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Esipuhe 
 

Olin iloisesti yllättynyt, miten helppoa toiminnan suunnittelu lopulta oli, kun pääsi sen aja-
tuksen yli, että: ”Apua, miten toteutan katsomuskasvatusta!” Oivallus itselle oli se, ettei 
aihetta ole tarkoitus koulumaisesti opettaa lapsille, vaan myös katsomuskasvatuksessa 
työtapa on tutkiva, ihmettelevä ja pohtiva. Lasten kanssa voi uskaltautua ihmettelemään 
eikä valmiita vastauksia tarvitse olla.  

Opiskelija 
 

Tervetuloa tutkimusmatkalle katsomusten maailmaan!  

Uusien opetussuunnitelman perusteiden myötä varhaiskasvatuksen kentällä on noussut esiin 
tarve moniääniselle katsomuskasvatusmateriaalille. Monet työntekijät ja alan opiskelijat ovat toi-
voneet tukea ja ideoita katsomuskasvatuksen toteuttamiseen. Lisäksi on toivottu, että materiaa-
leissa huomioitaisiin lapsiryhmän ja perheiden katsomuksellinen moninaisuus. Tämä materiaali 
pyrkii vastaamaan näihin tarpeisiin. Monikatsomuksellisuus, moniäänisyys, kokemuksellisuus, 
lapsilähtöisyys, osallisuus ja leikki sekä katsomuskasvatuksen integroituminen päiväkodin peda-
gogiseen toimintaan ovat materiaalin keskeisiä periaatteita.  

Materiaali koostuu Helsingin yliopiston varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoiden laatimista 
työskentelysuunnitelmista Eettisen kasvatuksen ja katsomuskasvatuksen pedagogiikka -kurs-
silla vuonna 2020. Materiaaliin on lisäksi valittu mukaan muutamia vuonna 2019 samalla kurssilla 
laadittuja suunnitelmia.  

Mukaan valitut suunnitelmat on kokeiltu 
lapsiryhmillä tai esitelty kurssin opiskelijoille 
kurssin päätteeksi järjestetyillä eettisen- ja 
katsomuskasvatuksen messuilla. Myös lap-
set ja yhteistyöpäiväkotien henkilöstö ovat 
osallistuneet joidenkin työskentelyjen arvi-
ointiin.  

 
Opiskelijoiden suunnitelmia on muokattu ja niitä on toimitettu materiaalissa julkaistavaan muo-
toon. Materiaaliin on lisäksi koottu ideoita jatkotyöskentelyyn sekä kirjallisuus-, musiikki- ja link-
kivinkkejä. Alkuperäisen suunnitelman laatineiden opiskelijoiden nimet on mainittu kunkin suun-
nitelman yhteydessä.  

Lämpimät kiitokset opiskelijoille sekä helsinkiläisille yhteistyöpäiväkotien lapsille ja henkilöstölle. 
Tämä materiaali ei olisi syntynyt ilman teitä!  
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Kiitos materiaalia kommentoineille eri katsomusten edustajille ja muille asiantuntijoille. Anta-
manne palaute on ollut arvokasta ajatellen erityisesti materiaalin katsomuksellista moniääni-
syyttä. Meille on tärkeää, että katsomusyhteisöjen edustajat voivat tunnistaa oman traditionsa 
materiaalista. Kiitos Rebecca Hasenson, Karoliina Juhola, Raili Keränen-Pantsu, Mina Khan, 
Aino-Elina Kilpeläinen, Dani Lahtinen, Isra Lehtinen, Kaarina Lyhykäinen, Miriam Schwartz ja 
Osmo Vartiainen.  

Kiitos TT, TaM Johanna Vilja-Mantereelle ja KM, varhaiskasvatuksen opettaja Sanna Yli-Koski-
Mustoselle varhaiskasvatuksen ja taidekasvatuksen asiantuntemuksesta toimitustyön aikana. 

Kiitos varhaiskasvatuksen dosentti ja yliopistonlehtori Jonna Kankaalle pedagogisesta analyy-
sista, jonka hän teki tästä materiaalista. Analyysin voi lukea tästä materiaalista.  

Tähän materiaaliin on pyritty valitsemaan työskentelysuunnitelmia, joiden avulla katsomusten 
moninaisuutta ja erilaisia näkökulmia voidaan ilmentää lapsiryhmässä. Mukaan on liitetty myös 
saamelaisuutta ja romanikulttuuria käsittelevät työskentelyt, jolla on haluttu huomioida kahden 
kulttuurivähemmistön merkitys moninaiselle suomalaiselle kulttuuriperinnölle; kulttuurit, kielet ja 
katsomukset ovat usein yhteen kietoutuneita. Lisäksi työskentelyissä on kiinnitetty huomiota us-
konnottomuuteen yhtenä katsomuksena uskonnollisten katsomusten rinnalla.  

Työskentelyjen yhteydessä on tärkeää luoda siltoja erilaisiin tapoihin ja traditioihin, myös uskon-
nottomaan tapakulttuuriin. Toisaalta henkilöstön on hyvä tunnistaa erilaisia valtasuhteita enem-
mistö- ja vähemmistökatsomusten välillä. Valtasuhteet voivat ilmentää toisaalta henkilöstön omia 
asenteita ja arvoja, toisaalta median kautta korostuvaa sekulaarinormatiivisuutta, jossa uskon-
nolliset katsomukset pyritään sivuuttamaan. Tämä voi varhaiskasvatuksessa näyttäytyä pyrki-
myksenä näennäisneutraaliin “uskonnottomaan kulttuuriin” tai korostuneen kristilliseen “suoma-
laiseen kulttuuriin”. Opetussuunnitelman perusteet kuitenkin ohjaavat moninaisuuden myöntei-
seen huomioimiseen osana kieli-, katsomus- ja kulttuuritietoista varhaiskasvatusta yhdessä suo-
malaisen kulttuuriperinteen vaalimisen ja sen uusintamisen kanssa. 

Katsomusten maailma on moninainen. Tämä materiaali ei luonnollisestikaan voi vastata kaikkiin 
kysymyksiin liittyen erilaisiin katsomuksiin. Pedagogisista syistä aiheisiin on jouduttu tekemään 
yksinkertaistuksia; kaikki perspektiivit eivät tule työskentelyissä esille eikä vertailua erilaisiin kat-
somuksiin voida aina tehdä. Luotamme materiaalia käyttävien ammatilliseen osaamiseen ja in-
tentioon tuoda asiat esille moninäkökulmaisesti. Kannustamme varhaiskasvatuksen henkilöstöä 
etsimään itse lisää tietoa työskentelyjen aiheina olevista teemoista ja katsomuksista sekä hyö-
dyntämään lasten huoltajia tiedonlähteenä heidän katsomusperinteensä ilmentämiseen liittyen. 

Lisäksi on tärkeä huomioida, että varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen katsomuskasvatus on eri 
asia kuin koulun katsomusopetus (uskonto ja elämänkatsomustieto). Katsomuskasvatus ja siinä 
hyödynnettävät pedagogiset menetelmät pohjautuvat varhaiskasvatustieteeseen. Tämän mate-
riaalin työskentelyt kunnioittavatkin pienen lapsen tapaa oppia leikkien, liikkuen, tutkien, erilaisia 
tehtäviä tehden, itseään ilmaisten sekä taiteisiin perustuvassa toiminnassa yhdessä koko lapsi-
ryhmän kanssa, kuten opetussuunnitelman perusteet linjaavat. Katsomuskasvatusta ei siis tule 
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verrata koulun katsomusopetukseen, sen sisältöihin ja siellä käytettäviin opetusmateriaaleihin tai 
opetusmenetelmiin. 

Tämä materiaali on tehty Monikatsomukselliset oppimisen tilat varhaiskasvatuksessa –hank-
keessa. Hanke on opettajankoulutuksen tutkimus- ja kehittämishanke, jonka rahoittajana on 
Opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeessa tutkittiin varhaiskasvatuksen opettajan ja opettajaksi 
opiskelevien katsomuskasvatukseen liittyvää ammatillisuutta. Hankkeessa kehitettiin katsomus-
kasvatusta ja sen toimintaympäristöjä tilan ja tilallisuuden pedagogiikan näkökulmasta. Hank-
keessa tila ymmärrettiin paitsi konkreettisena oppimisympäristönä, myös vertauskuvallisesti il-
mapiirinä ja arjen käytänteinä sekä teoreettisena, käsitteellisenä ja henkisenä tilana, jossa mo-
ninäkökulmaisuus, monikatsomuksellisuus ja moniäänisyys on mahdollista. Materiaali on osa TM 
Laura Hytin Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä.  

Tehdään tilaa katsomuskasvatukselle.  

Tervetuloa tutkimusmatkalle katsomuskasvatuksen maailmaan yhdessä lasten kanssa! 

 

Helsingissä lapsen oikeuksien päivänä 20.11.2021  

Laura Hytti, Silja Lamminmäki-Vartia ja Saila Poulter  
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Katsomuskasvatuksen pedagogiikka –  
analyyttista pohdintaa materiaalista  
 
Kirjoittaja: Jonna Kangas, Varhaiskasvatuksen dosentti, yliopistonlehtori,  
Helsingin yliopisto 
 

Tutkimusmatkoja katsomusten maailmaan -materiaali noudattaa suomalaisen varhaiskasvatuk-
sen pedagogisia toimintatapoja ja toimintakulttuuria. Sitä ohjaavat varhaiskasvatussuunnitelman 
perusteet (OPH 2018), varhaiskasvatuksen laatuindikaattorit (Vlasov ym. 2019) sekä varhais-
kasvatuslaki (504/49) ja YK:n lapsen oikeuksien sopimus (1989). Nimensä mukaisesti Tutkimus-
matkoja katsomusten maailmaan johdattaa lukijansa varhaiskasvatuksen pedagogisille poluille 
tarkastelemaan, ihmettelemään, pysähtymään, työstämään sekä arvioimaan ja reflektoimaan op-
pimisympäristöjä, vuorovaikutusta, kasvatuksen arvoja sekä kokemuksia moninaisuudesta. 

Varhaiskasvatus voidaan ymmärtää rakentuvina ja kehkeytyvinä polkuina yhteiskuntamme mo-
ninaisessa ja alati muuttuvassa ympäristössä. Polun metaforaa pedagogiikkaa kuvaamaan on 
käytetty muun muassa tutkimuksissa lasten osallisuuden ja leikin mahdollisuuksista ja esteistä 
(esim. Kangas ja Brotherus 2017). Tutkimusmatka on polku, jossa tarvitaan uteliaan mielen li-
säksi vahvaa pedagogista ymmärrystä ja halua kohdata ja ymmärtää vastaan tulevia, usein vai-
keita ja moniselitteisiä ilmiöitä. Tarvitaan siis pedagoginen taskulamppu näyttämään tietä, valai-
semaan haastavia mutkia ja näyttämään tie ulos umpikujista. Parhaimmillaan se on konkreetti-
nen työkalu, jolla tämän teoksen toimittajien mukaan ”edistetään suvaitsevaisuutta ja rauhaa”.   

Materiaalin tekstit ja työskentelyt kuvaavat katsomuskasvatuksen kenttää laajasti ja moninai-
sesti. Mitään katsomusta tai tapaa nähdä maailma ei nosteta toisen yläpuolelle, mutta toisaalta 
kaikkien – lasten ja henkilöstön – arvoille on tilaa. Tämä on katsomuskasvatuksen pedagoginen 
lähtökohta: Ollakseen turvallista ja herättääkseen kokemuksia luottamuksesta ja yhteisöllisyy-
destä katsomuskasvatus ei pedagogisesti lähde liikkeelle katsomusten eroista vaan yhteyksistä, 
yhteisistä kokemuksista ja yhteisöllisestä osallisuudesta.   

Katsomuskasvatus on pedagogisesti luonteeltaan yhteisöllisyyden kokemusta ja osallisuuden 
pedagogista näkökulmaa korostavaa. Pedagogisilla näkökulmilla ymmärretään usein van Oersin 
(2008) luomat ja Fleerin (2010) edelleen varhaiskasvatukseen kehittämät neljä erilaista tapaa 
ymmärtää oppiminen, opettaminen ja vuorovaikutus. Pedagogiset näkökulmat ovat 1) Suoritus-
keskeinen, jossa lapset suorittavat ja oppivat ulkomuistista etukäteen valitut sisällöt, 2) Merkityk-
siä rakentava, jossa etukäteen valitut sisällöt työstetään yhdessä merkityksellisiksi lapsen elä-
mään, 3) Yhteisöllisyyttä ja kuulumisen kokemusta tukeva, jossa oppiminen on jaettua ja tukee 
lasten hyvinvointia ja turvallisuuden tunnetta sekä 4) Demokraattista osallistumista edistävä, 
jossa lapset oppivat vaikuttamaan ja olemaan osallisia.  
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Suomalainen varhaiskasvatus edustaa näistä kahta jälkimmäistä ja sen vuoksi myös katsomus-
kasvatuksen tulee sisällöllisesti sekä menetelmällisesti tukea lasten yhteisöllisyyttä, ryhmähen-
keä, yhteenkuulumisen kokemuksia sekä osallisuutta. Tämä tekee varhaiskasvatuksen katso-
muskasvatuksesta haastavaa, sillä varhaiskasvatuksen henkilöstön oma kokemusmaailma tai 
muistot kouluaikojen katsomusopetuksesta saattavat olla moninaistuvan yhteiskuntamme 
kanssa ristiriitaisia. Siinä missä lapsille kaikki katsomukset ovat uusia, uteliaisuutta herättäviä, 
ihmeellisiä ja kiinnostavia, on työntekijöillä usein muutama tutumpi ja arkisempi katsomus, jolloin 
meille uudet ja vieraammat herättävät huolta ja epävarmuutta. Henkilöstön omat kasvatuksen 
arvot ja niiden taustalla vaikuttavat lapsi- ja ihmiskäsitykset onkin hyvä ottaa reflektion kohteeksi 
ja pyrkiä tiedostamaan toisaalta oman elämän arkipäivää olevat katsomukset (jotta niidenkin ih-
mettelylle ja ihastelulle jää tilaa pedagogiikassa) että ne vieraammat (jotta emme reagoisi peläten 
tai vältellen, vaan antaisimme tilaa lasten kysymyksille ja toiminnalle). Tutkimusmatkoja katso-
musten maailmaan -materiaalin toimittajat muistuttavat, että milloin sisällöt ovat vieraampia ja 
henkilöstö kokee niiden suhteen epävarmuutta, on tärkeää turvautua laadukkaisiin pedagogisiin 
toimintatapoihin ja menetelmiin.   

Varhaiskasvatuksen perusta on toimintavuosi, jota usein suunnitellaan erilaisten vuosisuunnitel-
mien ja toimintasuunnitelmien avulla. Katsomuskasvatus sulautuu tämän vuoksi helposti suunni-
telmiin, sillä kaikkiin katsomuksiin kuuluu sekä vuoden kiertoon, että ihmiselämään liittyviä tois-
tuvia perinteitä, tapoja ja merkityksiä. Näiden tarkasteleminen ja pedagoginen käsittely vuoden 
aikana ei ole yksinomaan katsomuskasvatuksen pedagogiikkaa, vaan liittyy laajemmin varhais-
kasvatussuunnitelman laaja-alaiseen osaamiseen, kuten kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus 
ja ilmaisu, monilukutaitoon sekä osallisuuteen ja vaikuttamiseen. Kulttuurisen osaamisen laaja-
alaiset tavoitteet liittyvät katsomuskasvatuksen pedagogiikassa erityisesti kulttuurisen identitee-
tin tarkasteluun ja luomiseen. Kulttuurisena paikkana varhaiskasvatus on kohtaamisen ja vuoro-
vaikutuksen tila. Siellä yhteisöllisen toiminnan kautta lapsen kulttuurinen identiteetti laajenee ja 
rakentuu suhteessa ympäröiviin mikro- ja makrokulttuureihin (Kangas, Lastikka & Karlsson 
2021).  

Taidekasvatus ja ilmaisu on nostettu tämän oppaan esimerkeissä keskiöön ja ne antavat katso-
muskasvatuksessa tilaa tutkia yhteisiä kysymyksiä elämään, olemassaoloon, traditioihin ja vuo-
den kiertoon liittyen. Katsomuskasvatus sisältää pedagogisesti myös monia mahdollisuuksia mo-
nilukutaitoon, kuten katsomuksiin liittyvien symbolien tarkastelua ja tulkintaa sekä laajempien 
traditioiden kuvalliseen, musiikilliseen, ja toiminnalliseen puoliin perehtymistä, kuten monissa tä-
män oppaan tuokioissa havainnollistetaan. Ilman monilukutaitoa oma ymmärrys ja ajattelu kat-
somuksista, traditioista ja jopa toisista ihmisistä korvautuu väärinkäsityksillä ja uskomuksilla ja 
maailmankuvan kehittyminen jää ohueksi (Kangas, Lastikka & Karlsson 2021). Katsomuskasva-
tus rakentuu pedagogisesti myös osallisuuden ja vaikuttamisen laaja-alaisen osaamisen sisään. 
Monissa tämän materiaalin toiminnallisissa esimerkeissä pysähdytään lasten kokemusten ää-
relle ja tarjotaan lapsille mahdollisuuksia harjoitella turvallisessa yhteisössä mielipiteiden muo-
dostamista, niiden ilmaisemista sekä toisten ajatusten kuuntelemista ja kunnioittamista. Varhais-
kasvatuksen pedagogiikassa osallisuudella tarkoitetaan lapsen vaikutusmahdollisuuksia itselle 
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tärkeisiin asioihin ja toimintaan. Osallisuudessa on perimmiltään kysymys kuulluksi tulemisesta 
ja kokemuksesta kuulumisesta yhteisöön ja siitä, että on tärkeä ja merkityksellinen omana itse-
nään (Kangas 2016).  

Pedagogiikan keskiössä on leikki, joka on paitsi toimintamuoto, myös lasten luontainen vuoro-
vaikutuksen ja mielikuvittelun väline. Kuten materiaalin toimittajat summaavat: ”Varhaiskasvatus-
ikäinen lapsi oppii leikin kautta, minkä vuoksi leikillä on keskeinen merkitys katsomuskasvatuk-
sessa.” Leikin menetelmiä ja leikkimaailmoja hyödynnetään tämän teoksen pedagogisissa toi-
mintatuokioissa paljon. Varhaiskasvatuksen henkilöstön on tärkeää antaa tilaa myös lasten oma-
ehtoiselle leikille, jonka kautta yhteisiä kokemuksia tai toiminnassa tutustuttuja katsomuksia, nii-
den symboleja ja välineitä sekä tarinoita tarkastellaan. Lapset tulkitsevat ja uusintavat koke-
maansa (Corsaro 2011) ja leikin prosesseissa voi tulla esille ristiriitoja, jotka henkilöstö kokee 
haastavina, jopa loukkaavina. Leikeissä esiintyy myös synkkiä teemoja kuten hautajaisia, kuole-
maa ja pahaa oloa, mutta leikin kautta näiden teemojen käsittely on lapselle turvallista ja lapset 
voimaantuvat käsittelemään tuntematonta itselleen sopivalla tasolla. Leikin kautta lapset saavat 
mahdollisuuksia tarkastella erilaisia katsomuksia, rakentaa yhteisöllisyyttä ja ratkaista ristiriitoja 
mielikuvituksen voimalla (Kangas 2020). Parhaimmillaan leikki siis todella toteuttaa katsomus-
kasvatuksen perusperiaatetta ja edistää suvaitsevaisuutta ja rauhaa yhteiskunnassa ja erilaisten 
ryhmien välillä.  

Suomalaista varhaiskasvatusta määrittää moninaistuva yhteiskunta. Varhaiskasvatusyhteisö 
koostuu ihmisistä, joilla on monenlaisia taustoja, katsomuksia, näkemyksiä ja rooleja. Nämä mo-
ninaisuudet tekevät jokaisesta ihmisestä erityisen ja ainutlaatuisen. Varhaiskasvatuksen arvot ja 
tavoitteet, jotka on määritelty sekä varhaiskasvatuslaissa että varhaiskasvatussuunnitelman pe-
rusteissa (2018), edellyttävät henkilöstöltä arvostavaa ja kunnioittavaa suhtautumista moninai-
suuteen (Kangas, Lastikka & Karlsson 2021).  
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Johdanto 
 

Sain tuokiosuunnitelmaa tehdessä ahaa-elämyksen siitä, kuinka yksinkertaisesti katso-
muskasvatusta saa sisällytettyä toimintaan. Opettajan ei tarvitse olla uskonnon asiantun-
tija eikä hänen tarvitse tietää kaikkiin kysymyksiin vastausta. Lasten kanssa voidaan yh-
dessä ihmetellä ja tutkia. 

Opiskelija 

 

Jokaisella varhaiskasvatuksessa olevalla lapsella on oikeus saada laadukasta, yleissivistävää ja 
monipuolista katsomuskasvatusta, jossa hän pääsee tutustumaan oman ryhmänsä ja lähipiirinsä 
uskonnollisiin ja uskonnottomiin katsomuksiin ja saa mahdollisuuden pohtia elämän suuria kysy-
myksiä. Lapsen oikeus omaan kieleen, kulttuuriin ja katsomukseen mainitaan YK:n lapsen oi-
keuksien sopimuksessa.  

Suomalainen yhteiskunta on muuttunut sekulaarimmaksi, kulttuurisesti moninaisemmaksi, mo-
niuskontoisemmaksi ja moniäänisemmäksi. Tämä näkyy lasten arjessa, ja sen tulisi näkyä myös 
varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksessa. Uskontoihin ja muihin katsomuksiin liittyvä sa-
nasto, kieli ja käsitteet eivät ole kaikille lapsille tuttuja, eikä kaikilla lapsilla ole kokemusperäistä 
tietoa uskonnosta. Varhaiskasvattajan yhtenä tehtävänä onkin antaa lapsille katsomuksiin liittyen 
sanat, kieli ja käsitteet, joilla lapset voivat tutkia ympäröivää maailmaa, pohtia ja sanoittaa elämän 
suuria kysymyksiä ja ilmaista katsomuksellista identiteettiään.  

Laadukas katsomuskasvatus tarjoaa kokemuksia, katsomuksellisia tarjoumia ja laajan näkökul-
man monimuotoiseen maailmaan kaikille lapsille perhetaustasta riippumatta. Se ruokkii lapsen 
ajattelua, mielikuvitusta ja uteliaisuutta sekä tukee monilukutaidon kehittymistä. Varhaiskasva-
tuksessa lapsi voi huomata, että on monia tapoja katsoa maailmaa, ja hänelle mahdollistetaan 
toisten ja toiseuden kohtaaminen sekä dialogiin osallistuminen. Erilaisten katsomusten tunte-
mista voidaankin pitää nykypäivänä kansalaistaitona. 

Myös uskonnottomuus on katsomus. Se ei ole yksi yhtenäinen katsomuksensa, vaan se sisältää 
laajan kirjon erilaisia tapoja ja katsantoja. Toistaiseksi uskonnottomuuden käsittelyyn lasten 
kanssa on varsin vähän valmiita materiaaleja. Varhaiskasvatuksessa on tärkeää keskustella 
myös uskonnottomien perheiden kanssa siitä, miten heidän oma ainutlaatuinen katsomuksensa 
tulisi osaksi lapsiryhmässä toteutettavaa katsomuskasvatusta. Lisäksi on tärkeää huomioida us-
konnottomuus yhdenvertaisesti muiden katsomusten rinnalla ja kuljettaa sen moninaisia, usein 
perhekohtaisia näkökulmia mukana erilaisista katsomuksista puhuttaessa. 

Laadukkaasti toteutettu, lapsilähtöinen ja osallistava katsomuskasvatus tukee lapsen kokonais-
valtaista kasvua, kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Kulttuurisesti kestävässä varhaiskasvatuk-
sessa katsomukset ovat luonnollinen osa ihmiselämää. Uskontoja ja muita katsomuksia tulee 
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käsitellä varhaiskasvatuksessa yhdenvertaisesti ja kokonaisvaltaisesti, kuten muitakin opetus-
suunnitelman perusteissa ilmeneviä tiedon- ja taidonaloja. Näin lapsille annetaan valmiuksia vä-
hitellen ymmärtää ja arvioida kriittisestikin maailmaa ja sen ilmiöitä ympärillään, rohkaistaan heitä 
kysymään ja kyseenalaistamaan sekä pohtimaan omaa identiteettiään, katsomustaan ja arvo-
maailmaansa suhteessa niihin. Katsomuskasvatus voi opettaa toisin ajattelun, toisin tietämisen 
ja toisin toimimisen näkökulmia, erilaisuuden kunnioittamista, toisten huomioon ottamista ja yh-
dessä toimimista. Parhaimmillaan se edistää suvaitsevaisuutta ja rauhaa yhteiskunnassa ja eri-
laisten ryhmien välillä. 

 

Materiaalin käyttö 
 

Minut yllätti se, että kuinka helppoa ja luontevaa katsomuskasvatusta olisi esimerkiksi 
tuokiosuunnitelmamme pohjalta tuoda osaksi varhaiskasvatuksen arkea. 

Opiskelija 

 

Tämä materiaali kutsuu lapsia ja varhaiskasvatuksen henkilöstöä tutkimusmatkalle ja seikkailulle 
katsomusten kiehtovaan maailmaan. Materiaalissa on kahdeksan katsomuksellista teema-, il-
miö- ja juhlakokonaisuutta, joiden alle on koottu 31 työskentelysuunnitelmaa.  

Tässä materiaalissa katsomuskasvatus nähdään kokonaisvaltaisesti ja laaja-alaisesti osana var-
haiskasvatuksen toimintaa. Toivomme katsomuskasvatustyöskentelyiden linkittyvän luonnol-
liseksi osaksi lapsiryhmien arkea ja laajempia oppimiskokonaisuuksia. Työskentelysuunnitelmia 
voi käyttää osana laajempaa teemaa, ilmiötä tai projektityöskentelyä, mutta luokitusten alle koo-
tut suunnitelmat toimivat myös erillään käytettyinä. Työskentelyn voi tarvittaessa jakaa useam-
malle päivälle tai ottaa siitä jonkin osan vaikkapa aamupiiriin. Aihepiirin käsittelyä voi jatkaa ja 
syventää lasten mielenkiinnon kohteiden ja tarpeiden mukaan esimerkiksi luonnontieteisiin.  

Kokeile, sovella ja kehittele rohkeasti työskentelyideoita eteenpäin kollegoidesi, yhteistyökump-
panien, lasten ja perheiden kanssa oman paikkakuntasi kontekstissa.  

Työskentelysuunnitelmissa ilmoitettu kesto on aina viitteellinen ja riippuu toteutustavasta ja kul-
loisestakin lapsiryhmästä. Lasten kysymyksille ja ideoille, keskustelulle ja ihmettelylle on hyvä 
varata aikaa. Lapsi on katsomuksellinen ajattelija. On tärkeää, että ryhmän aikuiset luovat lapsi-
ryhmään kiireettömän, turvallisen ja rohkean ilmapiirin, jossa seikkailla yhdessä lasten kanssa 
katsomusten kiehtovassa maailmassa. 

Useimmissa työskentelyissä on viitteellinen ikäsuositus 3–6-vuotiaille. Kannustamme lapsiryh-
mien henkilöstöä rohkeasti soveltamaan ja kokeilemaan työskentelyitä eri ikäisille, myös alle 3-
vuotiaille lapsille. Pienemmille lapsille voi ottaa vain osan työskentelystä tai jakaa työskentelyn 
useammalle päivälle. 
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Kaikissa lapsiryhmissä ei ole edustettuina kaikkia tässä materiaalissa käsiteltyjä katsomuksia. 
Rohkaisemme kuitenkin käyttämään tätä materiaalia myös henkilöstön oman osaamisen ja kat-
somustietoisuuden kasvattamiseen riippumatta siitä, mitkä katsomukset tällä hetkellä ovat läsnä 
omassa lapsiryhmässä.  

Työskentelyissä käsitellään eheyttävästi useita Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden eli va-
sun laaja-alaisen osaamisen ja oppimisen alueita. Opiskelijat ovat suunnitelleet työtavoiltaan ja 
oppimistavoitteiltaan monipuolisia työskentelyitä. Suunnitelmissa yhdistyvät vasun eri oppimisen 
alueet ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteet. Sen lisäksi, että työskentelyt täyttävät katsomuskas-
vatuksen ja eettisen kasvatuksen tavoitteet, ne sisältävät tavoitteita myös muista vasun oppimi-
sen alueista, kuten kielten rikas maailma tai ilmaisun monet muodot.  

Katsomuskasvatus rakentaa osaltaan lasten laaja-alaista osaamista, jota tarvitaan nyky-yhteis-
kunnassa. Työskentelyissä katsomusten maailma tuodaan lasten tasolle moniaistisesti leikin, ta-
rinoiden, taiteen, toiminnan, tutkivan oppimisen, yhdessä ihmettelyn ja keskustelun kautta.  

Monessa työskentelysuunnitelmassa rakennetaan yhdessä lasten kanssa lattiakuva. Lisätietoja 
menetelmästä saat teoksesta Lattiakuvat katsomuskasvatuksessa ja opetuksessa (Lasten Kes-
kus 2017). Lasten kysymyksille, pohdinnalle ja ihmettelylle on haluttu antaa paljon tilaa ja aikaa, 
ja monilukutaidon kehittäminen on huomioitu monissa suunnitelmissa. Lapsen ja hänen ajatus-
tensa arvostaminen sekä leikin ja kertomusten merkitys ovat suunnitelmissa keskeisiä. Varhais-
kasvatusikäinen lapsi oppii leikin, yhdessä kokemisen ja tekemisen kautta. 

Tämän materiaalin työskentelysuunnitelmien kautta toivomme varhaiskasvatuksen henkilöstön 
inspiroituvan katsomuskasvatuksesta ja pääsevän sen pedagogiseen toteuttamiseen käsiksi. 
Työskentelysuunnitelmat tarjoavat konkreettisen pedagogisen työvälineen katsomuskasvatuk-
sen toteuttamiseen. Työskentelysuunnitelmien avulla henkilöstö voi lähteä houkuttelemaan lap-
sia pohtimaan katsomuksellisia kysymyksiä ja luomaan tarjoumia, joiden avulla katsomukselliset 
kysymykset tuodaan lasten ulottuville. Ryhmän henkilöstö voi linkittää ryhmän lasten omat mie-
lenkiinnon kohteet sekä kulttuuriset ja katsomukselliset taustat rikastuttamaan työskentelyitä. 
Materiaalin työskentelysuunnitelmat voivat olla virittämässä ja johdattelemassa aiheeseen tai 
vastaamassa lasten jo heränneisiin pohdintoihin. Aikuisen tehtävänä on tuoda lapsiryhmässä 
käsiteltäviin asioihin ja lasten mielenkiinnon kohteisiin niitä rikastuttavia ja syventäviä näkökul-
mia, myös katsomusten maailmasta. Tähän käsillä oleva materiaali antaa konkreettista apua.  

Materiaali voi myös toimia henkilöstölle uuden oppimisen mahdollistajana suhteessa erilaisiin 
katsomuksiin. Tämä voi herättää henkilöstössä pohdintaa omasta suhteestaan erilaisiin katso-
muksiin. Keskustelkaa pedagogisissa tiimeissä rohkeasti ajatuksista ja tunteistanne. Tulkaa yllä-
tetyiksi. Tutkimusmatka katsomusten maailmaan yhdessä lasten kanssa on aina myös aikuisille 
seikkailu! 
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Katsomuskasvatuksen keskeiset periaatteet ja toimintatavat 
 

Minut yllätti, miten monipuolisesti eri aiheita voi kirjojen ja draaman avulla käsitellä. 

Opiskelija 

 

Vasun linjausten mukaisesti katsomuskasvatus on osa yleissivistävää, moniäänistä ja mihinkään 
katsomukseen sitouttamatonta varhaiskasvatusta. Kaikkia katsomuksia käsitellään yhdenvertai-
sesti. Katsomuskasvatuksen tulisi olla katsomussensitiivistä ja dialogista, lapsilähtöistä ja lapsen 
osallisuutta tukevaa toimintaa, jossa keskeistä on oppiva ja hyvinvoiva lapsi. Lasten näkökulman 
huomioiminen on katsomuskasvatuksen tärkeimpiä lähtökohtia. Katsomuskasvatus tukee lapsen 
kielellistä, kulttuurista ja katsomuksellista identiteettiä ja osaamista. Katsomuskasvatuksessa on 
tärkeää luoda silta lapsen arkikokemuksiin ja havaintoihin.  

Katsomuskasvatuksessa käytetään varhaiskasvatuksen tuttuja toimintatapoja ja menetelmiä, ku-
ten tarinankerrontaa, elämyksellisyyttä, tekemällä, tutkimalla ja kokemalla oppimista, juhlia, mu-
siikkia ja lauluja, leikkiä, draamaa, kuvataidetta, vierailuja, vierailijoita ja yhteisiä keskusteluja. 
Myös yhteistyö huoltajien kanssa on osa katsomuskasvatusta. Varhaiskasvatusikäinen lapsi op-
pii leikin kautta, minkä vuoksi leikillä on keskeinen merkitys katsomuskasvatuksessa. Leikkiym-
päristöjä on tärkeää rikastuttaa siten, että myös katsomukset saavat ja voivat näkyä leikissä. 
Yhteistyö perheiden ja lähiympäristön toimijoiden kanssa sekä vierailut eri katsomusten tärkeille 
paikoille fyysisesti tai virtuaalisesti toteutettuina monipuolistavat varhaiskasvatuksen katsomus-
kasvatusta ja rikastuttavat oppimisympäristöjä.   

Katsomuskasvatuksessa on tärkeää luoda turvallinen, kiireetön, yhdenvertainen, lasta arvostava 
ja dialoginen sekä vuorovaikutuksellinen ilmapiiri, jossa lapsi voi ilmaista itseään, kysyä mieltään 
askarruttavia kysymyksiä, kyseenalaistaa, kertoa mielenkiinnon kohteistaan, ihmetellä sekä tun-
nistaa omia tunteitaan ja vahvuuksiaan. Lapsiryhmän koosta riippuen ryhmä on välillä hyvä jakaa 
pienempiin ryhmiin, jotta jokaisella lapsella on mahdollisuus omien ajatustensa jakamiseen ja 
kohdatuksi tulemiseen.  

Elämän suurten tai pienten katsomuksellisten kysymysten äärellä aikuinen ei ole kaikkitietävä 
auktoriteetti, vaan asioita voidaan ihmetellä yhdessä. Myös aikuinen voi tuoda esiin sen, ettei 
tiedä, ettei ole oikein varma tai että nämä asiat ihmetyttävät ja että ihmiset ajattelevat näistä 
asioista monella eri tavalla. Varhaiskasvatuksen henkilöstö toteuttaa katsomuskasvatusta am-
matillisesti omasta katsomuksestaan riippumatta. Katsomuskasvatuksessa työtapa on tutkiva, 
ihmettelevä ja pohtiva, eikä valmiita vastauksia tarvitse olla. Aikuisella ei ole kiire tehdä ja selit-
tää, vaan on aikaa olla rauhassa ja leikkiä lapsen kanssa, nähdä maailma lapsen silmin. 
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Katsomuskasvatuksen suunnittelu, pedagoginen  
dokumentointi ja arviointi  
 

Toiminnan suunnittelu, pedagoginen dokumentointi ja arviointi yhdessä lasten ja huoltajien 
kanssa on tärkeää myös katsomuskasvatuksessa. Huoltajien kanssa katsomuskasvatuksesta 
keskustellaan osana lapsen vasu- ja eops-keskustelua. Katsomuskasvatusta suunnitellaan, do-
kumentoidaan ja arvioidaan samoilla periaatteilla ja menetelmillä kuin varhaiskasvatuksen muu-
takin toimintaa. Lasten kanssa voidaan esimerkiksi:  

• koota toiveita ja äänestää niistä toteutettavat puuhat ja vierailut  
• kuvata valokuvia ja videota työskentelystä, teemasta, projektista tai vierailusta  
• jakaa kuvia ja videoita vanhemmille sosiaalisen median ja eri alustojen kautta   
• koota kuvista ja taideteoksista näyttely   
• nauhoittaa pohdintoja  
• dokumentoida taiteen keinoin tai valokuvin omia kokemuksia   
• yksilötehtävänä tai kollaasina piirtää asioita, jotka jäivät mieleen työskentelystä tai pro-

jektista  
• valita eri katsomusten kertomuksista omat suosikit ja perustella muille, miksi valitsi kysei-

sen kertomuksen  

Lisätietoja pedagogisesta dokumentoinnista saat esimerkiksi teoksesta Tää on meidän maailma! 
Pedagoginen dokumentointi varhaiskasvatuksessa (Lasten Keskus 2017).  

 

 

  

Vinkki: 

Päiväkodin katsomuskasvatuskaappi 

Kootkaa päiväkotiin katsomuskasvatushylly tai -kaappi, kuten on esimerkiksi musiikkihylly 
tai -kaappi. Sisältönä voi olla muun muassa led-tuikkuja, kynttilöitä, huiveja/kankaita, kiviä, 
helmiä, luonnon materiaaleja, Lasten Raamattu, Koraani, äänimalja, erilaisia kuvia ynnä 
muuta keskeistä esineistöä, kirjallisuutta ja materiaalia eri katsomuksiin tai tämän materiaa-
lin työskentelyihin liittyen.  

Kaapin sisältö karttuu vähitellen, kun henkilöstö toteuttaa käsillä olevan materiaalin työs-
kentelyjä ja tallentaa kaappiin työskentelyissä tarvittavaa materiaalia. 
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Linkkejä ja materiaaleja  
 
 

• Monikatsomukselliset oppimisen tilat varhaiskasvatuksessa:  
https://blogs.helsinki.fi/monikatsomukselliset-tilat-varhaiskasvatuksessa/  

• Dialogikasvatus: https://dialogikasvatus.fi/  
 Juhlakaruselli 
 Kodin eri katsomukset -esite 
 Monikulttuurinen laulukirja 
 Uskallus-tarinat 

• Dialogitaitaja-materiaali:  
https://uskonnonopetus.fi/materiaalit/pedagogiset-kokonaisuudet/dialogitaitaja/  

• JokaLapsi: https://www.jokalapsi.com/  
• Juhlakalenteri: https://juhlakalenteri.fi/  
• Kasvua katsomuksesta: https://evl.fi/kasvuakatsomuksesta  
• Katsomukset: https://katsomukset.fi/  
• Katsomusten aarrelaatikko -materiaali (löytyy opinnäytetyön liitteenä): 

https://www.theseus.fi/handle/10024/168353  
• Kieli-, katsomus- ja kulttuuritietoisuus katsomusaineissa: 

 https://www.oph.fi/fi/kieli-katsomus-ja-kulttuuritietoisuus-katsomusaineissa  
• Kulttuurin vuosikello -materiaalipankki: https://kulttuurinvuosikello.fi/  
• Kulttuuriperintökasvatus: 

 https://www.oph.fi/fi/kulttuuriperintokasvatus-katsomusaineissa  
• Tietokanta Suomessa toimivista uskonnollisista yhteisöistä: https://uskonnot.fi/  
• Tutki tilaa -menetelmä:  

https://uskonnonopetus.fi/materiaalit/pedagogiset-kokonaisuudet/tutki-tilaa/  
• Uskallus – Uskonnot, katsomukset ja osallisuus perusopetuksessa -hanke: 

https://blogs.helsinki.fi/uskallus-hanke/ Hankkeessa on tuotettu tutkimusperustaista kult-
tuuriseen moninaisuuteen liittyvää oppimateriaalia perusopetuksessa käytettäväksi. 
Katso esimerkiksi Uskallus-tarinat, joita voi käyttää myös varhaiskasvatuksessa: 
https://blogs.helsinki.fi/uskallus-hanke/uskallus-tarinat/.  

• Uskontojen maailmassa -pelikortit varhaiskasvatukseen:  
https://felm.suomenlahetysseura.fi/materiaalit/uskontojen-maailmassa-pelikortit/  

• Uskontokalenteri: https://uskot.fi/kalenteri/  
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https://juhlakalenteri.fi/
https://evl.fi/kasvuakatsomuksesta
https://katsomukset.fi/
https://www.theseus.fi/handle/10024/168353
https://www.oph.fi/fi/kieli-katsomus-ja-kulttuuritietoisuus-katsomusaineissa
https://kulttuurinvuosikello.fi/
https://www.oph.fi/fi/kulttuuriperintokasvatus-katsomusaineissa
https://uskonnot.fi/
https://uskonnonopetus.fi/materiaalit/pedagogiset-kokonaisuudet/tutki-tilaa/
https://blogs.helsinki.fi/uskallus-hanke/
https://blogs.helsinki.fi/uskallus-hanke/uskallus-tarinat/
https://felm.suomenlahetysseura.fi/materiaalit/uskontojen-maailmassa-pelikortit/
https://uskot.fi/kalenteri/
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Työskentelysuunnitelmat 
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1. Ystävyys ja toisten huomioiminen  
 

Kansanperinteissä ja maailman uskontoperinteissä on paljon aineksia ystävyyden ja toisen huo-
mioimisen käsittelyyn. Kultainen sääntö eli kehotus tehdä toiselle niin kuin haluaisi itselleen teh-
tävän, on monien katsomusten yhteinen periaate ja tärkeä ohjenuora myös lapsiryhmän arkeen. 
Kansansadut ja eri uskontojen kertomukset toimivat hyvänä apuna toisten huomioimisen ja ys-
tävyydessä tarvittavien taitojen opettelussa. 
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Kultainen sääntö ja kristillinen kertomus  
laupiaasta samarialaisesta 
 

 

 

Ikäsuositus: 3–6 v. Lapsiryhmän voi tarvittaessa jakaa pienryhmiin.  

Kesto: yksi tai kaksi työskentelyä 

Tavoite: Tutustutaan kultaiseen sääntöön ja pohditaan, miten sitä voisi itse toteuttaa. Tutustu-
taan eri uskontojen symboleihin (monilukutaito). 
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Tarvikkeet ja ennakkovalmistelut:  

• Aikuinen tutustuu ennen työskentelyä eri katsomusten symboleihin sekä kultaiseen 
sääntöön eri uskonnoissa (ks. tietolaatikko tämän suunnitelman lopussa) 

o Tulostetaan tai tallennetaan valmiiksi otteita siitä, miten kultaista sääntöä eri 
katsomuksissa käsitellään (ks. tietolaatikon linkit) 

• Kultainen sääntö -palapeli:  
o Kirjoitetaan kultaiseen A3-kokoiseen pahviin tai tukevaan paperiin KULTAI-

NEN SÄÄNTÖ 
o Leikataan pahvi/kartonki/paperi palapeliksi (esim. yhtä monta palaa, kuin 

ryhmässä on lapsia) ja piilotetaan ryhmätilaan etukäteen.  
o Leikataan samanlaisesta pahvista/kartongista/paperista esimerkkipala. 
o Rajataan lattiaan maalarinteipillä tai kauniilla kankaalla alue palapelin raken-

tamista varten. 
• Kultainen sääntö ja symbolit:   

o Kirjoitetaan eri katsomusten kultaiset säännöt eri värisille kartonkiympyröille. 
Piirretään tai liimataan samaan ympyrään myös katsomuksen symboli.   

o Lisäksi symbolit voi halutessaan tulostaa vielä erikseen, jotta lapset voivat 
tarkastella niitä lähemmin.   

• Kertomuksen esittämiseen lattiakuva-menetelmän avulla:  
o Playmobil-hahmoja/muita leluhahmoja: matkamies, rosvo, pappi, leeviläinen 

ja samarialainen 
o kultainen sifonkihuivi lattialle 
o majatalo pahvilaatikosta askarreltuna 
o aasi, rahapussi kolikoineen, 2 hopeakolikkoa 

Lisäksi: 

• Lasten Raamattu, Raamattu ja Koraani. Kirjoja voi tiedustella lasten huoltajilta lai-
naan. Mahdollisuuksien mukaan sekä arabiankielinen että suomenkielinen Koraani. 

• kirjojen alle teline, tyyny, pieni pöytä tai tuoli 
• tähti- ja sydäntarroja 
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Työskentelyn kulku 

 

1. Aloitus: Palapelin palojen etsiminen ja kokoaminen 

Aloitetaan piirissä esimerkiksi muotopaloilla tai tyynyillä istuen. Aikuinen kertoo, että tilaan on 
piilotettu kultaisia paloja ja näyttää esimerkkipalan. Kukin saa etsiä yhden palan itse tai parin 
kanssa, riippuen palojen määrästä.  

Kun palat ovat löytyneet, lapset tuovat ne piirin keskelle ja kokoavat palapelin yhdessä maala-
rinteipillä tai kankaalla rajatulle alueelle tarvittaessa aikuisten avulla. Aikuinen voi ohjeistaa esi-
merkiksi aloittamaan palapelin rakentamisen kulmapaloista ja kertoa, että kaksi ä-kirjainta tulevat 
vierekkäin. 

 

 

 

2. Kultainen sääntö ja symbolit  

Katsotaan, luetaan ja keskustellaan yhdessä, mitä palapelistä paljastuu. Aikuinen kertoo Kultai-
sesta säännöstä. Se on vastavuoroisuuden ja oikeudenmukaisuuden eettinen sääntö: Tee vain 
sellaisia tekoja, joita haluat itsellesi tehtävän. Tai älä tee toiselle sellaista, mitä et halua itsellesi 
tehtävän. Toista on kohdeltava samalla tavalla kuin haluaa itseään kohdeltavan. Sama ajatus 
löytyy hieman eri sanoin monista eri katsomuksista.   

Katsotaan ja tutkitaan eri uskontojen symboleja ja luetaan eri uskontojen kultaisia sääntöjä esi-
merkiksi videotykillä valkokankaalle heijastettuna tai papereille tulostettuina.   
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Eri väriset kultaiset säännöt voidaan nostaa myös yllätyspussista ja ne voidaan liittää osaksi 
Kultainen sääntö -palapeliä tai ne voidaan laittaa Kultainen sääntö -palapelin ympärille kan-
kaalle.  

Pohditaan yhdessä:  

• Miksi sääntö on nimetty KULTAISEKSI säännöksi? (Esimerkiksi: Toisen auttaminen ja 
ystävälliset teot ovat hieno ja tärkeä asia, arvokas kuin kulta.)  

• Mitä mieltä olet kultaisesta säännöstä, onko se sinun mielestäsi tärkeä sääntö vai ei? 
Miksi?  

• Miksi toisen auttaminen on tärkeää? 
• Ovatko säännöt mielestäsi hyvä vai huono juttu? Miksi? 
• Aikuinen näyttää vuorotellen eri uskontojen symboleja. Tutkitaan niitä yhdessä. Minkä 

muotoinen tämä on? Miltä tämä symboli näyttää? Mitä siinä sinun mielestäsi on? 
 

3. Esitellään Raamattua ja Koraania lapsille 

Minulla on tässä kaksi kirjaa. Mitä kirjoja nämä ovat? Oletko nähnyt tällaisen? Onko teillä ko-
tona tällainen? Missä tätä luetaan? Annetaan lasten pohdinnoilla ja ihmettelylle aikaa. Raama-
tun ja Koraanin voi laittaa kiertämään lasten katseltavaksi.  

Sekä Raamatussa että Koraanissa kehotetaan ihmisiä kohtelemaan toisiaan hyvin, auttamaan 
toisiaan, kuten olemme oppineet kultaisessa säännössä. Nyt kerron teille kertomuksen, joka 
löytyy Raamattu-kirjasta. / Huomenna kuulemme kertomuksen tästä Raamattu-kirjasta.  

Tässä kohtaa on mahdollista jakaa työskentely kahteen osaan. Tarinaan voidaan palata seu-
raavana päivänä. Kultainen sääntö ja sen eri versiot sekä Raamattu ja Koraani voidaan jättää 
esille ja jatkaa aiheesta seuraavana päivänä kertomuksella laupiaasta samarialaisesta. 

 

4. Kertomus Laupiaasta samarialaisesta ja keskustelu 

Luetaan kertomus laupiaasta eli hyvästä samarialaisesta (Luukas 10: 25–37) Lasten Raama-
tusta. Esitetään kertomus lattiakuvan avulla Playmobil-hahmoja ja rekvisiittaa käyttäen. Otetaan 
lapset mukaan tekemään lattiakuvaa. Lapset voivat vuorotellen laittaa esineitä. Korostetaan ta-
rinan eri asioita, tutkitaan esineitä, voidaan esimerkiksi laskea 2 hopearahaa kukkarosta. 

Keskustelukysymyksiä:  

• Mitä kertomuksessa tapahtui?  
• Mitä tunteita ja ajatuksia sinulla heräsi?  
• Kuka tarinassa toimi kultaisen säännön mukaan eli oli ystävällinen ja avulias? Olivatko 

rosvot ystävällisiä? Oliko pappi ystävällinen? Oliko leeviläinen ystävällinen? 
• Miksi pappi ei auttanut miestä?  
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• Jos on kiire, onko oikein kävellä ohi, eikä auttaa apua tarvitsevaa? 
• Mitä sinä olisit tehnyt tilanteessa? 

 

5. Kokemuksia auttamisesta ja avun saamisesta 

Palataan takaisin Kultainen sääntö -palapelin ääreen ja kerrataan kultainen sääntö. Nyt päästään 
yhdessä pohtimaan auttamista ja avun saamista. Jokainen lapsi asettaa palapeliin sekä tähti- 
että sydäntarran. Lapsia ohjataan miettimään ja kertomaan:  

Tähtitarra: 

Kerro jokin tilanne, jossa sinä olet auttanut jotakuta. Ketä sinä autoit? Missä asiassa autoit?  Kun 
olet kertonut, voit kiinnittää tähtitarran palapeliin. Jokainen lapsi saa kertoa vuorollaan ja laittaa 
tähden palapeliin. 

Sydäntarra: 

Kerro jokin tilanne, jossa sinä itse olet saanut apua tai tarvitset apua. Kun olet kertonut, voit 
kiinnittää sydäntarran palapeliin. Jokainen lapsi saa kertoa vuorollaan ja laittaa sydämen pala-
peliin. 

 

6. Lopetus 

Vaihtoehtoja lopetukseksi: 

• Yhteinen jättihalaus 
• Iso halaus -leikki: Musiikin tahdissa lapset liikkuvat ympäri tilaa. Kun musiikki loppuu, ku-

kin lapsi halaa jotakuta. Heistä tulee pari, joka kulkee musiikin taas soidessa. Kun mu-
siikki pysähtyy, halataan uutta lasta/paria. Lapset liittyvät yhteen. Leikki jatkuu, kunnes 
kaikki lapset muodostavat yhden ison halauksen.  

• Lauletaan ystävyyttä käsittelevä laulu (katso vinkit tämän suunnitelman lopussa) 
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Jatkotyöskentelyideoita:  

• Tarina voidaan näytellä lasten kanssa uudelleen eri tavoin. Esimerkiksi uudelleen 
Playmobil-hahmoilla, muilla leluilla, piirtäen, lapset itse, nykyaikana, tilanne päiväkodin 
arjesta, jonkin henkilöhahmon näkökulmasta ja niin edelleen.   

• Rekvisiitta ja lelut voidaan jättää paikoilleen tai koota ne erilliseen laatikkoon Kultainen 
sääntö -palapelin tai -tekstien läheisyyteen, jotta tarinaa voi leikkiä myöhemmin uudel-
leen.   

• Katsomusten symboleista voi tehdä muistipelin.  
• Ryhmässä voidaan tehdä kultainen aarrearkku tai kultainen puu, johon laitetaan ystäväl-

lisiä ja kivoja tekoja ylös.  
• Keksitään jatko-osa laupias samarialainen -kertomukselle. Esitetään avoimia kysymyk-

siä, jotka kannustavat lapsia keksimään ja kertomaan. 
• Keskustellaan draaman tai kuvataiteen avulla, miten päiväkodin arjessa voisi toimia Kul-

taisen säännön mukaan esimerkiksi, kun leikitään sisällä tai ulkona, kun tulee riitaa, kun 
syödään, kun ollaan retkellä tai päivälevolla. Kysytään lapsilta heidän omia ideoitaan ja 
dokumentoidaan ne.   

• Askarrellaan yhdessä aarrearkku, johon laitetaan eri uskontojen kultaiset säännöt esi-
merkiksi kultaharkkoina tai kultaisen palapelin palat. Arjen eri tilanteissa voidaan ottaa 
esille aarrearkku, katsoa seinälle kiinnitettyä kultaista palapeliä tai aiheeseen liittyviä tai-
deteoksia.   

• Luetaan kirja Atte ja Anna – meidän ja muiden uskonnot, Lasten Keskus 2010 (erityisesti 
s. 24–29 ja s. 80–87)   

• Tehdään tabletilla ja sovelluksilla minianimaatio Laupias samarialainen –tarinasta 
Playmobil- tai muilla hahmoilla.   
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Alkuperäinen suunnitelma: Maria Järvinen, Susmita Meyer-Rochow, Juulia Mustonen ja Jo-
hanna Rajala.  

Lisäksi suunnitelmassa on hyödynnetty toisen ryhmän suunnitelmasta osia, tekijöinä Taina Ca-
ruso, Emilia Lehtovirta, Satu Nikkanen ja Tiia Seine. 

Kultaiset säännöt kootusti ja uskontojen symbolit: 

• Opetushallitus: https://www.oph.fi/fi/oppimateriaali/miina-ja-ville-opettajan-op-
paita/miina-ville-ja-oikeudenmukaisuus/kappalekohtaiset-2    

• Suomen lähetysseuran materiaalista (s. 6): https://felm.suomenlahetysseura.fi/wp-
content/uploads/2017/10/Opas_uskontodialogi_print.pdf  

• Taulukko Kultaiset säännöt eri uskonnoissa (Varhaiskasvatus katsomusten kes-
kellä, Lasten Keskus 2017) 

• Uskontojen symbolit ja muita kuvia löydät esimerkiksi Papunetistä.  
 

Kirja- ja materiaalivinkkejä: 

• Atte ja Anna – meidän ja muiden uskonnot (Lasten Keskus 2010) 
• Meidän ja muiden ystävät (Lasten Keskus 2018) 
• Mennään jo naapuriin (Tammi 2017) 
• Monen sortin ystävät (Lasten Keskus 2020) 
• Molli-kirjasarja (Lasten Keskus) 
• Piki-kirjasarja sekä Mun ja sun juttu (Lasten Keskus) 
• Sateenkaarikala (Lasten Keskus 2021) 
• Uskontojen maailmassa -pelikortit: https://felm.suomenlahetysseura.fi/materiaalit/us-

kontojen-maailmassa-pelikortit/  
• Ystävyyteen liittyviä toimintavinkkejä ja lisätietoa kasvattajalle: https://juhlakalen-

teri.fi/ystavanpaiva/  
• Uskonnot Suomessa -tietokanta: https://uskonnot.fi/  

 

Ystävyyttä käsitteleviä lauluja:  

• Ojennan käteni (Kenelle, kenelle ojennan käteni, ketä saan, ketä saan auttaa päivit-
täin). Laulu löytyy numerolla 139 Lasten Virsi -kirjasta tai numerolla D15 Lasten virsi 
-cd:ltä, Lasten Keskus 2013.  

• Tule ystäväksi näin 
• Ystävyys (Mimmit-lauluyhtye) 
• Minun ystäväni on kuin villasukka 

 

 

https://www.oph.fi/fi/oppimateriaali/miina-ja-ville-opettajan-oppaita/miina-ville-ja-oikeudenmukaisuus/kappalekohtaiset-2
https://www.oph.fi/fi/oppimateriaali/miina-ja-ville-opettajan-oppaita/miina-ville-ja-oikeudenmukaisuus/kappalekohtaiset-2
https://felm.suomenlahetysseura.fi/wp-content/uploads/2017/10/Opas_uskontodialogi_print.pdf
https://felm.suomenlahetysseura.fi/wp-content/uploads/2017/10/Opas_uskontodialogi_print.pdf
https://felm.suomenlahetysseura.fi/materiaalit/uskontojen-maailmassa-pelikortit/
https://felm.suomenlahetysseura.fi/materiaalit/uskontojen-maailmassa-pelikortit/
https://juhlakalenteri.fi/ystavanpaiva/
https://juhlakalenteri.fi/ystavanpaiva/
https://uskonnot.fi/
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Kultainen sääntö -lattiakuva 
 

 

Ikäsuositus: 3–6 v. 

