–142.) Uskoa ei voi synnyttää 

kasvatuksen avulla, vaan se on Jumalan antama lahja ihmiselle. Se, mitä kasvattaja voi tehdä, 

on johdattaa kasvatettava Jumalan Sanan äärelle ja puhuteltavaksi. (Muhonen & Tirri, 2008, 

67, 78.) Se, millainen ihmisen suhde Jumalaan on, heijastuu hänen muihinkin elämänsuhtei-

siinsa. Synti vääristää suhdetta Jumalaan, lähimmäisiin ja koko luomakuntaan. Ihminen vie-

raantuu itsestä ja toisista. Syntien anteeksiantamus kuitenkin korjaa yhteyden jälleen. (Puoli-

matka, 2009, 46.) Anteeksianto ja uuden alkamisen mahdollisuus avaavat kasvatukseen ja koko 

elämään suurenmoisen toivon näköalan (Ahteenmäki-Pelkonen, 1993, 31; Saari, 2009, 41–42). 

Yksilöllisyyteen kuuluu erottamattomasti yhteys toisiin. Vastuu lähimmäisistä kytkeytyy ihmi-

sen kykyyn kommunikoida ja ymmärtää toista, vaikka toinen onkin itsestä erillinen ja erilainen. 

(Saari, 2009, 42.) Myös tutkimuspäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma (2012–2013, 4) näkee 

ihmisen vastuullisena yksilönä. Lisäksi siinä katsotaan, että ihmiset voivat yhdessä toimia oi-

keudenmukaisuuden toteutumiseksi maailmassa (vrt. Räsänen, 2008, 288). Ihmisellä on vapaa 

tahto, jonka mukaan hän voi toimia, mutta vapauteen liittyy myös vastuuta. Raamatun mukaan 

ihminen on vastuussa teoistaan ja tekemättä jättämisistään Jumalalle. Raamattu myös antaa läh-

tökohdan oikean ja väärän määrittelylle, sillä Jumala on Sanassaan ilmoittanut, mikä on hyvää 

ja mikä pahaa. Kymmenen käskyä9, kultainen sääntö10 ja rakkauden kaksoiskäsky11 tiivistävät 

kristillisen etiikan keskeisen sisällön ja päämäärän: kaiken ydin on rakkaus Jumalaa ja lähim-

                                                 
9 1. Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Sinulla ei saa olla muita jumalia. 2. Älä käytä väärin Herran, Jumalasi nimeä. 

3. Pyhitä lepopäivä. 4. Kunnioita isääsi ja äitiäsi. 5. Älä tapa. 6. Älä tee aviorikosta. 7. Älä varasta. 8. Älä lausu 

väärää todistusta lähimmäisestäsi. 9. Älä tavoittele lähimmäisesi omaisuutta. 10. Älä tavoittele lähimmäisesi puo-

lisoa, työntekijöitä, karjaa äläkä mitään, mikä hänelle kuuluu. (Ks. esim. Katekismus.) 
10 ”Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille.” (Ks. Raamattu, Matt. 7:12.) 
11 ”Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” (Ks. Raamattu, Matt. 22:37–40.) 
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mäisiä kohtaan. (Saari, 2009, 54–56.) Jotta toista voisi aidosti kunnioittaa ja rakastaa, on arvos-

tettava myös itseään (emt., 188). Hyvistä aikeista ja teoista huolimatta ihminen toimii tietoisesti 

ja tahattomasti myös väärin. Kenestäkään ei tule kasvatuksen avulla täydellisen hyvää. Ihminen 

on rajallinen ja niin on kasvatuskin. Lapsen kasvu ja kehitys silti velvoittavat kasvattajaa kas-

vattamaan – ja kasvamaan myös itse. (Ahteenmäki-Pelkonen, 1993, 30–31.) 

Raamatun ajan kreikankielessä esiintyi neljä rakastamista tarkoittavaa sanaa (agape, philia, 

eros, storge), jotka edelleenkin ovat käytössä ja joilla kaikilla on oma merkityksensä. Rakkau-

den muodoista korkein on agape, jolla kristinuskossa kuvataan Jumalan rakkautta syntistä ih-

mistä kohtaan. Agape -rakkaus ei riipu millään muotoa rakkauden kohteen ominaisuuksista tai 

aikaansaannoksista. Se on pyyteetöntä ja ehdotonta rakkautta, anteeksiantamusta ja hyväksyn-

tää. (Esim. Saari, 2009, 117.) Yhtä täydelliseen rakkauteen ei ihminen voi koskaan kyetä, mutta 

sitä kohti hänen kristillisen näkemyksen mukaan tulisi kuitenkin katsoa. 

Frankena näkee, että agape-rakkauden ajatus ja käsite ovat myös kasvatuksellisesti valideja. 

Agapismi on yksi keskeinen eettinen suuntaus, jossa ideaalina on, että rakkaus yhdessä oikeu-

denmukaisuuden ja tasapuolisuuden kanssa ilmenisi toiminnassa ja sen ehdoissa täyttäen kaikki 

eettiset ihanteet. (Frankena, 1973, 56–59.) Agape-rakkautta lapseen voidaankin pitää ihanteena, 

jota myös kasvattajan on hyvä tavoitella. Muhonen ja Tirri (2008, 74–76) vertaavat sitä opetta-

jan pedagogiseen rakkauteen. Vaikkei kyse olekaan täysin samasta asiasta (pedagoginen rak-

kaus ei ole välttämättä Jumalan vaikuttamaa tai yhtä epäitsekästä kuin agape), molempia yhdis-

tää rakkaus lasta kohtaan hänen itsensä vuoksi. Pedagoginen rakkaus merkitsee opettajan am-

matillista ja tietoista sitoutumista tekemään työtä rakastaen ja lapsen parasta etsien. 

3.6 Maailmankatsomuksellista ainesta läpäisyperiaatteella 

Päiväkodeilla on oikeus valita varhaiskasvatuksensa lähtökohdaksi jokin erityinen pedagoginen 

tai kasvatusfilosofinen suuntaus, tai erityinen maailmankatsomus. Kun kasvatus tällä tavoin 

perustuu osin vaihtoehtoisiin ratkaisuihin, päiväkodissa sovellettavasta toimintafilosofiasta eri-

tyisine kasvatustavoitteineen ja arvoineen on tärkeää antaa riittävästi tietoa vanhemmille. Päi-

väkodin kuuluu varhaiskasvatussuunnitelmassaan kertoa varhaiskasvatuksen yksikkökohtai-

sista lähtökohdista ja niiden huomioimisesta päiväkotiarjessa. Samoin tulee kuvata, minkälaisia 

erityispiirteitä ja painotuksia kyseisessä toimintaympäristössä on. (Varhaiskasvatussuunnitel-

man perusteet, 2005, 7–9, 41–45; vrt. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, 58.) 
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Kristillisen päiväkodin toimintakulttuurin perusedellytyksenä on toiminnan läpinäkyvyys (ks. 

Saari, 2009, 11). Muiden päiväkotien tavoin kristillisen päiväkodin perustehtävänä on vastata 

lasten päivähoidosta ja varhaiskasvatuksesta. Kasvatusta kristillisessä päiväkodissa ohjaavat 

valtakunnalliset lait, asetukset ja linjaukset sekä varhaiskasvatuksen kuntakohtaiset strategiset 

linjaukset. 

Kristillinen kasvatus ja siihen liittyen kristinuskon perusasioiden välittäminen tapahtuvat tutki-

muspäiväkodissa niin kutsutulla läpäisyperiaatteella. Läpäisyperiaate on käsitteenä ehkä pa-

remmin tunnettu esi- ja perusopetuspuolella. Erityiseen maailmankatsomukseen opetuksensa 

perustaville opetuksenjärjestäjille, kristilliset koulut mukaan luettuna, on suotu mahdollisuus 

toteuttaa tällä periaatteella kyseessä olevaan maailmankatsomukseen perustuvia arvoja, tietoja, 

taitoja ja valmiuksia painottavaa opetusta eri oppiaineissa ja oppimiskokonaisuuksissa (ks. Pe-

rusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, 2014, 94). Vastaavasti erityiseen maailmankatso-

mukseen perustuvassa esiopetuksessa katsomuksellinen aines voi täydentää esiopetussuunni-

telman perusteisiin kirjattuja yleisiä tavoitteita ja keskeisiä sisältöalueita, kunhan se ei muuta 

mainittuja kirjauksia tai ole niiden kanssa ristiriidassa (Esiopetuksen opetussuunnitelman pe-

rusteet, 2014, 52–53). 

Päiväkodin tehtävänä ei ole opettaa oppiaineita, vaan tarjota lapselle alustavasti välineitä ja 

valmiuksia perehtyä ympäröivään maailmaan ja sen monimuotoisiin ilmiöihin. Tätä tarkoitusta 

varten varhaiskasvatuksessa on nimetty kuusi keskeistä sisällöllistä orientaatioita: matemaatti-

nen, luonnontieteellinen, historiallis-yhteiskunnallinen, esteettinen, eettinen sekä uskonnollis-

katsomuksellinen orientaatio (ks. myös luku 2.2.2). Eri orientaatiot edustavat erilaisia suhtau-

tumis- ja suuntautumistapoja asioihin ja ilmiöihin, mutta yhdessä ne voivat toisiaan täydentäen 

muodostaa johdonmukaisen kokonaisuuden, jolloin lapselle syntyy monipuolinen, eheä ja ko-

konaisvaltainen kuva ympäröivästä maailmasta. Sisältöorientaatiot toimivat kasvattajalle 

eräänlaisena kehyksenä suunnitella ja toteuttaa varhaiskasvatusta. Kasvattajalle on annettu va-

paus valita ja soveltaa toiminnassa eri orientaatioihin kuuluvia sisältöjä siten kuin hän parhaaksi 

katsoo kulloisessakin tilanteessa ja ympäristössä. Huomioon tulisi ottaa lapsen ikä ja kehitys-

vaihe, yksilölliset tarpeet, kokemukset ja kiinnostuksenkohteet, lapsiryhmä sekä paikallinen 

toimintaympäristö ja -olosuhteet. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2005, 26–27.)12
 

                                                 
12 Maininnat ja kuvaukset eri orientaatioista on poistettu varhaiskasvatussuunnitelman uudemmasta (2016) versi-

osta. 
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Kristillisessä päiväkodissa on sallittua tuoda sisällöissä näkyviin kristillisen toimintaympäris-

tön ja -kulttuurin mukaisia piirteitä. Kristillisen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma laadi-

taan valtakunnallisten perusteiden pohjalta, mutta varhaiskasvatuksen keskeisiä sisältöjä tar-

kastellaan kristillisestä maailmankatsomuksesta käsin päiväkodin ominaisluonteen mukaisesti 

(vrt. Saari, 2009, 16–19). Tutkimuspäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelmasta käy ilmi, että 

päiväkoti on sisällyttänyt sisältökuvauksiin kristillistä painotusta ja tulkintaa; toisiin enemmän 

ja toisiin vähemmän. Esimerkiksi matemaattisen orientaation kuvauksessa julkilausuttua kris-

tillistä sisältöpainotusta on tuskin ollenkaan. Sen sijaan luonnontieteellisessä orientaatiossa 

kristillistä tulkintaa on jo enemmän mukana: ihminen nähdään osana Jumalan luomaa ekosys-

teemiä ja lasten toivotaan oppivan kunnioittamaan Jumalan luomaa luontoa ja huolehtimaan 

sen hyvinvoinnista. Ihmisen katsotaan kantavan vastuuta omasta hyvinvoinnistaan. (Tutkimus-

päiväkodin vasu 2012–2013, 16.) 

Eniten maailmankatsomuksellista ainesta ja tulkintaa sisältyy kuitenkin eettiseen ja uskonnol-

lis-katsomukselliseen orientaatioon. Tutkimuspäiväkodin eettisen kasvatuksen kerrotaan pitä-

vän sisällään kiittämisen, anteeksipyynnön ja anteeksisaamisen opettelemista, erilaisuuden hy-

väksymistä sekä syyn ja seurauksen välisen yhteyden hahmottamista, joilla kehitetään lapsen 

kykyä empaattisuuteen. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2005, 28–29) ehdotettuja 

teemoja, kuten oikeaa ja väärää, hyvää ja pahaa, totuutta ja valhetta samoin kuin oikeudenmu-

kaisuutta, tasa-arvoa ja kunnioitusta ilmaistaan käsiteltävän sekä keskustellen että erilaisten 

laulujen, kertomusten, näytelmien tai pöytäteatterin keinoin. Aikuisen tehtävänä on ohjata lasta 

kuuntelemaan ja kunnioittamaan toisia, opastaa tunteiden tunnistamisessa ja itsensä ilmaisemi-

sessa toisia loukkaamatta ja olla apuna lasten riitojen selvittelyssä. Tutkimuspäiväkodin sään-

töjen todetaan pohjautuvan kristilliseen etiikkaan. Päiväkodin koko työyhteisön on määrä toi-

mia hyvien vuorovaikutussuhteiden mallina. Lapsen erilaisten tunnekokemusten käsittelyyn 

pyritään luomaan turvalliset puitteet: voidaan jutella, lukea aihetta sivuavia kirjoja tai vaikka 

rukoilla. Lapsen esittämille kysymyksille ja pohdinnoille halutaan tehdä tilaa ja niihin pyritään 

vastaamaan rehellisesti ja avoimesti, samalla lapsen ikä ja kehitysvaihe huomioon ottaen. (Tut-

kimuspäiväkodin vasu 2012–2013, 17.) 

Tutkimuspäiväkodin uskontokasvatukseen puolestaan luetellaan kuuluvan Raamatun kerto-

musten käsittelyä esimerkiksi kerronnan, draaman, nukketeatterin, kirjojen ja runojen muo-

dossa, hengellisiä lauluja ja opetuksia, tutustumista lähetys- ja avustustyöhön sekä kirkkovuo-

den varrella vastaantuleviin juhlapyhiin ja niiden perinteisiin.  Ruoan siunaaminen ja rukoukset 
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katsotaan niin ikään osaksi päiväkodin uskontokasvatusta. Lapselle suodaan mahdollisuus hil-

jaisuuden kokemiseen ja hiljentymiseen, mikä luonnistuu vaikkapa päiväkodin aamuhetken yh-

teydessä, johon mukaan voidaan tuoda Raamatun kertomus, jokin hengellinen opetus, laulu tai 

rukous. Vastaavasti lasta halutaan rohkaista ja antaa hänen kokea iloa ja riemua yhdessä toisten 

kanssa. Tätä seuraakin päiväkodin suunnitelmaan kirjattu huomio, että lapsi saa olla lapsi. Lo-

puksi vielä muistutetaan, että myös hengellisessä kasvatuksessa ensisijainen vastuu on vanhem-

pien. Perheiden näkemykset ja toiveet otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon päiväkodin 

uskontokasvatuksessa. Päiväkoti on halukas kunnioittamaan perheiden vakaumusta uskontoa ja 

elämänkatsomusta koskettavissa kysymyksissä sekä luomaan heihin luottamukselliset suhteet. 

Aikuisten antaman esimerkin katsotaan toimivan lapsille mallina luontevasta ja suvaitsevasta 

suhtautumisesta erilaisuutta ja monikulttuurisuutta kohtaan. (Tutkimuspäiväkodin vasu 2012–

2013, 17–18.) 

Kun kaikki tämä on sanottu, on tärkeää huomata, ettei päiväkodin kristillisyys ole vain tai edes 

ensi sijassa yksittäisiin toimintahetkiin sidottua. Kristillinen kasvatus voi tapahtua missä ta-

hansa toiminnassa ja olemisessa arjen keskellä. Esimerkkinä tästä päiväkodin varhaiskasvatus-

suunnitelmassa mainitaan pukemistilanteet, joissa kasvattajan tulkitaan lasta auttaessaan ja kan-

nustaessaan välittävän lempeällä asenteellaan kristillistä ilmapiiriä. Samalla tavoin esimerkiksi 

arvoihin ja normeihin liittyvien kysymysten käsittelyn on määrä tapahtua lapsen arkielämän eri 

tilanteissa. (Tutkimuspäiväkodin vasu 2012–2013, 7, 17.) Kristillisen päiväkodin kristillisyy-

dessä on ennen kaikkea kyse kasvatuksen arvopohjasta. Kristillisyys ei näin ollen erotu muusta 

elämästä erilliseksi saarekkeeksi, vaan on yhteydessä kaikkiin elämän alueisiin (ks. Saari 2009, 

11). 

3.7 Kristillisen kasvatuksen eettiset ehdot 

Kasvattajalla on pedagogiseen valtaan perustuva auktoriteettiasema suhteessa kasvatettavaan, 

ja sen tähden kasvattajan toiminnan edellytetäänkin olevan eettistä, kasvatettavan etua ajattele-

vaa sekä tämän omaa ajattelua tukevaa. Yksisuuntaista ja harhaanjohtavasti yksinkertaistavaa 

toiseen ihmiseen vaikuttamista kutsutaan indoktrinaatioksi. Termi voitaisiin suomentaa esimer-

kiksi jonkin asian iskostamiseksi. Indoktrinaation kaltaista piilovaikuttamista voi esiintyä myös 

kasvatuksessa. Käsitteellä on kielteinen sävy, eikä sitä pidetä hyväksyttävänä toimintatapana. 

(Hellström, 2010, 50–51.) Perusmääritelmän mukaan indoktrinaatiossa kasvatettavat ohjataan 

omaksumaan jokin uskomus tai näkemys ilman, että he tietävät, millä perusteella uskomusta 
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pidetään pätevänä (Puolimatka, 1996, 153). Tilannetta voidaan arvioida tarkastelemalla kasva-

tuksen tai opetuksen sisältöä, menetelmiä, tarkoituksia, vaikutuksia sekä vallankäyttöä. 

Otan lähemmän tarkastelun alle sisältökriteerin, sillä se tarttuu kristillisten päiväkotien olemas-

saolon oikeutuksen kannalta kiintoisaan kysymykseen: Onko katsomuksellista ainesta sisältävä 

kasvatus indoktrinaatiota? Kaikkien uskonnollisesti, poliittisesti ja maailmankatsomuksellisesti 

sitoutuneiden käsitysten opettamista saatetaan pitää indoktrinoivana, koska niitä ei katsota voi-

tavan varmuudella osoittaa todeksi (esim. Flew, Puolimatkan 1996, mukaan). 

Uskonnollista kasvatusta on puolustettu joko kiistämällä indoktrinaation väistämättömyys kas-

vatuksessa tai vastaavasti korostamalla juuri sitä (Muhonen & Tirri, 2008, 70). On esimerkiksi 

esitetty, että uskonnollista kasvatusta voidaan toteuttaa siten, että kasvatettavalle annetaan sa-

malla mahdollisuus itsenäiseen ajatteluun ja kritiikkiin (emt.). Puolimatka vuorostaan huomaut-

taa kaiken inhimillisen tiedon olevan maailmankatsomuksellisesti sitoutunutta, joten hän näkee 

Flewin esittämän väittämän johtavan lopulta kaiken opetuksen pitämiseen indoktrinaationa. 

Sen vuoksi hän valitseekin päinvastaisen lähestymissuunnan aiheeseen: mikäli opetuksessa ei 

käy ilmi sen maailmakatsomuksellista, moraalista tai poliittista perustaa, kyse on indoktrinaa-

tiosta, koska tällöin kasvatettava ei voi arvioida opetusta siihen kuuluvassa katsomuksellisessa 

viitekehyksessä, eikä hän saa valmiuksia kehittää omaa maailmankatsomustaan ja arvomaail-

maansa. (Puolimatka, 1996, 154–155.) Jos kerran kasvatuksessa aina välitetään arvoja ja nor-

meja, on syytä toimia harkiten ja avoimesti, jolloin valinnat tulevat kaikille näkyviksi ja niitä 

myös voidaan tutkailla kriittisesti (Muhonen & Tirri, 2008, 70–71). 

Elämänsä alkutaipaleella lapsi tarvitsee aikuisen läsnäoloa, tukea ja ohjausta. Kasvattajan tulee 

huomioida lapsen tarpeet ja kunnioittaa hänen yksilöllisyyttään. Kasvatuksen tehtävänä on aut-

taa lasta löytämään itsensä sekä merkityksen elämälleen. Lapselle on annettava mahdollisuus 

tutustua myös eriäviin käsityksiin. (Muhonen & Tirri, 2008, 71.) Kasvatus perustuu käsitykseen 

arvokkaasta elämästä. Kasvatuksen tulee palvella kasvatettavan oman elämän arvoa. Ihmistä 

tulee aina kohdella päämääränä, ei milloinkaan välineenä joidenkin muista lähtökohdista mää-

räytyvien intressien saavuttamiseksi. Kasvattajan tehtävänä on johdattaa lapsi arvokkaisiin toi-

mintoihin, jotka kehittävät monipuolisesti hänen toimintavalmiuksiaan sekä mahdollistavat 

mielekkään elämän (Puolimatka, 2010, 25, 28). 
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Lapsi havainnoi ja oppii kaiken aikaa toimiessaan ja ollessaan vuorovaikutuksessa erilaisissa 

paikoissa ja tilanteissa. Jotta lapselle syntyisi monipuolinen, eheä ja kokonaisvaltainen kuva 

ympäröivästä maailmasta, kasvattajan on varmistettava, että lapsi saa välineitä ja valmiuksia 

ympäristön ja ilmiöiden kokemiseen sekä ymmärtämiseen. (Varhaiskasvatussuunnitelman pe-

rusteet 2005, 26.) Tutkimuspäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelmassa (2012–2013, 14) tiedos-

tetaan kasvattajan tekevän arvovalintoja siinä, miten lapsen luontaisia tutkimishaluja suunna-

taan ja mitä kohteita valitaan. Lapselle tahdotaan suoda mahdollisuus tutkia ennakkoluulotto-

masti kaikkea, mistä hän on itse kiinnostunut. 

3.8 Tutkimuspäiväkodin kasvatusperiaatteet ja arvopohja 

Lapsen oikeuksista kumpuava varhaiskasvatuksen yleinen arvopohja sekä keskeiset periaatteet 

ja kasvatuspäämäärät on esitetty Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2005, 12–13), ja ne 

ovat voimassa myös kristillisessä päiväkodissa. Niiden lisäksi ja niitä syventäen tutkimuspäi-

väkoti on määritellyt omat arvolähtökohtansa, joita kuvaan nyt tässä tarkemmin. 

Päiväkodin toiminta-ajatus on ilmaistu varhaiskasvatussuunnitelmassa. Tutkimuspäiväkoti pi-

tää tavoitteenaan turvallisen päivähoitopaikan ja laadukkaan varhaiskasvatuksen tarjoamista 

lapsille. Tutkimuspäiväkodin toimintaa ohjaavat kasvatusperiaatteet on johdettu kristillisestä 

maailmankatsomuksesta ja ihmiskäsityksestä. Kantavina periaatteina päiväkodin kasvatuksessa 

ovat itsensä, toisten ja elinympäristön kunnioittaminen. Itsensä kunnioitus pitää sisällään hyvän 

itsetunnon, terveydestä huolehtimisen ja terveet elämäntavat, joita päiväkodissa tahdotaan vaa-

lia ja kehittää. Toisten kunnioitus puolestaan merkitsee muidenkin ihmisten ainutlaatuisuuden 

ja arvon näkemistä. Käytännön tasolla se ilmenee hyvien tapojen, kohteliaisuuden ja suvaitse-

vaisuuden oppimisena. Tahto kunnioittaa ja varjella elinympäristöä saa lisäksi huomioimaan 

kestävän kehityksen, kierrättämisen ja luontokasvatuksen, jotka päiväkoti liittää kristityn vas-

tuuseen viljellä ja varjella maata, jota hän elääkseen hyödyntää. (Tutkimuspäiväkodin vasu 

2012–2013, 4, 7.) 

Päiväkodissa tahdotaan vaalia kaikin puolin hyvää kasvu- ja oppimisympäristöä sekä myön-

teistä, kiireetöntä, turvallista ja kannustavaa kasvatusilmapiiriä. Lapsuutta halutaan suojella ja 

lapsen kasvua ja kehitystä tukea kokonaisvaltaisesti, jotta lapsi voisi kasvaa sellaiseksi yksi-

löksi kuin hänet on luotu ja tarkoitettu. Tutkimuspäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelmassa 

painotetaan, että lapsen on lupa olla päiväkodissa oma itsensä, ja jokainen ihminen on omana 
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itsenään arvokas ja tärkeä. Lapsen arvo ei riipu hänen käytöksestään tai ulkoisista piirteistään. 

Lapsen arvo pyritään tunnustamaan käytännön tilanteissa, joissa arvon antaminen merkitsee 

esimerkiksi lapsen yksilöllisten ominaisuuksien huomioon ottamista aina lapsi kohdattaessa tai 

suunniteltaessa ja ohjattaessa toimintaa. Pienryhmätoimintaa pidetään sen tähden suuressa ar-

vossa. Lisäksi toimiva kasvatuskumppanus perheiden kanssa nähdään erityisen tärkeänä. Lap-

sen hyvinvoinnin katsotaan kumpuavan perusturvallisuudesta. Tärkeänä pidetään sitä, että lapsi 

voisi tuntea olonsa päiväkodissa turvalliseksi ja hyväksytyksi sekä pystyisi suhtautumaan 

myönteisesti ja luottavaisesti elämään. Varhaiskasvatussuunnitelmassa peräänkuulutetaan ai-

kuisten aitoa läsnäoloa. Toiminnassa arvostetaan lapsilähtöisyyttä ja tunnustetaan leikin tärkeys 

lapsuusiässä. (Tutkimuspäiväkodin vasu 2012–2013, 4–6, 17.) 

Tutkimuspäiväkoti pitää kristilliseen maailmankuvaan pohjautuvia eettisiä arvoja vahvana pe-

rustana kasvattaa lapset vastuuntuntoisiksi. Tavoitteena on, että lapsi oppisi ymmärtämään niin 

oman kuin toistenkin ihmisarvon. Samoin lapsen toivotaan oppivan erottamaan oikean ja vää-

rän. Lapset ohjataan kunnioittamaan elämää ja toinen toisiaan erilaisina yksilöinä. Kunnioituk-

sen opettelu ulotetaan sekä tuttuihin että vieraisiin ihmisiin. Päiväkodissa opetellaan toimivia 

vuorovaikutustaitoja, mihin liittyen suunnitelmassa tuodaan esille tunnekasvatuksen merkitys. 

Kaikki lapsen kokemat tunteet hyväksytään. Samalla tunne nimetään ja mietitään keinoja tun-

teiden ilmaisuun itseä ja toisia vahingoittamatta. Kasvattajat asettavat lapsille rajat ja opastavat 

ratkaisemaan ristiriitatilanteita. Kiusaamistilanteisiin päiväkodissa puututaan systemaattisesti. 

(Emt., 5–6, 8.) Avoimuus, luottamus ja toinen toisensa tukeminen nähdään tärkeänä myös työ-

yhteisön keskuudessa. Kasvattajan työhön tavallaan kuuluu oman epätäydellisyyden hyväksy-

minen ja virheiden myöntäminen, mutta samalla siihen kuuluu myös vastuun ottaminen asioi-

den korjaamisesta sekä omasta ammatillisesta kehittymisestä. (Emt., 4, 7.) 

3.9 Suhteiden kasvatusta ja kohtaamisen pedagogiikkaa 

Niin kuin aiemmin todettiin, kristillisen päiväkodin omaleimaisuus liittyy ennen muuta päivä-

kodin maailmakatsomuksellisiin lähtökohtiin, ei niinkään erityisiin pedagogisiin ratkaisuihin 

(ks. Saari, 2009, 56), jotka puolestaan korostuvat esimerkiksi montessori-pedagogiikkaa pai-

nottavissa päiväkodeissa. Kristillisellä kasvatuksella ei ole erillistä didaktiikkaa eli opetusop-

pia, vaan siinä voidaan Räsäsen (2008, 288) mukaan vallan hyvin käyttää ja soveltaa olemassa 

olevia kasvatusmenetelmiä, kunhan lähestymistapa kunnioittaa ihmisarvoa, kasvatettavaa ja Ju-
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malaa. Sopivien menetelmien valinnassa oleellista on kasvattajan kokemus sekä tietämys lap-

sen kehitysvaiheesta ja kyvystä ymmärtää, lapsen kiinnostuksenkohteitakaan unohtamatta 

(Tamm, 2002, 182–183). Viimekädessä Tamm (2002, 183) kuitenkin pitää kasvattajan lasta ja 

kasvatustehtävää kohtaan ilmaisemaa asennetta käytettyä menetelmää merkitsevämpänä. Myös 

tutkimuspäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelmassa (2012–2013, 3–4) ilmoitetaan, että arjen 

kristillisyyden tulisi näkyä eniten juuri siinä, miten lapseen päiväkodissa suhtaudutaan. 

Kristillisten koulujen ja päiväkotien liiton verkkosivustolla tähdennetään, ettei niiden pedago-

giikan keskipisteenä ole uskonto tai uskontokasvatus, vaan lapsen persoonallisen kasvun tuke-

minen ja minuuden vahvistaminen. Lapsen minuuden kasvulle tarpeellisena pidetään laaja-alai-

sen ymmärryksen saamista maailmasta, ikä- ja kouluvuosien myötä monipuolistuvaa tieto- ja 

taitovarantoa sekä suotuisia asenteita. Suotuisilla asenteilla viitattaneen myönteiseen suhtautu-

miseen ihmisiä ja koko elämää kohtaan, minkä voidaan katsoa kumpuavan kristillisestä ihmis-

käsityksestä. Lapselle halutaan osoittaa, että hänen elämällään on ainutlaatuinen merkitys. (Ks. 

Kristillisten koulujen ja päiväkotien liitto, 2016.) 

Kristillisten päiväkotien ja koulujen kasvatuksessa on toki tunnistettavissa piirteitä, joita voi-

daan pitää luonteenomaisina juuri niiden toimintakulttuurille. Saari (2009, esim. 18) kertoo tut-

kimuksessaan mukana olleiden koulujen kasvatuksen painottuneen suhteisiin sekä vuorovaiku-

tukseen. Tällaista pedagogiikkaa on kristillisten koulujen opetussuunnitelmissa kutsuttu taval-

lisesti suhteiden kasvatukseksi tai kohtaamisen pedagogiikaksi. 

Suhteilla viitataan jo kertaalleen edelläkin luvussa 3.5 mainittuun kristinuskon mukaiseen aja-

tukseen ihmisen kolmesta perussuhteesta eli suhteesta Jumalaan, lähimmäisiin ja luomakun-

taan. Kasvatuksen avulla näitä kolmea suhdetta pyritään rakentamaan ja syventämään. Kohtaa-

minen puolestaan on lapselle kasvatussuhteessa mahdollisesti välittyvä tunne siitä, että hän on 

tullut tilanteessaan nähdyksi ja kuulluksi. Se on kokemus siitä, että on toiselle tärkeä ja arvokas. 

(Saari, 2009, 98.) Elämä kaikkineen näyttäytyy kohtaamisina (vrt. Saari, 2009, 57, 61). Koh-

taaminen on koko kasvatuksen ydin. Aina kun kaksi ihmistä kohtaa, kaksi elämäntarinaa kohtaa 

ja kietoutuu yhteen (Shortt, 2014, 14). Kasvatuksessa opetellaan kohtaamaan suhteen toinen 

osapuoli. Ihanteena voidaan pitää kohtaamisen kulttuuria. Kohtaavan toimintakulttuurin tun-

nuspiirteitä ovat esimerkiksi huolenpito, välittäminen, turvallisuus, avoin ilmapiiri, toisten ar-

vostaminen, hyväksyvä asenne ja keskustelu. Yhteyttä luovia arvoja ovat kunnioitus, tasa-ar-

voisuus, totuudellisuus, toisten huomioon ottaminen sekä empatiakyky (Saari, 2009, 174). 



53 

 

Kristillisten koulujen kasvatuksen suhteiden teoreettisessa tarkastelussa Saari (2009) on käyt-

tänyt apuna juutalaisen filosofi Martin Buberin (1878–1965) kasvatusajattelua, jossa kasvatus-

suhteen dialogisuudelle ja kasvatukselliselle kohtaamiselle on annettu keskeinen sija (ks. esim. 

Buber, 1999). Buberin kasvatusnäkemyksiin ei tämän tutkielman puitteissa ole kuitenkaan 

mahdollisuutta syventyä tarkemmin. Tutkielmani teoreettinen näkökulma on myös hieman toi-

nen kuin Saaren tutkimuksessa. 

Olen nyt tarkastellut kristillisen päiväkodin toimintakulttuurin perustaa ja luonut samalla ym-

märrystä tutkimuspäiväkodin maailmankatsomuksellisista ja kasvatuksellisista arvolähtökoh-

dista päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelman valossa. Seuraavaksi voidaankin lähteä matkalle 

tutkimuspäiväkotiin.  
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4 TUTKIMUSMATKALLA – TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tämä tutkimus on ollut pitkäkestoinen ja monivaiheinen prosessi, joka on saanut matkan var-

rella yhä uusia käänteitä. Kuvaan prosessia tutkimusmatkana, jonka keskeisimmät vaiheet nä-

kyvät alla olevassa kuviossa (ks. Kuvio 2). 

 

Kuvio 2. Tutkimusmatkan vaiheet pääpiirteissään. 

Tutkimusmatka sai alkunsa kiinnostuksestani tutustua lähemmin kristilliseen päiväkotiin sekä 

sen arvoihin ja kasvatustyöhön. Aloitin pro gradu -tutkielmani suunnittelun loppukesällä 2012 

ja samana syksynä suoritin maisterivaiheen opintoihini kuuluvan varhaiskasvatuksen syventä-

vän harjoittelun kristillisessä päiväkodissa. Harjoitteluni toimi eräänlaisena esitutkimuksena, ja 

olen sen jälkeen pitänyt enemmän ja vähemmän säännöllisesti yhteyttä kyseiseen päiväkotiin 

sekä tehnyt päiväkodissa muutamia lyhyitä sijaisuuksia. Tutkimukseni tiimoilta palasin päivä-

kotiin toukokuussa 2013 haastattelemaan päiväkodin silloista henkilökuntaa. Samalla sovin 

päiväkodin arjen havainnoinnista, jonka toteutin marraskuussa 2013. Koko prosessin ajan ta-

pahtumapaikkana on toiminut yksi ja sama päiväkoti. Tutkimukseni kenttätyö ei muodostunut 

yhtäjaksoisesta kentällä olosta, vaan useammasta vierailuista päiväkodissa. Kirjanpitoni perus-

teella olen laskenut käyneeni päiväkodissa asiassa tai toisessa kaikkiaan 52 päivänä aikavälillä 

elokuu 2012 – joulukuu 2013. Kun mukaan lasketaan sekä harjoittelujakso, sijaisuudet että tut-

kimuksentekoon välittömästi liittyvät visiitit, olen viettänyt kentällä kalenterini mukaan tarkal-

leen 366 tuntia.13 

Tässä luvussa keskityn tutkimusasetelman ja tutkimuksen kulun kuvaamiseen lähtien liikkeelle 

tutkimustehtävän ja tavoitteiden asettamisesta. Tavoitteista etenen tutkimuksen lähestymista-

                                                 
13 Tämän lisäksi olen tavannut päiväkodin henkilökuntaa kesinä 2013 ja 2014, jolloin minulle tarjoutui mahdolli-
suus osallistua yhdessä heidän kanssaan kristillisen päiväkodin henkilökunnalle suunnattuun kurssikokonaisuu-
teen. (Maksoin kurssille osallistumiseni itse.) Kesäkurssit syvensivät ymmärrystäni ja tietouttani kristillisen kas-
vatuksen perusteista ja tukivat tutkielmani kirjoittamista. 
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van, etnografian, määrittelyyn ja luonnehdintaan sekä esittelen esitutkimusvaiheen ja sisääntu-

loni kentälle. Sen jälkeen vuorossa on aineistonkeruun ja analyysin kuvaus.  Esittelen tutkimuk-

seni toteutuksen vaiheittain etenevänä kuvauksena tutkimusprosessin pääpiirteiden havainnol-

listamiseksi. Käytännössä kuitenkin nämä tutkimuksenteon eri elementit ovat jossain määrin 

limittyneet toisiinsa, joten todellisuudessa niitä ei voi aivan näin suoraviivaisesti erottaa omiksi, 

erillisiksi vaiheikseen (vrt. Kiviniemi, 2015, 74; Lappalainen, 2007b, 13; Rantala, 2006, 237). 

4.1 Tutkimustehtävä ja tutkimuksen tarkoitus 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkittavalle ilmiölle etsitään selitystä ja ymmärrystä. Kananen 

(2014, 49, 114) esittää tutkimuksenteon kiteytyvän suureen ”Mistä tässä on kyse?” -kysymyk-

seen. Tässä tutkimuksessa ihmettelyni liittyi siihen, mistä kristillisessä päiväkodissa on kyse. 

Tarkemmin sanottuna kyselen, mikä on se perimmäinen olemus, joka on tunnusomaista juuri 

kristilliselle päiväkodille, kenties yksinomaan sille. 

Tutkimuskysymyksenä on: Millä tavoin kristillisyys ilmenee tutkimuspäiväkodin toimintakult-

tuurissa? 

Lähtökohtani tutkimuspäiväkodin kristillisen toimintakulttuurin tarkasteluun on kasvatustie-

teellinen. Tutkimuskysymys haki pitkään lopullista muotoaan kysymyksen painopisteen vaih-

dellessa milloin enemmän päiväkodin arvoperustassa, milloin taas kasvatuksessa. Pelkästään 

kristillisyyteen keskittyvään syväluotaavaan analyysiin minulla ei kasvatustieteeseen rajoittu-

van koulutukseni puolesta olisi riittäviä edellytyksiä. Havaittavan toiminnan tasolla pitäytyvä 

tutkimus ilman taustalla vaikuttavien arvojen tunnistamista taas jäisi jotenkin pinnalliseksi. Aa-

vistelin, että olisi hedelmällisempää tarkastella kristillisyyttä suhteessa päiväkodin kasvatusteh-

tävään ja pohtia, minkä merkityksen kristillinen arvoperusta antaa käytännön kasvatustyölle. 

Käsitteet kristillinen ja päiväkoti ovat tutkimuksessani siten erottamattomat. 

Kysymyksenasettelu saattaa kuitenkin herättää lukijan mielessä kysymyksiä: Mikä on se kris-

tillisyydeksi nimetty ilmiö, jota ollaan tutkimassa? Millä perusteella voidaan määritellä, mikä 

on kristillistä ja mikä ei? Ja edelleen: miten vetää raja sen välille, mikä tai minkälainen päivä-

koti on kristillinen ja mikä puolestaan ei ole? Tässä tutkielmassa tarkoitan kristillisillä päiväko-

deilla päiväkoteja, jotka ovat varta vasten profiloituneet toimimaan kristilliseltä arvopohjalta. 

Tutkimuspäiväkodin kristillisyyden tutkiminen ei sitä vastoin olekaan yhtä helposti ennalta 
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määriteltävissä: kyseessä olevaa ilmiötä ei tarkasti tunneta ja siksi sitä halutaankin tutkia. Aiem-

min luvussa 2.1 olen hahmottanut kristillisyyden laajaa kenttää ja erilaisia tapoja määritellä 

kristillisyys. Tämän tutkimuksen kannalta oleellisinta on, miten kristillinen päiväkoti itse mää-

rittelee itsensä. Tätä on avattu päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelmassa, jota olen niin ikään 

esitellyt edellä. Tuo tarkastelu osoitti, että kristillisen päiväkodin kristillisyydellä viitataan en-

nen kaikkea toiminnan arvoperustaan. Toisaalta kristillisyys täsmentyy yhteiskristillisyydeksi. 

Päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma toimiikin eräänlaisena karttana tutkimusmatkallani 

kristillisessä päiväkodissa, mutta varsinaiset päätelmät asiasta teen kentältä keräämäni aineiston 

perusteella. Ymmärrys rakentuu tutkimuspäiväkodin lähtökohdista käsin ja kasvattajien näke-

myksiä kunnioittaen. Koska kristillinen kasvatus, kuten kristillisyyskin, voidaan ymmärtää mo-

nin tavoin, pyysin kasvattajia kertomaan ja määrittelemään, miten he ovat käsitteen ymmärtä-

neet. Tämä tieto on ratkaisevan tärkeää, sillä sen voi katsoa vaikuttavan siihen, mitä tutkimus-

päiväkodin kristillinen kasvatus on käytännössä. Tutkimukseni on ymmärtävä ja kuvaileva, 

eikä se pyri yleistämään esitettyjä tutkimustuloksia kaikkiin kristillisiin päiväkoteihin. 

4.2 Etnografinen lähestymistapa päiväkotikontekstissa 

Miettiessäni, mikä lähestymistapa sopisi parhaiten asettamani tutkimustehtävän ratkaisuun, kat-

seeni kohta kääntyi etnografiseen tutkimukseen. Pidän etnografian valintaa tutkielmani lähes-

tymistavaksi perusteltuna, koska – kuten sanottua – suomalaisittain kristillisistä päiväkodeista 

tiedetään ylipäätään varsin vähän, minkä vuoksi tutkimuskohteesta kaivataan monipuolista ja 

yksityiskohtaista tietoa. Sitä juuri etnografinen tutkimus pystyy parhaimmillaan tarjoamaan. 

Tunnustettakoon kuitenkin totuuden nimessä, etten tuossa vaiheessa osannut kuvitellakaan, mi-

ten suuritöinen ja haastava, jos myös antoisa, valitsemani lähestymistapa olisi. 

Etnografinen tutkimus edustaa laadullista tutkimusta, jossa sillä onkin varsin pitkät perinteet. 

Etnografia juontaa juurensa vieraiden kulttuureiden tutkimuksesta, antropologiasta. Sittemmin 

sitä on alettu hyödyntää eri tieteenaloilla ja tutkimuskohteet ovat laajentuneet mitä erilaisimpien 

yhteisöjen, organisaatioiden ja ryhmien tutkimiseen lähellä ja kaukana. (Paloniemi & Collin, 

2015, 207.) Tämänkin takia etnografinen tutkimus on hyvin monimuotoista. Ylipäätään näke-

mykset siitä, milloin tutkimusta voidaan pitää etnografisena, vaihtelevat riippuen tieteenalasta, 

tutkijasta ja tutkittavasta kohteesta (Lappalainen, 2007b, 9). Etnografiselle tutkimukselle ei ole 

yhtä määritelmää, vaan sitä on kuvattu esimerkiksi tutkimusotteena, tiedonhankinnan strate-
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giana, tutkimisen tyylinä ja metodologiana. Tutkimusmatkallani etnografia on edustanut koko-

naisvaltaisesti tutkimuksen tekemistä ohjaavaa lähestymistapaa, joka on antanut puitteet tutki-

muksen menetelmällisille ratkaisuille ja toteutukselle aina raportointia myöten. 

Tutkimukseni asettuu osaksi kasvatustieteen piirissä toteutettua etnografista tutkimusta, jota 

kuvaava termi educational ethnography suomennetaan yleensä kasvatus- tai kouluetnografiaksi 

(ks. Lappalainen, 2007b, 12). Koulun sijaan tutkimuskontekstina toimii päiväkoti, joten ”päi-

väkotietnografia” olisi tässä tapauksessa kuvaavampi nimitys. Vaikka maailmalla kasvatukseen 

painottuvaa etnografista tutkimusta on tehty pari vuosikymmentä pidempään, Suomen kasva-

tuskentille se löysi tiensä niinkin myöhään kuin 1990-luvulla. Tutkimussuunta voimistui kui-

tenkin nopeasti ja esimerkiksi etnografisia väitöskirjoja on kirjoitettu jo useita. (Lahelma & 

Gordon, 2007, 18, 26–28.) Lahelman ja Gordonin (2007, 29) mukaan suomalaiselle kouluetno-

grafialle leimaavaa on ollut kiinnostus eroihin erityisesti sukupuolen näkökulmasta, tutkimuk-

sen kontekstualisointi koulutus- ja yhteiskuntapolitiikkaan, vertaileva ja poikkikulttuurinen ote 

sekä metodologisen keskustelun ja eettisen pohdinnan korostaminen. Joitakin luetelluista piir-

teistä voi tunnistaa tässäkin tutkimuksessa. 

Kasvatuslähtökohtiensa lisäksi tutkielmallani on aiheensa puolesta yhteistä alaa uskontoetno-

grafian kanssa, jossa kiinnostus kohdistuu uskonnollisten ainesten käsittelyyn osana erilaisissa 

ihmisyhteisöissä tapahtuvaa kulttuurista ajattelua ja toimintaa (ks. Kamppinen, 2004, 183; vrt. 

Opas, 2004). Tutkimuksessani uskontotieteelliset tai teologiset näkökohdat jäävät silti sivu-

juonteeksi, sillä olen laatinut tutkielmani kasvatustieteellisenä opinnäytetyönä. 

Tutkielmassani on piirteitä, jotka viittaavat vahvasti fenomenografiaan. Fenomenografiassa tut-

kimuskohteena ovat ihmisten käsitykset (ks. esim. Metsämuuronen, 2006, 228). Tutkimukses-

sani selvitän kristillisyyden ilmenemistä nimenomaan kasvattajien käsitysten kautta. En kuiten-

kaan tutki kasvattajien käsityksiä sellaisenaan, vaan osana tutkimuspäiväkodin toimintakulttuu-

ria sekä sen ilmentäjinä. 

Tutkimuksessani on myös useita tapaustutkimuksen piirteitä: kontekstisidonnaisuus, pyrkimys 

kohteen syvälliseen ymmärtämiseen, monimenetelmäisyys, tutkimuskohteen tiheä kuvaami-

nen… Etnografiassa onkin usein kyseessä jotakin tiettyä tapausta koskettava tutkimus (ks. Syr-

jälä, 1996, 9). Tutkittava tapaus voi olla joiltain osin muista erottuva, ainutkertainen, poikkeuk-
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sellinen tai aivan tavallinen (Saarela-Kinnunen & Eskola, 2015, 184; Syrjälä, 1996, 10). Kris-

tillistä päiväkotia voitaneen pitää erityistapauksena silloin, kun vertailukohteeksi otetaan kun-

nalliset päiväkodit; vaikka niiden välillä mitä ilmeisimmin on myös monia yhtäläisyyksiä. Toi-

siin kristillisiin päiväkoteihin verrattaessa tutkimuspäiväkoti ei oletettavasti erotu joukosta mer-

kittävästi eli sen voisi ajatella olevan tapauksena aika tavallinen. On toki huomattava, että kris-

tillisten päiväkotienkin välillä voi olla painotuseroja ja arki kussakin päiväkodissa muotoutuu 

omanlaisekseen kulloistenkin tilanteiden ja tekijöiden määräämissä tai sallimissa puitteissa. 

Niinpä tässä tutkimuksessa ilmenneitä seikkoja ei käy varauksettomasti yleistäminen koske-

maan kaikkia kristillisiä päiväkoteja. Tapaustutkimusta suoritetaan eri tieteissä eri tavoin ja eri 

nimillä; tapaustutkimuksen käsitettä itsessään käytetään harvemmin (ks. Syrjälä, 1996, 11). 

Tämä tekee tapaustutkimuksen määrittelystä sangen väljää ja epämääräistä. Voidaan jopa aja-

tella niin, että lähes kaikki kvalitatiivinen tutkimus onkin oikeastaan tapaustutkimusta (Eskola 

& Suoranta, 1998, 66; Metsämuuronen, 2006, 212). Kananen (2014, 133) on tiukempi esittäes-

sään, ettei tutkimus voi yhtä aikaa olla sekä etnografinen että tapaustutkimus. Tutkijan on va-

littava jompikumpi lähestymistapa. Silloin kun pääpaino on kohdekulttuurin mukana elämi-

sessä, tutkimusta voidaan pitää etnografisena. Näistä syistä olenkin päätynyt nimittämään tut-

kimustani lyhyemmin vain etnografiaksi. 

Etnografisessa tutkimuksessa tutkimuskohdetta kutsutaan kulttuuriksi. Kulttuuri on tällöin ym-

märrettävä laajasti. Kulttuurin käsitteen sisällä voidaan tarkastella periaatteessa mitä tahansa 

ihmisten muodostamaa ryhmää ja sen toimintaa. Tämän tutkimuksen kulttuurikontekstina on 

kristillinen päiväkoti. Päiväkodissa kohdataan monia erilaisia kulttuureja. Päiväkotiryhmään 

kuuluvat lapset ja heidän vanhempansa samoin kuin päiväkodin kasvatushenkilöstön jäsenet 

edustavat jokainen yhtä tai useampaa kulttuuriryhmää, mistä vain yhtenä esimerkkinä ovat hen-

kilöiden erilaiset seurakuntataustat. Samalla kun päiväkoti toimii eri kulttuurien kohtaamispaik-

kana, päiväkodilla vallitsee myös oma, erityinen päiväkotikulttuurinsa, jota voidaan kutsua päi-

väkodin toimintakulttuuriksi (ks. luku 3.2). 

Etnografiassa keskiössä ovat ihmiset ja heidän käyttäytymisensä. Etnografia merkitseekin sa-

nanmukaisesti ”ihmisistä kirjoittamista” (esim. Rantala, 2006, 220). Tässä tutkielmassa kirjoi-

tan ihmisistä, jotka vastaavat kristillisen päiväkodin tehtävien toteutumisesta käytännön tasolla: 

päiväkodin kasvattajista ja heidän näkökulmistaan. Kuten hyvin tiedetään, päiväkoti on paikka, 

jossa menee, tulee ja viivähtää paljon muitakin ihmisiä, ennen muuta lapsia ja heidän vanhem-

piaan. He ovat olennaisen tärkeä osa päiväkotiyhteisöä, ja myös heidän läsnäolonsa voi tuntea 
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tätä tutkielmaa lukiessa, mutta heidän näkökulmastaan en tällä kertaa kirjoita. Kaikkien osa-

puolten näkökulmien huomioiminen olisi ollut liian laaja tehtävä yhdessä opinnäytetyössä. 