Kesto: yksi työskentely 

Tavoite: Tutustutaan eri katsomusten eettisiin ohjeisiin. Lapset harjoittelevat avun antamista ja 
vastaanottamista, yhteistyötaitoja ja kaveritaitoja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarvikkeet ja ennakkovalmistelut: 

• muotopalat 
• keltainen kangas 
• värikkäitä huiveja vähintään yhtä monta kuin on lapsia 
• hernepusseja 
• yhteistyötä symboloiva esine tai kuva (Esimerkiksi rytmirinkula, pahvisydän tai piirret-

tynä kaksi hymynaamaa. Vaihtoehtoisesti voidaan levittää lattialle valikoima papunet- 
tai emojikuvia, joista valitaan yhdessä lasten kanssa yhteistyötä kuvaava ja avun an-
tamista kuvaava kuva.) 

• avunantoa symboloiva esine tai kuva, esimerkiksi sydän 
• palloja hierontaan 
• musiikkia  
• erilaisia ja eri värisiä lasikiviä tai -helmiä 
• rasia ja kaunis kultainen sääntö -paperi 

 

 



 

28 
 

Työskentelyn kulku 

 

1. Aloitus: Hedelmäsalaatti-leikki 

Seistään piirissä muotopalojen päällä. Vapaaehtoinen aloittaa siirtymällä keskelle. Hänen muo-
topalansa siirretään sivuun. 

Ohjeeksi annetaan miettiä asioita, jotka tekevät iloiseksi. Piirin keskellä oleva aloittaa: “Minut 
tekee iloiseksi...” Ne, jotka ovat samaa mieltä, vaihtavat paikkaa toiselle muotopalalle. Se, joka 
jää ilman paikkaa, jää vuorostaan keskelle ja kertoo, mikä saa hänet iloiseksi.  

Hetken kuluttua ilmaisuksi vaihdetaan “Minua harmittaa...” ja leikki jatkuu muutoin samanlaisena. 

 

2. Lattiakuvan rakentaminen alkaa 

Aikuinen pyytää lapsia asettamaan keltaisen kankaan piirin keskelle (lattiakuvan ensimmäinen 
osa). Kankaan voi taitella ympyrän muotoon. Jokainen saa laittaa huivin auringon säteeksi läh-
temään keltaisesta ympyrästä. 

 

3. Jäätyneet hernepussit –leikki ja keskustelu 

Lapset pääsevät harjoittelemaan yhteistyötaitoja leikissä, jossa koko ryhmän tulee siirtyä pai-
kasta toiseen koskematta lattiaan, apunaan vain 2–3 muotopalaa.  

Kaikkien lasten päästyä määrättyyn paikkaan, aloitetaan jäätyneet hernepussit –leikki. Jäätyneet 
hernepussit -leikissä harjoitellaan avun antamista ja vastaanottamista. Leikissä lapset liikkuvat 
musiikin soidessa aikuisen määräämällä tavalla huoneessa hernepussi pään päällä. Jos herne-
pussi tipahtaa, joutuu jähmettymään paikoilleen ja toisen henkilön tulee auttaa hernepussi takai-
sin pään päälle tiputtamatta kuitenkaan omaansa. 

Palataan leikin jälkeen piiriin ja keskustellaan lasten kanssa, oliko avun antaminen vaikeaa/help-
poa ja missä tilanteissa heidän mielestään on vaikea antaa apua. 

 

4. Lattiakuvan rakentaminen jatkuu 

Laitetaan piirin keskellä olevaan lattiakuvaan yhteistyötä symboloiva esine sekä avun antamista 
symboloiva esine tai kuva.  
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5. Pallohieronta  

Muodostetaan parit vieressä olevan kanssa. Parit saavat asettua mukavaan paikkaan ja toinen 
parista käy lattialle makaamaan vatsalleen tai selälleen. Laitetaan soimaan rauhallista musiikkia. 
Aikuinen ohjeistaa kysymään luvan ja hieromaan kaveria pallolla mukavalla tavalla. Ei pyöritellä 
liian kovaa, voimakkaasti tai nopeasti. Aikuinen voi näyttää esimerkkiä. Vaihdetaan vuoroja.  

 

6. Lasihelmityöskentely  

Kokoonnutaan piiriin lattiakuvan ympärille. Hieronnan jälkeen lapsia pyydetään laittamaan silmät 
kiinni ja pohtimaan tilanteita, joissa on saanut apua tai on itse ollut avuksi. Lapset saavat miettiä 
esimerkiksi kaksi tilannetta, valita niitä asioita symboloivat lasihelmet ja asettaa ne lattiakuvaan 
haluamalleen paikalle. Aikuiset näyttävät mallia. Toinen tilanne voi olla päiväkodista ja toinen 
kotoa tai voidaan miettiä helpon tuntuinen ja vaikeamman tuntuinen tilanne, jossa itse auttoi.  

Varaa aikaa keskustelulle. Aikuisten malliesimerkki, mitä kertoo ja miten liittää symbolin siihen, 
on tärkeää. 

 

7. Kultainen sääntö ja keskustelu 

Aikuinen nostaa lattiakuvan keskelle rasian, jonka vapaaehtoinen saa avata. Rasiassa on kaunis 
kultainen paperi, jossa lukee Kultainen sääntö. Aikuinen kertoo, mitä se tarkoittaa. Käydään lat-
tiakuvaa läpi yhdessä ja keskustellaan siitä heränneistä kysymyksistä ja ajatuksista. Lapset saa-
vat kertoa omia kokemuksiaan työskentelystä. 

 

Alkuperäinen suunnitelma: Saara Punkari, Hilmalotta Pähti, Jasmin Rautio ja Elina Ravattinen. 
Ryhmä EDUK 727/2019. 
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Lapsen oikeudet: Lapsen oikeus kuulua  
ryhmään ja saada kavereita  
 

 

 

 

 

 

Ikäsuositus: 3–6 v.  

Kesto: yksi tai useampi työskentely  

Tavoite: Lapsella on monia oikeuksia, kuten oikeus omaan kulttuuriin, katsomukseen ja kieleen, 
oikeus kuulua ryhmään ja saada kavereita, osallistua ja vaikuttaa itseä koskeviin asioihin, il-
maista itseään monin eri muodoin ja oikeus tasavertaiseen kohteluun. Lasten kanssa voidaan 
tutustua lapsen oikeuksiin ja keskustella siitä, mihin oikeuteensa he haluaisivat tutustua tarkem-
min. Asiasta voidaan äänestää esimerkiksi lisäämällä helmiä kulhoihin, jotka symboloivat kutakin 
oikeutta.  

Kansainvälistä lapsen oikeuksien päivää vietetään vuosittain 20.11. Samassa yhtey-
dessä vietetään myös lapsen oikeuksien viikkoa.  
Lisätietoja: https://www.lapsenoikeudet.fi/lapsen-oikeuksien-paiva-ja-viikko/  

 

https://www.lapsenoikeudet.fi/lapsen-oikeuksien-paiva-ja-viikko/
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Tässä työskentelyssä paneudutaan tarkemmin lapsen oikeuteen kuulua ryhmään ja saada ka-
vereita. Keskiössä ovat ystävyys, positiivisen palautteen antaminen kaverille sekä ne piirteet, 
joiden kautta voidaan huomioida muut ihmiset. Harjoitellaan ja mietitään, minkälaisia ovat kivat 
teot, joita jokainen voi arjessa tehdä toisille. Lapsia rohkaistaan yhdessä tekemiseen ja yhteisöl-
lisyyteen sekä toimimaan yhdessä kaikkien ryhmän lasten kanssa yhteiseksi parhaaksi. 

  

 

 

 

 

 

 

Työskentelyn kulku  

 

1. Aloitus ja video 

Työskentelyn aluksi lapset istuvat piirissä lattialla niin, että kaikki näkevät toisensa. Aikuinen 
kertoo, että tänään käsitellään lapsen oikeuksia. Katsotaan Unicefin tekemä, noin 3 minuutin 
mittainen video Reetta, Jaakko ja lapsen oikeudet:  
https://www.youtube.com/watch?v=fFK82JIUdfs  

Jutellaan videon herättämistä ajatuksista lasten kanssa.  

 

2. Bussi tulee -leikki ja keskustelu  

Pureudutaan tarkemmin tämän päivän aiheeseen eli lapsen oikeuteen kuulua ryhmään ja saada 
kavereita. Aloitusleikkinä leikitään Bussi tulee -leikkiä. Siinä leikkijät ovat piirissä ja tuijottelevat 
omia varpaitaan. Varpaisiin tuijottelun lomassa jokainen päättää, ketä katsoo silmiin, kun leikin-
ohjaaja huutaa ”BUSSI TULEE!”. Huudon tullessa jokainen nostaa katseensa omista varpaistaan 
valitsemansa henkilön silmiin. Jos käy niin, etteivät omat silmät kohtaa kenenkään toisen kat-
setta, jatketaan leikkiä samaan tapaan. Jos puolestaan syntyy katsekontakti toisen leikkijän 
kanssa, pääsevät molemmat heistä istumaan bussiin vierekkäin. Sovitaan missä on bussi tai 
rakennetaan bussi etukäteen esimerkiksi tuoleista. 

Leikin jälkeen käydään lyhyt keskustelu siitä, mitä ajatuksia leikki herätti lapsissa. Voidaan pohtia 
niitä asioita, joiden kautta voidaan huomioida muut ihmiset (mm. katse, ilmeet) ja mitkä ovat 
mukavia pieniä eleitä, joilla arjessa voidaan huomioida toiset.  

Tarvikkeet ja ennakkovalmistelut: 

• välineet videon katsomista ja musiikin kuuntelemista varten, musiikkia 
• vahvuuskortit (kortit, joissa on lueteltuina erilaisia luonteeseen tai toimintaan liittyviä 

vahvuuksia)  
• leikkitaulujen kuvia erilaisista leikeistä 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fFK82JIUdfs
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3. Ystävälliset ilmeet ja eleet -harjoitus 

Harjoitellaan erilaisia ystävällisiä ilmeitä ja eleitä. Liikutaan tilassa vapaasti musiikin soidessa. 
Kun musiikki loppuu, lähimmät lapset muodostavat parin ja tervehtivät toisiaan valitsemallaan 
mukavalla ilmeellä tai eleellä. Musiikin soidessa lähdetään liikkeelle ja musiikin loppuessa ter-
vehditään uutta kaveria. Leikin loppuessa viimeisenä kohdanneet lapset muodostavat parit ja 
siirrytään seuraavaan tehtävään.  

 

4. Positiivisen palautteen antaminen  

Harjoitellaan positiivisen palautteen antamista kaverille. Aikuinen asettaa lattialle vahvuuskort-
teja ja lasten tehtävänä on valita kaksi kaveria kuvaavaa vahvuutta ja kertoa ne hänelle. Vah-
vuuskortit voitte halutessanne tehdä sellaisiksi, että lapsi saa hänelle valitut kortit omakseen.  

 

5. Loppuleikki 

Parit muodostavat 4–6 hengen ryhmät. Ryhmässä lapset pääsevät miettimään leikkitaulukorttien 
avulla, mitä he haluaisivat leikkiä yhdessä. Jokainen lapsi valitsee oman suosikkinsa. Sen jälkeen 
ryhmä äänestää yhteisestä leikistä. Voidaan käydä aikuisen avustamana keskustelua siitä, miltä 
tuntuu, kun oma ehdotus ei tullut valituksi. Mitä jos joku pahoittaa mielensä? Miten toimitaan? 
Kun leikki on valittu, lapset pääsevät leikkimään yhdessä äänestämäänsä leikkiä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkuperäinen suunnitelma: Kirsi Heino, Leena Järvinen, Elina Santasalo ja Karoliina Tolkki. 

Kuva: pixabay 

Linkki- ja materiaalivinkkejä: 

• https://www.lapsenoikeudet.fi/  
• https://www.unicef.fi/lapsen-oikeudet/   
• UNICEFin varhaiskasvatuksen materiaalipaketti Lapsen oikeudet toiminnallisesti var-

haiskasvatuksessa:  
https://unicef.studio.crasman.fi/pub/public/pdf/Lapsen+oikeudet+toiminnallisesti+var-
haiskasvatuksessa.pdf  

Aiheeseen sopivia lauluja: 

• Etkö ymmärrä  
• Ole mulle kaveri  

 

 

https://www.lapsenoikeudet.fi/
https://www.unicef.fi/lapsen-oikeudet/
https://unicef.studio.crasman.fi/pub/public/pdf/Lapsen+oikeudet+toiminnallisesti+varhaiskasvatuksessa.pdf
https://unicef.studio.crasman.fi/pub/public/pdf/Lapsen+oikeudet+toiminnallisesti+varhaiskasvatuksessa.pdf
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Nooan arkki – Kolmen uskonnon yhteinen  
kertomus 
 

 
 
Ikäsuositus: 3–6 v.  

Kesto: yksi työskentely 

Tavoite: Tutustutaan kristityille, juutalaisille ja muslimeille yhteiseen kertomukseen Nooan ar-
kista. Opetellaan yhteistyötaitoja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarvikkeet ja ennakkovalmistelut:  

• erilaisia lelueläimiä (parit) ja kankaita, joihin eläimet kääritään nyyteiksi 
• leikkivarjo 
• Koraani, Raamattu, Lasten Raamattu 
• kuva Nooasta ja arkista esimerkiksi lastenkirjasta tai Papunetistä 
• soittimia, esimerkiksi sadekeppi ja rytmisoittimia 
• halutessanne suuria sinisiä kankaita/lakanoita kertomuksen elävöittämiseen 
• palikoita 
• luonnonmateriaaleja tai muita materiaaleja arkin rakentamiseen, esimerkiksi pahvi-

laatikoita ja muotopaloja 
• eri värisiä kankaita, joista tehdään sateenkaari  
• Nooan arkki –laulu (Valmista on Nooa Nooa). Laulu löytyy Lasten virsi -kirjasta (Las-

ten Keskus 2012) ja Lasten virsi -cd:ltä (Lasten Keskus 2014) / YouTube. 
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Työskentelyn kulku 

 

1. Aloitus 

Aikuinen jakaa nyytit, joissa on kussakin yksi eläin sisällä. Jokainen lapsi esittelee vuorollaan 
oman eläimensä.  

 

2. Leikkivarjo  

Toiminnallinen lämmittelyleikki käyttäen leikkivarjoa. Leikkivarjon avulla viritetään lapsia tulevaan 
kertomukseen, harjoitellaan esimerkiksi tuulen, sateen ja myrskyn ääniä ja liikkeitä. Heilutellaan 
varjoa ja tehdään äänimaisemaa yhdessä.  

 

3. Kertomus Nooasta  

Pyhien kirjojen esittely, mukana Koraani, Raamattu, Lasten Raamattu, kuva Toora-kääröstä sekä 
kuva Nooasta ja arkista. Raamatun Vanhan testamentin kertomuksia on myös juutalaisten py-
hissä kirjoissa heprean kielellä.  

Tarina luetaan ääneen ja elävöitetään tarinaa erilaisia ääniä käyttäen. Voidaan tehdä sateen 
ääniä omalla keholla ja soittimilla, esimerkiksi sadekeppi ja rytmisoittimet. Kuvatuki tarvittaessa 
niitä tarvitseville lapsille. Kuvamateriaalia löytyy Papunet-kuvapankista (eri uskontojen symbolit, 
pyhät kirjat, kuvitusta Nooan arkista). Katso myös tämän suunnitelman lopusta kuvakirjavinkit. 
Ihmetellään yhdessä sitä, miten sama kertomus onkin sekä Raamatussa että Koraanissa. Vettä 
symboloimaan voidaan käyttää suuria sinisiä kankaita, joita nostellaan ylös ja alas yhdessä las-
ten kanssa kertomuksen kohdassa, jossa vesi nousee ja laskee. Lapsia voi myös keinuttaa la-
kanan kyydissä. 

 

4. Arkin rakennus  

Mietitään yhdessä, mistä arkki voitaisiin rakentaa. Arkin rakennus yhdessä neuvotellen ja käyt-
täen erilaisia tarjolla olevia materiaaleja, esimerkiksi luonnonmateriaaleja, pahvilaatikoita tai 
muotopaloja. Pienen arkin askartelun sijaan arkki voidaan rakentaa myös esimerkiksi muotopa-
loista, jolloin lapset mahtuvat itsekin sisälle ja saavat mennä sinne lelueläimensä kanssa leikkien 
kyseistä eläintä. Arkki voidaan rajata lattiaan teipillä. Kun arkki on valmis, laitetaan soimaan 
Nooan arkki -laulu. Lapset saavat viedä eläimet arkkiin. Etsitään pari, jolla on sama eläin. Neu-
votellaan, minne eläimet menevät.  
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5. Sateenkaari 

Aikuisella on erivärisiä kankaita. Aikuinen kysyy, miten saataisiin tehtyä sateenkaari. Toteutetaan 
se yhdessä lattialle. Pohditaan, kuinka monta väriä sateenkaaressa on (7) ja keskustellaan, mitä 
sateenkaari tarinassa merkitsi. Sateenkaaren värit ovat aina samassa järjestyksessä: ulkoreu-
nalta päin punainen, oranssi, keltainen, vihreä, sininen, indigonsininen ja violetti. Sateenkaari 
muodostuu, kun auringosta tuleva valo osuu ilmakehässä olevaan vesipisaraan. Sateenkaari oli 
kertomuksessa Jumalalta merkki ja lupaus, ettei maan päälle enää koskaan tule samanlaista 
vedenpaisumusta kuin Nooan aikana. 

 

6. Lopetus  

Loppupiiri. Varataan aikaa toiminnan purkuun, lasten kysymyksille ja ajatuksille. 

 

Jatkotyöskentelyideoita:  

• Lapset tekevät lavasteet ja esittävät Nooa-kertomuksen huoltajille ja toisille ryhmille kep-
pinukke- tai nukketeatteriesityksenä. Laaditaan mainos ja kutsut.  

• Askarrellaan eläimiä eri menetelmillä. Eläimiä voi muovailla ja askarrella esimerkiksi tai-
kataikinasta, vessapaperirullista, kankaista, savesta, kartongista ja luonnonmateriaa-
leista.  

• Maalataan tai askarrellaan sateenkaaret.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkuperäinen suunnitelma: Camilla Salmi, Rosa Kalliomaa, Maija Juva, Sirpa Ikonen ja Niina 
Koivisto. Ryhmä EDUK 727/2019. 

 

 

Kirjavinkkejä: 

• Ensimmäinen sateenkaari – Nooan arkin tarina (Päivä 2000) 
• Vilskettä Nooan laivassa (Aurinko Kustannus 2010) 
• Abrahamin lapset – kolmen uskonnon yhteiset juuret (Suomen Lähetysseura 2008) 
• Salam – islamin polku 1–2 (1.–2. luokan islamin oppikirja, Opetushallitus 2020) sisäl-

tää islamin kertomuksen Nooasta (Nuh) s. 142–147. 
• Ihme elämä (Lasten Keskus 2016). Kirjassa käsitellään kertomusta Nooasta ja ih-

meellisestä laivasta s. 37–38. Sivulta 39 löytyy värityskuva. 
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Islamilainen kertomus Itkevä kameli  
 

 

 

Ikäsuositus: 3–6 v. Alle 3-vuotiaille työskentelyn voi pitää yksinkertaisemmin pelkästään tari-
nana, kuvin ja tunnekuvin kerrottuna, ja voidaan maalata iloa ja surua suurilla siveltimillä tai maa-
lata yhdessä aavikkoa, jonne askarrellaan kameleita. 

Kesto: yksi tai kaksi työskentelyä  

Tavoite: Tutustutaan islamilaiseen vanhaan kertomukseen. Tuetaan eettisen kohtaamisen ja 
ajattelun sekä tunnetaitojen kehittymistä. Lapsia rohkaistaan elämänkysymysten pohdintaan yh-
dessä toisten kanssa toimien. Samalla heidän valmiutensa ymmärtää uskontoihin ja katsomuk-
siin liittyviä sanoja ja käsitteitä vahvistuvat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Islam  

• Islam syntyi 600-luvulla Arabian niemimaalla profeetta Muhammadin toiminnan seu-
rauksena. 

• Islamissa uskotaan yhteen Jumalaan, Allahiin. Islamin pyhä kirja on Koraani. 
• Muslimien elämää ohjaavat viisi peruspilaria: uskontunnustus, rukous, paasto, almu-

vero ja pyhiinvaellus. 
• Muslimien arjessa uskonto näkyy esimerkiksi säännöllisissä rukouksissa, pukeutu-

misessa ja ruokasäädöksissä kuten sianlihan välttämisessä. 

Teksti: kasvuakatsomuksesta.fi  

Lue lisää islamista: https://uskonnot.fi/uskonnot/islam/  

https://uskonnot.fi/uskonnot/islam/
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Työskentelyn kulku: 

1. Alkupiiri    

Taustalla soi arabiankielinen musiikki. Lapset ohjataan istumaan esimerkiksi tyynyille tai muoto-
paloille. Keskustelukysymyksiä, mikäli ryhmä on käynyt moskeijassa: 

• Vierailimme (esim. viime viikolla) islamiin liittyvässä paikassa. Muistatko missä?  
• Mitä muistat moskeijavierailultamme? (Palautetaan vierailu mieleen esimerkiksi vierailun 

aikana otettuja valokuvia katselemalla.) 
• Islamin pyhä kirja on tällainen (näytetään Koraania). Mikä se on? Muistatko mikä tämän 

kirjan nimi on? (Voidaan kuunnella Koraanin luentaa.) 

Aikuinen johdattelee esitettävään kertomukseen: 

”Maailmassa on erilaisia katsomuksia ja uskontoja. Eri uskonnoissa ja niiden pyhissä kirjoissa on 
paljon kertomuksia. Joissain kertomuksissa seikkailee myös eläimiä. Tänään pääsemme tutus-
tumaan vanhaan kertomukseen, jossa on mukana tällainen eläin.” (näytetään pehmolelu tai kuva 
kamelista) 

• Mikä tämä on? Onko joku nähnyt kamelin?  
• Onko joku ratsastanut kamelilla?  

Tarvikkeet ja ennakkovalmistelut: 

• arabialaista musiikkia taustamusiikiksi, esimerkiksi instrumentaalimusiikkia tai lasten-
musiikkia (hakusana Arabic children’s song) 

• klassista musiikkia tunnepiirtämisen ajaksi 
• kamelipehmolelu tai kuva kamelista 
• korissa astiassa oleva hiekka (voidaan lämmittää pussiin laitettavan kuuman veden 

tai mikrossa lämmitettävän jyväpussin avulla) 
• Koraani (arabiankielinen Koraani ja suomenkielinen käännös)  
• Itkevä kameli -kertomus (liite tämän suunnitelman lopussa) 
• karttapallo, kartta, Google Maps tai Google Earth 
• tunnepiirtämistä varten rullattava paperi lattian suojaksi 
• kertomus piirrettynä suurille papereille (tai piirretään/maalataan kerrottaessa)  
• vahaliituja tai muita värikyniä / vesivärit / peitevärit 
• piirustuspapereita, akvarellipaperia tai rullapaperia  
• tunnekuvat / tunnesanat: ILO, SURU, RAKKAUS, VIHA (voidaan myös kirjoittaa lisää 

paikan päällä lasten ilmaisemien tunteiden mukaan) 
• vierailu moskeijassa oikeasti tai virtuaalisesti  
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• Kamelilla on selässään kyttyrä tai kyttyröitä. Tiedättekö miksi?  
• Mitä kamelit syövät ja juovat? 

”Kameleita asuu aavikkoalueilla, joissa voi joutua kulkemaan pitkän matkan ennen kuin löytää 
puiden varjoa, vettä ja ruokaa. Aavikon hiekka ja ilma voivat olla mukavan lämpimiä, kuten tämä 
hiekka… (laitetaan kiertämään lämmin hiekka-astia ja lapset saavat tunnustella sitä) tai polttavan 
kuumaa!” 

”Kamelit ovat aavikolla asuville ja kulkeville ihmisille todella tärkeitä eläimiä. Ne jaksavat kantaa 
ihmisiä ja tavaroita selässään. Niitä kutsutaan siksi myös erämaan laivoiksi. Kamelin maitoa juo-
daan monissa maissa. Suomessakin kamelin maitoa voi ostaa joistakin kaupoista. Oletko mais-
tanut? Myös kamelin lihaa voi syödä.” 

 

2. Kiipeily tai tasapainorata 

Kiivetään leikisti kamelin selkään ja laskeudutaan sieltä alas tai järjestetään leikkimielinen tasa-
painorata, jolla ei saa koskea kuumaan hiekkaan eli lattiaan (esim. tuolit, penkit, pöydät, erilaiset 
liikuntavälineet). 

 

3. Kertomus 

Himmennetään valot tarinan kertomisen ajaksi ja luodaan tunnelmaa tarinaan eläytymisen tu-
eksi. Aikuinen kertoo: ”Seuraavaksi pääsemme tutustumaan vanhaan islamilaiseen kertomuk-
seen nimeltä Itkevä kameli. Kertomus on islamilaista suullista perimätietoa, profeetta Muhamme-
din opetuksista (ei Koraanista).” 

Aikuinen voi myös: 

• kuvailla tapahtumapaikkaa, jossa kertomus tapahtui kauan sitten (Kuuma hiekka-aa-
vikko Mekan, muslimien pyhän kaupungin lähellä. Muslimit tekevät pyhiinvaelluksen 
Mekkaan.) 

• kertoa Medinan kaupungista (Islamin alkuaikojen keskus, Saudi-Arabian neljänneksi 
suurin kaupunki) 

• näyttää paikkoja karttapallosta, kartasta, tabletilta tai Google Mapsin avulla 
• kysyä, onko joku käynyt Lähi-idässä tai Saudi-Arabiassa? 

Aikuinen kertoo kertomuksen (liite) ja näyttää sen edetessä etukäteen valmistetut kuvat tai piirtää 
samalla.  
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4. Pohdintaa, pantomiimia ja itseilmaisua  

Kertomuksen jälkeen käydään keskustellen läpi tarinan elementtejä ja sanomaa:  

• Keitä tarinassa on? 
• Mitä Muhammed halusi kamelin omistajalle opettaa? 
• Millaisia tunteita tarina sisälsi tai herätti? (voidaan käyttää apuna tunnekuvia) 

Tämän jälkeen lapset voivat itse astua sisään kertomukseen ja eläytyä siihen ja sen elementtei-
hin draamatyöskentelyn avulla. Noustaan seisomaan, esitetään kaikki yhdessä: 

• Millaista on liikkua kuumalla hiekalla?  
• Millaista on päästä puun varjoon?  
• Miten ollaan puita? 
• Miten ollaan surullisia/nälkäisiä kameleita? 
• Miten ollaan eläinten hoitajia? 
• Miten ollaan iloisia kameleita/liikutaan kameleina? 
• Miten useammasta lapsesta voidaan tehdä kyttyräselkäinen kameli? 

 

5. Tunnepiirtäminen  

Käydään läpi kertomuksen tunteita. Minkä värinen on sinun mielestäsi ilo? Entä suru? Viha? 
Pelko? Huomataan, että samalle tunteelle voi olla monta erilaista väriä. Entä minkä muotoisia 
tunteet ovat? Miten voisit piirtää iloa? Entä surua? Vihaa?  

Laitetaan soimaan klassista musiikkia tunnepiirtämisen ajaksi. Itkevän kamelin kuvat sekä tun-
nekuvat on hyvä olla esillä, jotta lapset voivat katsella niitä ja palauttaa mieleen kertomusta ja 
sen tunteita. Teipataan iso suojapaperi lattialle, mikäli piirretään lattialla. Jaetaan paperit ja va-
haliituja tai muita värikyniä.  

Aikuinen voi luetella tunteita ääneen yksi kerrallaan ja lapset piirtävät yhtä aikaa samaa tunnetta 
muutaman minuutin verran. Tällöin jokaisella lapsella tulee olla yhtä monta paperia kuin tunteita 
luetellaan ja aikuinen avustaa tarvittaessa paperin vaihtamisessa. Vaihtoehtoisesti jokainen voi 
piirtää sitä tunnetta, mitä haluaa, jolloin tarvitaan kullekin lapselle yksi paperi. 

Tunnepiirtämisen tarkoituksena on tuoda lapsille esiin tunteiden moninaisuutta, jotta he ymmär-
tävät erilaisten tunteiden kuuluvan osana elämään ja että niiden työstäminen lähtee sisältä päin. 
Tunnepiirtäminen tuo lapselle konkreettisesti esille erilaisten tunteiden merkityksellisyyden ja vie 
meidät tarinoiden maailmaan värien, muotojen ja itseilmaisun muodossa. Aikuinen on tukena 
tunteiden ja värien kuvailemisessa.  
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6. Piirustusten esittely ja keskustelu 

Kokoonnutaan piiriin ja käydään läpi lasten piirustuksia yhdessä keskustellen. Jos lapsi on piir-
tänyt monta tunnetta, hän voi esitellä lempipiirustuksensa. 

• Miltä tarina ja piirtäminen tuntui?  
• Mitä haluat kertoa muille piirustuksestasi?  
• Mitä värejä käytit? Miksi valitsit sen värin? 
• Mitä ajattelit piirtäessäsi? 
• Mitä tunteita työssäsi näkyy? 
• Oliko tunteita vaikea siirtää paperille ja miltä värien käyttö tunteiden kuvailemiseen tuntui? 
• Mitä tunteita muut lapset näkevät tässä työssä?  

 

7. Loppukeskustelu  

Keskustellaan kertomuksen opetuksesta ja ajatuksesta eläinten kohtelemisesta:  

• Mitä sinulle jäi mieleen tarinasta? Keitä siellä oli? Millainen ilma siellä oli? 
• Miksi kameli itki? 
• Mitä Muhammed halusi kertoa kamelin omistajalle? 
• Miten eläimiä tulee kohdella, jotta niillä olisi hyvä olla ja ne voisivat hyvin? 
• Millaisia kokemuksia sinulla on eläimistä? Onko sinulla/perheelläsi lemmikkieläimiä? Mitä 

ne tarvitsevat? Millaista huolenpitoa ne (tai pehmolelueläimet) kaipaavat? 
• Haluaisitko itsellesi lemmikkieläimen? Voidaan keskustella vastuusta eläinten ottami-

sessa.  

Keskustellaan siitä, että eläimilläkin on erilaisia tunteita. Voidaan pohtia, kuinka tunteet näkyvät 
eläimillä, kun ne eivät osaa puhua. Lapset voivat miettiä omia lemmikkejään. Jos työskentelyn 
jälkeen on aikaa vapaaseen leikkiin, päiväkodin leluista voidaan valita eläimiä, joita saa hoitaa. 

 

Jatkotyöskentelyideoita: 

• Mikäli mahdollista, ryhmä voisi vierailla moskeijassa etukäteen tai työskentelyn jälkeen. 
Ryhmä voisi vierailun aikana pyytää, että he kuulisivat hieman Koraanin luentaa. 

• Jos fyysinen vierailu ei ole mahdollista, voi moskeijassa vierailla virtuaalisesti Tutki tilaa 
-menetelmän avulla: 
https://uskonnonopetus.fi/materiaalit/pedagogiset-kokonaisuudet/tutki-tilaa/ 

• Tutustutaan Mekkaan / Medinaan virtuaalisesti. Mikä islamin juhla liittyy näihin kaupun-
keihin? (Id al-Adha) Tutustutaan juhlaan ja sen viettotapoihin. 

• Tehdään piirustuksiin islamilaiseen kulttuuriin sopivat kehykset. Islamilaisessa taiteessa 
suositaan kuvien sijaan ornamentteja ja kalligrafiaa.  

https://uskonnonopetus.fi/materiaalit/pedagogiset-kokonaisuudet/tutki-tilaa/
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• Tutustutaan islamilaiseen taiteeseen Internetin avulla. 
• Keksitään jatko-osa kertomukselle. Esitä avoimia kysymyksiä, jotka kannustavat lapsia 

keksimään ja kertomaan.  
• Tehdään kertomuksesta minianimaatio. 
• Pehmolelupäivä: tuodaan päiväkotiin eläinpehmo, hoidetaan sitä ja leikitään sen kanssa. 
• Etsitään lisätietoa kameleista ja muista aavikon eläimistä. 

 

 

 

 

 

 

 

Alkuperäinen suunnitelma: Ulla-Annika Deppner, Laura Salminen, Heli Uitto ja Nana Uitto. 

 

 

  

Kirjavinkkejä: 

• Onni-poika saa eläinystävän (Minerva 2017) 
• Oikeat vaakakupit – kertomuksia kristinuskon, islamin ja juutalaisuuden piiristä (Las-

ten Keskus 2000) 
• Juutalaisuus, kristinusko ja islam: Yhteisiä nimittäjiä (kirjasta Abrahamin lapset – Kol-

men uskonnon yhteiset juuret, Suomen Lähetysseura 2008, s. 12−20) 
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LIITE: Islamilainen kertomus Itkevä kameli 

 

Itkevä kameli  

Profeetta Muhammed (Jumalan rauha ja siunaukset hänelle) eli yli 1400 vuotta sitten, ja hän asui 
kauniissa kaupungissa nimeltä Medina. Medinan kaupunki sijaitsee nykyisen Saudi-Arabian alu-
eella. Kaupungissa oli useita puutarhoja, joissa oli runsaasti puita. Puut antoivat viileän varjon 
suojaksi auringon paahteelta. Siksi niistä tuli pitää hyvää huolta. 

Medinan muslimeilla oli tapana istua puiden alla, kun aurinko paistoi kuumimmillaan päiväsai-
kaan. Eräänä päivänä profeetta Muhammed käveli Medinan halki tapaamaan muslimeja. Hän 
saapui erään puutarhan luo ja astui sisään. Eräs mies istui viileässä varjossa puun alla. Monia 
muitakin muslimeja oli puutarhassa. 

Profeetta Muhammed näki kamelin sidottuna tolppaan ja kuuli sen päästelevän surkean ulvovia 
äännähdyksiä. Lähestyessään eläintä Profeetta huomasi sen itkevän valtavia kyyneleitä. Hän 
tunsi suurta sääliä kamelia kohtaan. Hän meni sen luo, silitti sen turkkia ja pyyhki kyyneleet pois. 
Jonkin ajan kuluttua kameli lopetti itkemisen ja ulvomisen. Sen sijaan se päästi tyytyväisyydestä 
kertovan korskahduksen. Profeetta Muhammed katsoi ihmisiä ympärillään ja kysyi, kuka oli ka-
melin omistaja. Puun alla istunut mies nousi seisomaan ja vastasi: ”Olen tuon kamelin omistaja, 
oi Jumalan Lähettiläs.” Profeetta kertoi miehelle, että tämä oli ollut hyvin julma eläintä kohtaan. 
Kameli oli laiha, koska se joutui tekemään paljon työtä eikä saanut tarpeeksi ruokaa eikä vettä. 

Kamelin omistaja häpesi kuultuaan Profeetan sanat. ”Etkö pelkää Jumalaa tämän kamelin 
vuoksi?” Profeetta kysyi häneltä. Kamelin omistaja oli nyt todella häpeissään. ”Olen tehnyt vää-
rin”, hän sanoi. ”Kameli on yksi Jumalan luoduista. Olen pahoillani julmuuteni vuoksi.” 

Kamelin omistaja ei koskaan unohtanut, mitä profeetta Muhammed oli hänelle kertonut. Tämän 
jälkeen hän aina huolehti kameleistaan hyvin. Vaikka kamelit edelleen tekivät kovasti työtä – 
ovathan ne vahvoja eläimiä – mies piti aina huolta, että ne saivat tarpeeksi ruokaa ja vettä. 

 

Kertomus on julkaistu teoksessa Oikeat vaakakupit: kertomuksia kristinuskon, islamin ja juutalai-
suuden piiristä (Lasten Keskus 2000). Kertomus pohjautuu islamin perinteeseen ja julkaistaan 
tässä materiaalissa kirjoittaja Isra Lehtisen ja Lasten Keskuksen luvalla. 
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Islamilainen kertomus Linnunpoikaset 
 

 

 

Ikäsuositus: 3–6 v. Vaihtoehtoinen toteutustapa alle 3-vuotiaille lapsille: Toteuta kertomus ku-
vitettuna ottamalla tarinan ydinkuvat Papunetistä ja elävöitä tarinaa esimerkiksi pehmolinnuilla ja 
linnunpesällä. Jätä pois janatyöskentely. 

Kesto: yksi työskentely 

Tavoite: Tutustutaan islamiin liittyvään perinteiseen kertomukseen. Harjoitellaan kertomuksen 
avulla empatiataitoja sekä pohditaan oikeaa ja väärää.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Islam  

• Islam syntyi 600-luvulla Arabian niemimaalla profeetta Muhammadin toiminnan seu-
rauksena. 

• Islamissa uskotaan yhteen Jumalaan, Allahiin. Islamin pyhä kirja on Koraani. 
• Muslimien elämää ohjaavat viisi peruspilaria: uskontunnustus, rukous, paasto, almu-

vero ja pyhiinvaellus. 
• Muslimien arjessa uskonto näkyy esimerkiksi säännöllisissä rukouksissa, pukeutu-

misessa ja ruokasäädöksissä kuten sianlihan välttämisessä. 

Teksti: kasvuakatsomuksesta.fi 

Lue lisää islamista: https://uskonnot.fi/uskonnot/islam/  

 

 

https://uskonnot.fi/uskonnot/islam/
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Työskentelyn kulku 
 
1. Aloitus: Karttapallon tutkiminen ja matka aikakoneella menneisyyteen 

Lapset ohjataan tyynyistä tai muotopaloista tehdyn piirin luo. Aikuinen kertoo: 

”Tänään lähdemme yhdessä aikamatkalle menneisyyteen. Menneisyyteen meidät johdattelee is-
lamilaisen perinteen kertomus. Oletteko aiemmin kuulleet islamiin liittyviä kertomuksia?” 

Jos lapset ovat vierailleet moskeijassa, palautetaan kokemus mieliin esimerkiksi näyttämällä va-
lokuvia. Muistellaan, mihin suuntaan muslimit rukoilevat (Mekan kaupunkiin), kuka on muslimeille 
tärkeä opettaja (profeetta Muhammed) jne. 

Etsitään lasten kanssa yhdessä (vuoroja jakaen) karttapallosta/Google Mapsista/Google Eart-
hista eri paikkoja: 

• missä olemme nyt (oma paikkakunta, Suomi)  
• paikka, johon aikamatkamme suuntautuu (Medina, Saudi-Arabia) 

Tarvikkeet ja ennakkovalmistelut: 

• Moskeijavierailu etukäteen, mikäli mahdollista. Vierailu voidaan toteuttaa myös virtu-
aalisesti Tutki tilaa -menetelmän avulla. 

• Linnunpoikaset-kertomus (liitteenä) 
• tyynyjä tai muotopaloja 
• karttapallo (vaihtoehtoisesti kartta, Google Maps tai Google Earth) 
• (sirkuttavia) lintupehmoleluja tai lintukuvia  
• kännykkä ja kaiutin, joiden avulla voi soittaa tuulen huminaa ja lintujen laulua 
• itämaisia mausteita tai muita tuoksuja 
• linnunpesä  
• kankaanpala/pussi 
• Lähi-idän perinteistä asua muistuttava vaate, kangas tai huivi 
• maalarinteippiä, hymyilevät kasvot ja surulliset kasvot janatyöskentelyä varten 
• askartelumateriaaleja lintu/linnunpesä-askarteluun tai materiaaleja ja leluja lintuleik-

kiin 
 

Vaihtoehtoinen toteutustapa:  

Tarinasta voidaan tehdä myös lattiakuva, jota rakennetaan lasten kanssa yhdessä kankaalle 
tarinan edetessä. Varaa tällöin kangas ja muita tarvittavia materiaaleja. 
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• paikkoja, joissa lapset tai joku heidän tuntemansa hen-
kilö/perhe on itse käynyt/asunut 

Noustaan ylös. Aloitetaan aikamatka Medinan kaupunkiin aika-
koneella: Innostetaan lapsia keksimään omaan aikakonee-
seensa sopivia liikkeitä ja ääniä. Voidaan myös luoda ryhmän 
yhteinen aikakone. Miten aikakone liikkuu? Mitä ääniä siitä kuu-
luu? Liikutaan ja toimitaan sen mukaan. Miten aikakone laskeu-
tuu? Kun aikakone on laskeutunut, aikuinen ohjeistaa lapsia is-
tuutumaan.  

 

2. Kertomus 

Kerrotaan tämän suunnitelman liitteenä oleva kertomus Linnunpoikaset eläytyen, lapsia osallis-
tavasti ja draaman keinoja hyödyntäen. Aikuinen pukeutuu roolivaatteeseen, esimerkiksi kaa-
puun tai huiviin. Lapset voivat laittaa silmät kiinni. Aikuinen kuvailee maisemaa, joka heidän 
edessään olisi voinut aueta kauan aikaa sitten (1400 vuotta sitten), esimerkiksi:  

”Olet juuri saapunut Medinaan. Edessäsi on pieni polku hiekkaisen aavikon laitamilla, Medinan 
kylä ja sen asutus kauempana. Kuuntele, miltä aavikolla kuulostaa…” 

(taustalla tuulen huminaa) 

”Miltä tuntuu kuuma auringonpaiste iholla. Tuoksuuko täällä jokin?” 

(lasten nenän alle voi viedä tuoksupurkin, jossa mausteitta/kahvinpuruja) 

”Mitä kuulemme nyt?”  

(linnunlaulua taustalla) 

Nyt lapset voivat avata silmänsä ja tarina alkaa:  

”Eräänä päivänä yksi profeetta Muhammedin seuralaisista käveli alas polkua pitkin Medinan lai-
tamilla, kun hän kuuli sirkutusta läheisestä pensaasta. Hän meni lähemmäksi ja löysi pesän, 
jossa oli useita pikkuisia linnunpoikasia…”  

Koko kertomus on tämän työskentelysuunnitelman liitteenä. 

Kertomuksen aikana Muhammedin seuraaja (yksi ryhmän aikuisista tai vapaaehtoinen lapsi, yl-
lään roolivaate, esimerkiksi kaapu tai huivi) liikkuu tilassa ja löytää linnunpesän. Hän ottaa lin-
nunpoikaset ja alkaa kuulua sirkutusta (joku aikuisista tekee sirkutusta). Lintuemo hätääntyy 
(esim. lintupehmo aikuisen liikuttelemana). 

Vaihtoehtoinen toteutustapa: Kertomus voidaan pysäyttää tässä vaiheessa ja 
kannustaa lapsia pohtimaan miehen tekoa janatyöskentelyn avulla (ks. kohta 4). 

Lisätietoa: 

Islamin perinteessä ei ole 
tapana esittää tai kuvata 
profeetta Muhammedia. 
Tämä on hyvä kertoa lap-
sille, jos tätä tarinaa esite-
tään yhdessä lasten 
kanssa. Lasten tulee kui-
tenkin saada esittää kaik-
kia tarinan hahmoja. 
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Kertova aikuinen riisuu janatyöskentelyn ajaksi kertojan huivin ja pukee sen uudel-
leen päälle, kun kertomus jatkuu. 

Kertomuksen lopussa mies menee linnut mukanaan profeetta Muhammedin luo, joka neuvoo 
miestä toimimaan oikein. Joku ryhmän lapsista saa olla mies, joka palauttaa linnunpoikaset ta-
kaisin pesään. Voidaan taputtaa käsiä, hyppiä riemusta tai muuten iloita hyvästä teosta ja kerto-
muksen onnellisesta lopusta. 

 

3. Aikamatka takaisin nykyhetkeen  

Tehdään aikamatka takaisin päiväkotiin ja nykyhetkeen omilla aikakoneilla. Himmennetään va-
laistusta. Noustaan, liikutaan, äännellään ja katsotaan, milloin päiväkoti näkyy. Mietitään, miten 
laskeudutaan. Istuudutaan piiriin. 

 

4. Janatyöskentely ja pohdinta  

Vedetään lattialle maalarinteipillä viiva. Ohjeistetaan lapset asettumaan janalle sen mukaan, mitä 
mieltä he ovat: toisessa päässä janaa seisovien mielestä teko on oikein (hymyilevät kasvot), 
toisessa päässä väärin (surulliset kasvot). Keskelle voi asettua, jos ei ole asiasta varma tai jos 
omasta mielestä teko voi olla sekä oikein että väärin. Kun lapset ovat valinneet paikkansa, kes-
kustellaan asiasta yhdessä lisää. 

Keskustelukysymyksiä: 

• Mistä tiedätte, että teko oli oikein / väärin? (esimerkiksi: linnunpojat sirkuttivat hädissään, 
lintuemo oli huolissaan)  

• Mistä päättelet, että teko on väärin? Onko joku aikuinen kertonut sinulle vai päättelitkö 
itse, että se ei tuntuisi linnuista kivalta? Tästä voi vetää linkin kultaiseen sääntöön, mikäli 
sitä on käsitelty lasten kanssa. 

• Voiko linnunpojat ottaneelle miehelle tulla paha mieli tai huono omatunto? 
• Miltä linnunpoikasista tuntui? Miltä emosta tuntui? 
• Entä jos mies ajatteli, että lintuemo on haavoittunut tai hylännyt poikaset, koska emoa ei 

näkynyt missään ja hän halusikin auttaa niitä? Olisiko hän silloin tehnyt oikein? Asettau-
dutaan uudelleen janalle lasten kanssa. Aikuinen voi keksiä lisää kysymyksiä, joiden kä-
sittelyssä voidaan hyödyntää janaa. 
 

5. Lopetus 

Keskustellaan ja todetaan, mikä merkitys profeetta Muhammedilla ja hänen neuvoillaan oli seu-
raajilleen. Eri katsomuksissa on tärkeitä opettajia ja esikuvia, esimerkiksi profeetta Muhammed 
(Kuka hän on muslimeille?), Jeesus (Kuka hän on kristityille?) tai suvun vanhimmat. 
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Otetaan esimerkkejä niistä katsomuksista, joita lasten kanssa on käsitelty. Uskonnoton näkö-
kulma: Kuka on sinulle tärkeä esikuva, hyvä esimerkillinen henkilö esimerkiksi sukulaisistasi? 
Tässä voi tuoda esiin sen, että muun muassa Muhammed ja Jeesus olivat oikeasti eläneitä hen-
kilöitä, ei vain kirjassa seikkaileva sankari.  

Linkitetään kertomus islamin 5 pilariin (erityisesti almujen anto, Ramadan-paasto). Hyvän teke-
minen on tärkeää islamissa. Keskustelu hyvistä teoista: lapset saavat miettiä ja kertoa, mitä hy-
vää he ovat tehneet jollekin toiselle joko eläimelle, lapselle tai aikuiselle tai mitä hyvää heille on 
tehty. 

Kun tarinasta tuttu lintu koskettaa lasta olkapäälle, hän voi lähteä esimerkiksi eteiseen ja puke-
maan ulos tai ruokailua varten käsienpesulle. 

  

Jatkotyöskentelyideoita: 

• Mikäli aikaa on, työskentely voi jatkua leikillä lintupehmoleluilla. Millaista hoivaa ja huo-
lenpitoa linnunpoikaset tarvitsevat? Rakennetaan pesä.  

• Askarrellaan, piirretään tai maalataan lintuja ja linnunpesä. 
• Tehdään kartta, johon merkitään eri työskentelyiden vierailukohteet (esimerkiksi tässä 

suunnitelmassa Medina, Saudi-Arabia) 
• Keksitään kertomukselle erilaisia loppuja (esimerkiksi jos linnunpoikasilla ei olekaan 

emoa) tai jatko-osa. Esitä avoimia kysymyksiä, jotka kannustavat lapsia keksimään ja 
kertomaan.  

• Janatyöskentelyä voidaan jatkaa erilaisin lasten keksimin väittämin, johon lapset saavat 
muodostaa mielipiteensä ja perustella ne.  

• Kultainen sääntö -työskentelysuunnitelmat löytyvät tämän materiaalin työskentelyiden 
alusta. 

• Vieraillaan ennen työskentelyä tai työskentelyn jälkeen moskeijassa tai tutustutaan sii-
hen virtuaalisesti Tutki tilaa -menetelmän avulla: https://uskonnonopetus.fi/materiaa-
lit/pedagogiset-kokonaisuudet/tutki-tilaa/  

• Rakennetaan lasten kanssa linnunpönttö ja keskustellaan, miksi niitä rakennetaan. Vie-
dään linnunpönttö sopivaan paikkaan luontoon. 

• Tehdään kertomuksesta minianimaatio tai näytellään se yhdessä  
• Mihin aikaan ja maahan haluaisit mennä aikakoneella? Tehdään lisää tutkimusmatkoja 

aikakoneella. Tutustutaan eri kirjojen avulla esimerkiksi Suomen historiaan. (Esim. Suo-
men lasten Suomi, Tatun ja Patun Suomi, Koiramäen Suomen historia) 

• Tehdään pahvista tai muista materiaaleista aikakone/aikakoneet. 

 

Alkuperäinen suunnitelma: Sonja Lehtovirta, Emma Lindfors, Laura Peltonen ja Annika Ruotsa-
lainen.  

https://uskonnonopetus.fi/materiaalit/pedagogiset-kokonaisuudet/tutki-tilaa/
https://uskonnonopetus.fi/materiaalit/pedagogiset-kokonaisuudet/tutki-tilaa/
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LIITE: Islamilainen kertomus Linnunpoikaset  

 

Linnunpoikaset 

Eräänä päivänä yksi profeetta Muhammedin seuralaisista käveli alas polkua pitkin Medinan lai-
tamilla, kun hän kuuli sirkutusta läheisestä pensaasta. Hän meni lähemmäksi ja löysi pesän, 
jossa oli useita pikkuisia linnunpoikasia. Ne eivät olleet vielä oppineet lentämään, vaan kutsuivat 
emoaan, joka oli lentänyt etsimään niille ruokaa.  

Tajuamatta mitä teki, mies poimi linnunpoikaset pesästä yksi kerrallaan ja kietoi ne kankaanpalan 
sisään. Juuri kun hän oli jatkamassa matkaansa, lintuemo palasi pesälleen nokassaan ruokaa 
poikasilleen. Pesä oli tyhjä. Emo kuuli lastensa hätäisen piipityksen kankaan sisältä, ja kutsui 
epätoivoisesti poikasiaan. Emo lensi miehen pään yli useita kertoja, mutta mies ei tuntunut huo-
maavan sitä, vaan kulki polkua alas liittyäkseen profeetta Muhammedin seuraan.  

Kun Profeetta kuuli pikkulintujen tukahtuneen piipityksen, hän kysyi mistä mies oli tulossa. Hän 
kuunteli miehen tarinan, mutta huomautti sitten, että teko oli tuottanut harmia sekä linnunpoika-
sille että niiden emolle. Profeetta pyysi häntä palauttamaan poikaset sinne, minne ne kuuluivatkin 
– emonsa luokse pensaikossa olevaan pesään! Niin mies tekikin, ja oi sitä riemun sirkutusta, 
mikä pesästä lähti! 

 

Kertomus on julkaistu teoksessa Oikeat vaakakupit: kertomuksia kristinuskon, islamin ja juutalai-
suuden piiristä (Lasten Keskus 2000). Kertomus pohjautuu islamin perinteeseen ja julkaistaan 
tässä materiaalissa kirjoittaja Isra Lehtisen ja Lasten Keskuksen luvalla.  
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Buddhan ajatus kohtuullisuudesta 
 
 

 

Ikäsuositus: 3–6 v. Ryhmän voi halutessaan jakaa kahteen pienryhmään ja toteuttaa työsken-
telyn pienemmälle ryhmälle. 

Kesto: yksi tai kaksi työskentelyä   

Tavoite: Työskentelyn tarkoitus on lisätä lasten tietämystä buddhalaisuudesta positiivisten oppi-
miskokemusten kautta ja näin vahvistaa suvaitsevaisuutta erilaisia maailmankatsomuksia koh-
taan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Buddhalaisuus  

• Buddhalaisuus on Intiassa syntynyt uskonto, jonka juuret ovat hindulaisuudessa.  
• Buddhalaisuudessa korostetaan meditaatiota eli mietiskelyä. 
• Monilla buddhalaisilla on usein Buddha-patsas kodeissaan muistuttamassa Budd-

hasta ja hänen opeistaan.  
• Kodeissa päivä usein alkaa ja loppuu uskontunnustuksen lukemiseen Buddha-pat-

saan äärellä.  
• Pyhiä rakennuksia kutsutaan temppeliksi. 

Teksti: kasvuakatsomuksesta.fi 

Lue lisää buddhalaisuudesta: https://uskonnot.fi/uskonnot/buddhalaisuus/  

 

https://uskonnot.fi/uskonnot/buddhalaisuus/
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Työskentelyn kulku 

 

1. Aloitus 

Istutaan piirissä lattialla. Kohta leikitään ja päästään mukaan kivaan tarinaan. Tiedätkö, mitä 
buddhalaisuus tarkoittaa? (Elämäntapa, katsomus, uskonto) Selvitetään tänään yhdessä, millai-
sia asioita buddhalaisuuteen liittyy. 

 

2. Köysileikki 

Aikuinen ohjeistaa lapsia ottamaan kiinni köydestä. Mitä voimme tehdä köydellä niin, että kaikki 
pitävät siitä samaan aikaan kiinni? Köyttä voidaan esimerkiksi pyörittää nopeasti tai hitaasti. 
Köysi voi olla paikallaan, mutta lapset liikkuvat. Kaikki lapset voivat vaihtaa paikkaa viereisen 
lapsen kanssa. Lapset voivat kokeilla mennä ristiin rastiin ja katsoa, millainen kuvio muodostuu 
lattialle, kun nyöri lasketaan alas.   

Asetetaan lopuksi köysi lattialle piirin muotoon ja kokoonnutaan sen ympärille istumaan. Köysi 
rajaa tilan lattiakuvalle. Luodaan tarvittaessa näkymätön taikapiiri, jota ei saa ylittää. Lapset voi-
vat istua myös tuoleilla, muotopaloilla tai tyynyillä, jotka asetellaan köyden muodostaman taika-
piirin ympärille. 

Tarvikkeet ja ennakkovalmistelut: 

• Pitkä köysi tai nyöri 
• 2 erilaista Buddha-patsasta (tai kuvaa patsaista): prinssi Siddhartha Gautaman ja va-

laistuneen Buddhan patsaat  
• kuvatuki kerrontaan: kuvatauluja tarinaan Siddhartha Gautamasta  
• taustamusiikkia (puron solinaa, lintujen laulua) 
• kankaat lattiakuvaa varten: sari tai muu kaunis kangas lattiakuvan pohjaksi (lasten 

kulttuuritaustoista riippuen voidaan pyytää lainaksi jonkun perheeltä) ja kultainen/kel-
tainen kangas kultaiseksi keskitieksi 

• äänimalja tai triangeli (soitetaan äänimaljaa aina, kun tarina alkaa ja loppuu) 
• lasikiviä ja lasihelmiä (sinisiä ja valkoisia/keltaisia) 
• erilaisia ruukkukasveja tai tekokukkia (symboloivat puutarhan puita) 
• Ryhmän kanssa voidaan lukea kirja Petra Buddhan poluilla (Dramaforum 2007). 
• Buddhalaisuuteen voi tutustua myös tämän materiaalin Vesak-suunnitelman avulla. 
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3. Lattiakuvan rakentaminen alkaa: sari ja patsaat 

Tänään tutustumme buddhalaisuuteen. Se on Intiassa syntynyt maailmankatsomus tai uskonto. 
Oletko kuullut Intiasta tai käynyt siellä? Tunnetko jonkun, joka on kotoisin Intiasta? Voidaan etsiä 
Intia karttapallosta tai kartasta.  

Intiassa sari on ylinen vaate naisilla. Se on kangas, joka sidotaan ylle vaatteeksi. Näytetään, 
miten sariin pukeudutaan. Onko jollakin kotona tällainen vaate? Pyydetään lapsia asettamaan 
kangas piirin keskelle. 

Oletko nähnyt joskus tällaisia patsaita/kuvia: Siddhartha Gautaman patsas ja valaistuneen Budd-
han patsas (hymyilevä Buddha)? Huomaatteko niissä eroa? Mitä eroja? Tänään selvitetään, mi-
ten Siddhartha Gautama muuttui Buddhaksi. 