Etnografisen tutkimuksen tieteenfilosofinen tausta on erityisen kirjava. Kasvatusympäristöihin 

sijoittuneiden etnografioiden ehkä keskeisimpänä orientaatioperustana on Syrjäläisen (1996, 

76) mukaan vaikuttanut symbolinen interaktionismi, joka lähtee oletuksesta, että kulttuuri muo-

vaa ihmisten käyttäytymistä. Käyttäytymisen ajatellaan olevan osin tietoista ja osin tiedostama-

tonta seurausta päätöksenteosta, jonka puolestaan esitetään perustuvan sosiaalisessa vuorovai-

kutuksessa muodostuneille tulkinnoille. Tähdellistä on se, minkälaisia merkityksiä ihmiset an-

tavat asioille ja tilanteille, koska tämän katsotaan ohjaavan heidän toimintaansa. (Metsä-

muuronen, 2008, 20.) Vaikka toiminnan lähtökohtien katsotaankin olevan kulttuurissa, toiminta 

toteutuu ihmisten kautta. Kulttuuri siis esittäytyy sitä edustavien henkilöiden, tässä tapauksessa 

kasvattajien, välityksellä (ks. Kananen, 2014, 59). Lähtökohtaisesti voidaan olettaa, että yksit-

täisten toimijoiden esiintyminen vastaa heidän kulttuuriaan eli he toimivat jokseenkin siten kuin 

heidän odotetaankin toimivan ja miten he kulttuurissaan ovat oppineet. Välttämättä näin ei kui-

tenkaan ole. Ihmisen käyttäytymisen taustavaikuttimet voivat olla moninaiset, eikä käytös ehkä 

kaikilta osin ole kulttuurin periaatteiden mukaista. Myös kulttuurin sisälle mahtuu variaatiota, 

mutta yleensä sen ajatellaan olevan mittasuhteiltaan vähäisempää kuin kokonaan eri kulttuurei-

den välillä. Mahdolliset tutkittavien väliset erot on silti tutkijankin otettava huomioon, sillä ne 

voivat näytellä yllättävänkin tärkeää osaa, kun luodaan ymmärrystä ilmiöstä. (Emt., 53–54.) 

Tässä tutkimuksessa ymmärrän tutkimuspäiväkodin kasvatuskäytäntöjen ilmentävän juuri tälle 

päiväkodille tyypillistä kristillistä kasvatus- ja päiväkotikulttuuria. Tutkimuksellinen mielen-

kiinto kohdistuu paitsi kasvattajien näkyvään toimintaan tutkimuspäiväkodissa, myös tähän toi-

mintaan kietoutuviin kulttuurisiin merkityksiin: Minkälaiset ”säännöt” kristillinen päiväkoti 

kontekstina asettaa kasvatustyölle? Mitä päiväkodissa tehdään ja miksi niin toimitaan? Mitkä 

eri tekijät vaikuttavat tutkittavaan ilmiöön ja mitä havaittujen tekijöiden keskinäisistä suhteista 

voidaan sanoa? Näin huomio kiinnitetään kulttuurin rakenteisiin, toimintaan ja prosesseihin, 

joita tunnistamalla pyrin muodostamaan kokonaiskuvan kulttuurista. (Kananen, 2014, 27, 50–

51, 53.) Kun tutkimuskohdetta tarkastellaan tällä tavoin kokonaisuutena, huomioon otettavia 

seikkoja on lukuisia. Usein tarkasteltava ilmiö kytkeytyy laajempiin asiakokonaisuuksiin: yk-

silö- ja yritystasosta yhteiskunnallisiin tai jopa maailmanlaajuisiin tekijöihin. Tutkija joutuukin 

tekemään rajauksia, jotta tutkimusongelma olisi hallittavissa. Syy-seuraussuhteiden selvittämi-

nen ja toteennäyttäminen on hyvin haastava, ellei mahdoton tehtävä ihmistieteissä (parempi 
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olisikin ehkä puhua merkitysyhteyksistä). Sitä vaikeampaa se on, mitä useampia tasoja tarkas-

teluun otetaan mukaan. (Emt., 56–58.) Tutkielmassani tarkastelu keskittyy ensi sijassa tutki-

muspäiväkodin viitekehykseen. Muita, ilmiötä mahdollisesti selittäviä taustatekijöitä tuon tie-

toon siinä määrin kuin tutkittavat ovat niitä esiin nostaneet. 

Etnografian perimmäisenä pyrkimyksenä on ymmärtää ihmisten toimintaa sekä siihen sisälty-

viä merkityksiä osana sitä kulttuuriympäristöä, jonka piirissä he ovat ja elävät (Rantala, 2006, 

217, 219). Etnografisen tutkimuksen perusedellytyksenä on, että tutkija viettää kohdekulttuurin 

parissa tietyn ajanjakson, joka voi kestää muutamasta viikosta useisiin kuukausiin tai jopa vuo-

siin. Etnografiassa uskotaan, että toista ihmistä voi aidosti ymmärtää vain elämällä mahdolli-

simman samanlaista elämää kuin tämä toinen. Siispä tutkija menee mukaan yhteisöön ja elää 

arkea yhdessä heidän kanssaan. (Kananen, 2014, 49, 56.) Eskola ja Suoranta (1998, 106) ovat 

luonnehtineet etnografiaa kokemalla oppimiseksi, jossa tutkija katselee, kuuntelee ja kyselee 

pyrkimyksenään tavoittaa tutkittavan yhteisön näkökulma maailmaan: mikä merkitys koetuilla 

asioilla ja tapahtumilla on kohderyhmään kuuluville? Kulttuuri ajattelu- ja toimintatapoineen 

avautuu sisältäpäin. Toiminnan lähtökohtien ymmärtäminen auttaa ymmärtämään myös itse 

toimintaa. Etnografisen tutkimuksen kannalta kiinnostavaa on, miten kulttuuriin kuuluvat hen-

kilöt itse tulkitsevat ympäristöään (Kananen, 2014, 59). Ilmiön ymmärrys saadaan toimijoiden 

avulla: haastattelemalla, havainnoimalla ja yhdessä kokemalla. 

Koska etnografisen lähestymistavan yhtenä kantavana voimana on oppia katsomaan maailmaa 

kohdeyhteisön silmin, on johdonmukaista sitoutua myös tutkimuksellisissa ratkaisuissa heidän 

ilmaisemiinsa maailmankatsomuksellisiin perusolettamuksiin. Mutta kuinka kristillinen maail-

mankatsomus taas istuu yhteen kvalitatiivisen tutkimuksen oletusten kanssa, joissa sekä tieto 

että todellisuus nähdään suhteellisena, tutkimuksen osapuolten subjektiivisista tulkinnoista riip-

puvaisena? Saaren (2009, 177) tavoin olen päätynyt ajattelemaan tutkimuksessani niin, että on 

yksi todellisuus, josta kuitenkin ihmisillä on vaihtelevia käsityksiä, erilaisista katsomiskulmista 

johtuen. Etnografisessa tutkimuksessa on siten alati läsnä (vähintään) kaksi näkökulmaa todel-

lisuuteen: tutkijan maailma (Etic) ja tutkittavan maailma (Emic) (Fetterman, 2010, 20–22; Ka-

nanen, 2014, 55–63). Kun vielä tutkittavia on enemmän kuin yksi, tutkija saa olla tarkkana. 

Tulkitessaan näkemäänsä oman maailmansa kautta tutkija päätyy helposti tulkintoihin, jotka 

eivät vastaa tutkittavien todellisuutta – tulkinta on siis virheellinen. Sen tähden on selvitettävä, 

miten asianomaiset hahmottavat todellisuuden. Tehtävänäni tutkijana on löytää ja kuvata tutki-
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muspäiväkodin Emic-maailma, sillä sen tunteminen on avainehto päiväkodin kasvatuskäytän-

töjen ymmärtämiselle. Voi kuitenkin kysyä, onko tämä mahdollista: voiko tutkija koskaan täy-

sin tavoittaa tutkittavien maailmaa? (Ks. representaation kriisi, luku 7.2.) 

4.3 Kentälle pääsy ja esitutkimus 

Kentän käsite on etnografiassa keskeinen. Perinteisesti kentällä on tarkoitettu sitä konkreettista 

paikkaa, yhteisöä tai instituutiota, jossa tutkimus tehdään. Kentällä olonsa aikana tutkijan on 

määrä oppia tunnistamaan tutkimuskohteelle ominaisia piirteitä sekä ymmärtämään, miksi yh-

teisössä toimitaan nähdyllä tavalla. Kentällä oleminen tarjoaa mahdollisuuden ilmiön syvälli-

seen ymmärtämiseen. (Rantala, 2006, 219.) Toisaalta tutkijan kenttää ei voi rajata johonkin 

tiettyyn paikkaan, vaan se kulkee kokemuksien muodossa tutkijan mukana kaikkialle. Atkinson 

(1992) on esittänyt etnografian kentän kolmivaiheisena prosessina: fyysisenä, kirjoitettuna ja 

tekstuaalisena kenttänä. Kenttä muotoutuu sitä mukaa, kun tutkija kirjoittaa havainnoistaan. 

Tutkimusta edeltävänä kesänä (2012) ajatukseni olivat askaroineet alituiseen tutkimusaiheen ja 

toteutustavan valinnassa. Kristillisen päiväkodin perustamiskaavailut kotipaikkakunnallani oli-

vat herättäneet kiinnostukseni kristillistä päiväkotia käsittelevän pro gradu -tutkielman tekemi-

seen; en vain tiennyt, miten lähtisin tutkimaan aihetta. Kaiken lisäksi ratkaistavana oli samaan 

aikaan toinenkin opiskelujen näkökulmasta suuri kysymys: nimittäin kasvatustieteen maiste-

rinopintoihini kuuluva varhaiskasvatuksen syventävä harjoittelu, jonka opiskelijalla oli vapaus 

suorittaa valitsemassaan paikassa. Tästä virisi ajatus, että nämä kaksi opiskelutehtävää voisi 

ehkä jotenkin yhdistää. Kesän kääntyessä syksyyn otin viimein yhteyttä erään kristillisen päi-

väkodin johtajaan kyselläkseni harjoittelupaikkaa päiväkodista. Paikka järjestyi ja pääsin aloit-

tamaan harjoitteluni jo seuraavalla viikolla. 

Seuraavien viikkojen aikana perehdyin kristillisen päiväkodin toimintaan alusta pitäen. Lapsi-

ryhmässä toimimisen lisäksi päiviini kuului päiväkodin johtajan töihin tutustumista. Vaikka 

kristillisen päiväkodin johtaminen ei ollut tutkimukseni kiintopisteenä, johtajuusnäkökulma 

avarsi näköalaani kristillisen päiväkodin ja varhaiskasvatuksen maailmaan. Harjoittelujaksoni 

kesti osapuilleen seitsemän viikkoa, ja se oli monella tapaa antoisaa aikaa. Yhtäältä se oli aluil-

laan olevan tutkimuksenteon valmistelua. Harjoitteluaikani voi nähdä eräänlaisena esitutkimuk-

sena, jonka puitteissa tutustuin kristillisen päiväkodin toimintaympäristöön, käytäntöihin ja ih-
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misiin. Kentällä viettämäni päivät olivat tärkeää aikaa kasvatushenkilöstön luottamuksen saa-

vuttamiselle. Luottamus taas edesauttoi tulevaa tutkimusyhteistyötä välillämme ja siten mah-

dollisti luotettavampien havaintojen ja tulkintojen teon tutkimuskohteesta (ks. Rantala, 2006, 

245). Hieman omalaatuista tilanteessa oli tietysti se, että esitutkimuksellinen aika oli tässä ta-

pauksessa selvästi pitempi kuin varsinainen empiirinen aineistonkeruu päiväkodissa. Harjoitte-

lun päätteeksi laadin havaintojeni perusteella lyhyehkön kirjallisen esityksen siitä, miten kris-

tillisyys ilmeni päiväkodissa harjoittelijan silmin. Pidin sitä vierellä gradua kirjoittaessani. 

Niin kuin etnografinen tutkimus usein edellyttää, olin tutkimukseeni liittyen yhteydessä mo-

nelle taholle. Ensimmäiseksi neuvottelin tutkimuksen suorittamisesta yhdessä päiväkodin joh-

tajan kanssa. Kerroin alustavista tutkimusvisioistani ja kuulostelin johtajan näkemystä tutki-

mukseni aihevalinnasta. Hän kertoi vanhempien usein tiedustelleen, miten kristillisyys näkyi 

käytännössä päiväkodin arjessa, ja tuumi kysymyksen selvittämisen olevan hyvä aihe tutkimuk-

selle. Olettamukseni tutkimusaiheen mielekkyydestä sai näin vahvistusta. Pohdimme myös ai-

neistonkeruun eri vaihtoehtoja sekä tutkimuksen mahdollisia seurauksia ja osallistujien nimet-

tömänä pysymisen turvaamista. Päiväkodin johtaja toimi avainhenkilönä (ks. Grönfors, 2015, 

154–155) tiedonkulussa työyhteisölle silloin, kun en ollut itse paikalla. Otin tutkimusasiassani 

yhteyttä kannatusyhdistyksen hallituksen puheenjohtajaan. Koska kyseessä oli yksityinen päi-

väkoti, en tarvinnut kaupungin myöntämää lupaa, mutta näin korrektiksi ilmoittaa tutkimukses-

tani myös kaupungille. Sen jälkeen tiedotin kasvattajia ja perheitä tutkimuksestani. Päiväkodin 

johtajan kanssa katsoimme, etten tarvitse lapsilta tai vanhemmilta erillistä tutkimuslupasuostu-

musta, sillä en tulisi haastattelemaan tai havainnoimaan lapsia. Lopuksi allekirjoitin päiväkodin 

johtajan kanssa kirjallisen lupahakemuksen, jossa esitin tiivistetyn tutkimussuunnitelmani. 

Muodollinen sisäänpääsy tutkimuskohteeseen oli nyt neuvoteltu, mutta tulin huomaamaan, että 

oman paikkani löytäminen tutkijana oli vielä monitasoinen prosessi (vrt. Palmu, 2008, 162). 

4.4 Aineistonkeruumenetelmät ja tutkimusaineistot 

Laadullinen tutkimus tarjoaa tekijälleen tietyt perusmenetelmät aineistonhankintaan. Laadullis-

ten tutkimusmetodien valikoima on koko laajuudessaan myös etnografisen tutkimuksen käytet-

tävissä. Koska etnografiassa tavoitellaan kokonaisvaltaista ymmärrystä ja kuvausta tutkitta-

vasta kohteesta, tutkija hyödyntää tyypillisesti useita eri tietolähteitä ja menetelmiä saadakseen 

mahdollisimman kattavasti tietoa tutkimastaan ilmiöstä. (Esim. Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 

2009, 191–192.) Tässä tutkimuksessa käyttämäni pääasialliset aineistonkeruumenetelmät olivat 
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haastattelu ja havainnointi, joista haastatteluaineiston olen priorisoinut suhteessa havaintoai-

neistoon. Tämän lisäksi käytössäni oli myös tutkimuspäiväkodista kertovaa tausta-aineistoa. 

Käyttämäni tiedonkeruumenetelmät ja aineistot käyvät ilmi oheisesta kuviosta (ks. Kuvio 3). 

 

Kuvio 3. Tiedonkeruumenetelmät ja tutkimusaineistot. 

Tiedonkeruumenetelmät ja 
tutkimusaineistot

Primaari aineisto: 
Kasvattajien 

teemahaastattelut

Haastateltava (H1)

Haastateltava (H2)

Haastateltava (H3)

Haastateltava (H4)

Sekundaari aineisto: 
Osallistuva 

havainnointi

Päiväkotiharjoittelu ja 
esitutkimus

Havainnointiviikko 
tutkimuspäiväkodissa 

ja
kenttämuistiinpanot

Muu tausta-aineisto: 
Erilaiset dokumentit

Tutkimuspäiväkodin 
varhaiskasvatus-

suunnitelma

Tutkimuspäiväkodin 
viikkosuunnitelmat, 
ruokalistat, esitteet, 

verkkosivut jne.

Tutkimuspäiväkirja
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Seuraavassa kerron enemmän aineistonkeruuni vaiheista ja valinnoista.14 

4.4.1 Kasvattajien etnografinen teemahaastattelu 

Tiedonkeruumenetelmistäni ensimmäisenä esittelen haastattelun, sillä kasvattajahaastattelut 

muodostivat tutkimukseni ensisijaisen eli primaarin aineiston. Vaikka etnografian ilmeisin to-

teutustapa on kenttähavainnointi, myös haastatteluilla on tärkeä paikka etnografisessa tutki-

muksenteossa (ks. Syrjäläinen, 1996, 86). Tutkielmani perimmäisenä pyrkimyksenä on lisätä 

inhimillistä ymmärrystä kristillisen päiväkodin kasvatuskulttuurista, ja kielellinen vuorovaiku-

tus näyttelee korvaamatonta osaa tämän ymmärryksen saavuttamisessa (emt., 86). Kasvattajien 

ajatuksia, kokemuksia tai tuntemuksia ei voi tietää varmasti, ellei asiaa kysy heiltä itseltään. 

Haastattelijana asetuin kuulemaan kentän toimijoita, jotten olisi toiminnan kulttuurisia merki-

tyksiä etsiessäni ja esittäessäni pelkästään omien huomioideni tai arvailujeni varassa (ks. Ham-

mersley, 1992, 11–12; Tolonen & Palmu, 2007, 90). Tämä oli myös syynä haastatteluaineiston 

priorisointiin. 

Toisinaan haastatteluksi nimitetään etnografiassa kaikkea tutkijan ja kohderyhmän kentällä 

käymää sananvaihtoa. Mietola (2007, 159) kuitenkin katsoo aiheelliseksi erottaa erilaiset puhe-

tilanteet ja niissä tuotettu puhe toisistaan. Arjen tilanteissa keskustelut voivat tapahtua muun 

toiminnan lomassa, kun taas haastattelussa vallitsevat tietyt säännöt ja roolit. Haastatteluilla 

saadaan käytännönläheisen arkipuheen lisäksi kuuluviin jotakin erityistä: haastateltavan näke-

myksiä, tavoitteita ja ideologiaa (Mietola, 2007, 160). Haastattelulle ominaista on, että se ta-

pahtuu tutkijan aloitteesta ja johdattelemana, mutta samalla haastattelu on myös vuorovaiku-

tustilanne, jossa molemmat osapuolet vaikuttavat toisiinsa (Eskola & Suoranta, 1998, 86).  

Haastatteleminen on yleisin tapa kerätä aineistoa laadullisessa tutkimuksessa. Tutkimushaas-

tattelun muodot voidaan jakaa strukturoituun, puolistrukturoituun ja strukturoimattomaan eli 

avoimeen haastatteluun sen perusteella, kuinka tiukasti haastattelutilanne ja -kysymykset on 

edeltä käsin muotoiltu (Metsämuuronen, 2008, 40). Tutkimukseeni valitsin teemahaastattelun, 

joka soveltuu mainiosti etnografian luonteeseen. Toiset tutkijat (esim. Hirsjärvi, Remes & Sa-

                                                 
14 Osa tutkijoista pitää parempana puhua aineistontuottamisesta aineistonkeräämisen sijaan. Kritiikin taustalla on 

ajatus, ettei aineisto ole jossakin valmiina odottamassa löytäjäänsä. Totta onkin, ettei tutkijan aktiivista roolia ja 

vaikutusta saatuun tutkimusaineistoon sovi sivuuttaa. Pohdin läsnäoloni vaikutuksia aineiston muotoutumiseen 

paitsi tässä luvussa, myös tutkimukseni luotettavuuden arvioinnin yhteydessä. 
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javaara, 2010, 208–209; Metsämuuronen 2008, 41) ovat samastaneet teemahaastattelun puo-

listrukturoituun haastatteluun, kun taas toiset (esim. Eskola & Suoranta, 1998, 87) ovat mieltä-

neet sen omaksi haastattelun lajikseen, joka on struktuurinsa puolesta sijoitettavissa puolistruk-

turoidun ja avoimen haastattelun välimaastoon. Teemahaastattelussa ei yleensä käytetä valmiita 

kysymyksiä, mutta aloittelevana haastattelijana ja jännittämiseen taipuvaisena persoonana pää-

dyin kirjoittamaan apukysymyksiä, jotta voisin varmemmalla mielellä lähteä haastatteluihin ja 

luottaa, että keskustelu kulkee (ks. Eskola & Vastamäki, 2015, 35–36). 

Syrjäläinen (1996, 86) ohjaa aloittamaan haastattelut vasta siinä vaiheessa, kun tutkija on ha-

vainnoinut riittävän pitkään ja perehtynyt kirjallisuuteen. Haastatteluihin valmistautuessani ta-

kanani oli puolisen vuotta aiemmin suorittamani seitsemänviikkoinen päiväkotiharjoittelu. Val-

mistauduin haastatteluihin lukemalla tutkimuksen aihepiiriin ja metodologiaan liittyvää kirjal-

lisuutta. Aiemmat tutkimukset eivät kuitenkaan tarjonneet valmista teoriapohjaa, joka olisi ollut 

suoraan sovitettavissa tutkimukseeni. Ennen varsinaisia tutkimushaastatteluja on yleensä suo-

siteltavaa tehdä muutamia esihaastatteluja haastattelurungon testaamiseksi ja oman haastattelu-

tekniikan hiomiseksi (esim. Eskola & Vastamäki, 2015, 40). Tutkimuksessani tähän ei ollut 

mahdollisuutta, sillä kristillisen päiväkodin arkea ja käytäntöjä käsitteleviin aihepiireihin muun 

kuin asianomaisen henkilön olisi ollut vaikea vastata. Haastatteluharjoitus olisi toki voinut olla 

hyväksi ja sen pohjalta olisin luultavasti tehnyt joitakin muutoksia haastattelurunkoon ja haas-

tattelutekniikkaani; olisin esimerkiksi voinut esittää enemmän miksi-kysymyksiä. 

Haastateltaviksi kutsuin tutkimuspäiväkodin koko kasvatushenkilöstön. Lapsiryhmässä oli ke-

vätlukukaudella aloittanut uusi työntekijä, jonka olin nähnyt vain muutaman kerran ohimennen. 

Muun henkilökunnan tunsin entuudestaan. Haastateltavia oli neljä ja he jakautuivat koulutuk-

sensa perusteella tasan: kaksi lastenhoitajaa ja kaksi lastentarhanopettajaa. Lastentarhanopetta-

jista toinen toimi myös päiväkodin johtajana. Haastattelut järjestettiin päiväkodilla kahden päi-

vän aikana toukokuussa 2013, kaksi haastattelua kumpanakin päivänä. Haastattelupaikkana 

toimi päiväkodin ”nukkari”, koska aamupäivän toiminta tapahtui toisessa tilassa. On toivotta-

vaa, että haastattelutilanne olisi mahdollisimman rauhallinen ja sujuisi ilman keskeytyksiä. Ym-

päristöllä ja olosuhteilla voikin olla suuri merkitys haastattelujen onnistumiseen (Eskola & Suo-

ranta, 1998, 93; Eskola & Vastamäki, 2015, 30; Tolonen & Palmu, 2007, 102). 
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Haastattelujen alussa juttelimme hetken ennen kuin laitoin nauhurin päälle. Nauhurin käytöstä 

olin tiedottanut haastateltavia haastattelukutsussa (ks. Liite 1). Haastattelun sitten alkaessa pyy-

sin haastateltavia ensin kertomaan itsestään (sen verran kuin halusivat) ja siitä, miten olivat 

päätyneet töihin kristilliseen päiväkotiin. Rauhallinen aloitus antoi haastateltaville aikaa orien-

toitua haastattelutilanteeseen. Eskola ja Vastamäki (2015, 32) kutsuvat tällaista keskustelun al-

kua esipuheeksi, jonka tehtävänä on luoda miellyttävä ja vapautunut ilmapiiri, luovuttaa valta 

haastateltavalle sekä aikaansaada luottamuksellinen keskustelusuhde. Haastattelun anti ja tut-

kimustulokset voivat riippua siitä, saavuttaako haastattelija haastateltavan luottamuksen vai ei 

(Eskola & Suoranta, 1998, 94). Etnografisessa tutkimuksessa luottamusta ei tarvitse rakentaa 

haastattelutilanteessa tyhjän päälle. Yhtä haastateltavaa lukuun ottamatta15 tiesimme jotakin 

toisistamme jo ennestään, mikä kuului puheessa tietynlaisena tuttavallisuutena ja viittauksina 

kenttään, ihmisiin, asioihin ja yhdessä koettuihin tapahtumiin (ks. Mietola, 2007, 166; Tolonen 

& Palmu, 2007, 91, 100–101, 110). Termiä etnografinen haastattelu on käytetty useissakin 

merkityksissä, mutta yleisimmin sillä tarkoitetaan etnografisen kenttätyön yhteydessä tehtävää 

haastattelua, jonka perustana ovat juuri tuttuus, läsnäolo ja tutkimussuhteen laatu (Tolonen & 

Palmu, 2007, 91, 110). Etnografiassa haastattelu ei siis ole yksittäinen, irrallinen tapahtuma. 

Haastattelut jatkuivat tästä siten, että haastateltavat saivat tehtäväkseen määritellä omin sanoin 

kristillisen kasvatuksen sekä sen, mitä tutkimuspäiväkodin kristillisyys tarkoittaa. Näin halusin 

varmistaa, että puhumme samasta asiasta samoilla käsitteillä. Tämän jälkeen kasvattajat kuva-

sivat päiväkodin päiväjärjestystä, arkea ja juhla-aikoja, ja pohtivat, kuinka kristillisyys ilmenee 

päiväkodin leikki- ja oppimisympäristössä sekä ohjatussa toiminnassa. Omana teema-alueena 

käsittelimme lapsen kohtaamista ja siihen liittyen kasvatusperiaatteita, -päämääriä ja arvoja. 

Haastateltavat myös luonnehtivat henkilökunnan keskinäistä vuorovaikutusta ja kertoivat yh-

teiskristillisyydestä ja vanhempien kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Loppupohdintana kutsuin 

haastateltavia vielä miettimään kristillisen päiväkodin tehtäviä sekä tulevaisuudenkuvaa. (Ks. 

Liite 1.) Tarkoituksellisesti laajojen teemojen avulla halusin kartoittaa, mitkä asiat toistuisivat 

läpi aineiston ja osoittautuisivat tutkimuspäiväkodin kristillisyyttä parhaiten kuvaaviksi. 

Haastattelukysymysten tarkoitus oli olla lähinnä suuntaa antavia, ei vastauksia pakottavia. 

Niinpä en noudattanut jokaisen haastateltavan kohdalla kirjaimellisesti samaa kysymysmuotoa 

                                                 
15 Vaikka kyseisen haastattelun kohdalla vallitsi tästä syystä toisenlainen lähtöasetelma, näen silti myös tässä haas-

tattelussa etnografisia piirteitä siinä, että puhettamme yhdisti molempien tuntema konteksti: kristillinen päiväkoti. 
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tai kysymysten esittämisjärjestystä. Joskus haastateltava otti suunnittelemani teeman puheeksi 

ilman, että minun tarvitsi tuoda sitä keskusteluun. Haastattelumetodin etuna on, että sitä voi-

daan joustavasti muunnella kuhunkin tilanteeseen parhaiten soveltuvalla tavalla, yksittäiset vas-

taajat huomioiden (Hirsjärvi ym., 2010, 205). Kaikkien haastateltavien ei tarvinnut kertoa kai-

kesta yhtä laajasti. Pyrin myös hyödyntämään kunkin vastaajan erilaiseen työ- ja elämänkoke-

mukseen perustuvaa osaamista ja asiantuntemusta. Päiväkodin johtajalle esitin esimerkiksi 

muutamia lisäkysymyksiä johtajuuden näkökulmasta. Esitin haastateltaville välillä tarkentavia 

kysymyksiä. Haastattelujen lopuksi kasvattajat saivat tuoda esille, miten he olivat kokeneet 

haastattelun. Kyselin, tuleeko heidän mieleensä vielä jokin näkökulma, joka olisi tarpeen mai-

nita, tai onko heillä kenties tutkimusta koskevaa kysyttävää. Haastattelujen virittämä keskustelu 

saattoi jatkua pitkäänkin varsinaisten haastattelukysymysten loputtua. Haastattelujen kokonais-

kesto vaihteli viidestäkymmenestä minuutista kahteen tuntiin. Haastattelujen pituus kertonee 

osaltaan siitä, että tutkimuksen aihepiiri oli haastateltaville omakohtainen ja he puhuivat siitä 

mielellään. 

Haastattelut olivat myös minulle tutkijana uusi ja antoisa kokemus. Alkujännityksen karistua 

löysin rennon otteen haastattelemiseen, ja kokemus haastattelujen onnistumisesta valoi lisää 

luottamusta. Haastattelujen edetessä uskalsin antaa haastateltaville enemmän tilaa. Ensimmäi-

sissä haastatteluissa tukeuduin vielä vahvasti haastattelurunkoon, kun taas jälkimmäiset haas-

tattelut olivat luonteeltaan lähempänä avointa haastattelua. Nauhoitin haastattelut, joten pystyin 

keskittymään haastatteluvuorovaikutukseen. Näin haastattelu sai edetä omalla painollaan eikä 

haastateltavan tarvinnut odottaa, että haastattelija ehtisi tehdä puheesta muistiinpanoja. Haas-

tattelujen nauhoitus olikin välttämätöntä, sillä muistiinpanoihin olisin pystynyt tallettamaan 

vain pienen osan puheesta nauhurin puolestaan taltioidessa haastattelut kokonaisuudessaan. Tä-

ten pystyin myöhemmin kuuntelemaan haastatteluja useita kertoja ja perustamaan analyysini 

haastateltavien alkuperäisiin ilmauksiin. Haastattelujen jälkeen tunsin syvää iloa ja innostusta, 

koska haastattelut olivat sujuneet yli odotusteni ja arvasin saaneeni todella rikkaan aineiston 

tutkimukseeni. 

Haastattelujen tekemistä seurasi nyt niiden puhtaaksikirjoittaminen eli litterointi. Puheen saat-

taminen tekstimuotoon kävi hitaasti, sillä litteroin haastattelut sanatarkasti, haastateltavien 

käyttämää puhekieltä mukaillen. Tallentaakseni haastattelujen tunnelman mahdollisimman ai-

tona merkitsin ylös puheessa esiintyvät tauot, selvimmin kuultavat äänenpainonvaihdokset, 

naurahdukset sekä paikoin taustalta kantautuvat äänet. Tästä syystä yhden haastattelutunnin 
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purkaminen kesti jopa kaksikymmentä tuntia. Litteroinnin tarkkuuteen vaikuttaa oleellisesti se, 

ollaanko tutkimassa kielellisiä seikkoja (ks. Palmu, 2007, 144). Jälkeenpäin ajatellen näin 

tarkka litterointi ei olisi ollut välttämätöntä käyttämässäni sisällönanalyysissa, jossa haastatel-

tavien puhe kiinnostaa sisältönsä vuoksi. Tuolloin en kuitenkaan ollut vielä täysin poissulkenut 

mahdollisuutta hyödyntää diskursiivisempaa analyysitapaa tutkimuksessani. Toisaalta perus-

teellinen purkuvaihe palkitsi siinä, että haastattelujen sisältö tuli jo tässä vaiheessa tutuksi ja 

pystyin tekemään mielessäni alustavaa analyysia. Samaan tiedostoon koottuna haastattelujen 

yhteenlaskettu sivumäärä on 104 sivua (fonttikoko 12, riviväli 1). 

Haastatteluaineiston analyysiin palaan tuonnempana luvussa 4.5. Sitä ennen esittelen muut tie-

donkeruumenetelmäni. Pelkkä haastatteluaineisto ei riitä etnografisessa tutkimuksessa anta-

maan tarpeeksi monipuolista kuvaa tutkimuskohteesta (Syrjäläinen, 1996, 88).  Haastattelu 

kyllä paljastaa, mitä haastateltavat ajattelevat, tuntevat, uskovat ja havaitsevat, mutta ei sitä, 

mitä kaikkea päiväkodin arjessa tarkalleen ottaen tapahtuu (Hirsjärvi ym., 2009, 212). Jälkim-

mäiseen kysymykseen hain vastausta havainnoinnin avulla. 

4.4.2 Osallistuva havainnointi päiväkotietnografiassa 

Tutkimuskohteen havainnoiminen oli kiinteä osa tutkimukseni kenttätyötä: tutkimukseni em-

piirinen toteutus alkoi havainnoinnilla ja myös päättyi siihen. Havainnointi on pääsääntöisesti 

ensimmäinen valinta silloin, kun tutkimustietoa aiheesta on vain vähän, ja näinhän tilanne on, 

mitä tulee kristillisiin päiväkoteihin ja niiden kasvatuskäytäntöihin. Havainnointi on haastatte-

lun jälkeen yleisin tiedonkeruumenetelmä laadullisessa tutkimuksessa, ja etnografiseen lähes-

tymistapaan observointi kuuluu kerta kaikkiaan erottamattomasti. Tutkimuskohde on tunnet-

tava niin hyvin, että tilanteiden tarkastelu voi tapahtua kulttuurin lähtökohdista käsin (Metsä-

muuronen, 2006, 237). Riittävän syvän ymmärryksen tason uskotaan voitavan saavuttaa vain 

elämällä kohdekulttuurin elämää. Kohteeseen tutustuminen ja sen tarkkailu lähietäisyydeltä 

auttavat näkemään asiat oikeissa yhteyksissään. Näin yksittäiset tiedonmuruset löytävät paik-

kansa osana laajempaa kulttuurista merkityskokonaisuutta. Pelkkään haastattelumateriaalin tu-

keutuvassa tutkimuksessa ei päästä näkemään autenttisia tilanteita tai saada tietoa siitä, miten 

ihmiset toimivat arjen vaihtuvissa tilanteissa (Rantala, 2006, 244–245). Havainnoinnin avulla 

saadaan välitöntä tietoa ihmisten toiminnasta ja käyttäytymisestä (Hirsjärvi ym., 2009, 213) 

sekä siitä, miten normeja noudatetaan (tai rikotaan) käytännössä. Päiväkodin arjen monimuo-
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toisuus on Grönforsin (2015, 150) mukaan hyvä esimerkki tutkimusaiheesta, jonka kokonais-

valtainen hahmottaminen tarvitsee tuekseen havainnointia. Pidin oletettavana, että kasvattajille 

on kristillisen päiväkodin kontekstissa muodostunut myös sellaisia, joko tiedostamattomia tai 

itsestään selvinä pidettyjä toimintamalleja, joihin kasvattajat eivät tule itse kenties lainkaan 

kiinnittäneeksi huomiota ja joita eivät siten myöskään tuo haastatteluissa julki. Tällaista koke-

musperäistä ”hiljaista tietoa” (tacit knowledge) ei voikaan selvittää muutoin kuin havainnoi-

malla (Kananen, 2014, 79; Vilkka, 2006, 51, 119). 

Syventävän harjoittelun aikana syksyllä 2012 näin ja elin mukana kokonaisvaltaisesti päiväko-

din arkea suorittaen samalla harjoitteluuni liittyviä tehtäviä. Päivien ja viikkojen kuluessa aloin 

tunnistaa kyseiselle päiväkodille tunnusomaisia piirteitä ja rutiineja, ja asioiden tullessa tutum-

miksi pystyin tekemään tarkempia huomioita (ks. Syrjäläinen, 1996, 84). Koska havainnointi 

ei kuitenkaan tuolloin ollut kovin suunnitelmallista ja tapahtui harjoittelijan positiosta käsin, ei 

niinkään tutkimusta ajatellen, näin tarpeelliseksi palata kentälle vielä viikoksi tutkijan roolissa 

ennalta sovittuna ajankohtana marraskuun lopussa 2013. Olin tällä välin tehnyt haastattelut, 

joten käytin niiden antia ja aikaisempia kokemuksiani avuksi valmistautuessani uuteen havain-

nointiin. Ennen varsinaista havainnointiviikkoa suuntasin päiväkotiin vielä yhdeksi päiväksi 

tekemään esihavainnointia (ks. Aarnos, 2015, 166) kokeillakseni ja hioakseni omaa havain-

nointi- ja muistiinkirjaamistekniikkaani sekä muutenkin orientoituakseni seuraavalla viikolla 

tapahtuvaan havainnointiin. Otin tuon esihavainnointipäivän muistiinpanot mukaan analyysiin. 

Sen sijaan harjoitteluni aikana tekemiäni havaintoja en ole suoraan hyödyntänyt tutkimukses-

sani. Varsinaisen havainnointiviikon aikana havainnoiminen oli vahvasti tietoista ja yhtämit-

taista. Havainnoinnin keskiössä oli kristillisen päiväkodin toimintaympäristö ja -kulttuuri sekä 

arjen kristillisyys kasvattajien toiminnan näkökulmasta. Havainnointiviikolla havainnoin 7–8 

tuntia päivittäin. Viikon aikana sain seurattua koko päivänkulun päiväkodin avaamisesta sen 

sulkemiseen. 

Olin tiedottanut päiväkotilasten perheille tutkimuksestani jo aiemmin, mutta havainnoinnin al-

kaessa laadin ilmoitustaululle vielä uuden tiedotteen, jossa kerroin tutkimuksestani ja sen tar-

koituksesta sekä annoin yhteystietoni, mikäli joku vanhempi olisi halukas tietämään tutkimuk-

sestani lisää. Saman viestin he saivat myös sähköposteihinsa, ja muutamille tapaamilleni van-

hemmille kerroin tutkimuksestani myös henkilökohtaisesti. Yhtään tutkimukseen liittyviä yh-

teydenottoja ei tullut, mutta tulkitsin sen vain viestivän, että asia olisi perheiden puolesta selvä. 
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Suurimmalle osalle ryhmän lapsista ja heidän vanhemmistaan en ollut vieras henkilö johtuen 

päiväkodissa viettämästäni ajasta. 

Havainnoinnista voidaan erottaa eri muotoja tutkijan osallistumisen asteen mukaan. Voidaan 

puhua esimerkiksi piilohavainnoinnista, havainnoinnista ilman osallistumista, osallistuvasta 

havainnoinnista sekä osallistavasta havainnoinnista. Etnografinen tutkimus voidaan myös itses-

sään ymmärtää havainnoinnin muodoksi16, jossa havainnointi tapahtuu tutkimuskohteen arjen 

tilanteissa (ks. Eskola & Suoranta, 1998, 104). Etnografian puitteissa on periaatteessa mahdol-

lista hyödyntää kaikkia edellä mainittuja havainnoinnin asteita, joskin osallistuva havainnointi 

on tutkijan mukanaolon tavoista tyypillisin. Tutkimushavainnointini toteutinkin pitkälti juuri 

osallistuvana havainnointina. Osallistuvasta havainnoinnista on kyse silloin, kun tutkija on pai-

kan päällä tutkimustilanteessa; vieläpä osallistuu toimintaan jollakin tapaa (emt., 99–100). 

Osallistumiseni tapahtui lähtökohtaisesti tutkimuskohteen toimijoiden ehdoilla (ks. Vilkka, 

2006, 44) ja osallistumisen aste vaihteli tilanteittain: välillä pysyttelin enemmän taustalla ja vä-

lillä taas otin osaa meneillään olevaan toimintaan (ks. Syrjäläinen, 1996, 84). Ohjatun toimin-

nan, kuten aamupiirien aikana olin yleensä tarkkailijana. Joskus taas osallistuminen oli luonte-

vampi vaihtoehto kuin tilanteista vetäytyminen. Esimerkiksi uloslähtötilanteissa autoin lapsia 

pukemisessa, jos joku sitä minulta pyysi. Osallistumalla pääsin näkemään ja kokemaan lähem-

min päiväkodin arkea, mikä auttoi ymmärtämään paremmin tutkimuskohdetta ja tutkittavia. 

Samalla oli kuitenkin tärkeää pitää mielessä oma paikka havainnoijana ja varottava tarpeetonta 

puuttumista päiväkodin käytäntöihin puhumattakaan tapahtumien kulun ohjailemisesta tutkijan 

haluamaan suuntaan. Tasapainoilu osallistumisen ja sivussa pysymisen välillä oli ajoittain haas-

tavaa. Havainnointiviikon aikana olin tutkijan, en kasvattajan roolissa. Päiväkodin henkilö-

kunta otti tämän hyvin huomioon, eikä vastuulleni sälytetty esimerkiksi valvontatehtäviä. Olin 

ennalta suunnitellut, etten puuttuisi mahdollisiin lasten välisiin välikohtauksiin, paitsi jos nopea 

reagoiminen olisi välttämätöntä lasten turvallisuuden takia. Tällaisia tilanteita ei kuitenkaan 

tullut eteen. 

Jotta havaintoja voidaan tarkastella ja analysoida, ne on kirjoitettava pikimmiten muistiin. 

Kenttämuistiinpanoilla on tunnetusti keskeinen sija etnografisessa tutkimuksessa, ja ne kannat-

taa kirjoittaa tunnollisesti ja tietoisena omasta toiminnastaan (Lappalainen, 2007a, 132). Olin 

harjoitteluni ajan pitänyt päivittäin oppimispäiväkirjaa (ks. harjoittelupäiväkirja), mutta en ollut 

                                                 
16 Tässä tutkimuksessa käsitän etnografian yksittäistä metodia laajempana metodologisena kehyksenä. 
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tehnyt muistiinpanoja päiväkodissa oloni puitteissa. Erillisen havainnointijaksoni aikana kent-

tämuistiinpanojen tuottaminen oli sen sijaan kokonaan oma prosessinsa: ensin kirjasin havain-

not vihkoon varsinaisessa tilanteessa päivän aikana ja myöhemmin toteutin perusteellisemman 

puhtaaksikirjoituksen tietokoneella. Varustauduin kentällä tapahtuvaan havaintojen tekoon pe-

rinteiseen tapaan kynällä ja muistiviholla. Havainnoinnin tukena olisin toki voinut käyttää 

kuva- ja äänitallennustakin. Silloin tilanteet olisivat tulleet taltioiduksi kokonaisvaltaisemmin 

ilmeitä ja äänensävyjä myöten. Nauhoitteet olisivat myös mahdollistaneet tapahtumien tarkas-

telun yhä uudelleen ja paljastaneet ehkä asioita, joihin en paikan päällä ollessani kiinnittänyt 

huomiota. (Kankkunen, 2007, 188–189; Rantala, 2006, 248, 254.) Jätin kuitenkin mainitut tal-

lennusvaihtoehdot pois laskuista, sillä en katsonut niiden käyttöä aivan välttämättömäksi tutki-

muksessani. Arvelin videokameran läsnäolon häiritsevän päiväkodin tavanomaisen arjen suju-

mista pelkkää muistivihkoa enemmän (joka sekin jo keräsi osakseen jonkin verran huomiota). 

Lisäksi kuvaaminen olisi todennäköisesti mutkistanut tutkimusluvan saamista, ja tallenteen 

purkaminen ja analysointi olisivat lisänneet työmäärää entisestään. Pientä kierrevihkoa oli 

helppo kuljettaa eri paikkoihin ja tilanteisiin, ja se kulki kätevästi mukana taskussa silloinkin, 

kun en tehnyt muistiinpanoja. Toimettomia hetkiä ei tosin paljon ollut, sillä pyrin kirjaamaan 

tapahtumat ja kokemukset muistiin välittömästi. (Vrt. Lappalainen, 2007a, 116, 127.) Ulkoilun 

aikana tein vähemmän muistiinpanoja viileän sään vuoksi. Päivän rauhallisina hetkinä saatoin 

tarkentaa muistiinpanoja jo kentällä ollessani, mutta samanaikaisesti pidin silmällä, mitä ym-

pärillä tapahtui. Kaikissa tilanteissa muistiinpanojen tekeminen ei ollut mahdollista tai edes in-

himillisesti sopivaa: esimerkiksi vapaamuotoisessa kahvipöytäkeskustelussa olisi varmasti 

näyttänyt vähintäänkin arveluttavalta, jos olisin yhtä mittaa tehnyt vihkooni merkintöjä. 

Merkitsin muistiin kellonajan, paikan sekä sen, mitä tapahtui, tehtiin tai sanottiin. Yleensä kir-

joitin havaintovihkooni ehjiä ajatuskokonaisuuksia ja lauseita, mutta joskus tilanteiden vaihtu-

essa nopeasti minun oli tyydyttävä pelkistetympään ilmaisuun, ettei asioita jäisi näkemättä ja 

kuulematta keskittyessäni kirjoittamiseen. Ohjeena voidaan pitää, että on yleensä parempi laatia 

liian tarkat muistiinpanot kuin kirjoittaa liian vähän. Auttamatta tämä tiesi lisää työtä puhtaak-

sikirjoitus- ja analyysivaiheessa. Olin suunnitellut kirjoittavani kenttämuistiinpanot puhtaaksi 

tietokoneella aina samana päivänä, mitä voitaneen pitää ihannetilanteena. Asettamassani aika-

tavoitteessa pysyminen osoittautui kuitenkin ylivoimaiseksi, vaikka ryhdyin työstämään muis-

tiinpanojani lähestulkoon heti havainnoimasta tultuani (vrt. Palmu, 2007, 145). Yhden havain-

nointipäivän vihkomerkintöjen huolellinen puhtaaksikirjoittaminen vaati lähes poikkeuksetta 
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ajallisesti toisen työpäivän, sillä en kopioinut vihon antia sellaisenaan, vaan tavoittelin yksityis-

kohtaisia tilannekuvauksia ja reflektoin (arvioin ja analysoin) ohessa omaa toimintaani, koke-

muksiani ja oppimistani. Lappalaisen (2007a, 125) jakaman esimerkin tavoin päätin aloittaa 

puhtaaksikirjoittamisen niistä asioista, jotka vaikuttivat tutkimustehtävääni silmällä pitäen eri-

tyisen kiinnostavilta ja merkityksellisiltä. Täydensin puhtaaksikirjoittamiani muistiinpanoja 

seuraavina päivinä sitä mukaa kuin ehdin. 

Kenttäpäiväkirjan laajuus on 69 sivua (fonttikoko 12, riviväli 1). Havainnointiaineisto toimii 

haastatteluja täydentävänä ja syventävänä informaatiolähteenä. Vaikka analyysivaiheessa kes-

kityinkin analysoimaan haastatteluja havaintoaineistoa perusteellisemmin, se ei silti poissulje 

sitä tosiasiaa, että havainnoinnilla saavuttamani tieto oli ensiarvoisen tärkeää tutkimuskohteen 

kuvaamisessa ja ymmärtämisessä. Siinä missä haastattelut kuvasivat kirjoitettua ja toteutunutta 

opetussuunnitelmatasoa, havainnointi taas paljasti sekä toteutuneen että piilo-opetussuunnitel-

man (ks. luku 3.2). Vielä oman lisänsä tutkimuskohteeni hahmottamiseen toivat tutkimuspäi-

väkodista kertovat kirjalliset dokumentit, tärkeimpänä ehkä päiväkodin oma varhaiskasvatus-

suunnitelma sekä tutkimuspäiväkirja, jotka muun muassa esittelen seuraavassa luvussa. 

4.4.3 Tutkimuksen muut tausta-aineistot 

Haastattelu- ja havaintoaineistojen lisäksi olen käyttänyt tutkimuksenteossa tukena myös 

muuta, tutkimuskohdetta eri puolilta valottavaa tausta-aineistoa. Etnografiselle lähestymista-

valle tämä onkin sangen tunnusomaista (esim. Kananen, 2014, 54, 78; Syrjäläinen, 1996, 83–

84). Keräsin tutkimuspäiväkodissa ollessani varsin monenlaista dokumenttimateriaalia aina 

viikkosuunnitelmista ruokalistoihin, jotka talletin niille varattuun kansioon. Otin muutamia va-

lokuvia päiväkodin tiloista ja esineistöstä. Lisäksi tutustuin päiväkodista laadittuihin esitteisiin 

ja verkkosivuihin sekä päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelmaan. 

Erilaisia dokumentteja käytettäessä Kananen (2014, 104) neuvoo olemaan kriittinen sekä poh-

timaan esimerkiksi seuraavan laisia kysymyksiä: Kuka dokumentin on laatinut? Milloin, miksi 

ja kenelle se on kirjoitettu? Entä mitä asioita on mahdollisesti jätetty dokumentista kokonaan 

pois? Näitä pohdiskelin myös omassa tutkimuksessani. Esimerkiksi viikkosuunnitelmien laati-

minen on päiväkodin henkilökunnalle tapa suunnitella viikon toiminnalle runko, jonka puit-

teissa erilaiset toiminnot on sujuvaa toteuttaa. Lapsille ja vanhemmille viikko-ohjelma taas ker-
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too vaikkapa sen, minä päivänä jumppavaatteet pitää muistaa ottaa mukaan päiväkotiin. Tutki-

jalle dokumentoitu viikkojärjestys havainnollisti päiväkotiarjen rakenteita, ja suunnitelmista 

saattoi nopeasti tarkistaa, mitä teemoja oli toimintatuokioiden (aiottuina) aiheina; pitää toki 

muistaa, että suunnitelmat voivat jossain määrin elää tilanteen mukaan. Asteen verran viralli-

sempia ovat päiväkodista kertovat esitteet sekä verkkosivut. Ensi kädessä niiden voi katsoa ole-

van suunnatut kristillisestä päiväkodista kiinnostuneille perheille. Samalla kun ne esittelevät ja 

antavat tietoa päiväkodista, kiinnostavaa on huomata, miten päiväkodin tarjoamia varhaiskas-

vatuspalveluja markkinoidaan: mitkä ovat ne keskeiset asiat, jotka on haluttu tuoda julkisuu-

teen. Toisaalta esimerkiksi päiväkodin kotisivuilla voi vierailla kuka tahansa muukin, joten täs-

täkään näkökulmasta ei ole yhdentekevää, minkälaisen kuvan päiväkoti itsestään antaa. Päivä-

kodin varhaiskasvatussuunnitelmalle sisällölliset suuntaviivat sen sijaan asettaa varhaiskasva-

tussuunnitelman valtakunnalliset perusteet. Suunnitelmaan kirjatut näkemykset ja periaatteet 

edustavat päiväkodin virallista kantaa. Käytäntö voi tietysti olla toinen, kuten luvusta 3.2 muis-

tetaan. 

Vielä omaksi aineistokokonaisuudekseen luen tutkimusprosessin kuluessa syntyneen tutkimus-

päiväkirjani. Aloitin päiväkirjan pitämisen heti harjoittelujaksoni alussa kirjaten päivittäin ylös 

ajatuksia, oivalluksia ja oppimiskokemuksiani harjoittelijana. Tätä osaa päiväkirjasta kutsun 

harjoittelupäiväkirjaksi. Hyödynnän sitä tutkimuksessa vain hyvin harkitusti. Sittemmin poh-

dintani keskittyivät tiukemmin tutkimuksen ympärille: suunnittelin haastatteluja ja havainnoin-

tia sekä arvioin niiden toteutusta. Raportoin, mitä olin tehnyt tai ajatellut ja mietin tulevaa. Lu-

kiessani kirjallisuutta tein runsaasti muistiinpanoja kirjojen asiasisällöistä ja näkökulmista sekä 

liitin niiden yhteyteen omia pohdintoja, joissa vertasin kirjassa esitettyjä ajatuksia tutkimuk-

seeni tai otin niihin kantaa. Päiväkirjamerkintöjä on yhteenlaskettuna reilusti yli sata sivua, ja 

ne ovat siten vahva dokumentti oppimiseni seuraamiseksi. Voin palata päiväkirjan alkusivuille 

katsomaan, minkälaisia huomioita sieltä löytyy, ja seurata vaihe vaiheelta, miten ymmärrykseni 

kristillisen päiväkodin arjesta ja kasvatustyöstä syvenee tutkimusprosessin edetessä. Tutkijan 

tulisikin pyrkiä tiedostamaan esiymmärrystään, koska omien lähtökohtien selvittäminen auttaa 

suuntaamaan tutkimusta järkevästi (Moilanen & Räihä, 2015, 58). Tutkimuspäiväkirjan paikka 

tutkimuksessani on olla apuna havaintojen ja haastattelujen tulkinnassa sekä tutkimusprosessin 

luotettavuuden arvioinnissa. Tutkimuspäiväkirjoja kuten muutakaan tutkimukseni tausta-ai-

neistoa en ole lähtenyt analysoimaan systemaattisesti, vaan hyödyntänyt siltä osin kuin se toi 

hyödyllistä lisävalaisua tutkimukseen. 
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4.5 Aineistolähtöinen sisällönanalyysi etnografisessa tutkimuksessa 

Uuden tiedon tuottaminen on tieteellisen tutkimuksen keskeinen tehtävä. Keräsin aineistoni, 

jotta voisin sen avulla vastata esittämääni tutkimuskysymykseen. Aineisto oli kuitenkin ensin 

analysoitava jollakin menetelmällä. Laadullisen tutkimuksen aineistoanalyysiin on tarjolla usei-

takin vaihtoehtoja, ja etnografisessa analyysissa voidaan hyödyntää tai lainailla ideoita eri ana-

lyysitavoista (Mietola, 2007, 151, 175). Tutkimusaineistoni kohdalla päädyin sisällönanalyy-

siin; punnittuani tosin pitkään diskurssianalyysin mahdollisuutta tutkimuksessani.17 Sisäl-

lönanalyysia pidetään eräänlaisena perusmenetelmänä laadullisen tutkimuksen kentällä. Paitsi 

erillisenä metodina, sisällönanalyysi voidaan ymmärtää myös väljänä teoreettisena kehyksenä, 

jolloin useimpien laadullisten analyysimenetelmien voidaankin katsoa ammentavan juuri sisäl-

lönanalyysista. (Tuomi & Sarajärvi, 2011, 91.) Sisällönanalyysin muodot voidaan jakaa aineis-

tolähtöiseen, teoriaohjaavaan ja teorialähtöiseen analyysiin, joista ensimmäistä olen sovelta-

nut tässä tutkimuksessa. 

Aineistolähtöisessä analyysissa edetään aineiston ehdoilla. Sen sijaan että tutkimusilmiöstä 

aiemmin tiedetty säätelisi analyysin ja päätelmien tekemistä, teoreettinen ymmärrys pyritään 

muodostamaan aineistosta käsin. Teorian merkitys taas rajoittuu aineistonhankinnan metodo-

logisiin ratkaisuihin ja sitoumuksiin. (Tuomi & Sarajärvi, 2011, 95–100.) Tällaisen analyysita-

van ongelmana on, että sitä on vaikea toteuttaa. Aineistolähtöisen lähestymistavan käyttö on 

perusteltua silloin, kun tutkimuskohdetta ei ennestään tunneta ja tietoa kaivataan ilmiön perus-

olemuksesta lähtien (Eskola & Suoranta, 1998, 19). Haluttaessa lisäksi ymmärtää ihmisten elä-

mää ja kokemusmaailmaa sisältä päin, niin kuin etnografiassa ja tässäkin tutkimuksessa mieli-

tään, on tarkoituksenmukaista välttää kulttuurin ulkopuolelta tapahtuvaa aineistoluokittelua 

(Hirsjärvi & Hurme, 2000, 160). Puhtaasti induktiivisen (eli yksittäisestä yleiseen etenevän) 

päättelyn mahdollisuus on silti kyseenalaista, sillä tutkijan vaikutus tutkimukseen on ilmeistä 

(Tuomi & Sarajärvi, 2011, 95). 

Alustavaa analysointia tein jo kenttätyöni lomassa, mutta syvempään tarkasteluun siirryin vasta 

aineistonkeruun päätyttyä. Päädyin analysoimaan haastatteluaineiston kokonaisuudessaan en-

nen kenttämuistiinpanoja, koska olin määritellyt haastattelut ensisijaiseksi aineistoksi. Suuntaa 

                                                 
17Sisällönanalyysi oli ensimmäinen ajatukseni ja sen pohjalta tein haastattelutkin. Luovuin diskursiivisesta lähes-

tymistavasta lopullisesti ajankäytöllisistä syistä. Näinkin laajan aineiston ollessa kyseessä diskurssianalyysi olisi 

ollut kovin hidas ja työläs keino, jonka haltuunotto olisi myös vienyt oman aikansa. Ja toisaalta: etnografia on 

kuitenkin tyypillisimmillään tekstisisältöön keskittyvää (ks. Syrjäläinen, 1996, 89). 
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analyysin tekemiseksi katsoin Milesin ja Hubermanin esittämästä analyysimallista (ks. Miles 

& Huberman, 1994). Heidän mukaansa aineistolähtöinen sisällönanalyysi voidaan nähdä kol-

mivaiheisena prosessina, johon kuuluvat aineiston redusointi, klusterointi sekä abstrahointi. 

Prosessi alkoi aineiston redusoinnilla eli pelkistämisellä. Litteroidun tekstin tiivistys on tarpeen, 

koska laajan aineiston sisään on muuten vaikea nähdä ja käsitellä aineistoa. Kuuntelin haastat-

telutallenteita useaan kertaan sekä luin niistä tekemiäni litteraatteja. Raakatekstin koodaamisen 

toteutin lukemalla aineistoa virke kerrallaan pohtien samalla, mitä ilmaisu tarkoittaa ja miten 

virkkeen asiasisällön voisi tiivistää ja kuvata yhdellä tai kahdella sanalla. Etsiessäni sisältöä 

kuvaavia termejä (ts. mitä virke kertoo, mistä siinä on kyse) pyrin hyödyntämään haastateltavan 

käyttämiä käsitteitä aina kun mahdollista. Aina se ei onnistunut. Asian ydin saattoi kätkeytyä 

sanatulvaan tai asia ilmaistiin epäsuoraan. Siksi tutkijalta edellytetään myös rivien välistä luke-

misen taitoa.  Voi olla useita vaihtoehtoja ja näkökulmia, miten haastateltavien puheen sisältö 

tulkitaan ja koodataan. Aineiston koodaus on aina tulkinnanvaraista. (Ks. Kananen, 2014, 117–

120, 126.) 

Redusointivaiheen jälkeen vuorossa oli pelkistettyjen ilmausten klusterointi eli ryhmittely. Pa-

lasin tässä vaiheessa alkuperäisiin ilmauksiin, joista etsin samanlaisuuksia ja eroavaisuuksia. 

Samaa tarkoittavista ilmauksista muodostui luokka, jonka nimesin sen sisältöä kuvaavalla ter-

millä. Tällä tavoin hahmottuivat ensin tutkimukseni alaluokat. Jatkoin luokittelua tästä siten, 

että yhdistelin seuraavaksi alaluokkia asiasisältönsä perusteella ja nimesin näin syntyneet ylä-

luokat. Toisiaan lähellä olevat yläluokat katsoin puolestaan kuuluvaksi samaan pääluokkaan. 

Yhdistävä luokka kokosi lopulta myös pääluokat yhteen. 

Koodaus perustui aluksi pitkälti aineistossa esiintyvään terminologiaan eli käytin niitä käsit-

teitä, joita haastateltavat käyttivät (vrt. Kananen, 2014, 120–122). Luokittelun tason noustessa 

myös käsitteet kävivät yleisemmiksi; empiirisestä edettiin näin kohti käsitteellistä. Analyy-

siprosessin viimeisenä vaiheena oli abstrahointi, jolla tarkoitetaan teoreettisten käsitteiden 

muodostamista (esim. Tuomi & Sarajärvi, 2011, 108). Aineiston käsittely on pitkälti tutkijan 

päättelyä ja tulkintaa. Analyysin tehtävänä on järjestää ja tiivistää tutkimusaineisto tutkimusil-

miön syvempää tarkastelua ja johtopäätösten tekemistä varten. Koska aineiston sisältämä oleel-

linen informaatio tulee tällöin paremmin näkyviin, tutkijan on helpompi käsitellä ja hallita laa-

jaakin aineistoa. (Eskola & Suoranta, 1998, 138; Kananen, 2014, 113; Tuomi & Sarajärvi, 2011, 

103, 108.) Analyysissa aineisto hajotetaan ensin osiin ja käsitteellistetään, minkä jälkeen osat 
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yhdistetään uudelleen johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi: tutkijan näkemykseksi ilmiöstä. Ai-

neiston käsittelyn, koodaamisen ja luokittelun toteutin tavallisella tietokoneen tekstinkäsittely-

ohjelmalla (Word). Ajattelun apuvälineenä käytin myös tutkimusaineistosta koostamiani käsi-

tekarttoja ja tiivistelmiä. Analyysissa etsin tutkimuskohteen toiminnan juonta ja logiikkaa. Ta-

voitteena oli muotoilla sellainen selitysmalli, joka kuvaisi koko tutkimusaineistoa. Tutkimusai-

neistosta tekemäni johtopäätökset eivät enää edustaneet vain yksittäisiä henkilöitä, tapahtumia 

ja lausumia, vaan siirsin ne yleisemmälle käsitteelliselle ja teoreettiselle tasolle. (Ks. Kananen, 

2014, 113; Metsämuuronen, 2008, 48; Vilkka, 2006, 51, 82–83, 92–94.) 

Kuten Tuomi ja Sarajärvi (2011, 103, 124) muistuttavat, sisällönanalyysissa muodostettu luo-

kitus ei sellaisenaan ole tutkimustulos. Tutkimuksen varsinaiset tulokset selviävät vasta siinä 

vaiheessa, kun saatujen luokkien puitteissa on selvitty, minkälaisia kuvauksia aineistossa on 

niistä esitetty (emt., 124). Ei riitä, että luetellaan tutkimuskohteeseen liittyviä tekijöitä tai refe-

roidaan haastateltavien sanomisia. 

Haastattelujen analysoimisen jälkeen analysoin samoin periaattein myös havaintomateriaalin. 

Luin kenttämuistiinpanoja aluksi kokonaisuutena, alusta loppuun. Muutaman lukukerran jäl-

keen merkitsin tutkimustehtäväni kannalta olennaisimmilta näyttävät kohdat tekstistä eri vä-

rillä. Tämän jälkeen huomioni kohdistui tarkemmin näihin merkittyihin tekstikohtiin, mutta sen 

ohella silmäilin yhä myös muuta ympärillä olevaa tekstiä, jotta yksittäisten virkkeiden asiayh-

teys pysyisi mielessä. Koodasin ja luokittelin havaintoaineiston pitkälti aineistolähtöisesti. Vie-

rellä pidin kuitenkin nyt myös haastattelujen avulla muodostamaani luokittelua. Havainnot ei-

vät muodostaneet uusia ylä- tai pääluokkia, vaan ne sulautuivat aiemmin tekemääni luokitte-

luun. Havainnot antoivat kuitenkin hyödyllistä lisäinformaatiota. Osittain tämä informaatio täy-

densi haastatteluja, mutta paikoin se toi myös näkyviin uusia ja erilaisia näkökulmia: ilmiö ei 

ehkä ollutkaan niin yksiselitteinen kuin haastattelut antoivat ymmärtää. Kuten aiemmin totesin, 

tutkimuksen muuta tausta-aineistoa en analysoinut systemaattisesti.  
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5 TUTKIMUSTULOKSET 

Tässä luvussa esittelen tutkimukseni tulokset, tutkimusmatkani ”löydöt”. Tutkimustulososio ja-

kautuu viiteen lukuun. Näistä ensimmäinen käsittelee tutkimuspäiväkodin kristillisen kasvatuk-

sen ja profiilin määrittelyä. Toinen luku keskittyy päiväkodin yhteiskristilliseen toimintakult-

tuuriin. Kolmannessa luvussa esittelen päiväkodin päiväjärjestystä ja siinä ilmeneviä rakenteita, 

joiden tarkoitus on tukea päiväkodin kristillistä kasvatusta. Neljäs luku kuvaa tutkimuspäivä-

kodin arjen kristillisyyttä ja eettisten periaatteiden soveltamista käytäntöön. Viides ja samalla 

viimeinen tulosluku tarkastelee kristillisen päiväkodin kasvattajaa, kohtaamista ja kasvatusil-

mapiiriä. Analyysi tapahtui ensin aineistolähtöisesti, mutta analyysiluvun rakenteen selkeyttä-

miseksi ja luettavuuden helpottamiseksi tein luvun rakenteeseen systematisointia jälkikäteen 

otsikoiden perusteella. Olen perustanut luokittelun ensikädessä haastateltavien ilmaisemiin 

seikkoihin ja rikastutan tätä kuvausta havainnoilla ja muulla aineistolla. 

5.1 Tutkimuspäiväkodin kristillisyyden lähtökohdat 

Tässä luvussa perehdytään tutkimuspäiväkodin kristillisyyden sekä kristillisen päiväkodin pro-

fiilin määrittelyyn. 

5.1.1 Kristillisen kasvatuksen määrittelyä 

Kuvasin edellä teoreettisessa viitekehyksessä kristillisen päiväkodin toimintakulttuurin lähtö-

kohtia päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelman ja kirjallisuuden valossa. Tutkimuspäiväkodin 

kasvatuskulttuurin ja -käytäntöjen ymmärtämiseksi on kuitenkin ensiarvoisen tärkeää tietää, 

minkälaisia käsityksiä päiväkodin henkilökunnalla on näistä kysymyksistä, sillä juuri he vas-

taavat kristillisen kasvatuksen toteutumisesta ja toteuttamisesta käytännössä. Tutkimushaastat-

teluiden aluksi pyysin siksi kaikkia neljää haastattelemaani kasvattajaa kertomaan, mitä he ym-

märtävät kristillisellä kasvatuksella. Yksi heistä luonnehti kristillistä kasvatusta suoraan tutki-

muspäiväkodin toteuttaman kristillisten kasvatuksen kautta. Muut kolme haastateltavaa määrit-

telivät kristillisen kasvatuksen käsitettä ensin yleisemmällä tasolla ja avasivat vasta sen jälkeen, 

mitä kristillisyys tarkoitti tutkimuspäiväkodin varhaiskasvatuksen kohdalla. 
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Käsitemäärittelyissään kasvattajat käyttivät usein kristillisen kasvatuksen vertailukohteena 

muiden päiväkotien ja joskus myös koulujen kasvatusta. Tällöin huomiota kiinnitettiin kasva-

tuksessa tapahtuneeseen muutokseen: mitä kasvatus on ollut ennen ja mitä se on nyt. Vastauk-

sissa korostui yhtäältä kristillisen kasvatuksen omaleimaisuus ja toisaalta sen samankaltaisuus 

suhteessa muuhun kasvatukseen. Toisaalta vertailua käytiin suhteessa seurakuntiin. 

Mitä kasvatuksen kristillisyyteen yleisesti ottaen tuli, eräs haastateltava kiteytti käsitteen mer-

kityksen seuraavasti: 

Haastateltava (H)18: Elikkä kristillinen kasvatus… näin jos suoraan sanotaan, niin sehän on 

evankeliumin julistamista ja Jeesuksesta kertomista lapsille, kristillisen uskon ja kristillisen pe-

rinteen välittäminen seuraavalle sukupolvelle. Että näin ehkä ytimekkäästi. 

Yllä olevassa määrittelyssä korostui kristillisen kasvatuksen erityisluonne: evankeliumin julis-

taminen eli Jeesuksesta kertominen kristinuskon ilosanomana ihmisille sekä kristillisen uskon 

ja perinteen välittäminen. Muiden haastateltavien mainitsemat asiat syvensivät tätä määritel-

mää. Kristinuskon ytimessä oli usko Raamatun kolmiyhteiseen Jumalaan, joka on Isä, Poika ja 

Pyhä Henki. Kristinuskon perustana oli Raamattu, joten myös kristilliselle kasvatukselle oli 

välttämätöntä perustua Raamattuun ja olla Raamatun mukaista. Käytännön elämässä ja kasva-

tuksessa kristillisyys ilmeni (tai tuli ilmetä) ennen kaikkea rakkautena. 

H: Se on ehottomasti, sehän lähtee sieltä Raamatusta, ku puhutaan yleisesti kristillinen kasva-

tus, niin se on se Raamattu… Isä, Poika, Pyhä Henki, rakkaus. Mä aina painotan sitä kristilli-

sessä kasvatuksessa, että se on se niinkö Raamatussa sanotaan, että jos ei oo rakkautta, niin ei 

oo mitään. Niin se on se lähimmäistä rakastava, arvostava, kunnioittaminen ja siitähän se läh-

tee sitte kaikki nää käytöstavat kautta… olla ittelläki niinkö suulla olla se vartija, koska tää 

maailma on semmonen riepotteleva… Se on se justiinsa tehä, niinkö Raamatussa sanotaan 

myöskin siitä, että mitä sää teet toiselle, niin niin sää haluat, että sua itseäsikin kohdellaan… 

Toisaalta se on hyvin yksinkertanen juttu… ja sitte se Raamattu on -- ehottomasti se helmi siinä 

keskellä, että siitä sitte lähdetään. 

Kristillinen varhaiskasvatus pohjautui ”tavalliseen” varhaiskasvatukseen. 

H: Jotenki silleen lyhyesti määriteltynä… niin mää ajattelen sillä tavalla, että tietenki se poh-

jautuu, se on niinku tavallinen kasvatus, jos mä aattelen varhaiskasvatusta. Se on ihan niinku, 

mitä määritellään varhaiskasvatus, mutta -- kristillinen varhaiskasvatus, niin se perustuu Raa-

mattuun. Että vaikka siinä opillinen tausta on tietenki kaikki, mikä on varhaiskasvatuksessa 

tutkittua ja kaikki, mitä… lapsen kehitysvaiheet, ne on kaikki, nehän ei mihinkään poistu, mutta 

se, että tavallaan mikä on se erikoistumisalue, se oli, että se on Raamatun mukaista. 

                                                 
18 Olen jättänyt sitaateista haastateltavista kertovat tunnistetiedot H1–H4 pois ja käytän kaikista neljästä haastatel-

tavasta samaa lyhennettä H (=haastateltava) sitaattien yhteydessä. 
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Puheenvuorossaan kasvattaja vakuutti kristillisen kasvatuksen täyttävän ne yleiset määritelmät, 

tavoitteet ja odotukset, jotka varhaiskasvatukseen yleisesti kohdistuivat. Kristillisessä kasva-

tuksessa ei suinkaan sivuutettu tutkimustietoa tai jätetty huomioimatta lapsen kehityksen aset-

tamia ehtoja. Tämän seikan voi tulkita perustelevan tutkimuspäiväkodin kristillisen kasvatuk-

sen oikeutusta pedagogisesta näkökulmasta: kasvatus ei ollut mielivaltaista, vaan asianmu-

kaista, ammatillisesti perusteltua ja vakavasti otettavaa. Samalla kommentti kuitenkin paljasti 

jotakin suhtautumisesta kristilliseen päiväkotiin. Asia tulee ehkä paremmin ymmärrettäväksi, 

kun tarkastellaan kristillisen kasvatuksen sekä kristillisen päiväkodin asemaa yhteiskunnassa. 

5.1.2 Kristillisen päiväkodin tehtävät 

Osa haastateltavista kertoi epäluuloista ja vastustuksesta, jota kristilliset päiväkodit ja koulut 

olivat kohdanneet. Uumoiltiin, että kristillisiä päiväkoteja pidettiin enemmän tai vähemmän 

”kummajaisina”. Epäilijöiden joukossa seisoi sekä uskovia että ei-uskovia. Osin kummastus 

näytti aiheutuvan siitä, ettei tiedetty tai ymmärretty, mistä kristillisessä päiväkodissa oli kyse. 

Erään haastateltavan mukaan monella (etenkin ”ei-uskovalla”) oli se virheellinen käsitys, että 

kristillinen päiväkoti olisi jonkinlainen seurakunta, ja tätä mielikuvaa hän oli pyrkinyt määrä-

tietoisesti oikaisemaan. 

H: Mä oon monta kertaa joutunu sanomaan, että ei tää nyt mikään seurakunta oo. Et seurakunta 

on ihan erikseen, että tää on päiväkoti, ihan niinku tavallinen päiväkoti, mutta tää on kristillinen 

päiväkoti. 

Edeltävä kommentti asettui osaksi laajempaa pohdintaa kristillisen päiväkotikasvatuksen laa-

dusta. Kyseinen haastateltava tunsi, että kristillisen päiväkodin toimintaa katsottiin kaiken aikaa 

ikään kuin ”suurennuslasin läpi”, enemmän kuin muita, ”tavallisia” yksityisiä päiväkoteja. 

Kasvattaja alleviivasi kristillisenkin päiväkodin olevan aivan tavallinen päiväkoti. Kristillisyys 

oli tutkimuspäiväkodin erikoistumisalue, samaan tapaan kuin oli esimerkiksi musiikkia tai 

luontokasvatusta painottavia päiväkoteja tai vaihtoehtopedagogiikkoja (ks. luku 2.2.1). Kristil-

lisen arvoperustan korostaminen ei tarkoittanut, että varhaiskasvatuksen jotkut alueet jätettäi-

siin sen kustannuksella vähemmälle huomiolle. Lapsen kehityksen ja varhaiskasvatuksen eri 

osa-alueet pyrittiin huomioimaan tasaväkisesti. 

Erään haastateltavan mukaan moni uskovakin kummeksui, mihin oikein tarvittiin kristillisiä 

päiväkoteja tai kouluja. Haastateltava otaksui tätä kyselevien pitävän riittävänä, että lapsi sai 

kotonaan kristillisen kasvatuksen ja osallistui seurakuntansa pyhäkoulu- ja kerhotoimintaan. 
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Haastateltava kuitenkin tarkasteli tilannetta laajemmin kuin perhekohtaisena kasvatusratkai-

suna ja tuumi, että aivan yhtä hyvin sopisi kysyä, ”miksi ei olisi” kristillisiä päiväkoteja tai 

kristillisiä kouluja. Kasvattaja piti selvänä, että kristityssä maassa – niin kuin Suomi vielä oli, 

”toistaiseksi” – olisi kristillinen kasvatus. Haastateltava korosti sen olevan kulttuuriperintöä ja 

muistutti, kuinka vielä jokunen vuosikymmen sitten periaatteessa kaikki päiväkodit ja koulut 

olivat olleet kasvatusperiaatteiltaan kristillisiä, vaikkei niistä sitä nimeä ollut käytettykään. 

H: Suomessaki -- se oli Raamattuun perustuvaa kaikki kasvatus, hyvin paljon. Ja oli vapaus 

puhua ja puhuttiin Jumalasta ja oli rukoukset kouluissa, päiväkodeissa ja se oli ihan luonnol-

lista, kiitettiin Jumalaa ääneen. Mut se, mitä se tänä päivänä on, niin se on ihan eri juttu, että 

sen takia mä koen nimenomaan, et nyt tänä päivänä ja ennen kaikkea tulevaisuudessa me tar-

vitaan sitä kristillistä kasvatusta, eli meiän täytyy ottaa se vanha ja hyvä sieltä takasi. Tavallaan 

et se on se meiän työ. 

Muuttunut tilanne kasvatuskentillä pakotti kasvattajan reagoimaan jotenkin. Tehtävänä oli pa-

lauttaa kristillisyys takaisin päiväkotiin. Kuitenkaan lopulta kyse ei ollut vain kulttuuriperinnön 

säilyttämisestä, vaan ihmisten sydämen asenteesta ja tulevaisuudesta. Haastateltavat pitivät 

huolestuttavana sitä suuntaa, mihin Suomessa oltiin menossa. Jo nyt seuraukset olivat heidän 

mukaansa nähtävissä päiväkodeissa ja kouluissa. Yhdellä haastateltavista Suomen tila oli aivan 

erityisesti sydämellään: 

H: Jotenkin ikään kun Jumala mulle näytti sen… tai se oli niinku pisto sydämeen, että tää on 

ihan järkyttävää, että vähä niinkö, että: ”Herra, mitä sä teet tälle kansalle, ja ite mukaan lukien, 

jos me luovutaan Sinusta?” Mulla se kristillisyys edusti sitä, että jos siitä luovutaan, niin sehän 

on myös luopumista Jumalasta, ja Jumalan armosta, Jumalan voimasta… Ja siinä kävi, niinku 

nauhalla ois käyny läpi vähän sodan jälkeistä elämää Suomessa, että miten Jumala on siunannu 

tätä maata. -- Tuli semmonen aivan järkyttävä pelko, -- oikeestaan Herran pelko. Mää en ollu 

koskaan ennen semmosta kokenu, niin voimakkaana. -- Et mikä tämän kansakunnan kohtalo on 

sitte, jos näin tapahtuu? 

Haastateltava totesi, ettei uskalla olla tekemättä sitä tehtävää, jonka Herra on hänelle antanut. 

Hän näki kaiken sen hyvinvoinnin, josta suomalaiset kuluneina vuosikymmeninä olivat saaneet 

nauttia, Jumalan antamana. Selän kääntämisestä Jumalalle ei seurannut hyvää; ilman Jumalan 

siunausta maalle ei tulisi käymään kovin hyvin. Siksi niiden, joilla oli näky ”tästä työstä ja 

kristillisen kasvatuksen arvosta”, täytyi haastateltavan mielestä sitä myös ylläpitää. 

Toisaalta kristillisiin päiväkoti- ja kouluhankkeisiin kerrottiin kohdistuneen myös eräänlaista 

ideologista vastustusta uskovien taholta. Kritisoijat olivat tyypillisesti vedonneet siihen, ettei 

kristittyjen pitäisi eristäytyä muusta yhteiskunnasta omiin ”gettoihinsa”, vaan heidän sitä vas-

toin tulisi mennä ”valoksi ja suolaksi” (ks. Matt. 5: 13–15) sinne, missä oli ennestään vähem-

män kristillistä todistusta. Aikana, jolloin kristillisyydestä oltiin yhteiskunnassa yhä enemmän 



81 

 

”luisumassa poispäin” ja ehkä ”pyrittiinkin pääsemään eroon”, kristillisen päiväkodin käsitet-

tiin kuitenkin toimivan keskeisellä paikalla kristillisten arvojen ja kasvatuksen esillä pitäjänä ja 

puolustajana. Tutkimuspäiväkoti ei halunnut ensinkään eristäytyä muusta yhteiskunnasta, vaan 

pyrki luomaan hyvät suhteet joka puolelle ympärille. Haastateltavat silti myönsivät, että tois-

taiseksi oltiin oltu aika lailla ”omissa piireissä”, mutta se johtui myös siitä, että päiväkoti oli 

vielä kovin uusi. Monen kasvattajan skenaariona oli päiväkotitoiminnan laajeneminen ja suun-

tautuminen aiempaa enemmän ulospäin. Eräs visioi, että päiväkodin sisällä voisi jatkossa toimia 

esimerkiksi kristillinen lapsikuoro, joka kävisi esiintymässä ihmisille. Haaveena oli myös lisätä 

paikkakunnalla ”yleishyödyllistä kristillistä kasvatusta”. 

H: Ja sit on semmonen olotila, et tää on alkua. Että tää jotenki laajenee tästä, että tää on vasta 

semmonen pomtsi, että tässä ollaan ja nyt lähdetään jonnekin. -- On semmonen olotila, että 

”menkää maailmalle” ja me nyt levitään tästä näin. -- Ja tällä päiväkodilla on tärkeä paikka 

täällä [paikkakunnalla]. Ja uskon, että tästä se lähtee. -- Ja mää koen, että meillä kaikilla tässä 

on se semmonen tietynlainen valo. -- Että tässä ollaan niinkö menossa eteenpäin. Tämä on hyvä 

alku. 

 

H: Nythän me ollaan aika tälleen omissa piireissä, mutta mää aattelen, että nää on näitä alku-

vuosia. Et ollaan tässä niinku kasvamassa ja rakentumassa, ja että sitte tästä lähetään ulos. 

Kannatusyhdistyksen taholta oli pidetty erityisen tarpeellisena osata erottaa kasvatustoiminta ja 

hengellinen toiminta oikealla tavalla toisistaan. Päiväkotityö ei esimerkiksi voinut kantaa evan-

kelioimis- tai lähetystyön profiilia. Selkeä ja vahva päiväkoti-identiteetti oli tutkimuspäiväko-

dille elintärkeä asia. Toiminnan haluttiin olevan laadukasta ja näyttävän siltä myös ulospäin. 

Päiväkodin perustehtävän tuli pysyä kirkkaana. Yhteisössä oli myös tulkittu, että perheillä, 

jotka halusivat lapsensa kristilliseen päiväkotiin, oli useimmilla itsellään jo olemassa seurakun-

tayhteys, joten päiväkodissa tapahtuva evankelioimistoiminta ei perheidenkään kannalta ajatel-

tuna olisi ollut kovin hyväntuntuinen ajatus. Perheiltä ei kuitenkaan edellytetty kristillistä va-

kaumusta tai kuulumista johonkin seurakuntaan. Päiväkodissa toivottiin, että kristillinen päivä-

koti tavoittaisi vastaisuudessa myös perheitä, joissa vanhemmat eivät olleet uskossa. 

Muiden päiväkotien joukossa kristillisten päiväkotien sanottiin kokeneen olevansa ”jotenkin 

yksin”, sillä ”maallisia päiväkoteja [on] niin paljon enemmän”. Siksikin nähtiin tärkeänä pitää 

yhteyttä toisiin kristillisiin päiväkoteihin ympäri Suomen. Kristilliset päiväkodit ja koulut olivat 

tavallaan ”samaa perhettä”. Vuosittain järjestettiin tapaamispäiviä, jotka kokosivat päiväkoti- 

ja kouluperheen yhteen. Edellistapaamisessa (2013) keskustelua oli käyty laatukriteereistä sekä 

toiminnan saattamisesta yhtenäisemmäksi ja näkyvämmäksi. Ajatuksissa oli käynyt, että kris-

tillisille päiväkodeille olisi hyvä saada yksi, yhteinen kristillinen varhaiskasvatussuunnitelma, 
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jota kukin yksikkö voisi muokata omaan ympäristöönsä sopivaksi. Yhteisen arvopohjan koet-

tiin helpottavan yhteistyötä. Päiväkotien kesken voitiin esimerkiksi jakaa päiväkodeissa tuotet-

tua materiaalia ja antaa muutenkin neuvoja ja vinkkejä puolin ja toisin. Haastateltava nimitti 

tätä politiikkaa kristillisten päiväkotien keskinäiseksi ”YYA-sopimukseksi”. Haluttiin tukea toi-

nen toista; ”jos ei muuten, niin rukouksin”. 

5.1.3 Kristillinen kasvatus oikeutena ja velvollisuutena 

Kasvattajat tunsivat suurta iloa siitä ”ihanasta vapaudesta”, että kristillisyys sai tutkimuspäi-

väkodissa näkyä ja kuulua arjen keskellä. 

H: Kristillinen kasvatus, niin se on se justiinsa, että täällä on oikeus puhua. Me saamme puhua 

Jumalasta, me saamme puhua Jeesuksesta, uskonasioista, Pyhästä Hengestä, lähimmäisen rak-

kaudesta. 

Osa antoi tälle vapaudelle erityistä arvoa senkin tähden, että heillä oli kokemusta päiväkodeista, 

joissa Jumalasta ei ollut lupa puhua. Ruoan siunaaminen, käsien laittaminen näkyvästi ristiin 

tai perinteisten kristillisten joululaulujen laulaminen oli voitu kieltää koko ryhmältä vedoten 

esimerkiksi siihen, että ryhmässä oli maahanmuuttajataustaisia lapsia (ks. myös luku 2.3.3). 

Uskonnollis-katsomuksellisen orientaation todettiin jäävän päiväkodeissa usein ”muitten 

orientaatioitten jalkoihin”, vaikka se oli ”varhaiskasvatuksen tehtävä ihan yhtä lailla”. 

H: Lapsilla on oikeus siihen oman uskonnon harjoittamiseen, myöski päiväkodissa. Että ainaki 

ite koen, että me kristillisessä päiväkodissa liputetaan ja puhutaan sen puolesta, lapsen oikeu-

desta omaan uskontoon… sillä tavalla, että uskonnonvapaus ei olis vaan sitä negatiivista us-

konnonvapautta, vaan se olis positiivista uskonnonvapautta. 

Kristillisen kasvatuksen toteuttaminen oli siten sekä oikeus että velvollisuus. Kristillisiä juhlia, 

kuten joulua ja pääsiäistä, pidettiin tutkimuspäiväkodissa arvokkaana. Eräs kasvattaja katsoikin 

juhlien olevan yksi ilmeisimpiä kristilliseen päiväkotiin ulkoisesti liitettäviä tunnuspiirteitä.  

H: Mää kyllä aattelisin, että se on tavallaan toinen… että jos ruokarukous on yks semmonen 

selkeä, että se kuuluu kristilliseen päiväkotiin, niin nää juhlat on varmaan sitte toinen semmo-

nen. Että ku tuolla maailmalla päiväkodeissa mietitään oikeesti kuumeisesti, että no montako 

säkeistöä tästä ”Joulupuu on rakennettu” voiaan laulaa. 

Kasvattajien mukaan erona moniin muihin päiväkoteihin oli, että kirkkovuoden juhlia voitiin 

viettää ”vapautuneesti ja ilolla kristillisessä merkityksessä”. Kasvattajien ei tarvinnut varoa tai 

peitellä juhlien kristillisyyttä jättämällä esimerkiksi joululauluista säkeistöjä pois niiden kristil-

lisen sisältönsä vuoksi. Juhlasta tehtiin ”oikeasti juhlaa”. Niitä valmisteltiin päiväkodissa 
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yleensä varsin pitkään ja lapset otettiin mukaan valmisteluihin. Juhla-aikaan liittyi pieniä har-

taushetkiä, askartelua, musiikkia ja näytelmiä, sillä niiden avulla asia pyrittiin tekemään ”elä-

väksi”. Lapsille kerrottiin, miksi juhlaa vietettiin – jouluna jouluevankeliumi oli keskeisessä 

asemassa: 

”Joulu on Jeesuksen syntymäjuhla ja siksi me sitä vietetään”, kasvattaja kertoo lapsille (Kent-

tämuistiinpanot 29.11.2013).  

 
H: Se ei oo vaan joulu ja joululahjat, vaan -- mennään kuitenki sinne syvemmälle historiaan. 

Jouluun palataan vielä tuonnempana. Pääsiäinen oli joulun ohella toinen kaikkien haastatelta-

vieni mainitsema kristillinen juhla. Palmusunnuntain edellä päiväkodissa oli askarreltu ”viuh-

kat ja virpomishommat” sekä puhuttu siitä, kuinka Jeesus saapui Jerusalemiin aasilla ratsastaen. 

Päiväkotiryhmän kanssa oli käyty ohjatulla pääsiäisvaelluksella kirkossa, minkä yhteydessä oli 

tutustuttu kristillisen pääsiäisen tapahtumiin. Kirkon järjestämän pääsiäisvaelluksen lisäksi päi-

väkodilla oli pidetty myös oma, pääsiäistä käsittelevä raamattutuokio. Vaikka kasvattajat pitivät 

pääsiäistä ”hurjan suurena juhlana”, sen vietosta tutkimuspäiväkodissa oli aineistossani sel-

västi jouluaikaa vähemmän mainintoja. Arvelen tämän selittyvän osaksi sillä, että havainnoin-

tijaksoni ajoittui adventinaikaan, jolloin jouluun liittyvät aiheet olivat ajankohtaisuutensa 

vuoksi enemmän esillä. Haastatteluhetkellä taas päällimmäisenä mielessä oli kevätjuhla. Toi-

saalta pääsiäisenvietto on suomalaisissa päiväkodeissa yleisestikin ollut joulunviettoa pieni-

muotoisempaa (esim. Hilska, 2003, 119). 

Muutama kasvattaja teroitti kuitenkin sitä, että kristillisessä uskossa ei ollut kyse uskonnosta, 

vaan henkilökohtaisesta suhteesta Jumalaan. 

H: Kyllä sitä, jos kysyy vaikka lapsilta, -- että: ”Kuinka moni rakastaa Jeesusta?”, niin: 

”Minä!”, ”Minä!”, ”Minä!” …kaikki haluaa. Se on ihana. 

Yksi haastateltava rinnasti lapsen yksilöllisen kohtaamisen siihen, kuinka Jumalakin kutsuu ih-

misiä nimenomaan yksilöinä, ja ihminen oli lopulta yksin vastuussa, miten hän tuohon kutsuun 

vastaa. Kasvattaja tai kukaan muukaan ei voinut tehdä uskonratkaisua lapsen puolesta. 

H: Minun, minun täytyy tehdä yksin päätös, niinku vaikka just siitä, annanko elämäni Jeesuk-

selle, niin tässäkin on se yksilöllisyys. 

Kristillisessä päiväkodissa lapsi sai kasvaa ”lapsen uskossa”, ja päiväkoti antoi eväitä kasvulle. 

Myöhemmin elämässään lapsi osaisi valita, miten ja mihin uskoo. Hengellisyys näkyi ja kuului 

kasvattajien mukaan muun muassa lasten piirustuksissa ja askarteluissa, leikeissä, pohdinnoissa 



84 

 

sekä aikuisille osoitetuissa kysymyksissä. Näin tosin ajateltiin olevan muissakin kuin kristilli-

sissä päiväkodeissa. Oleellisempaa olikin, miten aikuinen reagoi näihin tilanteisiin. 

H: Nää hengelliset asiathan on semmosia, että ne tavallaan arjen keskusteluissa lasten kanssa 

näkyy ihan missä vaan päiväkodissa, mutta meillä ne näkyy kyllä siinä aika paljon, että kyllä 

lapset paljon pohtii ja sitte moneen asiaan tulee lasten kanssa keskusteluissa kristillinen näkö-

kulma. Ja se tulee lasten suusta ja se tulee aikusten suusta, että sillä tavalla se näkyy. 

Kasvattajat kokivat hengellisen näkökulman esille ottamisen lasten kanssa helpoksi ja luonte-

vaksi ensiksikin siksi, että kristillisyys kuului niin olennaisella tavalla tutkimuspäiväkodin toi-

mintaan (”koska me kannamme sitä nimeä, se täytyy olla sillon sitä”), mutta myös tietäessään, 

että sillä hetkellä kaikilla lapsilla oli kristillinen kotikasvatus. Päiväkodin kasvatus ei ollut täl-

löin ristiriidassa kotikasvatuksen kanssa, vaan nimenomaan tuki sitä. Kristillisen kasvatuksen 

konteksti oli lasten näkökulmasta täysin luonnollinen ja ymmärrettävä. Monesti päiväkodissa 

vastaantulevat kysymykset olivat lapsille tuttuja muistakin yhteyksistä, joten heidän uskottiin 

tietävän osapuilleen, mistä milloinkin oli kyse. 

H: Jotkut saattaa sanoa siihen sitte, että: ”Hei, niin meillä sanottiin pyhäkoulussa”, tai: ”Niin 

isi ja äiti on sanonu”. Tai sitte jopa jatkavat sitä, että: ”Niin, ja sit Raamatussa sanotaan niinki. 

Ja sitte siellä sanotaan näinki.” 

Toisinaan lapset ottivat Raamatun puheeksi aivan keskenään: 

H: Sitten ne saattaa kommentoida ja keskenään kilpailla, kuka on maailman vahvin, ja joku 

sieltä huutaa: ”Jeesus on maailman vahvin mies!” Ja sitten kaikki muut, että: ”Niin onki!” Ihan 

tämmösiä pieniä, mutta suuria asioita. 

 

H: Tai jos on joku ristiriitatilanne lasten välillä, niin joku lapsi saattaa siihen tuua tämmösen 

raamatullisen näkökulman, että… Mitenhän yks lapsi sanoi, että… oliks se näin, että: ”Ei saa 

kostaa, se on Jumalan käsky”. Elikkä tämmösiä, mitkä on tietenkin tosi ilahduttavia. 

Kasvattajat pitivät lasten aitoa ja avointa suhtautumistapaa ihanteellisena. Lasten esittämät ky-

symykset koettiin toisaalta helppoina ja toisaalta haastavina: 

H: Ja yritetään sitte siihenki aina vastata sillä lailla, että kunnioitetaan tätä perhettä, mistä 

tämä lapsi on. Eipä niitä semmosia, lapsen kysymykset on niin semmosia lapsenomasia, arkeen, 

elämään liittyviä, että niihin on helppo vastata. 

 

H: Kyllä ne niistä puhelee ja kyselee ja pohtii näitä hengellisiä asioita. Että kyllä joskus pistää 

aikusetkin vähän tiukille, että miten tohon nyt vastaa sillai, että lapsen näkökulmasta, mutta 

kyllä ne aina sitte tyytyy siihen. 

Tutkimuspäiväkodissa koetulla vapaudella oli kuitenkin tietyt rajat: kaikki ei ollut kristillisyy-

denkään suhteen tai nimissä sallittua, vaikka kristillisessä päiväkodissa toimittiinkin. Päiväoh-

jelmassa sai olla pieniä hartaus-, rukous- ja raamattuhetkiä, kunhan ne tapahtuivat ”tietyissä 

rajoissa”. Päiväkoti oli päiväkoti, ei seurakunta. Toiminnan tuli tapahtua yhteiskristillisessä 
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viitekehyksessä. Lapsilla oli vapaus uskoa tai olla uskomatta. Kasvattajan sanoin, ”käännytys 

saarnaamismielessä” oli päiväkotikontekstissa ehdottomasti kiellettyä. 

5.2 Yhteiskristillinen toimintakulttuuri 

Oma alueensa päiväkodin kristillisyyttä on sen tarkastelu yhteiskristillisyyden näkökulmasta. 

Yhteiskristillisyyden toteutumista kasvattajat tarkastelivat paitsi lapsiryhmässä, myös henkilö-

kunnan keskuudessa ja suhteessa vanhempiin ja seurakuntiin. 

5.2.1 Päiväkodin ja seurakuntien yhteistyö 

Läpi kristillisen päiväkodin perustamis- ja olemassaolohistorian oli tahdottu muodostaa hyvät 

suhteet alueen kaikkiin kristillisiin seurakuntiin. Tässä tavoitteessa näytettiin myös pitkälti on-

nistuneen, mistä kertoi esimerkiksi se, että lähes kaikki lähiseurakunnat olivat tavalla tai toisella 

edustettuina yhteisössä. Aivan vaivattomasti ei yhteistyösuhteiden solmiminen ollut silti suju-

nut. Toisten seurakuntien ilmaistiin olleen toisia myötämielisempiä ja innokkaampia suhteiden 

luomiseen ja yhteistyöhön. Joidenkin seurakuntien keskuudessa ilmenneeseen ”nihkeyteen” 

syyksi arveltiin sitä, että kristillisten päiväkotien ja koulujen tarpeesta esiintyi eriäviä näkemyk-

siä myös kristillisissä piireissä. 

Suhteita seurakuntiin ylläpidettiin sekä suoraan että välillisesti. Konkreettinen, kasvattajille ja 

lapsiryhmälle näkyvä yhteistyö eri seurakuntien kanssa näyttäisi sekä haastattelujen että ha-

vaintomateriaalin perusteella olleen varsin vähäistä tutkimuspäiväkodissa. Ainoat maininnat 

yhteistoiminnasta, jotka aineistossani tulivat esille, olivat päiväkodin kirkkovierailu ja osallis-

tuminen sen yhteydessä evankelisluterilaisen seurakunnan järjestämälle, yleisesti päiväkodeille 

suunnatulle pääsiäisvaellukselle. Tutkimuspäiväkodille ei toistaiseksi ollut muodostunut joulu- 

tai kevätkirkossakäyntiperinnettä, kuten ei myöskään pikkukirkko-käytäntöä, jossa seurakun-

nan työntekijät kävisivät säännöllisesti pitämässä päiväkodissa hartaushetkiä, mitä kuitenkin 

monissa päiväkodeissa tapahtui. Yksi kasvattajakunnasta päätteli, että seurakuntayhteistyön sa-

ralla tutkimuspäiväkodilla olisi kehitettävää. Muissa haastatteluissa mahdollisuus yhteistyön 

lisäämiseen tai tiivistämiseen ei noussut puheeksi. 

Sen sijaan kristillisen päiväkodin johdossa oli tehty jatkuvasti töitä sen eteen, että suhteet kaik-

kiin seurakuntiin olisivat avoimet ja asialliset. Samalla oli kuitenkin varottu tietoisesti, ettei 
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suhteista minkään yksittäisen seurakunnan kanssa muodostuisi liian läheiset, koska sen taas 

arveltiin aina kostautuvan toisiin suuntiin. Ei tahdottu ottaa sitä riskiä, että kristillinen päiväkoti 

samastettaisiin jonkin seurakunnan toimintamuodoksi, sillä päiväkodin tuli toimia yhteiskris-

tillisellä pohjalla ja ovet haluttiin pitää avoimina kaikille. Siksi oli tehty selkeä periaatepäätös, 

ettei päiväkotirakennuksen tiloissa järjestetä seurakuntien omaa toimintaa ja ettei päiväkodin 

kautta välitetä perheille kutsuja seurakunnissa tapahtuviin tilaisuuksiin. Suhteiden ylläpito 

toimi näin päiväkodin linjavalintojen sekä toimintatapojen kautta. Kyse oli luottamuksen saa-

vuttamisesta ja säilyttämisestä. Ehdottomana minimivaatimuksena pidettiinkin sitä, ettei tutki-

muspäiväkoti toimillaan ainakaan haittaa tai häiritse yhdenkään seurakunnan toimintaa. Päivä-

kodin antama kristillinen kasvatus ei saanut poiketa minkään seurakunnan opetuksesta. Tämä 

täytyi ottaa huomioon sekä toiminnan suunnittelussa että sen toteutuksessa. 

H: Että ainaki ite koitan miettiä näitten niinku sisältöjen suhteen sitä, että mikä on kaikille kris-

tityille yhteistä. Mutta ei ehkä sillä tavalla, että mikä ois niinku semmonen äärimmäinen minimi, 

vaan että aika semmosta selkeää ja mutkatonta kristillisyyttä pyritään pitämään esillä… Että 

Jeesuksesta me kyllä täällä puhutaan ja näin poispäin, mutta ehkä ne on sitte semmosia koros-

tuksia, missä on vaikka selkeitä eroavaisuuksia evankelisluterilaisten ja sitte vapaitten suuntien 

välillä. Että semmoset pyrin ite kiertämään, että ne ei sitte kuulu meiän päiväkodin työsarkaan. 

5.2.2 Yhteiskristillisyys ja monikulttuurisuus lapsiryhmässä 

Perheiden kerrottiin edustavan useita eri seurakuntia ja herätysliikkeitä; arviolta enemmistö tuli 

vapaista suunnista ja viidennestä herätysliikkeestä. Päiväkodin toiminnassa sekä sen suunnitte-

lussa pyrittiin täten alinomaa huomioimaan, että asiakasperheissä oli edustettuna ”monenlaista 

kristillisyyttä”. Lapsikohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman liitteenä olevassa perustietolo-

makkeessa kysyttiin, mikä on lapsen uskonto tai elämänkatsomus. Samassa lomakkeessa tie-

dusteltiin myös vanhempien kantaa siihen, voiko lapsi osallistua päiväkodin uskontokasvatuk-

seen, kirkollisiin tilaisuuksiin, tanssi- ja teatteriesityksiin tai lastenohjelmien katseluun. Vasu-

keskusteluissa sovittujen seikkojen lisäksi kasvatuksesta toki neuvoteltiin pitkin vuotta. Myös 

mahdollisten ristiriitatilanteiden ennakoimiseksi ja välttämiseksi oli tärkeää, että kasvattaja 

tunsi riittävän hyvin kunkin kodin ”hengellisen viitekehyksen”. Perheitä opittiin tuntemaan 

kunnolla vasta vähitellen päivittäisten kohtaamisten kautta. Vanhempien kanssa keskusteltaessa 

pyrittiin avoimuuteen ja luottamuksen syntymiseen, missä katsottiin myös pitkälti onnistuneen. 

H: Et meillä vanhemmat luottaa meihin, ja sitte tavallaan vanhemmat tietää sen, et me tuetaan 

sitä kasvatusta, mikä heillä on kotona. Et se on varmaan semmonen tärkee pointti. Että vaikka 

joku saattaa alussa ihmetellä sitä… Jotku on tarkempia siinä tästä niinkö, puhutaan yhteiskris-

tillisyydestä, ja on hyväki, että alussa käyään läpi, et mitä se on juuri meiän päiväkodissa. Ja 

vaikka siinä ei tuu ilmi meiän työntekijöitten seurakuntataustat välttämättä, niin vanhemmat sen 

tietää, että tää on yhteiskristillistä tää kaikki toiminta tässä. 
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Yhteistyösuhteen alkaessa monia vanhempia oli kiinnostanut tietää, millä tavoin tutkimuspäi-

väkodin kristillisyys näkyi arjessa – sen odotettiin ja toivottiin näkyvän. Päiväkodin tapoihin 

kuului perehdyttää perheet kristillisen päiväkodin olemukseen ja toimintakulttuuriin. Vanhem-

pien ideoita ja ehdotuksia kuultiin ja kyseltiin toimintakulttuurin kehittämisessä. Aineiston pe-

rusteella vanhemmista toiset toivat toisia suoremmin näkemyksensä päiväkodin tietoon. Vas-

taavasti joidenkin perheiden kohdalla kasvattajilta vaadittiin herkkyyttä kuulostella joskus hy-

vinkin hienovaraisia vihjeitä siitä, mitä he toivoivat ja oliko ehkä asioita, jotka eivät olleet heille 

mieleen. Yhteistyö lähti paljolti siitä, että tunnettiin kyseinen perhe. Silloin voitiin parhaiten 

huomioida, kunnioittaa ja tukea kodin kasvatusta. Yhdessä asiassa päiväkodin ja kodin välillä 

vallitsi kuitenkin selvä työnjako: 

H: Kodit kasvattaa lapsille tämän oman henkilökohtasen uskon, se, mihin seurakuntaan lapsi 

kuuluu, perhe kuuluu. He hoitavat sen ja meillä on tää tämmönen, kutsutaanko jopa yhteiskris-

tillinen, suvaitsevainen, semmonen henki täällä, että se lähtee siitä Raamatusta. 