Laitetaan patsaat/patsaiden kuvat kiertämään lasten katsottavaksi ja kokeiltavaksi. Kokeillaan 
risti-istuntaa sillä aikaa, kun patsaat kiertävät. Pyydetään lapsia lopuksi asettamaan patsaat tai 
kuvat kankaan keskelle. 

 

4. Kertomus alkaa 

Kerrotaan Siddhartha Gautaman elämästä. Käytetään kuvatukea kerronnassa, esimerkiksi ku-
vatauluja tai -kortteja, joissa näkyvät tarinan ydinasiat. Kuunnellaan kertomus toiminnallisesti ja 
draaman keinoin, eläytyen ja liikkuen. Soitetaan äänimaljaa aina kun kertomus alkaa ja päättyy.  

Kertomuksen teksti on teoksesta Lattiakuvat katsomuskasvatuksessa ja opetuksessa (Lasten 
Keskus 2017). 

”Me kaikki kuljemme omaa tietämme tällä maapallolla. Tiemme ovat erilaisia, vaihtelevia. 
Niin kuin elämä, myös tie voi olla joskus vaikeakulkuinen, joskus vauhdilla eteenpäin 
vievä. Joskus matkanteko on helppoa, toisinaan ylämäet tuntuvat raskailta. Maapallolle 
ja sen erilaisille teille mahtuvat kaikki elämän iloiset ja surulliset asiat.  

Ihminen on aina pohtinut hyvää ja pahaa sekä sitä, miten pitäisi elää. Kauan sitten Inti-
assa eli nuori poika nimeltään Siddharta Gautama. Hän oli prinssi, joka eli ylellistä elämää 
palatsissa vailla huolia ja murheita. Prinssin elämä oli kevyttä ja pehmeää kuin höyhen. 
Elämässä oli paljon keveitä asioita. Prinssi vietti paljon aikaa palatsin puutarhassa.” 
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5. Matkalla puutarhassa 

Laitetaan taustalle soimaan rauhoittavaa musiikkia: veden liplatusta, lintujen laulua ja suihkuläh-
teen ääniä. Himmennetään valoja. Lähdetään kulkemaan puutarhassa. Aina kun kuulet äänimal-
jan äänen, pysähdy.  

Kuljetaan mielikuvituspolkua draaman keinoin (äänimaljan kumahdus ennen mielikuvaa/liikku-
mista). Kävellään hitaasti, sitten hölkätään, kumarrutaan pensaan ali, mennään kyykkyyn, kävel-
lään piirissä, vaihdetaan piirin suuntaa, hypätään kiven yli, kumarrutaan jälleen pensaan ali jne. 
Kuvitellaan, millaisia kasveja puutarhassa kasvaa. Lapset saavat kertoa ajatuksiaan. Millaisia 
eläimiä puutarhassa on? Haistellaan, miltä puutarhassa voisi tuoksua, kuunnellaan miltä voisi 
kuulostaa, poimitaan kukka ja tuoksutellaan. Juodaan purosta leikisti vettä. Ollaan aurinkoja, 
jotka porottavat, ollaan sade, ollaan puita ja kasveja. 

Palataan istumaan risti-istuntaan omalle paikalle. Rakennetaan puutarha lattiakuvaan: lapset 
saavat viedä kasvit lattiakuvaan sari-kankaan päälle ja buddhapatsaiden viereen yksi kerrallaan 
tai pareittain. Rakennetaan lisäksi puutarhan reunat, muuri yms. kivistä, jotta jokainen lapsi saa 
osallistua lattiakuvan rakentamiseen. 

Keskustellaan: 

• Mitä kasvit tarvitsevat elääkseen? (vettä ja aurinkoa)  
• Mitä tapahtuu, jos kasvi saa liikaa vettä? Tai liikaa valoa?  
• Samalla tavalla ihmisillä on asioita, joita ei ole hyväksi saada liikaa tai liian vähän. Kek-

sittekö tällaisia asioita? (esimerkiksi liika karkin syöminen, liian vähäinen nukkuminen, 
liika pelaaminen) 

Seuraavaksi kaikkien lasten tehtävänä on antaa kasveille sopivasti vettä ja aurinkoa. Jaetaan 
jokaiselle lapselle kiviä. Kerrotaan kivien symboliikka: valkoinen/keltainen kivi = auringon valo, 
sininen kivi = vettä. Ihaillaan valo- ja vesikiviä. Miltä ne tuntuvat ja näyttävät?  

Pyydetään sitten lapsia jakamaan kivet kasveille niin, että kaikki kasvit saavat kohtuudella valoa 
ja vettä. Kun jokainen lapsi on saanut asettaa kivet lattiakuvaan, noustaan ylös ja liikutaan kau-
emmas. Tehdään suuri piiri lattiakuvan ympärille ja tarkastellaan yhdessä, onko kaikilla kasveilla 
tarpeeksi vettä ja valoa. Voidaan tarvittaessa siirtää valo- ja vesikiviä. Sitten jatketaan kertomusta 
(äänimaljan ääni). 

 

6. Kertomus jatkuu  

Lähdetään yhdessä matkalle prinssi Siddhartan kanssa ja pysähdytään aina kun hän kohtaa jon-
kun. 
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”Prinssin elämä oli kevyttä, siinä ei ollut mitään raskasta. Mutta eräänä päivänä prinssi 
Siddharta halusi nähdä, millaista elämä oli palatsin porttien ulkopuolella. Hän lähti palat-
sista joka päivä eri portin kautta ja eri teitä pitkin. Hän huomasi, että kulkemastaan tiestä 
riippumatta vastassa oli aina asioita, jotka saivat hänet mietteliääksi. 

Itäportista kulkiessaan prinssi kohtasi vanhan miehen. Tämä sai hänet mietteliääksi. Seu-
raavana päivänä prinssi kulki eteläportista ja kohtasi sairaan miehen. Tämäkin sai hänet 
mietteliääksi. Seuraavana päivänä prinssi kulki länsiportista ja näki köyhän miehen. Tämä 
sai hänet surulliseksi. Nähdessään kärsimystä prinssi ymmärsi, että nämä kaikki asiat 
voisivat tapahtua myös hänelle: hänkin vanhenee, hänkin voi sairastua tai köyhtyä. Se 
kauhistutti häntä. 

Seuraavana päivänä prinssi kulki pohjoisesta portista ja kohtasi vaeltavan pyhän miehen. Mies 
näytti onnelliselta, aivan kuin hän olisi löytänyt elämän tarkoituksen. Prinssi Siddharta ymmärsi, 
että pyhä mies oli löytänyt mielenrauhan ja merkityksen elämälleen, vaikka köyhyys, vanhuus, 
kuolema ja kärsimys olivat edelleen olemassa. Miehen nähtyään prinssi ajatteli, että täytyi olla 
olemassa tie, joka johti pois kärsimyksestä. Prinssi päätti jättää yltäkylläisen elämänsä palatsissa 
ja elää kohtaamansa pyhän miehen lailla toisenlaista elämää kodittomana erakkona. Hän halusi 
löytää tien pois kärsimyksestä.” (Lattiakuvat katsomuskasvatuksessa ja opetuksessa, Lasten 
Keskus 2017.) 

Keskustellaan: 

• Mitä prinssi Siddhartha teki? 
• Kenet hän näki? 
• Mitä hän halusi? (Löytää tien pois kärsimyksestä.) Mitä tarkoittaa kärsimys? 
• Mitä hän ymmärsi? 

 

7. Kultainen keskitie 

Kertomus jatkuu (äänimaljan ääni): 

”Prinssi Siddhartha alkoi elää täysin päinvastoin kuin aiemmin. Hänellä ei ollut kotia. Hän paas-
tosi niin ankarasti, että lopulta hänen vointinsa huononi. Kesken paaston Indra-jumala laskeutui 
taivaasta kolmikielisen luutun soittajan hahmossa ja tuli hänen luokseen. Kun Indra näppäili soit-
timen ensimmäistä kieltä, Siddhartha huomautti, että ääni oli liian kimeä. Luutun kieli oli niin ki-
reällä, että se katkeaisi pian. 

Kun Indra näppäili toista kieltä, Siddhartha sanoi, että kieli oli niin löysällä, että hän saattoi tuskin 
kuulla sen ääntä.  

Lopuksi Indra näppäili kolmatta, keskimmäistä kieltä. Sen ääni oli täydellinen. Miksihän tämän 
kielen ääni soi täydellisen kauniisti?  
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Siddharthalle ääni oli täydellinen, koska kieli ei ollut liian kireä eikä liian löysä, vaan juuri sopiva. 
Siddharthalle tämä oli niin suuri löytö, että siitä syntyi buddhalainen oppi keskitiestä.” (Lattiakuvat 
katsomuskasvatuksessa ja opetuksessa, Lasten Keskus 2017.) 

Asetetaan lattiakuvaan kultainen keskitie. Ihastellaan kultaista keskitietä ja kerrataan, mihin kul-
tainen keskitie liittyy. Pohditaan:  

• Mitä kultainen keskitie tarkoittaa?  

(Mihin se liittyy, ettei saa syödä liikaa karkkia tai ettei anneta vettä liikaa tai liian vähän kas-
ville? Tarvittaessa avataan erikseen: Aluksi prinssi Siddhartha eli tosi helppoa elämää palat-
sissa, jossa ei ollut mitään raskasta. Sitten hän paastosi liikaa kodittomana erakkona: kaikki 
oli raskasta. Sitten hän ymmärsi, että on tärkeää, että kaikkea on sopivasti. Ei liikaa eikä liian 
vähän. Esimerkiksi ruokaa ja vettä pitää olla sopivasti. Niin kuin soittimen kieli: ei saa olla 
liian kireällä, eikä liian löysällä, vaan sopivasti.) 

• Miten omassa elämässä voisi kulkea kultaista keskitietä ja toteuttaa kultaisen keskitien 
ajatusta? 

Buddhalaisuudessa ajatellaan, että on tärkeää, että ihmisellä on kaikkea sopivasti. Ei liikaa eikä 
liian vähän, vaan sopivasti. Miten siihen päästään? Buddhalaisuuden mukaan esimerkiksi rau-
hoittumalla ja mietiskelemällä. Mitä Siddhartalle tapahtui, kun hän oivalsi tämän? 

• Vertaillaan patsaita (esim. kruunu prinssi Siddharthalla, Buddha on kalju. Prinssi 
Siddhartha on jalustan päällä, Buddha on lattialla jne). Tällaiset muutokset prinssi 
Siddharthalle tapahtui, kun hän valaistui ja muuttui Buddhaksi. 

 

8. Mietiskely ja lopetus  

Ensin hypitään mahdollisimman kovaa ja korkealle, sitten levätään heti lattialla maaten. Tode-
taan, että ihmisen kehokin tarvitsee sekä rasitusta että lepoa. Ei ole hyvä olla liikaa paikallaan, 
eikä myöskään koko ajan liikkeessä.  

Otetaan tyynyt ja mennään istumaan mukavaan asentoon. Kerrotaan, että buddhalaisuuteen 
kuuluu tärkeänä osana meditointi eli mietiskely, jossa pyritään rauhoittumaan ja antamaan aja-
tusten mennä menojaan. On hyvä hetkeksi pysähtyä ja antaa itsensä olla ihan rauhassa. Rau-
hoitutaan hetken aikaa yhdessä hiukan samaan tapaan kuin Siddhartha ja Buddha. Kuunnellaan 
äänimaljaa: Miten kauan äänimaljan yksi sointi kestää? 

Hiljentyminen kuuluu moniin eri katsomuksiin. Myös uskonnottomat ihmiset voivat hiljentyä mie-
tiskelemään. Osa ihmisistä rukoilee Jumalaa mietiskellessään ja osa ei.  

Ihaillaan yhdessä lattiakuvaa. Jokainen saa lopuksi soittaa äänimaljaa ja ihastellaan ääntä.  
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Jatkotyöskentelyideoita: 

• Ollaan ulkona ja istutaan risti-istunnassa. Sytytetään suitsuke. Haistellaan sen tuoksua ja 
katsotaan savun nousemista ilmaan. Harjoitus auttaa keskittymään. 

• Lattiakuva voidaan jättää esille ja tavaroilla voi leikkiä myöhemmin 
• Puiden tai kukkien istutus, kastelu ja kasvun seuraaminen 
• Rakennetaan hiljaisuuden maja. Keksitään omat säännöt, miten majassa ollaan. Ote-

taanko esimerkiksi kengät pois, kun mennään sinne, ollaanko hiljaa, voiko käyttää tasku-
lamppuja jne. 

• Tutkitaan netistä kuvia erilaista buddha-patsaista ja buddhalaisista temppeleistä. Onko 
joku lapsista käynyt buddhalaisessa temppelissä lomamatkalla tai käydessään sukulais-
ten luona tai nähnyt patsaita esimerkiksi thaimaalaisessa ravintolassa täällä Suomessa? 
Perheitä voi pyytää tuomaan tai lähettämään valokuvia aiheesta. 

• Toteuttakaa pieni pyhiinvaellus (Ks. esimerkiksi Pyhiinvaellus on hiljaisuuden löytöretki – 
Materiaali varhaiskasvattajille https://dialogikasvatus.fi/material/pyhiinvaellusmateriaalia-
varhaiskasvattajille/)  

• Buddhan syntymäjuhlaa käsitellään tämän materiaalin työskentelysuunnitelmassa Vesak 
– Buddhan syntymäjuhla.  

• Voit lukea Siddharthan syntymästä juhlakalenterista www.juhlakalenteri.fi/vesak   
 

 

 

 

 

 

 

Alkuperäinen suunnitelma: Jasmin Granö, Roosa Helenius, Linnea Kokkinen ja Heidi Wivolin. 

 

Kirja- ja materiaalivinkkejä: 

• Petra Buddhan poluilla (Dramaforum 2007) 
• Polkuja rauhoittumiseen – läsnäolotaitoja lapsille ja nuorille (Lasten Keskus 2019) 
• Pyhiinvaellus on hiljaisuuden löytöretki – Materiaali varhaiskasvattajille: https://dialo-

gikasvatus.fi/material/pyhiinvaellusmateriaalia-varhaiskasvattajille/  

 

https://dialogikasvatus.fi/material/pyhiinvaellusmateriaalia-varhaiskasvattajille/
https://dialogikasvatus.fi/material/pyhiinvaellusmateriaalia-varhaiskasvattajille/
http://www.juhlakalenteri.fi/vesak
https://dialogikasvatus.fi/material/pyhiinvaellusmateriaalia-varhaiskasvattajille/
https://dialogikasvatus.fi/material/pyhiinvaellusmateriaalia-varhaiskasvattajille/
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2. Ihme 
 

Varhaiskasvatuksessa on tärkeää olla aikaa ja tilaa lapsilähtöiseen ihmettelyyn. Kertomukset ih-
meistä ovat osa monia eri uskontoja ja kansanperinteiden kertomuksia ja näin ollen eri katso-
muksia yhdistävä tekijä. Ihmettely, ilo ja oivaltaminen ovat keskeinen osa katsomuskasvatusta ja 
kaikkea oppimista. Mielikuvituksen, satujen ja leikin maailma tulee lähelle ihmeiden maailmaa. 
Niissä kaikki on mahdollista.  
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Hanukka 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hanukka on juutalainen juhla, jota vietetään yleensä joulukuussa. Tunnetuimpia hanukka-
perinteitä ovat hanukia-kynttelikön sytyttäminen sekä öljyssä paistettujen perunalettujen tai 
munkkien syöminen. Hanukka perustuu tapahtumiin yli 2000 vuotta sitten, jolloin juutalaiset 
saivat Jerusalemin temppelin takaisin. Kun temppeli oli siivottu, haluttiin sytyttää öljylamppu. 
Lampun tulen piti palaa temppelissä aina, mutta öljyä oli jäljellä vain yhdeksi päiväksi. Ta-
pahtui ihme: öljy riittikin kahdeksaksi päiväksi, juuri niin pitkäksi aikaa, että ehdittiin hakea 
lisää öljyä. Tämän vuoksi hanukkaa vietetään kahdeksan päivää. Hanukka on ilon ja valon 
juhla, jolloin muistetaan temppelin ihmettä. (Mukailtu teoksesta Lasten oma vuosikirja (Las-
ten Keskus 2014). Lisätietoja hanukasta Juhlakalenterista https://juhlakalenteri.fi/juhla/ha-
nukka/ ja teoksesta Adventista ramadaniin – Uskonnolliset juhlat Suomessa (Kirjapaja 2016) 
s. 201-204.) 

Juutalaisuus  

• Juutalaisuudessa uskotaan yhteen jumalaan ja ajatellaan, että Jumala on sopinut 
liiton juutalaisen kansan kanssa. Juutalaiset ajattelevat, että heillä on erityinen vas-
tuu noudattaa Tooraa, Jumalan antamaa lakia. 

• Monet juutalaiset juhlapäivät viittaavat johonkin historialliseen tapahtumaan. 
• Juutalaisten pyhäpäivää, sapattia, vietetään perjantai-illasta lauantai-iltaan. Se on 

tärkeä levon ja rukouksen päivä. Silloin ei tehdä työtä.     
• Juutalaisten kokoontumispaikka ja ”pyhäpaikka” on synagoga. Juutalaisten varsinai-

nen pyhäpaikka, pyhin paikka on Temppeli (Jerusalemissa), jota nyt ei ole. Synagoga 
ei ole Temppeli.                                                                                                                     

Teksti: kasvuakatsomuksesta.fi. Lue lisää: https://uskonnot.fi/uskonnot/juutalaisuus/ 

https://juhlakalenteri.fi/juhla/hanukka/
https://juhlakalenteri.fi/juhla/hanukka/
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Ikäsuositus: 3–6 v. 

Kesto: yksi tai kaksi työskentelyä 

Tavoite: Tutustutaan juutalaiseen juhlaperinteeseen ja hanukkaan. Opitaan juutalaisuuteen liit-
tyvää sanastoa ja esineistöä kehollisesti sekä tarinaa kuuntelemalla. Projektin aikana käytetään 
erilaisia ilmaisun muotoja, kuten pöytäteatteria ja öljy-vesi-marmorointia. Katsomuskasvatuksel-
lisena tavoitteena on synnyttää avointa keskustelua ja huomata eri katsomuksia yhdistäviä piir-
teitä. Lisäksi lapsille annetaan mahdollisuus ja käsitteistöä tarkastella elämän suuriakin kysymyk-
siä. Tässä projektissa syvennytään ihmeen käsitteeseen. Tarkoitus on myös johdatella lapset 
huomaamaan, että tarina ihmeestä on osa monia uskontoja ja kansanperinteitä. Näin se on mo-
nia eri katsomuksia yhdistävä tekijä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarvikkeet ja ennakkovalmistelut: 

• Kuvat hanukkaan liittyvistä asioista (esim. Pinterest: hanukka for kids) 
• Monikulttuuriset juhlat -materiaalin sivuilta 5–10 löytyy hanukkaan liittyvää tietoa sekä 

dreidel-hyrrän askarteluohje ja peliohjeet. Lisäksi samasta materiaalista löytyvät mal-
lit heprealaisiin aakkosiin, joita voi lasten kanssa harjoitella vaikkapa suolatarjotti-
meen piirtäen. Linkki materiaaliin: http://www.kulttuurinvuosikello.fi/wp-con-
tent/uploads/2018/01/kulttuuriperinto_monikulttuuriset_juhlat_pre.pdf   
 

Pöytäteatterin tarvikkeet: 

• Lavaste voidaan rakentaa pienen pöydän tai matalan pikkutrampoliinin päälle.  
• Lavasteisiin tarvitaan erilaisia kankaita tai huiveja (sinisiä ja valkoisia).  
• jäävuori 
• käsinuket tai pehmolelut: jääkarhu, Simon-poika, äiti, mies  
• laiva, pelastusvene (esimerkiksi kenkälaatikosta saa askarreltua laivan) 
• valo (taskulamppu, lyhty tms.) 
• dreidel-hyrrä 
• Yhdeksän kynttilän kynttelikkö eli hanukia tai yhdeksän erillistä kynttilää (voidaan as-

karrella myös itse ks. Pinterest: hanukka for kids) 
• käsikirjoitus pöytäteatteriin (liitteenä) 

 

http://www.kulttuurinvuosikello.fi/wp-content/uploads/2018/01/kulttuuriperinto_monikulttuuriset_juhlat_pre.pdf
http://www.kulttuurinvuosikello.fi/wp-content/uploads/2018/01/kulttuuriperinto_monikulttuuriset_juhlat_pre.pdf
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Työskentelyn kulku 

 
1. Aloitus ja leikki 

Työskentely aloitetaan piirissä, jossa lapsille kerrotaan, että tänään tutustutaan juhlaan nimeltä 
hanukka ja pohditaan, mikä on ihme. Ensin näytetään hanukkaan liittyviä kuvia ja keskustellaan, 
mitä kuvissa on.  

Käytettävät kuvat: dreidl-hyrrä, hanukia-kynttelikkö, öljy, latkes-perunaletut. Kuvia apuna käyt-
täen leikitään liikuntaleikki mukaillen maa-meri-taivas / maa-meri-laiva -leikkiä. 

 

2. Pöytäteatteriesitys - Tarina ihmeestä 

Asetutaan istumaan matalan pöydän tai tason eteen, johon on rakennettu valmiiksi pöytäteatteri. 
Tarkoitukseen sopii mainiosti esimerkiksi pieni trampoliini.  

Lapsille esitetään Simon and the Bear, a Hanukkah Tale -kirjaan (Eric A. Kimmel, Disney, Hype-
rion Books 2014) pohjaten tarina Simon-pojasta, joka kohtaa matkallaan ihmeitä. (Liitteenä käsi-
kirjoitus pöytäteatteriin.) Lapsia kehotetaan havainnoimaan, näkyykö teatteriesityksessä hanuk-
kaan liittyviä asioita, joihin äsken tutustuttiin. 

 

3. Keskustelu 

Esityksen jälkeen keskustellaan lasten kanssa: 

• Löytyikö esityksestä hanukkaan liittyviä asioita? 
• Mitä ihmeitä tarinassa tapahtui? Mikä on ihme? 
• Oletko koskaan itse ajatellut jostain asiasta, että onpa ihmeellistä? 
• Millaista ihmettä toivoisit?  

Yhteisen pohdinnan jälkeen sammutetaan valot ja sytytetään yksitellen kynttilät. Kerrotaan, että 
hanukia-kynttelikössä on kahdeksan samassa tasossa olevaa kynttilää ja yksi aina eri tasolla 
oleva kynttilä, joka on ns. palvelijakynttilä. Palvelijakynttilällä sytytetään muut kynttilät. Päivien 
edetessä sytytetään aina yksi kynttilä lisää, joten lopussa palavat kaikki 9 kynttilää. Kynttilöitä EI 
saa puhaltaa sammuksiin. Kotona niiden annetaan palaa loppuun joka päivä. Turvallisuussyistä 
aikuinen voi puhaltaa ne sitten, kun lapset eivät enää näe niitä.  

Kerrotaan, miksi hanukkaa juhlitaan ja kerrotaan hanukkan ihmeestä.  
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Jatkotyöskentelyideoita: 

• Käsinuket ja pöytäteatteri jätetään esille ja lapset saavat halutessaan leikkiä näillä. 
• Aiheen käsittelyä voidaan jatkaa pienryhmissä myöhemmin samana päivänä tai seuraa-

vina päivinä.  
• Pienryhmissä voidaan tutkia veden ja öljyn käyttäytymistä valopöydällä tai ilman (väri-

ihmeen tutkiminen). Aikuinen virittelee keskustelua palaamalla öljyn kautta hanukkaan ja 
ihmeeseen. Lasten kanssa voidaan mm. pohtia, miten ihme sisältyy moneen eri uskon-
toon ja kansanperinteeseen ja miettiä, miksi näin on. 

• Öljymaalausta/paperin marmorointia vesivärien ja ruokaöljyn avulla. 
• Valokuvatkaa prosessin eri vaiheita. Kootkaa kuvista ja valmistuneista maalauksista ryh-

män seinälle pieni näyttely. Keskustelkaa yhdessä, mitä kuvissa tapahtuu ja miltä lapsista 
tuntui tehdä eri osioita. Katsomuskasvatusta voidaan esitellä kuvien avulla vanhemmille. 

• Hanukasta ja muista joulun ajan juhlista kertoo USKALLUS-tarinoista "Näkökulmia jou-
lun aikaan": https://blogs.helsinki.fi/uskallus-hanke/files/2020/11/Näkökulmia-joulun-ai-
kaan.pdf Tämä sopii myös opettajan omaan perehtymiseen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkuperäinen suunnitelma: Jonna Hämäläinen, Nelli Järvinen, Reetta Keogh, Vili Pennala ja Essi-
Maria Rousku.  

 

 

Tarvikkeet jatkotyöskentelyihin:  

Tutkimus: 

• valopöytä, mikäli sellainen löytyy  
• laakea läpinäkyvä muoviastia 
• vettä 
• ruokaöljyä ja nestemäisiä elintarvikevärejä tai vesivärejä 
• pipettejä tai esim. lääkemittaruiskuja 

Öljymarmorointi: 

• laidallinen tarjotin/levy, jolle voi kaataa vettä. 
• ruokaöljyä ja nestemäisiä elintarvikevärejä tai vesivärejä 
• pipettejä 
• vesiväripaperia tai muuta vahvaa paperia 

 

 

https://blogs.helsinki.fi/uskallus-hanke/files/2020/11/N%C3%A4k%C3%B6kulmia-joulun-aikaan.pdf
https://blogs.helsinki.fi/uskallus-hanke/files/2020/11/N%C3%A4k%C3%B6kulmia-joulun-aikaan.pdf
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LIITE: Hanukka-pöytäteatteriesitys 

 

Simon ja Karhu - Tarina ihmeestä 

Mukailtu kirjasta: Eric A. Kimmel. Simon and the Bear, a Hanukkah Tale. Disney. Hyperion 
Books. 2014. 

Henkilöt: Simon, äiti, jääkarhu, mies/pormestari 

 

Kertoja: Tänään kerron teille tarinan pojasta nimeltä Simon ja ihmeistä, jotka hän sai kokea 
kauan aikaa sitten matkustaessaan kotimaastaan Amerikkaan etsimään töitä.  

(Kertoja ottaa esille Simon-nuken ja äitinuken.) 

Simon: Äiti, minä olen nyt lähdössä. Kirjoitan sinulle heti, kun pääsen perille. 

Äiti: Älä unohda reppuasi! Pakkasin sinulle evääksi silliä ja leipää. Tässä on vielä hanukia-kynt-
telikkö, dreidl-hyrrä sekä latkes-pannukakkuja, koska hanukka on tulossa. Hyvää matkaa! Muis-
tathan juhlistaa hanukkaa ja sen ihmeitä, missä ikinä oletkin. Voi olla, että tulet itsekin tarvitse-
maan ihmeitä pitkällä matkallasi. 

(Äitinukke asettelee mainitsemansa esineet Simon-nuken eteen.)   

Simon: Hyvästi, äiti! Pitää mennä, laiva lähtee. 

(Äitinukke laitetaan pois ja Simon nousee laivan kyytiin. Jos halutaan, tähän voi-
daan liittää äänitehosteeksi höyrylaivan ääni.) 

Kertoja: Ja niin Simon astui laivaan ja aloitti pitkän matkansa. Eräänä yönä laiva törmäsi jäävuo-
reen ja alkoi upota. Matkustajat kiipesivät turvaan pelastusveneisiin, mutta kaikille ei riittänyt 
niissä tilaa. Simon ja eräs mies jäivät viimeisiksi uppoavaan laivaan, ja pelastusveneessä oli 
enää yksi paikka jäljellä.  

(Laivaa kuljetetaan kertoessa jäävuoren luo ja törmäyksen jälkeen laiva asetetaan 
nojaamaan vinosti jäävuorta vasten. Pieni pelastusvene ihmishahmoineen noste-
taan laivan viereen.) 

Mies: Mene sinä veneeseen, mutta ota minun kelloni ja lupaa, että viet sen pienelle pojalleni ja 
kerrot hänelle, että rakastan häntä. 

Simon: Sinun poikasi tarvitsee isäänsä enemmän kuin kelloaan. Minä kyllä pärjään, mene sinä 
kotiin lapsiesi luo! 

Mies: Kiitos, olet hyvin rohkea, en ikinä unohda sinua. 
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(Mies siirretään pelastusveneeseen ja vene seilaa pois. Laiva uppoaa pöydän lai-
dan taakse ja juuri kun laiva on katoamassa näkyvistä, Simon hyppää jäävuoren 
päälle.) 

Simon: Huh, turvassa toistaiseksi. Onpa täällä kylmä! Ai niin, äitihän pakkasi minulle reppuun 
kynttelikön hanukkan viettoa varten. Tänään on hanukkan ensimmäinen yö. Minä sytytän ensim-
mäisen kynttilän ja toivon, että minunkin kohdalleni osuu ihme, koska hanukka on ihmeen juhla. 

(Simon ottaa esille kynttelikön ja sytyttää yhden kynttilän. Tässä voi käyttää halu-
tessaan pieniä led-tuikkuja.) 

Simon: Kuulitteko? Tuolta kuului ääniä, ihan kuin joku olisi hypännyt veteen. On niin pimeää, 
etten näe. Aivan kuin joku uisi meressä. Nyt se tulee lähemmäs. Minä näen sen! Se on JÄÄ-
KARHU! 

(Simonin puhuessa pöydän reunalta ui jäävuorta kohti jääkarhu, joka nousee jää-
vuorelle.) 

Simon: (pelokkaasti) Kiltti karhu...sinulla taitaa olla nälkä. Tässä, minulla on sinulle jotain. Ota 
vain. Se on latkes-pannukakkua ja maistuu varmasti paremmalta kuin minä. 

(Simon ojentaa varovasti jääkarhulle pannukakkuja syötäväksi.) 

Simon: Onpa sinulla nälkä. Tunnut olevan ihan kiltti. Saanko silittää sinua? Heh, kielesi kutittaa 
sormiani. Pannukakut loppuivat, mutta äidin pakkaamia sillejä riittää vielä. Oletpa sinä pehmeä 
ja lämmin. Sinun viereesi onkin hyvä käpertyä nukkumaan. Hyvää yötä karhu! 

Kertoja: Seuraavina päivinä jääkarhu kalasti heille kalaa ja he söivät yhdessä. Joka ilta Simon 
sytytti yhden hanukka-kynttilän lisää ja kertoi jääkarhulle tarinoita hanukkan ihmeestä.  

Simon: Toden totta, minäkin olen saanut kokea jo monta ihmettä tänä hanukkana. Olen ollut 
onnekas, kun pääsin laivamatkalle ja sain pelastettua miehen. Ihmeen kaupalla pääsin jäävuo-
relle turvaan ja ystävystyin jääkarhun kanssa. Toivoisin kuitenkin vielä yhtä ihmettä. Toivoisin, 
että joku tulisi pelastamaan minut ja pääsisin perheeni luokse. Tänä iltana sytytän viimeisenkin 
kynttilän ja toivon sydämestäni vielä yhtä ihmettä. 

(Simon sytyttää kynttilän ja jää odottamaan ihmettä. Yhtäkkiä jääkarhu nousee sei-
somaan takajaloilleen, karjahtaa kovaan ääneen, hyppää veteen ja ui pois. Simon 
havahtuu.) 

Simon: Mitä nyt karhu? Näitkö jotain? Minne sinä menet? Karhu, älä jätä minua! Voih, nyt kar-
hukin lähti. Mitä minä nyt teen? 

(Simon istahtaa jäävuorelle. Hiljaisuudessa merelle purjehtii vene, jossa on kyy-
dissä Simonin uppoavasta laivasta pelastama mies.) 

Mies: Haloo siellä! Sinä siellä jäävuorella! Me olemme tulleet pelastamaan sinut! 
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Kertoja: Simonin aiemmin laivalla auttama mies oli koonnut pelastuspartion, joka löysi Simonin 
tämän kynttilöiden valon ja jääkarhun kovaäänisen karjaisun avulla. Simon pelastettiin jäävuo-
relta ja mies vei hänet turvallisesti Amerikkaan. Mies paljastui pormestariksi ja järjesti Simonille 
työpaikan New Yorkin eläintarhassa jääkarhujen hoitajana. Myös Simonin perhe saapui hänen 
luokseen Amerikkaan.  

Simonin kovasti toivoma ihme toteutui. 

(Kertojan puheen aikana Simon ja mies kuljetetaan veneellä pois jäävuoren luota 
ja Simonin äiti saapuu halaamaan Simonia.) 
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Kristillinen kertomus Viisi leipää ja kaksi kalaa 
 

 

Ikäsuositus: 3–6 v. 

Kesto: yksi työskentely 

Tavoite: Tutustutaan Raamatun kertomukseen Viisi leipää ja kaksi kalaa, joka kertoo siitä, miten 
hyvä kasvaa omastaan jakamalla ja luopumalla. Opitaan jakamisen tärkeydestä ja pohditaan, 
mikä on ihme. Tarinan poikaan eläytymällä lapset saavat huomata omankin arvonsa ja mahdol-
lisuutensa tehdä hyvää.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristinusko 

• Kristinusko syntyi Jeesuksen kuoleman ja kristittyjen uskoman ylösnousemuksen jäl-
keen noin vuonna 35 Palestiinassa. Kristinuskolla on juutalaiset juuret. 

• Kristittyjen pyhä kirja on Raamattu. Sieltä löytyy mm. Jeesuksen ja hänen seuraa-
jiensa opetuksia ja kristillisen etiikan perusta. Kristityille on tärkeää Jumalan ja lähim-
mäisten rakastaminen.  

• Kristittyjen pyhäpäivä on sunnuntai, jolloin vietetään jumalanpalvelusta kirkoissa.  
• Tärkeimpiä kristinuskon juhlia ovat Jeesuksen ylösnousemuksen juhla pääsiäinen ja 

Jeesuksen syntymäjuhla joulu. 
• Kristinusko on historiansa aikana jakautunut opillisista, poliittisista ja kulttuurisista 

syistä eri kirkkokunniksi ja liikkeiksi: katolinen kirkko, ortodoksiset kirkot sekä protes-
tanttinen kristillisyys (mm. anglikaaninen kirkko, luterilainen kirkko, reformoitu kirkko-
ryhmä ja ns. vapaa kristillisyys, esimerkiksi helluntailaisuus) 

Teksti: kasvuakatsomuksesta.fi ja uskonnot.fi 

Lue lisää kristinuskosta: https://uskonnot.fi/uskonnot/kristinusko/  

https://uskonnot.fi/uskonnot/kristinusko/
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Työskentelyn kulku 

 

1. Aloitus 

Kertomusta käsitellään draaman keinoin. Aikuinen esittää kertomuksen päähenkilöä, pientä poi-
kaa. Lapset saavat työskentelyn edetessä kertoa käsityksiään jakamisesta ja ihmeistä. Ensin 
johdatellaan lapsia tarinaan kertoen ja keskustellen: 

Tänään seuraamme pienen pojan päivää järvellä kalastamassa. Tämä kertomus tapahtui kauan 
aikaa sitten. Kertomus löytyy tästä kirjasta. (näytetään Raamattua) 

Tarvikkeet ja ennakkovalmistelut: 

• Raamattu ja kuvitettu Lasten Raamattu, josta löytyy kertomus Viisi leipää ja kaksi 
kalaa. Kuvia voidaan lisäksi ottaa Papunetistä. 

• karttapallo, kartta, Google Maps tai Google Earth 
• kalastajanhattu tai muuta roolivaatetta kertomuksen pikkupojalle 
• pieni kalaverkko tai paperille piirretty verkko 
• sininen suuri kangas ja muotopaloja (kangas toimii järvenä ja sen rannalle voidaan 

asetella muotopalat paikkamerkeiksi) 
• kuva henkilöstä heittämässä kalaverkkoa veteen  
• järven äänimaisema, veden liplatus (cd/Spotify/YouTube) 
• villalankakerä  
• kaksi suurta kalaa (esim. pahvista) ja kori 
• toinen kori, jossa on liinan alla piilossa 5 pientä leipää, esimerkiksi oikeita sämpylöitä 

(huomioi tällöin mahdolliset allergiat leipien valinnassa, sillä leipiä kosketellaan) 
• kuva suuresta väkijoukosta (voidaan heijastaa tietokoneen kautta) 
• 12 kuvaa, joissa on 1 korillinen kaloja, kalanruotoja ja leipää kussakin   
• Laulu Valonsäde (Lasten virsi, Lasten Keskus 2012). Laulu löytyy myös Lasten virsi 

-cd:ltä (Lasten Keskus 2014). 
• Laulu Viisi leipää, kaksi kalaa (Lasten virsi, Lasten Keskus 2012). Laulu löytyy myös 

Lasten virsi -cd:ltä (Lasten Keskus 2014). 
• Laulu Maailmassa monta on ihmeellistä asiaa  
• kaiutin 
• erilaisia helmiä ja yksi pitkä nauha  
• lyhty ja led-kynttilöitä  
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Tiedättekö, mikä tämä kirja on? Raamattu on kristittyjen pyhä kirja. Täällä Raamatussa on myös 
ihmeitä. Monissa eri uskonnoissa on järjelle mahdottomia asioita ja ihmeitä. Raamatussa kerro-
taan monista ihmeistä, joita Jeesus teki. Jeesus oli mies, joka eli kauan sitten, yli 2000 vuotta 
sitten. (Länsimaissa, myös meillä Suomessa, käytössä oleva ajanlasku alkaa Jeesuksen olete-
tusta syntymävuodesta.) Hänestä löytyy tarinoita Raamatusta ja myös muslimien pyhästä kirjasta 
Koraanista. (Jeesus on arabiaksi Isa.) Katsotaan karttapallosta tai kartasta, missä päin maailmaa 
Jeesus eli. 

Keskustelukysymyksiä lasten kanssa: 

• Mikä on ihme?  
• Mitä tehdään, kun ’ihmetellään’? Mitä sinä olet ihmetellyt? 
• Oletko kuullut ilmaisun ”Mitä ihmettä?” 
• Oletko joskus toivonut ihmettä? 

 

2. Laululeikki 

Lauletaan ja leikitään laulu Minulla on valoa varpaissa. Aikuinen johdattelee lauluun kertomalla, 
miten jokainen ihminenkin on ihme.   

 

3. Kertomus  

Kalastamassa (verkkoleikki) 

Aikuinen kertoja esittelee pojan, jonka matkaan tänään lähdemme. Poika on juuri herännyt ja 
päättää lähteä järven rantaan. Lapset lähtevät jonossa pojan perässä kävelemään kohti järven 
rantaa. Järvenä toimii sininen kangas tilan keskellä. 

Järven rannalla istuudutaan ja kuunnellaan järven äänimaisemaa. Keskustellaan lasten kanssa, 
mitä järvellä voisi tehdä (uida, onkia, soutaa). Näytetään kuvaa pojasta veneessä heittämässä 
verkkoa veteen. Ollaan leikisti veneessä, soudetaan se yhdessä järvelle (soutuliikkeitä). Voidaan 
tehdä veden ja soutamisen ääniä. 

Poika laskee verkon veteen: Heitetään lankakerä kullekin lapselle vuorollaan ja pidetään itse 
langasta kiinni (aikuinen auttaa kiertämään lankaa lapsen ranteen ympärille ja kerimään lisää 
lankaa esiin, jotta kerä on helpompi heittää eteenpäin). Kukin sanoo ääneen sen henkilön nimen, 
jolle heittää kerän. Muodostuu verkko.   

Lasketaan verkko leikisti veteen (pidetään langoista kuitenkin yhä kiinni). Voidaan laskea verk-
koa veteen monta kertaa ja kysellä tuliko jo kalaa. Langasta muodostuneeseen verkkoon heite-
tään lopulta kaksi suurta pahvikalaa. Lasketaan yhdessä, montako kalaa saimme.  
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Nostetaan verkko vedestä veneeseen (lasketaan lankaverkko lattialle ja jokainen päästää irti). 
Kerätään verkko ja nostetaan kalat koriin. Kalastaessa tulee nälkä, joten soudetaan yhdessä 
takaisin rantaan syömään (soutuliikkeitä). Huh, päästiin perille! Otetaan kalakori mukaan. 

 

Pienet eväät 

Siirrytään piiristä ison näytön tai valkokankaan luo. Näytetään kuvaa suuresta ihmisjoukosta. 
Poika ei olekaan yksin rannassa! Siellä on yli 5000 ihmistä. Oletko koskaan nähnyt niin monta 
ihmistä? Missä? Kaikki ihmiset ovat tulleet kuuntelemaan järven rannalle Jeesusta, opettajaa, 
joka puhuu heille.  

Poika toteaa, että hänellä on nälkä ja kotoa saadut eväät syömättä.  

”Haluatteko tietää, mitä minulla on eväänä? Osaatteko laskea, kuinka monta?”  

Laitetaan kiertämään kori, jossa on liinan alla 5 pientä leipää. Lapset saavat tunnustella ja laskea, 
mitä korissa on ja kuinka monta. Liinan alle ei saa kurkistaa ja kaikkien pitää olla hiljaa, kunnes 
kori on ehtinyt kiertää jokaisen lapsen luona. Lopuksi kysytään, mitä liinan alla oli ja montako. 
Lasketaan leivät yhdessä pojan kanssa sormilla. Nyt pojalla on yhteensä 5 leipää ja 2 kalaa. 

Katsotaan vielä kuvaa ihmisjoukosta. Yli 5000 ihmistä on ollut koko päivän syömättä, koska he 
ovat olleet kuuntelemassa Jeesuksen opetusta. Pojalla on nälkä, mutta niin on myös kaikilla 
muilla järven rannalle kokoontuneilla ihmisillä. Väkijoukosta joku (ryhmän aikuinen) pohtii, mistä 
voisi ostaa niin paljon ruokaa, että kaikki saisivat syödäkseen.  

Silloin poika huudahtaa: ”Hei minulla on nämä viisi leipää ja kaksi kalaa! Minä voisin antaa nämä.” 
Pohditaan yhdessä lasten kanssa, riittäisivätköhän pojan eväät, 5 leipää ja 2 kalaa, ruokkimaan 
koko ihmisjoukon, yli 5000 ihmistä?  

 

Ihme 

Luetaan Raamatusta (Joh. 6: 5–12) kohta, jossa kerrotaan Jeesuksen ihmeestä. Näytetään Las-
tenraamatusta kuvia. Jeesus kysyy, onko kenelläkään ruokaa. Poika tuo omat eväänsä Jeesuk-
selle. Jeesus siunaa leivät ja kalat ja jakaa opetuslapsille. Opetuslapset jakavat ruuan ihmisille. 

Ihmetellään: Aikamoinen ihme! Siis riittivätkö ne viisi leipää ja kaksi kalaa oikeasti kaikille? Miten 
noin paljon ihmisiä pystyi syömään noin vähästä? Jeesus kiitti Jumalaa, siunasi pojan eväät viisi 
leipää ja kaksi kalaa, ja sitten niistä riittikin tarpeeksi syötävää yli 5000 ihmiselle! Luetaan Raa-
matun kertomus uudelleen. Kuuntele, mitä tapahtui. Mikä mies se Jeesus oli, kun tällaista tapah-
tui? (Kristinuskon keskushahmo. Kristinuskon ymmärryksen mukaan Jumalan poika.) 

Kuinkahan moni tuli kylläiseksi? Opetuslapset keräävät kertomuksessa tähteeksi jääneen ruuan. 
Kysytään kuka tietää mitä ’tähteet’ tarkoittaa? Kalaa ja leipää jäi yli __ korillista. Asetetaan lasten 
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keskelle yksi kerrallaan kuvat koreista, joissa on jäljelle jääneitä kaloja ja leipiä ja lasketaan sa-
malla lasten kanssa kahteentoista: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 koria. Kaikki söivät tarpeeksi ja 
jäi vielä ylikin 12 korillista. Oho! 

Keskustellaan vielä pienen pojan eettisestä teosta: poika antoi omat eväänsä, jotta muillakin olisi 
syötävää. Miten poika mielestäsi toimi? Voidaan muistella kultaista sääntöä, jos sitä on käsitelty 
ryhmän kanssa. Keskustellaan teon eettisestä merkityksestä, jakamisesta ja anteliaisuudesta. 
Tuleeko sinulla mieleen jokin tilanne, jossa olet itse antanut kaverille jotakin? Millainen mieli siitä 
tuli? Oletko itse saanut kaverilta jotakin? 

 

4. Laulu 

Leikitään, että istumme vielä järven rannalla. Tästä kertomuksesta on olemassa laulu: Viisi lei-
pää, kaksi kalaa (Lasten virsi 102, Lasten Keskus 2014). Kuunnellaan se. Keskustellaan lauluun 
liittyen, mitä ruoan siunaaminen tarkoittaa. Liittyy ruokarukoukseen, joka on olemassa oleva ilmiö 
useammassa eri uskonnossa. Keskustellaan lasten kanssa siitä, miten heidän perheissään kii-
tetään ruoasta.  

 

5. Yhteisen helminauhan teko ja keskustelu 

Lapsille konkretisoidaan se, että vähäsen omastaan muille antamalla tai tekemällä muun hyvän 
teon voi saada aikaiseksi paljon enemmän hyvää. Hyvän määrä lisääntyy.  

Jokainen lapsi saa valita itselleen haluamansa helmen. Voidaan ihastella helmiä ja keskustella, 
kuka valitsi minkäkin värisen helmen. Miksi valitsit juuri tuon helmen? Voitko tehdä tuosta yh-
destä helmestä helminauhan? Miten voisimme saada aikaan helminauhan? Osaammeko tehdä 
ihmeen?   

Kaikki pujottavat vuorollaan oman helmensä yhteiseen helminauhaan. Ihastellaan lasten kanssa 
yhdessä aikaan saatua helminauhaa. Se oli mahdollista tehdä vain, koska kaikki luopuivat 
omasta helmestään, jakoivat omastaan – niin kuin kertomuksen poika jakoi omat eväänsä kaik-
kien syötäväksi. 

Aikuinen tai joku lapsista antaa helminauhan lahjaksi pojalle. Poika ihailee yhdessä tehtyä hel-
minauhaa ja sanoo lapsille, että lähdetään kotiin. On tullut ilta. Aikuinen käy himmentämässä 
valoja ja tuo mukanaan valolyhdyn, jonka luokse kuljetaan ja kokoonnutaan. Poika ja lapset nä-
kevät valon ja lähtevät kävelemään sitä kohti.  

Saavutaan kotiin, valolyhdyn luokse. Käydään lasten kanssa keskustelu puoliympyrässä tai pii-
rissä. Kynttilä voi kiertää sen lapsen kädessä, jonka vuoro on kertoa. Keskustelukysymyksiä: 

• Mitähän pikkupoika mietti illalla nukkumaan mennessä?  
• Mitä ihmeellistä päivän aikana oli tapahtunut? Mitä ihmeellistä hän oli kokenut? 
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• Mitä kivaa muistat työskentelyhetkestämme?  
• Jäikö jokin asia mietityttämään sinua? 

 

6. Lopetus:  

Kuunnellaan laulu Maailmassa monta on ihmeellistä asiaa ja maataan lattialla tyynyillä tai pat-
joilla. 

 

Jatkotyöskentelyideoita: 

• Aihetta voi päiväkodissa laajentaa käsittelemään anteeksiantoa ja myötätuntoa sopivissa 
tilanteissa: miten anteeksianto ja myötätunto (kuten kertomuksen leivät ja kalat) eivät lopu 
jakamalla, vaan lisää hyvinvointia yhteisössämme.   

• Aikuiset sanallistavat ja kehuvat lasten myötätuntotekoja, jolloin lapset kiinnittävät huo-
miota näihin asioihin. Tärkeää on kehua kaikkia lapsia kaikenlaisista hyvistä asioista.  

• Lauletaan tai kuunnellaan lauluja Valonsäde (Minulla on valoa varpaissa), Viisi leipää, 
kaksi kalaa ja Maailmassa monta on ihmeellistä asiaa. 

• Voidaan etsiä ja löytää joka päivä tai viikko jokin “ihme” yhdessä tutkittavaksi. “Ihme” voi 
liittyä esimerkiksi luontoon, oppimiseen tai ihmissuhdetaitoihin.  

• Kirjasta Lattiakuvat katsomuskasvatuksessa ja opetuksessa (Lasten Keskus 2017) löytyy 
lattiakuvatyöskentely aiheesta Viisi leipää ja kaksi kalaa. Tehdään se yhdessä lasten 
kanssa. 

 

Alkuperäinen suunnitelma: Paula Halonen, Heidi Ilveskero, Juha Oravala ja Leena Tikkanen.  
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Loppiainen ja joulu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikäsuositus: 3–6 v., voidaan toteuttaa pienissä ryhmissä. 

Loppiainen on vanha kristillinen juhla, jota on vietetty jo 200-luvulla. Suomessa se on va-
paapäivä ja sitä vietetään 6.1. Monet kristityt muistelevat loppiaisena kolmea itämaan tietä-
jää, jotka kristillisen perinteen mukaan saapuivat kumartamaan ja kunnioittamaan jouluna 
syntynyttä Jeesus-lasta Betlehemiin ja toivat hänelle kalliita lahjoja: kultaa, suitsuketta ja 
mirhaa. Suomessa tiernapoikaperinne liittyy loppiaisen kertomukseen itämaan tietäjistä.  

Katolisessa perinteessä vietetään epifaniaa, "Herran ilmestymistä", eli sitä, kun kristillisen 
perinteen mukaan Jumala tulee ihmiseksi Jeesuksessa, näyttäytyy ihmiskunnalle ja hänet 
tunnistetaan kolmen tietäjän eli maailman taholta. Epifania on varhaisimpia kristillisiä juhlia, 
jota vietettiin jo ennen kuin joulu vakiintui. Edelleen erityisesti latinalaisessa tai espanjan-
kielisessä maailmassa, esimerkiksi Espanjassa, epifania on usein joululahjojen varsinainen 
antamispäivä. Lahjat lapsille tuovat silloin itämaan tietäjät. Italiassa jotkut lapset saavat lah-
jat tietäjiltä, jotkut sen sijaan kansanperinteen mukaan loppiaisnoita Befanalta. 

Ortodoksinen kirkko viettää loppiaisena Jeesuksen kasteen juhlaa, teofaniaa. Kreikaksi teo-
fania tarkoittaa Jumalan ilmestymistä. Juhlassa muistellaan Jumalan ilmestymistä Jeesuk-
sen kasteessa ihmiskunnalle ensimmäistä kertaa selvästi Pyhänä Kolminaisuutena. Teo-
fanian juhlassa suoritetaan vedenpyhitys. Pyhitettyä vettä käytetään muun muassa kristitty-
jen kotien siunauksissa. 

Lisätietoa loppiaisesta: Adventista ramadaniin – Uskonnolliset juhlat Suomessa (Kirjapaja 
2016) s. 32–35, Lasten oma vuosikirja (Lasten Keskus 2014) s. 14–16 ja Juhlakalenteri 
https://juhlakalenteri.fi/juhla/loppiainen-kat-ev-lut-teofania-ort/  

https://juhlakalenteri.fi/juhla/loppiainen-kat-ev-lut-teofania-ort/
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Kesto: yksi työskentely 

Tavoite: Tutustutaan loppiaiseen ja ihmeeseen. Suuri tähti johdatti tietäjät Jeesus-lapsen luo. 
Suuri tähti oli ennenkuulumatonta ja sen voi myös nähdä Jumalan ihmeenä samoin kuin Jeesus-
lapsen syntymän. Tuetaan lasten tunnetaitojen kehittymistä liittämällä toiminnan tarinalliseen ke-
hykseen, jossa lapsen on turvallista konkreettisesti ja leikillisesti harjoitella antamiseen ja jaka-
miseen liittyviä tunteita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarvikkeet ja ennakkovalmistelut: 

• jalkalamppu, johon on kiinnitettynä kartongista leikattu tähti  
• temppurata: pehmopaloja, muotopaloja, tunneli / putki, patjoja, pitkiä puupenkkejä, 

kankaita (esim. sininen kangas voi olla vettä jne.)  
• musiikkia ja soitin, jolla soittaa musiikkia  
• lahjat, esimerkiksi: pikkuauto, lasihelmi tai marmorikuula, koristehelmi, timantti-

helmi, muovieläin, noppa, koristeellinen nappi, mitä tahansa pientä lapsen kannalta 
kiinnostavaa 

• vauvanukke, jolle lahjat annetaan lopuksi  
• Lasten Raamattu. Loppiaisen tarina voidaan lukea etukäteen Lasten Raamatusta 

tai lukea etukäteen kuvakirja, jossa on Jeesuksen syntymä ja tietäjät. 
• Tilana jumppasali, jossa on temppurata ja vauvanukke jalkalampun ja tähden alla. 

Taustalle hiljaista musiikkia. 

 

 

 

Kristinusko 

• Kristinusko syntyi Jeesuksen kuoleman ja kristittyjen uskoman ylösnousemuksen jäl-
keen noin vuonna 35 Palestiinassa. Kristinuskolla on juutalaiset juuret. 

• Kristittyjen pyhä kirja on Raamattu. Sieltä löytyy mm. Jeesuksen ja hänen seuraa-
jiensa opetuksia ja kristillisen etiikan perusta. Kristityille on tärkeää Jumalan ja lähim-
mäisten rakastaminen.  

• Kristittyjen pyhäpäivä on sunnuntai, jolloin vietetään jumalanpalvelusta kirkoissa.  
• Tärkeimpiä kristinuskon juhlia ovat Jeesuksen ylösnousemuksen juhla pääsiäinen ja 

Jeesuksen syntymäjuhla joulu. 
• Kristinusko on jakautunut opillisista, poliittisista ja kulttuurisista syistä eri kirkkokun-

niksi ja liikkeiksi: katolinen kirkko, ortodoksiset kirkot sekä protestanttinen kristillisyys 
(mm. anglikaaninen kirkko, luterilainen kirkko, reformoitu kirkkoryhmä ja ns. vapaa 
kristillisyys, esimerkiksi helluntailaisuus) 

Teksti: kasvuakatsomuksesta.fi ja uskonnot.fi 

Lue lisää kristinuskosta: https://uskonnot.fi/uskonnot/kristinusko/  

https://uskonnot.fi/uskonnot/kristinusko/
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Työskentelyn kulku  

 

1. Aloitus: Kertomus kolmesta tietäjästä ja temppurata 

Toiminnan pohjana on kertomus kolmesta tietäjästä. Kertomus alkaa: 

”On syntynyt lapsi, jonka merkiksi taivaalle oli syttynyt ihmeellisen suuri, kirkas tähti. Tietäjät ha-
lusivat lähteä katsomaan ja kumartamaan lasta ja viemään hänelle lahjoja. He päättivät seurata 
ihmeellistä tähteä, joka näyttäisi heille tien lapsen luo. ”  

Kehotetaan lapsia etsimään tilasta tähti, joka lonka loiste valaisee ja ohjaa kulkijoita matkalla 
(jalkalamppu, johon on kiinnitettynä kartongista leikattu tähti) 

Kuljetaan tähden luo temppurataa pitkin (tietäjien matka).  

Taustalla voi soida hiljainen musiikki. Aikuinen luo mielikuvia lapsille matkan varrella, esim. vih-
reät muotopalat ovat korkeaa ruohikkoa, kolmion muotoinen pehmopala on vuori, siniset muoto-
palat ovat vettä, tunneli on luola jne. Matkan lopuksi istuudutaan puolikaareen jalkalampun va-
laistukseen. Lampun valon alla on vauvanukke. 

 

2. Lahjojen antaminen 

”Tietäjät saapuivat lapsen luo ja antoivat kukin oman lahjansa lapselle: kultaa, mirhaa ja suitsu-
ketta.” 

Aikuinen levittää esiin ”lahjat” eli pikkuesineet. Lapset valitsevat mieleisensä lahjan ja kertovat, 
miksi valitsivat juuri sen lahjan. Tuetaan lasta avoimilla kysymyksillä ja auttamalla sanallistami-
sessa. 

Harjoitellaan lahjan antamista ja omasta luopumista piirissä. Sanallistetaan lasten tunteita har-
joituksen aikana ja hyväksytään kaikki tunteet saman arvoisina. Kannustetaan sensitiivisesti 
lasta antamaan oma lahja eteenpäin piirissä seuraavalle lapselle. Kun lapsi saa kierroksen päät-
teeksi itse valitsemansa lahjan takaisin, keskustellaan hetki miltä antaminen tuntui ja miltä tuntui 
saada toisen valitsema lahja. 