Edellä sanottu ei tarkoittanut sitä, että lasten ja perheiden erilaiset taustat ja tavat eivät saisi 

näkyä päiväkodissa. Ennemminkin kyse oli siitä, ettei päiväkoti omalla toiminnallaan asettaisi 

niitä keskenään eriarvoiseen asemaan. Päiväkodin kristillisyydessä pyrittiin ”keskitien kristilli-

syyteen” eli pysyttelemään varsin yleisellä ja maltillisella tasolla. Päiväkodin yhteiskristillisen 

hengen katsottiin palvelevan erilaisten kristillisten ajattelutapojen rinnakkaiseloa ja toisaalta 

vahvistavan kristittyjen yhteyttä. Kysyin haastateltavilta, mitä he ymmärtävät yhteiskristillisyy-

dellä tarkoitettavan sekä miten ja missä asioissa yhteiskristillisyys toteutuu tutkimuspäiväko-

dissa. Näin kysyessäni oletukseni oli, että yhteiskristillisyyden käsite on haastateltaville tuttu 

paitsi päiväkodin toimintaperiaatteena, myös muista yhteyksistä. Kasvattajat antoivat varsin 

yhtenäisen kuvan yhteiskristillisyyden merkityssisällöstä. Yhteiskristillisyys oli muun muassa 

sitä, ettei ”liputeta minkään yksittäisen kirkkokunnan korostuksen puolesta, vaan otetaan ne 

yhteiset asiat”. Kirkkokuntiin sidoksissa olevat painotukset, joissa oli selkeitä eroavaisuuksia 

eri seurakuntien välillä, eivät siten kuuluneet ”päiväkodin työsarkaan”. Tämä linjaus määritteli 

ratkaisevalla tavalla tutkimuspäiväkodin toimintakulttuuria ja kristillisyyttä. 

H: Mehän ei niinkö edusteta mitään erillistä kirkkokuntaa, ei erillistä mitään vapaansuunnan 

suuntaa… Että tavallaan se pohja, mikä meillä on, niin se perustuu pelkästään Raamattuun. -- 

Eli -- kaikki se, mikä on ihmisen rakentama siihen, niin sitä meillä ei oo… 

 

H: Et me puhutaan vain yleisesti siitä Raamatusta ja niistä oikeesti tärkeistä asioista sillä lailla, 

mikä kuuluu tähän meiän kristillisen päiväkodin toimintaan. 

 

H: -- eri seurakunnistahan me kaikki koostutaan, mutta kaikilla on se sama Raamattu. 
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Päiväkodin virallinen, julkilausuttu kanta oli, että Jumala ilmoittaa itsensä Raamatussa. Raa-

mattuun sitoutumista uskonasioissa voitiin pitää myös yhteiskristillisyyden näkökulmasta kes-

tävänä lähtökohtana päiväkodin kristilliselle kasvatukselle ja opille, sillä uskon perustan käsi-

tettiin silloin olevan yksi ja sama kaikille seurakuntataustasta riippumatta. Varsinainen Raama-

tun opettaminen ei kristillisen päiväkodin viitekehyksessä ollut tarkoituksenmukaista, vaan 

huomio kiinnitettiin keskeisimmiksi katsottuihin asioihin kertomusten muodossa (vrt. Shortt, 

2014, 18–25). Ne olivat sellaisia kristinuskon perusasioita, joihin kaikkien kristittyjen katsottiin 

voivan ongelmitta yhtyä. Oli tehtävä ero sen välille, mikä oli lähtöisin Jumalasta ja mikä ihmi-

sestä. Raamatun ymmärrettiin olevan Jumalan ilmoitusta. Puolestaan kaikki se, mikä oli ”ihmi-

sen rakentamaa”, erilaiset uskonnolliset näkemykset, tavat ja kulttuurit, oli asia erikseen. Niistä 

eri seurakunnilla tai yksilökristityillä saattoi olla hyvin monenlaisia tulkintoja ja mielipiteitä. 

Päiväkodissa varottiin lähtökohtaisesti sellaisten kysymysten puheeksi ottamista, joiden sel-

västi tiedettiin jakavan kristittyjä. 

H: Eihän me täälläkään saaha ruveta lapsille omaa uskontoamme, ko mehän koostutaan eri 

seurakunnista, että täällä ollaan hyvin varovaisia… Se on toisaalta kielletty, että me emme saa 

ehottomasti ruveta puhumaan mistään tämmösistä eriävyyksistä, mitä seurakuntien välillä on, 

esimerkiks aatellaan justiinsa tää lapsikaste kautta… pyhäpäiväkin, ja sitte ruokavaliosysteemit 

ja näin, niin me ei saaha ruveta vääntään niistä lapsille, että: ”Niin, mutta tiiätkö, että näin se 

kuule oikeesti ois”, niinku näin sitä omaa näkemystä, että se on ehottomasti kielletty. 

Tiettyjen aihepiirien välttelyperiaate ei silti ollut täysin ehdoton. Lapsille voitiin kyllä selittää 

yleisellä tasolla, että ihmisillä oli erilaisia näkemyksiä ja tapoja. Erilaisiin traditioihin pereh-

dyttämistä sinänsä pidettiin aivan sallittuna, jopa suotavana, sillä ”sehän on lapselle rikkaus 

tietää”. Aihetta ei välttämättä varta vasten nostettu puheeksi, mutta silloin kun se pulpahti luon-

nostaan pinnalle, esimerkiksi lapsen esittämän kysymyksen muodossa, siihen nähtiin luonnol-

lisena vastata. Vastatessaan kasvattajan oli kuitenkin oltava diplomaattinen ja hienotunteinen 

eri näkemyksiä kohtaan. Asiat käytiin läpi ottamatta kantaa siihen, mikä oli oikea tapa uskoa 

tai ajatella. Yksi hyvä esimerkkitapaus tällaisesta asiankäsittelystä tuli eteen päiväkodin teke-

mällä kirkkovierailulla evankelisluterilaisessa kirkossa. Haastateltavan kertoman mukaan kir-

kossa oli ollut näkyvillä lasten kastemekko, josta seurakunnan työntekijät olivat vierailijoille 

kertoneet. Alla olevassa sitaatissa kasvattaja pohtii kastemekon näkemisestä seurannutta tar-

vetta avata erilaisia kastekäytäntöjä lapsille: 

H: Siellä tuli tää, ev.lut. kirkossahan on tämä lapsikaste. -- Mut sitte siellä on taas näitä per-

heitä, joille on tämä upotus- elikkä niin sanotusti aikuiskaste. -- Et kastemekko, niin se on vaan 

pienempikokonen, mut sitte taas aikuisena, kun mennään kasteelle, se on se aikuisen koko tai 

isomman lapsen koko. Että siinäkin, tällä laillahan pystyy käymään tämän asian läpi, että meillä 

toiset uskoo näin ja toisilla kastetaan lapsena ja toisilla kastetaan aikuisena. Se asia niinkö 
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käsitellään. Sehän on lapselle rikkaus tietää, koska heillä tulee ystäviä olemaan ja täälläkin on 

ystäviä eri seurakunnista. 

Tutkimuspäiväkodin toimintakulttuurissa korostui vahva yhteisöllisyys. Kuten edellisen sitaa-

tin kasvattajan sanoista kuului, kristillisessä päiväkodissa kaikki kuuluivat ”meihin” ja ystäviä 

oltiin yli seurakunta- ja muiden rajojen. Päiväkodissa lapsia ohjattiin siihen, että he oppisivat 

pienestä pitäen tuleman toimeen toistensa kanssa. Tällainen asenne ohjasi lapsia kunnioitta-

maan ja suvaitsemaan eri tavoin ajattelevia ihmisiä. Merkillepantavaa on, että jokainen haasta-

teltava kuvasi päiväkotiyhteisöä perhe-metaforalla: lapset, vanhemmat ja kasvattajat olivat 

kaikki ”yhtä suurta perhettä”. Samaan perheeseen voitiin laskea mukaan myös kaikki muut 

kristilliset päiväkodit ja koulut Suomessa. 

Yhteisöllisyydentuntua vahvistivat yhteiset juhlat ja tapahtumat. Sain olla mukana päiväkodin 

joulujuhlassa (2013), joka osoittautui hyvin sydämelliseksi tilaisuudeksi; en ollut paikallaoli-

joista ainoa, joka kuivaili silmäkulmistaan liikutuksen kyyneliä. Juhla oli sekoitus uutta ja van-

haa. Tutkimuspäiväkodin kevätjuhlaan ei näyttänyt liittyvän samalla tavalla kristillisiä traditi-

oita kuin joulunviettoon. Kukaan haastateltavista ei esimerkiksi maininnut, laulettiinko kevät-

juhlassa perinteikästä Suvivirttä. Sen sijaan kaikki kasvattajat korostivat juhlan lämminhenkistä 

tunnelmaa. Haastattelukeväänä 2013 kevätjuhla oli vietetty päiväkodin piha-alueella nyyttikes-

timuotoisena grillijuhlana, johon mukaan oli saapunut perheenjäseniä pikkusisaruksista isovan-

hempiin. Illan ohjelmassa oli ollut vanhan ajan perinneleikkejä, yhteislaulua, lasten kanssa val-

misteltuja pikku esityksiä, vapaata jutustelua ja toisiin tutustumista. Pääpaino oli ollut leppoi-

sassa ja mukavassa yhdessäolossa. Päiväkodin henkilökunta oli saanut juhlasta paljon positii-

vista palautetta, mutta he taas kiittivät perheitä: juhla oli tehty yhdessä. Kevätjuhlaa ei ollut 

aiemmin toteutettu vastaavalla tavalla. Edellisvuonna (2012) oli esimerkiksi kierretty eri toi-

mintapisteillä sisällä ja ulkona. Sateen varalta oli nytkin ollut varasuunnitelmana siirtää juhla 

sisätiloihin, mutta keväinen ilta oli ollut kuin tilauksesta mitä kaunein: ”Taivaan Isä järjesti 

auringonpaisteen ja hoiti koristelun”. 

5.2.2.1 Ruoka- ja pukeutumissäännökset 

Havaintojeni mukaan yhteisössä tiedostettiin erilaiset näkökannat, joita esimerkiksi tietynlai-

nen pukeutumistyyli, korut, hiusten värjääminen tai meikkaaminen saattoivat synnyttää. Päivä-

kodin oma linja oli kuitenkin pukeutumiskysymyksissä melko salliva – tai sanoisiko, että täl-

laisten seikkojen ei katsottu oleellisesti määrittävän päiväkodin kristillisyyttä (haastatteluissa 
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näkökulmaa ei edes mainittu). Henkilökuntaan kuuluvilla oli vapaus värjätä hiuksiaan ja käyt-

tää halutessaan korvakoruja; päiväkoti ei puuttunut siihen eikä pitänyt sitä ongelmana kristilli-

sen päiväkodin imagon kannalta. 

Tutkimuspäiväkodissa niin lasten kuin henkilökunnankin keskuudessa noudatettiin erilaisia 

ruokavalioita. Joihinkin ruokarajoituksiin syynä oli henkilön allergia tai herkkyys määrätylle 

ruoka-aineelle, mutta osassa tapauksista vaikutin oli puhtaasti katsomuksellinen. Tällöin kiel-

lettyjä tai vältettäviä olivat esimerkiksi sianliha- ja verituotteet (vrt. Paavola & Talib, 2010, 

191, 198). Kyseisiä ruokavalioita nimitettiin päiväkodissa ”raamatullisiksi ruokavalioiksi”, 

sillä niiden katsottiin perustuvan Raamattuun. Joskus perhe vetosi Raamattuun myös kasvis-

ruokavalion kohdalla. Asiasta kertonut kasvattaja ei pystynyt suoralta kädeltä sanomaan, mihin 

raamatunkohtaan kyseinen käsitys perustui. Itse hän myönsi pitävänsä kasvisruokailua enem-

mänkin terveellisiin elämäntapoihin liittyvänä valintana kuin raamatullisena kysymyksenä, 

mutta kunnioitti perheen tulkintaa, eikä erilaisten ruokavalioiden raamatullisuudesta alettu väi-

tellä. 

Muista erityisruokavalioista poiketen eettisistä tai uskonnollisista syistä noudatettavan ruoka-

valion saamiseksi perheiltä ei luonnollisestikaan edellytetty lääkärintodistuksen esittämistä. 

Pelkkä vanhempien ilmoitus asiasta riitti. Ruokailuun liittyvistä seikoista sovittiin lapsen il-

moittautuessa päiväkotiin ja lapset saivat päiväkodissa ruokavalionsa mukaista ruokaa. Käy-

tännössä tämä tarkoitti sitä, että soveltumattomat tuotteet, kuten sianliha, korvattiin kyseisten 

ruokailijoiden kohdalla sallituilla, yleistä ruokalistaa mukailevilla eläin- tai kasvikunnan tuot-

teilla. Esimerkiksi keittopäivänä nakkikeiton ohella tarjottiin lihakeittoa ja kasvissosekeittoa. 

Jauhelihapihveille vaihtoehtona taas oli kasvispihvejä. Näin ollen eri lailla ruokailevat lapset 

eivät erottuneet huomiota herättävällä tavalla muusta ryhmästä. Ruokalistasta riippuen erilli-

selle ruualle ei ollut välttämättä edes tarvetta jokaisena päivänä. Verta sisältäviä tuotteita päi-

väkodissa ei erään haastateltavan mukaan ollut tarjottu kertaakaan kuluneen vuoden aikana. 

Aamu- ja välipalat valmistettiin päiväkodin keittiöllä, mutta lounas tilattiin muualta. Vaikutti 

siltä, ettei päiväkoti ollut erikseen sopinut ruoantoimittajan kanssa tiettyjen ruokien poisjättä-

misestä lounastarjoilusta. Haastateltava arvaili, että tietyt ruoat (”rössypottu” esimerkiksi) oli-

vat kaiketi yleisesti vähentyneet tai jääneet kokonaan pois päiväkotien ja koulujen ruokalis-

toilta. Tässä tilanteessa päiväkodilta ei siis edellytetty erityisiä toimenpiteitä veriruokien osalta. 
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Lasten ruokavalioista kertovaa muistilistaa pidettiin aina ulottuvilla ruoanjakotilanteissa. Isom-

mat lapset saattoivat myös itse muistuttaa ruoanjakajaa ruokavaliostaan. Perheiden erilaisten 

ruokailutapojen huomioiminen vaati kasvattajilta tarkkuutta ja huomaavaisuutta silloinkin, kun 

joku lapsista toi syntymäpäivänsä kunniaksi tarjottavaa muulle päiväkotiryhmälle. Kasvattajat 

tiesivät monien makeisten sisältävän liivatetta, jolloin tarjottava ei soveltunut kaikille liivatteen 

valmistukseen käytetyn sian- tai muun eläinperäisen nahan vuoksi. Tällaisia tilanteita varten 

päiväkodin kaappiin oli näille lapsille varattu sopivia makupaloja, jottei kukaan jäisi osatto-

maksi yhteisestä herkutteluhetkestä. 

Kasvattajien muistikuvien mukaan kukaan raamatullista ruokavaliota noudattavista lapsista ei 

ollut erityisemmin ihmetellyt, miksi hänellä oli eri ruoka kuin toisilla. Kasvattajat miettivätkin 

yhdessä, miten menettelisivät, mikäli joku alkaisi kysellä asiasta. Luultavasti lasta kehotettai-

siin kysymään asiasta isältä ja äidiltä. Lapsille, joilla ei ollut ruokailun suhteen rajoituksia, an-

nettiin yleisen ruokalistan mukainen ateria. Kun lapsi olisi halunnut ruokakärryssä tai toisen 

lapsen lautasella näkemäänsä, raamatulliselle ruokavaliolle varattua ruokaa, ateriatoive ei käy-

nyt päinsä. Asia selitettiin ja perusteltiin lapselle siten, että hän voi syödä tavallista ruokaa, 

toisin kuin joku toinen lapsi. Lapset eivät voineet valita tilanteen tullen sitä ruokaa, mikä vai-

kutti herkullisimmalta. 

5.2.2.2 Juhlaperinteet 

Kristillisyyden kirjo tuli hyvin näkyviin myös juhla-aikoina. Juhlien viettoon liittyi sekä uskon-

nollisia että ei-uskonnollisia perinteitä, joissa myös kristittyjen perheiden välillä oli eroja; esi-

merkkinä käsittelen tässä joulua. Jouluvalmistelut aloitettiin päiväkodissa marraskuun lopulla. 

Jouluaikaan liittyi lapsilla monenlaista jännitystä ja odotusta. Seuraava katkelma on kenttä-

muistiinpanoistani. Meneillään oli perjantain aamupiiri. Tulevana sunnuntaina olisi ensimmäi-

nen adventti, mistä olikin puhuttu jo viikon varrella. 

”Tietääkö kukaan, mikä sen sunnuntain nimi on, joka on ensimmäinen joulukuun sunnuntai?” 

kasvattaja kysyy. ”Adventti”, tietää joku, varmaan aika monikin. ”Adventin aika on sitä aikaa, 

kun odotetaan, että Jeesus tulee”, jatkaa kasvattaja. Samassa ovikello soi. ”Joulupukki on 

ovella”, joku lapsista kommentoi, jolloin toinenkin innostuu: ”Joulupukki tulee!” ”Mä en usko 

joulupukkiin”, yksi lapsista tokaisee. ”Joo, mutta nyt ei jutella enää siitä joulupukista”, kasvat-

taja toteaa ja päättää ottaa tähän väliin rauhallisen laululeikin. (Kenttämuistiinpanot, 

29.11.2013.) 
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Monenlaiset odottamattomat käänteet ja keskeytykset olivat ohjaustilanteissa tuttuja ja taval-

laan kuuluivat asiaan: lapset saattoivat esimerkiksi kysyä tai huomauttaa jotakin aiheeseen liit-

tyvää tai muuten vain mieleen juolahtanutta, kuten yllä. Kasvattajan toteamus tilanteessa oli 

luonteva, lempeä ja napakka, ja sen avulla hän palautti keskustelun nopeasti takaisin alkuperäi-

seen aiheeseen sivuuttaen joulupukkikysymyksen tällä erää. Kasvattajan menettelyyn voi tie-

tysti olla useampiakin syitä, mutta todennäköisimpänä pidän silti sitä selitystä, että hän ei ha-

lunnut keskustelun lähtevän rönsyilemään. Toisaalta kysymys joulupukista voisi ajatella olevan 

aikuisen näkökulmasta varsin kiperä puheenaihe. Toiset lapset odottivat innolla jouluaattoa ja 

pukin vierailua, toisilla joulupukki ei kuulunut jouluperinteeseen ollenkaan. Minkä kannan päi-

väkoti ottaisi? Joulun lähestyessä kasvattajat olivat siksi pohdiskelleet ja ennakoineet aiemmin-

kin, minkälaisia asioita saattaisi tulla vastaan. 

H: Okei, että kaikkihan tunnustaa, että se on Jeesuksen syntymä, Vapahtajan syntymäjuhla, 

mutta sitte näitä joulunviettotapoja. Et niitä voi olla joulupukit, tontut… Meiän piti oikein pohtia 

näitä ja miettiä. 

Kasvattajan mukaan joulutontut edustivat monelle kristitylle perheelle lasten mielikuvitushah-

moja, eikä kysymystä useinkaan heijastettu siltä kannalta, olivatko tällaiset hahmot raamatulli-

sia vai eivät. Jonkun perheen kohdalla kasvattaja oli aavistanut, etteivät he pitäneet ”tonttumei-

ningeistä”. Asiasta oli keskusteltu vanhempien kanssa ja heidän toivomus olikin ollut, ettei 

lapsi ole mukana tonttuleikeissä tai esiinny tonttulakki päässä joulujuhlassa. Arvopohjan halut-

tiin pysyvän ”oikeana”. Päiväkoti ymmärsi myös tämän näkökannan ja tunnisti ristiriidan, joka 

syntyisi heti, mikäli tonttumeininkejä järjestettäisiin ja lapsi itse haluaisi mennä niihin mukaan. 

Päiväkodin henkilökunta ei kokenut tarvetta tonttujuttuihin (jouluaikana oli kaikkea muutakin 

mukavaa tekemistä), ja päätettiinkin, ettei tonttuleikkejä tai -näytelmiä oteta ohjatusti. Lapsia 

ei kuitenkaan kielletty leikkimästä niitä. Joulujuhlassa päiväkodin pienimmät kävivät ”Joulu-

puu on rakennettu” -piirileikkiä omissa juhlavaatteissaan ilman tonttulakkeja, isompien poikien 

kanssa juhlaan oli valmisteltu rumpalipoika-esitys ja tytöt esittivät pähkinänsärkijäbaletin. 

Päätöksen tekeminen kyseisessä asiassa oli lopulta ollut aika helppo, mutta kysymys kuuluikin, 

miten pitkälle päiväkodissa voitiin edetä yksittäisten perheiden ehdoilla: Miten toimia, jos van-

hemmat eivät haluaisi lapsensa osallistuvan minkäänlaisiin jouluaskarteluihin? Muulta ryh-

mältä ei toki haluttu viedä oikeutta siihen.  Yksi mahdollisuus oli muuttaa tekemisen luonnetta 

niin, että kaikki voisivat osallistua siihen; joulunäytelmän osalta näin tehtiin. Tekemistä voitiin 

myös soveltaa tiettyjen lasten osalta sellaiseksi, että hekin voivat olla toiminnassa omalla taval-

laan mukana. Esimerkiksi (joulu)pipareiden leivontaan voitiin varata muitakin kuin perinteisiä 
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jouluaiheisia piparkakkumuotteja. Viimeinen vaihtoehto oli, ettei lapsi osallistuisi ollenkaan, 

mutta sitä pidettiin lapsen kannalta ikävänä tilanteena, joka tuotti ulkopuolisuuden kokemuksia 

(vrt. Kalliala, 2001, 188–189). Toiminnan eriyttämiseen sinänsä ei otettu aineistossani kantaa 

tämän kysymyksen yhteydessä. 

Aikaisemmassa esimerkissä kasvattaja ei lähtenyt mukaan joulupukkikeskusteluun, mutta aika 

usein kasvattaja myös tarttui lasten tekemiin avauksiin: 

Aamupiirillä joku lapsi alkaa puhua kalenterista. ”Hei, tehäänpä niin, että jokainen saa kertoa, 

minkälainen joulukalenteri on [itsellä]”, kasvattaja keksii. Lapsilla onkin monen näköistä ka-

lenteria: perinteisestä kuvakalenterista legokalenteriin. Kaikilla ei ole vielä joulukalenteria, 

mutta moni toivoisi sellaista. Äkkiä kasvattaja muistaa, ettei kaikkien lasten kotona painoteta 

joulunviettoa samalla tavalla, eikä kaikilla ole tapana hankkia joulukalenteria. Jossakin ko-

dissa voidaan esimerkiksi viettää hanukkaa ennen joulua. Kasvattaja alkaa kysellä tästä lisää. 

(Kenttämuistiinpanot 25.11.2013.) 

Kasvattaja tunnusti jälkeenpäin unohtaneensa perheiden erilaiset traditiot alkaessaan kysellä 

kalentereista. Toisaalta hän näki tämänkaltaiset tilanteet oivallisena mahdollisuutena tutustuttaa 

ja kertoa koko lapsiryhmälle erilaisista tavoista. Lapsilla oli oikeus tietää. Asioita ei tarvinnut 

salailla. Ihmisillä oli erilaisia tapoja, ja se oli nähtävä rikkautena. Vinkkejä ja ohjausta voitiin 

pyytää myös perheiltä itseltään. Vanhemmat saattoivat silti toivoa, ettei heidän perheensä eri-

laisuutta nostettaisi päiväkodissa huomionkohteeksi, ja perheen tahtoa tietysti kunnioitettiin. 

Viime aikoina on myös tutkimuskirjallisuudessa esitetty kannanottoja siitä, ettei perheiden kult-

tuuri- ja katsomustaustoja pitäisi päiväkodissa liikaa ”eksotisoida”; erilaisia perinteitä esiteltä-

essä olisi hyvä pysyä sopivan yleisellä tasolla. Joukkoon kuulumisen kokemus on tärkeää lap-

selle, ja hyvääkin tarkoittavat eronteot voivat leimata ja haitata lapsen asemaa ryhmässä. (Lam-

minmäki-Vartia & Kuusisto, 2015, 156–157.) Sellaisten kysymysten kohdalla, jotka koskivat 

puhtaasti perheiden tekemiä valintoja ja niiden perusteluja, kasvattajat yleensä katsoivat par-

haaksi, että lapsen koti selvittäisi asian lapselle. Niinpä lasta voitiinkin ohjata kysymään suo-

raan vanhemmiltaan, miksi heidän perheessään toimittiin niin kuin toimittiin. 

Päiväkotiin päätettiin hankkia joulukuuksi kaikille yhteinen joulukalenteri. Kalenteria valitta-

essa katsottiin, ettei siinä olisi tonttuaihetta. Sopiva kalenteri löytyi kristillisestä kirjakaupasta. 

Siihen kuului joulukertomusvihko, jonka lyhyiden lukukappaleiden johdattamina seurattiin 

Jeesuksen syntymään liittyviä tapahtumia, sekä seimiaiheinen seinäjuliste, johon lasten kanssa 
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kiinnitettiin kertomukseen liittyviä kuvatarroja. Lisäksi joulukalenterissa oli varattuna jokai-

selle lapselle pieni yllätyslahja: lahjapaperiin kääritty karkki sekä kirjanmerkki, jossa oli tytön 

tai pojan kuva sekä muistolause psalmin 139:14 sanoin: ”Minä olen ihme”. 

5.2.3 Henkilökunnan sitoutuminen yhteiskristillisyyteen 

Se, että henkilökunnassakin oli edustettuna monenlaista kristillisyyttä, tuli ehkä näkyvimmin 

esille henkilöstön jäsenten erilaisissa tavoissa ruokailla. Kasvattajien seurakuntatausta ei vai-

kuttanut haastattelu- tai havaintoaineiston perusteella olevan päiväkodissa tabu, mutta se oli 

asia, josta ei tehty erityistä numeroa. Silloin kun asia tuli puheeksi, se näytti tapahtuvan nimen-

omaan henkilön omasta aloitteesta. Kasvattaja saattoi henkilökunnan kesken ohimennen mai-

nita käyneensä tai aikovansa mennä johonkin hengelliseen konserttiin tai yleisötilaisuuteen. 

Henkilökunta oli tietoinen toistensa taustoista ja suhtautui niihin kunnioittavasti. 

H: Ollaan puhuttu omasta seurakunnasta. Jokainen tietää, että mistä kukin on, että me ei ollen-

kaan salattu sitä, ei tietenkään. 

 

H: Mehän tiijetään, että mihin seurakuntaan kukin kuuluu. Sitä paitsi, ei multakaan kukaan ees 

kysy, mää oletan vaan, että ne tietää. Että se on jänskä juttu, että sen verran arvostetaan. 

Kasvattajan mainitsema arvostaminen voidaan ymmärtää hienotunteisuudeksi toisten yksityi-

syyttä ja vakaumusta kohtaan, mutta sen voi myös tulkita luottamuksenosoitukseksi siitä, että 

jokainen kasvattaja oli työssään sitoutunut toimimaan yhteiskristillisyyden ehdoilla. Tällöin 

henkilön seurakuntataustalla ei ainakaan teoriassa pitäisi olla väliä käytännön kasvatustyön tai 

henkilökunnan yhteistoiminnan sujumisen kannalta. Näitä tulkintoja tukevat myös seuraavat 

sitaatit kahdesta haastattelusta. 

H: Meille ei oo koskaan tullu mitään silleen niinkö ees keskustelua, että oisko joku seurakunta 

parempi tai muuta. -- Kukaan ei oo yrittäny tuua pöytään sitä oman seurakuntansa juttua. Eli 

sekin on aivan ihmeellinen, koska sehän vois olla niin. Mä oon monesti miettiny, että se vois 

olla niin, että joku meistä ajattelis, että se oma seurakunta on oikeassa jossakin asiassa. 

Mutta… Ihmeellistä kyllä. 

 

H: Se on jokaisella itsestäänselvyytenä, et täällä ei ruveta, niinku tiekkö, jos aatellaan, että jos 

vaikka sää ja mää kuuluttais eri seurakuntaan, me tavattas jossain junassa ja ruvettais jutteleen, 

taikka oltais jossain muissa yhteyksissä, me voitais ruveta kysymään: ”Ai miks te uskotte nuin? 

Ai, ko me uskotaan näin”, ja näytettäis vuoron perään Raamatusta kohtaa, että: ”Mut katopa, 

ko mää oon ymmärtäny tän tiäkkö näin.” Niin täällä sitä ei tapahdu. Kaikki tietää, ettäkö tänne 

tullaan, ni tämä on linjaus. 

Aiemmin mainittu toisten arvostaminen ilmeni täten myös siinä, ettei seurakuntien eriäväisyyk-

siä otettu puheeksi eikä alettu kiistellä opillisista korostuseroista tai siitä, miten jotakin nimen-
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omaista jaetta Raamatussa pitäisi tulkita. Eräs haastateltava totesikin, että vaikka näistä aihe-

piireistä saattaisi kenties olla mukava keskustella, samalla voisi helposti tulla pahoittaneeksi 

toisen mielen. Haastateltava pohti, ettei eteen ollut tullut vielä kertaakaan sellaista tilannetta, 

jossa hänen olisi tehnyt mieli jollakin tavoin oikaista toisten kasvattajien puheita. Tämä voi 

viestiä siitä, että esimerkiksi kasvatustilanteissa tai kahvipöytäkeskusteluissa käsiteltävät asiat 

olivat olleet sillä tavoin yleisluontoisia, että eri seurakunnista tulevien oli helppo hyväksyä ne. 

Yhteiskristillisyys toteutui siis tässäkin. 

H: Ainahan me voimme rukoilla toisen puolesta --, mutta se ei tuu meille niinkö taakaksi, että 

ruveta nyt, jos puhutaan tämmösestä, että vaikka käännyttämään (naurahtaa) toista oikeaan 

suuntaan, (nauraa) niin se puuttuu täältä ja se toimii tosi hyvin, että siksi täällä on niin hyvä 

olla. 

Vaikka kasvattaja saattaisi kristittynä kokea asiakseen ohjata jossakin asiassa eksyksissä oleva 

kanssakulkija oikealle tielle, se ei kuulunut hänen työnkuvaansa tutkimuspäiväkodissa. Tässä 

jälleen kerran piirtyi raja kristilliseen päiväkotiin kuuluvan ja sinne kuulumattoman kristilli-

syyden välille. Selvä rajanveto auttoi samalla kasvattajia keskittämään voimavaransa kasvatus-

tehtävään. 

5.3 Kristillisyyttä tukevat rakenteet päiväkodin päiväjärjestyksessä 

Tutkimuspäiväkodin päivärakenteeseen oli rakennettu tiettyjä elementtejä ja rutiineita, joiden 

tehtävänä oli palvella päiväkodin kristillistä kasvatusta. Näitä ovat aamupiiri, toimintatuokiot 

(etenkin raamattutuokio), ruokapiiri sekä päiväunille siunaaminen. Tämä luku keskittyy erityi-

sesti ennalta suunniteltuun ja ohjattuun toimintaan sekä sen sisältöihin ja menetelmiin. Luvun 

kuvaus noudattelee päivänkulkua tutkimuspäiväkodissa, jota selostettiin lyhyesti myös tutki-

muspäiväkodin esittelyn yhteydessä (ks. luku 3.1). 

5.3.1 Aamupiiri 

Joka-aamuinen aamupiiri oli leppoisa yhdessäolon hetki ja turvallinen alku päivälle. Aamupiiri 

pyrittiin aloittamaan yhdeksän aikaan, jolloin suurin osa lapsista oli saapunut päiväkotiin. 

Aluksi toivotettiin yhdessä ”Hyvää huomenta!” ja katsottiin, keitä oli paikalla, mikä useimmi-

ten tapahtui nimilaulun ”Kukahan se täällä tänään on?” sävelten tahtiin. Seuraavaksi tutkittiin 

seinällä olevasta kalenterista oikea viikonpäivä, päivämäärä, kuukausi ja vuodenaika, kuten 

päiväkodeissa yleisesti on tapana. Tämän lisäksi voitiin laulaa laulu, jonka joko aikuinen valitsi 

tai lapset saivat ehdottaa. Aamupiirin lopuksi siunattiin alkava päivä. Jokainen kasvattaja teki 
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sen ”omalla tyylillään”. Eräs oli ottanut tavaksi rukoilla yhdessä lasten kanssa seuraavan pie-

nen rukouksen: ”Pienet, suuret ihmiset, Taivaan Isä, varjelet. Siunaa meitä kaikkia, päiväko-

dissa ja kotona. Aamen.” 

Loppurukouksen yhteydessä voitiin myös kysellä, olisiko lapsilla joitain rukousaiheita, joiden 

puolesta he haluaisivat rukoilla yhdessä tai kiittää Taivaan Isää. 

H: Yleensä lapset aika herkästi sanooki sitte, jos on jotain sellasta. Se on hirveen ihanaa. Jos 

on vaikka mummo sairaana, niin kertoo siinä, että mummi on sairaana, et rukoillaanko mummin 

puolesta ja… Tai sitte, että jos on paha mieli jollakin, niin siitä sitte puhutaan, että miksi on 

paha mieli ja sitte viiään seki Taivaan Isälle. Et siinä monesti tulee aika paljokin niitä, vaikka 

ollaan sovittu, että se on viis minuuttia se aamupiiri, sehän saattaa venyä joskus hyvinkin pit-

kään sitte. 

Esirukouspyyntöjen lisäksi lasten jakamia kiitosaiheita tuli usein ”hurja ryöppy”. Kiitosaihei-

den kuulemiselle annettiin tilaa erityisesti perjantain aamupiireillä. Jokainen lapsi sai halutes-

saan vuorollaan kertoa yhden tai muutaman asian, joista oli kiitollinen. Tuokiota ohjannut ai-

kuinen kirjoitti lasten rukousaiheet muistiin ja rukoili lopuksi lyhyesti kaikkien esitettyjen asi-

oiden puolesta. Lapset oppivat, että Jumalalle sai jutella ”vaikka muurahaisesta tai uusista ken-

gännauhoista tai mistä tahansa”. 

5.3.2 Tuokiotoiminta 

Ohjatut toimintahetket ajoittuivat aamupäiviin. Päiväkodin viikko-ohjelmaan kuului askartelu-

, musiikki-, liikunta- sekä raamattutuokio. Lisäksi viisivuotiaiden ”viskariryhmä” kokoontui 

viikoittain ”viskaritehtävien” äärelle. Toiminta tapahtui pienryhmissä, joihin jakaannuttiin heti 

aamupiirin jälkeen. Lapset oli jaettu ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kolmeen ryhmään: 

noin kolmivuotiaat, nelivuotiaat ja viisivuotiaat. Pienryhmässä lapsen tarpeet pystyttiin huomi-

oimaan paremmin ja toimintaa voitiin mukauttaa eri kehitysvaiheita kunnioittaen. Päivänku-

lussa kutakin ikäluokkaa luotsasi yksi kasvattaja, mutta toimintatuokioiden ajaksi vastuuta ja-

ettiin osin uudelleen. Askartelua lukuun ottamatta jokaiselle toimintatuokiolle oli nimetty vas-

tuuhenkilö, jonka tehtävänä oli ohjata kyseinen toimintahetki kaikille kolmelle ikäryhmälle. 

Myös askartelutuokiot toteutettiin ryhmittäin, mutta ohjaajana toimi kunkin ikäryhmän vas-

taava. Seuraavan viikon toiminta mietittiin pääpiirteittäin henkilökunnan torstaipalavereissa, 

mutta kukin kasvattaja vastasi oman alueensa tarkemmasta suunnittelusta ja toteutuksesta. Tuo-

kiovastuut oli annettu työntekijöiden omien vahvuusalueiden ja kiinnostuksenkohteiden mu-
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kaisesti. Tuokioiden erikoistumisrakenne oli uusi käytäntö tutkimuspäiväkodissa. Haastattelu-

hetkellä sitä oli kokeiltu vasta kuluneen kevätlukukauden ajan. Kokemukset olivat olleet hyviä. 

Erästä haastateltavaa oli erityisesti ilahduttanut, että hän pystyi käyttämään lahjojaan ja osaa-

mistaan työssään. Lisäksi järkevänä pidettiin ratkaisua, jossa yksi ihminen suunnitteli ja toteutti 

tietyn toimintahetken. Kaikkien kasvattajien ei silloin tarvinnut tehdä kaikkea, ja näin säästet-

tiin aikaa ja vältettiin turha päällekkäinen työpanos. Havainnointijaksollani pienryhmätoimin-

taa oli päiväkodissa tavanomaista vähemmän ja toimintatuokiot ohjattiin koko lapsiryhmälle. 

Tämä johtui luultavimmin siitä, että yksi perustyöntekijöistä ei ollut tuona aikana paikalla. 

Kuvaan seuraavassa ensin raamattutuokiota omana, erillisenä lukunaan. Muita toimintatuoki-

oita käsittelen toisessa alaluvussa. 

5.3.2.1 Raamattutuokio 

Raamattutuokio eli ”raamis” oli jokaviikkoinen ohjattu toimintahetki, joka pidettiin yleensä 

pienryhmissä ja joskus koko lapsiryhmälle yhdellä kertaa. Tuokiokerran kesto oli suunnilleen 

10–15 minuuttia. Raamattutuokion alkajaisiksi rukoiltiin lyhyesti, esimerkiksi: ”Herra, siunaa 

meidän raamis.” Itse tuokio eteni yleensä siten, että aikuinen kertoi raamatunkertomuksen ja 

asetteli puheensa havainnollistamiseksi flanellokuvia taululle. Seuraava katkelma kenttämuis-

tiinpanoistani on Vanhan Testamentin Esterin kirjaa käsittelevän raamattutuokion alusta. 

Kasvattaja kiinnittää flanellotaululle taustamaisemaksi korkeita pylväitä ja kysyy lapsilta: 

”Missä voisi olla tämmösiä tolppia?” ”Kuninkaan linnassa.” Kasvattaja vahvistaa, että tämä 

on juuri kuninkaan palatsi. Seuraavaksi hän asettaa paikoilleen kuninkaan valtaistuimen. Lap-

set seuraavat opetusta tarkkaavaisesti, osalla suu auki ihmetyksestä. ”Kuka kuningas?” joku 

lapsista kysyy. ”Tiedätkö sen nimeä?” Kasvattaja kertoo kuninkaan nimen: Kserkses. ”Mun 

mielestä sen nimi pitäis olla Heiluva Hammas”, toteaa eräs lapsi. (Kenttämuistiinpanot 

28.11.2013.) 

Esimerkin tilanteessa kasvattaja onnistui vangitsemaan lasten mielenkiinnon vuorovaikuttei-

sella ohjaustavallaan ja elävällä kerronnalla. Kasvattaja oli valmistautunut voidakseen vastata 

lasten esittämiin kysymyksiin. Oleellista oli, että kasvattaja oli itse ymmärtänyt ja sisäistänyt 

kertomuksen ytimen. Kasvattajan oli tunnettava kertomus niin hyvin, että hän pystyi juttele-

maan sen lapsille vaikka ulkomuistista: lastentajuisesti ja kuitenkin pysyen Raamatun tekstille 

uskollisena. Kentällä ollessani havaitsin ohjausvastuussa olevan kasvattajan aloittavan seuraa-

van päivän raamattutuokion valmistelun lukemalla tuokiolla käsiteltävän kertomuksen ensin 

itsekseen Raamatusta. Tuokiosuunnittelussa apuna voitiin lisäksi käyttää lasten Raamattua sekä 
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Ilonpesä -nimistä ohjaajan opasta19 soveltuvin osin. Käsiteltävät aihepiirit myötäilivät pitkälti 

kirkkovuotta. 

H: Tietenki sitte, jos on ryhmässä pinnalla joku tietty asia, vaikka anteeksipyytäminen tai joku, 

niin sitte otetaan se siihen raamattutuokiolle ja käsitellään sen ikäryhmän mukaan. 

Lopuksi voitiin rukoilla siunausta päivään sekä laulaa jokin hengellinen laulu tai laululeikki, 

jollei niin ollut tehty jo ennen raamatunkertomuksen kuulemista. Raamattutuokion jälkeen lap-

set toisinaan saivat tutkia tuokiolla käytettyjä flanellokuvia. Joskus joku jopa innostui esittä-

mään kertomuksen niiden avulla uudelleen muiden lasten ollessa yleisönä. Lapset ”kopioivat” 

raamattutuokioilla kuulemaansa myös leikkeihinsä, leikkien esimerkiksi Raamatun henkilöitä 

tai kertomuksia, kuten Joonaa kalan vatsassa. Vastaavasti lapset saattoivat työstää kuulemaansa 

piirtäen, kuten kasvattaja kertoo: 

H: Näkyyhän ne piirustuksissa, monesti lapset saattaa tehä enkelin, ja nimenomaan, jos [kas-

vattaja] on raamattutuokiolla puhunu suojelusenkeleistä, niin sittehän piirretään enkeleitä. -- 

Että monesti, ku lapsi tekee jonku tämmösen, niin mää osaanki sitte yhistää sen, että ahaa, nyt 

on ollu joku raamattutuokiolla… Melkein tietää, vaikkei mitään puhuttas [raamattutuokion oh-

jaajan] kanssa, mää tiiän, mistä on puhuttu. Et se heti näkyy, lapsihan heti sen integroi joka 

alueelle. 

Päiväkodilla oli suuri määrä eri raamatunkertomuksiin sopivia, kauniisti kuvitettuja flanelloita, 

joista pitivät sekä lapset että aikuiset. Aina flanellokuvia ei käytetty, vaan kertomusta elävöi-

tettiin jotenkin muuten. Keväällä lapsille oli esimerkiksi järjestetty Jeesuksen kertomaan kyl-

väjävertaukseen liittyvä luontopolku, joka kuljettiin sirotellen yhdessä siemeniä monenlaiseen 

maastoon. Ideana oli soveltaa vertaus lapsille ymmärrettävään muotoon, jolloin toteutus oli hy-

vin konkreettinen ja käsin kosketeltava. 

H: Siitäkinhän paljon puhutaan, missä vaiheessa otetaan näitä raamatullisia aiheita. Nehän on 

lapsille kuitenki sitte semmosia kertomuksia, ne on monesti jännittäviäki, ja lapsihan sitten myö-

hemmin monesti niistä noukkii sen siemenen. Että hän on kuullu sen saman kertomuksen monta 

kertaa, niin hän sitte joskus jossakin iässä ymmärtääki, että: ”Ai, tää on se opetus tässä.” -- 

Kun ne on [lapselle ensin] vaan mielenkiintosia kertomuksia. Mutta sitte, ku tulee ymmärrystä 

lisää ja Pyhä Henki antaa siihen sen oman voimansa tietyssä tilanteessa, tajuaa, et: ”Hei, tää 

oliki tätä. Tämä oli tän jutun opetus. Et ei tää ollukaan vaan niinku tavallinen kertomus, että 

tähän liitty joku tämmönen.” 

Puheessaan kasvattaja sivusi tutkijapiireissäkin laajalti askarruttanutta kysymystä, voivatko 

lapset, etenkään alle kouluikäiset, ymmärtää Raamatun kieltä ja kertomuksia. Tutkijajoukko 

jakautuu näkemystensä suhteen karkeasti ajatellen kahtia. Osa pitää mahdollisena, että lapsi voi 

                                                 
19 Tämä vuonna 2010 ilmestynyt, Päivi Isoahon toimittama ja Aikamedian kustantama opetusmateriaalipaketti on 

suunnattu lasten hengelliseen kasvatukseen päiväkodeissa ja seurakunnissa. Se sisältää kaksivuotisen kasvatus- ja 

opetussuunnitelman 3–5 -vuotiaille lapsille. Oppaan kuukausittain vaihtuvat teemat käsittelevät ihmistä, Jumalaa, 

Jeesusta, Raamattua ja hengellistä elämää kuten myös lähetystyötä. 
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mielikuvituksensa ja eläytymiskykynsä ansiosta ymmärtää Raamatussa olevia kertomuksia, 

toisten tutkijoiden puolestaan katsoessa, ettei lapsi vielä kykene käsittämään kertomuksiin si-

sältyvää symboliikkaa ja teologista merkitystä. (Tamm, 2002, 171–172.) Edellä siteeraamani 

kasvattaja asettui itse sille kannalle, että Raamatussa olevien kertomusten välittäminen päivä-

koti-ikäisille lapsille oli mielekästä, vaikka kertomuksen varsinainen sanoma ja opetus jäisivät-

kin lapselta vielä tavoittamatta. Raamatunkertomukset kiehtoivat lapsia monesti sellaisenaan, 

ja kuullessaan kertomuksen useampaan kertaan siinä kuvatut tapahtumat piirtyivät elävinä lap-

sen mieleen. Vähitellen lapsi saisi lisää ymmärrystä ja alkaisi nähdä tutun kertomuksen uudessa 

valossa. Kasvattaja luotti, että sisältö avautuisi lapselle sitten, kun sen aika oli. Pyhä Henki 

avasi Raamatun tekstejä ihmiselle, eikä kasvattaja voinut määritellä, milloin se tarkalleen ottaen 

tapahtui. Kasvattajien toiminta näyttäytyi Jumalan Sanan kylvämisenä tulevaa kasvua varten. 

(Vrt. Kinnunen, 2011, 61, 64.) 

Syksyllä 2013 käyttöön otettiin ”raamisvihkot”. Jokainen lapsi sai oman vihon, johon raamat-

tuhetken päätteeksi liimattiin viikon kertomukseen liittyvä kuva. Kuvaan oli liitetty lyhyt teksti 

sekä viittaus kyseessä olevaan tekstikohtaan Raamatussa. Syksyn 2013 tuokioaiheet elokuulta 

marraskuun loppuun olivat seuraavia: 

1. Jumala loi maailman. (1. Moos. 1) 

2. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. (1. Moos. 1: 27) 

3. Lähtö paratiisista. (1. Moos. 3) 

4. Jeesus on ovi. (Joh. 10: 9) 

5. Jumalan lupaus. (1. Moos. 9: 9–17) 

6. Jumala varjeli Moosesta. (2. Moos. 1: 6–22; 2: 1–10) 

7. Jumala puhui Moosekselle. (2. Moos. 3) 

8. Jumala johdatti Israelin kansaa. (2. Moos. 14) 

9. Jumala antoi 10 käskyä. (2. Moos. 20) 

10. Jumalan avulla Daavid voitti Goljatin. (1. Sam. 17) 

11. Jumalaa ei voi paeta. (Joona 1-4) 

12. Jumala pelasti Danielin leijonien kynsistä. (Dan. 6) 

13. Jumalan avulla Ester pelasti kansansa. (Est. 1–10) 

Kuten yllä olevista otsikoista voi huomata, kertomuksissa korostettiin Jumalan kaikkivaltiutta 

ja hyvää tahtoa ihmistä kohtaan: Jumala puhui ihmiselle, auttoi ja varjeli. Aivan ihmeellisiä 

asioita tapahtui Jumalan tahdosta ja johdatuksesta ja tavalliset ihmiset saivat olla niistä osalli-

sina. Syksyn kuluessa käsitellyt kertomukset olivat pääasiassa Vanhasta Testamentista. Joulu-

kuussa keskityttiin Jeesuksen syntymään. Kevään aikana tarkoituksena oli läpikäydä aihepiirejä 

Uuden Testamentin puolelta. Raamatun kertomusten valinta ja jaksotus lukuvuodelle muistut-

taa paljon sitä esitysmallia, jota toteutettiin jo lastentarhoissa (ks. Salminen, 2001, 12). 
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Raamatun kertomuksia kuultiin paitsi raamattutuokioilla, myös lukuhetkissä. Kristillisessä päi-

väkodissa oli useita lapsille suunnattuja kristillisiä kirjoja, kuten lasten Raamattu ja rukouskirja 

sekä raamatunkertomuksiin pohjautuvia kuvakirjoja. Selaillessani muutamia näistä kirjoista to-

tesin, että kertomukset oli kirjoitettu lastentajuisesti. Kirjojen sivuilla oli myös paljon värikkäitä 

kuvia tekstin ymmärtämistä helpottamaan. Selkeästi hengellisen lukemiston lisäksi päiväkodin 

kirjahyllyssä oli monia aivan tavallisia lastenkirjoja. Kirjoja päiväkodissa olikin niin paljon, 

että osaa täytyi säilyttää varastohuoneen puolella. Aika ajoin hyllyä järjesteltiin, jolloin osa 

kirjoista vietiin varastoon ja tilalle tuotiin uutta lukemista. Ollessani päiväkodin arkea havain-

noimassa oli jälleen kirjahyllysiivouksen aika. 

Eräs kasvattaja on kirjanurkkauksessa järjestelemässä kirjoja hyllyyn ja laatikkoon. -- Kyselen 

häneltä hyllyn järjestelystä. Kasvattaja toteaa ottavansa hyllystä pois ”liikoja kirjoja” sillä pe-

rusteella, että niitä on syksyn varrella luettu paljon ja pitkään. -- Kasvattaja toteaa jättävänsä 

hyllyyn muun muassa kaikki raamatulliset ja lähestyvään jouluun liittyvät kirjat, sekä nähtävästi 

joitakin pedagogisia kirjoja, joissa käsitellään esimerkiksi kellonaikoja. (Kenttämuistiinpanot 

20.11.2013.) 

Esillä olevat kirjat olivat lasten ulottuvilla ja ahkerassa käytössä. Lapset saivat itse valita, mitä 

kirjaa milloinkin katselivat tai toivoivat aikuisten heille lukevan. 