Keskustelun jälkeen viedään kaikki lahjat vauvanuken luo, kuten kertomuksessa. 

Lopuksi kerrotaan, että näiden itämaan tietäjien kunniaksi vietetään Suomessakin juhlaa nimeltä 
loppiainen. Joissakin perheissä juhla näkyy ainoastaan vapaapäivänä, jolloin ei mennä töihin 
eikä päiväkotiin. Joissain perheissä saatetaan tuona päivänä käydä esimerkiksi luterilaisessa, 
katolisessa tai anglikaanisessa kirkossa jumalanpalveluksessa. Joissain perheissä käydään or-
todoksisessa kirkossa, jossa loppiaisena vietetään Jeesuksen kasteen juhlaa, teofaniaa, ja toi-
mitetaan suuri vedenpyhitys. Monessa joulua viettävässä perheessä joulukoristeet ja joulukuusi 
viedään pois loppiaisena tai sen jälkeen. 
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3. Lopetus 

”Lahjat annettuaan tietäjät matkasivat takaisin omiin koteihinsa eri reittiä.” Hiivitään hipsutellen 
hiljaa salin seinien viertä ulos salista ryhmän omiin tiloihin. 

 

Jatkotyöskentelyideoita:  

• Päiväkodin eri tilanteissa voidaan palauttaa lasten mieliin tämä työskentely ja yhdessä 
pohtia, miten piirissä kävi, kun antoi oman esineen kaverille. Antaminen oli haastavaa, 
mutta esineen sai myöhemmin takaisin ja samalla, kun omasta esineestä luopui, sai tilalle 
jonkin toisen esineen. Toisen esineen saaminen tuntui ehkä itsestä mukavalta (eettisen 
ajattelun herättely ja kehittäminen).  

• Lapset saavat kertoa, mitä ovat joskus antaneet: esimerkiksi kierrätyksenä pieniä vaat-
teitaan toiselle lapselle, itse tehdyn piirustuksen, päiväkodissa askarrellun äitien- tai isän-
päivälahjan tai yhdessä kaupasta valitun kaverin synttärilahjan. Tietäjätkin toivat (synty-
mäpäivä)lahjan Jeesukselle. 

• Laitetaan päiväkodin eteisen tai aulan pöydälle kyniä ja post-it lappuja, joille voi kirjoittaa 
tai piirtää jonkin kauniin sanan, lauseen tai asian ja antaa sen eteenpäin ystävälle tai 
tuntemattomalle tai liimata johonkin piristämään toisen ihmisen päivää. ”Anna kaunis aja-
tus lahjaksi tutulle tai tuntemattomalle.”  

• Kerrotaan ryhmässä toisenlaisista lahjoista, esimerkiksi Kirkon Ulkomaanavun Toisenlai-
nen lahja. Ideana on antaa jotakin tuntemattomalle, apua tarvitsevalle ihmiselle. Kortin 
ilahduttavasta lahjoituksesta voi antaa esimerkiksi omalle sukulaiselle tai ystävälle. 

• Tietäjät olivat oman aikansa asiantuntijoita. Pohditaan lasten kanssa lasten tasoisesti, 
mitä on asiantuntijuus. Minkälaisia asiantuntijoita tänä päivänä on olemassa? Voiko lapsi 
olla asiantuntija jossakin asiassa? Kuka on leikin asiantuntija? Miten oppiminen liittyy asi-
antuntijuuteen? Miten vahvuudet liittyvät asiantuntijuuteen? Tarkastellaan omia vahvuuk-
sia ja suunnitellaan, minkä alan asiantuntija itse voisi olla tai minkä alan asiantuntijaksi 
itse haluaisi oppia. Asiantuntijuusteemaa voidaan käsitellä kuvataiteen keinoin piirtä-
mällä, maalaamalla tai askartelemalla eri alojen asiantuntijoita. Kutsutaan lasten huoltajia 
päiväkodille kertomaan omasta työstään.  

• Tietäjät toivat Jeesukselle lahjaksi kultaa, mirhaa ja suitsukkeita. Tutkitaan, mitä nämä 
ovat ja mihin niitä voidaan käyttää. Keskustellaan siitä, että nämä olivat tuohon aikaan 
hyvin kalliita lahjoja ja pohditaan yhdessä, mikä tänä päivänä on lasten mielestä kallista 
ja arvokasta. Askarrellaan loistava tähti käyttäen kullanvärisiä paljetteja, glitteriä, tusseja 
jne. Haistellaan, miltä suitsuke tuoksuu ja yritetään löytää sama tuoksu muiden tuoksujen 
joukosta käyttäen tuoksupurkkeja eli lastenruokapurkkeja, joihin on suljettu jotakin tuok-
suvaa ja tehty pieni reikä kanteen, jonka läpi tuoksun voi haistaa. Mirha on tuoksuvaa 
öljyä, jota käytetään ortodoksisessa kirkossa kastetun vahvistamisessa, joten lasten 
kanssa voidaan keskustella kasteesta ja pyytää heitä mahdollisesti tuomaan kuvia 
omasta kaste- tai nimenantotilaisuudestaan. 
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Alkuperäinen suunnitelma: Helsingin yliopiston opiskelijat. Opiskelijaryhmä ei halunnut nimiään 
julkaistavaksi, mutta antoi luvan käyttää suunnitelmaa. 

Kuva: Vuoden 2019 opiskelijoiden toteutus. 

Loppiaisen kirja- ja linkkivinkkejä: 

• Ihme joulu (Lasten Keskus 2013). Loppiaista käsitellään s. 93–103. 
• Lasten oma vuosikirja (Lasten Keskus 2014) s. 14–16. 
• Adventista ramadaniin – Uskonnolliset juhlat Suomessa (Kirjapaja 2016) s. 32–35. 

 

Joulun käsittelyyn liittyvää kirjallisuutta, toimintaideoita ja linkkejä: 

• Ihme joulu (Lasten Keskus 2013) 
• Atte ja Anna viettävät joulua (Lasten Keskus 2014) 
• Jouluun liittyviä koko lapsiryhmälle sopivia muskarilauluja ja loruja (Kirkkomuskari 2 

-kirja, s. 82–87, Lasten Keskus 2015) 
• Koulun juhlat -materiaali: joulu  

https://dialogikasvatus.fi/wp-content/uploads/2021/03/koulun-juhlat.pdf  
• Uskallus-hankkeen tarina ”Näkökulmia joulun aikaan” ja keskustelukysymykset:  

https://blogs.helsinki.fi/uskallus-hanke/files/2020/11/Näkökulmia-joulun-aikaan.pdf  
• Lasten oma vuosikirja (Lasten Keskus 2014) s. 177–187. 
• Etelä-Euroopassa joulukoristeista yksi tärkeimpiä on jouluseimi. Suomessakin joulu-

seimet ovat yleistyneet ja monilla paikkakunnilla päiväkotiryhmät voivat tehdä retken 
katsomaan yhtä tai useampaa seimiasetelmaa kirkoissa, kirkkojen pihoilla tai 
(näyte)ikkunoilla. Katso esimerkiksi https://www.jouluseimet.fi/  

• Tutustutaan erilaisiin, eri perinteiden joulukoristeisiin ja niiden symboliikkaan. Eri per-
heissä ja perinteissä on erilaisia joulukoristeita ja tapoja viettää joulun aikaa. Tehdään 
koristeita.  

 

 

https://dialogikasvatus.fi/wp-content/uploads/2021/03/koulun-juhlat.pdf
https://blogs.helsinki.fi/uskallus-hanke/files/2020/11/N%C3%A4k%C3%B6kulmia-joulun-aikaan.pdf
https://www.jouluseimet.fi/
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3. Maailman synty ja avaruus 
 

Avaruus on suosittu teema varhaiskasvatuksessa ja monissa lapsiryhmissä. Avaruus ja maail-
man synty kiinnostavat monia lapsia. Katsomuskasvatus ja eri katsomusten käsitykset maailman 
synnystä yhdessä tieteellisen näkemyksen kanssa on luontevaa liittää osaksi avaruuteen ja maa-
ilman syntyyn liittyviä teema- ja ilmiökokonaisuuksia.  
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Maailman synnyt eri katsomusten ja  
kulttuuriperinteiden mukaan 
 

 

 

Ikäsuositus: 3–6 v. 

Kesto: Viisi aamupäivää  

Tavoite: Tavoitteena on edistää keskinäistä kunnioitusta ja ymmärrystä eri katsomuksia kohtaan 
sekä tukea lasten kulttuuristen ja katsomuksellisten identiteettien kehittymistä vasun mukaisesti, 
tutustuttamalla lapset erilaisiin kertomuksiin maailmansynnystä. Maailmansynnyistä on edustet-
tuna mahdollisimman monipuolinen joukko, joka tukee lapsiryhmän kulttuuriseen osaamiseen, 
vuorovaikutukseen ja ilmaisuun tutustumista, ajatteluun ja oppimiseen liittyvää osaamista sekä 
oman yhteisön edustajien erilaisiin taustoihin tutustumista.  

Lapset opettelevat katsomuksellisten, kulttuuriperinnöllisten, tieteellisten ja eettisten asioiden li-
säksi muun muassa motorisia taitoja (kalevalainen maailmansynty), muistia (kalevalainen ja raa-
matullinen maailmansynty), tiedekasvatusta (tieteellinen maailmansynty), draamakasvatusta 
(hindulainen maailmansynty), matematiikkaa (raamatullinen maailmansynty) ja yhteistyötaitoja. 

Työskentelyn aluksi on tärkeää käsitellä lasten kanssa, että maailman synnyn tarinoita ja teori-
oita on monenlaisia ja toiset uskovat toisiin maailman synnyn tarinoihin tai teorioihin ja toiset 
toisiin. Jokainen saa uskoa juuri siihen, mihin itse haluaa. 
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Toteutus  

Työskentelyt on jaettu neljälle eri päivälle ja loppukeskustelu viidennelle päivälle:  

1. päivä: Hindulainen maailman synty 

2. päivä: Tieteellinen maailman synty 

3. päivä: Maailman synty Kalevalan mukaan 

4. päivä: Maailman synty Raamatun mukaan 

5. päivä: Koonti ja jatkotyöskentely 

Tarvikelista löytyy kunkin päivän ohjelman alusta. Jokainen päivä aloitetaan aina samalla alku-
leikillä, mikä orientoi lapset aiheeseen. Lopussa on jokaisella kerralla sama loppuleikki.  

Voit ottaa työskentelystä valokuvia, joiden avulla eri suunnitelmat voidaan palauttaa mieliin lop-
pukeskustelussa. Kuvia voidaan jakaa huoltajille tai tehdä tästä kokonaisuudesta video. 

Tähän viiden päivän kokonaisuuteen voidaan ottaa mukaan lasten tekemä arviointi jokaisen työs-
kentelyn jälkeen ja viikon lopuksi. 

Pohdittavaksi aikuiselle: 

Katsomuskasvatuksen toteuttaminen ei ole aina täysin yksioikoista. Jotkin työskentelyt saat-
tavat herättää esimerkiksi huoltajissa kysymyksiä niiden sopivuudesta varhaiskasvatukseen 
tai perheen omaan katsomukseen. Muun muassa jooga- ja mindfulness-harjoitukset voivat 
olla tällaisia.  

Tässä viiden päivän työskentelykokonaisuudessa loppuleikkinä on aina eläinjooga. Joogalla 
on uskonnolliset juuret Intiassa ja hindulaisuudessa. Nykyään joogaa voi kuitenkin olla mo-
nenlaista, esimerkiksi eläinjooga, satujooga, metsäjooga ja kristillinen hiljaisuuden jooga. 
Joogaa voi harrastaa myös pelkkänä liikuntamuotona. Liikuntamuotona harjoitettuna joogan 
voidaan katsoa olevan erotettu henkisestä ja hengellisestä harjoituksesta. Katsomuskasva-
tuksessa lapsia ei sitouteta uskonnon harjoittamiseen, jollaista esimerkiksi om-tavun toista-
minen joogassa voi olla. 

Kasvattajan on olennaista tunnistaa joogan pedagoginen intentio varhaiskasvatuksessa. 
Tässä viiden päivän kokonaisuudessa tavoitteena on luoda jokaiseen työskentelyyn tois-
tuva, liikunnallinen ja keskittymistä parantava lapsille tuttu elementti. 

Katso eläinjoogasta: https://neuvokasperhe.fi/liikkuminen/perheliikunta-kotona/elainjooga/  

Katso mindfulnessista: https://neuvokasperhe.fi/lepo/mindfulness/   

https://neuvokasperhe.fi/liikkuminen/perheliikunta-kotona/elainjooga/
https://neuvokasperhe.fi/lepo/mindfulness/
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1. päivä: Hindulainen maailman synty 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tarvikkeet ja ennakkovalmistelut: 

• hulavanteet ja hernepusseja alkuleikkiin 
• karttapallo tai kartta 
• suuri kangas, puunlehtiä, vuori, saippuakuplia 
• keskeisiä hahmoja edustavia hahmoja (askarrellut jäätelötikut, kiviä, kuvia tms.) 
• planeettoja, tähtiä, muita jumalia yms. kuvaavia esineitä, kuten lasikiviä tai kuvia 
• puhallusmaalaukseen: vesiväripaperia, vesivärit, siveltimet, vesikipot, pillejä 
• oppimisympäristön rakentamiseen lattiatilaa 
• maalaukseen pöytätilaa 

Työskentelyn aluksi on tärkeää käsitellä lasten kanssa, että maailman synnyn tarinoita ja 
teorioita on monenlaisia ja toiset uskovat toisiin maailman synnyn tarinoihin tai teorioihin ja 
toiset toisiin. Jokainen saa uskoa juuri siihen, mihin itse haluaa, tai olla uskomatta. 

 

 

Hindulaisuus  

• Hindulaisuudessa on monia jumalia. Useimmat hindut uskovat kuitenkin yhteen Ju-
malaan, jolla on monta ilmentymää. Hindulaisilla on erilaisia käsityksiä jumaluudesta. 
Osa uskoo kaikkialla vaikuttavaan persoonattomaan maailmansieluun, osa persoo-
nallisiin jumaliin.  

• Hindulaisten pyhiä rakennuksia kutsutaan temppeleiksi. 
• Monissa hindulaisissa kodeissa on alttari, jolla on kuvia jumalista. Alttarin äärellä voi-

daan rukoilla. 
• Hindulaisten pyhiä kirjoituksia kutsutaan Veda-kirjoiksi. Veda tarkoittaa pyhää tietoa. 

Kirjat kertovat siitä, miten maailma on syntynyt, mitä jumalat ovat ja miten uskontoa 
harjoitetaan. Tärkeää on, että kenellekään ei saa tehdä pahaa. Kukaan ei saa tuottaa 
kipua toisille ihmisille, eläimille tai muulle luodulle.  

• Lehmät ovat pyhiä eläimiä hindulaisille.  
• Hindulaisten symboli eli tunnusmerkki on pyhä OM-tavu. Tavun äänteet kuvaavat 

maata, ilmaa ja merta. 

Teksti: kasvuakatsomuksesta.fi ja Katsomusten aarrelaatikko, Outi Kivistö 2019. 

     

 

https://uskonnot.fi/uskonnot/hindulaisuus/
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Työskentelyn kulku 

 

1. Alkuleikki: maailman rakennus  

Leikin idea on hakea kahdelta hulavanteella rajatulta alueelta hernepusseja, jotka toimivat maa-
ilman palasina ja viedä ne rakentajien alueelle. Lapset ovat tietyn määrätyn rajan luona tai toisella 
puolen yhtenä maailmanrakentajien joukkueena. Aikuinen toimii estäjänä, joka vartioi yhtä tai 
kahta paikkaa, jossa on kasa hernepusseja. Lasten tulee juosta hakemaan yksi hernepussi ker-
rallaan ja viedä se takaisin omalle alueelleen. Aikuinen yrittää koskettamisella estää lapsia. Jos 
aikuinen onnistuu koskettamaan lasta, tulee lapsen palata tyhjin käsin omalle alueelle ja yrittää 
sitten uudelleen. Lapset voittavat, kun kaikki hernepussit on saatu eli maailman palaset on ke-
rätty. 

 

2. Johdatus päivän aiheeseen 

Aikuinen kertoo lyhyesti hindulaisuudesta ja näyttää esimerkiksi karttapallosta, missä päin maa-
ilmaa on Intia.  

 

3. Lattiakuva 

Lapsille kerrotaan lattiakuvan tekemisen ajan kertomusta hindulaisesta maailmansynnystä: 

”Olipa kerran värikäs, eloisa ja kaunis paikka nimeltä Intia.”  

Levitetään kangas. Kankaalle laitetaan esimerkiksi puunlehtiä, ”vuori” ym. ympäris-
töä kuvaavia elementtejä.  

”Intiassa uskotaan, että maailma syntyi Vishnu-nimisen Jumalan avulla. Ensin ei ollut mi-
tään, kunnes nukkuva Vishnu hengitti ulos kuplan. Yhtäkkiä jokainen uloshengitys syn-
nyttää kuplan ja jokaisesta kuplasta kasvaa kokonainen universumi, mutta nämä univer-
sumit ovat aivan tyhjiä.” 

Kankaalle tuodaan Vishnua kuvaava hahmo ja puhalletaan saippuakuplia. Lapsia 
ohjataan keskittymään omaan hengitykseensä tarinan mukaisesti. 

”Näin ollen Vishnu päättää luoda jokaiseen näistä universumeista myös Brahman. 
Brahma on luojajumala, joka pystyy luomaan mitä vain. Brahma päättää vuorostaan syn-
nyttää planeetat, tähdet sekä tuhansia puolijumalia, joilla kaikilla on oma roolinsa kosmi-
sessa järjestyksessä. Näin syntyi maailma hindulaisuuden mukaan.” 
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Kankaalle tuodaan Brahmania kuvaava hahmo, planeetat, tähdet ja muut puoliju-
malia kuvaavat hahmot. Koko ajan muistutetaan lapsia keskittymään hengityk-
seensä ja kerrotaan, kuinka jokainen saippuakupla on nyt oma universuminsa, 
jossa on omat tähdet, kuut, planeetat, ihmiset jne. Kaikki saavat puhaltaa saippua-
kuplia kertomuksen jälkeen. 

 

4. Puhallusmaalaus 

Jokainen saa tehdä oman universuminsa puhallusmaalaamalla. Asetellaan eri värisiä värilammi-
koita vesiväripaperille, joita puhalletaan pillin avulla eri suuntiin. Maalauksen kuivuttua siihen voi-
daan myöhemmin piirtää asioita. Jokin syntynyt kuvio voi esimerkiksi muistuttaa jotakin hahmoa, 
asiaa tai esinettä. 

 

5. Loppuleikki: eläinjooga 

Loppuleikkinä on eläinjooga. Valitaan lasten kanssa yhdessä yksi eläin ja joogataan niin kuin 
tämä tietty eläin voisi kuvitteellisesti joogata. 
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2. päivä: Tieteellinen maailman synty 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työskentelyn kulku 

 
1. Alkuleikki: maailman rakennus (ks. 1. päivän suunnitelma) 
 

2. Kertomus tieteellisestä maailmansynnystä 

Tässä työskentelyssä istutaan pöytien ääressä. 

Aikuinen kertoo kertomuksen tieteellisestä maailmansynnystä: 

”Aikojen alussa ennen alkuräjähdystä ei ollut mitään. Aine kasautui tiiviisti yhteen kuumaksi ka-
saumaksi ja alkoi laajeta sen jälkeen valtavalla voimalla ja nopeudella. Alkuräjähdys loi maail-
mankaikkeuden, johon kuuluvat galaksit, tähdet ja planeetat, kuten muun muassa Maa.  

Maapallo oli aluksi pelkkää sulaa kiveä, joka jähmettyi lopulta niin, että kaikista raskaimmat ai-
neet muodostivat Maan sisälle sydämen ja kevyemmät aineet kuorikerrokset. Maan muovautu-
misen aikana alkoi tulla myös sateita, jotka muodostivat meret Maapallon pinnalle.  

Ensimmäiset elävät olennot syntyivät meriin ja sieltä pitkän ajan kuluttua, kun Maan ilmakehään 
muodostui riittävästi happea, kasvit ja eläimet levittäytyivät myös maalle. Viimeisten eläinten jou-
kossa kehittyi ihminen.” 

Tarvikkeet ja esivalmistelut:  

• hulavanteet ja hernepusseja alkuleikkiin 
• pöytätilaa, tuoleja 

”Alkuräjähdyksen” resepti: 

• 1 rkl ruokasoodaa  
• pari tippaa astianpesuainetta  
• etikkaa  
• muovipullo ja muovimuki  
• ilmapallo ja tussi havainnollistamaan laajenemista 
• kuvia maapallon synnystä esimerkiksi tabletilta  
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3. Tieteellinen koe havainnollistamaan alkuräjähdystä 

Vaihtoehto A) Koe ruokasoodalla ja pesuaineella 

• Näytetään lapsille tyhjää koeastiaa. 
• Lisätään astiaan ruokasoodaa ja pari tippaa astianpesuainetta, joilla kuvataan ainetta, 

joka tiivistyy yhteen ja näiden jälkeen aletaan lisäämään pikkuhiljaa etikkaa, joka 
käynnistää nopeasti laajenemisen. 

• Lapsille demonstroidaan näin, miten pienestä määrästä ainetta tulee valtavasti ai-
netta, kun ne reagoivat keskenään. 

Vaihtoehto B) Koe ilmapallolla, pullolla, etikalla ja soodalla 

• Piirretään tyhjään ilmapalloon tussilla pisteitä kuvaamaan galakseja.   
• Laitetaan pulloon etikkaa ja ilmapalloon soodaa. 
• Kiinnitetään ilmapallo pullonkaulaan ja ravistetaan soodat etikkaan, jolloin alkaa muo-

dostua kaasua, joka täyttää ilmapallon ja näin pisteet siirtyvät kauemmas toisistaan. 
• Voidaan valita yksi ilmapallon piste Maapalloksi ja sen jälkeen kertoa lapsille Maan 

synnystä kuvien avulla. 

Aikuinen näyttää ensin kokeen, jonka jälkeen lapset saavat kokeilla. Huomioikaa turvallisuus: 
esimerkiksi suojalasit estävät etikan roiskumasta vahingossa lapsen silmiin.  

 

4. Eläinjooga 

Eläimiä oli maapallolla kauan ennen ihmistä. Muistatteko, millaisia eläimiä maapallolla on elänyt 
ennen ihmistä? Muistatteko eläintä, joka olisi kuollut sukupuuttoon? (esim. mammutti) Miten se 
liikkuisi? 

Valitaan lasten kanssa yhdessä yksi eläin ja joogataan niin kuin tämä tietty eläin voisi kuvitteelli-
sesti joogata. 

  

Tietoa aikuiselle: 

Alkuräjähdysteorian kehitti belgialainen katolinen pappi ja tähtitieteilijä isä Georges Le-
maître. Moni kristitty Suomessa kannattaa tieteellistä teoriaa maailman synnystä, eikä näe 
tieteen ja uskonnon välillä vastakkainasettelua. Jotkut kristityt ajattelevat, että alkuräjähdys 
voisi olla luomisen hetki ja todistus Jumalan luomisvoimasta. Maailmasta löytyy kuitenkin 
myös kristittyjä, joiden mielestä alkuräjähdysteoria on Raamatun vastainen oppi. He uskovat 
Raamatun luomiskertomukseen kirjaimellisesti. 
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3. päivä: Maailman synty Kalevalan mukaan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarvikkeet:  

• Suomen lasten Kalevala (Otava 2002) 
• kartiot  
• värjätyt askartelumassapallot tai kananmunat (kuusi kultaista ja yksi rautainen)  
• vesipullo (symboloi vettä)  
• ilmapallo (symboloi ilmaa)  
• nukke (Ilmatar)  
• lintulelu (symboloi sotkaa)  
• multaa läpinäkyvässä astiassa esimerkiksi lastenruokapurkissa (symboloi maata)  
• sininen kangas (symboloi taivasta)  
• valkoinen kangas (symboloi pilviä)  
• kuva auringosta, kuusta ja tähdestä  
• mitä tahansa muita esineitä, jotka eivät liity Kalevalan maailman syntyyn  
• kuvataulu/kuvakortti/paperi, josta löytyvät kaikki yllä mainitut Kalevalan tarinassa ole-

vat esineet, jotka ryhmän täytyy löytää. Varaa kuvatauluja/kuvakortteja/papereita 
yhtä monta, kuin on joukkueita. 

• tilana liikuntasali, avoin tila tai piha (kartiot laitetaan valmiiksi tilan keskelle paikoilleen 
ja niiden alta löytyvät kaikki esineet ja kuvat peliä varten) 
 

Ennakkovalmistelut: 

Tee kuvataulupohja, josta löytyvät kaikki yllä mainitut Kalevalan tarinassa olevat esineet, 
jotka ryhmän täytyy löytää. Voit piirtää tai ottaa kuvat esim. Papunetistä. 

 

 



 

84 
 

Työskentelyn kulku 

 

1. Alkuleikki: maailman rakennus (ks. 1. päivän suunnitelma) 

 

2. Maailman synty Kalevalan mukaan 

Näytetään Lasten Kalevalaa ja kerrotaan, että pian kuullaan kertomus siitä. Tämä kuultava ker-
tomus on suomalaista vanhaa tarustoa, kansanperinnettä. Aikuinen lukee lapsille tiivistetyn ver-
sion Kalevalan maailman synnystä:  

“Kalevalan aikojen alussa oli vain vettä ja ilmaa. Maailmaa ei ollut vielä olemassa ja ainoa elävä 
olento oli Ilmatar. Ilmatar tunsi olonsa yksinäiseksi ja päätti laskeutua alkumereen uimaan. Näin 
Ilmatar tuli raskaaksi meren tuulesta. Ilmattaren lapsi ei kuitenkaan syntynyt edes yhdeksän vuo-
den aikana. Silloin sotka lensi Ilmattaren polvelle ja teki siihen pesän. Sotka muni kuusi kultaista 
munaa ja yhden rautaisen munan. Ilmattaren liikahdettua munat vierivät veteen ja menivät rikki. 
Munista syntyi maa, taivas, aurinko, kuu, tähdet ja pilvet. Myöhemmin myös Ilmattaren lapsi syn-
tyi ja näin syntyi Väinämöinen, tietäjä ja mahtimies.” 

Seuraavaksi aikuinen esittelee lapsille kuvataulut/kuvakortit/paperit. Yhdessä lasten kanssa poh-
ditaan, mitä kuvia kuvataulusta/kuvakortista/paperista löytyy, mitä ne merkitsevät ja miten ne liit-
tyvät Kalevalan kertomukseen. Aikuinen kertoo, että kartioiden alta löytyvät esineet eivät ole täs-
mälleen samanlaisia kuin kuvakortissa. Esimerkiksi kuvassa oleva lintu voi olla mikä tahansa 
toisenlainen lintu. 

Jaetaan lapset kahteen tai kolmeen joukkueeseen.  

Kerrotaan pelin ohjeet: Lapset asettuvat jonoon ja menevät vuorollaan kuvakortin kanssa nosta-
maan yhden kartion. Jos kartion alta löytyy kuvakortissa esiintyvä esine, lapsi tuo sen oman 
joukkueensa aloituspisteelle. 

Lopuksi katsotaan, mitä kaikkea joukkueet ovat löytäneet ja pohditaan yhdessä, miten esineet 
liittyvät Kalevalan maailman synnyn tarinaan. Lisäksi voidaan yhdessä laittaa esineet siihen jär-
jestykseen, jossa ne esiintyivät Kalevalan maailman synnyn tarinassa. 

 

3. Eläinjooga  

Kalevalan voi liittää eläinjoogaan esimerkiksi siten, että ollaan sotkia tai muita lintuja.  
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4. päivä: Maailman synty Raamatun mukaan  
 

 

 

 

 

 

 

 

Työskentelyn kulku 

 

1. Alkuleikki: maailman rakennus (ks. 1. päivän suunnitelma) 

 

2. Raamatun luomiskertomus 

Näytetään Raamattu. Keskustellaan, keiden pyhä kirja se on (kristittyjen). Aikuinen kertoo kristil-
lisen perinteen mukaisen luomiskertomuksen:  

“Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Maa oli autio, tyhjä ja pimeä. Ensimmäisenä päivänä Jumala 
loi valon ja pimeyden, päivän ja yön. Toisena päivänä Jumala loi taivaankannen erottamaan ve-
det toisistaan: toiset vedet sen alapuolelle ja toiset sen yläpuolelle. Kolmantena päivänä Jumala 
loi maat ja meret. Maalle hän loi vihreyttä, kasveja ja hedelmäpuita. Neljäntenä päivänä Jumala 
loi auringon hallitsemaan päivää ja kuun hallitsemaa yötä sekä tähtiä. Viidentenä päivänä Jumala 
loi meriin eläviä olentoja, kuten suuret meripedot sekä ilmaan kaikki siivekkäiden lajit, kuten lin-
nut. Kuudentenä päivänä Jumala loi kaikenlaiset eläimet: karjaeläimet, pikkueläimet ja villieläi-
met. Jumala loi myös kaksi ihmistä, naisen ja miehen hänen kuvakseen ja kaltaisekseen, hallit-
semaan kaikkia kaloja, lintuja ja eläimiä. Jumala antoi naiselle ja miehelle kaiken, mitä maan 
päällä oli. Viimeisenä eli seitsemäntenä päivänä Jumala oli saanut työnsä päätökseen ja hän 
lepäsi kaikesta työstään. Lopuksi Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen. Ja näin 
maailma oli valmis.” 

Esillä on kuvia luomiskertomuksessa luoduista asioista. Lasten tehtävänä on osata tarinan pe-
rusteella sijoittaa sektoriin luomispäiviin liittyviä kuvia oikeille päiville. 

Tarvikkeet ja ennakkovalmistelut: 

• Suuri ympyrä, jossa on 7 sektoria numeroitu numeroilla 1.– 7. (luomispäivät) 
Ympyröitä voi olla myös useampi, jos työskentely tehdään pienryhmissä. 

• pieniä kuvia, jotka kuvastavat luomispäivinä luotuja asioita  
• sinitarraa (kuvien taakse)  
• Raamatun luomiskertomus Lapsen Raamatusta (Lasten Keskus 2021)  
• mukava ja rauhallinen tila sisällä 
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Kertomus voidaan lukea kokonaan niin, että lapset sijoittavat samaan aikaan kuvia sektoriin tai 
niin, että se luetaan pienemmissä pätkissä, jolloin lapset sijoittavat kuvia kertomuksen edetessä. 

Kuviin voi myös kirjoittaa/tavuttaa asian, joka kuvassa on (esim. valo tai ihminen), mikä helpottaa 
kuvien yhdistelyä, jos ryhmässä on lukutaitoisia lapsia. 

 

3. Eläinjooga 

Liitetään eläinjooga luomiskertomukseen miettimällä yhdessä, mitä kaikkea Jumala loi kristillisen 
perinteen kertomuksessa. Valitaan jokin tarinan eläimistä eläinjoogaan. 

 

Jatkotyöskentelyidea:  

• Luomiskertomus lyömäsoittimilla toteutettuna (Kirkkomuskari 2 -kirja, s. 40-41, Lasten 
Keskus 2015) 
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5. päivä: Koonti ja jatkotyöskentely 
 

Loppukeskustelu, kun kaikki 4 työskentelyä on käyty läpi: 

Kerrataan aiempien päivien kokemuksia esimerkiksi valokuvien avulla ja keskustellaan: 

• Mikä kertomus jäi erityisesti mieleesi?  
• Mikä oli mielestäsi ihmeellistä? 
• Mistä pidit eniten?  
• Miten kertomukset erosivat toisistaan? Mitkä asiat yhdistivät kertomuksia?  
• Millaisia päähenkilöitä ja hahmoja eri kertomuksissa oli? Vai oliko joukossa kertomus il-

man päähenkilöä? 
• Minkä kertomuksen haluaisit kuulla uudelleen?  
• Millainen voisi olla sinun oma tarinasi maailman synnystä?  

Lapset voivat pienryhmissä keksiä oman tarinansa siitä, miten maailma olisi syntynyt. 

 

Jatkotyöskentelyideoita: 

• Leikki- ja oppimisympäristön rikastuttaminen: Jätetään esille neljä maailmansyntypistettä, 
joita lapset voivat käydä tutkimassa parin viikon ajan vapaan leikin aikana. 

• Lasten tekemä minianimaatio maailmansynnystä tai -synnyistä 

 

Alkuperäinen suunnitelma: Karen Ehrstedt, Erin Hämäläinen, Irja Jansson, Elina Koprinen ja 
Emmi Pietarinen. 
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Maailman synty -myytit (Kalevala ja Raamattu) 
 

 

 

Tämä työskentely sopii esimerkiksi Kalevalan päivän (28.2.) ohjelmaksi.  

 

Ikäsuositus: 3–6 v. 

Kesto: yksi tai kaksi työskentelyä 

Tavoite: Tutustutaan maailman synty –myytteihin Kalevalassa ja Raamatussa. Opetellaan tar-
kastelemaan asioita eri näkökulmista. Lapsia rohkaistaan kysymään, kyseenalaistamaan ja kes-
kustelemaan eri kulttuurisista ja uskonnollisista aiheista. 
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Työskentelyn kulku 

 

1. Alkukeskustelu 

Aloitetaan työskentely näyttämällä Raamattu ja Kalevala (Mikä kirja tämä on? Onko se sinulle 
tuttu? Keiden pyhä kirja Raamattu on? jne.) ja kerrotaan, että molemmat kirjat kertovat omanlai-
sensa kertomuksen maailman synnystä. Kaikki tapahtui kauan aikaa sitten. Raamatussa maail-
man loi Jumala ja Kalevalassa maailman loi Ilmatar.  

Innostetaan avoimilla kysymyksillä lapset ilmaisemaan omia ajatuksiaan. Kerrotaan, että eri kan-
soilla ja uskonnoilla on ollut tarve luoda omat kertomuksensa maailmansa synnystä, ennen kuin 
tiede on alkanut selittää maailman syntyä. Raamatun lisäksi esimerkiksi muslimien pyhässä kir-
jassa Koraanissa on oma kertomuksensa. Maailman synnyn kertomuksia ja teorioita on monen-
laisia. Toiset uskovat toisiin maailman synnyn kertomuksiin tai teorioihin ja toiset toisiin. Jokainen 
saa uskoa juuri siihen, mihin itse haluaa, tai olla uskomatta. 

 

Tarvikkeet ja ennakkovalmistelut: 

• sovitaan kuka työntekijöistä vetää kunkin pienryhmän 
• Raamattu, Kalevala ja Lasten Kalevala (Suomen lasten Kalevala, Otava 2002) 
• suuri musta kangas, jonka alle kaikki mahtuvat 
• musiikkia alkuleikkiä varten  
• yhtä monta (lego)palikkaa kuin lapsia (2 eri väriä, kumpaakin yhtä monta, käytetään 

ryhmiin jakamisessa) 
• pussi palikoille 
• silkkihuivi jokaiselle lapselle ja aikuiselle 
• sulka 
• 2 kankaalla peitettyä koria, joista toisessa on jonkinlaisia munia ja toisessa siemeniä 
• sinisiä kankaita (vesi), ruskeita kankaita (maa) 
• pahvista tehty aurinko ja kuu lattiakuvaa varten 
• koreja, joista lapset saavat itse valita lattiakuvien tarvikkeita 
• lattiakuvia varten: paljon kiviä (jokaiselle yksi kivi), heinää, lehtiä, höyheniä, keppejä, 

käpyjä, luontoaiheisia leluja, pikkutavaroita, tekokukkia/silkkikukkia, lelupuita, eläi-
miä, ihmishahmoja vähintään yhtä monta kuin on lapsia ja aikuisia (esim. Playmobil 
tai Lego)  
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2. Alkuleikki: nousuvesi 

Aloitetaan nousuvesileikki. Kaikki lattia on leikisti vettä. Veden päällä saa juosta, kun musiikki 
soi. Kun musiikki loppuu, pitää kiivetä johonkin päälle tai matolle.  

 

3. Pimeys 

Kaikki lapset ja aikuiset kokoontuvat suuren mustan kankaan alle. Pohditaan, millaista oli, kun 
maailmassa ei ollut vielä mitään, oli vain pimeyttä.  

Aikuinen kuvailee ja kyselee: ”Alussa ei ollut mitään. Oli vain pimeää ja mustaa. Ei ollut maail-
maa. Oliko kukkia? (Ei) Oliko autoja? (Ei) Oliko robotteja? (Ei) jne.” 

Keskustellaan hetki ja kuulostellaan lasten mietteitä ja aatoksia. Miltä tuntuu ja näyttää, kun on 
vain pimeyttä? Toteutetaan hiljaisuuskilpailu. 

Aikuinen kertoo: ”Meidän tarinamme alkaa siitä, kun ei ollut mitään.” Kerätään kangas pois. 

 

4. Jako kahteen ryhmään 

Jakaudutaan kahteen ryhmään sen mukaan, kumman värisen palikan lapsi poimii pussista.  

 

5. Lattiakuva ryhmissä 

Istuudutaan lattialle piiriin kahteen eri ryhmään. Tila voidaan jakaa jollakin elementillä kahtia. Yksi 
ryhmä on Raamattu-ryhmä ja toinen Kalevala-ryhmä. Otetaan kankaat ja muut lattiakuvatarvik-
keet lähelle.  

 

Vaihtoehtoisia toteutustapoja:  

1) Lattiakuvat voidaan toteuttaa samassa tilassa niin, että tila on jaettu sermillä, jotta lapset eivät 
näe toisiaan. Lopuksi sermi poistetaan ja käydään keskustelua ja vertailua. 

2) Lattiakuvat voidaan toteuttaa samaan aikaan kahdessa ryhmässä eri huoneissa ja sitten kul-
jetaan vertailemassa niitä.  

3) Työskentely voidaan toteuttaa kahtena eri päivänä: toisena päivänä kalevalainen lattiakuva ja 
toisena päivänä Raamatun mukaan. 
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Kummankin ryhmän aikuinen lukee syntytarinan ensilauseen siitä, miten pimeyden jälkeen oli 
vettä. (Raamattu: “Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Maa oli autio ja tyhjä.” Kalevala: ”Muinoin, 
aikojen alussa, oli vain vettä ja ilmaa. Maailma ei ollut vielä muotoutunut.”)  

Kerrotaan, että molempien kertomusten alussa oli vettä. Otetaan isosta sinisestä kankaasta kiinni 
ja tehdään aaltoja. Pyydetään ryhmän lapsia asettamaan vedet eli levittämään siniset kankaat 
lattialle.  

Kerrotaan, että Jumalan henki ja Ilmatar alkoivat liikkua veden päällä. Annetaan lapsille silkki-
huivit ja liikutaan vesien ympärillä kuin Jumalan henki tai Ilmatar. Voidaan laittaa liikkeeseen 
inspiroivaa musiikkia taustalle, mikäli molemmat ryhmät tanssivat samaan aikaan.  

 

Kalevalainen lattiakuva:  

Luetaan suoraan Kalevalasta tekstiä, jotta lapset saavat kuulla hieman vanhaa suomea. Keskus-
tellaan, oliko sitä vaikea ymmärtää. 

1. Lapset seisovat piirissä sinisen kankaan eli veden ympärillä silmät kiinni. Kerrotaan, että Ilma-
tar oli yksinäinen. Mutta sitten tulee sotka, lintu (jokaista lasta hipaistaan vuorotellen sulalla). 
Lapset saavat avata silmät. 

2. Sotka laskeutuu Ilmattaren polvelle. Lapset saavat tunnustella korissa piilossa olevia munia ja 
miettiä, mitä siellä on. Aikuinen ihmettelee ensin, jonka jälkeen kori kiertää lapselta lapselle. Oh-
jeistetaan: Laita silmät kiinni, kun tunnustelet, liina pysyy korin päällä, ei saa kertoa kaverille, mitä 
korissa on.  

3. Paljastetaan lopuksi korin sisältö. Kerrotaan, että sotka muni munia, jotka kuitenkin vierähtivät 
pesästä ja menivät rikki. Kalevalan kertomuksen mukaan munan palasista syntyivät taivaankap-
paleet. Lapset saavat asettaa pahvisen kuun ja auringon lattiakuvaan.  

4. Sen jälkeen Ilmatar muotoili niemet ja rannat: nostetaan maa (ruskea kangas) esille.  

5. Asetetaan lattiakuvaan kallioita (kiviä) ja heinää ym. Jokainen lapsi saa valita kauniin kiven ja 
asettaa sen lattiakuvaan. Voidaan asettaa lattiakuvaan muitakin esineitä kertomuksen edetessä. 
Mitä maailmaan vielä tarvitaan? 

6. Kerrotaan siitä, kun Väinämöinen syntyi. Hän syntyi vanhana parrakkaana miehenä. Väinä-
möinen oli Kalevalan mukaan ensimmäinen ihminen. Lisätään lattiakuvaan Väinämöinen. 

7. Luetaan Lasten Kalevalasta koko kertomus valmiin lattiakuvan ollessa keskellä.  

8. Voidaan kuunnella tai laulaa kalevalaista laulua tai Kalevalassa oleva maailmansynty-runo.  
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Lattiakuva Raamatun mukaan:  

1. Lapset seisovat piirissä sinisen kankaan eli veden ympärillä. Raamatun kertomuksessa Ju-
mala erottelee maan ja meren: lisätään yhdessä maata esittävä ruskea kangas lattiakuvaan. 

2. Kerrotaan, että Raamatun kertomuksen mukaan Jumala loi erilaiset kasvit. Annetaan lasten 
tunnustella vuorotellen kankaalla peitetyssä korissa piilossa olevia siemeniä ja miettiä, mitä ko-
rissa on. Aikuinen ihmettelee ensin, jonka jälkeen kori kiertää lapselta lapselle. Ohjeistetaan: 
Laita silmät kiinni, kun tunnustelet, liina pysyy korin päällä, ei saa kertoa kaverille, mitä korissa 
on.  

3. Paljastetaan lopuksi korin sisältö ja annetaan lasten asetella siemenet lattiakuvaan. Sieme-
nistä kasvaa kukkia ja puita. Lapset asettelevat niitä lattiakuvaan. 

4. Seuraavaksi lisätään yhdessä eläimiä.  

5. Lopuksi jokainen saa lisätä ihmishahmon lattiakuvaan eli itsensä maailmaan. Huolehditaan, 
että jokainen lapsi pääsee tekemään lattiakuvaa ja saa ilmaistua ajatuksen tai ajatuksia. 

6. Lopuksi luetaan Raamatusta luomiskertomus (Raamatun ensimmäisen kirjan alusta, 1 Moos. 
1:1-2:3) valmiin lattiakuvan äärellä. 

 

6. Lattiakuvien vertailu ja keskustelu maailman synnyistä 

Siirretään tilaa jakavat sermit pois, mikäli lattiakuvat on toteutettu samanaikaisesti kahdelle pien-
ryhmälle. Ryhmät esittelevät lattiakuvansa toisilleen esimerkiksi kertomalla kertomuksen omin 
sanoin asettamiensa tavaroiden kautta. Aikuiset auttavat prosessissa esille tulleiden ajatusten 
sanallistamisessa ja valintojen perustelemisessa. 

Vertaillaan kahta lattiakuvaa ja maailmansyntykertomusta yhdessä keskustellen lasten kanssa: 

• Kuka loi maailman Kalevalan mukaan?  
• Miten ihminen syntyi? Oliko siinä jotakin erikoista? (Syntyi parrakas mies vanhana.)  
• Tämä lattiakuva on tehty, niin kuin maailma luotiin Raamatun kertomuksen mukaan. Mikä 

täällä on samaa kuin edellisessä lattiakuvassa? 
• Mitä luotiin ennen ihmistä? 
• Mikä oli Raamatussa erikoistehtävä, jonka Jumala antoi ihmisille? (Suojella eli viljellä ja 

varjella luomakuntaa) Ovatko ihmiset toimineet niin? (Esim. roskaaminen, toisaalta myös 
kierrätys jne.) 

 

7. Lattiakuvien dokumentointi 

Lapset voivat itse dokumentoida molemmat lattiakuvat esimerkiksi valokuvaamalla. Lattiakuvat 
voidaan jättää esille, jotta niillä on mahdollista leikkiä hetki lopuksi tai myöhemmin.  
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8. Keskustelu 

Jatketaan yhteistä keskustelua: 

• Minkälaisia muita tarinoita maailman synnystä voisi olla? Miten sinä itse ajattelet, että 
maailma olisi voinut syntyä?  

• Mitä ajattelet äskeisistä kertomuksista? (maailmansynnyt Kalevalan ja Raamatun mu-
kaan) 

• Miksi on olemassa monia eri kertomuksia maailmansynnystä? Kukaan ihminen ei ole ollut 
näkemässä maailman syntyä, joten siitä on monia eri ajatuksia, miten se olisi voinut ta-
pahtua. 

 

9. Loppulaulu  

Lauletaan lopuksi Ihme ja kumma (Maailmassa monta on ihmeellistä asiaa). 

 

Jatkotyöskentelyideoita: 

• Leikitään lattiakuvilla. 
• Tutustutaan kanteleeseen soittimena ja soitetaan sitä. Yksi aikuinen tai lapsi soittaa ja on 

samalla ”luoja”, joka kertoo, mitä maan päälle nyt ilmestyy ja muut liikkuvat sen mukaan, 
mitä ”luoja” luo/sanoo.  

• Luomiskertomus lyömäsoittimilla toteutettuna (Kirkkomuskari 2 -kirja, s. 40–41, Lasten 
Keskus 2015). 

• Lapset saavat itse keksiä omia myyttejä maailmansynnystä.  
• Keksitään lauluja, sarjakuvia tai muita luovia tuotoksia Kalevalan ja Raamatun maailman-

synty-kertomuksista. 
• Maalataan vesiväreillä maailman synty tai maailma. 
• Tehdään yhteinen iso juliste työskentelyn pohjalta vanhemmille nähtäväksi. 
• Toteutetaan ”Viljele ja varjele” -tekoja, esimerkiksi roskaretki. 
• Tutustutaan Kalevalan henkilöhahmoihin. 

 

Alkuperäinen suunnitelma: Jenni Lyytikäinen, Tanja Pohjola, Sanna Sierilä ja Hanna-Katariina 
Suontakanen. 
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4. Vesi 
 

Vesi on elämän edellytys. Vesi on keskeinen osa arkipäiväämme, mutta se on tärkeä asia myös 
monissa kulttuuriperinnöissä ja uskonnoissa. Vesi teemana ja ilmiönä tarjoaa mielenkiintoisia ja 
luontevia mahdollisuuksia ottaa katsomuskasvatus osaksi lapsiryhmän muuta toimintaa ja laa-
jempia teema- ja ilmiökokonaisuuksia. Myös ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen teemat 
tarjoavat mahdollisuuden katsomuskasvatustyöskentelyille. 
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Vesi ja kaste 
 

 

 
Ikäsuositus: 3–6v. 

Kesto: yksi työskentely 

Tavoite: Tutustutaan arjessa tuttuun vesielementtiin ja sen eri olomuotoihin aistien avulla. Tu-
tustutaan siihen, kuinka vesi liittyy kristinuskoon ja kastetraditioon. Työskentelyssä tutustutaan 
myös lasten erilaisiin nimenantojuhliin tai muihin juhliin, joita on vietetty lasten vauvavuoden ai-
kana, kehitetään kirjoittamisen taitoa sekä harjaannutetaan mielikuvitusta.  
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Tarvikkeet ja ennakkovalmistelut: 

• lasten tuomat vauvakuvat (pyydetty etukäteen)  
• etukäteistehtävään liittyvät valokuvat (katso tehtävä seuraavalla sivulla) 
• vettä, jääpaloja, lunta  
• kuva kastetilaisuudesta, kummilusikka, kastetodistus, kummitodistus ym. 
• nukke ja nukelle kastemekko 
• malja tai kulho kastevettä varten 
• vesivärejä, siveltimiä, vesiväripaperia 

 

 

Kaste 

Kaste on kristityille pyhä toimitus. Kasteessa lapsi tai aikuinen otetaan osaksi kristittyjen 
maailmanlaajuista yhteisöä, liitetään seurakunnan jäseneksi ja hän saa Jumalan siunauk-
sen. Eri kirkkokunnissa ja suuntauksissa kasteesta ajatellaan hieman eri tavoin.  

Suomessa moni kastetaan vauvana, mutta henkilö voidaan kastaa minkä ikäisenä tahansa.  

Nimen anto liittyy kastejuhlaan siksi, että monet kristityt uskovat Jumalan kutsuvan ihmisen 
kasteessa nimeltä omakseen. Kaste toimitetaan kolmiyhteisen Jumalan nimeen. Teologi-
sesti kaste ei ole nimenantotilaisuus, vaikkakin kansanperinteessä yleisesti ajatellaan, että 
lapsi saa kasteessa nimen. Jotkut perheet pitävät nimen salassa kastejuhlaan asti. Nimi 
voidaan antaa lapselle jo aiemmin, esimerkiksi lapsen synnyttyä alkaa kutsua lasta nimellä. 
Ortodoksisessa kirkossa on erillinen nimenantotilaisuus 8 päivän ikäisenä (vrt. juutalaisuus). 
Kristityille kaste on enemmän kuin nimenantojuhla. 

Kaste on läntisissä kirkoissa sakramentti (mm. katolinen, anglikaaninen, luterilainen kirkko). 
Niissä ajatellaan, että sakramentit ovat Jumalan armon ja rakkauden näkyviä merkkejä 
maailmassa. Ortodoksisessa perinteessä sakramentteja kutsutaan mysteereiksi.  

Kastejuhlaa kutsutaan luterilaisessa perinteessä ristiäisiksi. Ristiäiset voidaan järjestää ko-
tona, kirkossa tai seurakunnan muissa tiloissa. Ristiäiset on juhlava tilaisuus, jossa kastet-
tavalla on useimmiten päällään valkoinen kastemekko. Luterilaisessa kastetoimituksessa 
pappi valelee kastettavan päähän vettä kastemaljasta ja siunaa tämän. Ristiäisissä kastet-
tavaa ovat usein juhlimassa hänen perheensä lisäksi kummit, sukulaiset ja ystävät. Kum-
mien tehtävänä on perinteen mukaan auttaa vanhempia lapsen kristillisessä kasvatuksessa. 
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Työskentelyn kulku 

 
1. Aloitus: Vauvakuvat 

Lattialle on aseteltu jokaisen lapsen aiemmin tuoma vauvavalokuva, jonka ääreen lapset ohjeis-
tetaan istumaan. Lapset saavat kuvista arvailla, kuka on missäkin valokuvassa. 

 

2. Lasten nimet ja juhlat 

Keskustellaan lasten kanssa heidän nimistään ja juhlistaan. Katsellaan yhdessä valokuvia ja esi-
neitä/lahjoja, lapset saavat kertoa niistä ja luetaan huoltajien vastauksia etukäteistehtävään. 

Keskustellaan eri nimistä. Joku on voinut saada saman nimen, kuin perheen sukulaisella on ja 
joku on voinut saada nimensä esimerkiksi jonkun kuuluisan tai hyvän henkilön mukaan. Etunimiä 
tai toisia nimiä annetaan joskus uskontotaustan tärkeiden henkilöiden mukaan. Näin on esimer-
kiksi joissakin muslimi- ja kristityissä perheissä. Monissa suomalaisissa perinteisissä nimissä on 
taustalla jonkin Raamatun henkilön nimi (Juhan taustalla on Johannes jne.). Suomalaisessa ka-
lenterissa on päivittäin jonkun nimipäivä. Nimipäiväkalenterimme perustuu alun perin kristilliseen 

Etukäteistehtävä kotiin:  

Annetaan lapsen mukana huoltajille paperi, jossa on ryhmän aikuisten valitsemat kysymyk-
set. Kysymykset kannattaa käydä lasten kanssa päiväkodissa etukäteen läpi. Lapsi voi 
”haastatella” huoltajaansa. Paperi tuodaan päiväkotiin ennen työskentelyä. Esimerkiksi: 

• Millaista juhlaa kotona tai muualla, esimerkiksi kirkossa tai temppelissä, on vietetty, 
kun lapsi on syntynyt tai saanut nimensä? Tuo jokin lahja tai kuva lahjasta, jonka olet 
silloin saanut. Mikäli syntymää tai nimenantoa ei ole juhlittu, voidaan muistella jotain 
muuta tapaa, jolla lasta on juhlistettu, esimerkiksi 1-vuotisjuhlaa. Missä juhlaa vietet-
tiin?  Keitä juhlassa oli paikalla? Onko lapsella kummeja tai muita tärkeitä henkilöitä? 
Mitä lahjoja sait?  

• Entä miten isovanhempien aikaan on nimenantoa juhlittu? 
• Miten ja missä lapsi on saanut nimensä? Mitä oma nimi tarkoittaa (jos se tarkoittaa 

jotakin)? Liittykö lapsen nimen valintaan jokin tarina, syy tai muu mielenkiintoinen 
asia? 

Lapset voivat tuoda kotoa valokuvia ja esineitä omaan nimenantojuhlaansa tai muuhun juh-
laan liittyen. Kootaan niistä näyttely. Kuvia voidaan hyödyntää työskentelyssä.  
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pyhimyskalenteriin. Raamatun nimien lisäksi on myös monia luontoaiheisia nimiä, jotakin positii-
vista tarkoittavia nimiä ja nimiä, jotka eivät kuulu edellisiin kategorioihin. 

 

3. Aistityöskentely 

Lapsia ohjeistetaan seuraavaksi sulkemaan silmät. Lasten annetaan kokeilla (tunnustella/mais-
tella) vettä eri olomuodoissaan (sula vesi, jääpala, lumi). Keskustellaan siitä, mitä on tunnusteltu. 
Milloin ja missä näitä veden olomuotoja voi nähdä? 

 

4. Nuken kasteleikki ja nimen kirjoitus 

Kerrotaan, että kristinuskossa on rituaali nimeltä kaste. Kasteessa käytetään vettä. Kerrotaan 
kasteesta ja katsotaan kuvaa kastetilaisuudesta, jossa on pappi, vanhemmat, vauva ja kummit. 
Kerrotaan kummeista ja heidän tehtävistään. Katsellaan esimerkiksi kummilusikkaa ja kasteto-
distusta/kummitodistusta/kummikirjaa. Lapset saavat kertoa omia kokemuksiaan esimerkiksi pik-
kusiskon tai -veljen tai sukulaisen kasteesta. 

Leikitään vauvan kastejuhlaa nukkeleikillä. Päätetään yhdessä nukelle nimi esimerkiksi nimipäi-
väkalenteria apuna käyttäen. Puetaan nukke juhlavaatteeseen ja näytetään nuken avulla, miten 
kaste tapahtuu. Lapset saavat halutessaan valella vettä nuken päähän.  

Hyödynnetään kastemaljan vettä kirjoittamalla nuken nimi paperille vesiväreillä.  

 

Jatkotyöskentelyidea: 

• Nimenantojuhlia ja kastetta käsitellään myös tämän materiaalin työskentelysuunnitel-
massa Lapsen juhlat: nimenanto ja kaste. 

 

 

 

 

  

Alkuperäinen suunnitelma: Sofia Airas, Aada Heikkilä, Paula Hosiaisluoma ja Vilma Kuikka.  

 

Kirjavinkkejä: 

• Atte ja Anna - Kaste kantaa (Lasten Keskus 2003) 
• Petra löytää Petran (Dramaforum 2007). Kirjassa kerrotaan islamin aqiqa-juhlasta. 
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Vesi ja pyhän käsite 
 

 

 

Ikäsuositus: 3–6 v. Työskentely voidaan toteuttaa pienryhmissä. 

Kesto: yksi työskentely 

Tavoite: Tämä suunnitelma integroi ympäristökasvatusta, eettistä kasvatusta ja katsomuskas-
vatusta. Aiheena on vesi ja veden merkitys meille ihmisille. Aiheen ympärillä käsitellään pyhyy-
den käsitettä. Lapsi saa tilaisuuden aistikokemuksen kautta jakaa tuntemuksiaan, kokemuksiaan 
ja ajatuksiaan veteen liittyen. 
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Työskentelyn kulku 

1. Ajatuksia vedestä  

Huone, jossa työskentely järjestetään, pyritään muokkaamaan tunnelmaltaan sellaiseksi, että 
lapsi ymmärtää huoneessa toimittavan eri tavalla kuin tavanomaisissa vesileikeissä. Huoneen 
valaistusta on himmennetty ja muutettu sinisävyiseksi. Tutut vesilelut on otettu pois esiltä. Veden 
solina kuuluu hiljaisesti taustalla.   

Ennen vesileikkihuoneeseen siirtymistä lapset ottavat sukat pois, vaihtavat päälleen t-paidan ja 
shortsit tai käärivät hihat ja lahkeet. Aikuinen kertoo lyhyesti, että tänään tutustutaan veteen ja 
erilaisiin asioihin veteen liittyen.  

Huoneeseen tultaessa lapsia pyydetään istumaan penkeille ja kastamaan varpaat vesialtaaseen. 
Aikuinen pyytää lapsia sulkemaan silmät ja kuuntelemaan veden solinaa. 

• Miltä vesi tuntuu? Lapset saavat vapaasti kertoa ajatuksiaan ja tuntemuksiaan. 
• Mitä kaikkea vedellä voi tehdä? Mitä sinä haluaisit tehdä vedellä? 
• Miksi vesi on tärkeä asia sinulle? 

Tarvikkeet ja ennakkovalmistelut: 

• Tehdään ennen työskentelyä lasten kanssa origamiveneet (jokaiselle oma) 
• vesileikkiallas, kahluuallas, amme tai muu suuri, laakea astia, vettä  
• penkki tai tuolit jokaiselle ryhmän jäsenelle  
• kaiutin ja musiikki (veden solinaa), kalapehmolelu 
• kalamuodostelma: sininen kangas, jonka päällä on esimerkiksi pahvista tehty kalan 

pää ja pyrstö sekä astia täynnä erivärisiä lasikiviä/kartongista leikattuja paloja kalan 
suomuiksi  

• pahvista tehty kuva kalan päästä ja pyrstöstä 
• pyyhkeitä, valoja, “roskia”  
• kuvia vedestä  

 

Tilan valmistelu: 

• Vesileikkihuone tai muu tila, jossa voi käsitellä vettä pintamateriaaleja vahingoitta-
matta  

• Huoneen keskellä on vesileikkiallas tai kahluuallas, jonka ympärillä on tuoleja  
• Toimintapisteet sijoitetaan seinien viereen ympäri huonetta  
• Laita kala roskien keskelle johonkin kohtaan huonetta.  
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2. Ajatuksia pyhästä 

Aikuinen jatkaa kertomalla vedestä: Vesi on meille jokaiselle tärkeää ja jokainen ihminen tarvit-
see vettä elääkseen. Ihmisen kehostakin on suuri osa vettä. Eri puolilla maailmaa eri uskon-
noissa ja perinteissä vedellä on tärkeä merkitys. Vettä pidetään puhdistautumisen lähteenä ja 
myös pyhänä. Ilman vettä ei ole elämää. Siksi vesi on meille ihmisille niin arvokasta.    

Keskustelukysymyksiä, esimerkiksi:   

• Mitä tarkoittaa, että jokin asia on pyhä?   
• Onko pyhä sama asia kuin hyvä tai tärkeä vai onko niillä jokin ero?  
• Onko vesi sinun mielestäsi pyhää? Miksi/miksi ei? 
• Jos vesi on pyhää, miten sitä pitäisi kohdella? 
• Kerro jokin asia omasta elämästäsi, joka liittyy veteen. Esimerkiksi jokin muisto tai ajatus 

veteen liittyen.  
 

3. Kala pulassa 

Aikuinen pyytää lapsia nostamaan varpaat pois vedestä ja auttaa lapsia kuivaamaan jalat. Aikui-
nen käyttää kalahahmoa draamallisena elementtinä ja apukeinona keskittymisen ylläpitämiseen. 
Johdattelevia kysymyksiä kalaan:  

• Asuuko joku vedessä?  
• Kuka siellä asuu?  
• Löytyykö huoneesta kala?  

Löydetään kala roskien keskeltä. Kala on jäänyt jumiin roskiin. Kala pyytää lapsia auttamaan 
itseään, jotta pääsisi irti roskista. Lapset auttavat kalaa. Aikuinen kannustaa ja auttaa tarvitta-
essa.  

Keskustelukysymyksiä:  

• Miksi veteen pääsee roskia?  
• Onko vesi pyhää, jos se on likaista?  
• Mitä tapahtuu, jos vesi likaantuu?  
• Voiko likaisen veden puhdistaa/käyttää uudelleen? 
• Mitä haluaisit sanoa ihmiselle, joka heittää roskia veteen tai saastuttaa vettä?  
• Miten meidän tulisi käyttää vettä, jos ajattelemme, että se on arvokasta tai pyhää?  
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4. Vesi ja puhtaus 

Aikuinen kertoo: Ihmiset peseytyvät vedessä tullakseen puhtaiksi ja joissain uskonnoissa ajatel-
laan, että tietyn paikan, esimerkiksi joen, vedessä peseytyminen tai sen veden juominen puhdis-
taa myös ihmisen pahat teot. Näin on esimerkiksi Intiassa (Ganges-virta / hindulaisuus). 

Kala kyselee lapsilta: Mitä ajattelet, voiko vedellä pestä pois pahoja tekoja?  

Kala kiittää lapsia avusta. 

 

Vaihtoehtoja lopetukseen:  
 

Vaihtoehto 1:  

Kala kertoo olevansa matkalla veden juhlaan ja pyytää lapsia mukaan. Juhla on thaimaalainen 
Loy Krathong -festivaali, jossa veteen lasketuilla, leivistä tehdyillä veneillä pyydetään anteeksi 
vedeltä sitä vahingoittaneista teoista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keskustelukysymyksiä: 

• Voiko vettä suojella jotenkin? Miten? 
• Miksi vettä pitäisi suojella? 
• Miten vettä käytetään niin, että sitä riittää kaikille? 
• Mitä voi tapahtua, jos unohdamme, että vesi on arvokasta/pyhää? 
• Millaiset teot voivat vahingoittaa vettä? (esim. veden likaaminen, veden turha kulutus)  
• Millaiset teot eivät vahingoita vettä?  
• Jos vesi vahingoittuu, onko se silti pyhää?  

Lisätietoa Loy Krathong -festivaalista 

Kuvia Loy Krathong -festivaalista löytyy Googlen kuvahaun kautta. Loy Krathong on Thai-
maassa vuosittain vietettävä valon juhla, jossa ihmiset lähettävät kelluvia kynttilälauttoja jo-
kiin ja kanaviin. Alun perin hindulainen juhla on mukautettu buddhalaiseen perinteeseen. 
Loy Krathong-juhlassa ihmiset rakentavat krathongin. Krathong on lootuksen muotoinen kel-
luva kori, johon tulee uhrilahja. Perinteisesti krathong valmistetaan kerroksittain banaa-
nipuun rungosta tai lukinliljasta. Nykyään valmistukseen käytetään useimmiten styroksia tai 
leipää. Krathong koristellaan banaaninlehdillä, kynttilöillä, kukilla ja suitsukkeilla. Mukaan 
voidaan lisätä kolikko joen hengille.  

Lähde: Wikipedia 
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Aiemmin tehdyt origamiveneet voidaan nyt laskea ammeeseen kuin kiitoksen merkkeinä vedelle. 
Tämän leikillisen rituaalin kautta voidaan kiittää vettä siitä, mitä se kullekin antaa tai merkitsee. 
Jokainen lapsi saa laskea oman origamiveneensä veteen. Katsotaan yhdessä, miten veneet kel-
luvat ja liikkuvat vedessä. Rauhoitutaan, kuunnellaan veden liplatusta taustalla kuuluvasta mu-
siikista ja katsotaan veneitä rauhassa. Esimerkkejä kiitollisuuden osoittamiseen vedelle:  

• Minä kiitän vettä siitä, että ...  
• Minä pidän vedestä, koska …  
• Kiitos vesi kun....  

 

 

Vaihtoehto 2: 

Pohditaan yhdessä keskustellen: 

• Millaiset teot ovat hyviä tekoja vedelle?   
• Voiko vettä tuhlata vai tulisiko sitä käyttää säästeliäästi?  
• Miten sinä käytät vettä säästeliäästi? Miten voimme päiväkodissa käyttää vettä säästeli-

äästi? 
• Onko kaikilla vettä? (Tähän voi liittää eettistä näkökulmaa ja kertoa, että kaikkialla maail-

massa ei ole yhtä paljon vettä saatavilla.) 

Aikuinen näyttää lapsille kalakuvan, jossa on kalan pää sekä evät. Kerätään yhdessä ajatuksia 
hyvistä teoista vettä kohtaan. Jokainen saa itselleen yhden suomun eli lasikiven tai kartongista 
leikatun palan astiasta. Lasikivet/kartongin palat asetetaan kalakuvaan suomuiksi. Kartongin pa-
lat voidaan liimata tai teipata kalan kuvaan kiinni. Kun kaikki pienryhmät ovat käyneet, kalalla on 
komea ja värikäs suomupeite. 

Isompien lasten kanssa työskentelyä toteutettaessa yksi suomu voi symboloida yhtä hyvää tekoa 
vettä kohtaan. Jokainen saa miettiä oman hyvän tekonsa vettä kohtaan. Aikuinen näyttää mallia 
ja kertoo lapsille oman kivensä merkityksen, esimerkiksi “Laitan roskat roskikseen, enkä veteen”.  

Aikuinen kiittää lapsia osallistumisesta. 

 

 

 

 

 

 

Vinkki 

Mikäli lähistöllä on järvi, joki tai meri, 
voidaan origimiveneet ja leikillinen ri-
tuaali toteuttaa myös sen rannalla. 

Kirjavinkkejä: 

• Lossi-Lassi ja merten salaisuudet (Tammi 2015) 
• Lossi-Lassi etelänavalla (Tammi 2018) 
• Lossi-Lassin suuri sukellus (Tammi 2021) 
• Meren maha on kipeä (Lasten Keskus 2020) 
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Alkuperäinen suunnitelma: Yasmina Bazi, Jenni van der Ende, Kati Keskitalo ja Sandra Pukki. 

 

  

Lisätietoa aikuiselle:  

Ortodoksinen vedenpyhitys 

Vesi on yksi elämän peruselementeistä. Se on tärkeä asia monessa eri kulttuuriperinteessä 
ja uskonnossa. Myös kristinuskossa vesi on olennainen elementti. Kaste suoritetaan ve-
dellä. Ortodoksisessa kirkossa on olemassa toimitus nimeltä vedenpyhitys. Se voidaan suo-
rittaa kirkossa, kodissa, luonnossa veden äärellä tai kaivon luona. Ortodoksisen kirkon mu-
kaan vesi pyhitetään siinä Pyhän Hengen voimalla. On olemassa suuri vedenpyhitys ja pieni 
vedenpyhitys. Suuri vedenpyhitys toimitetaan vain kerran vuodessa 6.1. teofaniana eli Kris-
tuksen kasteen juhlana (yleisen kalenterin mukaan loppiaisena). Pieni vedenpyhitys voi-
daan toimittaa monta kertaa vuodessa kirkollisten juhlien yhteydessä. Esimerkiksi kasteen 
yhteydessä on aina vedenpyhitys. Vesi pyhitetään upottamalla risti veteen.  

Ortodoksisissa kirkoissa on pyhitetyn veden astia, josta pyhitettyä vettä voi ottaa juotavaksi 
tai kotiin vietäväksi.  

Vedenpyhitys tuo esiin ortodoksisen kirkon ekologista ajattelua: kirkon mukaan luonto on 
lahja ja ihmisellä on vastuu luonnon suojelemisesta. Ortodoksisen kirkon mukaan ihmisen 
tehtävänä olisi olla ”luomakunnan pappi”. Suomen ortodoksisella kirkolla on oma ympäris-
töohjelma. 

Lähde: https://www.ortodoksi.net/index.php/Vedenpyhitys 

 

https://www.ortodoksi.net/index.php/Vedenpyhitys
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5. Syntymä 
 

Monissa kulttuureissa ja katsomuksissa lapsen syntymä on tärkeä ja juhlittava asia. Syntymä 
teemana ja ilmiönä tarjoaa mahdollisuuden liittää katsomuskasvatus osaksi lasten omaa koke-
musmaailmaa ja mielenkiinnonkohteita. Useimmissa perheissä lasta juhlitaan hänen syntyes-
sään tai ensimmäisen elinvuotensa aikana jollakin tai joillakin tavoilla, kuten kaste-, nimenanto-, 
aqiqa- tai ensimmäisen syntymäpäivän juhla. Eri katsomuksissa vietetään myös tärkeiden hen-
kilöiden syntymäpäiviä, kuten vesakina Buddhan tai jouluna Jeesuksen syntymäjuhlaa. Islamis-
sakin on profeetta Muhammedin syntymän muistopäivä. 
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Lapsen juhlat: nimenanto ja kaste  
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ikäsuositus: 3–6 v. 

Kesto: yksi työskentely tai useampi työskentely 

Tavoite: Tutustutaan eri kulttuureihin ja suomalaiseen kulttuuriperinteeseen nimenantojuhlien ja 
kasteen osalta. Työskentelyn tavoitteena on tukea myös lapsen identiteetin ja itsetietoisuuden 
kehitystä. 

 

Eri uskonnoissa on erilaisia tapoja ja riittejä juhlistaa lapsen syntymää. 
Nimenantoon on myös uskonnottomia tapoja kuten muihinkin siviilijuhliin: http://pro-seremo-
niat.fi/tietoa-siviilijuhlista/ 

Suomalainen kulttuuri on kristillisyyden ja siihen liittyvien perinteiden värittämä. Yksi näistä 
perinteistä on kaste, jonka yhteydessä lapsi otetaan kristittyjen yhteyteen ja saa samalla 
nimen. Vaikka kasteen raamatulliset juuret eivät liity nimenantoon, nimenannolla on kaste-
tilaisuudessa silti raamatullinen perusta, sillä Raamatun mukaan Jumala kutsuu jokaisen 
nimeltä omakseen. Nimen antamisella lapsikasteessa on pitkät perinteet. 

Kastetta käsitellään myös tämän materiaalin työskentelysuunnitelmassa Vesi ja kaste. 
 

 

 

 
 
 

http://pro-seremoniat.fi/tietoa-siviilijuhlista/
http://pro-seremoniat.fi/tietoa-siviilijuhlista/
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Työskentelyn kulku 

 

1. Alkupiiri:  

Lapset istuutuvat merkityille paikoille, aikuinen kertoo työskentelyn kulusta ja ohjeistaa terveh-
dysleikin. 

 

2. Tervehdysleikki:  

Musiikin (Putte Possun nimipäivä -laulu) soidessa kävellään ympäri tilaa ja törmätään kaveriin: 
tervehditään lähinnä olevaa henkilöä ohjeiden mukaan sanoen samalla oma nimi. Kaveria ter-
vehditään esimerkiksi: 

• kättelemällä  
• taputtamalla olalle  
• lyömällä kädet yhteen  
• laittamalla polvet yhteen  
• laittamalla selät vastakkain  
• kyynärpäätervehdys 
• itse keksimällä tavalla  

Tarvikkeet ja ennakkovalmistelut: 

• kaiutin   
• musiikkia (esim. Meidän uusi vauva (Pentti Rasinkangas), Jos haluat kuiskata nimesi 

mulle (Soili Perkiö), Vauvavoimaa (Soili Perkiö), Putte Possun nimipäivä). 
• värikkäitä kankaita/muotopala jokaiselle + sininen kangas   
• tarvikkeita oman nimikirjaimen muotoiluun: nauha/nyöri/naru/piipunrasseja, kiviä, hel-

miä, villalankaa, muovailuvahaa tms. 
• vesikulho kastemaljaksi 
• led-kynttilä  
• Raamattu  
• nukke tai useampia nukkeja 
• nukeille valkoiset vaatteet tai kastemekko esimerkiksi valkoisesta kankaanpalasta  
• Muutama pieni liina, pyyhe tai käsipaperia nuken pään kuivaamiseen   
• kuvia eri kulttuurien ja katsomusten nimenantojuhlista   
• lankakerä 
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Ohjaaja pysäyttää välillä musiikin ja kertoo uuden tavan liikkua ja tervehtiä. Musiikin loppuessa 
viimeisen kerran aikuinen ohjaa lapset piiriin.  

 

3. Lattiakuva: oman etunimen kirjaimen teko  

Jokainen lapsi saa valita oman kankaanpalan tai muotopalan, jonka päälle tekee etunimensä 
ensimmäisen kirjaimen. Materiaalina voi olla esimerkiksi nauha/nyöri/naru tai piipunrassit, kiviä, 
helmiä ja villalankaa. Asetellaan materiaalit ja esineet kirjaimen muotoon. Piipunrassia voidaan 
taivutella kirjaimen muotoon ja halutessa pujotella siihen myös helmiä koristeeksi.  

Otetaan valokuva jokaisen omasta kirjaintaideteoksesta esimerkiksi tabletilla. 

Asetetaan sininen kangas keskelle: "Mitä kankaasta tulee mieleen? Mitä se voisi olla?" Kangasta 
voidaan heiluttaa yhdessä. 

Ohjeistetaan lapset laittamaan silmät kiinni ja laittamaan kädet kupin muotoon. Kerrotaan, ettei 
saa sanoa kaverille mitä tapahtuu.  

Vesimalja ja "herättäminen": aikuinen vie vesimaljan sinisen kankaan keskelle ja kaataa siihen 
vettä. Hän ottaa maljan käsiinsä ja kiertää sen kanssa osallistujan luota toiselle ja tiputtaa vesi-
pisaran lapsen kädelle. Tämän jälkeen viedään malja takaisin keskelle ja lapset saavat avata 
silmänsä. Keskustellaan, miltä tuntui? Mitä se oli?  

 

4. Kaste 

Keskustellaan kristillisestä kasteesta. Kysytään lapsilta aluksi, mitä he tietävät kasteesta.  

• Onko joku ollut kastejuhlassa?  
• Mitä kastejuhlassa tapahtuu? 
• Missä voi kastaa? (kotona ja kirkossa)  
• Kuka kastaa lapsen? Mikä on pappi?  
• Kuka pitää lasta sylissä kastejuhlassa? (Kuka tahansa voi pitää lasta sylissä. Aika usein 

sylissä pitäjä on kummi.) 
• Millaiset vaatteet vauvalla on? Miksi kastemekko ja miksi se on valkoinen? (Symboliikka: 

Valkoinen väri on ilon, kiitollisuuden ja puhtauden väri. Mekossa se symboloi Kristusta: 
kasteessa puetaan Kristus päälle. Mekko on ylipitkä, mikä tarkoittaa sitä, että armo on 
ihmistä suurempi.) 

• Mitä kastepöydällä on? (Luterilaisessa perinteessä kastemalja, jossa on vettä, Raamattu, 
palava kynttilä, kastekynttilä, joka sytytetään kasteen jälkeen, kukkia.) 

• Voiko kastaa aikuisena? (kyllä)  
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Kerrotaan, että kaikkia lapsia ei kasteta. Eri uskonnoissa ja kulttuureissa on erilaisia tapoja juhlia 
lapsen syntymää ja esitellä lapsen nimi sukulaisille. Nyt puhumme lisää kasteesta. 

Kasteessa lapsi pääsee kirkon jäseneksi ja Jeesuksen opetuslapseksi. Luterilaisessa kirkossa 
pappi valelee vettä vauvan päähän kolme kertaa ja sanoo: ”Kastan sinut ___________Isän ja 
Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.”  

Tämän jälkeen kummi, sisarus, vanhempi tai muu lapselle tärkeä henkilö kuivaa lapsen pään. 
Kasteessa vauvan otsaan ja rintaan tehdään ristinmerkki (vauva siunataan, pohditaan lasten 
kanssa mitä tarkoittaa siunaus). Tilaisuudessa myös rukoillaan ja sytytetään kastekynttilä, jonka 
lapsi saa omakseen (Raamattu ja kynttilä esillä).  

 

5. Leikitään kastejuhlaleikkiä 

Lapset pääsevät itse keksimään nukelle nimen. Lapset voivat olla pareittain tai pienissä ryh-
missä. Yksi näyttelee pappia ja toinen kummia. Keskustellaan, millaisia nimiä voi olla. Voidaan 
keksiä nimi yhdessä esimerkiksi nimipäiväkalenteria apuna käyttäen tai lapset voivat keksiä nu-
kelle nimen pareittain.  

Leikitään vauvan kastejuhlaa nukkeleikillä. Puetaan nukke tai nuket valkoiseen vaatteeseen ja 
näytetään nuken avulla, kuinka kaste tapahtuu ja kastetaan maljan päällä, jotta vesi valuu sinne. 
Lapset saavat halutessaan valella vettä nuken päähän ja kuivata pään. Lapset saavat leikissä 
käyttää mitä sanoja itse haluavat. Muut ovat vieraita juhlassa ja harjoitellaan, miten juhlassa 
käyttäydytään.  

 

6. Nimenanto eri katsomuksissa 

Keräännytään puolikaareen istumaan niin, että kaikki näkevät ruudulle tai valkokankaalle. Kes-
kustellaan erilaisista nimenantojuhlista eri kulttuureissa ja katsomuksissa. 

Keskustelua on tukemassa ja mielenkiintoa ylläpitämässä havainnollistavia kuvia dia-show’na 
(pappi ja lapsi, imaami ja lapsi, rabbi ja lapsi, munkki ja lapsi jne.). Kuvia voi etsiä netistä tai 
pyytää huoltajilta kuvia ryhmän lasten nimenantoon/syntymään liittyvistä juhlista. Myös kirjoja, 
esimerkiksi Petra löytää Petran, voi käyttää apuna.  

 

Erilaisia nimenantojuhlia: 

• Uskonnottomat: Uskonnottomat vanhemmat voivat järjestää lapselle esimerkiksi nimiäi-
set. Juhlaan kutsutaan sukulaisia ja ystäviä. Tilaisuudessa voidaan laulaa, pitää puheita 
ja ilmoittaa lapsen nimi. Myös nimiäisissä voi olla kummeja. Jotkut uskonnottomat perheet 
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noudattavat ympäröivän kulttuurin traditioita tavan vuoksi, joten jotkut kastavat lapsensa, 
vaikka eivät osallistuisi minkään kristillisen kirkon toimintaan. 

• Buddhalaisuus: Buddhalaisuudessa nimi on tärkeä. Nimen toivotaan suojelevan lasta. 
Vanhemmat pitävät yleensä juhlan. He antavat itse nimen tai pyytävät munkkia antamaan 
lapselle nimen. Munkki lukee Buddhan opetuksia ja laulaa pyhiä kirjoituksia lapsen suo-
jelukseksi. 

• Hindulaisuus: Hinduperheen lapselle järjestetään tilaisuus nimen antamista varten 
temppelissä tai kotona. Tähtien asento vaikuttaa lapsen nimen valintaan. Pappi laulaa 
lapsen nimen ja sen tähden nimen, jonka merkeissä lapsi on syntynyt.   

• Islam: Islamilaisessa perinteessä lapsen syntyessä hänen oikeaan korvaansa lausutaan 
rukouskutsu. Uskontunnustus on osana rukouskutsua. Aqiqa-juhla on suositeltua pitää 
viimeistään seitsemän päivää lapsen syntymän jälkeen. Tällöin teurastetaan lammas ja 
sen liha annetaan almuina köyhille. Voidaan myös antaa rahaa hyväntekeväisyyteen. 
Lapsen hiukset leikataan aqiqa-juhlassa (vertaa lasten kanssa keskusteltaessa hiusten 
kastelu vedellä kristillisessä kasteessa) ja joillakin muslimeilla on tapana antaa hiusten 
painon verran hopeaa almuina. Lapsen syntymän kunniaksi on tapana pitää juhlat suku-
laisille ja ystäville, mutta ei niinkään nimen antamisen vuoksi. Juhlassa kuitenkin lapsi ja 
lapsen nimi tulevat esitellyiksi muille. Joillakin muslimeilla on tapana, että aqiqa-juhlassa 
isä ilmoittaa lapsen nimen juhlavieraille Koraanin lukemisen jälkeen. Aqiqa-juhlan viettä-
misen yksityiskohtaiset tavat vaihtelevat kulttuurisesti. Islamilaisen perinteen mukaan on 
tärkeää antaa lapselle nimi, joka ei ole islamilaisten arvojen vastainen, sillä nimi on tärkeä 
osa identiteettiä.  

• Juutalaisuus: Juutalaispojat ympärileikataan kahdeksan päivän vanhoina. Samassa ti-
laisuudessa lapsi saa nimen. Ympärileikkaus on merkki liitosta, joka on solmittu Jumalan 
kanssa. Juutalaistytöille voidaan antaa nimi jumalanpalveluksen yhteydessä. Lapsen isä 
lukee Tooraa ja siunaa rukouksella lasta ja hänen äitiään.  

• Kristinusko: Monet kristityt järjestävät vauvalle kastejuhlan. Osa kirkoista/suuntauksista 
suosii lapsikasteen sijaan ns. uskovien kastetta tai aikuiskastetta (esimerkiksi helluntai-
laisuus). Kastejuhlassa pappi lukee Raamattua ja kastaa lapsen Isän, Pojan ja Pyhän 
Hengen nimeen. Lapsi saa kastejuhlassa kummit. Vanhemmat ja kummit lausuvat uskon-
tunnustuksen lapsen puolesta. Kaste liittää lapsen seurakunnan jäseneksi. Kastejuhlassa 
kaikki saavat kuulla lapsen nimen, jos sitä ei ole aiemmin kerrottu. Nimi on kuitenkin voitu 
antaa jo aiemmin. Ortodoksisessa kirkossa on erillinen nimenantotilaisuus vauvan ollessa 
8 päivän ikäinen (vrt. juutalaisuus). Ortodoksisessa ja katolisessa perinteessä on yleistä 
antaa lapselle ainakin yksi nimi jonkun pyhän ihmisen mukaan. Tämä pyhä on lapsen 
taivaallinen esirukoilija.  
 

7. Keskustelukysymyksiä 

• Tiedätkö, millaista juhlaa sinun nimesi antamisen yhteydessä vietettiin?   
• Onko sinulla useampia nimiä? Tiedätkö, mistä nimesi on peräisin? Mitä nimesi tarkoittaa?   
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• Jos saisit itse valita nimesi, mikä se olisi?  

Aikuinen voi kertoa, että etunimiä tai toisia nimiä voidaan antaa lapsille uskontotaustan tai suvun 
tärkeiden henkilöiden mukaan. Monissa suomalaisissa perinteisissä nimissä on taustalla jokin 
Raamatun nimi (Juha on Johannes jne.). On myös luontoaiheisia nimiä, jotakin positiivista tar-
koittavia nimiä ja nimiä, jotka eivät kuulu edellisiin kategorioihin. 

 

8. Lopetus 

• Luottamuksen verkko: Seistään piirissä, heitetään lankakerää ja lankakerän saatuaan 
kerrotaan lempihetki työskentelystä. Jokainen pitää kiinni langasta ja lopulta siitä muo-
dostuu verkko, joka kuvastaa ryhmää, ryhmäläisten välistä luottamusta ja lasten arviota 
työskentelystä. 

• Tanssiaiset: Näissä juhlissa on lopussa vielä yhteistä tanssia. Laitetaan soimaan nimiin 
liittyvää musiikkia (esim. Putte Possun nimipäivä, Meidän uusi vauva) 

• Loppusiivous: Oman nimen (lattiakuva) siivous 
 

Jatkotyöskentelyideoita: 

• Lapset voivat kysyä vanhemmilta, mistä oma nimi on peräisin, ja tuoda jonkin vauvakuvan 
tai kuvan mahdollisesta kasteesta/muusta nimenantojuhlasta. Lapset voivat myös piirtää 
tai askarrella aiheeseen liittyviä kuvia.  

• Kastetta käsitellään myös tämän materiaalin suunnitelmassa Vesi ja kaste. 
  

 

 

 

 

Alkuperäinen suunnitelma: Heidi Härmälä, Jenni Kuittinen, Ella Kämper, Saana-Maria Runkola 
ja Heidi Taivassalo.  

  

Kirjavinkkejä: 

• Petra löytää Petran (Dramaforum 2007). Kirjassa kerrotaan islamin aqiqa-juhlasta. 
• Atte ja Anna - Kaste kantaa (Lasten Keskus 2003) 
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Vesak - Buddhan syntymäjuhla  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vesak on iloinen buddhalainen juhla, jolloin juhlitaan Buddhan syntymää. Se on kaikkein 
tärkeimpiä buddhalaisia juhlia. Monissa buddhalaisissa perinteissä vesakina voidaan muis-
tella myös Buddhan valaistumista ja kuolemaa. Vesakin ajankohta vaihtelee valtioittain ja 
vuosittain kuun vaiheiden mukaan. Useissa buddhalaisissa perinteissä vesakia vietetään 
toukokuun puolivälissä. Katso lisätietoja esimerkiksi https://juhlakalenteri.fi/juhla/vesak/, 
https://www.ykliitto.fi/tapahtumat/yk-paivat/vesak-paiva ja Adventista ramadaniin – Uskon-
nolliset juhlat Suomessa (Kirjapaja 2016) s. 99–101. 

 

Buddhalaisuus  

• Buddhalaisuus on Intiassa syntynyt uskonto, jonka juuret ovat hindulaisuudessa.  
• Buddhalaisuudessa korostetaan meditaatiota eli mietiskelyä. 
• Monilla buddhalaisilla on usein Buddha-patsas kodeissaan muistuttamassa Budd-

hasta ja hänen opeistaan.  
• Kodeissa päivä usein alkaa ja loppuu uskontunnustuksen lukemiseen Buddha-pat-

saan äärellä.  
• Pyhiä rakennuksia kutsutaan temppeliksi. 

Teksti: kasvuakatsomuksesta.fi. Lue lisää: https://uskonnot.fi/uskonnot/buddhalaisuus/  

 

https://juhlakalenteri.fi/juhla/vesak/
https://www.ykliitto.fi/tapahtumat/yk-paivat/vesak-paiva
https://uskonnot.fi/uskonnot/buddhalaisuus/
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Ikäsuositus: 3–6 v.  

Kesto: yksi työskentely 

Tavoite: Tutustutaan buddhalaisuuteen ja vesak-juhlaan toiminnallisen työskentelyn kautta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työskentelyn kulku  

 

1. Siddharta Gautama syntyy 

Ollaan lattialla piirissä. Kerrotaan tarina Buddhan syntymästä:  

“Tarun mukaan prinssi Siddharta Gautama, josta myöhemmin tuli valaistunut Buddha, ei ollut 
syntyessään tavallinen vauva. Prinssin äiti näki ennen prinssin syntymää enneunen, jossa ker-
rottiin, ettei prinssi saisi nähdä todellista maailmaa ja sen tylsiä asioita tai hänen elämänsä muut-
tuisi. Kun prinssi oli syntynyt, hän astui suoraan kultaiseen verkkoon, jonka jumalat olivat asetta-
neet häntä varten, niin suuri tapahtuma hänen syntymänsä oli. Tarun mukaan koko maailma 
iloitsi prinssin ihmeellisestä syntymästä: valtameri muuttui makeaksi vedeksi ja maanpinnan peit-
tivät erilaiset lootuskukat.”   

Aikuinen ottaa kertoessaan esiin vauvanuken, joka esittää Siddhartaa. Lasten kanssa on taiteltu 
aikaisemmin kukkia lautasliinoista. Lapset saavat nyt asettaa kukat syntyneen prinssin (nuken) 
viereen.  

 

Tarvikkeet ja ennakkovalmistelut: 

• tarina Buddhan syntymästä (ks. www.juhlakalenteri.fi/vesak)  
• eri värisiä lasikiviä, helmiä tai ”timantteja” ja kori  
• buddhapatsas tai tulostettu kuva Buddhasta 
• nukke, jolle on puettu koristeelliset prinssin vaatteet sekä kruunu  
• kankaita 
• lautasliinoja tai ohutta (origami)paperia (taitellaan lasten kanssa etukäteen kukkia)  
• valmistellaan toinen huone tai verhon takana oleva tila ”temppeliksi” (esim. kankainen 

katos ja seinälle videotykillä heijastettuja kuvia buddhalaisesta temppelistä sisältä, 
äänimalja) 

 

http://www.juhlakalenteri.fi/vesak
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2. Mielikuvitusmatka prinssin kotikaupunkiin  

Matkustetaan mielikuvitusmatkalle prinssin syntymäkaupunkiin Lumbiniin, Intiaan (kaupunki si-
jaitsee nykyisen Nepalin alueella).  

Eläydytään, millaista siellä on: esimerkiksi aurinko paistaa, ilma väreilee ja kukat kukkivat. Lapset 
voivat sulkea silmänsä samalla, kun aikuinen kertoo, millaista alueella on. Aikuinen voi myös 
halutessaan näyttää valokuvia Intiasta tai Nepalista. 

 

3. Yltäkylläinen elämä 

“Prinssi eli hyvin suojeltua elämää palatsin muurien sisäpuolella. Hän sai kaiken, mitä vain halusi 
ja pyysi.”   

Lasten kanssa mietitään, mitä kaikkea he haluaisivat, jos saisivat ihan mitä vain. Jokainen saa 
viedä lasikiven tai helmen haluamansa asian tai asioiden merkiksi kauniiseen koriin kertoen sa-
malla, mitä kaikkea haluaisi. Mietitään yhdessä, miten suuri kasa tulisi, jos kaikki luetellut asiat 
olisivat siinä.   

 

4. Oivallus 

“Prinssi ei kuitenkaan ollut iloinen eikä tyytyväinen elämäänsä kaiken tavaran keskelläkään, vaan 
halusi päästä palatsin muurien ulkopuolelle. Kerran, ollessaan jo aikuinen, hän lähti ilman lupaa 
palatsin alueelta ja näki ensimmäistä kertaa elämässään sairaan ihmisen sekä vanhuksen ja 
ymmärsi, etteivät palatsin portit voineet suojella häntä kaikelta. Seuraavana päivänä hän lähti 
jälleen palatsin ulkopuolelle ja näki meditoivan miehen. Lumoutuneena prinssi katseli rauhalli-
sena istuvaa miestä ja ymmärsi, että täydellisyys ja onnellisuus tulee jokaisen ihmisen sisältä, ei 
ulkopuolelta tavaroista. Prinssi jätti palatsin salaa ja lähti kohti Pohjois-Intian metsiä ja kukkuloita 
etsien sopivaa opettajaa meditoimisen, rauhoittumisen harjoittelulle.”  

 

5. Valaistuminen 

“Prinssin matka kesti monta vuotta, mutta hän ei löytänyt oikeaa keinoa olla onnellinen ja tyyty-
väinen meneillä olevaan hetkeen. Lopulta prinssi löysi kauniin ja rauhallisen paikan, johon hän 
istuutui ja jäi meditoimaan pitkäksi ajaksi. Hän meditoi kuusi päivää ja yötä, kunnes saavutti va-
laistumisen täydenkuun aamuna toukokuussa. Silloin prinssi oppi, miten huomata kaikki kiva asia 
siinä hetkessä ilman, että murehtii mitään tai haluaa mitään uusia tavaroita tai asioita. Prinssi 
Siddhartasta tuli Buddha ja hän opetti lopun elämäänsä oppimiaan asioita muillekin ihmisille.” 
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6. Vierailu ”temppeliin” 

Kerrotaan, että Buddhan kunniaksi on rakennettu temppeleitä, joissa on eri kokoisia Buddha-
patsaita. Kuljetaan yhdessä “temppeliin”, jonka ovella otetaan tossut pois jalasta. Buddhalaiseen 
temppeliin mennään ilman kenkiä.  

Asetetaan Buddha-patsas lattialle ja lapset saavat käydä kokeilemassa, miltä se tuntuu. Onko 
patsas kevyt vai painava, sileä vai karhea? 

Asetutaan yhdessä temppelin lattialle risti-istuntaan ja suljetaan silmät. Rauhoitutaan. Himmen-
netään valoja, jotta rauhoittuminen olisi helpompaa.  

Kokeillaan ensin olla lyhyt, ennalta määrätyn mittainen aika ihan hiljaa ja rauhassa, esimerkiksi 
yksi minuutti. Hiljaa oleminen silmät kiinni voi olla jännittävää tai pelottavaa, ellei ole kokeillut sitä 
aiemmin, eikä tiedä miten kauan hiljaisuus kestää. Aloitetaan ja lopetetaan hiljaisuus tietyllä ää-
nimerkillä, esimerkiksi äänimaljan tai triangelin äänellä.  

Tarkoituksena on kuulostella, miltä rauhoittuminen, meditoiminen tuntuu. Onko se helppoa? Vai-
keaa? Minkälaisia ajatuksia nousee mieleen? Näetkö jotain? Kuuletko jotain? Aikuinen kyselee 
näitä asioita lapsilta rauhallisella äänellä samalla, kun lapset istuvat silmät kiinni. Mitä meditointi 
on? (Verrataan: Päiväkodissa rauhoitutaan päivälevolla, musiikkia kuunnellen, annetaan ruoka-
rauha lounaalla jne. Myös muissa katsomuksissa on meditaatioon liittyviä asioita.) Avataan lo-
puksi silmät.  

 

7. Lopetus 

Liitetään työskentelyn aihe lasten arkielämän asioihin ja muistellaan eri kohtia. Kysellään lapsilta, 
mihin rauhoittumista tarvitaan. Mitä tapahtuu, jos ei rauhoitu tai lepää pitkään aikaan? 

Mietitään tarkemmin vesakia: vesak-juhla on Buddhan syntymäpäivän juhla, todella tärkeä juhla 
buddhalaisille.  

Kerrotaan, miten vesakia juhlitaan:  

• Buddha-patsaan kasteleminen. Buddhalaiset ajattelevat, että se poistaa omasta mielestä 
negatiivisia ajatuksia, kuten vihamielisyyttä.  

• Kynttilävaellus ja kynttilöiden sytyttäminen  
• Hedelmät, kukat, suitsukkeet ja valot kotialttarilla  
• Joissain maissa on tapana tarjota karkkia kadulla. Juhla on koko maan yhteinen synty-

mäpäiväjuhla. 

Mietitään, mitä samaa tai eri asioita vesakissa on kuin lasten omilla synttäreillä.   

Voidaan linkittää vesakin yhteyteen myös joulu, Jeesuksen syntymäpäivä. Buddhalaiset juhlivat 
Buddhan syntymäpäivää vesakina ja kristityt viettävät Jeesuksen syntymäpäivää jouluna. Myös 
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muslimit viettävät Muhammedin syntymäpäivää. Katso lisätietoja joulusta ja profeetta Muham-
medin syntymäpäivästä Juhlakalenterista juhlakalenteri.fi tai Adventista ramadaniin – Uskon-
nolliset juhlat Suomessa (Kirjapaja 2016) s. 193–196 ja 210–214. 

 

Jatkotyöskentelyidea: 

• Buddhalaisuutta käsitellään myös tämän materiaalin työskentelysuunnitelmassa Budd-
han ajatus kohtuullisuudesta.  

 

Alkuperäinen suunnitelma: Johanna Airola, Cia Leino, Katja Lohikari, Anna Nyman ja Julia San-
taharju.  
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6. Suru ja kuolema 
 
Käsittele rohkeasti kuoleman teemaa lasten kanssa syksyn juhlapäivien kautta. Surun ja kuole-
man käsittely sopii luontevasti syksyisen luonnon lakastumisen ja lisääntyvän hämärän aikaan. 
Lapsille kuoleman ja surun teemat ovat luonnollisia elämään kuuluvia asioita, joita voi ihmetellä 
kuten muitakin ilmiöitä. Usein aikuisten omat asenteet tai tunteet kuolemaa ja surua kohtaan 
tekevät aiheesta haasteellisen lapsiryhmässä. Se ei ole sitä lapsille.  

Toisaalta myös lapsen suru ja menetyksen kokemukset ansaitsevat tulla kuulluksi ja nähdyksi, 
myös varhaiskasvatuksessa. Monet huoltajat ovat myös helpottuneita, kun tätä vaikeaksi koettua 
aihetta käsitellään varhaiskasvatuksessa lapsen tasoisesti. Erityisen tärkeä teema on silloin, kun 
kuolema ja suru koskettavat joko yksittäistä lasta tai lapsiryhmää jollain tavalla. Kuolema on yh-
teistä ihmisyyttä, osa elämää ja luonnon kiertokulkua. Se on totta kaikille ihmisille kaikissa kat-
somuksissa. Sitä ei tarvitse piilotella. 

Tässä materiaalissa surun ja kuoleman teemojen ja ilmiön alle on koottu pyhäinpäivää, hallo-
weeniä, kuolleiden päivää ja kekriä käsitteleviä suunnitelmia. Lapsiryhmässä on luontevaa käsi-
tellä moninaista juhlaperinnettä: kaikkia eri tapoja ja juhlien merkityksiä. Varhaiskasvatuksen 
henkilöstö voi selvittää, onko lapsiryhmässä perheitä, joiden katsomustaustassa muistellaan 
kuolleita jollakin toisella juhlalla. Esimerkiksi katolilaiset viettävät vainajien päivää (https://juhla-
kalenteri.fi/juhla/vainajienpaiva-kat/). Henkilöstön kannattaa myös selvittää, miten ryhmän us-
konnottomissa perheissä muistellaan kuolleita läheisiä. 

 

  

 

 

 

  

https://juhlakalenteri.fi/juhla/vainajienpaiva-kat/
https://juhlakalenteri.fi/juhla/vainajienpaiva-kat/
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Pyhäinpäivä  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyhäinpäivä on kristillinen juhla. Suomessa luterilaisessa perinteessä pyhäinpäivää viete-
tään 31.10.–6.11. välisenä lauantaina. Katolisessa perinteessä lauantain juhlaa kutsutaan 
vainajien päiväksi. Tuolloin muistellaan edesmenneitä sukulaisia ja ystäviä. Seuraavana 
sunnuntaina katolisessa perinteessä vietetään pyhäinpäivää, jolloin muistellaan kristikun-
nan erityisesti pyhiksi nimettyjä henkilöitä. 

Suomalaisen luterilaisen pyhäinpäivän taustalla on kaksi pyhäin juhlaa: kaikkien poisnukku-
neiden uskovien muistopäivä eli vainajien päivä ja vainajien päivän jälkeinen kaikkien pyhien 
juhla eli pyhäinpäivä (entinen pyhäinmiesten päivä). Lauantaina vainajien päivänä muistel-
laan kuolleita sukulaisia ja ystäviä. Sen jälkeisenä sunnuntaina muistellaan pyhimyksiä. 
Suomen evankelis-luterilainen kirkko päätti vuonna 1955 yhdistää kaikkien uskovien vai-
najien ja kaikkien pyhien muistopäivät yhdeksi pyhäinpäiväksi, jota vietetään 31.10. – 6.11. 
väliselle ajalle osuvana lauantaina.  

Pyhäinpäivä yhdistetään nykyään usein halloween-juhlaan. Halloween on alun perin saanut 
vaikutteita katolisen pyhäinpäivän aaton perinteistä (All Hallows’ Eve = pyhäinpäivän aatto) 
sekä protestanttisen Euroopan ja Yhdysvaltojen kansankulttuurien vaikutuksesta. Nykyinen 
kaupallinen halloween-juhla yhdistää monien kulttuurien ja katsomusten perinteitä.  
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Ikäsuositus: 3–6 v. Toteutus pienryhmissä. 

Kesto: yksi työskentely 

Tavoite: Tutustutaan pyhäinpäivään. Lasten ymmärrystä kuolemasta lisätään lastenkirjallisuu-
den avulla. Tunnetaitoja vahvistetaan rohkaisemalla tunneilmaisuun ja sanoittamalla erilaisia 
kuolemaan liittyviä tunteita (esim. suru, pelko, ikävä, kaipaus, toivo). Huomioidaan, että kuolema 
voi herättää lapsessa myös uteliaisuutta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarvikkeet ja ennakkovalmistelut: 

• Muistojen puu -kirja (Lasten Keskus 2013)  
• Oppimisympäristö luodaan rauhalliseksi ja valitaan taustalle tai maalaushetkeen so-

pivaa musiikkia (Esimerkiksi musiikkia esittäjältä Yann Tiersen, kappale-ehdotuk-
sina Comptine d'un autre été, La valse d'amélie ja Porz Goret tai muuta rauhallista 
musiikkia).   

• Järjestetään lapsille tila lukemista varten.  
• Varataan tila ja välineet maalaamiselle (katso eri vaihtoehdot ilmaisun toteutukselle). 
• Kysytään lasten huoltajilta, miten kuolemaa on lapselle selitetty ja millainen perheen 

katsomus on kuolemaan liittyen. 

 

Kristityt suhtautuvat halloweeniin eri tavoin. Osa suhtautuu siihen kielteisesti. Katolisessa 
maailmassa ollaan kuitenkin melko yksimielisiä halloweenin kristillisestä alkuperästä. Se on 
sekoittunut paikallisiin kulttuureihin ja kansanperinteisiin, mutta alun perin All Hallows’ Eve 
on pyhäinpäivän aaton juhlimista ja ainakin 500-luvulta peräisin. 

Kaikki kristityt eivät vietä pyhäinpäivää. Suomessa ortodoksinen kirkko viettää pyhäinpäi-
vänä Karjalan valistajien juhlaa. Ortodoksit muistelevat silloin paikallisia, Karjalassa toimi-
neita pyhiä ihmisiä ja he muistelevat vainajia muulloin. Ortodoksisessa kirkossa on neljä 
erityistä vainajien muistelupäivää. Lisäksi toimitetaan vainajan muistopalvelus (panihida) 
henkilön kuoltua sekä tiettyjen päivien jälkeen. Panihida voidaan toimittaa myös vuosittain 
henkilön kuolin- tai nimipäivänä. Ortodoksisissa kirkoissa on muistelupöytä, johon kirkossa-
kävijät voivat sytyttää kynttilöitä (tuohuksia) kuolleiden omaisten muistoksi. Lisätietoja: 
https://www.ortodoksi.net/index.php/Vainajien_muistelu  

Lisätietoa pyhäinpäivästä Juhlakalenterista https://juhlakalenteri.fi/juhla/pyhainpaiva-ev-lut/, 
teoksesta Adventista ramadaniin – Uskonnolliset juhlat Suomessa (Kirjapaja 2016) s. 190–
192, teoksesta Lasten oma vuosikirja (Lasten Keskus 2014) s. 156 sekä https://yle.fi/aihe/ar-
tikkeli/2012/10/30/pyhainpaiva-kekri-ja-halloween  

 

https://www.ortodoksi.net/index.php/Vainajien_muistelu
https://juhlakalenteri.fi/juhla/pyhainpaiva-ev-lut/
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2012/10/30/pyhainpaiva-kekri-ja-halloween
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2012/10/30/pyhainpaiva-kekri-ja-halloween
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Työskentelyn kulku 

 

1. Aloitus  

Keskustellaan pyhäinpäivästä. Millainen juhla se on? (Päivä, jolloin kristityt muistelevat kuolleita 
sukulaisiaan ja ystäviään). Voidaan keskustella eri termeistä (kuollut, edesmennyt, vainaja, pyhä, 
tuonpuoleinen).   

 

2. Lukuhetki 

Aikuinen lukee kirjan Muistojen puu (Lasten Keskus 2013). Kirja virittelee lapset aiheen äärelle 
(Kuolema ja siihen liittyvät tunteet).  

 

3. Keskustelu 

Kirjan lukemisen jälkeen varataan aikaa lasten kysymyksille ja ajatuksille. Aikuinen kysyy lapsilta 
ajatuksia kuolemasta ja mitä he ajattelevat, että sen jälkeen tapahtuu?  

Hyödynnetään lasten kykyä filosofoida ja kannustetaan lapsia keskustelemaan kuolemasta ja 
siihen liittyvistä tunteista. Kuolema saattaa herättää pelkoa, surua, ikävää ja toivoa, joten opet-
tajan tulee varautua näihin tunteisiin. On tärkeää pyrkiä luomaan lapsille turvallinen ilmapiiri. 
Opettaja kannustaa lapsia tunneilmaisuun ja auttaa tunteiden nimeämisessä.  

Eri perheissä ja kulttuureissa keskustellaan eri tavoin kuolemasta ja sen jälkeisistä tapahtu-
mista. Voidaan nostaa erilaiset mielipiteet ja näkemykset esille ja selventää, miten kaikkien aja-
tukset ovat yhtä hyväksyttäviä. Kerrotaan eri keinoista, miten eri kulttuureissa ja katsomuksissa 
kunnioitetaan tai muistellaan kuolleita. Mikä lasten mielestä olisi hyvä keino muistella edesmen-
nyttä?  

 

4. Muistojen puu -maalaus 

Aikuinen on laittanut valmiiksi vesivärimaalausvälineet ja ehdottaa lapsille, että he voivat 
tehdä esimerkiksi muistojen puu -maalauksen. Kirjassa ketun kuolinpaikalle kasvaa puu. Lapsille 
jätetään kuitenkin mahdollisuus päättää, millaisen muistomaalauksen he haluavat tehdä. Jokai-
nen lapsi voi tehdä oman tulkintansa muistelusta. 
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Jatkotyöskentelyideoita: 

• Tehdään retki läheiselle hautausmaalle.  
• muistokynttilän askartelu 
• askarrellaan koriste, jonka voi viedä läheisen haudalle (esimerkiksi kukka, seppele, lintu, 

enkeli, kynttilä) 
• tehdään yhteinen muistojen puu, johon halukkaat saavat kirjoittaa tai piirtää viestin edes-

menneelle läheiselle tai ihmiselle, jota he kaipaavat 
• kasvien istutus lasten kanssa: kasvi symboloi menneen muistelua ja uuden syntymistä 
• musiikkimaalaus  
• Sadutus. Sadutusta voidaan käyttää hyväksi lasten filosofoinnin tukena ja tukea heitä 

omien ajatustensa työstämisessä. Sadutuksessa lapsi kertoo tarinan ja se kirjataan ja 
luetaan hänelle sen jälkeen siinä muodossa, kuin lapsi on sen kertonut. Lapsi voi halu-
tessaan täydentää tarinaa ja työstämistä voidaan jatkaa draaman keinoin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirjoja kuoleman, surun ja pyhäinpäivän käsittelyyn  

• Atte ja Anna: Toivo kantaa. Kun meillä on suru. (Lasten Keskus 2007) 
• Ihme elämä (Lasten Keskus 2016) 
• Jospa ukki nukkuukin? (Suomen hautaustoimistojen liitto 2002)  
• Kissaenkeli muuttaa taivaaseen (Tammi 1999) 
• Koirien taivas (Kustannus-Mäkelä 2003) 
• Kuinka pikku elefantti parani suuresta surustaan (Lasten keskus 1999) 
• Leikitään hautajaisia (Kustannus-Mäkelä 2006) 
• Linnea ja Äiti Enkeli (Tammi 2003) 
• Luutarhan tarinoita (2020)  
• Muistojen puu (Lasten Keskus 2013)  
• Mäyrän jäähyväislahjat (Lasten Keskus 1996) 
• Petra tanssii (Dramaforum 2006)  
• Puuvanhus ja pikkukoivu (Pieni Karhu 2010) 
• Siilin laulu (S&S 2016) 
• Silkkiapinan nauru (Teos 2019) 
• Surunappi (Lasten Keskus 2009) 
• Suruposki (Kustantamo SS 2016) 
• Surusaappaat (Lasten Keskus 2006)  
• Tyttö ja naakkapuu (Sekä revontulilumi) (Tammi 2004) 
• Vanha elefantti (Lasten Keskus 2005) 

 

Vinkki: Pyhäinpäivään liittyviä toimintavinkkejä on kirjassa Yhteistyötä koreittain (Lasten 
Keskus 2019) s. 37, 42–43. 
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Alkuperäinen suunnitelma: Anne Föhr, Anniina Nieminen, Essi Rusanen ja Annika Vuokila. 

Tietoa aikuiselle:  

Miten puhua lapselle kuolemasta?   

Ole lapselle rehellinen, totuudellinen ja avoin. Puhu kuolemasta kuolemana ja vältä kaikkia 
vertauskuvia. Lapsi kuulee ja ymmärtää asioista paljon enemmän kuin aikuiset luulevat. 
Epätietoisuus ja siitä usein aiheutuvat pelottavat kuvitelmat hämmentävät häntä enemmän.  

Anna lapsen kysyä. Vastaa siihen (ja vain siihen), mitä kysytään. Lapsi käsittelee asioita 
itselleen sopivina palasina. Anna lapsen reagoida hänelle sopivalla tavalla.  

Lapsen edessä saa itkeä, liikuttua tai olla surullinen. Näin lapsi oppii, että kuoleman aiheut-
tamaa surua voi käsitellä vaikkapa itkemällä. Hautajaisia saa myös leikkiä.  

Lasta voi kiinnostaa, mitä tapahtuu kuoleman jälkeen. Kysymyksen ääressä voi todeta, ettei 
tiedä, mutta siitä on erilaisia ajatuksia tai kysellä lapselta hänen ajatuksistaan. Perheen kat-
somuksen tukeminen edellyttää sen tuntemista. 

Miten tukea lasta surun käsittelyssä?  

Tukeakseen surevaa lasta ei tarvitse olla ”surun ammattilainen”, vaan riittää, että on lapselle 
läsnä ja valmis kulkemaan hänen rinnallaan.  

Jokaisen suru on yksilöllinen ja jokaisen kokemus on ainutlaatuinen. Aikuisina emme tavoita 
täysin lapsen kokemus- ja ajattelumaailmaa, vaikka haluaisimmekin.  

Lapsi ilmaisee suruaan lapselle ominaisin tavoin, ei välttämättä sanallisesti. Leikki, liike, ha-
laus tai musiikki saavat olla mukana. Aikakäsitys sekä abstrakti ajattelu kehittyvät vasta yli 
10-vuotiailla lapsilla, minkä vuoksi suru on pienillä lapsilla erilaista kuin murrosiässä.  

Auta lasta tekemään menetyksestä tosi. Hyvästely ja muisteleminen ovat tärkeitä. Niihin voi 
luoda omat tavat tai tukeutua yhteisiin.  

Ole lapsen kanssa. Yksin jättäminen saattaa välittää ajatuksen, että suru tulee piilottaa tai 
suremista tulee tehdä yksin. Arjen rutiinit tuovat tukea ja turvaa. Surua ei voi kuitenkaan 
hävittää tekemisellä.  

Teksti: Riikka Reina, Kallion evankelis-luterilaisen seurakunnan johtaja, kirkkoherra 

Lue lisää lapsen surun tukemisesta: https://nuoretlesket.fi/wp-con-
tent/uploads/2020/11/Lapsen-ja-nuoren-surun-tukeminen_pieni.pdf  

https://nuoretlesket.fi/wp-content/uploads/2020/11/Lapsen-ja-nuoren-surun-tukeminen_pieni.pdf
https://nuoretlesket.fi/wp-content/uploads/2020/11/Lapsen-ja-nuoren-surun-tukeminen_pieni.pdf


 

123 
 

Halloween, pyhäinpäivä ja meksikolainen  
kuolleiden päivä  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikäsuositus: 3–6 v.  

Kesto: yksi työskentely tai yksi teemaviikko 

Tavoite: Tavoitteena on tutustua erilaisiin katsomuksiin ja kulttuurisesti erilaisiin tapoihin muis-
tella kuolleita sekä antaa tilaa lasten ihmettelylle ja kysymyksille. 

 

 

Halloweeniä, pyhäinpäivää ja meksikolaista kuolleiden päivää (Dia de los Muertos) viete-
tään loka-marraskuussa. Lisätietoa edellisestä työskentelysuunnitelmasta sekä: 

• Juhlakalenteri: https://juhlakalenteri.fi/juhla/halloween/ ja https://juhlakalen-
teri.fi/juhla/pyhainpaiva-ev-lut/  

• Adventista ramadaniin – Uskonnolliset juhlat Suomessa (Kirjapaja 2016) s. 183–
192 

• Lasten oma vuosikirja (Lasten Keskus 2014) s. 154–156. 
 htt // l fi/ ih / tikk li/2012/10/30/ h i i k k i j h ll   

 

https://juhlakalenteri.fi/juhla/halloween/
https://juhlakalenteri.fi/juhla/pyhainpaiva-ev-lut/
https://juhlakalenteri.fi/juhla/pyhainpaiva-ev-lut/
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2012/10/30/pyhainpaiva-kekri-ja-halloween


 

124 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työskentelyn kulku 

 

1. Aloitus: Tarina 

Lapset kerääntyvät lattialle istumaan puoliympyrään aikuisten ympärille. Työskentely alkaa tari-
nalla (Muistojen puu -kirja, Lasten Keskus 2013), joka käsittelee kuolemaa ja kuolleiden muista-
mista eläinten näkökulmasta. 