5.3.2.2 Muu ohjattu toiminta 

Erityisten raamattutuokioiden lisäksi kristillistä sisältöä otettiin mahdollisuuksien mukaan 

muillekin ohjaustuokioille. Voitiin myös valita jokin aihepiiri, esimerkiksi luomiskertomus, 

jota sovellettiin kaikkeen ohjattuun toimintaan, jolloin toimintahetket nivoutuivat jouhevasti 

toisiinsa. 

Musiikkituokioilla laulettiin sekä perinteisiä että uudempia lauluja ja myös monia hengellisiä 

lastenlauluja ja -virsiä, kuten ”Jumalan kämmenellä”, ”Taivaan Isällä on paljon lapsia” tai 

”Milläs minä pääsen taivaaseen”. Laulujen kautta lapset kuulivat taivaallisen Isän huolenpi-

dosta ja siitä, että syntinsä hylkäämällä ja tunnustamalla sekä uskomalla Jeesukseen pääsee tai-

vaaseen. Kristillisen sisällön yhdistäminen musiikkiin kävi kasvattajan näkökulmasta varsin 

vaivattomasti. Kasvattaja piti kuitenkin erityisen toivottavana, että kristillisyys toiminnan sisäl-

löissä nousisi jollakin tavalla lasten kokemusmaailmasta tai meneillään olevasta tekemisestä. 

Kasvatus ei silloin tullut irrallisena ylhäältä päin, vaan liittyi luontevasti muuhun toimintaan. 

H: Tuossa kevään tullessa mä mietin uutta tämmöstä, että mitäs me seuraavaks otettas teemaksi, 

niin kyllä mää sitte koin, että ihan tämmönen niinku ”ystävyys ja lähimmäisenrakkaus”. Et mä 

koin, että meiän ryhmässä ehkä oli siihen tarvetta, koska kyllä me käytiin paljon lasten kans 
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keskustelua, että pitääkö kaikkien kans olla kaveri ja mitenkä näitä kaikkia riitatilanteita selvi-

tetään, niin siitä oikeastaan sitte… -- Ainaki ite koin siinä, että yhistetään tavallaan se tästä 

päiväkotiryhmästä nouseva kysymys ja kristillinen sanoma ja sisältö. -- Aika paljon sitte otettiin 

semmosia lauluja, missä sivuttiin tuota lähimmäisenrakkauden ajatusta. 

Esimerkissä kasvattaja näki hyväksi valita musiikkituokioille lauluja, joissa sivuttiin ryhmässä 

pinnalla ollutta ystävyysteemaa ja siihen liittyvää lähimmäisenrakkauden ajatusta. Seuraavina 

viikkoina päiväkodin tiloissa raikui ”Vielä tilaa on”, josta muodostui lasten keskuudessa ke-

vään ”hittibiisi”. 

Päiväkodin musiikkikasvatus ei rajoittunut kerran viikossa pidettävään musiikkituokioon, vaan 

musiikki seurasi mukana päivittäisessä toiminnassa: aamuhartauksien yhteydessä, päiväunille 

rauhoituttaessa ja joskus ajankuluna odottelu- ja siirtymätilanteissa, kuten ulos lähdettäessä. 

Päiväkodilla oli muun muassa useita kristillisen Jippii-lapsikuoron CD-levyjä. Niitä kuultiin 

joskus aamuisin. Joulun lähestyessä taas laulettiin ja kuunneltiin ahkeraan joululauluja: Nyt sy-

tytämme kynttilän, Tiellä ken vaeltaa, Enkeli taivaan, Heinillä härkien kaukalon… Havaintojeni 

mukaan musiikin läsnäolo loi päiväkotiin musiikkivalinnasta ja tilanteesta riippuen iloista, le-

vollista, viihtyisää ja jopa juhlavaa tunnelmaa. Tutkijallekin erityisellä tavalla mieleenpainuva 

kokemus oli erään marraskuisen perjantai-aamun hiljentymishetki ensimmäisen adventin alla. 

Kirjasin tunnelmia kenttämuistiinpanoihini näin: 

Ryhmätilasta sammutetaan valot. Vain ikkunalaudalla oleva lyhty, muutama kynttelikkö sekä 

sivupöydän päälle ripustetut punaiset värivalot loistavat hämärässä ja luovat huoneeseen jou-

luista tunnelmaa. ”Pimeäpiilosta!” lapset innostuvat, mutta aikuisilla on nyt muuta mielessä. 

Lapsia kehotetaan keskeyttämään leikkinsä hetkeksi ja tulemaan sohvalle istumaan. Huoneessa 

vallitsee puheensorina. Lapsia pyydetään olemaan hetki hiljaa ja kuuntelemaan Hoosianna -

laulua. Lapset istuvat hiljaa sohvalla. ”Voitte, lapset, laulaakin mukana”, eräs kasvattajista 

sanoo, ja lapset yhtyvät lauluun. Minulle tulee sitä kuunnellessani ihan juhlava olo. Hoosianna 

tuo väkevästi mieleen adventin ajan ja joulun odotuksen. Äkkiä tuntuu, että joulu on jo aika 

lähellä. (Kenttämuistiinpanot 29.11.2013.) 

Musiikkikasvatuksen ohella haastateltavat tarkastelivat askarteluhetkiä kristillisyyden näkökul-

masta. Askarteluiden aihepiirit kytkeytyivät pitkälti vuodenaikoihin tai kulloinkin ajankohtai-

siin teemoihin. Toisinaan toiminnan lähteeksi valittiin jokin raamatunkertomus. Haastattelujen 

edellä päiväkodissa oli vastikään puhuttu Pietarin kalansaaliista ja opetuslapsista ihmisten ka-

lastajina, mihin liittyen lapset olivat askarrelleet parven kaloja. Haastattelujen aikaan projekti 

oli vielä siltä osin kesken, että kalat oli seuraavaksi tarkoitus kiinnittää verkkoon, joka puoles-

taan ripustettaisiin päiväkodin kattoon. Tulevissa suunnitelmissa väikkyi jo Hyvä Paimen ja 

lampaat -askartelu. 
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H: Niinkö puhutaan Raamatussa, että Jumala on Hyvä Paimen, niin tavallaan nytteki, että lap-

set on niinkö lampaita, me askarrellaan vaikka lampaita seinälle ja Jumala on Hyvä Paimen 

siellä keskellä. 

Raamatulliset aiheet siirtyivät toisinaan myös lasten omiin piirustuksiin. Kasvattajan mieleen 

oli jäänyt erityisesti eräs tapaus, jonka hän tahtoi kertoa. 

H: Jokuhan kerran sano mulle, että hän piirtää Jeesuksen. Me mentiin sitte yhessä ja aloin 

häneltä kyselemään. Hän mietti siinä kauhean kauan ja mää sanoin, että: ”Minkähän näkönen 

Jeesus on?” Ja hän katto mua ja sano, että: ”Joo. Tämmönen.” Alko piirtäämään. Piirsi siihen 

kasvot ja partaa paljon… Ja sitte oleellista oli, se oli hirveen mielenkiintonen, et se oli aika 

pieni pää, mut sitte oli valkonen vaate. Ei ollu käsiä eikä jalkoja, mutta oli tämmönen kaapu. 

Ja siinä meni ne ääriviivat. Hän piirsi näin ja sano, että kaikki tämä on se vaate, se valkonen 

paperi, ja pää oli siellä ylhäällä. Elikkä musta se oli hirvittävän hauska se juttu, koska tavallaan 

ainaki iteki ajattelee, että on semmosta ilmavaa, mut kuitenki sieltä se pää jotenki erottu. Ja 

monissa kirjoissa kuitenkin on Jeesus kuvattu, että on partaa… Mutta ei tullu mieleenkään, että 

hän ois laittanu vaikka jotku kädet, jalat… vaan siinä näky osittain se henkisyys myös. -- Var-

maan hän oli pohtinu sitte, kö siitä juteltiin aiheesta, että minkänäkönen Jeesus on ja minkänä-

könen Jeesus oli maanpäällä ollessaan. Että hän oli jo viisvuotias, että hän on paljon pohtinu 

tätä asiaa. Että tämmönen konkreettinen sitte tuli siitä… 

Piirtämisen ympärille aukeni turvaisa jutteluhetki, joka tapahtui lapsen aloitteesta. Kasvattaja 

kyseli ja kuunteli lapsen ajatuksia Jeesuksesta. Hänellä itsellään ei ollut antaa tarkkaa vastausta 

siihen, miltä Jeesus näyttää. Kirjojen kuvitus piirsi usein yhdenlaista kuvaa Jeesuksesta. Kas-

vattaja antoi tilaa lapsen omille pohdinnoille. 

Lasten piirustuksissa ja askarteluissa saattoi näkyä myös muita kristinuskolle tyypillisiä ele-

menttejä. 

H: Et jos eletään vaikka pääsiäisenaikaa, että on sitä ristiä, se näkyy lasten askarteluissa, voi 

näkyä. Tietenkin kaikki muukinhan on Taivaan Isän luomaa, kaikki kukkaset ja näin. 

Edeltävä kommentti toi hyvin esiin, että kristillisyyden voi ymmärtää monella tavalla. Kyseinen 

kasvattaja mielsi kristilliseksi paitsi selvästi kristilliset symbolit, kuten ristin, myös laajemmin 

ajatellen kaiken, mikä on Luojan luomaa. Tästä näkökulmasta ei ollut välttämättä relevanttia 

ajatella, että esimerkiksi ristin tai enkelin piirtäminen olisi automaattisesti kristillisempää kuin 

vaikkapa kukan piirtäminen. Usein askarteluissa oli aiheena juuri jotakin luontoon liittyvää. 

Luontoaskartelujen kautta lapsille voitiin kertoa Jumalan luomistöistä. Myös lapsia rohkaistiin 

luomaan taidetta. 

H: Vaikka jossain askartelutilanteessaki, jos vaikka pyydetään värittämään jotain vihreensä-

vyistä, [lapselle voidaan sanoa] että: ”Onpa sulla kauniin väristä vihreetä, että ihan ku vaikka 

luonnossa on, että Jumalakin loi tonne vihreetä meille tuonne luontoon, niin tässä on ihan sa-

manlaista vihreetä, että ihanan väristä”. 
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Toisin kuin musiikkia tai kuvataidetta, kukaan kasvattajista ei tarkastellut erikseen päiväkodin 

tarjoamaa liikuntakasvatusta kristillisyyden näkökulmasta. Yksi kasvattaja kuitenkin totesi, että 

esimerkiksi yhteisessä piirileikissä, pidettäessä toisia kädestä kiinni, voitiin lapsille opettaa tois-

ten huomioonottamista ja kärsivällisyyttä. Toisten kunnioittamisen ja suvaitsemisen tarve ko-

rostui yhteisessä tekemisessä. 

5.3.3 Ruokapiiri ja ruokarukous 

Ulkoilun jälkeen tavattiin vielä ennen ruokailua kokoontua yhteiseen ruokapiiriin penkkinurk-

kaukseen. Odoteltaessa, että viimeisetkin lapset pääsivät piha-alueelta sisälle, saivat riisuttua 

ulkovaatteensa käytävässä ja pestyä kätensä, muulla ryhmällä oli satuhetki, lorupussin pyöri-

tystä tai musisointia. Kun kaikki olivat paikalla, voitiin siunata ruoka. Ensin kuitenkin odotet-

tiin, että jokainen rauhoittui ja oli hiljaista. Kädet liitettiin ristiin vaikka hauskasti vaihe vai-

heelta rukoustalo samalla rakentaen: ”Lattia, seinät, katto, kattohirret toistensa lomaan”, 

minkä jälkeen jatkettiin yhteen ääneen tutulla ruokarukouksella: ”Siunaa, Jeesus, ruokamme, 

ole aina luonamme. Auta meitä muistamaan, että sulta kaiken saan. Aamen.” 

H: Se on meillä aina ja ainakin ite tykkään siitä, että se on se sama ja tuttu. -- Kun meillä on 

pieniäki lapsia, niin kyl mun mielestä se jotenkin tuo sitä turvaa… Ja se on tavallaan yks niitä 

näkyviä… Tai no, ei sekään nyt näkyvä oo, mutta kuuluvia, niinku tämmösiä kristillisen päivä-

kodin piirteitä. 

Lapset olivat oppineet rukouksen ulkoa. He myös huomasivat ja muistuttivat välittömästi, jos 

ruoan siunaaminen oli jostakin syystä unohtua aikuisilta. Lapset kutsuttiin yksitellen hakemaan 

ruoka-annoksensa. Syömisen sai aloittaa sitä mukaa, kun oli saanut lautasen. Toisinaan lapset 

ohjattiin ulkoilun jälkeen suoraan pöytiin, joissa hiljennyttiin ruokarukoukseen. Näin toimittiin 

myös aamu- ja välipalaa tarjottaessa. Mikäli kaikki lapset eivät olleet tällöin vielä ehtineet pai-

kalle, ruoka siunattiin myöhemmin tulleiden kanssa uudelleen. Pyrkimyksenä näytti silti ole-

van, ettei ruoanjakoa aloitettaisi ennen kuin kaikki olivat läsnä, mikä vahvisti yhteisöllisyyden 

tuntua. Aamupala teki tässä suhteessa poikkeuksen, sillä lapset tuotiin päiväkotiin eri aikoihin, 

eivätkä kaikki syöneet päiväkodissa aamupalaa. 

Ketään lasta ei painostettu rukoilemaan vasten tahtoaan. Lapsi saattoi istua hiljaa omalla pai-

kallaan ja sekin kävi päinsä. Toisia ei silti saanut häiritä. Yhteinen ruokarukous olikin nimen-

omaan lapsille tarjottu mahdollisuus ruoan siunaamiseen. Kasvattajatkin puhuivat pääsääntöi-

sesti ruoan siunaamisesta, eivät esimerkiksi ruokarukouksen lukemisesta. Rukous oli kiittä-

mistä pöydän antimista, ei vain ateriaa ennen toistuva rituaali, vaikka monelle lapselle se taisi 
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kyllä olla nimenomaan sitä. Jonkun kerran kävi, että osa lapsista kiirehti ruokarukouksen alusta 

loppuun niin nopeasti kuin vain suinkin ehti, lausuen ”aamenen” toisten ollessa vasta rukouk-

sen puolivälissä. Lapsille huomautettiin silloin, ettei rukousta pitänyt ”höpöttää”. Rukouksen 

kerrottiin olevan puhetta Jumalalle. Kasvattaja vertasi asiaa lapsille tuttuun tilanteeseen, puhe-

linkeskusteluun: eiväthän lapset jutelleet mummollekaan puhelimessa tuolla tavoin, sillä sellai-

sesta toinen loukkaantuu. Niin ei myöskään puhuta Jumalalle. Lapsia ohjattiin kunnioittamaan 

Jumalaa. Toisaalta lapsille valistettiin, ettei rukouksen ääneen lausuminen ollut välttämätöntä; 

Jumala kuulee myös hiljaiset rukoukset, sillä Jumala tuntee ajatuksetkin. Ääneen rukoileminen 

tapahtui lähinnä ihmisen itsensä tähden. Samoin ei käsienkään tarvinnut olla rukoiltaessa ris-

tissä, mutta käsien ristiminen auttoi paremmin keskittymään rukoukseen. Tämän ymmärtämi-

nen toimi samalla rakennusaineena lapsen Jumala-suhteelle. 

5.3.4 Päiväunille siunaaminen 

Ruoan jälkeen oli päivälevon aika. Päiväunia nukkuvat lapset, eli hieman vajaa puolet ryh-

mästä, siirtyivät viereiseen huoneeseen muiden jäädessä levolle ryhmätilaan. Pienten lepohet-

kien hiljaisena taustamusiikkina kuultiin etupäässä hengellisiä lastenlauluja, joko laulettuina tai 

instrumentaalisina sovituksina. Päiväkodin henkilökunnalla oli erilaisia tapoja peitellä lapset 

päiväunille, mutta yhteistä oli levollisen tunnelman luominen ja läsnäolo. Aikuinen viivähti 

tovin jokaisen lapsen vierellä, silitteli ja siunasi lapsen päiväunille. 

H: Se vaihtelee varmaan meilläkin, että varmaan yleisin on se: ”Rakas Jeesus, siunaa [lasta], 

anna [lapselle] enkeleitä, siivilläsi [lasta] peitä. Aamen.” Ja siihenhän kuuluis, että: ”Äläkä 

häntä koskaan heitä”, mutta mä oon jättänyt sen ainakin pois, koska moni lapsi on mulle sa-

nonu, että… alkanu sitä, että miten niinkö heitetään. Että miten Jeesus heittäis minut? Se on 

niin konkreettinen: ”Äläkä häntä koskaan heitä”, niin mää oon niin monta kertaa joutunu sitä 

selittää, että mää jätän sen pois ihan suosiolla, koska sitä ei varmaan tarvi siinä olla.  Se on 

vaan sen loppusoinnun takia. -- Lapsillahan on niin konkreettista kaikki, että Jeesus mua heit-

tää, että tää nyt sotii tätä kristillisyyttä vastaan kyllä aika pahasti. (Nauraa.) 

Edeltävä esimerkki kertoi samalla siitä, miten kasvattaja sopeutti rukouksen lapselle ymmärret-

tävään muotoon. Kristillisen sanoman näkökulmasta harhaanjohtavien mielikuvien muodostu-

mista välttääkseen kasvattaja näki parhaaksi jättää lapselle vieraan ja vaikeasti ymmärrettävän 

ilmaisun kokonaan pois rukouksen lopusta, sillä hän ei katsonut sen olevan kovin oleellinen 

sisältönsä puolesta. 

Toisella kasvattajalla taas oli tapana jutella hetken hiljaisella äänellä kullekin lapselle päiväunta 

odoteltaessa. Kasvattaja toivoi, että lapsi saisi käydä levolle tuntien ”olen ihana”. Hän kehui 
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lasta ja vahvisti tämän itsetuntoa rakkaudellisilla sanoilla (”Tiekkö, että sä oot tosi ihana poika 

ja sää oot ollu niin reipas…”). Lapsille, jotka eivät enää nukkuneet päiväunia, lepohetki järjes-

tettiin ryhmätilassa. Vajaan tunnin kestävän päivälevon ajan makoiltiin patjoilla ja kuultiin ta-

rinoita aina Pekka Töpöhännästä Risto Räppääjään. Levon jälkeen olikin taas leikin vuoro. 

Siitä, miten kristillisyys näkyi leikeissä ja muissa arjen toiminnoissa, kerrotaan enemmän seu-

raavassa luvussa. 

5.4 Eettiset periaatteet lapsiryhmän arjessa 

Käsittelin aiemmin teoriaosassa kristillisyydestä nousevia ja tutkimuspäiväkodin varhaiskasva-

tussuunnitelmassa ilmaistuja eettisiä periaatteita. Samat periaatteet kuuluivat myös haastatelta-

vien puheessa. Tämä luku keskittyy tarkastelemaan eettisten periaatteiden toteutumista käytän-

nön kasvatustyössä. 

5.4.1 Kohteliaat käytöstavat ja toisten huomioon ottaminen 

Päiväkodissa lapsille opetettiin hyviä tapoja ja huomaavaista käytöstä niin toisia lapsia kuin 

aikuisiakin kohtaan. Etenkin havaintoaineistoni tarjosi tästä useita esimerkkejä. Lapsen vaa-

tiessa komentavaan sävyyn lisää ruokaa, apua pukemisessa tai keinukyytiä rengaskeinussa päi-

väkodin aikuiset systemaattisesti puuttuivat tapaan, jolla lapsi asiansa esitti, ja opastivat pyytä-

mään kohteliaasti: ”Saisinko toisen leivän?”, ”Laittaisitko hanskat?”, ”Voitko antaa vauh-

tia?”. Alla olevassa kenttämuistiinpano-otteessa on varsin kuvaava esimerkki vuoropuhelusta, 

jota tämän tästä käytiin päiväkodin naulakoilla. 

- Laita mulle [jokin vaate], joku lapsista sanoo kasvattajalle, kun ollaan pukemassa ulkovaat-

teita. 

- Joo, miten pyyät nätisti? kasvattaja puolestaan kysyy ja odottaa lapsen vastausta ennen kuin 

auttaa pukemisessa. 

- Laitatko, lapsi pyytää. 

- Kohteliaasti, niin tulee hyvä mieli, kasvattaja toteaa ja tulee lapsen avuksi. 

(Kenttämuistiinpanot 20.11.2013.) 

Kun lapsi oli saanut apua, häntä voitiin vielä muistuttaa: ”Miten sanotaan?”, ellei lapsi huo-

mannut oma-aloitteisesti kiittää. Tällöinkin kasvattaja antoi lapselle mahdollisuuden oivaltaa 

asian itse, sillä yleensä lapsi kyllä tiesi, miten tilanteessa kuului menetellä. Kiittäminen oli an-

teeksipyynnön ohella toinen keskeinen asia, jota tutkimuspäiväkodissa harjoiteltiin koko ajan. 

Lapsille oli puhuttu heti syksyn alussa siitä, mitä kiittäminen tarkoitti. Yleisimmin kiitoksen 
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opettelu liittyi tilanteisiin, joissa lapsi oli vastaanottajana. Lapsi opetteli muistamaan sanoa ”kii-

tos”, kun hänelle annettiin jotakin: esimerkiksi ruokalautanen lounasta jaettaessa. Tällöin kii-

tosta oli tärkeää edeltää kasvattajan lausuma ”ole hyvä”, kuten eräs haastateltava huomautti. 

Välistä näiden sanojen oli huomattu unohtuneen, mikä oli havahduttanut kasvattajat olemaan 

asiassa tarkempia. Toistojen kautta näitä asioita pikkuhiljaa sisäistettiin, mutta se vaati aikui-

silta pitkäjännitteisyyttä muistuttaa samoista asioista useita kertoja. Esimerkiksi kiireeseen ve-

toaminen ei ollut kelvollinen selitys luistaa vaalituista moraaliperiaatteista, sillä sen, minkä 

lapsi oppi päiväkodissa, uskottiin ja toivottiin jatkuvan läpi elämän. 

H: Et ne on lapsen kannalta niin hirveen tärkeitä tilanteita, niin niihin pitää sitte olla [aikaa], 

vaikka tuntuu, että aikaa menee… Tavallaan, että ku niistä pitää tulla semmonen kuitenki vähä 

niinku rutiini. Että sitte, ku sä opit kiittämään -- ensin näin muodollisesti, niinku pienillä tapah-

tuu, niin sekin, että sä kiität myöhemmin sitte… Sä oot kiitollinen ja oot kiitollinen Taivaan 

Isälle. -- Kaikkihan lapsilla [on] ensin niinku lakihenkistä vähän, että sulle vaan opetetaan jo-

tain, lapsi ei vielä ymmärrä, että mikä tää, miksi näin, koska ei oo ymmärrystä vielä. Mutta 

sulla on se malli siellä valmiina ja sitte sulla tulee ympärille siihen kaikki ne kuviot… 

Edellä olevasta tekstikatkelmasta käy selväksi, että kiittäminen oli kasvattajalle enemmän kuin 

toisen ihmisen huomioonottava kaunis tapa. Kiitoksen syvempi kristillinen merkitys oli sisäisen 

kiitollisuuden herääminen elämää ja sen antajaa kohtaan. Aito moraalinen toiminta lähti siten 

sydämestä ja sen voimana oli rakkaus Jumalaan ja rakkaus lähimmäisiä kohtaan. Tavallaan taas 

sen vastakohtana oli lakihenkisyys, jossa moraalia noudatettiin vain säännön itsensä vuoksi, 

velvollisuudesta. Moraalinen luonteenkasvatus oli siksi keskeinen tavoite, mutta koska luon-

teenkasvun myös tiedettiin vievän vuosia, kasvattaja näki tärkeänä, että lapsi sai jo päiväkodissa 

mallin hyvästä. 

Kunnioitus ilmeni toisten huomioonottamisena ja huomaavaisuutena arkipäivän eri tilanteissa. 

Leikeissä opeteltiin esimerkiksi toisten kuuntelemista, yhdessä toimimista ja lelujen jakamista. 

Vuorottelun taitoa harjoiteltiin vuorostaan pihan keinuissa, joihin vain kaksi lasta mahtui ker-

rallaan keinumaan. Lapsen empatiakykyä kehitettiin ohjaamalla lasta ajattelemaan tekemisiään 

muiden kannalta: lyöminen teki toiselle kipeää, jonossa etuileminen tuntui ohitetuksi tulleesta 

toverista epäreilulta. Tunteiden tunnistamista voitiin opetella vaikkapa satuhetkellä nimeämällä 

kirjan päähenkilön kokemia tunnetiloja kertomuksen eri käänteissä. 

Kasvattaja lukee lapsille kirjaa ”Otso Onninen”. Kirja kertoo murheellisesta karhusta, joka 

tulee tarinan lopussa taas iloiseksi. Lukemisen lomassa kasvattaja kyselee tunteista. -- Lasten 

kanssa jutellaan, miltä tuntuu, jos toinen ei ole ystävällinen: siitä tulee surullinen olo. (Kenttä-

muistiinpanot 28.11.2013.) 
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Havainnointijaksollani päiväkodissa pohdittiin keinoja huomioida paremmin yksittäisten lasten 

tarpeita ja vahvistaa heidän itsetuntoaan lapsen persoonallisuutta kunnioittaen. Ujoa esimer-

kiksi rohkaistiin menemään mukaan leikkeihin sekä tuomaan kuuluviin omia ajatuksiaan ja 

leikki-ideoitaan. Toisten huomioiminen ja kunnioittaminen ei tarkoittanut sitä, että kaikessa pi-

täisi tehdä toisten mielen mukaan vain heitä miellyttääkseen. 

Itsensä ja toisten arvokkaana näkemisen perustana oli erityisesti luomisen näkökulma; se, että 

Jumala on luonut ihmiset ainutlaatuisiksi ja erilaisiksi – ja kuitenkin jokaisen Jumalan kuvaksi. 

Käytännön kasvatustyössä toisia kunnioittava ja suvaitseva asenne ilmeni yhtäältä kasvattajien 

oman toiminnan ja persoonan kautta ja toisaalta siinä, miten lapsia ohjattiin kohtaamaan muita. 

Esille nostettiin Jumalan Raamatussa antama esimerkki, jota aikuisen tuli kasvatettaville sanoin 

ja teoin välittää. Lapsille kerrottiin rakastavasta Jumalasta, jolla on ihmisiä kohtaan hyvä tahto. 

Jumalan rakkaus toimi myös ihmisille esikuvana, miten toisia kohtaan tulisi käyttäytyä. 

H: Se Raamatun esimerkki meille, että pyritään tuomaan sitä, miten Jeesus otti kaikki ihmiset, 

rakasti, rakastaa kaikkia ja halus kaikille ihmisille hyvää ja auttaa ihmisiä ja aina näin tuua 

sitä, että toisia kohdellaan ja kunnioitetaan sellasena kun ollaan, on sitte lapsi tummaihoinen 

tai pieni tai iso tai mitenkä näin, niin silti jokainen on tärkeä, arvokas. 

Lasten kanssa opeteltiin erilaisuuden kohtaamista ja hyväksymistä. Lapsia opastettiin olemaan 

ystävällisiä toisille. Kasvattajille oli tärkeää, että jokainen lapsi päiväkodissa voisi kokea kuu-

luvansa joukkoon. Yhdessä olemiselle ja tekemiselle annettiin suuri arvo. Päiväkodissa lapsia 

oli alle kolmivuotiaista kuusivuotiaisiin. Tärkeänä pidettiin sitä, että kaikenikäisillä lapsilla oli 

ympärillään vertaisryhmää ja leikkikavereita. Myös eri-ikäisten lasten seura nähtiin kehittä-

vänä, sillä pienemmät oppivat isommilta ja isommat opettelivat olemaan esimerkkeinä itseään 

nuoremmille. Se opetti lasta ottamaan hänen omien edellytystensä mukaan vastuuta itsestä ja 

toisista. 

Yksi haastateltavista kertoi päiväkodin yleisenä periaatteena olevan, että kaikki leikkivät kaik-

kien kanssa eikä ketään jätetä leikeistä syrjään. Huolimatta periaatteen toistuvasta muistutte-

lusta haastateltavan mukaan oli jokseenkin tavallista, että joku lapsista hylättiin leikkiporukan 

ulkopuolelle (”me ei leikitä tuon kanssa”). Kasvattaja selitti lasten käytöstä oman paikan ha-

kemisena, jota käytiin ennen kuin ryhmäytyminen tapahtui. Vielä syksyllä kaverisuhteissa il-

menneiden ongelmien selvittely oli ollut jatkuvaa, mutta tarve siihen oli kasvattajan mukaan 

selvästi vähentynyt joulua kohti. Se oli vaatinut paljon yhteistä keskustelua ja tilanteen pohti-
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mista siitä näkökulmasta, miltä itsestä tuntuisi tai oli tuntunut tulla jätetyksi pois leikistä. Miet-

tiessään asiaa omalle kohdalleen lapset olivat kasvattajan mukaan vähitellen alkaneet ymmär-

tää, mistä oli kysymys. 

5.4.2 Anteeksipyytäminen, -antaminen ja -saaminen 

Kasvattajat kertoivat erinäköisten ristiriitatilanteiden olevan päivittäisiä lasten välillä myös 

kristillisessä päiväkodissa. He pitivät tärkeänä, että tilanteet aina selvitettiin ja sovittiin, minkä 

he katsoivat edellyttävän useimmiten aikuisen mukanaoloa. 

H: Vaikka lapset sosiaalistuukin kyllä keskenään, niin sosiaalisia taitoja he ei ikätovereiltaan 

opi, vaan siinä tarttetaan sitä aikuista ja aikuisen ohjausta ja esimerkkiä ja opastusta. 

Aikuisen ollessa tukena selvittämässä riitoja lapset saivat esimerkin siitä, miten erimielisyydet 

voitiin ratkaista ”rakentavalla tavalla”. Esitän seuraavassa pienen katkelman kenttäpäiväkir-

jasta havainnollistaakseni kasvattajan toimintatapaa. Kuvaus liittyi tilanteeseen, jossa kahden 

lapsen välille tuntui aamun mittaan tulevan yhtenään erimielisyyttä ja kinastelua melkeinpä asi-

asta kuin asiasta. 

Kasvattaja lähtee poikien kanssa sohvalle keskustelemaan asiasta. Keskustelun lomassa hän 

muistuttaa poikia siitä, että he ovat kaveruksia: ystävät voivat joskus olla eri mieltä asioista, 

mutta sitten ne sovitaan ja pyydetään anteeksi. (Kenttämuistiinpanot 26.11.2013.) 

Sovintoon kuului olennaisesti anteeksipyyntö ja -anto. Haastatteluvastausten perusteella an-

teeksipyytäminen näyttikin liittyvän tavallisesti tilanteisiin, joissa oli tullut ”sanottua tai tehtyä 

väärin” toisia kohtaan. Niinpä tapahtunutta oli tarpeen käsitellä kaikkien osallisten läsnä ol-

lessa. Kasvattaja piti tärkeänä varmistaa, että kukin osapuoli oli ymmärtänyt, mitä oikein oli 

tapahtunut, samoin kuin anteeksipyytämisen ja anteeksiantamisenkin. Se, miten tilanteet mil-

loinkin käytiin läpi, riippui toki pitkälti lapsen iästä. Etenkin pienimmillä lapsilla anteeksipyy-

tämisen käsitettiin olevan varsin muodollista ja kaavamaista: 

H: Noi meiän kaks–kolme -vuotiaat, niin nehän vaan töksäyttää, että ”anteeksi”, mutta mulle 

se on hyvä sekin, että sä sanot sen sanan. 

Ensimmäisessä vaiheessa lapsen tehtävänä oli omaksua anteeksi-sana sanavarastoonsa. Lapsen 

käsityskyvyn karttuessa asiaa voitiin selittää ja läpikäydä aiempaa syvemmin. Haastateltava 

kertoi asiaa lähestyttävän silloin usein toisen tilanteeseen asettumisen näkökulmasta. Mietittiin, 

miltä toisesta lapsesta tuntui ja mitä pitäisi tehdä, jotta hänelle tulisi parempi olo. Yleensä lap-

sella oli omakohtaisia kokemuksia tilanteista, joissa vastaavasti hän itse oli ollut rikottu osa-

puoli. Kokemustensa perusteella lapsi kasvattajan mukaan myös tiesi, että jo yksistään sillä, 
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että toinen pyysi anteeksi, oli valtaisan suuri vaikutus suhteen eheytymiselle. Tämä juuri oli 

kultaisen säännön toteuttamista käytännössä. 

Toinen kasvattaja perusteli anteeksipyyntöä lapsille Raamatun näkökulmasta ja alleviivasi tässä 

suhteessa kristillisen päiväkodin omaleimaisuutta ei-kristillisiin päiväkoteihin nähden. 

H: Me saahaan avoimesti puhua, opettaa sillä lailla lapsille tässä arjessa ja elämässä just tätä 

tärkeetä, elikkä toisen kunnioitusta ja arvostusta. -- Ja perustella esimerkiksi anteeksipyyntö, 

että se ei oo vaan niinku muissa päiväkodeissa, jotka ei oo kristillisiä, niin siellähän sanotaan, 

että: ”Nyt pyydät anteeksi”, mutta me voiaan sanoa vähän enemmän, että: ”Muistatko, että tää 

Jeesuski sanoo, että ei saa satuttaa…” Että jos toinen vaikka potkasee toista, niin voiaan oi-

keesti sanoa, että: ”Muistatko sää, ku Jeesuski sano, että ei saa satuttaa toista”, ja näin, että 

se lähtee kaikki sieltä Raamatusta. 

Jeesuksen elämä ja opetus nähtiin täten ainoalaatuisena ohjeena moraaliselle elämälle ja oikean 

sekä väärän erottamiselle. Kehotus anteeksiantamiseen oli annettu Raamatussa. Jumala näytti 

siitä itse esimerkkiä armahtaessaan syntisen. Sen myös lasten toivottiin jossain vaiheessa ym-

märtävän. 

H: Et se on niinku valtava juttu, koska tää anteeksiantaminenhan on meiän kristillisyyden pe-

rusta. Että miten se alkaa tavallaan täällä ihan lapsuudessa jo, että annetaan toiselle anteeksi, 

ja pikkuhiljaa se siitä kasvaa ja kehkeytyy. Ja sitte tavallaan oman uskonratkasun tekeminen, 

niin sehän on se huippu, millon tajuaa, että tää on taas suurempi juttu. Että ei se ollu pelkästään 

sitä, että ku mä vähän kiusasin toista, mun piti anteeksipyytää, vähä puoliväkisin. -- Isompien 

kanssa -- puhutaan siitä, että miten Taivaan Isäkin antaa meille anteeksi. Et se on, ku lapsi oppii 

ymmärtää, että kaikki meiän teot on anteeksiannettu. 

Anteeksipyynnön yhteydessä lapsen oli tärkeää saada kuulla vapauttavat sanat ”saat anteeksi”. 

Jos toinen lapsi kuitenkin kieltäytyi antamasta anteeksi, häntä ei pitänyt haastateltavan mukaan 

pakottaa siihen. Kasvattaja ymmärsi, että tilanteeseen liittyneiden harmistuksentunteiden ol-

lessa vahvasti pinnalla lapsen oli hyvä antaa ensin rauhoittua. Vastaavasti toisilla lapsilla saattoi 

vaatia useita kuukausia, ennen kuin he pystyivät itse pyytämään mitään anteeksi. Haastateltavan 

mukaan anteeksipyytämisessä oli pohjimmiltaan kyse nöyrtymisestä; niin oli yhtä lailla lasten 

kuin aikuistenkin kohdalla. Vaati nöyryyttä myöntää omat virheensä ja erehdyksensä. 

Kenttähavaintoni kristillisen päiväkodin arjesta vahvistivat haastateltavien kuvausta. Tavasta, 

jolla kasvattajat ohjasivat lasten välikohtausten selvittelyä, paistoi asian merkityksellisyys. Ta-

pahtunutta ei sivuutettu tai vähätelty, mutta asioita ei myöskään tekemällä tehden dramatisoitu. 

Aikuiset olivat näissä tilanteissa yleensä hyvin rauhallisia ja lempeitä, kuuntelivat ja antoivat 

lapsille aikaa rauhoittua. Toisaalta mikä tahansa ei kelvannut anteeksipyynnöksi: ilmeisen uh-

makkaasti tokaistua pahoittelua ei voinut hyväksyä, vaan anteeksipyynnön tuli olla jokseenkin 
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vilpitön ja asiallinen. Myöskään aikuisille ei sopinut puhua loukkaavasti, valehdella tai lyödä, 

vaan nämäkin tilanteet aina selvitettiin. Kun oli annettu ja saatu anteeksi, oli jälleen hyvä jatkaa 

yhdessä eteenpäin. 

5.4.3 Väkivaltaisuuden karttaminen 

Yksi tutkimuspäiväkodin toimintaympäristölle ominainen piirre oli ohjaaminen rauhaan ja vä-

kivallattomaan elämäntapaan; joskin tämä seikka tuli selvästi ilmi vain yhdessä tekemässäni 

haastattelussa. Kyseinen haastateltava kertoi kasvattajien kiinnittäneen päiväkodin leikkikalu-

jen kohdalla huomiota siihen, ettei niissä olisi mitään väkivaltaiseen käytökseen lietsovaa. Kai-

kenlaiset leikkiaseet, aseleikit tai aseisiin viittaava olivat päiväkodissa kiellettyjä. Näkökohtaa 

ei ollut kirjattu päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelmaan, vaan käytäntöön oli päädytty vasta 

edellissyksyn (2012) aikana, jolloin lapsilla oli esiintynyt toistuvasti taisteluleikkejä päiväko-

dissa. Sama rajoitus koski niin ikään lasten omia leluja, joita he saivat lelupäivänä kerran vii-

kossa tuoda mukanaan päiväkotiin. Asiasta oli keskusteltu sekä lasten että vanhempien kanssa. 

H: Ollaan lapsille perusteltu se, ja seki lähtee sieltä Raamatusta… että ollaan puhuttu just, että 

miksi pyssyjä… Vaikka jotku kristilliset perheethän hyväksyy pyssyt, mutta me ollaan täällä pe-

rusteltu se sillä, että ku se tuntuu toisesta pahalle, kun sinä osotat sillä leikkipyssyllä ja sanot, 

että: ”Minä ammun sinut.”  Vaikka se on leikkiä, niin se toinen voipi järkyttyä siitä, koska heiän 

perheessä taas nämä pyssyt on kielletyt ja näin, niin me ollaan tehty semmonen yhteislinjaus, 

että päiväkodissa ei ole nyt sitten pyssyjä ja miekkoja. 

Päiväkodin valitsemalla linjanvedolla haluttiin kunnioittaa perheiden vakaumusta ja ehkäistä 

ristiriitatilanteiden syntymistä jo ennakolta. Kaikkien perheiden suhtautuminen asiaan ei kas-

vattajan mukaan ollut yhtä ehdoton, mutta voisi olettaa, että aseleikkien kiellolla saatiin vähem-

män vahinkoa aikaan suhteissa perheisiin kuin ne sallimalla. Varsinaisena perusteluna kiellolle 

oli se, että taisteluleikkien kautta kohdistui väkivaltaa tai sen uhkaa toiseen ihmiseen. Aseleik-

kien kielto ulottui havaintojeni mukaan muihinkin leikkikaluihin kuin konkreettisiin aselelui-

hin. Esimerkiksi pihalta löytyvät risut, kepit, kivet tai kävyt eivät saaneet toimia leikeissä tais-

teluvälineinä. Keskeisenä syynä oli luonnollisesti se, että niiden kanssa voisi helposti sattua 

vahinkoja. Oleellista ei siis ollut vain esine, vaan lisäksi – ja ennen kaikkea – esineen funktio: 

miten ja mihin tarkoitukseen sitä käytettiin. Kasvattajat ohjasivat hetkittäin lasten leikkiä uu-

sille urille, kuten seuraavassa leikkitilanne-esimerkissä: 

Kaksi lasta alkaa taistella muovieläimillä, jolloin kasvattaja huomauttaa lapsille: ”Ei mitään 

tommosta ampumisjuttua. Ne on eläimiä. Ne ääntelee.” (Kenttämuistiinpanot 26.11.2013.) 
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Päiväkodin askartelukaapissa oli useita erilaisia värityskirjoja, joiden kuva-aiheet vaihtelivat 

kukista, eläimistä, ajoneuvoista ja lastenohjelmista tutuista hahmoista raamatunkertomusten ta-

pahtumia esittäviin kuviin. Osassa värityskirjoja oli myös muutamia piirroskuvia, joiden ai-

heena oli jotakin kiellettyyn taisteluteemaan lukeutuvaa. Värityskirjoja ei kuitenkaan sen takia 

ollut hävitetty tai sivuja revitty irti. Lasten annettiin lähtökohtaisesti itse valita haluamansa ku-

vat väritettäväksi, mutta mikäli lapsi oli aikeissa värittää taistelukuvan, aikuinen muistutti päi-

väkodissa voimassa olevasta sopimuksesta ja kehotti lasta valitsemaan jonkin toisen väritysku-

van. Jos taas lapsi oli jo ennättänyt itse piirtää ja leikata pahvista vaikkapa miekan, se tuli viedä 

omaan lokeroon tai reppuun. Päiväkodissa sillä ei ollut lupa leikkiä. Tehdyn päätöksen suhteen 

oltiin siis hyvin johdonmukaisia. Ainoastaan painiskeluleikit sallittiin päiväkodin piha-alueella, 

mutta niidenkin tuli tapahtua sovittujen rajojen puitteissa. Ehtona oli, että painikaverukset olivat 

suunnilleen tasavahvoja ja leikin täytyi lähteä yhteisestä päätöksestä, jolloin minimoitiin kiu-

saamisen tai alistamisen mahdollisuus. Aikuiset pitivät lisäksi leikkiä silmällä ja tulivat väliin, 

mikäli se kävi liian riehakkaaksi. Valvomalla lasten puuhia sekä puuttumalla niihin tarvittaessa 

päiväkodin aikuiset ylläpitivät turvallisuutta. Lisäksi lapsia haluttiin suojella siltä, etteivät he 

näkisi, kuulisi tai kokisi liian aikaisin sellaisia asioita, joiden ei katsottu kuuluvan lasten maa-

ilmaan, saati olevan heidän kasvulleen hyväksi. 

H: Tää maailma repii pikkulapsia, että pitää olla oikeesti siinä niinkö tavallaan suojella, mikä 

meiän aikuisten tehtävä on tässä maailmassa, että kö ei nää pienet paaperot, niin eihän ne, kun 

ne on niin herkkiä menemään rikki. 

Erilaiset aselelut toki edustivat kasvattajan sanoin kaikkea sitä, ”mitä poikien maailmassa ny-

kyään lelukaupanhyllyssä on”. Näin ollen kristillisen päiväkodin asenne erottui valtavirrasta. 

5.4.4 Luonnon kunnioittaminen 

Lähimmäisen kunnioituksen lisäksi kristillisessä päiväkodissa tuettiin läheisen luontosuhteen 

kehittymistä. Luonto ja koko maailma nähtiin Jumalan luomana. Luomiskertomusta käsiteltiin 

päiväkodissa usein heti alkusyksystä, ja luomakunnan herätessä kevääseen huomio vastaavasti 

kiinnittyi siihen, että Jumala loi uutta. Päiväkodin seinälle oli askarreltu kartongista suurehko 

”vuodenaikapuu”, jota koristelemalla ja riisumalla lapsille havainnollistettiin vuodenaikojen 

vaihtelun mukanaan tuomia muutoksia luonnossa. Lapsia ohjattiin huomaamaan elämän suuria 

ja pieniä ihmeitä sekä tuntemaan iloa ympäröivästä kauneudesta. Lapset tosin taisivat ihmette-

lyn usein aikuisia paremmin. 
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H: Et musta se on hirveen ihana, että jos ollaan vaikka tuolla ulkonakin, niin lapset puhuu siitä, 

että: ”Tää on Taivaan Isän luoma”. -- Ja varsinkin jotain perhosia nytkö tuollaki lentelee, niin 

yks pikku tyttö mulle -- sano, että: ”Katso mikä Taivaan Isän lahja.” 

Tällaista todellisuutta vasten kouluopetuksen vallannut evoluutioajattelu näyttäytyi edellä pu-

huneen kasvattajan silmissä kovin ”kylmänä teoriana”.  Kristillisessä päiväkodissa lapsille 

osoitettiin, miten kaikella luodulla oli oma tärkeä paikkansa ja tehtävänsä elämän kiertokulussa. 

Jumala oli luonut ne suunnitelmansa mukaan, niin kuin ihmisenkin. Samalla kun ihminen näh-

tiin osana luomakuntaa, ihmisen myös nähtiin asetetun erityiselle paikalle luomisjärjestyksessä. 

Ihmisellä ymmärrettiin olevan vastuu niin omasta kuin koko luonnon hyvinvoinnista. Tästä nä-

kökulmasta myös sellainen tutkimuspäiväkodissa päivittäinen, ympäristöä ajatteleva teko, ku-

ten säästeliäs sähkön- ja vedenkulutus tai kierrättäminen, sai erityisen kristillisen sisällön. 

Lasten toivottiin oppivan pitämään arvossa elämää ja kaikkea Luojan luomaa. Päiväkodin sään-

nöissä muistutettiin, ettei elävää kasvillisuutta vahingoiteta. Kaupunkiympäristössä luontoa oli 

muutenkin vähemmän, joten oli sitäkin tärkeämpänä vaalia sitä, mitä oli ulottuvilla. Tutkimus-

päiväkoti sijaitsi sikäli rauhallisella paikalla, että sen lähistöllä kasvoi metsää, johon toisinaan 

tehtiin lasten kanssa lyhyitä retkiä. Lisäksi päiväkodin pihapiirissä liikkui lintuja ja oravia, joi-

den näkeminen ilahdutti lapsia. Sisälle päiväkotiin kulkeutunut hämähäkki vietiin ulos ja lapset 

vilkuttivat sille ovensuulta. Toisenlaisiakin esimerkkejä kyllä oli, kuten seuraavassa. 

H: No esimerkiksi, kun meillä tuli tänne muurahaisia taloon nytte keväällä, ja jotku oli hampaat 

irvessä pojat: ”Mä tapoin sen”, ja: ”Kato, mä litistin sen”, ja oikein himoitsivat sitä tappa-

mista, ja tytöt taas: ”Ui, älä tapa! Voi kauheeta!” Ne yritti pelastaa purkkiin niitä ja viiä ulos. 

No, sitte meiän oli pakko, niin mää heti kans, että: ”Hei, ei, ei!”, ku se oli se tappomeininki, 

että sitä oli niinkö kiva heiän mielestä litistää ja nitistää ja: ”Se jäi kitumaan”, ja tämmöstä 

näin. ”Ei kuollukaan.” Ja sitte uuestaan porukalla pienen muurahaisen kimppuun. Niin siinä 

sitten otin jopa puheeksi sen, ku muurahaisia sitte oli purkissa -- että: ”Taivaan Isä on luonut 

muurahaisen. Katsokaa, se on elävä olento.” Ja sittekö pojatki rupes kattomaan, että: ”Voi, 

niillä on pieni pää. Pienet hentoset jalat.” Niin miksi niitä tapetaan? Että ei Taivaan Isä oo 

niitä luonu sitä varten, että me nitistettäs ne, niinkö tuolla lailla himoiten oikein, niinkö jotku 

pojat oikeesti nitisti ja halus tappaa. Et siinäkin pystyy taas perustelemaan sen, että Taivaan 

Isä on luonu kaiken elävän. 

Toinen vastaavanlainen keskustelu käytiin päiväkodin pihalla, kun joukko poikia hakkasi ke-

peillä puuta, repi kaarnaa ja kaivoi puunrunkoon syviä koloja. Kasvattaja aisti tilanteessa ”vä-

kivaltaisen hengen” ja meni väliin. Hän kertoo tilanteen jatkosta näin: 

H: [Lapset] tuli sen puun ympärille ja mä sanoin, että: ”Kattokaapa tätä puuta. -- Tiekkö, tää 

puu on ollu aluksi ihan semmonen pieni vauvapuu. Ja tiettekö, tämä on elävä.” ”Ei tää oo elävä. 

Miten tää on elävä?” Mää että: ”Se kasvaa. Että ihan samalla lailla, ku me siemenestä istute-

taan joku kukkanen tai kasvi, niin se kasvaa. Kaikki elävä kasvaa. Ei kivi kasva, kivi on kuollu, 

ei se tunne mitään, mutta tää puupa tuntee. Ja tää kuori…” – kun ne oli jo kaivertanu siihen 
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monta senttiä syviä koloja ja sieltä tuli jo vähän semmosta nestettäkin, niin mää, että: ”Katto-

kaapa, että tämä on sen iho, siis tää kuori on tän puun iho.” Ihan piti selittää se ja ne kuunteli 

tarkkana: ”Iho?” Mää että: ”Niin, niin. Kattokaa teiän omaa ihoa. Teillä on siellä teiän… 

tämä, että jos iho menee rikki, sieltä tulee verta ja näin, ja puussa on tää kuori, joka suojaa tän 

puun, ja te ootte nyt kaivanu niin syvälle sen, että sen iho, niinku tavallaan sen elämä on tullu 

jo esiin sieltä.” Ne, tieksää, katto, ja sitte puhuttiin: ”Ettäkö Taivaan Isä on luonu meille puut, 

ja tiettekö, mitä varten?” No, eihän ne tienny. ”No, ilmaa puhistaakseen”, ja kaikki tää käytiin 

läpi. Tieksää, se riittää. -- Siihen loppu hakkaaminen. -- Ykskin poika rupes laittaan niinkö nä-

tisti takasin niitä kaarnoja. Kyllähän mää sitten sanoin, että: ”Tää puu parantuu”, että en mää 

halunnu tehä siitä semmosen, että: ”Nyt te ootte kiduttajia. Tää puuraukka itkee ja kärsii”, vaan 

mää sanoin, että: ”Tiekkö, nyt se parantuu. Että luonto hoitaa, koska tikka[kin] hakkaa koloja. 

Niin se parantuu sitten ja näin, mutta me emme saa tahalleen hajottaa Taivaan Isän luomia 

luontokappaleita. On se eläin taikka kasvi taikka ötökkä tai mikä tämmönen.” 

Sitaatit havainnollistavat hyvin konkreettisesti kasvattajan suhtautumis- ja toimintatapaa luon-

tokasvatuksessa. Oleellista oli, ettei kasvattaja suhtautunut tämänkaltaiseen käytökseen välin-

pitämättömästi. Lapsia myös selitettiin ja perusteltiin luomisen avulla, miksi tappaminen ja tu-

hoaminen olivat väärin. Kun asiasta puhuttiin, lapset näyttivät käsittävän luontokappaleiden ar-

von ja heidän käyttäytymisensä muuttui. 

5.5 Kristillisen päiväkodin kasvattaja 

Tämä luku keskittyy siihen, mitä on olla kasvattaja kristillisessä päiväkodissa. Luvussa käsitel-

lään kasvattajien kutsumusta, ihmiskäsitystä ja kasvatusnäkemystä, sekä kohtaamisen pedago-

giikkaa päiväkodin arjessa. Luvun lopuksi tarkastellaan myös, minkälaisia haasteita ja mahdol-

lisuuksia kasvattajat kohtaavat työssään. 

5.5.1 Kutsumuksen seuraaminen 

Kasvattaja-haastateltavien työhistoria tutkimuspäiväkodissa vaihteli puolesta vuodesta kol-

meen vuoteen haastattelujen toteutushetkellä mitattuna. Ennen töiden aloitusta nykyisessä työ-

paikassaan useammalle haastateltavalle oli aikaisempien töiden tai sijaisuuksien myötä karttu-

nut kokemusta kasvatustyöstä niin sanotusti ”maallisissa päiväkodeissa”, joissa kristillisyys ei 

ollut näkyvästi esillä. Yhdellä haastateltavista oli työkokemusta toisesta kristillisestä päiväko-

dista; muut kolme toimivat kristillisen päiväkodin kontekstissa nyt ensimmäistä kertaa. Kristil-

lisestä kasvatuksesta kaikki kasvattajat olivat kuitenkin saaneet tuntumaa joko seurakuntien 

lapsi- ja nuorisotyön tai kristillisen kotikasvatuksen kautta, joko omassa lapsuudessaan tai nyt-
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temmin aikuisena ja vanhempana kenties itsekin. Kun jollekin ulkopuoliselle piti selittää tyh-

jentävästi, mistä tutkimuspäiväkodin kristillisyydessä oli kysymys, tehtävä ei silti ollut ihan 

helppo – vaikka asia oli itselle hyvinkin selvä. 

H: Sehän se on niinku ongelma, että me tiedetään, miten tärkeä meille on kristillinen kasvatus, 

mut että miten me osataan tuoda se sanoin ilmi. Se on se juttu. 

Esittäytyessään haastateltavat kertoivat, kuinka olivat päätyneet töihin kristilliseen päiväkotiin. 

Yhdelle tutkimuspäiväkoti oli ollut vaihtoehto muiden joukossa, toiselle työpaikka kristillisessä 

päiväkodissa oli siintänyt haaveissa jo useamman vuoden. Joku kertoi halunneensa tehdä ”Ju-

malalle töitä”, tavalla tai toisella. Osa haastatelluista koki Jumalan erityisellä tavalla kutsuneen 

ja johdattaneen tähän tehtävään. Toiminnan kannalta erityisen tärkeää oli, että kasvattajat ja-

koivat ”kristillisen päiväkodin työnäyn”. Kasvattajien identiteettiä määritteli kutsumus kasva-

tustyöhön sekä näky kristillisen kasvatuksen tärkeydestä. Kasvattajat olivat sitoutuneet työ-

hönsä ja työ koettiin innostavana. Useampi haastateltava ilmaisi kokevansa kristillisen päivä-

kodin omaksi paikakseen. 

H: Joskus mä mietin, että ehkä mulle jopa enemmänkin kuin työtä, että tää ei oo mulle ”työtä-

työtä”, vaan tästä saa itelle niin paljon. Ja silleen, että tää on kummiskin se niinku oikea paikka, 

missä on… 

5.5.2 Päiväkodin toimintaympäristö ja ilmapiiri 

Kasvattajat tarkastelivat kristillisen päiväkodin arjen kristillisyyttä ensi sijassa toiminnan sekä 

ilmapiirin näkökulmasta sen sijaan että olisi tarkasteltu konkreettista ympäristöä. Siitä asiasta, 

kuinka selvästi kristillisyys oli huomattavissa päiväkodin fyysisessä toimintaympäristössä, oli 

kasvattajien kesken hyvinkin erilaisia näkemyksiä. 

H: Mä mietin, että näkyykö se, näkyiskö se jollaki tavalla tuosta, ku ovesta kattoo sisään… Se 

voipi olla, että se vähemmissä määrin niinku ulospäin näkyy. Että en varsinaisesti osaa sanoa, 

että onko meillä esimerkiks mitään tämmöstä kristillistä symboliikkaa esillä tuolla päiväkoti-

ryhmässä… Että se ei välttämättä kauhiasti näy kyllä, näin tarkemmin ajatellen. 

 

H: Et jo ilmotustauluaki ko katsoo… Jos aatellaan, et ulkopuolinen tulis tänne, eikä tietäis, 

mihin tulee, vois kattoo, että: ”Oi, täällä tuota kristillisyyttä”, ja: ”Oi, tommoset tekstit sei-

nässä”. 

Haastateltavat olivat kiinnittäneet huomiota eri asioihin. Vastauksista päätellen materiaalista 

ympäristöä ei kuitenkaan koettu kovin oleelliseksi päiväkodin kristillisen todellisuuden kan-

nalta. Kristillinen päiväkoti ei ollut vain rakennus ja seinät. Sen sijaan todellista merkitystä oli 

sillä, mitä näiden seinien sisäpuolella, ja joskus ulkopuolellakin, tapahtui. Haastateltavat uskoi-

vat kristillisyyden tutkimuspäiväkodissa näkyvän kaikessa olemisessa ja tekemisessä, joka 
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hetki. Silloinkin, kun mitään ei konkreettisesti voinut nähdä tai kuulla, ”sen vaan kokee”. Kas-

vattajat pitivät päiväkodin ilmapiiriä erityislaatuisena ja katsoivat kristillisyyden ilmenevän sel-

keimmin juuri siinä. Arvio ilmapiirin erityisyydestä ei ollut haastateltavien mukaan vain päivä-

kodissa työtä tekevien kokemus. Myös siellä vierailleiden henkilöiden kerrottiin lähes poik-

keuksetta kiinnittäneen huomiota asiaan. Päiväkodin ilmapiirissä oli jotain, mikä oli herättänyt 

ihmisissä kiinnostusta ja mille oli yritetty keksiä selitystä: ”Mikä se juttu on? Joku juttu niillä 

on siellä.” Eräs haastateltava kertoi olevansa vakuuttunut siitä, että päiväkodin hyvää ilmapiiriä 

selitti Pyhän Hengen läsnäolo. 

H: Monet sanoo, että täällä on hyvä ilmapiiri. -- Et se on varmaan Pyhän Hengen vaikutus, 

näin mää ajattelen sen. Että Pyhä Henki vaikuttaa täällä ja täällä on hyvä olla. Täällä on sem-

monen lämmin olo… Ja monet ihmettelee sitte, että mistä se johtuu, niinkö ei-uskovia ihmisiä, 

mitä on meillä käyny, niin oon sitte kertonu, että mun mielestä se johtuu siitä, että meissä kai-

kissa vaikuttaa Pyhä Henki. Toki me olemme tavallisia ihmisiä ja erehtyväisiä ja kaikki ei aina 

ole niin lepposaa ja sellasta, mutta keskimäärin semmonen hyvä ilmapiiri. Et se mun mielestä 

on se perusasia, miten se näkyy tässä koko toiminnassa. 

Eräs haastateltavista mietti, että oli hyvin vaikea lähteä erottelemaan päiväkodin toiminnasta 

alueita tai asioita, joissa kristillisyys ei näkyisi tai jotka eivät olisi kristillisiä vaan puhtaasti 

jotain muuta. Haastateltavan näkökanta oli, että kristillisyyden pitikin näkyä kaikessa mitä teh-

tiin – ja ilman, että sitä joutui alituiseen miettimään. Tähän kuitenkin arveltiin tarvittavan tai 

ainakin olevan eduksi, että kasvattajalla oli oma vahva perususko sekä rohkeus elää uskonsa 

arjessa todeksi. 

H: Kun itse elää sitä arkea, että on uskova ja näin, niin se on niin helppo, se tulee automaatti-

sesti siellä. -- Ja se on kiva kuulla näin iteki, ko -- sitte nää työkaverit vetää jotain toimintaa, 

niin siellä tulee se kristillisyys, hengellisyys, se tulee siellä automaattisesti. 

 
H: Ja se tulee sydämestä, elikkä sun on vaikea itekkään sanoa, että: ”Nyt minä toimin kristilli-

sesti”, tai että: ”Tämä toiminta on kristillistä”, koska se on sun sydämessä, se tulee sieltä. 

Kristillinen kasvatus ei ollut jotakin arkielämästä irrallista, vaan se oli nimenomaan arjen elä-

mistä, yhdessä ihmisten ja Jumalan kanssa. Tutkimuspäiväkodissa kristillisyys koettiinkin luon-

tevaksi osaksi elämää. Kristillisyyttä ei tarvinnut yrittää jotenkin ulkokohtaisesti suorittaa tai 

”pinnistää”. 

H: Tätä arkeahan me täällä eletään lasten kanssa. 

 

H: Ollaan, eletään ja leikitään ja kaikessa näkyy se kristillisyys: meiän puheissa, käytöksessä… 

Kasvattajat nimesivät toisista välittämisen ja huolenpidon tutkimuspäiväkodille tunnusomai-

sina piirteinä. Päiväkodin toimintakulttuuria luonnehti lähimmäisenrakkaus sekä siitä versova 

toisten ihmisten kunnioittaminen ja huomioonottaminen. 
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H: Semmonen toisen kunnioittaminen, mitä ei välttämättä kaikissa työyhteisöissä oo. Ja sekin 

perustuu sitten siihen, ettäkö jokainen on keskimäärin täällä uskossa, niin on muodostunu sem-

monen ihmiskäsitys jo. Ja meitä on kasvatettu, opetettu, ohjattu tämmöseen suvaitsevaisuu-

teen… Se on se varmaan niinkö rakkaus. On vaikee, vaikee silleen niinkö sanoo sanoin. Mutta 

sen vaan kokee, ku täällä tapaa ihmisen. Ja Henkihän yhdistää meitä. 

Haastateltavien mukaan päiväkodin kristillinen arvomaailma ilmeni ensisijaisesti kasvattajien 

ihmiskäsityksen välityksellä heidän asenteessaan ja tavassaan kohdata toinen ihminen: lapsi tai 

aikuinen. 

H: Se tämän meiän kristillisen päiväkodin kristillisen kasvatuksen ydin tai se, mikä on tavallaan 

se perustavanlaatunen juttu, miksi se kristillisyys meillä tulis näkyä ja missä sen on tavotteena 

näkyä, on kristillinen ihmiskäsitys, elikkä jokaisen lapsen ja jokaisen ihmisen ainutlaatusuus ja 

arvo Jumalan luomana. Elikkä se on tavallaan se semmonen pohja ja lähtökohta, ja se on se, 

mistä se kristillinen kasvatus lähtee. 

Kristillinen ihmiskäsitys oli kasvattajassa sisäisesti: ”Se on sinussa, sinussa jo se, että ymmär-

rät sen lapsen arvon.” Eräs haastateltavista arvioi kasvatusnäkemyksensä kirkastuneen sekä 

saaneen selvästi lisää syvyyttä oman uskoontulonsa myötä: 

H: Monesti itestä miettii, ku on tullu matkan varrella uskoon, että mikä on muuttunu omassa 

kasvatustyylissä esimerkiksi. Niin tavallaan, jos ei oo ite sitä rakkautta, Jumalan rakkautta, 

kokenu, niin mistä sää jaksat ammentaa lapsen kohtaamisessa? Mistä sä saat voiman siihen? 

Että se on jotenki elävää se lapsen kohtaaminen... Että mistä tuli se voima?  Niin tavallaan, että 

miten tää on paljon monimuotosempaa, tää on paljon laaja-alasempaa. Se on aika silleen hurja 

juttu, että kun sulla on apuna se Pyhän Hengen voima, sulla on apuna rukous, kun sää teet tätä 

lasten kanssa työtä… Mutta, ku sitä ei oo tienny, se on ollu niin pikkiriikkinen se kasvatusnäke-

mys. Se on ollu se, mikä on perustunu vaan näihin kasvatusoppaisiin. Ja nehän on jonku muitten 

luomia, ne opetusoppaat, ja ne on hyviä, -- ei sen puoleen. Et ne on semmosia tarpeellisia meille, 

mitä me tarvitaan. Mutta se on ihan toinen puolisko koko tätä kasvatusjuttua, että sulla on Pyhä 

Henki apuna, sulla on Jumala apuna tässä työssä. Että jos Herra ei tätä työtä siunaa, mää oon 

monesti miettiny, jos tätä munkaan työtä, niin mitä sitte? 

Jumalasuhde oli kasvattajan elämässä perusta ja myös oleellinen osa kasvatustyötä. Se, että 

kasvattaja oli ”tunnustava kristitty” ja saanut omassa elämässään kokea Jumalan armon ja rak-

kauden, ei voinut olla jollakin tapaa heijastumatta hänen koko olemuksestaan ja ajattelustaan, 

tavastaan olla ihmisten kanssa. Jumalan rakkauden lähteestä riitti ammennettavaa sekä itselle 

että toisille. 

5.5.3 Lapsen kohtaaminen 

Päiväkodin ryhmätilaan vievään oveen oli kiinnitetty pieni, pitsein somistettu koristetyyny, jo-

hon oli kirjailtu ristipistoin: ”Lapsi on Herran lahja”. Ovikoriste toimitti samalla huoneentau-

lun virkaa. Sen esillä pitämä johtoajatus sopi erään haastateltavan mukaan mainiosti päiväkodin 
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kaiken toiminnan ja kristillisyyden tunnuslauseeksi. Teksti osui silmiin joka kerran päiväkotiin 

tultaessa ja puhutteli tulijaa. 

H: Niin aina jotenki pysähtyy siinä, kun on avaamassa sitä ovea ja lukee, että: ”Lapsi on Herran 

lahja.” Siinä tulee vaistomaisesti semmonen niinkö rukous, joku, vaikka se ei oo konkreettinen, 

tulee semmonen huokaus Herran puoleen, että muistaa se. Että muistais sen koko työpäivän 

ajan aina, kun lasten kanssa on, että lapsi on Herran lahja. 

Lapsen arvon oivaltaminen toi erityistä arvoa kasvatustyölle.  Kasvattaja tunsi olevansa suun-

nattoman tärkeän tehtävän edessä, kun Jumala antoi hänen kohdata lapsen. Lapsen kohtaaminen 

päivän mittaan vaati kasvattajaa pysähtymään ja olemaan läsnä hetkessä. Se ei ollut aina help-

poa. Kasvattajilla oli usein kädet täynnä tekemistä; monia asioita oli meneillään ja huomioitava 

samaan aikaan. Kokemus kiireestä ja sen stressaavuudesta nousi jossain muodossa esille kai-

kissa neljässä haastattelussa. Kiireen kanssa kamppailu tuntui olevan ohittamaton osa elämää, 

myös päiväkodissa. Kiirettä vastaan haluttiin taistella. 

H: Suomalainen yhteiskunta on tämmönen kiireinen ja aikataulua on ja se alkaa jo sieltä pie-

nestä lähtien, että on sitä kiirettä ja… Perheiltä ja vanhemmilta vaaditaan koko ajan enemmän, 

nuorilta, lapsilta vaaditaan enemmän. -- Että ei se suinkaan ole sinne suuntaan menossa [että] 

tässä on lepposampi meininki, vaan tää maailma vie mennessään niitä. Tää kristillisyys, niin se 

on semmonen paikka… Mää ite mielessä aatellu, että mikä se minunkin paikka, ku mää oon 

täällä töissä ja mitä mää voin [kasvattajana] antaa, ihmisenä antaa, kristittynä, niin se on se 

välittäminen. Se, että on aikaa. Sitä, mitä ihminen, oikeesti jokainen, sää ja mää, tarvitaan. Just 

sitä, että on aikaa lähimmäiselle, voipi halata, lohduttaa, kuunnella, pienille lapsille antaa sitä 

syliä ja oikeesti katsoa silmiin. 

Tutkimuspäiväkodin kaikissa toiminnoissa pyrittiin ”tietynlaiseen kiireettömyyteen”. Erityi-

sesti aamuhetket, ruokailemiset sekä levon aika pyrittiin pitämään mahdollisimman rauhalli-

sina. Siirtymiset paikasta toiseen järjestettiin yleensä porrastetusti käytävä- ja eteisruuhkan vält-

tämiseksi. Ohjatun toiminnan lomassa huolehdittiin, että lasten omille leikeille jäisi riittävästi 

aikaa eikä päiväkotiarki olisi liian ohjelmoitua. Vaikka suunnitellussa päiväohjelmassa yritet-

tiin pysyä, sitä ei nähty tarpeellisena noudattaa orjallisesti. Tilanteen mukaan pystyttiin jousta-

maan ja vaihtamaan suunnitelmia. Joidenkin vähemmän tärkeiden ja ei niin kiireellisten asioi-

den hoitamisen saattoi jättää toiseen kertaan. Ajankäytön suhteen voitiin tehdä arvovalintoja. 

H: Tänä aamuna viimeksi -- mää menin sinne keskelle lapsiryhmää, ku lapset oli leikkimässä. 

Mää vaan istuin ja mää ajattelin, et nyt mä vaan… Et mää en tavallaan tee mitään, ku yleensä 

tulee hösötettyä, tehtyä kaikkea. Et mää nyt vaan seuraan lapsia ja kattelen, mitä lapset tekee. 

Haastattelusitaatin kuvaamassa tilanteessa kasvattaja tietoisesti rauhoitti aamuhetken ja järjesti 

aikaa kohtaamisille. Haastateltava kertoi huomanneensa, että lapset tulivat herkemmin juttele-

maan aikuiselle silloin, kun tämä ei touhunnut muiden asioiden parissa. Näin oli käynyt myös 

kyseisenä aamuna: kasvattajan ulottuvillaolo avasi tien vuorovaikutukselle. Näissä tilanteissa 
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kehkeytyi toisinaan hyvin antoisia keskusteluja ja pohdintoja, joissa sekä lapsi että aikuinen 

saivat oppia toisiltaan. Kasvattaja koki myös Jumalan kasvattavan häntä lasten avulla, kunhan 

vain hän itse ymmärsi pysähtyä. 

Kasvattajat olivat tahtoneet luoda päiväkotiin ilmapiirin, jossa lapsen olisi hyvä ja turvallista 

olla, leikkiä sekä oppia uusia asioita. Yksi tärkeä tekijä oli ilo: 

H: Ilo on erittäin tärkeä asia mulle ja yritän semmosta iloista ilmapiiriä ja naurua ja huumoria 

pidän mielelläni yllä ja mun mielestä se on tosi tärkeää, että lapset saa semmosta iloa kokea. 

Kyseinen kasvattaja myös pyrki osaltaan luomaan lapsiryhmään ilon hetkiä. Arkipäiväistä iloa 

oli yhdessä hupsuttelu, lapsen kaappaaminen reppuselkään tai vaikkapa hyväntuulinen hyräile-

minen askareita hoidettaessa. Tärkeänä pidettiin, että lapsi voi tulla kertomaan päiväkodin ai-

kuisille kaikista asioista, ja ettei hänen tarvinnut pelätä näyttää tunteitaan päiväkodissa. Lapsi 

sai tulla syliin ja sylissä olemiseen annettiin aikaa. Läheisyys toi turvaa ja lohtua koti-ikävän 

yllättäessä. Toisin ajoin kasvattajan syli oli paikka, jossa rauhoittua. Päiväkotiympäristöön ta-

voiteltiin kodinomaista tunnelmaa. Sisustukseen kodikkuutta ja viihtyisyyttä oli esimerkiksi 

tuotu värein sekä sijoittamalla ryhmätilaan sohva. Fyysiset tilat, joissa tutkimuspäiväkoti toimi, 

koettiin päiväkotitoiminnan kannalta rahtusen epämukaviksi ja epäkäytännöllisiksi. Ulkoisia 

puitteita oleellisempana tekijänä kodikkuuden kannalta kasvattajat kuitenkin pitivät päiväkodin 

lämmintä, kodinomaista ilmapiiriä sekä yhdessäoloa: ”Kotiinhan kuuluu se rakkaus ja kiireet-

tömyys ja hyvä olo, turvallisuus, kaikki nämä.” 

Kasvatuksen yhtenä ja kenties keskeisimpänä päämääränä kristillisessä päiväkodissa pidettiin 

sitä, että lapselle kehittyisi vahva itsetunto. Sen puolesta puhuivat esimerkiksi seuraavat haas-

tatteluotteet: 

H: Minusta se [kristillisyys] näkyy lapsen koko kehityksessä ja kasvussa, tavallaan pienestä 

pitäen pitäs näkyä tämmösenä hyväksymisenä, ja sehän lähtee siitä, että lapselle muodostuu 

hyvä itsetunto. 

 

H: No ehkä päämäärä on se, että lapsi tuntee itsensä arvokkaaksi ja hyväksytyksi ja hyväksi. 

Tavotteena on, että lapsen itsetunto vahvistuu ja lapsi voi rohkeasti ilmaista itseään ja olla oma 

itsensä. Tavallaan se nousee siitä kristillisestä ihmiskäsityksestä, että lasten itsetuntoa pyritään 

vahvistamaan ja tavallaan sille itsetunnolle on peruste Jumalan luomistyössä. 

 

H: Se, että lapsi kokisi itsensä todellaki rakastetuks ja arvokkaaksi, ja hän on Taivaan Isän 

lahja… Ja tulis sitä semmosta, se hyvä se pohja kokea olonsa tietyllä lailla vahvaksi, koska hän 

on arvokas ja Herralle arvokas ja meille arvokas ja lähimmäisille arvokas. Ja mikä hänen teh-

tävä tässä maailmassa on, ettei koe, että hänellä ei ole mitään annettavaa, vaan että se lähtis 

sieltä, että tulis se ilo elämään ja semmonen hyvinvointi, turvallinen olo… Sitten hän pystyy 

itsekin antamaan itsestään. 
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Vaikka kasvattajalle kenties monissa tilanteissa olisi kevyintä kohdella lapsia ryhmänä, jokai-

sen lapsen näkeminen yksilönä tiedostettiin ensiarvoisen tärkeänä kasvatuslähtökohtana, josta 

pidettiin kiinni. Koska ryhmän lapsimäärä kaikkien lasten ollessa paikalla kohosi jopa kahteen-

kymmeneenviiteen, lapset jaettiin pienempiin ryhmiin aina kun mahdollista. Tällä haluttiin var-

mistaa, että jokainen lapsi tulisi päivän aikana nähdyksi ja kuulluksi. Lapsen yksilöllisyyden 

tunteminen tarkoitti eräälle haastateltavalle muun muassa sitä, että kasvattaja oli selvillä lap-

selle ominaisista toimintatavoista sekä tunnisti asiat, jotka olivat lapselle haastavia ja joissa hän 

tarvitsi tukea. 

H: Jos vaikka lapsella on taipumusta joutua riitatilanteisiin, niin sitte niitte selvittämisessä tu-

keminen, ja näin. 

Toinen kasvattaja korosti sen asian tärkeyttä, että lapsi saisi aikuiselta osakseen huomiota ”hy-

vissä asioissa”, ei siis vain apua kaivatessaan tai ollessaan tottelematon. Näin ohjattiin ”sitä 

hyvää lapsessa” ja osaltaan tuettiin myönteisen minäkuvan kehittymistä. Kehua ja rohkaisua 

voitiin antaa melkeinpä missä tahansa arkipäivän tilanteessa. 

H: Esim. vaikka pukemistilanteissa, kun lapsi oppii jonkun uuden asian -- vaikka että hän pukee 

itse, ettei tartte pukea häntä valmiiksi, vaan hän itse oppii vetämään ne lahkeet oikeinpäin. Ihan 

semmosia yksittäisiä, pieniä tilanteita, mutta niissä -- lapsi saa sen, että nyt: ”Hienosti, hienosti 

vedit tämän housun jalkaan”, että huomaa, että meni oikeinpäin, että: ”Hieno homma, että näin 

sitä pitää”. -- Ja sen huomaa, että lapsiki ite tavallaan hymyilee, että hän saa sitä ihanaa huo-

miota. Että lapsen ilmeistäkin näkee, että on niinkö tärkeä. 

Lapsen arvo ei kuitenkaan ollut kiinni hänen tekemisistään. Kasvattajille oli tärkeää, että lapsi 

hyväksyttiin päiväkodissa ehdoitta sellaisena kuin hän on ja millaiseksi Jumala on hänet luonut. 

Lapsen hyväksyminen ja yksilöllisyyden arvostus ilmenivät esimerkiksi näkemyksessä, ettei 

lasta voi eikä pidä kasvatuksella pakottaa johonkin tarkoin rajattuun muottiin. 

H: Iteki monesti huomaa, että ahaa, että mä en saa mihinkään tiettyyn muottiin kasvattaa lap-

sia… Tavallaan semmonen tietty muotti, yksi ainut, että tähän… tai sinun pitää olla vain tälla-

nen ja tällanen, niin sinä kelpaat, vaan että olet sellainen kuin olet ja se on hyvä. 

Kasvattajien usko oli, että Jumalalla oli jokaiselle lapselle tehtävä: lapsi oli ”jotakin varten” 

tässäkin hetkessä. Tapahtumilla oli ”joku tarkotus”, jonka Jumala tiesi. Elämänilon katsottiin 

kumpuavan pohjimmiltaan siitä, että lapsi sai kokea, että hänen elämällään on merkitys. 

Lapsen itsetunnon kehittymistä tuettiin päiväkodin arjessa monella tapaa. Kaikkein tärkeim-

pänä haastateltavat pitivät sitä, että kasvattajien toiminnassa ilmenisi rakkaus ja hyväksyntä ja 

lapselle välittyisi päiväkodissa kokemus, että hänestä välitetään. Välittämistä osoitettiin sekä 
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sanoin että teoin. Lapsia tervehdittiin ja puhuteltiin nimeltä. Lapsi kelpasi ja riitti omana itse-

nään, ja hän oli arvokas ja tärkeä juuri sellaisena. Tämä tuotiin sanoin julki kanssakäymisessä 

lasten kanssa: 

H: ”Lapsille puhutaan, että olet meille rakas tai tärkeä ja että Jumala rakastaa sinua tällasena 

kuin olet.” 

Sen ohella, mitä kasvattaja lapselle puhui, merkitystä oli myös sillä, miten hän puhui. Konk-

reettinen esimerkiksi tästä voisi olla se, ettei lapsille huudeltu asioita toiselta puolelta huonetta, 

vaan kasvattaja meni lapsen luokse. Kyykistyminen tai istahtaminen lapsen viereen oli yksi 

kasvattajan keinoista osoittaa olevansa hetkessä lasta varten. Lapsen kanssa fyysisesti samalle 

tasolle asettumista eräs haastateltava piti tärkeänä siksi, ettei lapsen tarvinnut katsoa kasvattajaa 

”minnekään korkeuksiin”, vaan saattoi nähdä hänet suoraan. Kohtaamiseen ei aina tarvittu sa-

noja. Pelkästään kasvattajan olemus ja teot puhuivat lapselle monenlaisia asioita. Tärkeintä oli 

rakkaus. Jottei ajauduttaisi ”pinnalliseen työntekoon”, kasvatustyössä ei voinut hallita päällim-

mäisenä palkkamotivaatio. Sen sijaan kasvattajalta kysyttiin sydämestä asti kumpuavaa ”aitoa 

rakkautta” lapseen. Kasvattajan täytyi olla aito ja rehellinen siinä, kuka on. 

H: Että se se on niinkö tunnusmerkkinä, että meillä ois enemmän aikaa, sydäntä, hellyyttä antaa 

lapselle. Sitä aitoa rakkautta, ei sitä semmosta, [että] tää on vaan mun työpaikka ja mää oon 

täällä töissä, vaan oikeesti, että se tulee tuolta syvältä, koska lapset on herkkiä, ne aavistaa jo 

ja näkee jopa katseesta. Ettei se ois se työminä, joka täällä niinku palkan takia tekee työtä, vaan 

että oikeesti se kristillisyys tulee sieltä sydämestä. 

Kasvattajille oli selvää, että lapsille asetetaan päiväkodissa tietyt rajat. Jotkut asiat olivat oikein 

ja jotkut väärin, toiset teot sallittuja ja toiset kiellettyjä. Eräs kasvattaja oli havainnut, että oi-

kean ja väärän erottaminen oli lapsilla melko yksilöllistä ja ikäkaudesta riippuvaa; joidenkin 

lasten kohdalla raja oikean ja väärän välillä näytti hämärtyneen. Aiheeseen liittyvät keskustelut 

lasten kanssa olivat kasvattajan näkökulmasta olleet varsin mielenkiintoisia. Havaintojeni mu-

kaan eri tilanteiden ja myös eri kasvattajien menettelytavoissa vaikutti olevan jossain määrin 

eroja siinä, kiellettiinkö lapsia pelkästään tekemästä jotakin asiaa, vai perusteliko kasvattaja 

lapsille, miksi niin ei voinut tehdä. Perusteluna kiellolle saattoi olla esimerkiksi yhteinen sopi-

mus tai tekemisen vaarallisuus, joskus myös Jeesuksen sanat ja esimerkki. 

Säännöistä kiinnipitämisen kautta lapsille opetettiin vähitellen kasvavaa vastuuta omista valin-

noista sekä sen huomaamista, että teoilla oli seurauksensa. Esimerkiksi lepohetkellä häiritsemi-

sestä lapselle yleensä annettiin ensin muutama sanallinen ”varoitus”, mikä antoi lapselle vielä 
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mahdollisuuden itse vaikuttaa tapahtumien kulkuun. Jos lapsi ei hänelle annetuista huomautuk-

sista huolimatta korjannut käytöstään, hänen oli jäätävä lepohetken päätyttyä muutamaksi mi-

nuutiksi patjalleen rauhoittumaan, kun muut saivat lähteä leikkimään. Seuraamuksia sääntöjen 

rikkomisesta voitiin siten pitää johdonmukaisina ja kohtuullisina. Kasvattajat pitivät linjassaan 

yhtä. Säännöt olivat olemassa yleisen turvallisuuden ja järjestyksen säilymisen ylläpitämiseksi. 

Sääntöjen olemassaolo myös loi turvaa ollen osoituksena kasvattajien huolenpidosta ja välittä-

misestä. 

H: Että vaikka komennetaan ja vaikka pietään ne rajat -- joudutaan olemaan niitä ”Soo, soo” 

-tätejäki, mutta silti se ois se oikeesti se välittäminen ja rakkaus, ja se näkyis, että lapsi kokee, 

että: ”Hei, tuo täti tykkää musta.” Niin se on se tärkee. Tärkein. 

Kasvattajat näkivät, että lapsen vahvaan itsetuntoon punoutui olennaisena tekijänä turvallisuu-

den tunne. Turvallisuus merkitsi kuitenkin muutakin kuin ympäristön turvallisuutta, samanlai-

sina toistuvia rutiineita ja kasvattajien välittävää huolenpitoa: kaikkein suurinta oli Jumalan 

rakastava läsnäolo ja varjelus. 

H: Meillä on Jumalassa turva, Jeesus auttaa meitä kaikissa tilanteissa ja elää meiän keskellä, 

haluaa elää meissä. 

Lapsille kerrottiin Jumalasta rakastavana Taivaan Isänä, Luojana ja Kaikkivaltiaana, ja Jeesuk-

sesta ihmisten auttajana ja Pelastajana. Lapsen tahdottiin tietävän, että hän voisi elämänsä kai-

kissa asioissa kääntyä Jumalan puoleen ja turvautua Häneen. Jos lapsen mieltä esimerkiksi pai-

noi jokin suru tai huoli, sen puolesta voitiin yhdessä rukoilla vaikkapa aamupiirillä ja jättää asia 

Taivaan Isälle. Päiväkodin arjessa oli tapahtunut asioita, jotka oli koettu rukousvastauksiksi, ja 

niiden kautta ”lapset näki oikeesti, että Jumala autto”. Taivaan Isästä kuuleminen oli erään 

kasvattajan mukaan lähtökohta lapsessa syntyvälle luottamukselle, että hänestä huolehditaan ja 

että kaikki käy hyvin. Huolenpito, jota ihmiset pystyivät tarjoamaan, oli parhaimmillaankin 

vajavaista, mutta Jumalan rakkautta kasvattaja kuvaili täydellisenä huolenpitona, jonka suojissa 

lapsen oli turvallista kasvaa ja kehittyä. 

H: Et jotenkin mää aattelen, että se kun lapselle jo ihan pienestä pitäen kerrotaan Taivaan 

Isästä, ihan perusasioista: on Taivaan Isä, joka meitä suojelee kaikkia, isoja, pieniä, niin se 

antaa jo semmosen turvallisuuden tunteen. Lapsihan monesti ajattelee sitä, et jos isille ja äitille 

sattuu jotakin, niin mitä sitte? Sitte on Taivaan Isä. Ja aina, aina on Taivaan Isä, joka meitä 

suojelee ja varjelee. Niin se on jo semmonen perusasia, että musta se perustuu tähän lapsen 

itsetuntoon. Et mää oon sitäkin kauhulla miettiny, et jos on pieni lapsi, joka ei oo eläessään 

kuullu Taivaan Isästä esimerkiksi, että on Taivaan Isä, niin mihin perustuu sitte se luottamus ja 

se turvallisuus? Että se on vaan niissä fyysisissä äidissä ja isässä, ja jos on vielä, että niitäkään 

ei oo, tai että on vaikka avioerolapsi, on vaan toinen, on äiti tai isä, niinku Suomessa paljo, niin 

mihin perustuu se lapsen tämmönen usko, luottamus siihen, että hänestä huolehditaan? 
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Kasvattajat totesivat maailman monella tapaa repivän ja riepottelevan pieniäkin lapsia. Nuorilla 

oli monia vaikeuksia. Perheissä oli ongelmia ja rikkinäisyyttä. Elämässä ylipäätään oli paljon 

epävarmuutta ja turvattomuutta. Kaiken tämän keskellä eräs haastateltavista arveli jokaisen ih-

misen jollakin tavalla etsivän Jumalaa. Kristillisen päiväkodin välittämä sanoma oli, että vaikka 

kaikki muu ympäriltä häviäisi ja tuntuisi, ettei kukaan rakasta, Taivaan Isä pysyy ja rakastaa 

sittenkin. Tämän uskon varaan rakentui luja ja järkkymätön perustus elämälle, joka kannatteli 

vaikeidenkin aikojen läpi. Eräs haastateltava toivoikin, että kristillinen perustus saisi aina olla 

läsnä lasten elämässä. 

5.5.4 Henkilökunnan vuorovaikutus 

Koska päiväkotityö on pitkälti tiimityötä, pyysin haastatteluissa kasvattajia kuvailemaan päivä-

kodin henkilökunnan keskinäistä vuorovaikutusta. Haastateltavat kuvasivat henkilökuntaan 

kuuluvien yhteistyötä ja suhdetta poikkeuksetta erittäin myönteisin ilmaisuin, kuten: ”tosi mu-

kava porukka”, ”meillä toimii tosi hyvin”, ”ihanat työkaverit” tai ”mä oon ainakin hirveen 

kiitollinen mun työkavereille”. Tästä voinkin päätellä heidän olleen sangen tyytyväisiä työyh-

teisöönsä. Yksi haastateltava painotti, että kasvattajien välisen suhteen toimivuus oli ensiarvoi-

sen tärkeää päiväkodin koko toimintaa ajatellen. Mikäli suhdetta leimaisi eripuraisuus, vaiku-

tukset olisivat kasvattajan mukaan mittavat ulottuen sekä lapsiryhmään että vanhempiin. Siksi 

suhteeseen haluttiin panostaa ihan tietoisesti. Mieltä hiertävät kysymykset voitiin selvittää tuo-

reeltaan puhumalla asioista avoimesti tai rukoilemalla sopivassa tilanteessa yhdessä pyytäen 

Jumalalta viisautta ja ymmärrystä. Eräs haastateltava uskoi henkilökunnan rukoilevan toistensa 

puolesta myös muulloin, sillä rukouksen voima tiedostettiin suureksi. Rukous myös vahvisti 

yhteyttä. Haastateltavien mukaan henkilökunnan keskinäinen vuorovaikutus oli ”helppoa” ja 

”mutkatonta”, mikä voikin kertoa työyhteisön jäsenten välisestä luottamuksesta ja yhteisym-

märryksestä. 

H: Me pystytään olemaan hyvin avoimia ja puhumaan asioista ja sillain, että se on tosi ihana… 

Ja se tuo tavallaan itelleki semmosen olon, että mun on hyvä tulla tänne töihin, on hyvä olla. 

 

H: Me ei koskaan oo otettu sillä tavalla, että ois ollu joku… että ois joku asia menny niin pit-

källe, että ois tullu niinku vähä semmonen kiista tai joku. Vaikka nekään ei haittaa, vaikka tu-

liski, mä en sitä sano, mutta ei oo ollu. Mä uskon, että tää on ihan Jumalan vaikutusta. Jos joku 

tulee vähän semmonen, joka kiehertää, kaihertaa, niin yleensä me puhutaan niistä. Ja sitte se 

rukous… 

Kasvattajan mukaan kaiken takana oli heidän keskuudessaan ja heissä vaikuttava Pyhä Henki. 

H: Mehän ollaan erilaisia persoonia, mutta se, mikä meitä yhdistää, on Pyhä Henki. Ja sen 

hedelmän mää nään koko ajan meiän suhteessa… Että miten se antaa koko suhteelle semmosta 
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-- ymmärrystä ehkä enemmän. Et vaikka me ollaan eri ikäsiä, että me ollaan myös vähän eri 

maailmasta sitte, kuin että jos me ei oltas uskossa, se ois vähän eri maailmaki. Ja mää uskon, 

että meillä nää rajat, niinku kärsivällisyys, kenellä sitä on… ja nämähän on niitä tämmösiä 

lahjoja tavallaan. Niin mää uskon, että ne rajat on pikkasen pitemmät, kun että jos normaaliti-

lanteessa oltas, niin ois jo palanu pinna. 

Vuoden aikana henkilökunta oli oppinut tuntemaan toisensa läheisesti, mikä näkyi yhteistyön 

tietynlaisena saumattomuutena. 

H: Monesti vaan joutuu ihmetteleen sitä, että miten meillä on niin hitsaantunu yhteen tää toi-

minta. Että nyt me ollaan alettu ihan niinku, että me luetaan jo toisten ajatuksia. Et se on aivan 

ihmeellistä. 

Kasvattajat viljelivät keskenään hyväntahtoista huumoria. Kristillinen lähimmäisenrakkaus nä-

kyi myös toisista huolehtimisena. 

H: Omakohtasestikin oon ja itse oon nähny muutaman kerran, että jos joku toinen -- työntekijä 

on murheellinen ja sattuu kohalle, niin määki oon menny kysymään, että: ”Oi, ootpa sää mur-

heellisen näkönen, että onko nyt jotakin, mitä mää voin auttaa?” Niin sitte, se on niin huippu 

juttu, et me heti sit sanotaan, jos on tilanne semmonen, et siinä esimerkiks et oo lapsiryhmässä, 

niin saman tien, niillä minuuteilla, niin: ”Hei. Rukoillaanpa tuon asian puolesta.” Ja yhessä 

pietään siinä heti samalla hetkellä, ei se tartte olla pitkä rukous, muutaman minuutin rukous, ja 

halataan. Ja sitte päivän aikana, ko nähään toista, ni tämmönen pieni nyökkäyski ja tämmönen 

pieni hymy, ni se kantaa aivan hirveesti. 

Kasvattaja koki, että edellä kuvatun kaltainen toinen toisensa tukeminen, lohduttaminen ja 

myötäeläminen työyhteisössä sekä mahdollisuus rukoukseen oli ”aivan valtava rikkaus”. 

Vaikka kasvatustyö oli välillä rankkaa, se puolestaan, että työtoverit olivat ”ihania” ja ”ym-

märtäväisiä”, auttoi jaksamaan. Henkilön kokemus voikin viestiä siitä, että hän oli tullut tar-

peineen ja toiveineen ymmärretyksi ja kohdatuksi (ks. Saari, 2009). 

Lähimmäistä arvostava ilmapiiri ilmeni myös kätketysti siinä, ettei kenellekään tai kenestäkään 

puhuttu loukkaavasti tai vähättelevästi. Henkilökunnan tiloissa ei liioin supateltu tai kiroiltu. 

Ehkä siksi eräästä kasvattajasta tuntuikin ”hirveältä” edes mainita pahan puhumisesta ääneen 

kristillisen päiväkodin seinien sisällä, vaikka ajatus kuulosti samanaikaisesti niin ihmeelliseltä, 

että se sai kasvattajan kysymään: ”Voiko tää olla totta? Voiko semmosta paikkaa olla ole-

massa?” Toinen haastateltava tuumi, että hyvää ilmapiiriä pidettiin usein itsestään selvänä, 

vaikkei se ollut itsestään selvää ensinkään. Kasvattajilla oli kokemusta toisenlaisistakin työym-

päristöistä, joihin verrata tutkimuspäiväkotia, ja yhteinen kokemus oli, että kristillisessä päivä-

kodissa oli jotenkin erilaista olla töissä. Ollessani sittemmin tekemässä havainnointia tutkimus-

päiväkodissa sen henkilökunta oli osin vaihtunut, mutta edelleenkin oli aistittavissa yhtä läm-

min ja välittävä ilmapiiri, joka haastateltavien puheestakin oli välittynyt. 
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5.5.5 Vanhempien kohtaaminen 

Haastatelluista kasvattajista kaksi puhui päiväkodin henkilökunnan ja lasten vanhempien väli-

sistä kohtaamisista. He pitivät tärkeänä, että jokainen vanhempi tuli kohdatuksi niin lapsia päi-

väkotiin saatellessaan kuin heitä sieltä kotiin hakiessaankin. Aamun vastaanotosta pyrittiin luo-

maan rauhallinen ja miellyttävä, jotta vanhemmat voisivat levollisin mielin jättää lapsensa kas-

vattajien huomaan päiväkotipäivän ajaksi. Muodollisten ”huomenien” sijaan kasvattaja käveli 

tulijoiden luokse kyselläkseen, miten aamu oli mennyt. Ele toimi avauksena, joka toisinaan 

johti tavanomaisten kuulumisten kertoilun ohi syvempään vuorovaikutukseen. Toinen aihetta 

käsitelleistä kasvattajista kertoo: 

H: Joskus on käyny jopa niin, että ko halataan, niin vanhempi purskahtaa itkuun, ja että on 

tämmöstä, kun… Kun ovat lapsiperheitten vanhempia, niin ei se aina oo niin helppoa, ja ne 

kiireelliset aamut. 

Haastateltavan puheesta välittyi vilpitön halu kuunnella ja ymmärtää vanhempia sekä perheiden 

arkea. Kasvattajien välittömyys osoitti vanhemmille, ettei mieltä painavia asioita tarvinnut kät-

keä päiväkotihenkilökunnalta, vaan niistä sai jutella. Itkeäkin sai. Vaikkei vanhempien halaa-

minen ollutkaan tutkimuspäiväkodissa jokapäiväinen tapa, tilanteen tullen ”uskalletaan antaa 

se halaus jopa sille vanhemmallekin”, ja jos perheessä oli jotakin ”isompaakin juttua”, voitiin 

toivottaa: ”Voimia!” ja lisätä vielä, että: ”Mepä muistetaan teitä rukouksin”. Jos lapsi oli esi-

merkiksi ollut pitkään sairaana, lapsen vanhemmilta voitiin kysyä, saisiko häntä muistaa yhtei-

sellä aamupiirillä. Mikäli vanhemmat antoivat siihen luvan, pyydettiin, että ”Taivaan Isä kos-

kettas tätä lasta ja parantaisi, että pääsis pian päiväkotiin ja tulis terveeks”. Tätä pidettiin 

luontevana, koska perheet olivat kristittyjä perheitä. Joskus vanhemmat olivat vuorostaan sa-

noneet muistavansa kasvattajia rukouksessa.  

H: Ja sitte toivotetaan vanhemmille: ”Siunattua päivää!”, ja vanhemmat yleensä halaa siinä 

lapsiaan ja toivottaa lapsille ja koko päiväkodin väelle siunattua päivää. 

Vastaavasti iltapäivällä lapsia haettaessa yksi aikuinen tuli vanhempia vastaan. Päivän tapahtu-

mien kertaamisessa pyrittiin siihen, että päällimmäisenä keskustelusta jäisi ”hyvä mieli”, sillä 

myönteiset asiat ”kantaa tosi vahvasti vanhempiakin”. Yksi kasvattaja arveli, että päiväkodin 

henkilökunta oli alkuaikoina ollut ehkä liiankin avoin ja rehellinen raportoidessaan vanhem-

mille myös ”joka ikisestä rissauksesta”, joita päivä oli tuonut tullessaan. 

H: Et nyt me on niinku tajuttu se, että vanhemmat ottaa sen toisella lailla, vaikka meille se on 

vaan tämmönen… pikku juttu, vaikka sanotaan että [lapsi on] kävyllä heittänyt vaan yhen ker-

ran -- että se on tullu siinä leikin lomassa yhtäkkiä semmonen pieni päähänpisto, vaikka toista 

polveen, niin ei meiän tartte sitä vanhemmille kertoa, että: ”Hei, se heitti polveen”, koska se ei 
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ollu semmonen tahallinen ja suunniteltu teko. -- Tietenkin, jos tapahtuu jotakin vakavaa oi-

keesti, et jos nyt puhutaan tästä kävystä ja kohdistaa toiseen ja yrittää heittää niinkö hampaat 

irvessä toista vaikka silmiin tai kasvoihin toista satuttaakseen, niin ehottomastihan meiän on 

sitte puhuttava siitä. Mutta sillä lailla, että järki käteen tässäkin. 

Tilannetta tuli siis arvioida kokonaisuutena, teon motiivia ja seurauksia unohtamatta. Mikäli 

asioissa tai suhteessa ilmeni jokin ongelmakohta, siihenkin koetettiin perehtyä ja puuttua ”rak-

kaudenhenkisesti” ja ”sydämellä”, toinen ihminen kohdaten: 

H: --Eikä vaan niin, että: ”Näin meillä nyt tilastoissa” taikka: ”Näin meillä nyt on nämä sään-

nöt”, että ei se mee sitte siihen vaan, että: ”Kun me ollaan nyt näin päätetty”. 

Haastateltava piti eräänlaisena uhkakuvana sitä, että henkilöstö urautuisi tekemään asiat niin 

kuin on aina ennenkin tehnyt sen enempää miettimättä, mihin päätökset perustuivat ja voisiko 

tehdä toisinkin. Kasvattajat arvelivat, että kristillisessä päiväkodissa suhteet vanhempiin olivat 

keskimääräistä ”avoimemmat”, ”lämpöisemmät” ja ”luottavaisemmat”. Suhteen läheisyyttä 

mahdollisesti osaltaan selitti ”sama usko” ja yhteinen arvoperusta, joka toimi päiväkodin hen-

kilöstöä ja perheitä yhteen liittävänä, ”erittäin voimakkaana siteenä”. 

H: Monesti on vielä seurakuntakuviot yhteiset ainakin johonki työntekijään, niin meillä aika 

monikerroksinen tää kasvatuskumppanuusjuttu tässä. 

Tämän taas uskottiin johtaneen siihen, että päiväkodissa ”uskalletaan olla ihmisläheisempiä”. 

Eräs haastateltava painottikin, että kristillisen päiväkodin tehtävä oli olla ”lähempänä lähim-

mäistä, aidosti”. Läheinen suhde vanhempiin nähtiin ensiarvoisen tärkeänä lapsen hyvinvoin-

nin kannalta. Kasvatuskumppanuus perustui luottamukseen, mutta luottamus ei syntynyt vält-

tämättä hetkessä. Vanhempien päivittäisellä kohtaamisella rakennettiin suhdetta, jolla oli kau-

askantoiset vaikutukset lasten ja perheiden elämään. 

5.5.6 Haasteita ja mahdollisuuksia 

Kristillisessä päiväkodissa elettiin tavallista päiväkotiarkea. Joku kasvattaja oli huvittunut 

muistellessaan, miten kiiltokuvamainen kuvitelma hänellä oli alun perin ollut kristillisestä päi-

väkodista; vähän kärjistetysti: ”Lapset ovat siellä niin enkeleitä ja kilttejä ja ihania. -- Ne ei 

koskaan tee pahaa.” Arjen todellisuus oli näyttänyt, että käsityksessä oli korjaamisenvaraa. 

Lasten elämään kuului myös kristillisessä päiväkodissa niin harmia ja hangoittelua kuin iloa ja 

innostustakin. Lapset olivat – ja saivat olla – lapsia. Leikkiä, touhuta, riehuakin. 
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Toisaalta tunnistettiin ongelmallisuus, joka kristillisyyden toteutumisen liian itsestään selvänä 

pitämiseen liittyi. Pelkkä päiväkodin nimessä tai suunnitelmissa esiintyvä kristillisyys ei tieten-

kään riittänyt tekemään päiväkodista kristillistä, vaan sen täytyi olla sitä myös käytännössä. 

Päiväkodin kasvatuskäytäntöjä oli siksi syytä arvioida tutkivasti. Tarkastelu oli hyvä aloittaa 

itsestä: 

H: Sitä joskus arjen kiireessä ei niin keskity tavallaan siihen, näkyykö tässä mun toiminnassani 

edes niinku kristillisyyttä: näkyykö tossa, miten mä ton tossa tein, näkyykö siinä se arvomaailma 

ja sillai. 

Kasvattajat eivät arastelleet kertoa myös työnsä taakoista, levon kaipuusta ja riittämättömyyden 

tunteista, kun kaikkeen ei ollut mahdollista syventyä niin hyvin kuin olisi halunnut tai kun aja-

tukset kesken päivän lähtivät harhailemaan tekemättömiin tehtäviin. He tunnustivat kasvuntar-

peensa kasvattajina ja ihmisinä. Itseään kohtaankin täytyi olla armollinen. Päiväkodissa oli ym-

märretty, että ”rajat on rakkautta myös työntekijöitten kohdalla”. Usko ei tehnyt heistä erehty-

mättömiä, mutta Jumalalta sai pyytää voimaa ja viisautta kuhunkin hetkeen. Eräs katsoi, että 

hän oli saanut paljon kehittyä kristillisen päiväkodin työyhteisössä ja oppia uusia asioita esi-

merkiksi lapsen kohtaamisessa. Vaikkei kristillinen päiväkoti ollut kaikilta osin vastannut kas-

vattajien toiveita tai odotuksia, kaikki kuitenkin kokivat työn antoisana ja palkitsevana.  