 

2. Nukkedraama ja keskustelu 

Tarinan lukemisen jälkeen lapsilta kysytään, mitä heille tulee mieleen kirjasta. Ellei pyhäinpäivä 
tai halloween tule lapsilta, aikuinen kertoo, että on erilaisia tapoja ja juhlia, jolloin muistetaan 
kuolleita. Keskustelun aikana sopivissa kohdissa aikuiset ottavat käsinuket esiin ja käsinuket 
(yhdysvaltalainen, meksikolainen ja suomalainen) kertovat kukin omasta tavastaan juhlia loka-
marraskuun vaihdetta. Lapset saavat draaman aikana esittää kysymyksiä.  

 

 

 

Tarvikkeet ja ennakkovalmistelut: 

• Tarina kuolemasta ja kuolleiden muistamisesta (Muistojen puu, Lasten Keskus 2013)  
• Etukäteen aikuisten valmistelemat tai tekemät nuket pistetyöskentelyyn.  
• Tietoiskut kolmelle pisteelle, tabletit ja muut rekvisiitat  
• Kuvia hautausmaalta pistetyöskentelyä varten, kanervia (mahdolliseen poimintaan 

etukäteen lasten kanssa tarvitaan maanomistajan lupa), hautakynttilöiden askarte-
luun/koristeluun tarvikkeet 

• Aikuisen tekemä Dia de los Muertos -muistipeli. Kuvat juhlan keskeisistä asioista: 
alttari, hautapaikka Meksikossa, pan de muerto eli kuolleiden leipä, samettikukka. 

• kurpitsat, askartelutarvikkeet (paperit, kynät, sakset, kaiverrusvälineet) 

Kysytään etukäteen eri katsomuksia edustavilta huoltajilta, mitä he vievät hautausmaalle, 
kun muistelevat vainajia. Esimerkiksi osa muslimeista vie Suomessa hautausmaalle ympy-
rän muotoisia havukransseja.  
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3. Pistetyöskentely 

Keskustelun jälkeen nuket menevät omille pisteilleen, joissa on esillä heidän kulttuurilleen omi-
naista rekvisiittaa sekä tietoisku juhlan historiasta kussakin kulttuurissa. Lapset saavat kiertää 
pisteitä ja tutustua kunkin tapaan viettää juhlaa. Pisteillä on myös erilaista toiminnallista teke-
mistä lapsille. 

Pyhäinpäivä/Vainajien päivä -pisteellä katsellaan kuvia hautausmaalta, rakennetaan yhdessä 
lasten kanssa hautapaikka (kanervia hautapaikalle) ja askarrellaan/koristellaan hautakynttilät. 
Käsinukke kertoo myös kuinka hiljainen ja harras pyhäinpäivä on saanut alkunsa ja kuinka sille 
on Suomessa ominaista edesmenneiden läheisten muisteleminen ja haudoille kynttilöiden ja kuk-
kien (mm. kanervat) vieminen. Lisätietoja pyhäinpäivästä ja vainajien päivästä tämän materiaalin 
Pyhäinpäivä-työskentelysuunnitelmasta. 

Dia de los Muertosin eli meksikolaisille merkittävän juhlan, kuolleiden päivän pisteellä lap-
siryhmä pääsee pelaamaan etukäteen valmisteltua Dia de Muertos -muistipeliä, jossa palat ovat 
kuvia juhlan keskeisistä asioista. Kuvissa on alttari ja hautapaikka Meksikossa, pan de muerto 
eli kuolleiden leipä, joka on suosittu makea leivonnainen kuolleiden päivänä sekä samettikukka, 
joita on tapana asetella alttareille ja viedä hautapaikoille. Pisteellä on myös meksikolaisen käsi-
nuken tietoisku juhlan alkuperästä ja sen ominaispiirteistä. Se on iloinen ja riehakas jälleennäke-
misen juhla. Meksikolainen kuolleiden päivä on katolisen kirkon näkemyksen mukaan kansanus-
komuksineen ja kansanhurskauksineen variaatio katolisesta vainajien päivästä. 

Halloween eli All Hallows’ Eve (kaikkien pyhien aatto) -pisteellä lapset tapaavat yhdysvalta-
laisen käsinuken, joka kertoo, mikä halloween on ja miten USA:ssa vietetään sitä. Lapset pää-
sevät myös kaivertamaan yhteistä kurpitsaa tai jokainen oman kurpitsansa pisteellä. 
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Jatkotyöskentelyidea: 

Teemaa voi käsitellä viikon aikana esimerkiksi oheisen viikko-ohjelman mukaisesti.  

Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai 
  
Tämä kyseinen 
työskentely-suun-
nitelma  
 
 

 
Pyhäinpäivä-
työskentely  
(edellä) 
 
Vierailu hautaus-
maalle 
 
 

  
Askartelu: askar-
rellaan hallo-
ween- ja Dia de 
los Muertos -ai-
heisia naama-
reita ja koristeita. 
 

  
Leivonta: 
Leivotaan hal-
loween-aihei-
sia keksejä, 
esimerkiksi le-
pakoita. 
 
 
 

  
Liikunta: 
Alkulämmittelynä 
liikkumista tilassa 
halloweeniin sopi-
van musiikin tah-
dissa. Kun musiikki 
loppuu, tehdään ai-
kuisen kertoma 
ilme, esim. vihai-
nen, pelottava jne. 
Leikitään kurpitsa-
viestiä (oranssi 
pallo jalkojen vä-
lissä). 
 
 
Halloweenjuhla: 
Naamarit, koristeet, 
ohjelmaa, tarjoilut 
 

 

 

 

 

 

 

Alkuperäinen suunnitelma: Jenna Ala-Panula, Emmi Luoma-aho, Anni Ruokosuo ja Anni Tör-
hönen.  

 

 

  

Kirja- ja linkkivinkkejä: 

• Koulun juhlat -materiaali (halloween): 
https://dialogikasvatus.fi/wp-content/uploads/2021/03/koulun-juhlat.pdf   

• Ihme elämä (Kirjapaja 2016), s. 73–100 
 

 

https://dialogikasvatus.fi/wp-content/uploads/2021/03/koulun-juhlat.pdf
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Kekri  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikäsuositus: 3–6 v.  

Kesto: yksi työskentely 

Tavoite: Tutustutaan kekrijuhlaan, talonpoikaiskulttuuriin ja vanhoihin kansanperinteisiin. Tavoit-
teena on myös herätellä lasten kiinnostusta ruokaan ja sen alkuperään sekä tuotantoon. 

 

 

 

Kekri on vanha suomalainen syksyllä vietettävä sadonkorjuujuhla. Se oli samalla myös vuo-
den päätösjuhla ja uuden vuoden alkamisjuhla. Kekrin aika on ollut mikkelinpäivästä pyhäin-
päivään. 1800-luvulla kekri sulautui kristilliseen pyhäinpäivään.  

Lisätietoja:  

• https://kekri.fi/  
• Lasten oma vuosikirja (Lasten Keskus 2014) s. 153. 
• https://yle.fi/aihe/artikkeli/2012/10/30/pyhainpaiva-kekri-ja-halloween  

 
 

 

 

https://kekri.fi/
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2012/10/30/pyhainpaiva-kekri-ja-halloween
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Työskentelyn kulku 

 

1. Aloitus: Aistiharjoitus 

Aloitetaan virittäytymällä tunnelmaan aistiharjoituksilla. Lapset kokoontuvat yhdessä tilaan, jonne 
aikuinen on ottanut valmiiksi esille nauriin, lanttua, leipää ja kaurahiutaleita.  

Ensimmäisessä aistiharjoituksessa lapset saavat tunnustella, mitä koriin on piilotettu (nauris). 
Sen jälkeen lapset sulkevat silmänsä ja saavat haistella, mille lanttu tuoksuu. Viimeiseksi lapset 
saavat maistaa kaurahiutaleita ja sen jälkeen palan kauraleipää sekä arvata, mitä ne ovat. Lo-
puksi tutkitaan ja nimetään yhdessä aistiharjoituksen juurekset, kaurahiutaleet ja -leipä. Kaikkia 
voidaan myös maistaa. 

 

2. Tietoa kekristä ja kekripukkinaamareiden askartelu 

Aistiharjoitusten jälkeen lapset kokoontuvat piiriin istumaan ja aikuinen kertoo lapsille kekristä ja 
siihen liittyvistä uskomuksista liittyen sadonkorjuuseen. Lasten kanssa askarrellaan yhdessä 
kekripukkinaamarit, joiden kanssa päästään leikkimään kekrileikkiä. 

 

3. Kekrileikki 

Yksi aikuisista/lapsista valitaan viljelijäksi ja muut ovat nauriita, joita hän kasvattaa. Ensimmäi-
sellä kierroksella viljelijäksi valitaan aikuinen. Aikuiset pukevat kekripukkinaamarit päähän ja 
odottavat reunalla. Ensimmäisenä päivänä nauriit kylvetään maahan (lapset asetetaan lattialle 
selälleen vierekkäin) ja viljelijä tekee aidan ympärille kepillä piirtäen, ettei kekripukki pääse va-
rastamaan nauriita.  

Tarvikkeet ja ennakkovalmistelut: 

• nauris, lanttu, leipää ja kaurahiutaleita (tarkista ja huomioi mahdolliset allergiat) 
• kori ja liina 
• Pohja kekrinaamareiden tekoon: https://kekri.fi/wp-content/uploads/2021/09/kek-

ripukki.pdf  
• naamareiden tulosteet ja askartelutarvikkeita (saksia, värikyniä, kuminauhaa ym.) 

 

 

https://kekri.fi/wp-content/uploads/2021/09/kekripukki.pdf
https://kekri.fi/wp-content/uploads/2021/09/kekripukki.pdf
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Yöllä viljelijä nukkuu ja samalla nauriit ovat puhjenneet sirkalle (lapset kohottavat sormet pys-
tyyn). Viljelijä käy kastelemassa nauriita ja nukkuu jälleen yön, jolloin nauriit kasvavat taas (lapset 
nostavat kädet kyynärpäätä myöten pystyyn).  

Seuraavana päivänä on koko käsi pystyssä, sitten ollaan istuallaan, sitten polvillaan ja lopulta 
seisomassa ja sato on valmis. Viljelijä kaataa nauriit nätisti maahan ja vetää heidät nurkkaan 
yhteen kasaan.  

Lopuksi kekripukit tulevat syömään nauriit viljelijän kanssa (kutitellaan ja leivotaan lapsia).  

Lähde: https://kekri.fi/opetusaineisto/esi-ja-alkuopetus/  

 

Jatkotyöskentelyidea: 

• Kekri-tietovisa  

 

 

 

 

 

Alkuperäinen suunnitelma: Hanna Laurinmäki, Julia Maugliani, Sanna Notkonen ja Tuike Venho. 

 

 

Kirjavinkki:  

• Ihme elämä (Kirjapaja 2016). Kekriin liittyvät sivut 81–83, 92–93, 96. 
 

 

https://kekri.fi/opetusaineisto/esi-ja-alkuopetus/
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7. Uusivuosi  
 

Tietoa uudenvuodenjuhlista 
Uusivuosi Suomessa 

• Suomalaiseen uuteenvuoteen kuuluu muun muassa ilotulitteiden väriloisto. Viime vuo-
sina nousseita uudenvuoden traditioita on esimerkiksi nakkien ja perunasalaatin tai rans-
kalaisten perunoiden syöminen uudenvuoden aattoiltana. 

• Suomalaisessa kansanperinteessä uudenvuoden yönä uskottiin olevan liikkeellä pahoja 
henkiä, jotka pystyttiin ajamaan pois mekastamalla. Tähän nykyinen rakettien ampumi-
nenkin liittyy. Tinan valamisen ja siitä ennustamisen lisäksi ennen oli tapana ennustaa 
myös esineiden avulla. Kahdentoista kahvikupin alle kätkettiin erilaisia enteellisiä esi-
neitä, kuten sormus. Se, mitä kupin alta paljastui, kertoi mitä tulevana vuonna olisi lu-
vassa. Esimerkiksi sormus merkitsi kihloja, rikkinäinen paperin pala köyhyyttä, havu hau-
tajaisia, raha rikkautta, musta kangaspala surua ja punainen iloa. 

• Luterilaisessa perinteessä uudenvuodenpäivä on Jeesuksen nimenantopäivä (8 päivää 
syntymän jälkeen). Suomessa moni ei kuitenkaan miellä uuttavuotta erityisesti kirkol-
liseksi juhlaksi. Uudenvuoden liturginen väri on luterilaisessa kirkossa valkoinen, joka on 
ilon, kiitoksen ja puhtauden väri. Katolisessa kirkossa valkoinen on joulunajan ja pääsiäi-
sen väri. Se kuvastaa syntymää ja ylösnousemusta. Se on myös puhtauden eli synnittö-
myyden väri. Luterilaisen perinteen mukaan uuden vuoden alkaessa saa jättää vanhan 
taakse ja aloittaa alkavan vuoden puhtaalta pöydältä. Se kuvastaa myös anteeksiantoa: 
anteeksi saatu on jätetty taakse ja unohdettu.  

• Katolisessa kirkossa uudenvuodenaatto eli 31.12. on pyhän paavi Sylvesterin muisto-
päivä. Se on siksi myös suomalaisessa nimipäiväkalenterissa Sylvesterin päivä. Paavi 
Sylvester kuoli 31.12. vuonna 335 eli keisari Konstantinus Suuren aikana. Katolisessa 
kalenterissa 1. tammikuuta on Jeesuksen äidin juhlapyhä eli pyhän Jumalansynnyttäjän 
Marian juhlapyhä. Jeesuksen pyhän nimen juhla on katolisessa kalenterissa 3. tammi-
kuuta. Joulun jälkeisenä sunnuntaina tai 30.12. on myös pyhän perheen juhla. Uuden 
vuoden vaihtuminen on kristillisen perinteen näkökulmasta merkityksellinen ajanjakso. 

 

Venäläinen uusivuosi  

• Venäjällä uuttavuotta juhlitaan uudenvuodenpäivänä 1. tammikuuta. Venäjällä joulun ja 
uudenvuoden juhlinta alkaa uudenvuoden juhlasta ja se päättyy 7. tammikuuta vietettä-
vään jouluun. Uusivuosi ja joulu ovat Venäjällä koko kansan riemukkaita juhlia. Monelle 
venäläiselle uusivuosi on jouluakin merkittävämpi juhla. Toisaalta Venäjän ortodokseille 
joulu Kristuksen syntymän juhlana on uuttavuotta merkittävämpi. 
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• Pakkasukko on venäläinen satuhahmo, “venäläinen joulupukki”, joka tuo lapsenlapsensa 
Lumitytön/Lumihiutaletytön kanssa lapsille uudenvuodenyönä lahjoja. He myös toteutta-
vat ihmisten toiveita. Lapset houkuttelevat Pakkasukon ja Lumitytön kylään esimerkiksi 
itse tekemillään runoilla tai näyttämällä muita taitojaan. Perinteisesti Pakkasukon ja Lu-
mitytön kanssa leikitään piirileikkejä vieraiden seistessä keskellä piiriä tai heille esitetään 
lauluja.  

• Lasten kanssa voidaan tutustua venäläiseen uudenvuodenviettoon esimerkiksi opettele-
malla yhteinen laululeikki Pakkasukon ja Lumitytön saapumista varten ja askartelemalla 
koristeita.  

 

Diwali-juhla 

• Diwali on hindujen, jainalaisten ja sikhien juhla. Yleisesti sitä pidetään vuoden päätösjuh-
lana. Se on toivon, valon ja yhdessäolon juhla.  

• Diwalia juhlitaan yleensä loka-marraskuun vaihteessa ja juhlat kestävät 5–9 päivää.  
• Diwalia juhlitaan eri alueilla hieman eri syistä, mutta yleensä juhlan syy on valon voitto 

pimeydestä niin kirjaimellisesti kuin kuvainnollisestikin. Diwali muistuttaa siitä, että ihmi-
sen henkisyys ja sisäinen valo on suurempi kuin pahuus.  

• Kaikkia diwalin vieton tapoja yhdistää valon läsnäolo. Se voi näyttäytyä öljylamppujen 
rivistöinä, perinteisinä savilyhtyinä, tähdenmuotoisina paperilyhtyinä tai nykyisin usein ilo-
tulituksina.  

• Rakennusten julkisivut koristellaan näyttävin rangoli-maalauksin, jotka voidaan valmistaa 
muun muassa värjätystä riisijauheesta, mausteista ja kukkien terälehdistä.  

 

Kiinalainen uusivuosi  

• Kiinalaista uuttavuotta juhlitaan vuoden alussa, tammi-helmikuussa. 
• Kiinalaisessa perinteessä uskotaan, että ihmisen luonne määräytyy sen mukaan, minkä 

vuoden eläinmerkkiin ihminen on syntynyt. 
• Kiinalaiseen uuteenvuoteen kuuluvat lohikäärme- ja leijonakulkueet/tanssit. 
• Monille kiinalaisille uusivuosi on vuoden tärkein juhla ja siihen kuuluu vahvasti perheen 

kanssa oleminen, lyhdyt, ilotulitukset, lahjojen antaminen ja punainen väri. 
• Lasten kanssa voidaan pohtia, mikä itselle on tärkeää uudessavuodessa. 

 
 
 

 



 

132 
 

Uudenvuoden juhlat eri maissa 
 

 

 
Ikäsuositus: 3–6 v.  

Kesto: Yksi työskentely tai neljä erillistä työskentelyä. Jokaisesta maasta voidaan tehdä oma 
työskentelynsä. 

Tavoite: Tutustutaan neljän eri maan uudenvuodenviettotapoihin. Lapset saavat kokemuksia eri 
kulttuureista. Lasten kulttuurisen osaamisen sekä vuorovaikutus- ja ilmaisutaitojen kehittymistä 
edistetään erilaisin tehtävin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarvikkeet ja ennakkovalmistelut:  

• Suomi: 10-12 kuppia, joista ei näy läpi (kahvikuppeja tai kertakäyttöisiä mukeja), kup-
pien määrää vastaava määrä pieniä esineitä, kuten kolikko, pikkuauto, tutti sekä esi-
merkiksi lista, jossa on ennalta määrätty kunkin kupin alta paljastuvan esineen mer-
kitys. Tina. 

• Venäjä: Valmiiksi leikatut sanat runoa varten, värillistä kartonkia ja liimaa, kuvia Pak-
kasukosta ja Lumitytöstä.  

• Kiina: kuvat, videot, ääninäytteet (tietokone, älytaulu), lohikäärmeaiheisia värityskuvia 
ja värikyniä. Katso https://kiinalainenuusivuosi.fi/ ja ota kuvia sieltä.  

• Intia: pahvia/kartonkia/puulevyjä, liimaa, mausteita (paprika, curry, basilika, kaneli-
tanko jne.), kuivattuja appelsiineja, makaroneja, riisiä, herneitä, linssejä, sokeria, suo-
laa jne.  
 

 

https://kiinalainenuusivuosi.fi/
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Työskentelyn kulku 

 

1. Matkan alku 

Aikuinen kuvailee: ”Tänään pääsemme kurkistamaan neljän eri maan uuden vuoden viettoon. 
Aluksi pakkaamme kuvitteelliseen matkalaukkuun tarvikkeita, joita tarvitsemme matkalla.”  

Lapset saavat ehdottaa, mitä pakataan mukaan.  

”Millä kulkuvälineellä matkustamme ensimmäiseen maahan?” Lapset saavat ehdottaa. Esimer-
kiksi lentokone, kädet levitetään sivuille ja lennetään piirissä liikkuen. Sitten matkustetaan en-
simmäiseen maahan! 

 

2. Suomi 

Saavutaan Suomeen. Kysellään, mitä lapsille tulee mieleen uudestavuodesta ja sen vietosta 
Suomessa. Keskustelukysymyksiä: 

• Mitä tapoja perheessäsi on uutenavuotena? 
• Mitä tykkäätte tehdä/syödä uutenavuotena? 
• Kuka on nähnyt raketteja? 
• Onko joku tehnyt uudenvuoden lupauksen? 

Esitellään lyhyesti suomalaisen uudenvuoden historiaa esimerkiksi teoksen Lasten oma vuosi-
kirja (Kirjapaja 2014) avulla: mitä uudestavuodesta on ennen ajateltu Suomessa, millaisia usko-
muksia siihen on liittynyt, miksi raketteja ammutaan. Kerrotaan esimerkiksi uskomuksesta pa-
hoista hengistä uuden vuoden yönä ja niiden häätämisestä, jonka vuoksi raketteja on tapana 
ampua. Kerrotaan myös, miten uudenvuodenpäivää vietetään kirkoissa. Katolisessa kirkossa 
1.1. on merkittävä juhlapyhä, Jeesuksen äidin Marian eli katolisen perinteen mukaan pyhän Ju-
malansynnyttäjän Marian juhlapyhä. Luterilaisessa kirkossa uudenvuodenpäivä on Jeesuksen 
nimenantopäivä. Silloin muistellaan Jeesuksen nimenantoa. Jeesuksen perhe oli juutalainen. 
Juutalaisuudessa nimi annetaan 8 päivän kuluttua vauvan syntymästä. Jeesuksen nimi on kreik-
kalainen muoto heprealaisesta nimestä Joosua, ’Herra pelastaa’. Uudenvuodenpäivänä ei ole 
minkään muun nimen nimipäivä suomalaisessa kalenterissa. Voidaan jutella omasta nimestä ja 
sen merkityksestä.  

Uuteenvuoteen liittyy monia taikauskoon liittyviä perinteitä. Uuteenvuoteen on kansanperin-
teessä kuulunut ennustaminen esimerkiksi tinan tai esineiden avulla. Näytetään tina.  

Ennustetaan leikisti kupeista lasten kanssa. Jutellaan tässä yhteydessä taikauskosta ja erote-
taan se uskonnoista. Käydään läpi taikauskoa käsitteenä. Korostetaan, että tässä on kyseessä 
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leikki ja käydään keskustelua siitä, miksi ihmiset haluavat saada selville jotakin tulevaisuudes-
taan etukäteen. Voiko tulevaisuudesta sinun mielestäsi oikeasti saada tietoa tällä tavoin? Mihin 
ihmiset tarvitsevat tällaisia leikkejä ja tapoja?  

Jokainen lapsi saa vuorollaan nostaa kupin esimerkiksi kymmenen kupin joukosta. Kupin alta 
paljastuu pieni esine, joka kertoo leikisti jotakin tulevasta (esimerkiksi kolikko lupaa rikkautta, 
lentokone matkustamista jne.). Vuorossa oleva lapsi kääntyy selin tai poistuu hetkeksi tilasta 
muiden vaihtaessa kuppien järjestystä kunkin vuoron jälkeen.  

(valitaan uudelleen matkaväline, matkataan leikisti seuraavaan paikkaan)  

 

3. Venäjä 

Kerrotaan, että uusivuosi on Venäjällä vuoden suurimpia juhlia. Lapsille esitellään venäläiseen 
uudenvuoden viettoon perinteisesti kuuluva Pakkasukko sekä tämän lapsenlapsi Lumityttö, joita 
on tapana houkutella kylään erilaisten laululeikkien ja runojen lausumisen avulla. Pakkasukosta 
ja Lumitytöstä näytetään myös kuvia.  

Lauletaan ja leikitään yhdessä jokin laululeikki, jolla heidät kutsutaan kylään, esimerkiksi rati riti 
ralla tai pilvi pieni pehmoinen. Lapsille voidaan myös antaa tehtäväksi kehitellä runo, jolla Pak-
kasukko ja Lumityttö houkutellaan vierailulle. Lapset saavat vuorollaan valita sanalappujen se-
asta yhden sanan (opettaja voi lukea sanat lapsille). Sanat liitetään vieretysten ja lopuksi yhtei-
sesti koottu ”runo” luetaan lapsille ääneen. Sanat voidaan ottaa esimerkiksi lauluista.  

(valitaan uudelleen matkaväline, matkataan leikisti seuraavaan paikkaan)  

 

4. Kiina 

Pysähdytään tutustumaan kiinalaiseen uudenvuoden viettoon. Alkuleikkinä leikitään lohikäärme-
leikki. Asetutaan jonoon ja valitaan, kumpi jonon pää on lohikäärmeen pää ja kumpi häntä. Jonon 
(lohikäärmeen) pää yrittää saada lohikäärmeen hännän kiinni. Jos ryhmä on pieni ja on aikaa, 
voivat kaikki olla vuorollaan lohikäärmeen päänä. 

Istutaan alas ja näytetään kuvia/videoita/ääninäytteitä kiinalaisesta uudesta vuodesta ja keskus-
tellaan siitä, mitkä piirteet ovat kyseisen maan uudenvuoden vietossa tärkeitä. Lapset saavat 
kertoa, mitkä ovat heille tärkeitä ja kivoja asioita uudessa vuodessa.  

Väritetään lohikäärme-värityskuva. (Löydät kuvia googlaamalla.) 

(valitaan uudelleen matkaväline, matkataan leikisti seuraavaan paikkaan)  
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5. Intia 

Intialaista uuttavuotta vietetään vasta syksyllä. Kerrotaan lapsille, että nyt vietetään diwalia: 

”Diwali on valon juhla. Se symboloi hyvän voittoa pahasta. Sitä viettävät niin hindut, sikhit kuin 
jainalaisetkin. Monille hinduille se on myös uudenvuoden juhla. Intiassa se on suuri kansallinen 
juhlapäivä.  

Intiassa on tapana maalata rakennusten eteen värikkäitä geometrisiä kuvioita, joita kutsutaan 
rangoleiksi. Katsotaan muutamia kuvia rangoleista. (Lapsille voidaan näyttää Internetistä valo-
kuvia rangoleista ja YouTubesta videoita rangolien tekemisestä.)  

Nyt pääsemme toteuttamaan yhdessä ison rangolin.” (Vaihtoehtoisesti voidaan tehdä omat pie-
nemmät rangolit. Rangoleista löytyy myös värityskuvia. Hae Googlesta tai Pinterestistä: rangoli 
templates free printable.) 

Tehdään iso rangoli-teos yhdessä yhdistämällä kunkin omat työt. Vaihtoehtoisesti voidaan tehdä 
omat rangolit. Paperiin voidaan etukäteen tehdä valmiiksi rangolikuvio, joka on osa isompaa ran-
golikuviota tai lapset voivat itse piirtää oman rangolinsa, esimerkiksi hahmotella liidulla mustalle 
kartongille.  

Teos toteutetaan maustein (paprika, curry, tuoreet basilikanlehdet, kanelitangot jne.). Lapset 
saavat haistella ja katsella maustepurkkeja ja arvailla, mitä mausteita purkeista löytyy. Teokseen 
voidaan yhdistää myös kuivattuja appelsiinin ja sitruunan siivuja sekä erilaisia kuivatarvikkeita, 
kuten makaroneja ja riisiä.  

Jokainen lapsi saa vahvan pahvin/kartongin tai puulevyn, johon pääsee luomaan oman osuu-
tensa ja täyttämään sitä mausteilla. Halutessa voidaan levittää taustaan liimaa, jolloin teoksen 
voi nostaa pystyyn ja siirrellä sitä. 

(valitaan uudelleen matkaväline, matkataan leikisti takaisin Suomeen)  

 

6. Lopetus 

Saavutaan takaisin Suomeen. Kiitetään matkasta ja reippaasta matkaseurasta. Kysellään lap-
silta, miten matka meni ja mikä oli mieleenpainuvinta matkalla. Lapsia voidaan pyytää piirtämään 
mieleenpainuvin hetki matkalta. 

 

Jatkotyöskentelyideoita: 

• Tämä työskentely voidaan toteuttaa myös viikon aikana, jolloin joka päivä tutustutaan eri 
maahan ja käytössä on enemmän aikaa. 

• Tästä materiaalista löydät pidemmät työskentelyt kiinalaisesta uudestavuodesta ja diwa-
lista. Juhliin tutustumista voi syventää niiden avulla. 
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• Luetaan kirja Onni-poika saa uuden ystävän (Minerva 2012). Kirjassa käsitellään persia-
laista uuttavuotta, nowruzia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkuperäinen suunnitelma: Julia Ahti, Katriina Luoma, Hanna Salminen ja Mia Seila. 

 

 

 

  

Kirja- ja materiaalivinkkejä: 

• Onni-poika saa uuden ystävän (Minerva 2012) 
• Lasten oma vuosikirja (Lasten Keskus 2014), s. 8–13, 18–21. 
• Kaiken maailman juhlat -kirjassa (Pieni Karhu 2007) esitellään eri kulttuurien tapoja 

juhlia uuttavuotta ja annetaan toimintavinkkejä. 
• Uskallus-hankkeen tarina ”Uudenvuoden juhlaa” ja keskustelukysymyksiä: 

https://blogs.helsinki.fi/uskallus-hanke/files/2020/12/Uudenvuoden-juhlaa.pdf  
• Helinä Rautavaaran museon Venäläinen uusivuosi -oppimateriaali: https://helinamu-

seo.fi/kouluille/oppimateriaalit/vuosi-juhlien/venalainen-uusivuosi/  
• Helinä Rautavaaran museon Diwali-oppimateriaali: https://helinamuseo.fi/kouluille/op-

pimateriaalit/vuosi-juhlien/diwali/  

https://blogs.helsinki.fi/uskallus-hanke/files/2020/12/Uudenvuoden-juhlaa.pdf
https://helinamuseo.fi/kouluille/oppimateriaalit/vuosi-juhlien/venalainen-uusivuosi/
https://helinamuseo.fi/kouluille/oppimateriaalit/vuosi-juhlien/venalainen-uusivuosi/
https://helinamuseo.fi/kouluille/oppimateriaalit/vuosi-juhlien/diwali/
https://helinamuseo.fi/kouluille/oppimateriaalit/vuosi-juhlien/diwali/
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Diwali 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diwalia vietetään loka-marraskuussa. Diwali on tunnetuimpia hindulaisia juhlia ja Intiassa 
suuri kansallinen juhlapäivä. Silloin juhlitaan hyvän voittoa pahasta sekä valoa. ’Diwali’ tar-
koittaa ’rivi sytytettyjä lamppuja’ ja diwalin aikaan koteihin ja muihin tiloihin ripustetaankin 
lyhtyjä. Diwali kestää viisi päivää ja on monille hinduille uudenvuodenjuhla. 

Lähteet ja lisätietoja: Juhlakalenteri https://juhlakalenteri.fi/juhla/diwali/ ja Adventista rama-
daniin – Uskonnolliset juhlat Suomessa (Kirjapaja 2016) s. 176–179. 

Lisää toimintaideoita: Helinä Rautavaaran museon Diwali-materiaali https://helinamu-
seo.fi/kouluille/oppimateriaalit/vuosi-juhlien/diwali/  

 

Hindulaisuus 

• Hindulaisuudessa on monia jumalia. Useimmat hindut uskovat kuitenkin yhteen Ju-
malaan, jolla on monta ilmentymää. Hindulaisilla on erilaisia käsityksiä jumaluu-
desta. Osa uskoo kaikkialla vaikuttavaan persoonattomaan maailmansieluun, osa 
persoonallisiin jumaliin.  

• Hindulaisten pyhiä rakennuksia kutsutaan temppeleiksi. 
• Monissa hindulaisissa kodeissa on alttari, jolla on kuvia jumalista. Alttarin äärellä 

voidaan rukoilla. 

https://juhlakalenteri.fi/juhla/diwali/
https://helinamuseo.fi/kouluille/oppimateriaalit/vuosi-juhlien/diwali/
https://helinamuseo.fi/kouluille/oppimateriaalit/vuosi-juhlien/diwali/
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Ikäsuositus: 3–6v. 

Kesto: Yksi tai useampi päivä.  

Tavoite: Tutustutaan hindulaiseen katsomukseen ja diwali-juhlaan. Erilaisten katsomusten tun-
teminen on yleissivistävää ja lisää suvaitsevaisuutta eri kulttuureja ja uskontoja kohtaan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työskentelyn kulku 

 

1. Aloitus ja tietoa diwalista 

Aloitetaan jumppasalissa. Sali on muuten pimeä, mutta yhdessä kohtaa on pieni led-tuikku, jonka 
luokse lasten on mentävä. Istutaan alas. Kerrotaan lapsille lyhyesti diwalin sisällöstä: 

Tarvikkeet ja ennakkovalmistelut: 

• värikkäitä huiveja 
• koristellaan ja pimennetään sali, laitetaan taustalle intialaista musiikkia 
• savea 
• muotoiluvälineitä savelle 
• esiliinat 
• alusta tai pöytää suojaava liina 
• tuikkuja tai led-kynttilöitä tai sähköllä toimivia kynttilöitä 
• värikkäitä kankaita 
• suitsuke (ei palavana) 
• kuvia jumalista (Lakshmi – vaurauden jumala sekä muita juhlaan liittyviä jumalia) 

 

• Hindulaisten pyhiä kirjoituksia kutsutaan Veda-kirjoiksi. Veda tarkoittaa pyhää tietoa. 
Kirjat kertovat siitä, miten maailma on syntynyt, mitä jumalat ovat ja miten uskontoa 
harjoitetaan. Tärkeää on, että kenellekään ei saa tehdä pahaa. Kukaan ei saa tuot-
taa kipua toisille ihmisille, eläimille tai muulle luodulle. Lehmät ovat pyhiä eläimiä 
hindulaisille.  

• Hindulaisten symboli eli tunnusmerkki on pyhä OM-tavu. Tavun äänteet kuvaavat 
maata, ilmaa ja merta. 

Teksti: kasvuakatsomuksesta.fi ja Katsomusten aarrelaatikko, Outi Kivistö 2019. 

Lue lisää hindulaisuudesta: https://uskonnot.fi/uskonnot/hindulaisuus/  

 

 

https://uskonnot.fi/uskonnot/hindulaisuus/
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• Kansallinen vapaapäivä, jota juhlitaan loka-marraskuun vaihteessa  
• Juhlan aikana pukeudutaan hienosti, syödään hyvin, annetaan lahjoja ja ammutaan ilo-

tulitteita  
• Valon juhla, jossa juhlitaan sitä, kuinka hyvä voittaa pahan 
• Tarkoittaa sananmukaisesti ’riviä lamppuja’. Siksi pihoille ja kotien edustoille sytytetään 

lamppuja, jotka auttavat Lakshmi-jumalatarta löytämään tien sisälle ja tuomaa koteihin 
hyvää onnea seuraavaksi vuodeksi (ks. Tarina Laksmista www.juhlakalenteri.fi/diwali Ra-
man ja Sitan tarina osana diwalia). 

• Monissa ntialaisissa hindulaisissa kodeissa on alttarit, joiden äärellä palvotaan eri jumalia 
ja toivotaan onnea uudelle vuodelle  
 

2. Alkulämmittely 

Lapset saavat yrittää juosta valonnopeudella (diwali on valon juhla). Ensin keskustellaan, mitä 
tarkoittaa valonnopeus. Sen jälkeen lapset saavat yrittää juosta niin kovaa kuin jaloista lähtee. 
Juoksun lisäksi voidaan tanssia huivien kanssa intialaisen musiikin soidessa taustalla.  

 

3. Tarina  

Aikuinen lukee alla olevan tarinan. Havaintoesimerkkejä tarinaan: näytä kuvia jumalista, sytytä 
kynttilöitä ja lyhtyjä (led-kynttilät). 

Diwalin juhlinnan keskeinen hahmo on Lakshmi-jumalatar. Hinduille tutun Ramayana-tarinan mu-
kaan Rama-jumala taisteli Ravana-demonin kanssa. Tarinassa Lakshmin ruumiillistuma, Sita oli 
naimisissa Rama-jumalan kanssa. Tarinan mukaan Rama oli karkoitettu valtakunnastaan ja hän 
oli paennut metsään asumaan vaimonsa ja veljensä kanssa.  

Demoni Ravana sieppasi Sitan metsästä, alkaa taistelu Raman ja Ravanan välillä. Taistelu päät-
tyy Raman voittoon ja hän pääsee pelastamaan vaimonsa Sitan ja palaamaan takaisin valtakun-
taansa. Demoni Ravana sieppaa Sitan metsästä, jolloin alkaa taistelu Raman ja demoni Ravanan 
välillä.  

Tarinan mukaan Raman, Sitan ja Raman veljen palatessa kotiin ihmiset olivat sytyttäneet kyntti-
löitä ja lyhtyjä johdattamaan heitä takaisin kotiinsa. Tästä syystä myös diwalin viettoon liittyvät 
kynttilät, joita ihmiset sytyttävät koteihinsa ohjaamaan jumalatar Lakshmia, jotta tämä tulisi tuo-
maan hyvää onnea koteihin tulevaksi vuodeksi.  

Hindut palvovat Lakshmia kotona ja temppelissä. Erityisesti perjantaita pidetään hyvänä päivänä 
hänen palvomiseensa. Lakshmin uskotaan tuovan vaurautta ja tämän vuoksi esimerkiksi uusien 
yritysten perustaminen diwalin aikana on suosittua. Diwalissa ajatellaan ihmisten myös pääsevän 
tekemään sovintoa ja uudistamaan suhteensa, jos se on jonkun kanssa pielessä.  

Lähde: https://juhlakalenteri.fi/diwali/ 

http://www.juhlakalenteri.fi/diwali
https://juhlakalenteri.fi/diwali/
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4. Muovaillaan diya-koristeet savesta 

Näytetään kuvia diya-koristeista (savesta tehty öljylamppu, ks. kuvat Internetistä) ja aikuisen en-
nakkoon tekemä malli. 

• Kerrotaan, miten savea käsitellään (ensin lämmitellään savea) ja muotoillaan, millaisia eri 
tapoja ja konkreettisia välineitä siihen on ole-
massa. 

• Lapset saavat tehdä omat diya-koristeet. Huoleh-
ditaan, että diyan sisälle mahtuu tuikkukynttilä. 

• Aikuinen vie savityön paistoon esimerkiksi lähi-
koululle, jos päiväkodilla ei ole saviuunia. Savena 
voidaan käyttää myös itsekovettuvaa savea tai 
Dass-muovailusavea. 

 

5. Loppukeskustelu: Kotien uskontoesineet 

Monilla hinduilla on kotialttari. (Voidaan näyttää kuvia netistä.) Mitä näkyvää uskonnollista esi-
neistöä esimerkiksi kristityillä tai muslimeilla voi olla kotona? Onko sinun kotonasi joitakin per-
heesi katsomukseen liittyviä tärkeitä esineitä? 

 

6. Loppuleikki: Ilotulitus 

Ilotulitusleikki: Ollaan piirissä käsi kädessä, mennään kohti keskustaa ja päästetään yhä voimis-
tuvaa suhisevaa ääntä, kunnes päästetään räjähdysääni “PAM” ja kaikki juoksevat/pyörivät/kie-
rivät eri suuntiin. Voidaan toistaa useita kertoja.  

  

Jatkotyöskentelyideoita: 

• Koristellaan kuivuneet diya-koristeet maalaamalla (saven koristeluun sopivaa maalia) tai 
liimataan niihin helmiä tai muita koristeita. Lopuksi jokaisen diyaan laitetaan tuikku/led-
tuikku. Lamput voidaan laittaa ikkunalaudoille valaisemaan.  

• Tehdään ilotulitusmaalaus. Muistellaan, milloin Suomessa ammutaan ilotulitusraketteja. 

 

Alkuperäinen suunnitelma: Catharina Kananen, Johanna Leier, Kirill Muhin ja Sandra Sillanpää.  

 

  

Kierrätysvinkki:  

Diya-koristeista voidaan tehdä 
kierrätysversio: Tehdään säily-
ketölkkiin reikiä vasaralla ja 
naulalla. Sisälle voidaan laittaa 
led-kynttilä.  
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Kiinalainen uusivuosi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikäsuositus: 3–6 v.  

Kesto: yksi työskentely 

Tavoite: Tutustutaan kiinalaiseen uuteen vuoteen. Tavoitteena on auttaa lapsia ymmärtämään 
erilaisia katsomuksellisia perinteitä sekä niihin liittyviä tapoja ja käsityksiä. 

 

 

 

 

Kiinalainen uusivuosi alkaa yleensä tammikuun lopun ja helmikuun alun välillä. Juhlassa on 
kolme jaksoa: kevään tervehtiminen, uuden vuoden aatto ja lyhtyjuhla. Perinteisiä rituaaleja 
ovat muun muassa hyvän onnen ja runsaan sadon toivottaminen tervetulleeksi ja onnenju-
listeiden tekeminen. Lisätietoja kiinalaisesta uudesta vuodesta: https://kiinalainenuusi-
vuosi.fi/, Lasten oma vuosikirja (Lasten Keskus 2014) s. 18–21 ja Adventista ramadaniin – 
Uskonnolliset juhlat Suomessa (Kirjapaja 2016) s. 40–42. 

 

 

https://kiinalainenuusivuosi.fi/
https://kiinalainenuusivuosi.fi/
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Työskentelyn kulku 

 

1. Aloitus 

Aikuinen kertoo ja kyselee kuvien avulla kiinalaisesta uudestavuodesta. 

 

2. Tarina 

Tutkitaan yhdessä kiinalaiseen uuteenvuoteen ja horoskooppeihin liittyviä kuvia. Kuvien avulla 
johdatellaan lapset tarinaan. 

Luetaan kirja Suuri kilpailu – kiinalaisen eläinradan tarina. Lapset otetaan mukaan sadun kerto-
miseen liikkeiden ja äänien avulla. Liikutaan tilassa aikuisen lukeman tarinan johdolla, aina kun-
kin eläimen liikkeisiin ja ääniin peilaten.  

Kuvia tutkittaessa pohditaan tarinassa mainituille eläimille liikkeet ja äänet tai ääntelyt. Näytetään 
kuva eläimestä. 

Keskustelukysymyksiä kertomuksen jälkeen: 

Tarvikkeet ja ennakkovalmistelut: 

• Paperilyhtyjä tilan koristeiksi. Lyhdyt voidaan niin halutessa askarrella etukäteen 
(ks. esim. Lekolar/kiinalaiset lyhdyt) 

• kuvia kiinalaisista horoskooppimerkeistä (voidaan askarrella etukäteen omat kii-
nalaisen horoskoopin mukaiset eläimet, katso https://kiinalainenuusivuosi.fi/kiinalai-
nen-horoskooppi/) 

• kuvia kiinalaisesta uudestavuodesta tulostettuna tai tietokoneelta  
• musiikkia taustalle (Chinese New Year –soittolista, Spotify tms.) 
• Suuri kilpailu – kiinalaisen eläinradan tarina -kirja (Pieni Karhu 2006) 
• vesiväripaperit, kynät, vesivärit, liimat, glitterit, vedet ja pensselit onnenjulisteita var-

ten 
• Lohikäärmetanssia varten pitkä köysi tai köysiä, suuri ja pitkä kevyt kangas 
• Aikuinen etsii etukäteen tiedon, mikä kukin ryhmän lapsi ja aikuinen on kiinalaiselta 

horoskooppimerkiltään. Kiinalaisen horoskoopin eläinmerkit ja tieto syntymävuosista 
löytyvät esimerkiksi lastenkirjan Xing ja sukulaiset (Tammi 2010) viimeiseltä aukea-
malta. 

 

https://kiinalainenuusivuosi.fi/kiinalainen-horoskooppi/
https://kiinalainenuusivuosi.fi/kiinalainen-horoskooppi/
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• Mitä rotta teki? Tekikö rotta oikein tai väärin? Miksi? 
• Millaisia ominaisuuksia eri eläimillä oli? 

 

3. Oma kiinalainen horoskooppi  

Keskustellaan kiinalaisista horoskoopeista. Tehdään ero ns. yleisiin horoskooppimerkkeihin. Ny-
kyään horoskoopeista puhuttaessa tarkoitetaan useimmiten aikakauslehdissä julkaistuja horo-
skooppipalstoja, joissa on otettu huomioon vain, missä eläinradan merkissä aurinko sijaitsi hen-
kilön syntyessä. Niissä sama koskee siis kaikkia, jotka ovat syntyneet auringon ollessa samassa 
eläinradan merkissä. (Wikipedia). Lapsilta voisi kysyä tietävätkö he oman horoskooppimerk-
kinsä. 

Kiinalainen horoskooppi perustuu 12 eläinmerkkiin, jotka toistuvat 12 vuoden sykleissä. Jokai-
sella vuodella on oma horoskooppieläimensä, jonka ominaisuuksien uskotaan heijastuvan vuo-
den tapahtumiin ja sen aikana syntyneiden ihmisten luonteeseen. Koska eläinmerkki määräytyy 
kiinalaisen kuukalenterin mukaan, sitä ei voi suoraan päätellä vuosiluvusta. Alkuvuonna synty-
neiden onkin oltava tarkkana oman horoskooppieläimensä etsinnässä. (https://kiinalainenuusi-
vuosi.fi/kiinalainen-horoskooppi/)  

Kerrotaan, minkä eläimen vuosi nyt on ja millaisena luonteeltaan kiinalaisessa perinteessä ky-
seinen eläin tunnetaan. Kysytään, tietääkö joku lapsista omaa kiinalaista horoskooppimerkkiään. 
Etsitään jokaiselle ryhmän lapselle ja aikuiselle, mikä kukin olisi kiinalaiselta horoskooppimerkil-
tään. Katsotaan kuvia näistä eläimistä.  

 

4. Onnenjulisteet 

Katsotaan myös esimerkkikuvia netistä kiinalaisesta uudenvuodenkuvasta, onnenjulisteesta. 

Aikuinen kertoo:  

Perinteisiä kiinalaisia uudenvuoden elementtejä ovat markkinat, runsas valikoima herkullisia ruo-
kia, värikkäitä lyhtyjä, tanssivia lohikäärmeitä ja leijonia sekä ilotulitteiden pauketta. Juhlintaan 
kuuluvat myös vierailut ystävien ja sukulaisten luo onnea toivottaen. Lisäksi onnen toivotaan saa-
puvan myös omaan kotiin ja siksi ihmiset liimaavat kotiensa seinille onnenjulisteita. Kiinalaisessa 
kansanperinteessä elää uudenvuodenkuvien traditio. Tällaisten julisteiden tekeminen on Kii-
nassa noin 300 vuotta vanha perinne. Kiinalaiset uudenvuodenkuvat ovat viimeisen kolmensa-
dan vuoden aikana kehittyneet omaksi, kansan suosimaksi taidelajikseen. Ennen uuttavuotta ne 
ilmaantuvat myyntiin kiinalaisten kirjakauppojen julisteosastoille värikkäinä. Juuri ennen uuden-
vuodenaattoa ihmiset ripustavat tai liimaavat niitä kotiensa seinille onnea, yltäkylläisyyttä ja pit-
käikäisyyttä tuottavina symboleina. Uudenvuodenkuvien aihepiiri on hyvin rikas. Aiheena voivat 
olla maisemat, kukat, linnut tai esimerkiksi iloiset lapset. 

https://kiinalainenuusivuosi.fi/kiinalainen-horoskooppi/
https://kiinalainenuusivuosi.fi/kiinalainen-horoskooppi/
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Oman ryhmänsä uudenvuodenkuvien joukossa muodostavat ovijumalat. Ovijumalien perinteen 
alkamisesta on monta tarinaa. Ovijumalia näkee vielä tänäkin päivänä, varsinkin Kiinan maaseu-
dulla talojen oviin liimattuina suojelemassa taloa onnettomuuksilta ja pahoilta hengiltä. Ne vaih-
detaan uusiin aina kiinalaisen uudenvuoden yhteydessä. Katso tarina ovijumalien synnystä: 
https://kiinalainenuusivuosi.fi/kiinalaiset-ovijumalat/  

 

5. Onnen julisteen maalaaminen ja ihailupiiri 

Jokainen saa maalata oman onnenjulisteen. Aiheen julisteeseen voi ottaa juuri kuulluista kiina-
laiseen uuteenvuoteen liittyvistä asioista tai lapsi voi maalata omaan onnenjulisteeseensa mitä 
tahansa sellaista, mikä tekee hänet onnelliseksi. Pohditaan yhdessä ja kerrataan tarvittaessa 
ohjeistus maalaamisen aikana: Mitä onnenjulisteessa voi olla? Mikä tekee sinut onnelliseksi? 

Maalaamisessa voi hyödyntää kirjan avulla käsiteltyjä eläimiä, voi valita esimerkiksi oman on-
neneläimensä, jota käyttää apuna onnenjulisteen ideoimisessa. 

Satukirja on esillä maalaamisen aikana. Kirjasta voi katsella kuvia ja palauttaa tarinan mieleensä. 
Maalaamisen aikana taustalla soi kiinalaista musiikkia.  

Maalaamisen jälkeen järjestetään kehu- ja ihailupiiri. Jokainen saa kertoa, mitä piirsi ja muut 
kehuvat ja kommentoivat ystävällisesti.  

 

6. Lopetus: lohikäärmetanssi 

Lopetetaan työskentely lohikäärmetanssiin. Musiikkina esimerkiksi Spotifystä dragon dance. Lo-
hikäärmetanssia voidaan katsoa lasten kanssa myös ensin netistä tai pädiltä (esimerkiksi 
https://swks.fi/esitykset/ tai https://vimeo.com/241490211). Tämän jälkeen lapset saavat muuttua 
itse hurjiksi onnea tuoviksi lohikäärmeiksi ja lähteä musiikin tahdissa liikkumaan ja tanssimaan. 
Opettaja näyttää mallia ja innostaa kaikkia liikkumaan. Tanssin voi myös toteuttaa ryhmätans-
sina: otetaan pitkä köysi, josta jokainen lapsi pitää kiinni. Aikuinen voi olla lohikäärmeen pää ja 
johdattaa lapsia liikkeeseen. Narua voidaan nostaa ja liikuttaa kuten lohikäärmettä. Saadaanko 
lohikäärme tanssimaan niin, ettei se katkea? Vaihtoehtoisesti tanssi voidaan toteuttaa pienissä 
ryhmissä, jolloin tarvitaan lyhyempiä naruja useampi.  

 

Jatkotyöskentelyideoita:  

• Kootaan onnenjulisteista näyttely. 
• Kuunnellaan kiinalaista musiikkia, katsotaan luontoon ja kulttuuriin liittyviä kuvia. 
• Oman kiinalaisen horoskooppimerkin eläimen tai lyhdyn askartelu, ks. esim. Lekolarin 

askarteluohje https://www.lekolar.fi/verkkokauppa/tehtavat-ja-askarteluoh-
jeet/kausi/joulu/kiinalaiset-lyhdyt/  

https://kiinalainenuusivuosi.fi/kiinalaiset-ovijumalat/
https://swks.fi/esitykset/
https://vimeo.com/241490211
https://www.lekolar.fi/verkkokauppa/tehtavat-ja-askarteluohjeet/kausi/joulu/kiinalaiset-lyhdyt/
https://www.lekolar.fi/verkkokauppa/tehtavat-ja-askarteluohjeet/kausi/joulu/kiinalaiset-lyhdyt/
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• Askarrellaan yhdessä lohikäärmetanssiin lohikäärme ja tanssitaan uudelleen lohikäärme-
tanssia. 

• Järjestetään itse kiinalaisen uudenvuoden juhla, vieraillaan kiinalaisen uudenvuoden juh-
lassa tai katsotaan juhlan viettoa Internetistä. 

• Harjoitellaan puikoilla syömistä ja maistetaan kiinalaista ruokaa. 
• Opetellaan kiinan kieltä tai kutsutaan vieras. Harjoitellaan tekemään kiinalaisia kirjaimia. 
• Värien merkitys Kiinassa: https://peda.net/raahe/raahen-lukio/taikakuu/monikulttuuri-

suus/kiina/vmky  
• Tulostetaan papunetistä erilaisia Kiinan maahan ja kulttuuriin liittyviä kuvia, esimerkiksi 

lippu, panda, riisikulho ja syömäpuikot, tee, lohikäärme, lyhty, maisema ja kalligrafia. 
Pelataan kuvilla muistipeliä. Lähde: http://uskontokasvatus.net/wordpress/wp-con-
tent/uploads/2019/06/Hipsuvarpaiden-kiinalainen-uusivuosi-1.pdf  

 

Alkuperäinen suunnitelma: Jemina Hakala, Riikka Nurmela, Jaana Tahvanainen, Emma Ujainen 
ja Ruth Zimmerlin.  

Tässä työskentelysuunnitelmassa on hyödynnetty myös 2019-ryhmän suunnitelmaa: Maiju Ant-
tila, Ilari Kekki, Matias Marjander ja Matilda Wilkus. (Ryhmä EDUK 727/2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://peda.net/raahe/raahen-lukio/taikakuu/monikulttuurisuus/kiina/vmky
https://peda.net/raahe/raahen-lukio/taikakuu/monikulttuurisuus/kiina/vmky
http://uskontokasvatus.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/06/Hipsuvarpaiden-kiinalainen-uusivuosi-1.pdf
http://uskontokasvatus.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/06/Hipsuvarpaiden-kiinalainen-uusivuosi-1.pdf
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Songkran 
 

 

 

 

 

 

 

Ikäsuositus: 3–6 v. Sovella alle 3-vuotiaille: Kerrotaan juhlasta lapsille muutamilla kuvilla tai 
näytetään tabletilta/heijastettuna seinälle, leikitään vesileikkejä. 

Kesto: Yksi tai kaksi työskentelyä. Työskentely voidaan toteuttaa kahdessa eri osassa. Ulkoilu 
voi olla joko aamu- tai iltapäivällä. 

Tavoite: Tutustutaan songkran-juhlaan.  

 

 

 

 

 

Songkran on thaimaalainen uudenvuoden juhla ja vesifestivaali, jota vietetään 13.4. (Kaak-
kois-Aasiassa kolmipäiväisenä juhlana 13.-15.4.) Lisätietoja songkran-juhlasta Juhlakalen-
terista https://juhlakalenteri.fi/juhla/songkran/ ja teoksesta Adventista ramadaniin – Uskon-
nolliset juhlat Suomessa (Kirjapaja 2016) s. 71–73. 

 

 

 

https://juhlakalenteri.fi/juhla/songkran/
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Työskentelyn kulku 

 

1. Aamupiiri 

Kokoonnutaan aamupiiriin ja virittäydytään päivän aiheeseen, buddhalaiseen songkran-juhlaan. 
Songkran on thaimaalainen uudenvuodenjuhla ja vesifestivaali.  

Aikuinen kertoo songkran-juhlasta ja sen merkityksestä kuvien avulla. Katsotaan yhdessä kart-
tapallosta tai kartalta, missä songkran-juhlaa vietetään ja kerrotaan, että tänään vietämme juhlaa 
päiväkodissa. 

Aikuinen tutustuu Songkranin viettotapoihin ja valmistaa siitä pienen pöytäteatteri- tai nukketeat-
teriesityksen. Vaihtoehtoisesti voidaan tulostaa kuvia juhlaan ja sen merkitykseen liittyen ja ker-
toa juhlasta kuvakertomuksena.  

Levitetään lattialle kuvia songkran-juhlasta ja muiden uskontojen juhlista. Lapset valitsevat kuvat, 
jotka liittyvät songkraniin ja sen jälkeen keskustellaan yhdessä kuvista. Kerrotaan, että vesi ja 
puhdistautuminen liittyvät moniin eri uskontoihin. Esimerkiksi muslimit peseytyvät ennen ru-
kousta ja kiirastorstaina Jeesus pesi opetuslasten jalat palvellen heitä. 

 

Tarvikkeet ja ennakkovalmistelut: 

• karttapallo tai kartta 
• nukketeatterirekvisiittaa tai kuvakortit songkranin vietosta 
• Kuvakortit eri uskontojen juhliin liittyvistä asioista, esimerkiksi vesiastia ja oranssikaa-

puinen munkki, hanukka-kynttelikkö (hanukia), jouluseimi, pääsiäismuna jne. Kuvia 
löydät Internetistä esimerkiksi Papunetistä.  

• vesi-ilmapallot 
• ämpäreitä 
• mitta 
• pistetaulu 
• kuppeja 
• pensseleitä 
• lapioita 
• pyydetään ennakkoon lapsia tuomaan pieniä vesipyssyjä kotoa 
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2. Vesileikit ulkona 

Puetaan sadevaatteet päälle. Ulkona on veteen liittyviä toimintapisteitä. Jutellaan ennen piste-
työskentelyä, mitä kaikkea vedellä voi tehdä. Kerrotaan säännöt, mitä ei saa tehdä kaverille tässä 
leikissä. 