H: Tää ei ehkä ollukaan ihan semmonen, kun mitä mä kuvittelin, mutta täällä on hyvä olla 

kuitenkin. 

Osa haastateltavista arvioi arjen tutkimuspäiväkodissa olevan ehkä hieman vaativampaa kuin 

päiväkodeissa keskimäärin. Kristillisyys kuitenkin koettiin suureksi voimavaraksi: haasteitakin 

oltiin valmiita kohtaamaan ja sietämään, koska vastapainona ”täällä on se kristillisyys”. Päi-

väkodin väki oli kokenut olleensa hankkeessaan suuremmissa käsissä. Lisäksi kristillisellä päi-

väkodilla oli ystäviä ja tukijoita, jotka olivat rukouksin, lahjoituksin ja talkootöihin osallistuen 

osaltaan tehneet päiväkodin perustamisen sekä toiminnan järjestämisen mahdolliseksi. Päivä-

kotitoiminta oli aloitettu lähestulkoon tyhjästä, mutta Jumalan hyvästä huolenpidosta katsottiin 

kertovan, että kaikki tarpeellinen oli ihmeellisesti saatu aina ajallaan ja aina jostakin. 

H: Kaikki on tullu lahjotuksena, lelut ja kaikki, mitä meillä tuolla on, huonekalut… Meillä ei oo 

mitään ostettu. -- Herra on siunannut kyllä meiän toimintaa aivan mielettömästi. Joka tasolla. 

Kristillisyyteenkin toki liittyi omat haasteensa, jotka oli hyvä tiedostaa. Eräs haastateltava näki 

vastuksien taakse ja tulkitsi niiden johtuvan hyvän ja pahan käymästä jatkuvasta kamppailusta. 

H: Ainahan niissä on [vastustusta], kun kristillistä ja hengellistä työtä tehään, niin meillä on 

kummiskin vihollinen olemassa, joka haluaa tuhota Jumalan työtä, että totta kai se on, ainakin 

jollakin tavalla, mutta meillä rukoillaan yhessä ja -- halutaan siunata muitaki päiväkoteja ja 

Suomea ja muita ihmisiä. -- Rukous on tosi vahva ase meillä. 
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Vastustusta oli ja sitä tulisi aina olemaankin jossakin muodossa. Tietoisuus tästä ei ollut kui-

tenkaan aikaansaanut pelon ilmapiiriä. Päiväkodissa oltiin levollisella mielellä pyytäen ja luot-

taen, että ”Jumalan tahto tapahtuu”, tietäen toisaalta myös sen, että ilman Jumalan mukanaoloa 

ja siunausta koko työssä ei olisi mieltä: ”Jos Herra ei taloa rakenna, turhaan näkevät rakenta-

jat vaivaa.” (Ps. 127:1) Siispä oli annettava Herran rakentaa.  
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6 TUTKIMUSTULOSTEN TARKASTELUA JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 

Seuraavaksi vedän yhteen tutkimustuloksia, tarkastelen niitä kirjallisuuden valossa sekä esitän 

tarkastelun pohjalta joitakin päätelmiä tutkimuskohteesta. Yhteenvetona voisi todeta, että tut-

kimuspäiväkodissa kristillisyys oli monipuolisesti mukana: se oli silmin nähtävää, korvin kuul-

tavaa, käsin kosketeltavaa ja hetkessä koettavaa. Kristillisyys toteutui suunnitellusti ja aivan 

luonnostaan. Kristillisyys tuli ilmi niin sanoissa kuin teoissa ja myös olemisessa. Se kuului sekä 

arkeen että juhlaan. Voisi sanoa, että kristillisyys oli havaittavissa aika lailla kaikessa; oli vaikea 

sanoa, mikä ei olisi ollut kristillistä – ja kuitenkaan kristillisyys ei ehkä kovin paljon päällepäin 

näkynyt. Se ei ollut ensi sijassa materiaalia, vaan ilmeni muissa asioissa. Ennen muuta se to-

dentui siinä, miten ihmisiin ja asioihin suhtauduttiin ja miten toisia kohtaan käyttäydyttiin. Koh-

taamisella oli tärkeä merkitys päiväkodin arjessa, ja se korostui yhtä hyvin lasten, vanhempien 

kuin henkilökunnan jäsenten välisissä suhteissa. Kristillisyys ilmeni myös tiettyjen asioiden 

puuttumisena: päiväkodissa ei ollut väkivaltaa lietsovia leluja eikä aikuisten keskuudessa juo-

ruilua. Ilmapiiri koettiin erityisen hyväksi, ja sen katsottiin olevan Pyhän Hengen vaikutusta. 

Tutkimustulokset osoittavat, että kristillisyys ilmeni hyvin monella tavalla ja monissa asioissa 

tutkimuspäiväkodissa. On oletettavaa, ettei tämä tutkimus edes paljastanut kaikkia alueita, 

joissa kristillisyys ilmeni. Toisaalta kaikki esitetyt mallit eivät ole niin ehdottomia, etteikö kris-

tillisessä päiväkodissa voitaisi toimia toisinkin ja toiminta olisi silti vielä kristillistä. Esimer-

kiksi raamattuaiheisia askarteluja tai värityskuvia ei kai voida pitää mitenkään pakollisena kris-

tillisyyden näkökulmasta; ne olivat vain pieni lisä kaiken muun rinnalla, eräänlainen kristillisen 

päiväkodin erikoisuus. Sen sijaan kasvattajien asenne lapsiin oli suunnattoman paljon arvok-

kaampaa. Kristillisen päiväkodin tunnuspiirteitä voisikin näin ollen asettaa jossain määrin kes-

kinäiseen tärkeysjärjestykseen. On myös hyvä huomata, että tutkimuksessa on raportoitu ni-

menomaan niitä asioita ja tilanteita, joissa kristillisyys näkyi tai voi näkyä. Tämä saattaa paikoin 

vääristää kuvaa kristillisen päiväkodin arjen todellisuudesta. Esimerkiksi haastatteluissa kerrot-

tiin esimerkkejä, millä tavoin kristillistä sisältöä oli otettu mukaan ohjaustuokioille, ja tutki-

muskysymyksestäni johtuen keskityin näiden esimerkkien raportoimiseen. Saattaa syntyä vai-

kutelma, että kaikki toiminnan sisällöt olisi ”hengellistetty”. Näin tilanne ei kuitenkaan kenttä-

havaintojeni mukaan ollut ensinkään. Esimerkiksi musiikkituokioilla laulettiin paljon myös ai-

van tavallisia lastenlauluja. Kerrottuja esimerkkejä tuleekin lukea siitä näkökulmasta, miten 

toiminnassa voitiin huomioida kristillisen kasvatustyön profiili. Kuvaus koskee yhtä tiettyä päi-

väkotia, ei välttämättä jokaista kristillistä päiväkotia. 
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Tutkielmani teoriaosassa olen esitellyt Muhosen ja Tirrin (2008) määrittelemät kristillisen kas-

vatuksen kuusi ulottuvuutta (ks. luku 2.1.3). Saari on väitöskirjassaan käyttänyt avukseen sa-

moja ulottuvuuksia tarkastellessaan opettajan ammatillista ideaalia ja kohtaamisen tapoja kris-

tillisissä kouluissa (ks. Saari, 2009, 165). Näiden ulottuvuuksien avulla pystyisi myös varsin 

hyvin kuvailemaan tutkimuspäiväkotia ja sen kristillisyyttä. En tarkastele tämän tutkimuksen 

tuloksia suoraan näiden otsikoiden alla, mutta kristillisen kasvatuksen opillisuus, rituaalisuus, 

kokemuksellisuus, etiikka ja moraali, huolenpito sekä pedagogiikka ovat elementteinä läsnä 

tässäkin tekstissä, painottuen aina tilanteen mukaan. Yhteiskristillisyyteen liittyvä tematiikka 

ei kuitenkaan Muhosen ja Tirrin esityksessä tullut esille, sillä he tarkastelivat kristillistä kasva-

tusta evankelisluterilaisen seurakunnan viitekehyksessä. Tässä tutkimuksessa taas yhteiskristil-

lisyydellä on keskeinen sija kristillisyyden luonteen yhtenä määrittäjänä. 

Kuvaus kristillisen päiväkodin arjesta ja siitä, miten kristillisyys siinä ilmenee, perustuu ensi 

sijassa tutkimuspäiväkodin kasvattajien käsityksiin kristillisyydestä ja sen toteutumisesta päi-

väkodissa, ja lähtökohtaisesti en ole lähtenyt näitä käsityksiä kyseenalaistamaan. Tutkimuk-

sessa ei siis ole pyritty ottamaan kantaa esimerkiksi siihen, oliko kaikki se, mitä kasvattajat 

pitivät kristillisenä, todellisuudessa kristillistä. Sinänsä kyllä pidän kristillisyyden normatiivista 

mallia kuvailevia luonnehdintoja parempana lähestymistapana kristillisyyden määrittelyssä (ks. 

luku 2.1.2). Ilman normatiivista lähtöasetelmaa ei vallitsevien kasvatuskäytäntöjen arvioimi-

selle ole edes osoitettavissa kestävää perustaa (Muhonen & Tirri, 2008, 65). Kuvaileva lähes-

tymistapa sopi kuitenkin etnografian luonteeseen ja kasvatustieteelliseen työhön; tämän tutki-

muksen päätarkoituksenahan oli kristillisen päiväkodin toimintakulttuurin kuvaaminen ja ym-

märtäminen tutkimuspäiväkodin kasvattajien näkökulmasta, ei niinkään teologinen tarkastelu. 

Joitakin teologisia kysymyksiä on silti tarpeen huomioida myös tässä tutkimuksessa. Yksi niistä 

liittyy tutkimuspäiväkodin raamattunäkemykseen. Kysymys on erityisen keskeinen, sillä raa-

mattunäkemys vaikuttaa Turusen (2010, 44) mukaan syvästi kaikkeen kristillisyyteen, aina 

opinmuodostuksesta hengelliseen elämään. Vuorinen (2010, 17) erottaa ihmisten suhtautumi-

sessa Raamattuun kolme erilaista vaihtoehtoa: 1) uskotaan siihen, että Raamattu on Jumalan 

sanaa, kannesta kanteen; 2) ajatellaan, että Raamattu sisältää jumalallista ilmoitusta, muttei ole 

sitä kokonaan; tai 3) Raamattua pidetään pelkästään inhimillisenä, ihmisten kirjoittamana kir-

jana. Vaihtoehdoista ensimmäinen edustaa perinteistä kristillistä ajattelua, ja nähdäkseni myös 

tutkimuspäiväkodin näkemystä. 
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Tutkimuspäiväkodin kristillisyydessä oli asioita, joita pidettiin luovuttamattomina, mutta myös 

asioita, joissa hyväksyttiin erilaisia näkemyksiä ja ilmaisuja. Asian hahmottamiseksi voisikin 

seurata Vuorisen (2010, 18) neuvoa ja sijoittaa tutkimuspäiväkodin erilaiset kristilliset käsityk-

set kolmeen sisäkkäiseen kehään kuvion 4 osoittamalla tavalla. 

 

Kuvio 4. Kristilliset käsitykset kolmella kehällä Vuorista (2010) mukaillen. 

Kehistä sisimmän muodostaa kristillisen uskon jakamaton ydinopetus esimerkiksi Jeesuksen 

jumaluudesta ja sovitustyöstä, jonka kaikkien kristittyjen tulee – ollakseen kristittyjä – hyväk-

syä. Toiselle kehälle puolestaan kuuluvat sellaiset uskonasiat, joissa Raamattu ei ole yksiselit-

teinen ja joista on kristittyjen keskuudessa erilaisia tulkintoja ja mielipiteitä; esimerkkinä voi-

sivat olla näkemyserot kastekysymyksestä. Uloimmalla kehällä taas ovat erilaiset kulttuuriset 

tavat ja ilmaisut, kuten musiikki- ja pukeutumistyylit, joissa Vuorisen sanoin pelikenttä on va-

paa. Kun kristinuskolle luovuttamattomat ydinasiat erotetaan yksittäisistä tulkinnoista ja kult-

tuurillisista ilmaisutavoista, aikaa ei uppoa hyödyttömään kristittyjen keskinäiseen kinasteluun. 

(Vuorinen, 2010, 18.) Kristillisessä päiväkodissa näin oli pyritty tekemään ja sen oli nähty toi-

mivan hyvin. Ehkä tässä asiassa voisi seurakunnillakin olla jotain opittavaa. 

Tutkimuspäiväkodissa kristillisyyden ydin rakentui Apostolisen uskontunnustuksen varaan.  

Tutkimuspäiväkodin kristillisyys edusti pitkälti maltillista, niin sanottua keskitien kristilli-

syyttä. Kristillisen kasvatuksen oli määrä olla sillä tavoin yleisluontoista, ettei yksikään perhe 

Uskolle 
luovuttamatomat 
ydinasiat

Asiat, joissa 
esiintyy erilaisia 
tulkintoja ja 
mielipiteitä

Kulttuuriset tavat 
ja ilmaisut
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tai seurakunta joutuisi kokemaan toiminnan olevan ristiriidassa uskonnäkemystensä kanssa. 

Päiväkodissa varottiin siksi sellaisten kysymysten puheeksi ottamista, joiden selvästi tiedettiin 

jakavan kristittyjä eri leireihin. Sen sijaan keskityttiin siihen, mikä oli kristityille yhteistä. Kris-

tinuskon ydinasioista puhuttiin Raamatun pohjalta yleisellä tasolla. Erilaisten teologisten näkö-

kohtien tulkintaan päiväkodissa ei otettu kantaa, vaan se jätettiin suosiolla kotien asiaksi (vrt. 

Saari, 2009, 6). Tämä ei kuitenkaan tarkoittanut erojen kieltämistä tai häivyttämistä. Kristilli-

syydestä ei maalailtu ylikorostetun yhdenmukaista kuvaa. Kristillisyyttä oli monenlaista ja se 

näkyi tutkimuspäiväkodissakin selvästi. Eroavaisuuksista oltiin tietoisia ja jokainen sai uskoa 

niin kuin oikeaksi katsoi. Kenenkään uskoa tai seurakuntaa ei arvosteltu. Kotien erilaiset kult-

tuurit saivat näkyä ja elää rinnakkain päiväkodissa. Moninaisuutta ei nähty uhkana tai rasit-

teena, mutta se edellytti asian tiedostamista ja huomioonottamista. 

Monikulttuurisessa Suomessa saatetaan helposti ajatella, että kristillinen päiväkoti on kovin yk-

sikulttuurinen sitoutuessaan kristillisyyteen. Tämä tutkimus kuitenkin osoittaa, että myös kris-

tillinen päiväkoti voi olla monikulttuurinen. Tutkimuspäiväkodissa kasvattajien ja perheiden 

uskonnollinen tausta oli varsin kirjava, vaikka kaikki olivatkin taustaltaan kristittyjä; tässä mie-

lessä lähtötilanne oli toki toinen kuin jos joukossa olisi ollut edustettuina muitakin uskontoja. 

Tutkimuspäiväkodissa rakennettiin yhteyttä kristittyjen välille: kristillinen päiväkoti oli yhtei-

nen unelma ja projekti. Päiväkodin toimintakulttuuri oli osoitus vahvasta sitoutumisesta yhteis-

kristillisyyteen. 

Tutkimuksessa oli kuultavissa tiettyä vastakkainasettelua kristillisen ja muiden päiväkotien vä-

lillä. Tämä kuitenkin tapahtui ensi sijassa määrittelysyistä. Oli ymmärrettävää, että rajaa piir-

rettiin kristillisen ja ei-kristillisen (tai vähemmän kristillisen) välille sen sijaan, että korostettai-

siin yhtäläisyyksiä muihin päiväkoteihin. Sitäkin tosin tehtiin, mutta lähinnä silloin, kun kris-

tillistä päiväkotia verrattiin seurakuntiin. Tällöin taas oli tarpeellista painottaa, ettei päiväkoti 

ollut seurakunta vaan tavallinen päiväkoti. 

Kristillinen päiväkoti oli tarkka identiteetistään ja julkisesta imagostaan. Ihmisten epäluulot py-

rittiin selättämään ja luottamus voittamaan laadukasta perustyötä tekemällä. Tutkimuspäiväko-

din intressinä ei ollut toimia jonkinlaisena lasten seurakuntana, eikä päiväkodin kristillisellä 

varhaiskasvatuksella yritetty myöskään korvata tai haastaa seurakuntien tekemää kasvatustyötä. 

Päiväkodin suhdetta seurakuntiin luonnehti tasapainoilu läheisyyden ja etäisyyden välillä. Tut-
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kimuspäiväkoti esittäytyi itsenäisenä toimijana, joka oli kyllä halukas ylläpitämään hyviä suh-

teita eri puolille, mutta joka ei omassa toiminnassaan sitoutunut minkään yksittäisen kirkko-

kunnan hengelliseen kulttuuriin tai toimintaan. Jättämällä erityiskorostukset pois päiväkoti oli 

lojaali kaikkia seurakuntia kohtaan ja tuki epäsuorasti perheiden valitsemaa seurakuntayhteyttä. 

Päiväkotitoiminnan ja yhteiskristillisyyden näkökulmasta oli kaikesta päätellen tärkeä asia, että 

päiväkodissa on töissä ihmisiä, joilla on jokseenkin samansuuntainen näky kristillisestä päivä-

kodista ja jotka tulevat toimeen toistensa kanssa ja sietävät myös erilaisuutta. Hyvin jyrkät mie-

lipiteet voisivat helposti johtaa erinäköisiin selkkauksiin ja se hajottaisi yhteisöllisyyttä. Nyt 

vaikutti siltä, että kasvattajilla oli sangen yhtenäinen käsitys päiväkodin toimintaperiaatteista ja 

niistä rajoista, jotka päiväkodin toiminnalle ja kristillisyydelle oli asetettu. He olivat myös si-

toutuneet niiden noudattamiseen työpaikallaan. 

Kasvattajien haastatteluissaan nimeämät kasvatustyön arvot ja päämäärät vastasivat tutkielman 

teoriaosassa kuvattua tutkimuspäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelman sisältöä jopa hämmäs-

tyttävän paljon. Yhtäältä sen voisi ajatella kertovan siitä, että päiväkotihenkilökunta oli sisäis-

tänyt hyvin päiväkodin arvopohjan ja varhaiskasvatussuunnitelmatekstin; ehkä joku oli silmäil-

lyt sitä haastatteluun valmistautuessaankin. Todennäköisempänä selitysvaihtoehtona näkemys-

ten yhteneväisyydelle pidän kuitenkin sitä, että päiväkodin edustama katsomus oli aidosti lä-

hellä kasvattajien omaa ajattelua; voisi olettaa, että kristilliseen päiväkotiin töihin hakeutuvilla 

on itsellään varsin selkeä kristillinen arvomaailma ja ihmiskäsitys. Se helpottaa kristillisen päi-

väkodin kontekstissa toimimista. Se, että päiväkoti pohjaa toimintansa määrättyyn maailman-

katsomukseen, tuo toimintaan tiettyä selkeyttä ja yhtenäisyyttä verrattuna siihen tilanteeseen, 

että jokainen kasvattaja toimisi omien ja keskenään hyvinkin erilaisten aatteidensa mukaan. 

Haastattelut eivät kuitenkaan paljastaneet, missä määrin kasvattajien käsitykset kuvasivat tut-

kimuspäiväkodin reaalitodellisuutta ja vastasiko päiväkodin arki suunnitelmatekstiä. Haastatel-

tavat toki kertoivat monia esimerkkejä arjen tilanteista ja puhuivat myös melko avoimesti 

työnsä haasteista, mutta niiden ohessa kasvattajat toivat paljon esiin omia ihanteitaan. Maail-

mankuva on aina itsessäänkin ideaali. Kasvatuksen ideaalin kuvaamisella on silti merkitystä, 

sillä sen tunteminen voi auttaa kasvattajia tarkastelemaan kriittisesti päiväkodin käytäntöjä sekä 

kurottautumaan kohti ihanteitaan (vrt. Saari, 2009, 185). Kasvattajien ajattelutapojen tuntemi-

nen on myös tärkeää etnografiassa, sillä se avaa toiminnan merkityksiä ja auttaa tulkitsemaan 

havaintoja. Havainnointi toi hieman lisävalaisua tutkimuspäiväkodin kasvatuskäytäntöihin, ja 
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sen perusteella päiväkodin arki näytti olevan kohtalaisen paljon sitä, mitä oli luvattukin. Yh-

dessä erilaiset aineistot auttoivat muodostamaan monipuolisen kuvan tutkimuspäiväkodista. 

Kristillisyyttä tutkimuspäiväkodissa määritteli olennaisesti päiväkodin pedagoginen profiili. 

Samoin kuin Saari (2009, 158) on havainnut kristillisten koulujen kohdalla, tutkimuspäiväkodin 

kristillinen kulttuuri ei ollut yhtenäinen opillinen toimintamalli, vaan kehys, jota päiväkodin 

yleinen toimintakulttuuri määritti. Kristillisen päiväkodin tuli olla kristillinen, mutta kaikki 

mikä kuului kristillisyyteen, ei välttämättä päiväkotiympäristössä ollut suotavaa. Päiväkodin 

oma linja oli useimmissa kysymyksissä melko selvä. Kristillisestä arvoperustasta ei tingitty, 

muusta voitiin keskustella (vrt. Saari, 2009, 189). Päiväkoti oli vielä varsin uusi ja siellä oli 

paljon uusia työntekijöitä, joten kaikilta osin toimintakäytännöt eivät olleet vakiintuneet. Toi-

saalta voi olla, että joustavuus oli osa toimintakulttuuria: toimintaa haluttiin jatkuvasti kehittää 

ja siten palvella perheitä. 

Kristilliseen päiväkotiin tulevilla perheillä voi olla hyvinkin monenlaisia odotuksia päiväkodin 

kristillisyyden suhteen. Perheiden kanssa on siksi tärkeää keskustella ja avata heille, mistä päi-

väkodin kristillisyydessä on kyse. Kasvattajayhteisössä on lisäksi käytävä neuvonpitoa siitä, 

miten paljon erilaisissa kulttuurisissa tavoissa voidaan ja ollaan valmiita tulemaan vastaan. Per-

heiltä voi tulla oivallisia kehittämisideoita kasvatustyöhön ja toimintaympäristöön. 

Kristillisen päiväkodin voi katsoa jatkavan samaa kristillisen kasvatuksen perinnettä, jota jo 

ensimmäisissä lastentarhoissa vaalittiin (ks. esim. Salminen, 2001). On kuitenkin huomattava, 

ettei kristillisyyden palauttaminen päiväkotiarkeen merkinnyt paluuta 1800- tai 1900-luvulle. 

Ensinnäkin ympäristö oli tänä päivänä aivan toinen kuin tuolloin. Kristillisessä päiväkodissa ei 

voitu ummistaa silmiä yhteiskunnallisilta muutoksilta ja elää kuin mitään ei olisi tapahtunut. 

Kasvatuksen tuli valmistaa lapsia elämään tämän päivän ja tulevaisuuden Suomessa ja maail-

massa. Kunakin aikana kasvatustyötä tehdään oikeiksi koettuihin oppeihin ja kasvatusnäke-

myksiin nojaten, ja kasvatuksessa näkyy ajalle ominainen lapsikäsitys (Paavola, 2007, 2). Ny-

kyaikana lasta ei esimerkiksi enää haluta nähdä kasvatuksen kohteena, objektina, vaan aktiivi-

sena toimijana ja maailman rakentajana, oppimishaluisena, omatoimisena ja paljon asioita osaa-

vana yksilönä (Kallioniemi, 2010, 173). Kristillisessä päiväkodissa seurattiin uutta tutkimustie-

toa sekä kehitettiin toimintakulttuuria ja pedagogiikkaa. Kuitenkin kristillisyydessä itsessään 

on jotakin ajatonta ja ikuista. Jumala on sama eilen, tänään ja huomenna. Jumalan Sana ja kris-

tilliset arvot pysyvät, vaikka yhteiskunta ympärillä muuttuu. (Vuorinen, 2010, 22–23.) 
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Perinteisiä uskontoja ja uskontokasvatusta on joskus syytetty, että ne määrittävät ihmistä liikaa. 

Kristinuskossa objektiivisen puolen painottuminen on näkynyt esimerkiksi opin korostamisena. 

Jos ja kun kristillisyyden ymmärretään perustuvan Jumalan itsensä antamaan ilmoitukseen, ih-

misten kuuluisi ottaa tämä sanoma vastaan sellaisenaan. Tämä taas ei sovi monen subjektiivi-

suutta ja valinnanvapautta korostavan nykyihmisen ajatteluun. (Halme, 2008, 16–17.) Halme 

(2008, 24) ehdottaa, että kristillisessä kasvatuksessa käytäisiin dialogia kristillisen uskon ja 

kasvavan oman maailman välillä. Tällöin kasvatus antaisi virikkeitä lapsen elämään ja ajatte-

luun, mutta ei määräisi tai manipuloisi sitä. Tutkimuspäiväkodissa pidettiin tärkeänä, että kas-

vatuksessa välittyvä kristillisyys pysyisi alati raamatullisena. Samalla toiminnassa tavoiteltiin 

kuitenkin lapsilähtöisyyttä, mikä näkyi esimerkiksi siinä, miten toimintatuokioille nostettiin 

lapsia mietityttäviä ja heidän elämässään ajankohtaisia kysymyksiä ja aihepiirejä, joita pohdit-

tiin yhdessä ja joiden käsittelyyn mukaan tuli luontevasti myös kristillinen näkökulma. 

Aiempien tutkimusten mukaan uskontokasvatus on koettu päiväkodeissa usein monin tavoin 

haasteelliseksi tehtäväksi, jonka edessä kasvattajat ovat voineet tuntea epävarmuutta tai moti-

vaation puutetta jopa siinä määrin, että tehtävä on jäänyt kokonaan tekemättä (ks. luku 2.3.3). 

Ei liene kovin yllättävä havainto, että kristillisessä päiväkodissa uskontokasvatusta näyttäisi 

tutkimusaineistoni perusteella olevan enemmän kuin päiväkodeissa keskimäärin ja että sitä pi-

detään suhteellisen helppona toteuttaa. Uskontokasvatus ei silti ollut sama asia kuin kristillinen 

kasvatus (ks. luku 2.2.2). Vaikka rukous ja raamatunkertomukset olivat tärkeinä pidettyjä ja 

kuuluivat oleellisena osana tutkimuspäiväkodin viikkojärjestykseen, päiväkodin kristillisyyden 

ydin ei ollut niissä. Viime kädessä ratkaisi sisältö, ei muoto. Tähän nähden tutkimuksessani on 

ehkä uhrattu liian paljon sivuja rakenteiden ja esimerkiksi ruokavalioiden kuvaamiseen. Kris-

tillisen päiväkodin kutsumuksena ei ollut toimia uskonnollisena päiväkotina, vaan elävien yk-

silöiden yhteisönä. Uskonnolliselle kasvatuskulttuurille on tyypillistä ulkokohtaisuus, jota tah-

dittavat erinäiset ohjeet, tavat sekä hartaudet. Sellainen johtaa helposti niin sanottuun sunnun-

taikristillisyyteen, mutta ei varusta lasta elämää varten (vrt. Saari, 2009, 186). Kristillinen kas-

vatus tähtäsi sitä vastoin sisäiseen muutokseen, sydämen koskettamiseen. Tärkeintä kasvatuk-

sessa oli tukea lapsen kasvua omaksi itsekseen. Päämääränä oli, että jokainen tuntisi itsensä 

arvokkaaksi ja hyväksytyksi ilman ehtoja, ja luottamus ja toivo kantaisivat elämää eteenpäin. 

Lasten ja nuorten hyvinvointi on erityisen ajankohtainen ja keskeinen kysymys niin Suomessa 

kuin muuallakin. Yhteiskunnalliseen murrokseen on liittynyt arvojen, elämäntapojen ja perhe-
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rakenteiden muutoksia, jotka ovat monella tapaa koskettaneet lasten ja nuorten elämää. Pahoin-

vointi on lisääntynyt, ja sen mukana myös monet sosiaaliset ongelmat, syrjäytyminen sekä mer-

kityksettömyyden kokemukset. Lasten elämässä turvallisia aikuisia ja yhdessäoloa on vähem-

män kuin ennen. Sukupolvien yhteinen merkitystodellisuus on niin ikään ohentunut. (Kallio-

niemi, 2010, 169.) 

Aikuisten tehtävänä on rakentaa elinympäristöstä sellainen, jossa lapsi voi kokea olevansa tur-

vassa ja tietää, että hänestä välitetään ja häntä rakastetaan. Kasvatus perustuu toivoon. Kasvat-

taja välittää toivoa sanoillaan, teoillaan ja koko olemuksellaan. Kasvattajan ja lapsen välinen 

suhde on erityisen merkityksellinen kasvatuksessa, sillä sen pohjalta lapsi muodostaa käsityk-

sen itsestään ja arvostaan ihmisenä. Kasvattajan tulisikin auttaa lasta näkemään oman elämänsä 

tarkoitus ja tärkeys. Mielekkyyden kokemus on hyvin tärkeä tekijä omaa elämänkatsomusta 

muodostettaessa, ja se myös rohkaisee vastuullisuuteen itseä ja toisia kohtaan. (Kallioniemi, 

2010, 180–182.) Kristillisen päiväkodin kasvuympäristöllä ja kasvatuksella on näin erinomaiset 

mahdollisuudet edistää lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia. 

Tutkimuspäiväkodin arjessa opeteltiin vuorovaikutus- ja muita taitoja, joita jokapäiväisessä elä-

mässä tarvitaan: toisten huomioonottamista ja hyväksymistä, tunteiden tunnistamista ja empa-

tiakykyä, kohteliaita käytöstapoja, kiittämistä, anteeksipyytämistä ja anteeksiantamista… 

Näiltä osin tutkimuspäiväkodin arki näyttäytyi hyvin samankaltaisena kuin päiväkodeissa kes-

kimäärin. Kristillinen etiikka käsitetäänkin varsin yleisinhimilliseksi (Muhonen & Tirri, 2008, 

68). Käyttäytymisen perustelu oli tutkimuspäiväkodissa silti vahvasti kristillinen: itsensä ja 

toisten hyväksyminen nousi nimenomaan kristillisestä ihmiskäsityksestä. Moraalista käytöstä 

voitiin perustella Jeesuksen opetuksella ja esikuvalla. Myös Puolimatka (2005, 86, 98–99) on 

esittänyt, ettei arvokasvatus oikein toimi pelkkien abstraktien periaatteiden varassa, vaan se 

edellyttää perustakseen jonkin eettisen tradition sekä sen tarjoamia esikuvia. Arvotiedon lisäksi 

ihminen tarvitsee itsetuntemusta ja ymmärrystä omista asenteistaan, motiiveistaan, vahvuuk-

sistaan sekä puutteistaan ihanteisiin nähden. Evankeliumiin perustuva arvokasvatus voi Puoli-

matkan (2005, 86–87) mukaan parhaassa tapauksessa tuoda tasapainon arvoihanteiden ja rea-

listisen itsetuntemuksen välille. 

Kristillisissä kouluissa on pidetty tärkeänä, ettei kristillisyys olisi vain ulkokohtaista muodol-

listen moraaliohjeiden noudattamista. Kasvatuksessa on korostettu luonteenkasvua, johon esi-
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merkiksi kuuluu vastuuseen kasvaminen. Ulkoisesti havaittava hyvä käytös tulisi siis olla op-

pilaan tekemien sisäisten valintojen seurausta. Pinnallisuutta ja ulkoa ohjautuvuutta on vältet-

tävä. (Saari, 2009, 116.) Myös tutkimuspäiväkodissa kasvattajilla tuntui olevan selkeä käsitys 

tai tieto siitä, mitä tietyn ikäiseltä tai tietyssä kehitysvaiheessa olevalta lapselta saattoi vaatia. 

Esimerkiksi anteeksipyynnön opettelun myönnettiin etenkin pienillä lapsilla olevan varsin 

muodollista, mutta sen merkityksen toivottiin vähitellen avautuvan lapselle (vrt. Kinnunen, 

2011, 71–76). Oleellista oli, ettei moraalia noudatettaisi pelkästä velvollisuudesta, vaan rakkau-

desta. Agape-rakkauden käsitettä (ks. luku 3.5) ei sellaisenaan esiintynyt tutkimuspäiväkodin 

varhaiskasvatussuunnitelmassa tai kasvattajahaastatteluissa, mutta se oli luettavissa ja kuulta-

vissa monin paikoin rivien välistä. Rakkauden esimerkiksi ilmaistiin olevan kasvattajan toimin-

nan perusta, aivan kuten Saarenkin tutkimuksessa (esim. Saari, 2009, 168). 

Mallioppiminen näyttelee keskeistä osaa moraali- ja arvokasvatuksessa: kasvattaja näyttää lap-

sille esimerkkiä omalla toiminnallaan ja oman persoonansa kautta (Muhonen & Tirri, 2008, 

80). Tutkimuspäiväkodissa kasvattaja oli samalla myös esikuva ja malli kristillisyydestä ja kris-

titystä. Niin kuin ei ollut yhtä ainutta muottia, millaiseksi lapsi tulisi kasvattaa, ei ollut yhtä 

ainutta tapaa olla kasvattajakaan. Kukin sai olla omanlaisensa persoona. Tutkimuspäiväkodissa 

kasvattajilla oli erilaisia näkemyksiä ja erilaisia tapoja tehdä asioita. Kasvattaja oli esimerkkinä 

lapsille, mutta sai myös itse kasvaa ja oppia lasten kanssa. Kristittynä kasvattajana oleminen ei 

ollut ammattirooli; se ei tarkoittanut keinotekoista kristillisyyden suorittamista (vrt. Saari, 2009, 

122, 142). Kasvattajan tarvitsi olla aito ja aidosti läsnä. Se, mitä kasvattaja on, merkitsee Saaren 

(2009, 186) mukaan enemmän kuin hänen sanansa. Kasvattaja antaa kasvatukselle ja opetuk-

selle ilmiasun, ja siksi kasvattajan voikin sanoa olevan elävä opetussuunnitelma (emt.). 

Tutkimuspäiväkodissa kristillisyys koettiin luontevaksi osaksi elämää, ja usein se toteutui toi-

minnassa aivan itsestään. Jotta se voisi olla eräänlainen automaatio, kristillisyyden täytyi olla 

totta myös kasvattajan elämässä. Kasvattajan täytyi olla sisällä Jumalan Suuressa Kertomuk-

sessa (ks. Shortt, 2014, 18–25). Kristillisyyden täytyi tulla sydämestä. Sydämen kristillisyys 

liittyi aitoon motivaatioon: lasten rakastamiseen ja oman kutsumuksensa seuraamiseen. Kristil-

lisessä päiväkodissa toimimista ei voinut opetella ulkoa kirjoista tai toisia jäljittelemällä. Työtä 

tehtiin Jumalan avulla, Pyhän Hengen voimassa. Kristillisen päiväkodin perustana on Jumalan 

elämä kristityissä kasvattajissa. Kristillinen päiväkoti ei voinut toimia virallisesti evankeli-

oivana päiväkotina, mutta evankeliumi oli siinä, kuinka kasvattajien välityksellä Jumalan ra-



137 

 

kastava läsnäolo saapui lasten ja myös vanhempien elämään. Saaren (2009, 187) mukaan tär-

kein työväline kasvattajalle on hänen oma minuutensa. Kasvattajan sydämen asenne on koko 

kasvatuksen ydin.  
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7 TUTKIMUKSEN ARVIOINTIA 

Tutkimuksen luotettavuuden ja eettisyyden huolellinen pohdinta on oleellinen osa tieteellisen 

tutkimuksen toteutusta ja arviointia. Käsillä oleva tutkielmani seitsemäs luku on varattu näiden 

kysymysten käsittelyyn, kuten jo luvun väliotsikotkin antavat odottaa. Viimekädessä luotetta-

vuustarkastelussa on kyse tutkimuksen laadun varmistamisesta. Tutkimuksen luotettavuuden 

arviointi tulee ulottaa koko tutkimusprosessiin. Arvioitavuuden edellytyksenä on riittävä doku-

mentaatio (ks. Kananen, 2014, 143). Olen jo aiemmin kuvannut tutkimuksen toteutuksen seik-

kaperäisesti, jotta lukijakin pystyisi arvioimaan tekemiäni ratkaisuja. Sama koskee tutkimustu-

losten ja tulkintojen kuvaamista. Näitä huomioita olen kirjannut pitkin tutkimusraporttia. En 

näe tarpeellisena toistaa tässä aiemmin esitettyjä näkökohtia, vaan nostan esille joitakin keskei-

siä seikkoja, joiden lomassa esitän kokoavaa pohdintaa. Aloitan eettisyydestä, ja sen jälkeen 

siirryn kirjoittamaan luotettavuuden muista puolista. 

7.1 Eettisiä näkökohtia 

Tuomi ja Sarajärvi (2011, 127) antavat hyvälle tutkimukselle kaksi keskeistä kriteeriä: toinen 

on tutkimuksen sisäinen johdonmukaisuus ja toinen on eettinen kestävyys. Tutkimuksenteko 

on yhtämittaista valintojen tekemistä, aiheen valinnasta lopullisen kirjoitusasun viimeistelyyn. 

Toisinaan valintoja joudutaan punnitsemaan pitkään, toisinaan tutkija toimii intuitiivisesti ja 

tekee päätöksiä aivan huomaamattaan. (Esim. Eskola & Suoranta, 1998, 20, 52.) Yhtä kaikki, 

tutkimus on kokonaisuus, joten kaikkien ratkaisujen ja argumentaatioiden tulisi olla sopusoin-

nussa valittuun lähestymistapaan ja laadullisen tutkimuksen perinteeseen nähden. Valintojen 

yhteydessä on myös huomioitava monia eettisiä näkökohtia. Tutkimuksen luotettavuuden ja 

eettisyyden kysymykset liittyvät kiinteästi toisiinsa. Ellei eettisiä kysymyksiä ole huomioitu 

kunnolla, tutkimuksen luotettavuus jää auttamatta heikoksi. Ollakseen luotettavaa tutkimuksen 

tulee siis olla eettisesti kestävää, mutta vahvakaan eettisyys ei yksin riitä takaamaan luotetta-

vuutta. (Tuomi & Sarajärvi, 2011, 127, 158–159.) 

Etnografisen tutkimuksen luonteesta johtuen eettiset kysymykset korostuivat tutkimuksessani. 

Tutkimuseettistä pohdintaani ohjasivat sekä seuraus- että velvollisuusetiikan näkökulmat (ks. 

Eskola & Suoranta, 1998, 56). Ihmistieteissä tutkimuksen eettisyyden perustana ovat ihmisar-

von kunnioittaminen ja ihmisoikeudet (Tuomi & Sarajärvi, 2011, 131). Tutkijan tulee huolehtia 

tutkimukseen osallistuvien oikeuksista ja suojasta. Niinpä ennen haastatteluja sekä uudelleen 
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havainnoinnin edellä toimitin päiväkotiin tutkimuskutsun, jossa kerroin tutkimukseni tehtä-

västä, tavoitteista ja menetelmistä. Tällä pyrin varmistamaan, että osallistujat tietävät, mistä 

tutkimuksessa on kyse. Osallistuminen perustui vapaaehtoisuuteen. Käsittelin saamiani tietoja 

luottamuksellisesti ja pidin kiinni siitä, mitä oli sovittu. Aineistoa tai sen osia ei ole päätynyt 

missään vaiheessa ulkopuolisten haltuun, eikä kukaan sivullinen ole kuullut haastattelutallen-

teita tai nähnyt niistä tekemiäni litteraatteja ja tiivistelmiä, kuten ei myöskään kenttämuistiin-

panoja tai tutkimuspäiväkirjaa. 

Jutellessamme syksyn havainnointijakson suorittamisesta ja aikatauluista johtaja totesi minulle, 

että voisin hänen puolestaan viipyä päiväkodissa vaikka kevääseen asti. Vaikka otinkin kom-

mentin hyväntahtoisena heittona, ymmärsin kaikesta olevani tervetullut havainnoimaan. Päivä-

kodin yhteistyöhalukkuus oli eettisesti ajatellen tärkeä lähtökohta tutkimuksenteolle.  Päiväko-

din myötämielisyyttä voikin pitää arvostuksen ja luottamuksen osoituksena tutkimushankettani 

kohtaan, mutta samalla tulkitsen johtajan asenteen alleviivaavan tutkimuspäiväkodin tahtoa olla 

kristillisyydessään läpinäkyvä: päiväkodin toiminnassa tai kristillisyydessä ei olisi sellaista, 

mikä täytyisi pitää tutkijan katseelta piilossa. Saaren mukaan toimintakulttuurin läpinäkyvyyttä 

on pidetty keskeisenä edellytyksenä kristillisten koulujen toiminnalle. Läpinäkyvyydellä tar-

koitetaan sitä, että toiminta tapahtuu lakien, asetusten sekä muiden normien asettamissa puit-

teissa. (Saari, 2009, 11, 61.) 

Etiikkaan liittyi niin ikään tutkimuksen välittömien ja myöhempien vaikutusten pohtiminen. 

Tutkimus, erityisesti etnografia, merkitsee aina väliintuloa tutkittavien arkielämään (Vilkka, 

2006, 56–57). Sekä tutkimuksen luotettavuuden että eettisyyden kannalta pidin tärkeänä, että 

tutkimuksestani aiheutuvat häiriöt päiväkodin päiväjärjestykseen olisivat mahdollisimman vä-

häiset ja päiväkodin elämä saisi soljua mahdollisimman vapaasti paikallaolostani huolimatta. 

Voi silti olettaa, että läsnäoloni tutkijan hahmossa kuormitti jossain määrin henkilökuntaa. Toi-

sinaan joku kasvattajista saattoi kommentoida minulle: ”siellä kynä sauhuaa”, tai ihmetellä: 

”miten kirjoittamista riittää”. Vaikka muutoin näyttikin siltä, etteivät kasvattajat pahemmin 

kiinnittäneet läsnäolooni huomiota, en voinut kuitenkaan olla ajattelematta, mitä näiden ohi-

mennen lausuttujen sanojen taakse kätkeytyi. Totta kai kasvattajat tiedostivat olevansa tarkkai-

lun kohteena ja ainakin hetkittäin se saattoi tuntua heistä epämukavalta, ehkä stressaannutta-

valtakin. Kenties heitä myös kiinnosti tietää, mitä kirjoitin. Tällaisina hetkinä minut valtasi kiu-

sallinen olo, että käytin tahtomattani valtaa päiväkotiin. En millään olisi tahtonut ottaa itselleni 

tarkastajan roolia tai valta-asemaa, mutta tutkijana minut arvatenkin miellettiin auktoriteetiksi. 
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Itse koin, että tilanne oli juuri toisin päin: he olivat asiantuntijoita ja minä olin oppimassa heiltä! 

Tunsin silti, että minuun suhtauduttiin nyt jotenkin eri tavalla kuin ollessani päiväkodissa har-

joittelijana tai sijaisena, vaikken osannut sanoa tarkalleen, missä ero entiseen oli. Myönnettä-

köön myös, että etenkin aluksi koin hieman ulkopuolisuutta. Tutkijana minulla ei ollut määri-

teltyä paikkaa päiväkodissa vaan sain vapaasti päättää tulemiseni ja menemiseni sekä tilaan 

sijoittumiseni ajat, tavat ja paikat. 

Etnografisessa tutkimuksessa tutkijan rooli on hyvin moniulotteinen ja tutkimuksen aikana tut-

kija voi toimia monissa eri tehtävissä. Minullakin on ollut tutkimuspäiväkodissa useita eri roo-

leja: harjoittelija, varhaiskasvatuksen opiskelija, päiväkodin johtajan työhön tutustuja, haastat-

telija, havainnoija, lastentarhanopettajan ja lastenhoitajan sijainen, vierailija… Raja eri roolien 

välillä oli toisinaan häilyvä. Eri roolit kietoutuivat yhteen ja joskus toimenkuvani vaihtui jopa 

kesken päivän. Etnografialle tämä ei ole ennenkuulumatonta, mutta en pidä tätä erityisen ihan-

teellisena tilanteena. Myös lasten ja vanhempien näkökulmasta saattoi olla hämmentävää, että 

minulla oli päiväkodissa eri rooleja eri päivinä. Pidin eettisesti tärkeänä, että toimiessani esi-

merkiksi sijaisena olin todellakin vain sijaisena, en tutkimusaineistoa keräämässä. Kokemuk-

seni kentältä eivät ole kuitenkaan voineet olla täysin vaikuttamatta siihen, miten luen tutkimus-

aineistoani. Toisaalta tulkintojen voisi tällöin ajatella olevan pätevämpiä. Erilaisten positioiden 

kokeileminen kentällä tarjosi monenlaisia kokemuksia yhteisössä olosta ja toimimisesta, mikä 

auttoi tarkastelemaan asioita eri osapuolten näkökulmiin asettuen (vrt. Palmu, 2007, 139–140). 

Tietysti voisi myös kysyä, miten muu henkilökunta koki sen, että olin harjoittelusta lähtien pal-

jon tekemisissä päiväkodin johtajan kanssa? Edustinko heille tutkijana yliopisto-opiskelijaa, 

toista kasvattajaa, johtajaa vai jotakin muuta tahoa? 

Tutkimukseni tarkoituksena ei ollut arvioida päiväkotihenkilökunnan työn laatua tai heidän te-

kemiensä valintojen oikeellisuutta, minkä toin esille kysellessäni kirjallisesti lupaa havainnoin-

tiin. Silti aavistelin ahkeran muistiinpanojen kirjoittamiseni synnyttäneen mahdollisesti osassa 

henkilökuntaa tämän suuntaisia epäilyjä. Tähdensin kasvattajille uudelleen, etten jaellut vihos-

sani kenellekään ”plussia” tai ”miinuksia”. Selitin kynäni sauhuamisen johtuvan yksinkertai-

sesti siitä, että pyrin tekemään tarkat muistiinpanot päivänkulusta voidakseni palata niihin myö-



141 

 

hemmin; se oli välttämätöntä päiväkotiarjen kuvaamisen ja siitä tekemieni tulkintojen luotetta-

vuuden kannalta.20 Huomasin asian selvittämisen vapauttavan tunnelmaa. Mielessäni harmitte-

lin, etten ollut tehnyt asiaa heille alussa kyllin selväksi. Havainnointikutsu välittyi henkilöstölle 

johtajan kautta, eikä se ollut sama asia kuin että olisin itse ollut paikalla kertomassa ja keskus-

telemassa asiasta. Väärinkäsitysten välttämiseksi olisi ollut hyvä pitää jo ennen havainnoinnin 

aloittamista pikku palaveri, jossa olisimme käyneet läpi havainnoinnin tehtäviä, havainnoijan 

roolia ja muita kysymyksiä aiheen tiimoilta. 

Haastatteluissa haastateltavat saattoivat itse kysymättä arvioida työtään ja työpaikkaansa tode-

ten esimerkiksi: ”se toimii täällä hyvin”. Esille tuotiin myös käytäntöjä, joissa oli huomattu 

jotakin kehitettävää ja joihin kenties toivottiin muutosta. Tämä näkökulma ei liittynyt tutkimus-

kysymykseeni ja koin epävarmuutta siitä, oletettiinko minun tekevän jotakin näiden asioiden 

eteen, vähintäänkin raportoivan ne, vai oliko ne vain haluttu todeta. Aikaa kului, tilanteet muut-

tuivat, ihmisetkin vaihtuivat. Luotin, että päiväkodin henkilökunta uskaltaisi tarpeen tullen 

tuoda ajatuksensa esille; varsinkin, kun kyse ei ollut mistään järin arkaluontoisista asioista. 

Tutkimukseen osallistuneiden anonymiteetin (nimettömyyden) turvaamista voitaneen pitää yh-

tenä keskeisimpinä tutkimuseettisenä kysymyksenä, ja sitä tärkeämpää ja tiukempaa se on, mitä 

arkaluontoisempia asioita tutkimuksessa käsitellään (Eskola & Suoranta, 1998, 57). Tiedostin 

haastatteluissa, että informanteillani on täysi oikeus yksityisyyteen. Yksityisyyden kunnioitta-

minen ilmeni hienotunteisuutena esimerkiksi siinä, etten udellut kenenkään seurakuntataus-

toista tai uskonnäkemyksistä.21 Uskonnollista vakaumusta on Suomessa totuttu pitämään yksi-

tyisasiana, josta ei välttämättä mielellään avauduta muille. Osa haastateltavista puhui kuitenkin 

omaehtoisesti ja hyvinkin avoimesti uskostaan; eräs koki ”todistamisen” elämäntehtäväkseen. 

Pitäisikö asia jättää kertomatta tutkimuksessa, jos haastateltava on itse tahtonut sen kertoa? 

Anonyymiuden periaatetta on toisaalta kritisoitu siitä, että se riistää tutkittavilta henkilöllisyy-

den (Palmu, 2008, 172). Tutkimuspäiväkodin ja sen jäsenistön nimettömänä pysytteleminen oli 

kuitenkin nimenomaan päiväkodin toivomus, ja sitä tuli ilman muuta kunnioittaa. Tiedemaail-

massa tutkimustiedon avoimuus on ihanne, mutta on tilanteita, joissa siitä joudutaan tinkimään. 

Minun oli häivytettävä tekstistä tapahtumapaikkoihin, ajankohtiin ja henkilöihin liitettäviä 

                                                 
20 Myöhemmin tosin aloin nähdä asian enemmän aitouden tunteen näkökulmasta. 
21 Jälkeenpäin mietin, olisinko tarvinnut tätä tietoa. Miten tutkimustuloksiin tai johtopäätöksiin olisi vaikuttanut, 

jos olisin tiennyt haastateltavien taustoista ja näkemyksistä enemmän? 
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”liian” tarkkoja yksityiskohtia, vaikka joidenkin niiden huomioiminen olisi ollut tutkimuksen 

kannalta hyödyllistä tai kiintoisaa (vrt. Palmu, 2007, 149). Koska kristillisiä päiväkoteja on 

Suomessa varsin vähän, on olemassa mahdollisuus, että päiväkoti voidaan tunnistaa kuvauksen 

perusteella. 

Haastattelukutsun yhteydessä totesin, ettei haastateltavien henkilöllisyys käy ilmi tutkimuk-

sessa. Tutkimuksen edetessä minua alkoi kuitenkin huolestuttaa, olinko mennyt lupaamaan lii-

koja. Oli varsin vaivatonta korvata haastateltavien nimet peitenimillä tai muunlaisilla tunnis-

teilla, mutta kyse oli paljon muustakin kuin siitä, että haastateltavien nimet jätetään mainitse-

matta tutkimusraportissa.  Voinko todella luvata, ettei yksikään raportin lukeva henkilö tunnis-

taisi ketään haastateltavistani? Analyysivaiheessa käytin tutkimukseni haastateltavista tunnis-

teita H1–H4, mutta koska haastateltavia oli ainoastaan neljä, kaikki yhdestä ja samasta päivä-

kodista, päätin raportoinnissa luopua tunnisteista kokonaan ja esittää sitaatteja vain ”erään kas-

vattajan” sanomana (vrt. Palmu, 2007, 149). Arvelin sen vaikeuttavan jossain määrin henkilöl-

lisyyden määrittämistä, sillä jos lukija jonkin yksittäisen sitaatin esittäjän arvaisikin, kyseisen 

haastateltavan muut kommentit eivät silti olisi sen myötä suoraan nähtävissä. Samalla menetin 

mahdollisuuden vertailla tutkimuksessani eri haastateltavien vastaustapoja keskenään (esim. 

kasvattajatyyppien muodostaminen, tiettyjen näkemysten ”henkilöityminen” johonkin tiettyyn 

kasvattajaan) tai tarkastella puhetapojen variaatiota saman haastateltavan puheessa, mitkä oli-

sivat saattaneet olla hyvinkin kiintoisia tarkastelukulmia tutkimuspäiväkodin toimintakulttuu-

rin yhtenäisyyttä analysoitaessa. 

Seuraava pohdinnanpaikka liittyi tutkimuksen tuloslukuun sisällyttämiini suoriin sitaatteihin. 

Sanatarkalla litteroinnilla olin saavuttanut aidon, elävän puheen, mutta olisiko syytä muuttaa se 

haastateltavien suojaamiseksi kirjakielelle? Karsin tekstistä selvät murresanat, joiden perus-

teella haastateltavien kotiseutu tai päiväkodin sijainti olisi saattanut olla pääteltävissä. Kunkin 

haastateltavan persoona kuului silti edelleen vahvasti puheessa, joten oli oletettavaa, että päi-

väkodin henkilöstö pystyisi arvaamaan puhetyylin ja sanavalintojen perusteella, kuka kasvat-

taja oli milloinkin lausuman takana. Olisiko haastattelusitaattien esittämisestä luovuttava jopa 

kokonaan? Se ei tuntunut sen enempää tutkimuksen luotettavuuden kuin kiinnostavuudenkaan 

puolesta houkuttelevalta ajatukselta. Jonkinlainen kompromissi oli silti väistämätön. Ryhdyin 

pohtimaan, minkälaista vahinkoa haastateltavalle voisi seurata siitä, jos esimerkiksi joku hänen 

työkavereistaan tai lähipiiristään tunnistaisi hänet. Tulin tulokseen, että vastaus riippuisi pitkälti 
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siitä, mitä haastateltava on puhunut. Jos haastateltava esimerkiksi kuvaa yleisellä tasolla päi-

vänkulkua tai kehuu ilmapiiriä, henkilöllisyyden paljastumisesta ei luultavasti olisi suuremmin 

haittaa. Selvästi hankalampi tilanne olisi silloin, mikäli haastateltava toisi ilmi päiväkodin kan-

nalta kielteisiä, ristiriitaisia tai muutoin arkaluontoisia asioita, mitä tosin ei juurikaan tapahtunut 

tässä tutkimuksessa. Ratkaisin joka tapauksessa ongelman kysymällä asiaa suoraan kasvattajilta 

itseltään. Lähetin jokaiselle tutkimukseen osallistuneelle erillisen tutkimustuloslukuversion, 

josta olin poistanut muiden haastateltavien sitaatit, joten ensimmäisessä vaiheessa jokainen näki 

vain omat vastauksensa sekä itseään koskevat kenttämuistiinpano-otteet ja sai antaa niistä pa-

lautetta. Tämän jälkeen kasvattajat saivat vielä koko gradukäsikirjoituksen luettavakseen ja 

kommentoitavakseen ennen tutkimuksen julkaisemista. 

Tutkimukseni vaikutusten pohdinta ei rajoittunut vain kasvattajiin. Aineistossani oli esimer-

kiksi viittauksia lapsiin, vanhempiin ja seurakuntiin. Kasvattajat kertoivat haastatteluissa monia 

esimerkkejä käytännön tilanteista. Etenkin lapset olivat niissä usein läsnä ja osallisina tapahtu-

mien kulkuun. Vaikkei tutkimusintressini suoranaisesti kohdistunut siihen, mitä lapset tekivät 

tai sanoivat, sen kuvaaminen tuntui usein välttämättömältä kasvattajien toiminnan ymmärtä-

miseksi. Tämä oli tutkimukseni eettisistä pohdinnoista ehdottomasti yksi vaikeimpia. Jouduin 

miettimään hyvin tarkasti, miten esittää kenttämuistiinpanoja ja haastattelusitaatteja ja mitä mi-

nulla ylipäätään oli lupa kertoa tutkimuksessa. Tutkielmaa kirjoittaessani läsnä oli huoli siitä, 

etten tietämättäni aiheuttaisi tutkimuksellani vahinkoa siihen osallistuneille henkilöille, tutki-

muspäiväkodille, kristillisille päiväkodeille yleisesti tai niissä asiakkaina oleville perheille. 

Kristillinen päiväkoti aihepiirinäkin saattaisi synnyttää lukijakunnan keskuudessa monenlaisia 

ajatuksia ja tunteita. Niin tekisi varmasti tämä tutkimuskin. Se, minkä tutkittavat näkivät tär-

keänä ja myönteisenä, voisi jonkun toisen silmässä näyttääkin aivan päinvastaiselta. Entä jos 

kristillinen päiväkoti näyttäisikin tutkimukseni myötä entistä vahvemmin ”kummajaiselta”? 

Seurauksia oli vaikea ennakoida. 

7.2 Luotettavuuspohdintoja 

Tieteellisessä tutkimuksessa luotettavuuden mittaamiseen yhdistetään usein kaksi peruskäsi-

tettä: validiteetti ja reliabiliteetti. Lyhyesti määritellen validiteetti ilmoittaa, onko tutkimuk-

sessa todella selvitetty niitä asioita, joita siinä on ollut tarkoitus tutkia. Reliabiliteetilla taas tar-

koitetaan tutkimuksen toistettavuutta ja tutkimustulosten pysyvyyttä. (Esim. Metsämuuronen, 

2006, 55, 64–65.) Validiteetin ja reliabiliteetin käsitteet on kehitetty alkuaan kvantitatiivisen 
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tutkimuksen tarpeisiin. Niiden sopivuudesta kvalitatiiviseen tutkimukseen ei tutkijoiden kes-

kuudessa ole päästy yksimielisyyteen. Jotkut tutkijat hyväksyvät samojen termien käytön myös 

kvalitatiivisessa tutkimuksessa. Osa katsoo, ettei reliabiliteetin ja validiteetin käytölle ole suo-

ranaista estettä, mutta niiden sisältöä voidaan joutua määrittelemään osin uudelleen. Monet kui-

tenkin ehdottavat niiden tilalle kokonaan muita luotettavuuskäsitteitä, kuten uskottavuus, vah-

vistettavuus ja siirrettävyys. (Tuomi & Sarajärvi, 2011, 136–137.) Laadullisen tutkimuksen luo-

tettavuudelle ei näin ollen ole vakiintunut yhtä ehdotonta kriteeristöä, vaan ratkaisut riippuvat 

aika lailla tutkijasta ja tutkimuksesta. Tämän tutkimuksen luotettavuustarkastelussa seurailen 

pääasiassa etnografisen tutkimuksen arviointiin annettuja ohjeita. 

Etnografiassa kenttätyön pituutta on joskus pidetty jopa suoraan verrannollisena tutkimuksen 

luotettavuuteen (Eskola & Suoranta, 1998, 107). Kasvatuskentille sijoittuvissa etnografioissa 

tutkimusjakso on kestänyt tavallisesti vähintään yhden lukukauden, mieluummin koko vuoden 

(Rantala, 2008, 137; Syrjäläinen, 1996, 81). Siihen nähden viikon mittainen havainnointini seit-

semän viikon harjoitteluun ja sijaisuuksiin yhdistettynäkin tuntuu kovin lyhyeltä ajalta, mutta 

pidempiaikaiseen kentällä oloon ei minulla opiskelujeni puitteissa ollut mitenkään mahdolli-

suutta. Nykyajattelun valossa etnografista tutkimusta on kuitenkin mahdollista toteuttaa pieni-

muotoisempanakin, jolloin sitä voikin kutsua vaikkapa pienoisetnografiaksi. On myös todettu, 

ettei kenttätyön ajallista kestoa voi eikä pitäisi määritellä ulkokohtaisesti, sillä siihen vaikutta-

vat niin tutkimusongelma kuin tutkittavan ilmiön erityispiirteetkin (Rantala, 2008, 137–138). 

Pelkkä tutkimuskohteen parissa viipyminen ei ole tae onnistuneelle tutkimukselle, vaan kentällä 

tutkijalta vaaditaan herkkyyttä huomata olennaiset asiat ja oivallusta kysyä oikeat kysymykset. 

Nyrkkisääntönä on, että kohdekulttuuria on opittava tuntemaan niin hyvin, että siitä pystyy an-

tamaan todentuntuisen, yhteisön arkielämää ja kokemuksia kunnioittavan kuvauksen. (Ks. Ran-

tala, 2006, 247.) Uskon, että kaikesta huolimatta tämä vaatimus täyttyi tutkimuksessani melko 

mukavasti. Tutkittavat saivat perehtyä tutkimusraporttiin, eikä heiltä tullut siihen erityisiä kor-

jausehdotuksia; aivan kaikilta tosin en ehtinyt saada kommentteja tutkielmastani ennen sen pa-

lauttamista. Päiväkodin johtajan arvion mukaan olin onnistunut pääsemään tutkielmassani kris-

tillisen kasvatuksen ytimeen. Toki varmasti olisi päästy vieläkin syvemmälle kohteen ymmär-

tämiseen, jos minulla olisi ollut mahdollista viipyä kentällä pidempään. 

Etnografisen tutkimuksen luotettavuus ja teoreettinen arvo perustuvat tiheään kuvaamiseen, ei 

toistettavuuteen (Rantala, 2006, 255). Pyrkimyksenäni on tarjota tutkielmassani lukijalle elävä 
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kuva tutkimuspäiväkodista. Tiheällä kuvauksella tähtäsin puheen ja toiminnan merkityksen ku-

vaamiseen ja ymmärtämiseen kentän toimijoiden näkökulmasta (vrt. emt., 270–271). Kuvauk-

sen avulla se konteksti ja tilanne, jossa puhe ja toiminta esiintyivät, tuli näkyväksi. Laadulli-

sessa tutkimuksessa tarkkuudesta ei puhuta samassa merkityksessä kuin määrällisessä. Kuvaus 

on hyvä silloin, kun sitä on helppo ymmärtää (Kananen 2014, 27). Voi olla, että olen selostanut 

asioita liiankin yksityiskohtaisesti, jolloin tekstiä voi olla raskasta lukea. Tekstiä olisi ollut 

syytä paikoin tiivistää; toisaalta silloin olisi voitu kadottaa myös oleellista informaatiota. 

Tarkkuus on myös monipuolisuutta (Rantala, 2006, 268). Päiväkotikulttuurin kaltaisen, moni-

mutkaisen tutkimusongelman selvittämisessä triangulaatiosta oli apua. Triangulaatiolla tarkoi-

tetaan useamman eri näkökulman ottamista huomioon tutkittavaa ilmiötä tarkasteltaessa. 

Vaikka triangulaation soveltaminen tutkimuksessa ei ole ongelmatonta ja koko asian mielek-

kyyttä on myös epäilty, se on esitetty tutkimusoppaissa varsin yleisesti eräänä tutkimuksen luo-

tettavuuden varmistamiskeinona. Triangulaation päätyyppejä on Denzinin (1978) jaottelun mu-

kaan neljä: menetelmä-, aineisto-, tutkija- sekä teoriatriangulaatio. Tutkimuksessani olen hyö-

dyntänyt kahta ensin mainittua triangulaation muotoa. 

Menetelmätriangulaatiolla viitataan useiden tutkimusmenetelmien käyttöön tutkimuksente-

ossa. Etnografisessa tutkimuksessa menetelmätriangulaation voi katsoa olevan melkeinpä si-

säänrakennettuna, sillä tavallisesti aineistoa kerätään monin eri menetelmin. Tämä taas johtuu 

siitä, että etnografian tutkimuskohteet ovat sangen laaja-alaisia, kuten tässäkin tapauksessa. 

Vain yhdessä tiedonkeruumenetelmässä pitäytyminen ei välttämättä riitä antamaan tarpeeksi 

kattavasti tietoa, kun tavoitteena on saada hyvä ymmärrys ilmiöstä, jota ei tunneta ennestään. 

Yksi menetelmä kuvaa tutkimuskohdetta yhdestä näkökulmasta, toinen toisesta. Yhdessä ne 

auttavat saamaan ilmiöstä kokonaisvaltaisemman kuvan; sikäli kun eri menetelmien antamaa 

informaatiota voidaan yhdistää. Eteen tuleekin väistämättä kysymys, minkälaisiin tieteenfilo-

sofisiin lähtöoletuksiin valitut menetelmät kytkeytyvät ja voiko niiden avulla ylipäätään saa-

vuttaa yhteismitallista tietoa. (Eskola & Suoranta, 1998, 71–72.) 

Tässä tutkimuksessa menetelmätriangulaatio rajautui laadullisiin menetelmiin, ja näin ollen tut-

kimukseni jää niiden kiistelyiden ulkopuolelle, joita laadullisten ja määrällisten tutkimusmeto-

dien yhteensovittamisesta on käyty. Niiden perusteluiden nojalla, jotka luvussa 4.4 esitin, pidän 

haastattelu- ja havainnointimetodien yhteiskäyttöä tutkimusongelmani näkökulmasta tarkoituk-
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senmukaisena ratkaisuna. Molemmat soveltuvat tiedonkeruun muotoina etnografiseen tutki-

mukseen, niin myös dokumentit. Tutkimukseni tilanteessa ehkä suurempi kysymys onkin se, 

kuinka hyvin osasin käyttää valitsemiani menetelmiä. Vaikka perehdyin tutkimusmenetelmä-

kirjallisuuteen huolella, se ei muuta sitä tosiasiaa, että olin niin havainnoijan kuin haastatteli-

jankin roolissa ensikertalainen. Etnografinen lähestymistapa oli lisäksi varsin vaativa hallita. 

Toinen käyttämäni triangulaation muoto oli aineistotriangulaatio, jolla yleisesti ottaen voidaan 

tarkoittaa useiden aineistojen hyödyntämistä tutkimuksessa (esim. Eskola & Suoranta, 1998, 

69) tai vastausten keräämistä eri tiedonantajaryhmiltä (esim. Tuomi & Sarajärvi, 2011, 144). 

Tutkimuksessani yhdistelin erimuotoisia aineistoja päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelmasta 

haastatteludataan ja tutkijan kenttämuistiinpanoihin. Kaikki haastateltava-informantit työsken-

telivät varhaiskasvattajina lapsiryhmässä, mutta heidän koulutustaustansa vaihteli ja yksi kas-

vattajista puhui samanaikaisesti päiväkodin johtajan paikalta. Ideana aineistotriangulaatiossa 

oli verrata eri lähteistä peräisin olevaa tietoa tekemiini tulkintoihin sekä verrata lähteitä keske-

nään ja katsoa, tukevatko eri lähteistä saadut tulokset toisiaan (ks. ristiinvalidointi, esim. Syr-

jänen, 1996, 89–90). Tällä hain vahvistusta ilmiöstä esittämilleni väitteille. Runsaan todistus-

aineiston ajatellaan puhuvan tutkimustulosten ja tulkinnan paikkansapitävyyden puolesta. Jos 

esimerkiksi havaintoaineisto väittää muuta kuin haastattelut tai haastateltavat ovat keskenään 

eri linjoilla, ketä tutkijan pitäisi uskoa? Voivatko kaikki olla oikeassa? On hedelmällistä pohtia, 

mistä eroavuudet tai suoranaiset ristiriitaisuudet eri aineistojen välillä johtuvat tai mistä ne ker-

tovat. 

Tärkein lähtökohta triangulaation käytölle tutkimuksessani oli saada sen avulla monipuolinen 

kuva tutkimuskohteesta, mutta samalla katson sen myös lisäävän luotettavuutta. Kanasen 

(2014, 132) huomautus on silti aiheellinen: triangulaatio voi lisätä luotettavuutta, mutta myös 

virhemahdollisuuksia. Monien menetelmien ja aineistojen mukaan ottaminen voi enemminkin 

haitata ja hajauttaa tutkimusta sen sijaan, että se syventäisi ymmärrystä tutkittavasta kohteesta. 

Pyrkiessään kattavasti kuvaamaan tutkittavaa aihetta tutkija voi tosiasiassa jäädä samaisesta 

syystä pintatasolle: aineistoa on niin paljon ja monenlaista, ettei oikein mihinkään pysty tai ehdi 

syventyä kunnolla. Aineiston kerääminen vei aikaa ja voimia ja olennaisen hahmottaminen kai-

kesta aineistopaljoudesta kävi vaativammaksi. Perusteellisuuteni vuoksi minun oli kuitenkin 

vaikea rajata prosessia. 
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Aineistolähtöisyys tarkoitti tutkielmassani myös sitä, että teoria rakentui pitkälti tutkimustulok-

sista käsin eli pyrin rakentamaan teoriaosan niin, että se palvelisi hyvin empiriaa. Teoreettisen 

viitekehyksen arviointiin liittyy läheisesti arvio käytetystä lähdekirjallisuudesta ja sen relevant-

tiudesta. Olisin toivonut, että olisi löytynyt enemmän ja lähemmin aiheeseeni liittyviä tutki-

muksia ja tieteellisiä artikkeleita. Samaten vieraskielisen kirjallisuuden määrä olisi saanut olla 

suurempi. Kansainvälistä tutkimusta olisi voinut verrata mielenkiinnosta tähän työhön, mutta 

toisaalta tulokset eivät olisi olleet aivan vertailukelpoisia, sillä aiheen käsittely olisi edellyttänyt 

kyseisen maan kasvatusjärjestelmän ja hengellisen kentän tarkempaa kuvaamista. Oli harmil-

lista, että prosessin alussa hankkimani uudet lähteet eivät tutkielman valmistuessa enää olleet-

kaan niin uusia. Tästä seurasi tarve etsiä lisää uusia lähteitä ja perehtyä taas niihin, ja lähdelu-

ettelo kasvoi pituutta. 

Tutkimustiedolta saatetaan odottaa objektiivisuutta. Laadullisessa tutkimuksessa tutkijan läs-

näolo tutkimuksessaan on kuitenkin aivan ilmeinen. Tutkijaa on verrattu tutkimusvälineeseen 

(esim. Eskola & Suoranta, 1998, 211) – tämä siksi, että valinnat tapahtuvat tutkijan harkinnan 

pohjalta ja tutkija väistämättä suodattaa havainnot oman persoonansa ja elämänhistoriansa lä-

vitse. Olen tutkielmassani tuonut avoimesti ilmi roolini ja taustasitoumukseni tutkijana. Etno-

grafiassa tutkija on tutkimuskohteessa yhtä aikaa sekä sisä- että ulkopuolinen, subjekti ja ob-

jekti. Tutkimustyö edellytti osallistumisen ja analyyttisen etäännyttämisen vuorottelua (Lappa-

lainen, 2007b, 10). Yhtäältä tehtävänä oli pyrkiä asettumaan tutkittavan asemaan ja avoimeen 

vuorovaikutukseen. Toisaalta etäisyyden ottaminen kentän tapahtumista on nähty välttämättö-

mänä tutkimuksen luotettavuuden kannalta. (Rantala, 2006, 231–232.) Etnografisen tutkimuk-

sen yhtenä keskeisenä laatuvaatimuksena on pidetty refleksiivisyyttä tutkimuksenteon kaikissa 

vaiheissa (Lappalainen, 2007c, 78; Paloniemi & Collin, 2015, 221). Tutkimuksessani olen pyr-

kinyt huomioimaan ja kirjoittamaan auki reflektion eri tasoja: tutkijan itsereflektion, menetel-

miin, teorioihin ja käsitteisiin liittyvän metodologisen reflektion, tietoteoriaa ja tiedonintressiä 

koskevan epistemologisen reflektion sekä politiikkaan ja vallankäyttöön kytkeytyvän tutkimuk-

sen sitoumusten reflektion (ks. Rantala, 2006, 230). Tutkimuspäiväkirja on toiminut tutkimuk-

senteon ja oman oppimiseni reflektoinnin tärkeänä tukena, sillä sen avulla olen pystynyt doku-

mentoimaan tutkimusprosessia. 

Tutkija vaikuttaa kenttään ja kenttä tutkijaan. Tämä myös johtaa pohdintaan, miten muka-

naoloni kentällä aineistonkeruuvaiheessa vaikutti tutkimuskohteeseen ja aineistoon. Toisin sa-

noen: Onko saatu tieto luotettavaa? Tehtiinkö asioita eri tavalla kuin yleensä, kun olin tutkijana 
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paikalla? On hyvinkin mahdollista, että kasvattajat harkitsivat tekemisiään tavallista enemmän 

tietäessään, että heitä tarkkailtiin. Toisaalta olin oppinut tuntemaan tutkimuspäiväkodin arkea 

harjoitteluviikkojeni aikana, joten kasvattajat eivät voineet esittää minulle jotakin täysin muuta. 

Asia muistettiin myös haastatteluissa (”säähän oot ollu kans näkemässä tätä meiän arkea”). 

Uskon myös haastateltavien rehellisyyteen. En kuitenkaan pyri osoittamaan kasvattajien käsi-

tyksiä oikeiksi sinänsä (vrt. Salo, 2007, 243–244). Haastattelupuhe oli osin idealistista: kerrot-

tiin, mitä pidetään tavoiteltavana, miten asioiden pitäisi olla, miten niiden toivottiin olevan tai 

mikä tilanne oli ollut parhaimmassa tapauksessa. Siinä mielessä kuvauksen voi ajatella kaunis-

televan arkitodellisuutta. 

Niin kutsutussa representaation kriisissä epäily on kohdistunut siihen, voiko toisen ihmisen 

elämismaailmaa toinen koskaan todella ymmärtää. Kritiikkiä esittävät tutkijat ovat jakautuneet 

kysymyksen suhteen karkeasti ottaen kahteen leiriin. Ensimmäisen koulukunnan edustajat kat-

sovat ihmisten olevan jo kulttuuritaustojensakin vuoksi niin erilaisia, ettei yhteistä ymmärrystä 

voi mitenkään saavuttaa. Vain mahdollisimman samanlaisen taustan omaava henkilö ehkä voisi 

ymmärtää tutkittavia, jos hänkään. Toinen koulukunta puolestaan pitää etnografiaa mahdolli-

sena vain tutkijan ja tutkittavien tekemän tiiviin yhteistyön ja keskustelun tuloksena, mikä kui-

tenkin on usein vaikeaa toteuttaa käytännössä. (Opas, 2004, 158–159.) 

Tässä tutkielmassa katson kristillisen maailmankatsomuksen yhdistävän tärkeällä tavalla tutki-

muksen osapuolten ajattelua ja helpottavan siten toinen toisen ymmärtämistä. Meillä oli yhtei-

nen kieli. Tunsin diskurssin: ymmärsin, mitä lakihenkisyys merkitsee; tiesin, mihin kasvattaja 

viittaa sanoessaan, että anteeksiantamus on kristillisyyden perusta, tai mitä on kokea Pyhän 

Hengen läsnäolo tai Jumalan johdatus omassa elämässä. Useimmiten hahmotin puhutun asian 

taustalla olevan kontekstin. Uskon saaneeni tämän ansiosta enemmän irti haastatteluista. Toi-

saalta en tästä syystä myöskään huomannut kaikissa kohdin pyytää haastateltavia avaamaan 

käyttämiään käsitteitä tarkemmin, mikä olisi voinut tuoda arvokasta lisätietoa heidän ajattelus-

taan ja kokemuksistaan. Oma hengellinen taustani on evankelisluterilaisuudessa, ja tämä tausta 

sävyttää luonnollisesti myös tutkimuspäiväkodin kristillisyydestä tekemiäni tulkintoja, halusin 

sitä tai en. Onkin kiintoisa kysymys, miten joku muu, esimerkiksi ei-luterilainen tai ei-kristitty 

henkilö olisi tutkinut ja tulkinnut kristillistä päiväkotia. Olisiko erilainen vakaumus näkynyt 

jollakin tapaa tutkimuksessa? Olen varma, että olisi – mutta miten; siihen en pysty vastaamaan. 

Opas (2004, 169) kuitenkin väittää, ettei ulkopiiriläisten tekemä tutkimus ole sen objektiivi-

sempaa, eikä toisaalta sisäpiiriläistenkään tutkimus sen todempaa kuin muiden tutkimukset. 
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Puolueettomuusnäkökulma muistaen voisi tietysti kysyä, olinko oikea henkilö tutkimaan tätä 

aihetta. Olen ollut muutamia vuosia mukana toisella paikkakunnalla toimivassa kristillisen kas-

vatuksen työryhmässä (sittemmin yhdistyksessä), joka on suunnitellut kristillisen päiväkodin ja 

koulun perustamista paikkakunnalle. Siispä en periaatteessa ollut ”neutraali” osapuoli, vaan 

kristillisen päiväkodin puolella. Harvoin on niin, ettei tutkijalla olisi tutkimastaan asiasta min-

käänlaista mielipidettä. Yleensä opinnäytetyön tekijää myös kehotetaan valitsemaan tutkimus-

aihe, joka aidosti kiinnostaa itseä ja jonka kokee merkitykselliseksi. Oma kanta ei kuitenkaan 

saisi vaikuttaa tutkimustuloksiin. Toisaalta en tutkinutkaan, tarvitaanko kristillisiä päiväkoteja, 

vaan mikä on kristillinen päiväkoti. Pyrin olemaan kaikessa hyvin rehellinen ja kiinnittämään 

erityistä huomiota siihen, etten esitä asioita valikoidusti toivomassani valossa ja jätä kertomatta 

niitä seikkoja, jotka eivät miellytä itseäni. Asiaan perehtyminen myös yhdistystoiminnan muo-

dossa antoi taustaymmärrystä ja laajensi omaa katsantokulmaani ilmiöön. Tutkimuksen kautta 

sain asiantuntemusta, jota voin jakaa puolestaan kotipaikkakuntani hankkeessa. (Luottamuksel-

lista tietoa en tietenkään levittänyt eteenpäin.) Tutkimuspäiväkodissa tilanteeni koettiin esimer-

kiksi niin, että olimme ”samassa veneessä”, kuten yksi haastateltavista asian ilmaisi. Tämä 

luultavasti lisäsi luottamusta ja avoimuutta välillämme, minkä ansiosta sain ehkä syvempää ja 

aidompaa tietoa. Toisaalta tutulle haastattelijalle haastateltava voi innostua puhumaan asioista 

liiankin avoimesti, eikä ehkä haluaisi kaikkien kertomiensa asioiden tulevan julkisuuteen (Es-

kola & Suoranta, 1998, 94; Tolonen & Palmu, 2007, 101–102). Olenkin raportointivaiheessa 

tehnyt arviointia periaatteella, onko haastateltava kertonut asian minulle tutkijana vai tuttavana. 

Mielenkiinto tutkimusaihetta kohtaan sekä motivaatio tutkimusprojektin valmiiksi viemiseen 

säilyivät silloinkin, kun voimat olivat vähissä ja tuntui, etteivät taidot riitä. 

Tutkijan äänen kuuluminen läpi tutkimuksen sekä erityisesti tutkimuksen toteutuksesta kerto-

vassa luvussa minä-muodossa tapahtuva kerronta oli tietoinen valinta, jolla osoitan vastuuni 

tutkielman kirjoittajana ja tutkimuksen toteuttajana. Ajattelen, että olisi jopa harhaanjohtavaa 

kirjoittaa passiivissa; tutkijan rooli etnografisessa tutkimuksessa on kuitenkin niin suuri. Etno-

grafinen tieto on varsin tulkinnanvaraista, sillä tutkija tulkitsee siinä tutkittavien tekemiä tul-

kintoja, ja lopulta myös tutkielman lukija lukee ja tulkitsee tekstin. Subjektiivisuus voidaan 

nähdä myös rikkautena, sillä se paljastaa, miten monivivahteista arkielämä voikaan olla ja mi-

ten monella tavalla eri ihmiset voivat sitä tulkita. Tämänkin tutkielman voi ajatella olevan vain 

yksi kertomus. Toinen tutkija voisi nähdä asioita toisin, tehdä toisenlaisia tulkintoja ja kirjoittaa 

toisenlaisen kertomuksen. (Eskola & Suoranta, 1998, 103–104.) Jottei kertomukseni kuitenkaan 

olisi mielivaltainen, vaan vastaisi mahdollisimman paljon tutkimuspäiväkodin kokemuksia, 
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hain tutkimustuloksille ja tulkinnoille vahvistettavuutta (ks. Kananen, 2014, 142–143) anta-

malla tutkielmakäsikirjoituksen tutkimuspäiväkodin henkilökunnan luettavaksi ja arvioita-

vaksi. Kertomukseni on tutkimuspäiväkodin vahvistama ja sikäli luotettava. 

Tutkimuksen arviointiin liittyy myös kysymys tutkimustulosten yleispätevyydestä. Etnografista 

tutkimusta on kritisoitu heikosta yleistettävyydestä. Vaatimus yleistämisestä näyttäytyy laadul-

lisen tutkimuksen näkökulmasta yleisestikin ongelmallisena. Tässä tutkimuksessa tutkittavien 

määrä oli lisäksi pieni, joten yleistämisestä ei voida puhua ainakaan määrällisessä mielessä. 

Yleistämiskäsite voidaan kuitenkin ymmärtää myös perinteistä tilastollista yleistämistä laajem-

min. Tutkimustulosten ajatellaan olevan siirrettävissä mahdollisimman samankaltaiseen ympä-

ristöön (Tuomi & Sarajärvi, 2011, 138). Moilanen ja Räihä (2015, 70) ovat todenneet, että ih-

misten yksilöllisyydestä huolimatta merkityksenannot eivät välttämättä ole täysin yksilöllisiä. 

Onkin pohdittava, mitä yleistä ihmisten käsitykset tai kokemukset voivat saavuttaa (emt.). 

Yleistettävyyden kriteerinä voidaan pitää analyyttistä yleistämistä eli pyritään osoittamaan teo-

reettisten oletusten paikkansapitävyys, laajentamaan ja yleistämään teorioita sekä kytkemään 

tutkimustuloksia kirjallisuuteen (Syrjäläinen, 1996, 102–103). Syrjäläisen (1996, 102) mukaan 

etnografista tutkimusta voidaan pitää merkittävänä silloin, jos sen avulla löydetään sosiaalisen 

vuorovaikutuksen yleisiä lainalaisuuksia. Tutkimustulokset voivat myös kumuloitua ajan kulu-

essa, kun vastaavia tapauksia ilmenee lisää (emt.).  
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8 LOPPUPOHDINTOJA 

Tässä tutkielmassa olen tarkastellut kristillisyyden ilmenemistä tutkimuspäiväkodin toiminta-

kulttuurissa. Tutkimusmatkan lähestyessä loppuaan on aika koota yhteen tutkimuksen antia. 

Tässä päätösluvussa arvioin tutkimuksen merkitystä tutkimukseen osallistuneen kristillisen päi-

väkodin, muiden kristillisten päiväkotien, muiden päiväkotien sekä kasvatustieteen ja varhais-

kasvatuksen kannalta sekä esitän joitakin ajatuksia jatkotutkimukseen. Lopuksi kerron, mitä 

tämän tutkielman tekeminen on merkinnyt minulle tutkijana. 

Tarkennetaan katse aluksi siihen, mikä merkitys tällä tutkimuksella on ollut tai tulee olemaan 

tutkimuspäiväkodille. Haastattelujen jälkeen kyselin haastateltavilta, miten he olivat kokeneet 

haastattelun. Sain sen käsityksen, että he osallistuivat tutkimukseen ihan mielellään (”On ollu 

ihana, kun sää kyselet tämmösiä tärkeitä asioita.”). Havainnoinnin jälkeen vastaavanlainen pa-

lautekeskustelu jäi pitämättä. Tutkimushaastatteluiden välitön hyöty haastateltaville oli heidän 

itsensä mukaan siinä, että ”se pisti miettimään”, se ”herätti itseä” ja ”pysähdytti jopa”. Eräs 

haastateltavista tuumi, että oli hyvä aika ajoin järjestää hetkiä, joissa pohdiskella ja palauttaa 

mieleen näitä tutkimuspäiväkodin toiminnankin kannalta perustavia asioita. Vaikka kristillisyy-

den voisi sanoa olleen kasvattajilla syvällä sydämessä, sitä ei ollut aivan helppoa pukea sa-

noiksi. Kasvattajien ymmärrys kristillisyydestä sekä päiväkotikulttuurinsa tavoista saattoi li-

sääntyä, kun aihetta piti selostaa sanallisesti tutkijalle (ks. Vilkka, 2006, 53). Tutkimuksen 

avulla voitiinkin tehdä näkymätöntä näkyväksi ja paljastaa tavalliselta ja arkiselta tuntuva toi-

minta (Paloniemi & Collin, 2015, 208). 

Seuraavaksi voidaan miettiä, miksi päiväkoti osoitti halukkuuttaan yhteistyöhön ja minkälaisia 

odotuksia kasvattajilla ehkä oli tutkimuksen suhteen. Ainakin tutkimuksesta ilmaistiin olevan 

käytännön apua päiväkodille sen toiminnan kehittämiseksi. Ehkä tutkimukseni myös ajateltiin 

samalla oikaisevan vääriä, stereotyyppisiä käsityksiä kristillisestä päiväkodista ja hälventävän 

päiväkodin toimintakulttuuriin kohdistuvia ennakkoluuloja. Tutkimuspäiväkoti, vaikka nimet-

tömänä pysyttelikin, sai käytännöilleen ja näkemyksilleen tutkimuksen kautta lisää näkyvyyttä. 

Tutkielmani antaa monipuolisesti tietoa kristillisestä päiväkodista ja vastauksen monien van-

hempien esittämään kysymykseen, millä tavoin kristillisyys näkyy kristillisessä päiväkodissa. 

Tämä kysymys on hyvin keskeinen, kun mietitään, mistä kristillisessä päiväkodissa on kyse. 
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Etnografiselle tutkimukselle on ollut tyypillistä kriittinen ote, mikä on ilmennyt esimerkiksi 

valintana tutkia yhteiskunnassa jollakin tavalla alistetussa tai syrjityssä asemassa olevia ryhmiä 

sekä erilaisuuden ulottuvuuksia ja yhteenkietoutumisia. Tällaisen tutkimuksen kautta on tarkas-

teltu yhteiskunnallisten muutosten ja päätöksenteon seurauksia ihmisten elämässä sekä tehty 

näkyväksi heidän toimijuuttaan rajoittavia ja vastaavasti mahdollistavia käytäntöjä tai raken-

teita. (Lappalainen, 2007b, 11–12, 14; Lappalainen, 2007c, 67.) Kuvitelmani tutkimukseni yh-

teiskunnallisesta merkittävyydestä ovat varovaisia. Lähtökohtaisesti en ole lähtenyt tutkimaan 

kristillistä päiväkotia väärinymmärrettynä tai olemassaolostaan kamppailevana toimijana, 

vaikka kristillisten päiväkotien oikeutusta välillä yhteiskunnassa kyselläänkin. Tarkoituksenani 

ei myöskään ole ollut pitää puolustuspuhetta kristillisten päiväkotien verrattomasta paremmuu-

desta kaikkiin muihin päiväkoteihin nähden; olkoonkin, että henkilökohtaisesti näen niillä ole-

van tärkeän paikan yhteiskunnassa. Sen sijaan pyrin tutkimuksellani luomaan rehellisen ja tut-

kittavien kokemusta kunnioittavan kuvan kristillisen päiväkodin arjesta. Toivon, että tutkimuk-

seni tekee ymmärrettäväksi kristillisen päiväkodin kasvatuskulttuuria. 

Tutkielmaan tutustuminen tarjoaa kasvattajille tilaisuuden miettiä ja keskustella päiväkodin toi-

mintakulttuurista. Tutkimukseni ei ollut toimintatutkimusta, jossa olisin itse tutkijana puuttunut 

päiväkodin kehittämiseen käytännön tasolla, mutta tutkimukseni voi tarjota päiväkodin henki-

lökunnalle välineitä pohtia, arvioida ja mikä ettei myös kehittää käytäntöjään. Vaikutti siltä, 

että jo pelkästään tutkimukseen osallistuminen käynnisti kasvattajissa prosessin. Eräs haasta-

teltava esimerkiksi kertoi, että hänelle oli heti haastattelutilanteessa tullut mieleen ajatuksia, 

miten toimintaa voisi kehittää niin, että kristillisyys näkyisi enemmän. Haastattelujen virittä-

män keskustelun uskottiin jatkuvan päiväkodissa. Tutkimuksesta olisi kenties ollut vielä ny-

kyistä suurempi hyöty tutkimuspäiväkodille, mikäli se olisi valmistunut joutuisammin. Nyt esi-

merkiksi päiväkodin henkilökunta on ehtinyt osittain vaihtua. Jos nyt menisin tutkimuspäivä-

kotiin uudelleen havainnoimaan ja haastattelemaan, saattaisin huomata joidenkin asioiden 

muuttuneen, joidenkin pysyneen ennallaan. Antamani kuvaus ei ehkä pitäisikään enää kaikilta 

osin paikkaansa tai sitä voisi joutua täydentämään. Tämä ei tee turhaksi tekemääni työtä, etno-

grafia ei sinänsä vanhene. Tutkielmani vain kertoo, miltä kristillisyys tutkimuspäiväkodissa 

näytti silloin, kun minä tein tutkimusta. Uusi tutkimus puolestaan toisi ehkä näkyviin muutok-

sen, joka päiväkodissa on tapahtunut, ja toisaalta myös sen, mikä on ollut pysyvää. 

Tutkielman lukeminen voi olla hyödyksi myös muille kristillisille päiväkodeille, vaikkei tulok-

sia voikaan varsinaisesti yleistää koskemaan kaikkia kristillisiä päiväkoteja Suomessa. Pidän 
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silti mahdollisena, jopa todennäköisenä, että jos aihepiiriä tutkittaisiin lisää ja tutkimus ulotet-

taisiin useampiin päiväkoteihin, niiden väliltä löytyisi monia yhteisiä piirteitä. Väitän näin, 

koska kristillisillä päiväkodeilla on sama, kristillinen arvopohja, jonka pohjalta toimitaan. Eri 

päiväkodeissa voi olla kiintoisaa vertailla, minkälaisia yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia kysei-

sen päiväkodin ja tutkimuspäiväkodin toimintakulttuureiden välillä on havaittavissa. Ehkäpä 

muualla voidaan saada vinkkejä ja oppia jotakin tutkimuksen päiväkodilta. 

Ensimmäisten kristillisten päiväkotien tekemä pioneerityö on ollut valtava. Tulevilla päiväko-

deilla tulee olemaan tältä osin helpompaa, koska käytäntöjä on jo olemassa eikä kaikkea enää 

tarvitse rakentaa alusta pitäen tai opetella niin sanotusti kantapään kautta. Kristillisillä päivä-

kodeilla ja kouluilla on olemassa yhteistyöverkosto, jonka kautta pidetään yhteyttä ja jaetaan 

tietoa. Yhteistyöhön tullaan varmaankin panostamaan jatkossa yhä enemmän. Kristillisillä päi-

väkodeilla ei toistaiseksi ole ollut käytössään yhteistä varhaiskasvatussuunnitelmaa. Sellainen 

voisi olla hyvä kehittää. Tehty tutkimus tarjoaa kristillisille päiväkodeille avaimia laadun tar-

kasteluun sekä päiväkodin profiilin selkiyttämiseen. 

Tutkimustulosten sovellusalaa on mahdollista edelleen laajentaa muihinkin päiväkoteihin kuin 

kristillisiin. Esimerkiksi arvot ja ihmiskäsitys ovat aiheita, joita jokaisen kasvattajan olisi tar-

peellista pohtia työssään. Tutkimus voikin herätellä kasvattajia kiinnittämään aiempaa enem-

män huomiota kasvatuksen tavoitteisiin ja lähtökohtiin. Samalla voisi myös miettiä, miten ar-

vokkaat asiat tulisivat paremmin huomioiduksi päiväkodin arjessa. Onko esimerkiksi toiminta-

tavoissa kehitettävää? Elämme kiireenkeskeisessä ajassa. Viekö jokin vähemmän oleellinen 

asia liiaksi tilaa ja aikaa joltakin todella tärkeältä? Tuleeko lapsi kohdattua päivän aikana? 

Oman kasvattajuuden ja periaatteiden tiedostaminen, pohtiminen ja arvioiminen auttaa kasvat-

tajaa toimimaan ammatillisesti ja eettisesti. Toimintakulttuuri vaikuttaa merkittävällä tavalla 

varhaiskasvatuksen laatuun, joten sen merkityksestä on hyvä olla tietoinen ja arvioida käytän-

töjä. Arvoista ja toimintatavoista on tärkeä keskustella missä tahansa päiväkodissa ja näin luoda 

yhteistä toimintakulttuuria. (Ks. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2005, 16.) Kristillisen 

päiväkodin toimintakulttuuriin tutustuminen voi antaa aineksia yleiseen keskusteluun varhais-

kasvatuksen kehittämisestä. Kristillisellä päiväkodilla on osaamista, jota voidaan jakaa. Koh-

taamisen pedagogiikalla olisi varmasti enemmänkin annettavaa varhaiskasvatuksen käytäntöi-

hin ja kasvatuskeskusteluun, kuten varhaiskasvatuksen koulutukseen ja tutkimukseenkin. Esi-

merkiksi vaihtoehtopedagogiikkoihin perehdyttävillä yliopistokursseilla voisi hyvin käsitellä 

myös kristillistä päiväkotia, mikäli niin ei ole vielä tehty. 
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Siihen nähden, että kristillisiä päiväkoteja on Suomessa jo useita ja niitä on perustettu viime 

aikoina yhä enenevästi lisää, pidän hieman erikoisena, ettei aihepiiristä ole sen enempää kirjoi-

tettu tai tehty tutkimuksia. Mahdollisuuksia olisi monenlaisiin jatkotutkimuksiin. Tässä tutki-

muksessa on tullut esille monia laajoja teemoja, kuten yhteiskristillisyyteen ja monikulttuuri-

suuteen liittyvät kysymykset, kohtaamisen pedagogiikka käytännössä sekä kasvattajan rooli 

kristillisessä päiväkodissa. Näitä kutakin voitaisiin tutkia yksittäin omissa tutkimuksissaan, jol-

loin aiheen tarkastelussa voitaisiin edetä syvemmälle kuin mitä tässä tutkimuksessa on ollut 

mahdollista tehdä. Tämä tutkimus on kirjoitettu kasvattajien näkökulmasta. Tärkeää olisi tehdä 

myös lasten ja vanhempien näkökulmat huomaavaa tutkimusta. Voisi selvittää, millä tavoin 

kristillinen päiväkoti tukee lapsen minuuden kasvua ja kehitystä tai miten kasvatuskumppanuus 

toimii kristillisessä päiväkodissa. Laaja, mutta varmasti kiintoisa aihe olisi tarkastella kristillisiä 

päiväkoteja ja kouluja yhdessä. Kristillistä päiväkotia voisi myös tarkastella rinnan niin sano-

tusti tavallisen päiväkodin kanssa tai verrata suomalaista kristillistä päiväkotia jossakin toisessa 

maassa toimivaan kristilliseen päiväkotiin. Tutkimukseni on painottunut siihen, miltä tutkimus-

päiväkodin kristillisyys näyttää kasvatuksen näkökulmasta. Esiin on noussut myös kysymyksiä, 

joita voisi syventää teologisen tutkimuksen viitekehyksestä käsin. Kristillistä päiväkotia käsit-

televälle tutkimukselle on näin ollen kysyntää ja edellytyksiä myös vastedes. Luulen myös, että 

yhteiskunnallinen keskustelu katsomuksellisista päiväkodeista tulee lisääntymään lähivuosina. 

Samana vuonna, kun tämä tutkielma valmistui, Suomi täyttää 100 vuotta ja on myös uskonpuh-

distuksen juhlavuosi. Onkin siis sopiva ajankohta katsoa sekä meno- että tulosuuntaan ja kysyä, 

mikä merkitys kristillisyydellä on itselle, mikä merkitys sillä on ja on ollut Suomelle. Minkä-

laista tulevaisuutta haluamme osaltamme olla rakentamassa tuleville sukupolville? 

Tämän pitkään kestäneen tutkimustaipaleen varrelle on mahtunut monenlaisia vaiheita, hetkiä 

ja tunnelmia. Olen saanut oppia valtavasti uusia asioita kristillisistä päiväkodeista, maailman-

katsomuksen, ihmiskäsityksen ja arvojen merkityksestä kasvattajan työssä, etnografiasta ja tut-

kimuksen tekemisestä. Ennen kaikkea tämä on kuitenkin ollut tutkimusmatka omaan itseeni. 

Kulkemani tie ei ole ollut helpoin tie valmistumiseen, mutta kokemuksena erittäin kasvattava. 

Uudistuneena ja vahvistuneena olen valmis vastaamaan elämän kutsuun ja luottamaan, että se 

kantaa siivetöntäkin lintua.  
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LIITE 1. Haastattelukutsu sekä teemahaastattelurunko 

 

22.5.2013 

 

 

Hyvä kristillisen päiväkodin kasvattaja, 

 

Opiskelen varhaiskasvatusta Oulun yliopistossa. Teen pro gradu -tutkielmaa kristillisen päiväkodin 

kasvatuskulttuurista ja arvoperustasta. Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää, miten kristillinen ar-

vomaailma ilmenee päiväkodin arjessa ja minkälaiset puitteet kristillisyys luo kasvatustyölle. Kerään 

tutkimusaineistoni haastattelemalla kristillisen päiväkodin kasvatusvastuussa olevaa henkilökuntaa. 

Haluaisitko Sinä olla mukana tutkimuksessa ja jakaa arvokasta tietämystäsi kristillisestä kas-

vatuksesta? 

 

Haastattelut toteutetaan yksilöhaastatteluina kristillisellä päiväkodilla viikolla 22. Voit tutustua jo 

edeltä käsin oheiseen haastattelurunkoon ja tehdä halutessasi itsellesi muistiinpanoja otettavaksi mu-

kaan haastatteluun. Esitän haastattelutilanteessa mahdollisesti tarkentavia lisäkysymyksiä. Yhteen 

haastatteluun varataan aikaa noin tunti. Nauhoitan haastattelut ja litteroin ne tekstimuotoon aineiston 

analysointia varten. Haastatteluvastaukset tulevat ainoastaan tutkimuskäyttöön. Käsittelen aineistoa 

ehdottoman luottamuksellisesti, eikä haastateltavan henkilöllisyys tule esille tutkimuksessa. 

 

Pro gradu -tutkielmani ohjaa yliopistonlehtori KT, TM Markku Salakka (markku.salakka@oulu.fi) 

Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnasta. Tutkimukseni on tarkoitus valmistua keväällä 

2014. Haastatteluun osallistuvilla on mahdollisuus tutustua gradukäsikirjoitukseen ja kommentoida 

sitä ennen tutkimuksen julkaisemista. 

 

Mikäli mieleesi herää kysymyksiä tutkimukseen liittyen, voit olla yhteydessä minuun. 

 

 

Ystävällisin terveisin: 

 

Suvi-Anne Saarivesi, KK (Lto) 

suvianne@paju.oulu.fi 

(Haastattelukysymykset ovat seuraavalla sivulla.)  



 

 

Haastattelurunko/-kysymykset päiväkodin henkilökunnalle 

 

 

1. Kerro aluksi hieman itsestäsi. 

 

2. Mitä tarkoittaa mielestäsi kristillinen kasvatus? 

 

3. Kuvaile päiväkodin päiväjärjestystä ja viikko-ohjelmaa. 

- Mitä asioita pidät juuri tälle päiväkodille tyypillisinä tunnuspiirteinä? 

 

4. Miten päiväkodin leikki- ja oppimisympäristössä on havaittavissa, että kyseessä on kris-

tillinen päiväkoti? 

 

5. Millä tavoin kristillisyys on esillä päiväkodin arjessa ja juhla-aikoina? 

 

6. Miten huomioit kristillisen kasvatuksen ohjatussa toiminnassa ja suunnittelussa? 

- Minkälaisia kasvatusmenetelmiä tai toimintatapoja käytät? 

- Mitä sisältöjä valitset ja miksi? 

 

7. Miten kristillinen maailmankatsomus ja arvomaailma ovat läsnä kasvatuksessa sekä 

suhtautumisessa lapseen? 

- Minkälaisia kasvatusperiaatteita ja -päämääriä sinulla on? 

- Mitä asioita pidät tärkeinä kasvatustyössä ja lapsen kohtaamisessa? 

 

8. Miten kuvailisit henkilökunnan keskinäistä vuorovaikutusta? 

 

9. Miten ja missä asioissa yhteiskristillisyys toteutuu päiväkodissa? 

 

10. Minkälaista yhteistyötä vanhempien kanssa tehdään kristilliseen kasvatukseen liitty-

vissä kysymyksissä? 

 

11. (Kysymys 11 on jätetty tästä pois päiväkodin tunnistamismahdollisuuden vuoksi.) 

 

12. Mikä paikka tai tehtävä kristillisillä päiväkodeilla on mielestäsi suomalaisessa yhteis-

kunnassa? Minkälaisena näet kristillisten päiväkotien tulevaisuuden? 