 

Toimintapisteet 

• Yhdessä pisteessä heitetään vesi-ilmapalloja pistetauluun tai ämpäreihin. Pisteitä laske-
taan yhdessä aikuisen kanssa.  

• Toisessa pisteessä maalataan vedellä esimerkiksi asfalttiin tai tiiliseinään. 
• Kolmannessa pisteessä leikitään puroleikkejä hiekkalaatikolla. 

 

Vedenryöstö-leikki 

Seuraavaksi leikitään koko ryhmän kanssa vedenryöstöä. Joukkueilla on aluksi yhtä paljon vettä 
ämpäreissä tai muissa vesipisteissä. Lapsille jaetaan kuppeja, jolla pyritään ryöstämään aikaa 
vastaan toisen joukkueen vettä oman joukkueen ämpäriin. Joukkue, jolla on ajan loputtua enem-
män vettä, voittaa. Vedet mitataan yhdessä. 

 

Vesisota 

Juhla huipentuu vesisotaan, johon halukkaat voivat osallistua. Lapset ovat saaneet tuoda koto-
aan pieniä vesipyssyjä. 

Käydään aluksi läpi leikin säännöt (esimerkiksi ammutaan vain kaulasta alaspäin, ei toisia kas-
voihin. Ei saa ampua, kun toinen on täyttämässä omaa vesipyssyään vesipisteellä), jonka jälkeen 
lapset saavat kastella toisiaan. Varataan vesiastia, amme ja esimerkiksi pulloja tai kannuja vesi-
pyssyjen täyttämistä varten. Kun toisen päälle heitetään vettä, toivotetaan iloista songkrania! 

 

Alkuperäinen suunnitelma: Pauliina Kalste, Mia Kiuru, Sara Partanen ja Annu Rintamäki. 
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8. Juhlia ja pyhäpäiviä 
  

Vasu velvoittaa tutustumaan kaikkiin lapsiryhmässä esiintyviin katsomuksiin. Eri katsomuksiin on 
mielenkiintoista, hauskaa ja luontevaa tutustua juhlien kautta. Erilaisuus on rikkaus.  

Rakenna yhteistyössä lasten ja huoltajien kanssa omalle ryhmällesi monikulttuurinen juhlakalen-
teri, jossa näkyvät kaikkien ryhmän lasten perheiden tärkeimmät juhlat. Katsomuskasvatus on 
hyvä keino osallistaa huoltajia. Keskustele yhdessä heidän kanssaan, mitkä ovat perheiden tavat 
juhlia näitä kotona. Huoltajia voi kutsua vierailemaan lapsiryhmässä ja heiltä voi kysyä lainaan 
juhlaan liittyvää esineistöä, juhlavaatteita ja koristeita, kuvia, reseptejä ja muuta tarvittavaa. Esi-
neistöä voi kysyä lainaan myös paikallisilta katsomusyhteisöiltä. Oman ja toisten katsomusten 
tavaroihin tutustuminen on mielenkiintoista ja toimii myös alle 3-vuotiaiden ryhmissä. Pienikin 
lapsi osaa tunnistaa esineistöstä itselleen tuttuja asioita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinkki:  

Juhlakaruselli-menetelmä 

Juhlakaruselli-menetelmän avulla juhliin voidaan tutustua eri aistien kautta: näkö-, kuulo-, 
tunto-, maku- ja hajuaistin avulla. Samalla lapsi kehittää dialogitaitojaan. Tulostettavasta 
juhlakarusellista löydät kysymyksiä jokaiseen aistiin liittyen. Juhlakaruselli-materiaalin löy-
dät osoitteesta: https://dialogikasvatus.fi/material/juhlakaruselli/  

 

 

Juhlakalenterin kokoamisessa voit käyttää apuna esimerkiksi seuraavia sivustoja: 

• Kulttuurin vuosikello -materiaalipankki: https://kulttuurinvuosikello.fi/ (Sivustolla voi 
laatia myös oman sähköisen vuosikellosuunnitelman) 

• Juhlakalenteri: https://juhlakalenteri.fi/ (Sivuston kautta voi tilata myös painetun sei-
näkalenterin) 

• Uskontokalenteri: https://uskot.fi/kalenteri/  
• Hyödynnä myös lasten, huoltajien ja heidän katsomusyhteisöjensä asiantuntemus 

 

https://dialogikasvatus.fi/material/juhlakaruselli/
https://kulttuurinvuosikello.fi/
https://juhlakalenteri.fi/
https://uskot.fi/kalenteri/
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Pyhäpäivä ja lepopäivä 
 

 

 

 

Ikäsuositus: 3–6 v. 

Kesto: Yksi tai useampi työskentely. Voidaan toteuttaa pienryhmissä. Tarinat voidaan esittää 
yhdellä kertaa tai eri päivinä, jolloin yhtenä päivänä tutustutaan aina yhden katsomuksen tapaan 
ja yhdistetään aistityöskentely siihen. 

Tavoite: Lapset tutustuvat eri katsomusten pyhä- ja lepopäiviin ja niiden viettotapoihin sekä huo-
maavat, että pyhä- ja lepopäiviä voi eri katsomuksissa viettää eri päivinä. Tutustutaan käsitteisiin 
pyhäpäivä ja lepopäivä. Lapselle tulevat tutuiksi eri katsomukset (islam, kristinusko, juutalaisuus 
ja uskonnottomuus) ja hän pääsee oppimaan asioita moniaistisesti. Aikuinen tukee ja vahvistaa 
lapsen ymmärryksen ja kunnioittamisen kehittymistä erilaisia katsomuksia kohtaan sekä antaa 
mahdollisuuden samaistua ja kokea omaa katsomusta. Käsitellään ryhmän lasten uskontoja ja 
katsomuksia yhdenvertaisesti. 
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Työskentelyn toteutusvaihtoehtoja:  

Tarinassa tehdään matka neljään erilaiseen ympäristöön pöytäteatteriesityksen ja neljän eri tee-
mapöydän tai nurkkauksen avulla. Tarina voidaan toteuttaa pöytäteatterin sijaan vaihtoehtoisesti 
myös kuvin tuettuna tarinana, jossa tarinan ydinasiat ovat kuvina. Kuvat voidaan ottaa esimer-
kiksi Papunetistä.  

Tarinan henkilöt voivat olla käsinukkeja, pöytäteatterihahmoja tai kuvia. Tarinan ympäristöt voi-
daan rakentaa joko konkreettisten esineiden avulla teemapöydille tai kuvina, jotka näytetään tu-
losteina, tabletilta tai valkokankaalta tarinan edetessä.  

Aistityöskentelyn voi tehdä tarinan yhteydessä tai tarinoiden jälkeen. 

Pyhiä tiloja ja niihin liittyviä kuvia voidaan katsoa videolta. Ääniä voidaan kuunnella tabletilta tai 
puhelimen kautta. Moskeijaa ja ortodoksista kirkkoa voidaan tutkia virtuaalisesti Tutki tilaa -me-
netelmän avulla: https://uskonnonopetus.fi/materiaalit/pedagogiset-kokonaisuudet/tutki-tilaa/   

  

Tarvikkeet ja ennakkovalmistelut: 

• tyynyjä paikkamerkeiksi 
• Rakenna etukäteen neljä erilaista teemapöytää tai nurkkausta, joissa on tavaroita ky-

seiseen katsomukseen liittyen. Tavaroita voi pyytää lasten huoltajilta tai ne voivat olla 
kuvia näistä esineistä. Kuvat voi tulostaa tai näyttää tabletilta (Papunet, Tutki tilaa -
materiaali, kuvahaku netistä). 

• käsinuket tai pöytäteatterihahmot: Heikki, Amine, Elias, Oliver ja Linda  
• Koraani (arabiankielinen Koraani ja suomenkielinen käännös)  
• rukousmatto, kompassi (näyttää Mekan suunnan), rukoushelmet, rukouskivi ja huivi 
• kaksi yllätyspussiksi sopivaa pussia 
• kipa, toorakaappi (kuva) ja Toora-kirjakäärö (kuva), kaksi kynttilää ja yllätyspussi, 

mausteneilikoita, kuva neilikan kukasta 
• Lauantai-karkkipussi, löylytuoksuja, oreganoa, löylyn sihahdus (esim. Papunetin ää-

nipankki tai YouTube) 
• Mehiläisvahaa ja mikäli mahdollista, tuohuksia eli kirkkokynttilöitä, ikoni, kuvia ikono-

staasista, Raamattu, kirkonkellojen ääni. Ortodoksinen risti ja ortodoksinen rukous-
nauha, mikäli ne on mahdollista hankkia.  

• huiveja silmien peittämiseen  
• triangeli tai pieni soittokello loppurentoutukseen 

 

 

 

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

 

1. Pöytäteatteri ja aistityöskentely 

Tarina kertoo lapsesta nimeltä Heikki, joka kaipaa leikkiseuraa. Aiheena on pyhäpäivän/lepopäi-
vän vietto eri katsomuksissa. Työskentelyssä kuljetaan pöydän tai pisteen luota toiselle. 

 

Perjantai: Amine (islam) 

Esitellään Heikki (käsinukke/pöytäteatterinukke), joka kaipaa seuraa perjantaina. Heikki tervehtii 
lapsia ja kertoo, että haluaisi mennä kysymään päiväkotikaveriaan Aminea leikkiseuraksi, mutta 
häntä jännittää kovasti. Hän pyytää lapsiryhmää avukseen. Amine vastaa Heikin kysymykseen, 
ettei voi lähteä, sillä heidän perheensä viettää pyhäpäivää perjantaisin. Aminen perhe on musli-
meja ja perjantaisin he käyvät moskeijassa rukoilemassa. Amine pyytää Heikin mukaan moskei-
jaan ja siellä tämä pääsee tutustumaan pyhäpäivän viettoon islamin mukaan. Amine kertoo Hei-
kille, miten moskeijassa käyttäydytään. He riisuvat kenkänsä. Ennen rukousta käydään rukous-
pesulla. Pestään kasvot ja kädet kyynärpäitä myöten, pyyhitään pää ja jalat nilkkoja myöten. 
Amine kertoo, miksi lattialla on mattoja ja miten niiden päällä rukoillaan. Hän kertoo myös ru-
koussyvennyksestä eli mihrabista ja Koraanista. Heikki kuuntelee kiinnostuneena.  

Amine ja Heikki kutsuvat lapsia tutkimaan eri pisteiden asioita ja neuvovat, mitä kannattaa kuun-
nella, kokeilla, haistella tai etsiä. Yhdessä hahmojen kanssa lapset saavat jokaisella työskente-
lypisteellä kokemuksia eri elementeistä, jotka liittyvät kyseiseen lepopäivään. 

Aistityöskentely: Kuunnellaan Koraanin resitointia arabiaksi Internetistä. Miltä se kuulostaa? 
Yritetään arvata, mikä kieli on kyseessä. Katsellaan yhdessä Koraania ja arabiankielistä kirjoi-
tusta: Millaista kirjoitusta Koraanissa on, miltä se näyttää? Mikä on Koraanin merkitys musli-
meille? 

Yllätyspussi: kompassi (qibla), joka osoittaa rukoussuunnan Mekkaan, rukoushelmet (tasbih), 
rukouskivi (turbah) ja huivi. Jokainen lapsi saa vuorollaan laittaa käden pussiin, tunnustella ja 
ihmetellä. Pussiin ei saa katsoa, eikä vielä sanoa ääneen, miltä tuntuu. Arvuutellaan yhdessä ja 
sitten kerrotaan esineiden merkitys. Vaihtoehtoisesti kuvia näistä esineistä voi ottaa pussista. 
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Lauantai: Elias (juutalaisuus) 

Seuraavana päivänä Heikki haluaa käydä kysymässä toista kaveriaan Eliasta leikkikaveriksi. 
Elias viettää kuitenkin pyhäpäivää eli sapattia nyt lauantaina, sillä hänen perheensä on juutalai-
nen. Heikki pääsee tutustumaan heidän tapaansa viettää sapattia synagogassa. Elias antaa 
ovella Heikille päähän laitettavaksi pienen hatun, kipan. Elias kertoo sen tarkoittavan nöyryyttä 
Jumalan edessä: juutalaiset peittävät päänsä kunnioittaakseen Jumalaa. Elias esittelee pyhän 
kaapin, jossa säilytetään Tooraa, juutalaisten pyhää kirjaa. Kirjakäärö on Heikin mielestä mielen-
kiintoinen.  

Yllätyspussi: Tunnustellaan pussissa piilossa olevia esineitä: kahta kynttilää. Miltä esine tun-
tuu? Mikä se voisi olla? (Aikuiselle tiedoksi: Kaksi kynttilää viittaa tässä sapattikynttilöihin. Yllä-
tyspussi sinänsä ei liity juutalaisuuteen tai sapattiin, vaan sitä käytetään tässä pedagogisista 
syistä.) 

Aistityöskentely: Tuoksutellaan mausteneilikkaa. (Aikuiselle tiedoksi: Sapatin päättyessä muun 
muassa tuoksutellaan mausteita.) 

Aikuinen kertoo, että juutalaiset viettävät lepopäivää, sapattia sekä kodeissa että synagogassa. 
Juutalaisissa kodeissa siunataan ja sytytetään sapattikynttilät, kun juutalaisten lepopäivä eli sa-
patti alkaa perjantai-iltana. Kodeissa syödään juhla-ateria. Viikon tärkein jumalanpalvelus järjes-
tetään lauantaiaamuna synagogassa. Siellä muun muassa luetaan ääneen Tooraa, juutalaisten 
pyhää kirjaa. Sapatin päättyessä muun muassa tuoksutellaan mausteita.  

 

Lauantai: Oliver (uskonnottomuus) 

Kotimatkalla synagogasta Heikki tapaa ystävänsä Oliverin. Oliver on ollut ulkona leikkimässä, 
mutta on juuri menossa sisään. Heidän perheellään on lauantai-illan perinteenä käydä saunassa 
ja sen jälkeen syödä yhdessä hyvää ruokaa ja herkkuja. Oliver on itse valinnut viikonloppu-
herkukseen Lauantai-karkkipussin, jonka hän saa avata ruoan jälkeen. Hän kertoo, että tänään 
heillä on pitsaa ja pyytää Heikin illaksi heille kylään. Heikki pääsee Oliverin perheen kanssa sau-
nomaan ja kuulemaan, miten heillä on tapana yleensä lauantaisin viettää lepopäivää. Oliverin äiti 
kertoo saunan olevan hänelle pyhä paikka, jossa voi rentoutua. Heillä ei ole tapana käydä mos-
keijassa, synagogassa eikä kirkossa. Saunomisen jälkeen Heikki saa maistaa herkkupitsaa ja 
saa muutaman karkin Oliverin pussista, ennen kuin äiti tulee hakemaan hänet kotiin.  

Aistityöskentely: Kuunnellaan erilaisia lepopäivään liittyviä ääniä esimerkiksi Papunetin ääni-
pankista ja haistellaan erilaisia tuoksuja ja yritetään tunnistaa ne. Esimerkiksi äänenä löylyn si-
hahdus, tuoksuina löylytuoksuja, pizzan päälle laitettava oregano jne. 

 

 



 

154 
 

Sunnuntai: Linda (kristinuskosta ortodoksisuus) 

Sunnuntaina Heikki haluaa kysyä leikkikaverikseen naapurin Lindaa. Heikki pyytää taas lapsi-
ryhmää avukseen ja yhdessä he menevät Lindan luo. Linda on kuitenkin juuri lähdössä ulos 
ovesta perheensä kanssa.  

Laitetaan soimaan kirkonkellojen ääniä ja pohditaan lasten kanssa, mikä ääni on 
kyseessä ja mitä se tarkoittaa.  

Lindan perhe on matkalla kirkkoon. Linda kertoo Heikille, että hänen perheenjäsenensä ovat or-
todokseja ja sunnuntai on heidän pyhäpäivänsä, jolloin käydään kirkossa. Linda pyytää lapsia ja 
Heikkiä mukaan. Yhdessä Heikki, Linda ja lapset tutustuvat ortodoksiseen kirkkoon ja Linda ker-
too, ettei heidän perheensä käy kirkossa ihan joka sunnuntai. Heikki tietää, että myös muille 
kristityille, esimerkiksi luterilaisille, katolilaisille ja helluntailaisille sunnuntai on pyhäpäivä. Hänen 
oma perheensä käy kirkossa vain jouluna ja pääsiäisenä. Heikki tutkii isoa ikonostaasia, ja Linda 
kertoo, mitä kuvat ovat ja että niiden sijainnilla on tietty merkitys. Yhdessä he kurkistavat pienestä 
ovesta alttarille.  

Yllätyspussi (mikäli esineet on mahdollista hankkia): Tunnustellaan pussissa piilossa olevia esi-
neitä, esimerkiksi ortodoksinen risti, ortodoksinen rukousnauha ja tuohuskynttilä. 

Aistityöskentely: Peitetään lasten silmät huivilla tai pidetään silmät kiinni. Tuoksutellaan mehi-
läisvahaa ja tuohuksia. Yritetään tunnistaa, mistä tuoksu on peräisin. Ortodoksisessa ja katoli-
sessa kirkossa myös suitsukkeiden tuoksu on ominaista. Mikäli suitsuke on mahdollista hankkia, 
voi sen ottaa osaksi aistityöskentelyä. Voit myös käyttää eteerisiä öljyä. 

Linda haluaa sytyttää tuohuksen ja kertoo Heikille, että ne on tehty mehiläisvahasta. Heikki nuuh-
kaisee kirkossa tuohuksen hyvää tuoksua ja antaa lastenkin haistaa, katsella ja kokeilla tuohuk-
sia. 

Ortodoksista kirkkoa voidaan tutkia virtuaalisesti Tutki tilaa -menetelmän avulla. https://uskon-
nonopetus.fi/materiaalit/pedagogiset-kokonaisuudet/tutki-tilaa/ Katso myös https://ort.fi/virtuaali-
kirkko/  

Kotimatkalla Heikki juttelee lapsille, miten mielenkiintoista on ollut tutustua erilaisiin pyhäpäiviin. 
Hän miettii myös, olisiko lepopäivä hyvä nimitys.  

Esityksen jälkeen lapset saavat tutustua pöytiin tarkemmin. 

 

2. Loppukeskustelu ja -rentoutus 

Pohditaan yhdessä lasten kanssa: 

• Mitä yhteistä kaikista pyhäpäivistä/lepopäivistä löytyi? (lepo, yhdessäolo...) 
• Vietetäänkö sinun kotonasi pyhäpäivää tai lepopäivää? Miten? 

https://uskonnonopetus.fi/materiaalit/pedagogiset-kokonaisuudet/tutki-tilaa/
https://uskonnonopetus.fi/materiaalit/pedagogiset-kokonaisuudet/tutki-tilaa/
https://ort.fi/virtuaalikirkko/
https://ort.fi/virtuaalikirkko/
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Lopuksi johdatetaan lapset lyhyeen loppurentoutukseen. Lapset saavat mennä lattialle pitkäk-
seen. Aikuinen soittaa triangelia tai kelloa ja himmennetään tilan valaistusta.  

“Kun kuulet kellon äänen, voit laittaa silmät kiinni. Hengitä rauhallisesti sisään ja 
ulos. Voit viedä käden vatsan päälle ja tuntea, miten vatsasi nousee ja laskee hen-
gityksen tahdissa. (tauko)  

Voit nyt mielessäsi matkata sinulle pyhään paikkaan tai lepopaikkaan. Paikkaan, 
jossa sinun on hyvä levätä. (tauko)  

Kun seuraavan kerran kuulet kellon äänen, voit avata silmäsi ja katsella ympärillesi. 
(tauko ja kellon soittaminen)  

Voit hieman venytellä ja nousta istumaan. Työskentelymme on päättynyt.” 

 

Jatkotyöskentelyideoita: 

• Lapset saavat haastatella kotona vanhempiaan perheen pyhäpäivän tai lepopäivän viet-
totavoista erillisen kysymyslomakkeen avulla. Lapset voivat haastatella myös isovanhem-
piaan. Vietettiinkö isovanhempien aikaan pyhäpäivää tai lepopäivää eri tavalla kuin nyky-
ään? Ryhmän aikuiset voivat myös muistella omaa lapsuuttaan. Esimerkiksi aikoinaan 
kaupat eivät olleet sunnuntaisin auki.  

• Tarinaa ja aistityöskentelyä voidaan laajentaa lapsiryhmän muiden katsomusten pyhä-
päivän viettotavoilla.  

• Työskentely voi toimia johdantona vierailuille lapsiryhmässä edustettuina olevien katso-
musten pyhiin tiloihin. Tiloissa voidaan vierailla myös virtuaalisesti esimerkiksi Tutki tilaa 
-menetelmää hyödyntäen: https://uskonnonopetus.fi/materiaalit/pedagogiset-kokonai-
suudet/tutki-tilaa/  

• Äänibingo (Mukaan erilaisia katsomuksiin liittyviä ääniä: kirkonkellot, Koraanin lukua, ur-
kujen ääntä, virsilaulua, kuoromusiikkia, vanhaa kirkkolaulua jne.) 

• USKALLUS-tarina Sapatin jälkeen luistinradalle: https://blogs.helsinki.fi/uskallus-
hanke/files/2020/12/Sapatin-jalkeen-luistinradalle_valmis.pdf   

 

 

 

 
 
Alkuperäinen suunnitelma: Katja Derry, Tuulia Halabiah, Céline Hutsebaut, Samu Jokiaho ja 
Anna Westman. 

Kirjavinkkejä: 

• Atte ja Anna – meidän ja muiden uskonnot (Lasten Keskus 2010). Viikoittaisista py-
häpäivistä kerrotaan sivuilla 36–37. 

• Meidän kirkossa (Ortodoksisen perheen kirkkokäynnistä kertova kuvakirja, Ortodok-
sisten nuorten liitto ry. 2012)  

https://uskonnonopetus.fi/materiaalit/pedagogiset-kokonaisuudet/tutki-tilaa/
https://uskonnonopetus.fi/materiaalit/pedagogiset-kokonaisuudet/tutki-tilaa/
https://blogs.helsinki.fi/uskallus-hanke/files/2020/12/Sapatin-jalkeen-luistinradalle_valmis.pdf
https://blogs.helsinki.fi/uskallus-hanke/files/2020/12/Sapatin-jalkeen-luistinradalle_valmis.pdf
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Laskiainen ja paasto sekä pääsiäinen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laskiaisella on kristilliset juuret, mutta myös moni uskonnoton viettää laskiaista. Suomessa 
monella on perinteenä laskea silloin mäkeä, eivätkä kaikki tiedä tai ajattele laskiaisen liitty-
vän kristilliseen perinteeseen. Laskiaista vietetään 7 viikkoa ennen pääsiäistä, kun 40 päi-
vän paasto alkaa. Suomalaiseen laskiaisperinteeseen liittyvät pulkkamäenlasku, herne-
keitto ja laskiaispullat. Suomen ortodoksit syövät laskiaisviikolla blinejä kalan, kananmunien 
ja maitotuotteiden kera. Silloin he ovat jo luopuneet lihasta. 

Katolisessa perinteessä monissa, erityisesti eurooppalaisissa kulttuureissa paastonaikaa 
edeltää karnevaaliaika. Kansankulttuurisena ja sisällöltään kristillisenä karnevaaleista on 
tullut keskeinen osa eurooppalaista kulttuuria. Karnevaaliaika ei ole kirkollinen, vaan kult-
tuurinen määritelmä. Sen historia liittyy kuitenkin kristilliseen kulttuuriin siten, että karnevaa-
leissa ikään kuin leikitään "syntisen luomakunnan sekasortoista tilaa", jota sitten paastossa 
kadutaan, alkaen tuhkakeskiviikosta. Karnevaaliajan sijoittuminen yleensä helmikuuhun liit-
tyy varhaiseen kreikkalaiseen uskonnolliseen dionysiadiin eli teatterinäytelmien ja Diony-
soksen juhlaan. Laskiaissunnuntaita ja laskiaistiistaita seuraa tuhkakeskiviikko, josta länti-
sessä kristillisessä perinteessä alkaa paastonaika. Tuhkakeskiviikosta pääsiäislauantaihin 
on laskennallisesti 40 paastopäivää, koska paastonaikanakaan pyhäpäivinä ei paastota. 

Lisätietoja teoksesta Adventista ramadaniin – Uskonnolliset juhlat Suomessa (Kirjapaja 
2016) s. 46–48, teoksesta Lasten oma vuosikirja (Lasten Keskus 2014) s. 31–34 ja Juhla-
kalenterista https://juhlakalenteri.fi/juhla/laskiastiistai-ev-lut/  

 

 

 

https://juhlakalenteri.fi/juhla/laskiastiistai-ev-lut/
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Ikäsuositus: 3–6 v. 

Kesto: yksi työskentely 

Tavoite: Tutustutaan laskiaiseen ja sen jälkeen alkavaan, ennen pääsiäistä vietettävään paas-
tonaikaan. Edistetään lasten kulttuurista osaamista ja tuetaan heidän kulttuuristen ja katsomuk-
sellisten identiteettiensä rakentumista. Tuetaan kunnioitusta ja ymmärrystä eri katsomuksia koh-
taan. Harjoitellaan oman vuoron odottamista ja vuorovaikutustaitoja. Käsitellään laskiaista sekä 
kansanperinteenä (laskiaislorut) että kristinuskon näkökulmasta (paasto). Myös pienten lasten 
kanssa voidaan käsitellä koko paaston ja pääsiäisen aika kaikkine tapahtumineen ikätasoon so-
pivalla tavalla. Laskiaiseen kuuluu myös paastonaika ja pääsiäinen. Pääsiäiseen liittyviä materi-
aalivinkkejä löytyy tämän työskentelyn lopusta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työskentelyn kulku 

1. Nuken esittely 

”Hei, minä olen Maija. Olen juuri tullut laskiaismäestä. Laskimme todella pitkälle! Tiedättekös, 
että ennen vanhaan ajateltiin, että laskiaismäessä tyttöjen hiusten tulee hulmuta, jotta ensi ke-
sänä pellava kasvaisi hyväksi ja vahvaksi. Mitä pidemmälle laskemme, sitä pidemmäksi pella-
vatkin kesällä kasvavat.” 

”Tiedättekö, mitä pellava on? Oletteko kuulleet sanan pellava?”   

”Minäkin huusin äsken laskiaismäessä vanhoja loruja pellavista. Minulla on niitä loruja korteilla 
lorupussissa. Luetaan ne yhdessä.” 

Tarvikkeet ja ennakkovalmistelut: 

• laatikko esineitä varten 
• käsinukke tai steinernukke 
• laskiaislorut (lorut voidaan tulostaa, liimata kortille ja laittaa pussukkaan)  
• lautanen ja lusikka  
• kuvakortit laskiaisruuista (voit piirtää itse tai hyödyntää Papunetin kuvia tai Googlen 

kuvahakua)  
• nappeja lapsille pienessä purkissa ruokien valintaa varten 
• kalenteri 
• pieni kello 

Sään salliessa lasten kanssa ollaan ensin pulkkamäessä, minkä jälkeen on laskiaisaiheinen 
työskentely. Jos ei ole lunta, voidaan leikkiä pulkkamäkeä esimerkiksi legoilla.  
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2. Loruttelu 

Laatikosta otetaan esiin erillinen lorupussi, nostetaan sieltä laskiaisloruja ja luetaan ne. Lapset 
osallistuvat lorujen nostamiseen. Huolehditaan, etteivät lapset vielä näe muita laatikossa olevia 
tavaroita.  

• ”Lipo, lipo liinoi, pitkiä̈ ja hienoi, kuin on pitkät kelkan jäljet, yhtä̈ pitkät pellavat.”  
• ”Meidän taloon pitkiä pellavia, teidän taloon tappuroita! Hei pitkiä pellavia, hei!” 
• ”Liu lau laskiaista, kasva pitkää pellavaista, virolaista liinaa!” 
• ”Liirin laarin laskiaista, kasva pitkää pellavaista, pitkä liina liukujalle, lyhyt liina makaa-

jalle.” 

Keskustelukysymyksiä: 

• Miksi laskiaiseen liittyy pellavaan liittyviä uskomuksia ja loruja?  
• Miksi pellava oli ennen vanhaan tärkeää? 
• Mitä lorut voivat tarkoittaa? 

 

3. Laskiaisruokia 

Maija-nukke kertoo: ”Pian menen herkuttelemaan laskiaisruoalla. Meillä on aina laskiaisena ruo-
kapöydässä todella paljon ruokia: hernekeittoa, pannukakkua, laskiaispullia, blinejä.” (Otetaan 
lautanen, lusikka ja ruokien kuvat laatikosta.) 

”Arvaatteko, mitä aion syödä ensimmäiseksi?”  (Lapset saavat arvata.) 

”Mitä itse haluaisitte syödä ensimmäisenä?” (Jokainen saa napin ja laittaa sen suosikkiruoka-
vaihtoehtonsa kuvan päälle.) 

Maija jatkaa: ”Minä aion syödä vatsani täyteen hernekeittoa. Hernekeitto on perinteinen laskiais-
ruoka. Sitä kannattaakin syödä vatsa täyteen, koska huomenna tuhkakeskiviikkona alkaa paasto. 
Tiedättekö, mitä paasto tarkoittaa?” (Lapset kertovat ajatuksiaan.) 

 

4. Paastonaika  

Maija jatkaa: ”Minulle on kerrottu, että monet kristityt laskeutuvat laskiaisen jälkeisenä keskiviik-
kona, tuhkakeskiviikkona paastoon, koska he kunnioittavat Jeesusta ja muistelevat Jeesuksen 
40 päivän paastonaikaa erämaassa. Samalla he valmistautuvat pääsiäisen juhlaan. Esimerkiksi 
minun vanhempani luopuvat lihan syömisestä pääsiäisjuhlaan saakka.” (Lasketaan laatikosta 
otetusta kalenterista 40 päivää osoittamalla, ruksimalla tai värittämällä.) 

Maija jatkaa: ”Minä olen vielä lapsi, minun ei tarvitse paastota tietyistä ruuista, mutta voin luopua 
jostain muusta. Esimerkiksi karkin syönnistä tai sitten en pelaa pleikkaa kuin kerran viikossa. 
Paaston aikana yritän tehdä hyvää ja auttaa muita pääsiäiseen saakka eri tavoin. Yritän olla kiltti 
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pikkuveljelle tai esimerkiksi auttaa äitiä tyhjentämään tiskikoneen. Lisäksi ajattelin auttaa ja ilah-
duttaa naapurissa asuvaa vanhaa tätiä viemällä hänen roskansa ulkoroskikseen, ettei tädin itse 
tarvitse.” 

 

5. Lopetus 

Nostetaan laatikosta pieni kello, jota kilistetään. 

Maija: ”Nyt minun täytyy mennä syömään. Samalla kun minä syön, mietin mistä voisin luopua tai 
miten voisin auttaa toisia paaston aikana. Hei, hei!” 

Keskustellaan lasten kanssa: 

• Mistä sinä voisit luopua? (Esimerkiksi tv, tietokonepelit, karkit?) 
• Miten sinä voisit auttaa toisia? 
• Miten voisit auttaa ympäristöä/eläimiä/luontoa? 
• Ketkä ovat niitä ihmisiä, jotka tarvitsevat tässä maailmassa tai lähellämme eniten rak-

kautta, ystävällisiä sanoja tai apuamme? Miten pystyisimme auttamaan heitä?  
 

Jatkotyöskentelyidea: Laskiainen, paasto ja ramadan 

• Laskiaisen yhteydessä voidaan käsitellä islamin ramadania. Lukekaa ramadanista (esi-
merkiksi islaminopetuksen Salam - islamin polku 1–2 -oppikirja, Opetushallitus 2020, si-
vut 198–206) ja miettikää, mitä samaa on kahden eri uskonnon (kristinuskon ja islamin) 
vuoden tärkeimmässä paastossa. Ramadanista kertoo myös USKALLUS-tarina: 
https://blogs.helsinki.fi/uskallus-hanke/files/2020/05/Ramadan-mikä-se-on.pdf. Muista-
kaa eletty uskonto: Perheillä on myös omia tapoja, olivatpa he kristittyjä, muslimeita tai 
muita. Uskonnottomatkin saattavat paastota monenlaisista asioista, esimerkiksi eko-
paasto, vapaaehtoinen luopuminen jostain ympäristön hyväksi. Vegaanit luopuvat eläin-
kunnan tuotteista. Jotkut näkevät myös vegaaniuden katsomuksena (uskonnoton katso-
mus). 
 

Lisää laskiaiseen liittyviä toimintaideoita löydät teoksesta Ihme pääsiäinen (Lasten Keskus 
2012). 

 

 

 

 

 

https://blogs.helsinki.fi/uskallus-hanke/files/2020/05/Ramadan-mik%C3%A4-se-on.pdf
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Alkuperäinen suunnitelma: Ryhmä EDUK 727/2019. Ryhmä ei halunnut nimiään julkaistavan.  

 

  

Pääsiäiseen liittyvää kirjallisuutta, linkkejä ja toimintaideoita: 

• Atte ja Anna viettävät pääsiäistä (Lasten Keskus 2015) 
• Ihme pääsiäinen (Lasten Keskus 2012). Kirja sisältää kertomuksia, leikkejä, tietoa, 

tehtäviä ja kuvia. 
• Isoäidin kullanmurut – Tarina pääsiäisen ilosta (Kirjapaja 2006) 
• Onni-poika saa uuden ystävän (Minerva 2019), kirjassa on esillä pääsiäinen ja now-

ruz. 
• Koulun juhlat -materiaali (laskiaistiistai, pääsiäinen): https://dialogikasvatus.fi/wp-

content/uploads/2021/03/koulun-juhlat.pdf  
• Pääsiäisen salaisuus (Suomen Pipliaseura 1999, Riikka Juvonen)  
• Uskallus-hankkeen tarina ”Näkökulmia pääsiäiseen” ja keskustelukysymykset: 

https://blogs.helsinki.fi/uskallus-hanke/files/2021/04/Uskallus-tarinat-Nakokulmia-
paasiaiseen.pdf  

 

https://dialogikasvatus.fi/wp-content/uploads/2021/03/koulun-juhlat.pdf
https://dialogikasvatus.fi/wp-content/uploads/2021/03/koulun-juhlat.pdf
https://blogs.helsinki.fi/uskallus-hanke/files/2021/04/Uskallus-tarinat-Nakokulmia-paasiaiseen.pdf
https://blogs.helsinki.fi/uskallus-hanke/files/2021/04/Uskallus-tarinat-Nakokulmia-paasiaiseen.pdf
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Ramadan ja id al-Fitr  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramadan on islamilaisen kalenterin 9. kuukausi ja paastokuukausi, jolloin terveet aikuiset 
paastoavat auringonnoususta auringonlaskuun. Ramadanin aikana tehdään hyvää, rukoil-
laan ja luetaan Koraania.  

Id al-Fitr -juhlaa vietetään kolme päivää ramadanin päättymisen kunniaksi. Silloin syödään 
juhla-ateria, saadaan lahjoja, pukeudutaan uusiin juhlavaatteisiin, koristellaan koti jne. Mus-
limilapsille id-juhla on samantyyppinen kuin monille kristityille lapsille joulu. 

Lisätietoa Juhlakalenterista https://juhlakalenteri.fi/juhla/id-al-fitr-2/, teoksesta Adventista ra-
madaniin – Uskonnolliset juhlat Suomessa (Kirjapaja 2016) s. 130–133 ja teoksesta Lasten 
oma vuosikirja (Lasten Keskus 2014) s. 117–120. 

Islam  

• Islam syntyi 600-luvulla Arabian niemimaalla. 
• Islamissa uskotaan yhteen Jumalaan, Allahiin. Islamin pyhä kirja on Koraani. 
• Muslimien elämää ohjaavat viisi peruspilaria: uskontunnustus, rukous, paasto, almu-

vero ja pyhiinvaellus. 
• Muslimien arjessa uskonto näkyy esimerkiksi säännöllisissä rukouksissa, pukeutu-

misessa ja ruokasäädöksissä kuten sianlihan välttämisessä. 

Lähde: kasvuakatsomuksesta.fi 

Lue lisää islamista: https://uskonnot.fi/uskonnot/islam/  

https://juhlakalenteri.fi/juhla/id-al-fitr-2/
https://uskonnot.fi/uskonnot/islam/
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Ikäsuositus: 3–6 v. 

Kesto: yksi tai kaksi työskentelyä. Työskentelyt voidaan vaihtoehtoisesti toteuttaa yksi kerrallaan 
eri viikkoina ramadanin aikana. Juhla id al-Fitr -juhlan jälkeen, kun kaikki muslimilapset ovat päi-
väkodissa. 

Tavoite: Lapset tutustuvat ramadanin ja id al-Fitr -juhlan viettoon liittyviin tapoihin ja perinteisiin. 
Ramadanin aikana yhteistä matkaa id al-Fitr -juhlaan voidaan tehdä vähän samalla tavoin kuin 
joulukuussa valmistauduttaessa joulun juhlaan. Joka päivä tai kerran viikossa kerrotaan jotakin 
ramadaniin liittyvää tai esitellään erilaisia traditioita. Ryhmähuoneeseen voidaan laittaa ns. ra-
madan-teemapöytä, jonne laitetaan asioita kuukauden kuluessa. Id-juhlana monet muslimilapset 
ovat vapaapäivällä, joten id al-Fitriä kannattaa juhlia päiväkodissa sen jälkeen. Ramadanin yh-
teydessä voidaan käsitellä myös kristittyjen paastoa ennen pääsiäistä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Etukäteistehtävä:  

Aikuinen selvittää, miten lapsiryhmän lasten perheissä vietetään ramadania ja id al-Fitr juh-
laa, millaisia perinteitä perheillä on. 

 

Tarvikkeet ja ennakkovalmistelut: 

Tarvikkeet: Katso kunkin toimintapisteen kuvauksen kohdalta. Lisäksi loppujuhlaan: värik-
käitä pöytäliinoja, karkkeja, taateleita, juomista, tanssia varten musiikkia. 

Ryhmän vanhemmille on ennakkoon kerrottu, että id al-Fitr -juhla on tulossa ja ryhmässä 
tutustutaan yhdessä sen viettotapoihin. Halutessaan voi pukeutua juhlaviin vaatteisiin. Myös 
vanhempia voidaan kutsua mukaan juhlaan. 

Ryhmässä tutustutaan ramadaniin kertomalla lapsille 1) mikä ramadan on ja ketkä sitä viet-
tävät, 2) miten ramadan alkaa, 3) mitä tehdään ramadanin aikana, 4) mitä lapset tekevät 
ramadanin aikana, 5) millä tavalla ramadan päättyy ja 6) miten sitä juhlitaan. Keskusteluja on 
käyty aamupiireissä, lounashetkillä, tarinoiden kautta ja näyttämällä kuvia lapsille kuukauden 
ajan. 

Ramadanin jälkeen juhlitaan yhdessä ja tutustutaan id al-Fitr -juhlaan. 

Toimintapisteitä varten tarvitaan kolme tilaa. Erityisesti lattiakuvapistettä varten olisi hyvä olla 
erillinen rauhallinen tila. Toimintapisteissä on aikuinen ohjaamassa lapsiryhmän toimintaa. 
Kunkin toimintapisteen aikuinen ohjaa ryhmän seuraavalle pisteelle. Kolmannen pisteen jäl-
keen aikuiset kokoontuvat yhteen lapsiryhmineen. 
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Toteutus 

Juhla voidaan aloittaa esimerkiksi klo 9. Lapset jaetaan kolmeen ryhmään (noin 7 lasta/ryhmä), 
joissa he kiertävät toimintapisteitä. Joka pisteessä on yksi aikuinen ohjaamassa toimintaa. Vaih-
toehtoisesti työskentelyt voidaan toteuttaa ramadanin aikana yksi kerrallaan eri viikkoina. Ensim-
mäinen toteutetaan ramadanin alkaessa. Lopuksi juhlitaan yhdessä id al-Fitrin jälkeen.  

 

Työskentelyn kulku 

Toimintapisteet (20 min/piste). Työskentelyt voidaan toteuttaa myös yksi kerrallaan eri viikkoina. 

 

1. Lattiakuva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapset tulevat tilaan ja kasvattaja ohjaa heidät istumaan piiriin, johon on asetettu vihreä kangas. 
Kankaan päällä on valolaatikko, jonka avulla havainnollistetaan kuun kiertoa. Kun lapset ovat 
asettautuneet paikoilleen, kasvattaja aloittaa tarinan. Ensin kerrotaan kuun merkityksestä rama-
danin alkamisen ja päättymisen määrittelemisessä ja siitä, miten muslimilapset odottavat ihanaa 
ja jännittävää ’hyvän tahdon kuukautta’. 

 

Tarvikkeet: 

• vihreä kangas 
• pienet lyhdyt ja paristokäyttöiset tuikut kulle-

kin lapselle  
• taateleita, kulho ja ottimet 
• pahvilaatikosta tehty kuunvaiheita demon-

stroiva valolaatikko (tarkemmat ohjeet 
Googlesta: Moon phases box)   

• pieni rukousmatto (matto voi olla yksivärinen, 
kuviollinen tai siinä voi olla islamin pyhiä 
paikkoja esittäviä kuvia) 

• kuva rukoilevasta ihmisestä / lapsesta 
• eri värisiä silkkipapereita ja kaikille oma pieni 

kulho tai astia 
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Lattiakuvan tarina: 

Aikuinen kertoo:  

”Ramadan eli islamilaisen kalenterin 9. kuukausi alkaa, kun uuden kuun sirppi tulee ensimmäisen 
kerran näkyviin.”  

Näytetään lapsille uuden kuun sirppi valolaatikon avulla, lapset saavat itse kokeilla 
kuun “kasvamista”. 

”Ramadanin aikana on tarkoitus, että muslimit keskittyvät rukoilemiseen ja mietiskelyyn. Muslimit 
rukoilevat polvistuneena rukousmatolla, kasvot kohti Mekan kaupunkia, joka on islamin pyhin 
paikka.” 

Asetetaan rukousmatto kankaalle. 

”Ramadanin aikana aikuiset muslimit paastoavat eli ovat syömättä ja juomatta aamusta iltaan. 
Syödä ja juoda saa, kun aurinko on laskenut. Iltaisin nähdäänkin usein ystäviä ja naapureita ja 
syödään hyvin yhdessä. Paasto rikotaan iftar-aterialla. Ateria aloitetaan syömällä taateleita. Joka 
ilta vietetään iftar-ateriaa ramadanin aikana. Joissakin maissa lapset kiertävät lyhtyjen kanssa 
naapureiden ovilla laulamassa ramadanlauluja ja saavat palkaksi pieniä herkkuja, kuten taate-
leita.”  

Otetaan esille lyhty/lyhdyt, lapset kiertävät niiden kanssa lattiakuvaa ympäri musii-
kin soidessa ja kokoontuvat maistamaan taateleita kulhosta muutaman kierroksen 
jälkeen. 

”Ramadan päättyy, kun sama uuden kuun sirppi tule näkyviin uudestaan ja seuraava kuukausi 
näin alkaa (Shawwalin).”  

Näytetään taas valolaatikkoa ja kuuta. 

”Silloin vietetään ramadanin päätösjuhlaa, id-al Fitr -juhlaa. Juhlaa varten pukeudutaan hienoihin 
vaatteisiin ja käydään moskeijassa rukoilemassa. Juhlaa varten on valmistettu paljon hyvää syö-
tävää, ja perheet, suvut ja ystävät kokoontuvat juhlimaan yhdessä. Juhlaan voi kuulua tanssia, 
laulua tai leikkejä. Lapset saavat usein lahjoja, kuten uudet vaatteet, makeisia tai leluja.”  

Haetaan silkkipaperipalasia ja lapset saavat rypistellä niistä “karkkeja” toisilleen 
lahjoiksi. 

”Sukulaisille ja ystäville toivotetaan siunattua juhlaa! Id mubarak!”  

Toivotetaan toisillemme näin. 
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2. Väritys- ja kalligrafiatehtävä  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapset saavat kokeilla kirjoittaa siveltimillä maalaten esimerkiksi Id Mubarak –toivotuksen arabi-
ankielisiä kirjasimia käyttäen. Kukin lapsi saa valita väritettäväkseen haluamansa mattokuvion. 
Väritystä voidaan jatkaa myös toimintapisteen jälkeen ja lopuksi kuvista kootaan yhteinen “matto” 
ryhmätilaan. 

Aiheeseen liittyviä värityskuvia voi hakea esimerkiksi Googlesta hakusanalla islam printable co-
loring, jolloin avautuu laaja valikoima värityskuvia eri aihepiireittäin. Voidaan myös keskustella 
Googlen kuvien äärellä, mitä samaa ja erilaista on esimerkiksi joulukorteissa ja id-juhlan kor-
teissa, joita lapset askartelevat. Molemmissa on esimerkiksi tähtiä. Kuun kuva on id-korteissa 
yleinen ja tärkeä. 

 

3. Lyhtyjen kokoaminen / askarteleminen 

 

 

 

 

 

 

Lapset saavat koota itselleen omat paperilyhdyt valmiista monisteesta leikkaamalla ja liimaa-
malla. Lyhdyssä on id-juhlaan liittyvää kuviointia ja kirjoitusta. Lyhdyt voidaan ripustaa korista-
maan ryhmätilaa. 

 

Tarvikkeet: 

• piirustusvälineitä 
• persialaisten mattojen kuviointeja värityskuvina 
• glitter-liimaa 
• sakset 
• arabialaista musiikkia taustalla, “Koraanin resitointia” 
• vesivärimaalaustarvikkeita: siveltimiä, vesikuppeja, vesivärejä 
• paksua vesiväripaperia 
• arabialaisia kirjainmalleja 

 

Tarvikkeet: 

• valmis lyhtypohja, esim. https://www.belarabyapps.com/light-lantern-ramadan/  
• Myös Pinterestistä löytyy monia malleja. Voit hakea myös hakusanalla ramadan kids 

tai pinterestistä sanalla eid tai googleen ramadan lantern template.  
• liimaa 

 

https://www.belarabyapps.com/light-lantern-ramadan/
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Kaikille yhteinen lopetus toimintapisteiden jälkeen:  

Kolmannen toimipisteen jälkeen lapset kokoontuvat yhteen huoneeseen, johon on katettu pöydät 
värikkäillä pöytäliinoilla. Lapset voivat antaa toisilleen tekemänsä kalligrafiatervehdykset, ja väri-
tystehtävät laitetaan seinälle, jolloin muodostuu yhteinen ryhmälahja. Lapset saavat herkutella 
karkeilla ja taateleilla sekä tanssia ja leikkiä yhdessä. 

 

Arviointi: 

Arviointia suoritetaan toiminnan yhteydessä havainnoimalla lasten toimintaa ja sen tuottamia ilon 
ja oivalluksen tunteita, keskustelemalla lasten kanssa ja tarkastelemalla yhteisesti toimintapis-
teissä tehtyjä taideteoksia. Koska ramadanista ja id-juhlasta on keskusteltu vanhempien kanssa 
jo ennen tapahtumaa, olisi hyvä käydä heidän kanssaan myös palautekeskustelua juhlan jäl-
keen. Vanhempia voi pyytää kirjoittamaan ylös lasten kotona kertomia asioita ja kysymyksiä, joita 
juhlan myötä on noussut esiin. Tällainen palautekysely tarjoaisi kasvattajille hyvän näkökulman 
lasten ajatuksiin ja oppimiseen.  

 

Jatkotyöskentely: 

• Uskallus-hankkeen tarinat ja keskustelukysymykset ramadanista ja id-juhlasta: 
https://blogs.helsinki.fi/uskallus-hanke/uskallus-tarinat/  

• Islamilaisesta kertomuksesta (Muhammadin ilmestys) on tehty lattiakuva, joka löytyy te-
oksesta Lattiakuvat katsomuskasvatuksessa ja opetuksessa (Lasten Keskus 2017). Lat-
tiakuvaa voi käyttää apuna tutustuttaessa muslimeille tärkeisiin asioihin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkuperäinen suunnitelma: Marjaana Harvala, Laura Hytönen, Ann-Chelie Keskinen ja Riikka 
Kurronen. Ryhmä EDUK 727/2019.  

Kirja- ja materiaalivinkkejä:  

• Salam islamin polku 1-2 -oppikirja (Opetushallitus 2020), s. 198–209. 
• Ramadan Moon –kuvakirja (lyhyet tekstit, englanninkielinen) 
• Uskallus-hankkeen tarina ”Iid mubarak - hyvää juhlaa” ja keskustelukysymykset: 

https://blogs.helsinki.fi/uskallus-hanke/files/2020/05/Iid-Mubarak-hyvää-juhlaa.pdf  
• Uskallus-hankkeen tarina ”Ramadan – mikä se on?” ja keskustelukysymykset: 

https://blogs.helsinki.fi/uskallus-hanke/files/2020/05/Ramadan-mikä-se-on.pdf  
• Helinä Rautavaaran museon Id al-Fitr-materiaali: https://helinamuseo.fi/kouluille/op-

pimateriaalit/vuosi-juhlien/id-al-fitr/  
• Lasten oma vuosikirja (Lasten Keskus 2017) s. 117–120 
• Adventista ramadaniin – Uskonnolliset juhlat Suomessa (Kirjapaja 2016) s. 130–133. 

 

https://blogs.helsinki.fi/uskallus-hanke/uskallus-tarinat/
https://blogs.helsinki.fi/uskallus-hanke/files/2020/05/Iid-Mubarak-hyv%C3%A4%C3%A4-juhlaa.pdf
https://blogs.helsinki.fi/uskallus-hanke/files/2020/05/Ramadan-mik%C3%A4-se-on.pdf
https://helinamuseo.fi/kouluille/oppimateriaalit/vuosi-juhlien/id-al-fitr/
https://helinamuseo.fi/kouluille/oppimateriaalit/vuosi-juhlien/id-al-fitr/
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Purim  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikäsuositus: 3–6 v.  

Purim on juutalainen juhla, jota vietetään useimmiten maaliskuussa. Purimina juutalaiset 
juhlivat Persian juutalaisten pelastumista kuningas Kserkseen neuvonantajan Hamanin yri-
tyksestä tuhota valtakunnan juutalaiset. Taustalla on kertomus Esteristä, joka löytyy myös 
Raamatusta Esterin kirjasta. Kertomuksen pääroolissa on juutalainen Ester, joka kuninkaan 
puolisona onnistuu pelastamaan kansansa kasvatti-isänsä Mordokain avulla. Katso tarina 
Raamatusta Esterin kirjasta 9:20-32. Purim on iloinen ja riehakas juhla, jolloin lapset saavat 
pukeutua naamiaisasuihin (esim. Esterin kirjan henkilöiksi), ilakoida ja päristellä räikillä. Es-
terin kirjaa luettaessa on tapana pitää meteliä tarinan pahiksen, Hamanin/Chamanin nimen 
kohdalla. Lisätietoja Juhlakalenterista: https://juhlakalenteri.fi/juhla/purim-2/ ja Lasten oma 
vuosikirja (Lasten Keskus 2014) s. 46. 

Juutalaisuus  

• Juutalaisuudessa uskotaan yhteen jumalaan ja ajatellaan, että Jumala on sopinut 
liiton juutalaisen kansan kanssa. Juutalaiset ajattelevat, että heillä on erityinen vas-
tuu noudattaa Tooraa, Jumalan antamaa lakia. 

• Monet juutalaiset juhlapäivät viittaavat johonkin historialliseen tapahtumaan. 
• Juutalaisten pyhäpäivää, sapattia, vietetään perjantai-illasta lauantai-iltaan. Se on 

tärkeä levon ja rukouksen päivä. Silloin ei tehdä työtä. 
• Juutalaisten kokoontumispaikka ja ”pyhäpaikka” on synagoga. Juutalaisten varsinai-

nen pyhäpaikka, pyhin paikka on Temppeli (Jerusalemissa), jota nyt ei ole. Syna-
goga ei ole Temppeli.                                                                                                                     

Lähde: kasvuakatsomuksesta.fi. Lue lisää: https://uskonnot.fi/uskonnot/juutalaisuus/  

  

  

https://juhlakalenteri.fi/juhla/purim-2/
https://uskonnot.fi/uskonnot/juutalaisuus/
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Kesto: yksi tai useampi päivä 

Tavoite: Tavoitteena on toteuttaa katsomuskasvatusta avaamalla lapsille elämyksellisesti, mistä 
juutalaisille keskeisessä purim-juhlassa on kysymys. Tehdään Esterin tarina tutuksi pöytäteatte-
rin ja draaman keinoin ja järjestetään yhteiset naamiaiset. Varhaiskasvatuksen tehtävä on edis-
tää lasten kulttuurista osaamista sekä heidän vuorovaikutus- ja ilmaisutaitojaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarvikkeet ja ennakkovalmistelut: 

• pöytäteatterihahmot, pöytäteatteritausta, muut näyttämömateriaalit, pehmeitä tyynyjä 
ja kankaita istumiseen, kertomus Esteristä ja juutalaista musiikkia (ks. tarkempaa tie-
toa pöytäteatterin valmistelusta alla) 

• askartelutarvikkeet räikkien ja naamioiden tekoa varten (kartonki, koristeet, liimaa, 
saksia, kyniä ym.)  

• roolivaatteita pukujuhlaan  
• Juhlaherkkuja. Lasten kanssa voidaan etukäteen leipoa Hamanin taskuja. Reseptit: 

http://appelsiinejahunajaa.blogspot.com/2013/02/appelsiiniset-hamanin-korvat.html 
ja http://amalfinsitruunat.blogspot.com/2012/03/hamantaschen-hamanin-korvat.html  
 

Pöytäteatterin valmistelu: 

Ryhmän aikuiset esittävät lapsille Esterin tarinan pöytäteatteriesityksenä. Tarinan pohjana 
voi käyttää esimerkiksi jotakin tai joitakin seuraavista kirjoista. Kertomuksia on hyvä lyhentää 
ja sovittaa ryhmän ikätasoon joitakin kohtia pois jättäen.   

• Ester: tyttö, joka oli yhtä rohkea kuin kauniskin (Lasten keskus 1986) 
• Kuningatar Ester pelastaa kansansa (SLEY-kirjat 1987) 
• Kertomus Rohkea Ester kirjasta Kun kuu nauroi (Schildts & Söderströms 2014)  

Pöytäteatterihahmot voidaan valmistaa esimerkiksi käyttämällä kirjaa Queen Esther (kirjoit-
tanut ja kuvittanut Tomie dePaola) tai sivuston https://colornimbus.com/category/esther/  
värityskuvien avulla. Kuvitusta tarinaan voi tulostaa tai hakea ideaa hahmoille myös Pinter-
estistä hakusanalla Purim tai Google-kuvahaussa purim puppets. 

Toteutuksessa panostetaan erityisesti elämyksellisyyteen ja moniaistisuuteen. Eläytymistä 
edistävät tunnelmavalaistus ja visuaalisesti kiinnostavan näyttämön rakentaminen sekä juu-
talaiseen perinteeseen kuuluvan musiikin käyttö.  

 

http://appelsiinejahunajaa.blogspot.com/2013/02/appelsiiniset-hamanin-korvat.html
http://amalfinsitruunat.blogspot.com/2012/03/hamantaschen-hamanin-korvat.html
https://colornimbus.com/category/esther/
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Työskentelyn kulku 

 

1. Esterin tarina pöytäteatterina  

Ryhmän aikuiset esittävät lapsille Esterin tarinan pöytäteatteriesityksenä. Tarinan pohjana on 
esimerkiksi jokin seuraavista kirjoista: Ester: tyttö, joka oli yhtä rohkea kuin kauniskin (Lasten 
keskus 1986), Kuningatar Ester pelastaa kansansa (SLEY kirjat 1987) tai kertomus Rohkea Ester 
kirjasta Kun kuu nauroi (Schildts & Söderströms 2014) lyhennettynä ja ryhmän ikätasoon sovi-
tettuna, joitakin kohtia pois jättäen.  

 

 

 

2. Askarrellaan räikät  

Esityksen jälkeen askarrellaan pienryhmissä räikkiä ja samalla jutellaan lasten kanssa siitä, 
kuinka juutalaiset juhlistavat joka vuosi Esterin tarinaa purim-juhlan ja naamiaisten muodossa. 
Katso räikkien kuvia netistä (purim-räikkä / purim gragger). Idea on tehdä soittimia, jotka pitävät 
paljon ääntä. Räikän voi tehdä esimerkiksi tyhjästä muovipullosta laittamalla sinne sisälle nap-
peja, kiviä ynnä muita pieniä esineitä, jotka pitävät ääntä pulloa ravistettaessa. Pullon voi koris-
tella purim-naamiolla tai -tekstillä. 
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3. Naamiaiset 

Iltapäivällä järjestetään lasten kanssa naamiaiset, jolloin lapset saavat pukeutua erilaisiin rooli-
asuihin, halutessaan myös Esterin tarinan hahmoiksi. Ryhmän aikuiset voivat myös ottaa tarinan 
roolit. Naamiaisissa hyödynnetään päiväkodin omaa rooliasuvarastoa, jota täydennetään tee-
maan sopivilla elementeillä, kuten tarinan roolihahmojen naamioilla (tulostettavissa Internetistä 
esim. Pinterest: purim mask printable). Juhlan aikana voidaan tarjoilla lasten itse leipomia Ha-
manin taskuja, jotka ovat perinteinen purim-juhlan herkku.  

 

Jatkotyöskentelyideoita:  

• Seuraavina päivinä aiheen parissa voidaan jatkaa lukemalla Esterin tarina lapsille kirjasta 
siten, että lapsia kehotetaan kuuntelemaan tarkasti, milloin Hamanin nimi mainitaan ja 
päristämään silloin räikkiään. Toiminnalla on monta tasoa: toisaalta se toimii hauskana 
leikkinä ja tarkkaavuuden harjoittamisena ja toisaalta tarinassa vahvasti esiintyvä hyvän 
ja pahan vastakkainasettelu toimii pohjana myös laajemmille eettisille keskusteluille las-
ten kanssa. 

• Lapset voivat keksiä nukketeatterille jatkoa. 
 

 

 

 

 

Alkuperäinen suunnitelma: Anna Sinkkonen, Kati Muttonen, Paula Zimmerman, Salla Räsänen 
ja Annemaria Soininvaara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirjavinkki: 

• Lasten vuosikirja (Lasten Keskus 2014) s. 46.   
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Holi - värien juhla 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hindulainen holi-juhla on saanut nimensä Holikan mukaan ja juhlassa juhlitaan yhä tänä 
päivänä hyvän voittoa pahasta, kuten legendan mukaan tapahtui. Juhla on hyvin suosittu 
etenkin Intiassa, mutta sitä vietetään myös muualla maailmassa. Holi on hindujen juhlista 
vanhimpia ja sitä juhlitaan vuosittain yleensä maaliskuussa.  

Lisätietoja: Juhlakalenteri https://juhlakalenteri.fi/juhla/holi/ ja Adventista ramadaniin – Us-
konnolliset juhlat Suomessa (Kirjapaja 2016) s. 49–51. 

Hindulaisuus 

• Hindulaisuudessa on monia jumalia. Useimmat hindut uskovat kuitenkin yhteen Ju-
malaan, jolla on monta ilmentymää. Hindulaisilla on erilaisia käsityksiä jumaluu-
desta. Osa uskoo kaikkialla vaikuttavaan persoonattomaan maailmansieluun, osa 
persoonallisiin jumaliin.  

• Hindulaisten pyhiä rakennuksia kutsutaan temppeleiksi. 
• Monissa hindulaisissa kodeissa on alttari, jolla on kuvia jumalista. Alttarin äärellä 

voidaan rukoilla. 
• Hindulaisten pyhiä kirjoituksia kutsutaan Veda-kirjoiksi. Veda tarkoittaa pyhää tietoa. 

Kirjat kertovat siitä, miten maailma on syntynyt, mitä jumalat ovat ja miten uskontoa 
harjoitetaan. Tärkeää on, että kenellekään ei saa tehdä pahaa. Kukaan ei saa tuot-
taa kipua toisille ihmisille, eläimille tai muulle luodulle. Lehmät ovat pyhiä eläimiä 
hindulaisille.  
 

 

 

https://juhlakalenteri.fi/juhla/holi/
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Ikäsuositus: 3–6 v.  

Kesto: Yksi tai useampi päivä 

Tavoite: Tutustutaan holi-juhlaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työskentelyn kulku 

 

1. Johdanto 

Toiminnan valmistelu aloitetaan holi-juhlaa edeltävällä viikolla maalis-huhtikuussa kertomalla 
ryhmälle tulevasta juhlasta. Juhlaa varten koristellaan ryhmätila värikkäästi. Hyödynnetään pe-

Tarvikkeet ja ennakkovalmistelut: 

• tarina (liitteenä) 
• värikkäitä huiveja korissa 
• Keltaisia, punaisia ja oransseja huiveja tai kankaita sekä valonauhoja tai led-kyntti-

löitä, lasten kanssa kerättyjä kiviä ja keppejä (nuotioon) 
• mahdollisuuksien mukaan video nuotiosta  
• värikkäitä paperilappuja rypistettäväksi 
• paperille kirjoitettuna legenda Holikasta ja Prahladista sekä kuvia legendasta lapsille 

näytettäväksi ja kerronnan elävöittämiseksi (hae netistä hakusanalla story of holika 
and prahlad) 

• Intialaista instrumentaalimusiikkia Spotifysta (+kaiuttimet) Bulleya: Vishal-Shekhar, 
PaponIso  

• suuri paperi tai pahvi 
• paperia (esim. tapettirulla) ja sormivärejä 

 

 

 

• Hindulaisten symboli eli tunnusmerkki on pyhä OM-tavu. Tavun äänteet kuvaavat 
maata, ilmaa ja merta. 

Lähde: kasvuakatsomuksesta.fi ja Katsomusten aarrelaatikko, Outi Kivistö 2019. 

Lue lisää hindulaisuudesta: https://uskonnot.fi/uskonnot/hindulaisuus/  

 

https://uskonnot.fi/uskonnot/hindulaisuus/
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rinteisiä intialaisia koristeita, kuten rangoleita. Niitä voidaan tehdä värittämällä paperille tai kar-
tongille ja laittamalla niihin silkkipaperia. (Malleja löytyy netistä esim. Google tai Pinterest: rangoli 
templates free printable).  

Lapsille kerrotaan värien olevan tärkeä asia holi-juhlassa, joten ryhmän tila koristellaan mahdol-
lisimman värikkäästi. Lapset saavat ideoida ja toteuttaa koristeita. Aiheeseen inspiroidutaan tu-
tustumalla mm. intialaiseen taiteeseen erilaisten kirjojen tai internetin kuvien avulla.  

 

2. Nuotion rakennus 

Holi-juhlan valmistelu aloitetaan perinteisesti keräämällä polttopuita suureen kokkoon, joka to-
teutetaan lastenkin kanssa rakentamalla leikkinuotio. Kepit nuotioon kerätään yhdessä ulkoilun 
aikana läheisestä metsästä.  

Ryhmätilassa on odottamassa yksi aikuinen ja tilan keskelle on asetettu tyynyjä valmiiksi piiriin. 
Lapset asettavat kepit piirin keskelle leikkinuotioksi ja heille annetaan keltaisia, oransseja ja pu-
naisia huiveja sekä valonauhoja tai led-kynttilöitä kuvitteellisten liekkien luomiseen.  

Samalla voidaan keskustella, onko joku lapsista ollut oikealla nuotiolla. Näytetään mahdollisuuk-
sien mukaan vielä videota palavasta nuotiosta, jotta kaikki pääsevät mukaan yhteiseen koke-
mukseen. Kerrotaan, että Holin aattona sytytetty tuli symboloi hyvän voittoa pahasta. 

Himmennetään valoja ja laitetaan taustalle hiljaisesti soimaan intialaista musiikkia. Aluksi herä-
tellään lasten mielenkiinto tarinaa kohtaan näyttämällä kuvaa Vishnu-jumalasta, jonka kerrotaan 
olevan yksi hindulaisuuden tärkeistä jumalista. 

Hindulaisuudessa on paljon erilaisia jumalia, jotka kuvataan kaikki erinäköisiksi. Jumalilla on eri-
laisia ominaisuuksia. Legendan poika Prahlad palvoo Vishnu-jumalaa.  

Virittelyn jälkeen lapsille luetaan legenda (liitteenä), joka on yksi holi-juhlan taustalla olevista le-
gendoista. Tarinaa elävöitetään kuvilla, jotka on otettu netistä / näytetään pädiltä (esim. 
https://www.news18.com/photogallery/indiwo/in-pictures-interesting-story-behind-holi-festival-
1676911.html). Keskustellaan tarinan herättämistä ajatuksista.  

 

3. Pahan mielen asiat 

Legendaan tutustumisen jälkeen syvennytään legendan opetukseen, hyvän voittoon pahasta.  

Mietitään yhdessä tapoja, jotka ovat sopimattomia ja aiheuttavat ikäviä tuntemuksia. Jokaiselle 
annetaan tehtäväksi pohtia mielessään asia, josta itselle tulee tai on tullut paha mieli. Tämä pa-
haa mieltä aiheuttanut asia laitetaan kuvitteellisesti lapsen valitsemalle värilliselle paperille, jonka 
lapsi saa rypistää ja heittää leikkinuotioon. 

https://www.news18.com/photogallery/indiwo/in-pictures-interesting-story-behind-holi-festival-1676911.html
https://www.news18.com/photogallery/indiwo/in-pictures-interesting-story-behind-holi-festival-1676911.html
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Aikuinen näyttää mallia. Pahaa mieltä tuottavia asioita voidaan sanoa myös ääneen ja ottaa aina 
sen jälkeen värillinen paperi ja heittää se nuotioon.  

Kun kaikki ovat saaneet pahan mielensä rypistettyä ja kuvitteellisesti poistettua, lapsilta kysytään, 
haluaako joku kertoa, mitä ajatteli. Toiminto tehdään mielikuvaharjoituksena, ilman jakamisen 
velvoitetta, jotta kaikki voivat osallistua siihen aidosti ja huojentaa mielestään pahaa mieltä ai-
heuttaneen asian. 

 

4. Hyvien tapojen ja ystävyyden sopimus 

Seuraavaksi mietitään tapoja, joilla toisia olisi hyvä kohdella. Hyvät tavat kirjataan ylös suurelle 
paperille tai pahville. Lapset saavat ideoida vapaasti ja kaikkia kannustetaan osallistumaan ot-
taen huomioon lasten yksilöllisyyden. Aikuiset osallistuvat ideointiin. Kun paperi on valmis (sitä 
voidaan täydentää myöhemmin), aikuinen lukee hyvät asiat ääneen.  

Lopuksi kaikki lapset ja aikuiset käyvät värjäämässä kätensä värikkäillä sormiväreillä ja “allekir-
joittavat” paperille kirjoitetun sopimuksen. Värikkäillä käsillä tehdyillä allekirjoituksilla on yhteys 
holiin, värien ja ystävyyden juhlaan, jossa kaikki juhlivat omina itsenään ja tasavertaisina tois-
tensa kanssa. Käydään pesemässä kädet ja saavutaan juhlaan takaisin. 

 

5. Yhteinen juhla ja loppupiiri 

Kun pahat asiat on heitetty leikkinuotioon ja hyvistä asioista keskusteltu ja ne on yhdessä hyväk-
sytty, todetaan, että nyt juhla voi alkaa. 

Holin juhlimisessa tanssiminen ja laulaminen on tärkeää. Jaetaan kaikille lapsille ja aikuisille hui-
vit ja tanssitaan värikkäiden huivien kanssa. Taustalla soi instrumentaalista intialaista iloista mu-
siikkia.  

Lopuksi kokoonnutaan piiriin, jolloin holi-juhlan loppuminen saa yhteisöllisen päätöksen. Aikui-
nen aloittaa sähkötyksen puristamalla kättä. Kun hänen vieressään oleva tuntee puristuksen, 
tämä lähettää sen seuraavalle. Kun sähkötys on käynyt kaikki läpi, kiitetään yhteisestä juhlapäi-
västä ja käännytään pois piiristä. 

 

Jatkotyöskentelyideoita: 

• Iltapäivällä voidaan vielä jutella holi-juhlasta ryhmän kanssa. Kysellään lasten ajatuksia 
ja kokemuksia siitä ja mitä uutta he juhlan valmistelujen ja sen viettämisen aikana oppivat.  

• Hyvien asioiden paperi kiinnitetään yhdessä ryhmätilan seinälle samoin kuin legenda ja 
siihen liittyvät kuvat sekä mahdolliset juhlan aikana otetut valokuvat. Näin aiheeseen voi-
daan palata myöhemmin ja lapset voivat ottaa siitä ideoita leikkeihinsä. 
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• Voidaan juhlia värien viikkoa, jolloin holi-juhlaan valmistaudutaan erilaisin aktiviteetein 
pitkin viikkoa ja viikko huipentuu värien juhlaan. 

• Lasten ajatuksia, ideoita ja aloitteita seurataan pitkin vuotta ja jos nähdään, että tietyt 
juhlat tai katsomukselliset aiheet siirtyvät lasten leikkeihin, niitä voi ottaa esiin uudelleen 
ja uusista näkökulmista erilaisissa projekteissa.  

 

 

 

 

 

 

Alkuperäinen suunnitelma: Laura Harjukoski, Nea Hellsten, Silja Hotakainen, KaisaHelena Liit ja 
Tiina Lökström.  

 

LIITE: Holi-legenda 

 

Holi-legenda 

Vanhan legendan mukaan kauan sitten Intian alueella eli paha kuningas, jonka nimi oli Hi-
ranyakashyap. Hän hallitsi itsekkäästi ja pakotti jokaista kuningaskuntansa asukasta uskomaan 
ja palvomaan itseään. Hiranyakashyapin ainoa pettymys oli hänen oma poikansa Prahlad. Prah-
lad oli hyvä poika ja Vishnu-jumalan harras kannattaja. Vishnu-jumala on yksi hindulaisuuden 
jumalista, rakkautta ja elämää ylläpitävä jumala. Prahlad ei Vishnun kannattajana suostunut pal-
vomaan isäänsä. Hiranyakashyap yritti kukistaa poikansa Prahladin useilla tavoilla, mutta 
Vihsnu-jumala pelasti hänet jokaisella kerralla. Lopulta paha kuningas pyysi siskoaan Holikaa 
astumaan tuleen Prahladin kanssa. Holika nimittäin omisti viitan, jonka ansiosta hän saattoi kä-
vellä tulen läpi vahingoittumattomana. Holika houkutteli Prahladin mukaansa ja vei tämän kans-
saan tuleen. Holika ei ollut tietoinen, että hänen viittansa suojasi häntä vain, jos hän astui liek-
keihin yksin. Holika tuhoutui. Prahlad, joka lauloi Vishnu-jumalalle koko ajan, palasi tulesta täysin 
vahingoittumattomana pelastuneena uskonsa ja hartautensa ansiosta.  

 

 

 

Linkkejä, materiaaleja ja toimintaideoita: 

• Helinä Rautavaaran museon Holi-oppimateriaali: https://helinamuseo.fi/kouluille/op-
pimateriaalit/vuosi-juhlien/holi/  

• https://www.holifestival.org/  

 

https://helinamuseo.fi/kouluille/oppimateriaalit/vuosi-juhlien/holi/
https://helinamuseo.fi/kouluille/oppimateriaalit/vuosi-juhlien/holi/
https://www.holifestival.org/
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Vappu  
  

  
  
 

 

  
 

 

 

 

  

 

 

 

Vapun vietto kuuluu vahvasti suomalaiseen perinteeseen. Sitä on vietetty Suomessa 1800-
luvulta alkaen. Vapun vietossa yhdistyvät monenlaiset perinteet. Se on kevääntulon juhla, 
työväen- ja ylioppilaiden juhla sekä virallisesti suomalaisen työn päivä ja liputuspäivä. Aikoi-
naan se on kuulunut maatalouden vanhoihin merkkipäiviin. Joissakin paikoissa karja lasket-
tiin valpurina laitumille ja rannikkoseudulla on poltettu juhlatulia, helavalkeita. Vappu sanana 
on peräisin sanasta Walborga, Valpuri. Vappua on vietetty jo keskiajalla 700-luvulla Sak-
sassa eläneen pyhimykseksi julistetun nunna Walborgan muistopäivänä. Suomessa juhlan 
nykyinen luonne ei ole uskonnollinen, vaan vapun juhlinta on iloinen kevään tapah-
tuma. Työväen juhlaksi vappu vakiintui 1800-luvulla Yhdysvalloissa, kun toukokuun 
alussa uusittiin työläisten työsopimukset ja työpaikat. Suomessa vappumarsseilla on pitkät 
perinteet. Lakisääteinen vapaapäivä vapusta tuli Suomessa vuonna 1944.   

Lisätietoja: https://juhlakalenteri.fi/juhla/vappu/ ja https://yle.fi/aihe/artik-
keli/2010/05/17/vappu-15 

 

 

 

https://juhlakalenteri.fi/juhla/vappu/
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2010/05/17/vappu-15
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2010/05/17/vappu-15
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Ikäsuositus: 4–6 v.  

Kesto: yksi tai useampi työskentely  

Tavoite: Tutustutaan vappuun juhlistamalla sitä yhdessä erilaisten vappuperinteiden mukai-
sesti.  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Työskentelyn kulku  

Työskentely voidaan toteuttaa kokonaan yhdessä tai eriyttää osia työskentelyistä pienryhmiin. 
Työskentely voidaan viedä myös esimerkiksi vanhainkotiin tai palvelutaloon, jossa lapset ja van-
hukset tutustuvat yhdessä vapun perinteisiin. Vanhuksia voidaan pyytää jakamaan lapsille omia 
vappumuistojaan ja vapunviettotraditioita omasta lapsuudestaan. 

   

1. Aloituskeskustelu  

Aluksi lasten kanssa keskustellaan yhteisesti siitä, mitä ajatuksia sana vappu herättää lapsissa. 
Käydään läpi vapun historiaa ja juhlan erilaisia perinteitä.  

 

2. Vappukulkue 

Jatketaan yhteisellä karnevaalikulkueella. Kaikille lapsille jaetaan huivit tai vappuviuhkat. Osa 
lapsista saa tamburiinit tai muut rytmisoittimet, joilla antaa rytmiä kulkueelle. Yhteinen marssi ku-
vastaa vappumarssiperinnettä. Marssitaan ryhmätilassa jonomuodostelmassa. Lapsilla on kä-
dessään huivi tai vappuviuhkat, joita huiskuttavat samalla. Karnevaalikulkue voidaan viedä myös 

Tarvikkeet ja ennakkovalmistelut: 

• värikkäitä huiveja tai vappuviuhkoja kaikille työskentelyyn osallistuville lapsille 
• tamburiineja ja muita rytmisoittimia, esim. kapuloita  
• kevät- ja vappulauluja, marssimusiikkia 
• ilmapalloja ja serpentiiniä  
• munakello 
• maalarinteippiä serpentiinin puhalluskilpailuun ja nimien merkitsemiseen kennoihin  
• munakennoja, multaa, auringonkukan tai muiden kukkien siemeniä 
• kastelukannu ja vettä 
• suojaliinat askartelu- ja istutuspöytiin  
• aikakauslehtiä, värikkäitä papereita, pitkää narua, liimaa, saksia ja kyniä   
• simaa, munkkeja ja tippaleipiä  
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päiväkodin muihin tiloihin, ulos pihalle tai lähiympäristöön ilahduttamaan lähiyhteisöä. Mukana 
rytmisoittimet antamassa rytmiä marssille. Marssia voi rytmittää myös erilaisilla marssilauluilla ja 
marssimusiikilla.  

 

3. Pistetyöskentely 

Vappukulkueen jälkeen jakaannutaan pistetyöskentelyyn. Työskentely voidaan toteuttaa myös 
useamman päivän aikana, jolloin työskentelyt jaetaan eri päiville. Pistetyöskentelyyn voi puoles-
taan valita alla olevista ideoista kaikkein soveltuvimmiksi katsotut.  

 

Ryhmä 1: Musiikkihetki 

Tutustutaan yhdessä erilaisiin kevät- ja vappulauluihin tai marssimusiikkiin. Valitaan kuunnel-
luista kappaleista yhdessä yksi tai useampi, jota harjoitellaan enemmän laulaen ja soittaen.  

 

Ryhmä 2: Vappuleikit  

Aikapommi: Aikuinen piilottaa tilaan munakellon ja laittaa siihen 30 sekuntia aikaa. Lasten tulee 
löytää munakello ennen kuin se pärähtää soimaan. Pelataan peliä kolme kierrosta. Se, joka löy-
tää munakellon ennen kuin se alkaa soimaan, saa piilottaa kellon seuraavaksi. Jos kello ehtii 
soida ennen löytämistä, opettaja piilottaa sen uudelleen.  

Serpentiinin puhalluskilpailu: Lapset seisovat viivan takana. Kaikilla lapsilla on rulla serpentiiniä 
ja he puhaltavat serpentiinin mahdollisimman kauas. Lattiaan merkitään teipillä, kuka pääsi pi-
simmälle. Seuraava ryhmä voi kokeilla pääseekö vielä pidemmälle.  

 

Ryhmä 3: Kylväminen  

Keskustellaan lasten kanssa maatalouskulttuuriin kuuluneista vappuperinteistä. Joissakin pai-
koissa karja laskettiin laitumelle valpurina ja Pohjanmaalla lapset juoksentelivat lehmänkellot 
kaulassa karjaonnea toivottamassa. Kylvötyöt alkavat pelloilla. Rannikkoseudulla taas on pol-
tettu juhlatulia, joiden yhteydessä tanssittiin, juotiin simaa ja pidettiin hauskaa.   

Istutetaan lasten kanssa munakennoon siemeniä. Laitetaan multaa munakennoon ja istutetaan 
auringonkukansiemeniä kasvamaan ja kastellaan. Istutetut kukat voidaan antaa esimerkiksi äi-
tienpäivälahjaksi ja askarrella niihin kukkaruukut myöhemmin.  
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Ryhmä 4: Vahvuusviirinauha 

Viirinauhan askarteluun otetaan mukaan ryhmän vahvuuksien esilletuominen.  

Aluksi jutellaan lasten kanssa ryhmän vahvuuksista (esimerkiksi missä olemme hyviä, taitavia, 
miten huomioimme muut). Leikataan aikakaus- tai sanomalehdistä viirin lippuja. Kirjoitetaan pa-
perille jokin ryhmän vahvuus tai asia, missä ryhmä on hyvä. Paperi liimataan viiriin ja liima-
taan se kiinni nauhaan. Vähitellen rakentuu ryhmän yhteinen vahvuusviirinauha. Luetaan vah-
vuudet ääneen ja ripustetaan viiri ryhmätilaan.  

  

4. Loppukaronkka 

Kokoonnutaan yhteen nauttimaan simasta, munkeista, tippaleivistä tai muista vappuherkuista. 
Vahvuusviiri laitetaan kattoon roikkumaan ja koristellaan tila serpentiineillä ja ilmapalloilla. Lapset 
voivat leikkiä ilmapalloilla tilassa vapaasti. Karonkka voidaan toteuttaa myös koko päiväkodin 
yhteisenä tapahtumana.  

Yhteislauluna voidaan laulaa tai muuten kuunnella aiemmalla musiikkihetkellä valittua tai valittuja 
kappaleita. Lopuksi voidaan tanssia yhdessä.   

  

 

 

 

 

 

  

  

  

 

Alkuperäinen suunnitelma: Mari Frilund, Emilia Friman, Leena Kataja ja Jenna Katajainen.  
Kuva: pixabay  

  

  

Kirja- ja toimintavinkkejä: 

• Pekka Töpöhäntä -sarjasta vappuaiheinen kertomus 
• Aprillia! Lasten karnevaalikirja (Lasten parhaat kirjat 1996) 

 

Vappuun liittyviä lauluja ja musiikkia:   

• Lauluvuosi-kirjasta keväisiä lauluja (Lasten Keskus 2016), esim. Kesä alkaa tästä   
• Rullaati, rullaati  
• Vivaldin vuodenajat: osa Kevät  
• Marssimusiikkia ja marssilauluja  
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Saamelaisten kansallispäivä  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saamelaisten kansallispäivää vietetään 6.2. Saamelaiset ovat Suomen ja EU:n ainoa al-
kuperäiskansa. Heillä on oma kansallispäivä, oma lippu ja oma laulu. Saamelaisten kan-
sallispäivä voi vahvistaa saamelaisten lasten identiteettiä ja antaa muille tilaisuuden tutus-
tua saamelaisuuteen ja saamen kieliin. Saamelaisten kansallispäivän viettoon vaikuttaa, 
missä päin Suomea päiväkoti sijaitsee ja onko lapsiryhmässä tai päiväkodissa saamelaisia 
lapsia tai työntekijöitä. Saamelaisten kansallispäivään tutustuttaessa on tärkeää muistaa 
kulttuurisensitiivisyys ja aitous. Annetaan saamelaisten asiantuntijoiden kertoa kulttuuris-
taan. Suomalaisten tekemissä lauluissa, saduissa ja tarinoissa, jotka kertovat saamelai-
sista, voi olla tarpeetonta eksotisointia tai asiavirheitä. Aikuisten on tärkeä kiinnittää huo-
miota siihen, ettei saamelaisuutta tai siihen liittyviä kulttuurisia traditioita ja perinteitä ekso-
tisoida liikaa. 

Lisätietoja Juhlakalenterista: https://juhlakalenteri.fi/juhla/saamelaisten-paiva-sami-albmot-
beaivi/ ja https://juhlakalenteri.fi/saamelaisten-kansallispaiva/ sekä teoksesta Lasten oma 
vuosikirja (Lasten Keskus 2014) s. 25–28.    

Aikuisille luettavaksi Helga Westin artikkeli Ristin ja rummun kipeä historia: Saamelaisten 
kristillistämisen tapa taustana kirkollisille sovintoprosesseille: https://blogs.helsinki.fi/uskal-
lus-hanke/saamelaiset-ja-sovinto/  

 

 

 

 

https://juhlakalenteri.fi/juhla/saamelaisten-paiva-sami-albmotbeaivi/
https://juhlakalenteri.fi/juhla/saamelaisten-paiva-sami-albmotbeaivi/
https://juhlakalenteri.fi/saamelaisten-kansallispaiva/
https://blogs.helsinki.fi/uskallus-hanke/saamelaiset-ja-sovinto/
https://blogs.helsinki.fi/uskallus-hanke/saamelaiset-ja-sovinto/
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Ikäsuositus: 3–6v. 

Kesto: yksi työskentely 

Tavoite: Tarjotaan lapsille kokemuksia ja tietoa saamelaisuudesta draaman, musiikin, liikun-
nan ja osallisuuden keinoin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarvikkeet: 

• esteetön ympäristö, esimerkiksi liikuntasali, jouluvalot (revontulet)  
• käsinukke tai paperinukke  
• kartta, jossa näkyy koko Saamenmaa 
• kuvia Saamen lipusta, revontulista, saamenpuvuista, poroista ym. 
• saamenkielistä kirkkomusiikkia, esimerkiksi pohjoissaamenkielistä virsilaulua You-

Tubesta tai cd-levyltä Čále, Jesus, iežat gova (Anna Näkkäläjärvi-Länsman & 
Raimo Paaso, Oulun hiippakunta 2021).  

• eri värisiä huiveja ja pussi  
• Revontulitanssi-laulu (säv. Soili Perkiö, san. Hannele Huovi, löytyy cd-levyltä Karva-

korvan laulupurkki)  
• Lapin taikaa -laulu (Lasten oma lauluvuosi, Lasten Keskus 2016, s. 16.) 
• saamelainen kertomus (esimerkiksi Akanidi, Auringon tytär teoksesta Lasten oma 

vuosikirja, Lasten Keskus 2017, s. 26.) 
• suuri kehärumpu  
• saamelaista musiikkia (YouTubesta tai pohjoissaamen vieraan kielen sähköisestä 

oppikirjasta Gea 1, kappaleesta 2, s. 19: https://iioppi.fi/Saame/Gea/1/ ) Etsittäessä 
musiikkia on hyvä varmistaa, että kyseessä on varmasti saamelainen artisti. Jos ha-
kee leu´dd, livđe tai luohti -sanoilla, löytää aitoa musiikkia. Esimerkkejä Youtubesta 
löytyvistä saamelaisista musiikkivideoista löydät tämän työskentelysuunnitelman lo-
pusta vaaleanpunaisesta infolaatikosta. 

Ennakkoon:  

• Käsitellään lasten kanssa etukäteen revontulia ja värejä (voidaan katsoa kuvia ja vi-
deoita revontulista).  

• Opetellaan laulu Lapin taikaa (Lasten oma lauluvuosi, Lasten Keskus 2017) 

Lisätietoa lapsiryhmän aikuiselle saamelaisuudesta ja saamelaisten kansallispäi-
västä: 

• http://sanosesaameksi.yle.fi/pikaopas-saamelaiskulttuuriin/  
• https://www.oktavuohta.com/     
• Lasten oma vuosikirja (Lasten Keskus 2017), s. 25–28. 
• Katso myös linkkivinkit tämän työskentelysuunnitelman lopussa. 

 

https://iioppi.fi/Saame/Gea/1/
http://sanosesaameksi.yle.fi/pikaopas-saamelaiskulttuuriin/
https://www.oktavuohta.com/
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Työskentelyn kulku 

 

1. Aloitus ja Ánetin/Áilun tapaaminen (käsinukke) 

Lapset tulevat huoneeseen, jossa tunnelman luominen tapahtuu musiikin ja hämärän valaistuk-
sen avulla. Jouluvalot muodostavat revontulet. Aikuinen kyselee aluksi, ovatko lapset kuul-
leet saamelaisuudesta ja mitä ajatuksia heille herää siitä.  

Aikuinen esittelee käsinuken/nuken, joka esittää saamelaista lasta. Nuken nimi voi olla esimer-
kiksi Ánet/Áilu. Ánet/Áilu kertoo lapsen näkökulmasta, millaista on saamelaisuus ja mitä hei-
dän kulttuuriinsa kuuluu. Ánet/Áilu-nukke näyttää kartasta, missä on Saamen maa ja näyttää ku-
via Saamen lipusta, saamenpuvuista, poroista jne. Kerrotaan Saamen lipun symboliikasta. Lap-
set saavat kysyä kysymyksiä. 

Ánet/Áilu kertoo, millaiset asiat ovat monille saamelaisille tärkeitä ja pyhiä. (Esimerkiksi luonto, 
maa, porot, eläimet, joiku, oma lippu, pyhät paikat luonnossa jne.) Ánet/Áilu kertoo, että moni 
saamelainen kuuluu luterilaiseen tai ortodoksiseen kirkkoon ja näyttää havainnollistavia ku-
via/esineitä myös kirkoista. Marianpäivä on kirkkoon kuuluville saamelaisille tärkeä. Voidaan 
kuunnella saamenkielistä kirkkomusiikkia, esimerkiksi luterilaisesta perinteestä pohjoissaamen-
kielistä virsilaulua cd-levyltä Čále, Jesus, iežat gova (Anna Näkkäläjärvi-Länsman & Raimo 
Paaso, Oulun hiippakunta 2021) tai YouTubesta cd-levyn nimellä haettuna (virsilevyn julkista-
mistilaisuuden laulua). 

Ánet/Áilu opettaa myös tervehdyksiä ja viikonpäivät pohjoissaameksi:  

• Buorre iđit! (’puorre idiht’) = Hyvää huomenta! 
• Buorre beaivi! (’puorre peaivi’) = Hyvää päivää! 
• Ipmel atti! (’ipmel atti’) = vastaus edelliseen: Jumala antakoon (hyvän päivän). Pohditaan 

lasten kanssa, miksiköhän vastauksena on tämä. 
• vahkku = viikko 
• mánnodat/vuossárga = maanantai 
• disdat/maŋŋebárga = tiistai 
• gaskavahkku = keskiviikko 
• duorasdat = torstai 
• bearjadat = perjantai 
• lávvordat = lauantai 
• sotnabeaivi = sunnuntai 

Lähde: juhlakalenteri.fi. Lisää tervehdyksiä ja fraaseja: http://sanosesaameksi.yle.fi 

 

 

http://sanosesaameksi.yle.fi/
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2. Revontulitanssi  

Aikuinen antaa lasten valita itselleen mieluisan värisen huivin pussukasta (tai huivi molempiin 
käsiin, jos huiveja riittää). Huivi kuvastaa revontulta. Aikuinen näyttää mallia huivin heilutuksesta 
ja rohkaisee lapsia tanssimaan musiikin tahtiin huivin kanssa. Musiikkina Revontulitanssi (säv. 
Soili Perkiö, san. Hannele Huovi) löytyy cd-levyltä Karvakorvan laulupurkki. 

 

3. Rumpu 

Ánet/Áilu kutsuu lapset takaisin piiriin. Keskellä piiriä on suuri rumpu ja sitä saa tulla kokeile-
maan. Rumpu kuvastaa saamelaisen kulttuurin perinnettä. Lauletaan laulua, joka on harjoiteltu 
aiemmin (Lapin taikaa).  

 

4. Musiikkia ja kertomus 

Ánet/Áilu kertoo lyhyesti saamelaismusiikista. Saamelaismusiikin juuret ovat syvällä perinteisissä 
saamelaisissa vokaalimusiikkilajeissa, joita ovat kolttasaamelainen leu’dd, inarinsaamelainen 
livđe ja pohjoissaamenkielinen luohti. 

Ánet/Áilu pyytää lapsia menemään makuulle ja laittamaan silmät kiinni. Kuunnellaan joikua. Sen 
avulla lapsen pääsevät tutustumaan saamelaiseen musiikkiin ja virittäytymään kohta kuultavaan 
saamelaiseen kertomukseen.  

Luetaan kertomus. Kertomus voidaan lukea myös päivälevolla. 

 

5. Loppukeskustelu 

Lapset saavat kertoa, mikä oli kivaa ja mitä jäi erityisesti mieleen saamelaisuudesta.  

  

Jatkotyöskentelyideoita 

• Luetaan päivälevolla saamelainen kertomus (ks. kirjavinkit) 
• Iltapäivällä voidaan värittää tai askarrella saamenpukuja (esimerkiksi valmiin mallin päälle 

huopakankaasta, helmistä ja langasta) tai Saamen lippuja. 
• Kutsutaan päiväkodille saamelainen vierailija tai vieraillaan saamelaisten kansallispäivän 

juhlallisuuksissa 
• Vieraillaan saamelaismuseo Siidan nettisivuilla ja lastensivustolla 
• Katsotaan Yle Areenasta jokin saamenkielinen lastenohjelma (Unna Junná) ja keskustel-

laan siitä 
• Kuunnellaan Inger-Mari Aikion lastenmusiikkia inarinsaameksi esimerkiksi Spotifyssä 
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• askarrellaan poroja (oksia luonnosta sarviksi) 

 

Materiaalia jatkotyöskentelyihin 

• Väritystehtäviä ja muita tehtäviä:  
o saamenpuku ja Saamen lippu: 

 https://www.oktavuohta.com/opetusmateriaali-saamen-puku  
 https://www.oktavuohta.com/opetusmateriaali-saamen-lippu  

• Askarteluja esim. http://www.kuati.fi/fi/askartelu-ja-pelit/askarteluohjeet.php  
• Musiikkia ja lauluja, esim. paljon onnea vaan inarinsaameksi, levyraati ym.: 

https://www.oktavuohta.com/opetusmateriaalia-musiikki  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kirjavinkkejä: 

• Lilli, vaari ja revontulet (Elin Marakatt, NDIO Kultur & kommunikation 2020) 
• Onni-pojan talviseikkailu (Sanna Pelliccioni, Minerva 2018) 
• Petra ja revontulet (Dramaforum 2008) (Huom! Kirjassa Petralla on päässään saa-

melaisen miesten/pojan lakki, jota tytöt eivät käytä. Tämä on hyvä huomioida ja ker-
toa. Saamelaiset eivät käytä ”neljän tuulen lakki” -termiä, vaan puhutaan miesten/po-
jan lakista.) 

• Halstamojängän noita (Rauna Paadar-Leivo, Davvi Girji 1990) 
• Ahkupiebmu (Marjatta Palismaa, Kustannusosakeyhtiö Otava 1970) 
• Tyttö joka muuttui kultaiseksi koskeloksi (Annukka ja Samuli Aikio, WSOY 1982) 
• Kautokeinon lapset (Bodil Hagbrink, Kirjayhtymä 1978) 
• Kautokeinon Marit-Inga (Bodil Hagbrink, Weilin + Göös 1985) 

 

Tietopaketit saamelaisuudesta: 

• Saamelaisen erikoiskirjaston Bumbá-tietopaketit: http://virtualafierbmi.fi/bumba.html 
Tietopaketin voi tilata päiväkoteihin ja kouluihin osoitteesta: kirjasto.lappi-osasto@ro-
vaniemi.fi 

 

https://www.oktavuohta.com/opetusmateriaali-saamen-puku
https://www.oktavuohta.com/opetusmateriaali-saamen-lippu
http://www.kuati.fi/fi/askartelu-ja-pelit/askarteluohjeet.php
https://www.oktavuohta.com/opetusmateriaalia-musiikki
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Linkkejä: 

• Saamelaistietoa ja opetusmateriaaleja: https://www.oktavuohta.com/, 
https://www.samediggi.fi/saamelaiset-info/ ja 
https://miisearvi.wordpress.com/diedut-tietoa/  

• Saamelaismuseo Siidan lastensivusto Staalon ja maahisten maa: http://www.sami-
museum.fi/maahisweb/suomi/tarinat.html  

• Saamelaiskäräjien ylläpitämä saamenkielinen varhaiskasvatusmateriaalipankki 
www.kuati.fi,  josta löytyy mm. askarteluohjeita: http://www.kuati.fi/fi/askartelu-ja-pe-
lit/askarteluohjeet.php  

• Saamelaiset lastenohjelmat Binnabánnaš já Unna Junná Yle Areenassa 

 

Saamelainen musiikki:  

YouTubesta löydät saamelaista musiikkia (joiku/luohti/livde) seuraavilla tiedoilla ja hakusa-
noilla. 

Perinteinen luohti/joiku:  

• Johan Ivvar Gaup - Sámi Grand Prix 2016 (kohdasta 1:00) 

Perinteinen luohti eli joiku ilman soittimia. Perinteisesti saamelaisilla ei ole ollut inst-
rumentteja. Rumpuja kyllä, mutta niiden soitosta ei ole juurikaan jäljellä perinnetie-
toa. Tämä joiku on taltioitu Kautokeinossa pidettävissä jokavuotisissa kilpailuissa, 
joissa on sekä joiku- että modernin laulun kilpailuosiot. Videon alussa kerrotaan ky-
seisestä joikusta pohjoissaameksi ja englanniksi. Kautokeinolainen Johan Ivvár joi-
kaa tässä serkkunsa, joka on auttavainen ihminen. Yleensä joiku “kertoo” läheisestä 
ihmisestä. Varsinaisesti mitään ei kuitenkaan kerrota, koska sanoja joikussa ei juuri-
kaan ole. Joikata voidaan myös vaikkapa hyvä moottorikelkka, kotikylä, juhlapäivä 
tai oma koira. 

• Anna Morottaja: Anna Morottaja performs Livde in the Landscape at the Arctic Bio-
diversity Congress 2018 (Löytyy kirjoittaessa hakukenttään Anna Morottaja)  

Inarilainen Anna Morottaja on tunnettu livđe-laulaja ja musiikkiperinteen elvyttäjä. 
Videolla on monta luontoaiheista livđea ja Anna kertoo niistä hiukan englanniksi. 

• Ánnámáret – Anni Siviä 

Anna Näkkäläjärvi-Länsman on tunnettu saamelaisartisti ja muusikko Nuorgamista 
(alun perin Inarista). Anna joikaa videolla tyttärensä Anni-Siviän. 

 

 

https://www.oktavuohta.com/
https://www.samediggi.fi/saamelaiset-info/
https://miisearvi.wordpress.com/diedut-tietoa/
http://www.samimuseum.fi/maahisweb/suomi/tarinat.html
http://www.samimuseum.fi/maahisweb/suomi/tarinat.html
http://www.kuati.fi/
http://www.kuati.fi/fi/askartelu-ja-pelit/askarteluohjeet.php
http://www.kuati.fi/fi/askartelu-ja-pelit/askarteluohjeet.php
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Alkuperäinen suunnitelma: Marjuska Lapinsalo, Johanna Luukkonen, Ringa Nyberg ja Veikko 
Räty. 

 

 

 

  

Joikua yhdistettynä instrumentteihin/moderniin musiikkiin: 

• Joachim Luohti (Joachims joik) - MIIA 

Artisti Miia joikaa enonsa Joachimin. Videolla näkyy enon liikutus ja ylpeys. Video 
on taltiointi norjalaisesta tv-ohjelmasta. 

• STJERNEKAMP 2018 - JOIK - Ella Marie Hætta Isaksen – Maze 

Ella Marie Hetta Isaksen voitti Norjassa suuren laulukilpailun 2018. Tässä videolla 
hän esittää kilpailussa kuuluisan suomalaisartistin Mari Boinen suositun joiun, mikä 
kertoo Maze-nimisestä kylästä. 

• Sámi Musihkkaakademiija luohti / Sámi Music Academy yoik / Saamelaisen musiik-
kiakatemian joiku 

Tässä joikussa on perinteistä joikua yhdistettynä instrumentteihin ja lauluun. Esiinty-
jät ovat inarin-, koltan- ja pohjoissaamenkielisiä muusikoita. Lauluosuus on koltan-
saamea. Ryhmässä esiintyy Saamen musiikkiakatemian oppilaita ja opettajia. 

• Revontuli-joiku: Ulla Pirttijärvi & Ulda Guovssahasat 

Ulda-yhtyeen video ja Ulla Pirttijärven taidokasta joikua. 

• Maxida Märak - Mimies Jojk 

Ruotsissa kuuluisa saamelainen hiphop-artisti Maxida Märak joikaa siskonsa Mi-
mien. Tähän joikuun on yhdistetty elektroninen tausta. Hyvä esimerkki nuoresta 
saamelaisesta artistista, joka yhdistää perinnettä omaan musiikilliseen genreensä. 
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Romanien kansallispäivä  
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romanien kansallispäivä ja romanit 

Romanien kansallispäivää vietetään 8.4. Yleistyvä ja ”oikeampi” nimitys tälle päivälle on 
kansainvälinen romanipäivä (International Roma Day). 

Romanit ovat etninen, kielellinen ja kulttuurinen vähemmistö. Heillä on oma lippu (viiri) ja 
oma kansallislaulu. Suomen romanikieli on uhanalaisessa asemassa ja viimeisten tutkimus-
ten mukaan sitä puhuu vain noin kolmannes romaneista. Romanikieltä yritetään elvyttää. 

Suomessa on elänyt romaneja jo noin viisisataa vuotta. Nykyisin heitä on Suomessa arviolta 
13 000 – 14 000, joista osa asuu Ruotsissa. Suomen romanit puhuvat pääasiassa suomen 
kieltä ja he ovat Suomen kansalaisia. Suomen romaneilla on vahva kaksoisidentiteetti: he 
kokevat olevansa sekä romaneja että suomalaisia. 

Lisätietoja romanien kansallispäivästä löydät Juhlakalenterin sivuilta https://juhlakalen-
teri.fi/juhla/romanien-paiva-2/, https://juhlakalenteri.fi/juhla/romanien-paiva/ ja https://juhla-
kalenteri.fi/romanien-kansallispaiva/ sekä teoksesta Lasten oma vuosikirja (Lasten Keskus 
2017) s. 64–65. 

 

https://juhlakalenteri.fi/juhla/romanien-paiva-2/
https://juhlakalenteri.fi/juhla/romanien-paiva-2/
https://juhlakalenteri.fi/juhla/romanien-paiva/
https://juhlakalenteri.fi/romanien-kansallispaiva/
https://juhlakalenteri.fi/romanien-kansallispaiva/
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Ikäsuositus: 3–6 v. 

Kesto: yksi tai kaksi työskentelyä 

Tavoite: Tavoitteena on romanikulttuurin esitteleminen ja tutkiminen lapsen tasolla sekä ryhmän 
yhteinen kokemus. Romanikulttuurille ominaista yhteisöllisyyttä ja yhdessä olemista on paino-
tettu työskentelyn suunnittelussa. Työskentely edistää lasten monikulttuurista osaamista sekä 
tukee ryhmässä olevien romanilasten kulttuurista identiteettiä. Lapset opettelevat suhtautumaan 
erilaisiin ihmisiin ja kulttuureihin kunnioittavasti. Työskentelysuunnitelma voi olla osa laajempaa 
kokonaisuutta, jossa varhaiskasvattaja käyttää Kulttuurien juhlakalenteria. Tätä seuraamalla lap-
siryhmä tutustuu laajasti eri katsomuksiin ja vähemmistökulttuureihin kalenterivuoden aikana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarvikkeet ja ennakkovalmistelut:  

• Tarvikkeet lattiakuvaan: sininen kangas, vihreä kangas, punaisia köydenpätkiä 
• kuvia romanien kansanpuvuista 
• keppihevosia 
• rakennetaan ennakkoon teltta suuresta pressusta/kankaasta sekä erilaisista kan-

kaista ja tyynyistä. Paikkana voi olla esimerkiksi jumppasali.  
• Gelem, gelem -laulu ja muuta romanimusiikkia 

(Katso https://dialogikasvatus.fi/gelem-gelem/ Sivuilta löytyy mm. laulun nuotit, per-
kussiosovitus ja suomennos) 

• romaniaiheisia satukirjoja (katso kirjavinkkilista työskentelysuunnitelman lopussa) 
• värityskuvia romanien lipusta (liite), värikyniä, saksia, väripapereita, halutessanne 

puusta tehtyä rimaa lippua varten, jotta lippua voi heilutella 
• arkku/laatikko ja erivärisiä lasihelmiä/kiviä lopetukseen 

Lisätietoa aikuiselle romanilipusta: https://romanit.fi/romanilippu/  

 

Lisätietoa romanikulttuurista aikuisille:  

https://www.oph.fi/fi/opettajille/romanikulttuurin-oppitunnit?fbclid=IwAR0S_dulb5G0En-
PSgIJ0iJ64wm1VN88SNgJ3Q-eRvFeVRQoYqVI-oYIzV6Y.  

Tämän oppimateriaalin avulla lisätään tietoutta romanien historiasta, nykytilanteesta ja kult-
tuurista pääpiirteittäin. Ennakkoluulojen purkamiseksi aiheeseen pyritään luomaan mahdol-
lisimman henkilökohtainen suhde pedagogisin keinoin. Materiaalia voi varhaiskasvatuk-
sessa hyödyntää henkilöstön oman oppimisen tueksi aiheesta ja pohjatiedoksi lasten 
kanssa käytävään työskentelyyn. 

 

https://dialogikasvatus.fi/gelem-gelem/
https://romanit.fi/romanilippu/
https://www.oph.fi/fi/opettajille/romanikulttuurin-oppitunnit?fbclid=IwAR0S_dulb5G0EnPSgIJ0iJ64wm1VN88SNgJ3Q-eRvFeVRQoYqVI-oYIzV6Y
https://www.oph.fi/fi/opettajille/romanikulttuurin-oppitunnit?fbclid=IwAR0S_dulb5G0EnPSgIJ0iJ64wm1VN88SNgJ3Q-eRvFeVRQoYqVI-oYIzV6Y
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Työskentelyn kulku 

 

1. Toimintaan johdattelu: Romanien lippu ja keskustelu 

Lattialla tehtävän lattiakuvan sijaan tämä työskentely tehdään pöydän päällä, sillä lipun laittami-
nen lattiatasoon voidaan joissain tapauksissa tulkita epäkunnioittavana. Asetetaan pöydälle sini-
nen kangas. Aikuinen kysyy lapsilta: ”Mikä on meille kaikille yhteistä, kun katsomme ylös?” (tai-
vas)  

Asetetaan sinisen kankaan viereen vihreä kangas. Aikuinen kysyy: ”Mikä tämä voisi olla?” 
(luonto) 

Muodostetaan punainen kärrynpyörä kankaiden päälle keskelle punaisista köydenpätkistä. Ai-
kuinen kysyy: ”Mikä tämä voisi olla?” (pyörä/kärrynpyörä) 

 

 

Romanien lippu  

 

Kerrotaan, että tänään (8.4.) juhlitaan romanien kansallispäivää (voidaan osoittaa Kulttuurien 
juhlakalenterista) ja siksi teimme lattialle romanien oman lipun. Juhlaa vietetään myös monissa 
muissa maissa, sillä tämä juhlapäivä on kansainvälinen juhla (International Roma Day, yleistyvä 
nimitys tälle päivälle on kansainvälinen romanipäivä). Sininen yläosa kuvastaa taivasta ja vihreä 
alaosa luontoa. Keskellä oleva punainen kärrynpyörä kertoo kansan vaelluksesta. Matkaa tehtiin 
ennen vanhaan esimerkiksi hevoskärryillä. 

Kysellään, mitä lapset tietävät romaneista. Jos ryhmässä on romanilapsi, hän voi kertoa tahto-
essaan jotakin sen jälkeen, kun muut ovat kertoneet ajatuksiaan. Myös perheen äitiä tai isää 
voidaan pyytää kertomaan romanikulttuurista. 
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Aikuinen kertoo romaneista ja heidän historiastaan ikäryhmälle sopivalla tavalla ja näyttää kuvia 
Suomen romanien kansanpuvuista. 

• Romanit ovat vähemmistökansa, jolla on oma kieli, lippu ja kansallispäivä, muttei maata. 
• Suomen kielen lisäksi romaneilla on oma kieli, mutta Suomessa sitä ei puhuta enää kovin 

paljon. Romanilapset voivat saada romanikielen opetusta perusopetuksessa ja varhais-
kasvatuksessa. Aikuisille tarjotaan romanikielen opetusta esimerkiksi Helsingin yliopis-
tossa. Tässä yhteydessä voisi opettaa ryhmälle romaniksi ”Hyvää päivää – Tšihko diives” 
-toivotuksen. 

• Suomessa romaneja on ollut noin 500 vuotta. Nyt Suomessa asuu noin 13 000 – 14 000 
romania (enemmän kuin on asukkaita monissa Suomen pienissä kunnissa ja kylissä)  

• Romaneilla on usein vahva kaksoisidentiteetti: he kokevat olevansa sekä romaneja että 
suomalaisia. 

• Romanien pääuskonto on kristinusko. 
• Romaneille on tärkeää muun muassa vanhempien ihmisten kunnioitus sekä erilaiset puh-

taustavat. 

    

2. Matkanteko 

Monia satoja vuosia suuri osa romaneista on ollut liikkuvaista kansaa. Koska heillä ei ollut vaki-
naista kotia, he kulkivat kylästä toiseen. Ennen vanhaan romanit kulkivat esimerkiksi hevoskär-
ryillä ja yöpyivät teltassa. Nyt lähdetään matkalle! Laitetaan soimaan romanien kansallislaulu 
Gelem, gelem, joka tarkoittaa ”Kuljen, kuljen”. Sen aikana saa ratsastaa keppihevosella tai tehdä 
kärrynpyöriä. Kun musiikki päättyy, siirrytään ”telttaan”. 

 

3. Toimintaan syventyminen: tarina ja keskustelu teltassa 

Kokoonnutaan ”telttaan” ison pressun/kankaan alle. Kerrotaan, että romanit ovat hyvin yhteisöl-
lisiä: jos asutaan yhdessä saman katon alla, kuten teltassa, on tultava hyvin toimeen muiden 
kanssa. Nykyisin romanit asuvat omissa kodeissaan aivan kuten muutkin suomalaiset. Roma-
neilla on oma kulttuuri ja erilaisia tapoja. Erityisesti vanhempien ihmisten kunnioitus ja puhtau-
teen liittyvät tavat ovat tärkeitä. Kaikilla romaniperheillä on oma tapansa suhtautua kulttuuriinsa 
ja toteuttaa kulttuuriin kuuluvia perinteitä. 

Luetaan teltassa romaniaiheinen lastenkirja, esimerkiksi Romaniukin satureppu. Keskustellaan 
yhdessä kirjasta ja sen herättämistä ajatuksista.  
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4. Lopetus: Tunteiden arkku 

Kokoonnutaan tunteiden arkun ympärille. Mietitään yhdessä, mitä tunteita tämä työskentely 
meissä jokaisessa herätti. Jokainen saa vuorollaan käydä laittamassa arkkuun jonkin tunteen, 
minkä koki tämän työskentelyn aikana. Tunnetta ei tarvitse sanoa ääneen, jos ei halua. Apuna 
käytetään esimerkiksi erivärisiä lasihelmiä/kiviä, joista jokainen saa käydä ensin valitsemassa 
omaa tunnettaan kuvaavan lasihelmen/kiven ja sitten laittamassa sen arkkuun.  

Tunteiden arkku toimii samaan aikaan arviointikeinona ja mahdollistaa myös tunteen jättämisen 
taakseen, ellei halua sen jatkuvan. 

 

 

 

 

Jatkotyöskentelyideoita: 

• Teltta ja keppihevoset jäävät lasten käyttöön oppimisympäristöön ja ovat lasten leikeissä 
käytössä. 

• Teltan jälkeen tarjotaan mahdollisuutta tehdä romanien lippu. Annetaan lasten valita hei-
dän vireystilansa ja mielenkiintonsa mukaan. Lippuja voi tehdä monella tavalla taitotason 
mukaan, esimerkiksi värityskuva, lipun tekeminen itse tai lipun leikkaaminen. 

• Askarrellaan romaninaisten pukuja kauniista kankaista ja paljeteista valmiin pohjan 
päälle. Pukukuvia ja tietoa puvuista löytyy Googlen kuvahaulla sekä Kansallismuseon 
sivuilta https://www.kansallismuseo.fi/fi/kuukauden-esineet/2007/romaninaisen-puku 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkuperäinen suunnitelma: Ayda Jodayri Hashemizadeh, Eliz Häkkinen, Juuso Hämäläinen ja 
Ellimari Roth. 

Kirja-, musiikki- ja linkkivinkkejä: 

• Minne matka, Yökettu? (Pieni Karhu 2011) 
• Mitä sait säkkiisi, Yökettu? (Pieni Karhu 2009) 
• Romaniukin satureppu (Romano Missio 2001) 
• Kulje kanssamme: Suomen romanien historiaa lapsille (Opetushallitus 2019) 
• Romanit: https://romanit.fi/  
• Romanien kansallislaulu Gelem gelem: https://dialogikasvatus.fi/gelem-gelem/  
• Lasten oma vuosikirja (Lasten Keskus 2017) s. 64–65. 

 

Vinkki: Tunteiden arkku ja kulttuurien juhlakalenteri 

Toimintakauden alussa voidaan esitellä lapsille Kulttuu-
rien juhlakalenteri ja jokin yhteinen rituaali jokaisen juh-
lan lopetukseen, esimerkiksi Tunteiden arkku, johon jo-
kainen saa asettaa kokemansa tunteen.  

 

https://www.kansallismuseo.fi/fi/kuukauden-esineet/2007/romaninaisen-puku
https://romanit.fi/
https://dialogikasvatus.fi/gelem-gelem/




 Monikatsomukselliset oppimiset tilat varhaiskasvatuksessa


	Esipuhe
	Katsomuskasvatuksen pedagogiikka –  analyyttista pohdintaa materiaalista
	Johdanto
	Materiaalin käyttö
	Katsomuskasvatuksen keskeiset periaatteet ja toimintatavat
	Katsomuskasvatuksen suunnittelu, pedagoginen  dokumentointi ja arviointi
	Kirjallisuutta
	Linkkejä ja materiaaleja

	Työskentelysuunnitelmat
	1. Ystävyys ja toisten huomioiminen
	Kultainen sääntö ja kristillinen kertomus  laupiaasta samarialaisesta
	1. Aloitus: Palapelin palojen etsiminen ja kokoaminen
	2. Kultainen sääntö ja symbolit
	3. Esitellään Raamattua ja Koraania lapsille
	4. Kertomus Laupiaasta samarialaisesta ja keskustelu
	5. Kokemuksia auttamisesta ja avun saamisesta
	6. Lopetus
	Jatkotyöskentelyideoita:

	Kultainen sääntö -lattiakuva
	1. Aloitus: Hedelmäsalaatti-leikki
	2. Lattiakuvan rakentaminen alkaa
	4. Lattiakuvan rakentaminen jatkuu
	5. Pallohieronta
	7. Kultainen sääntö ja keskustelu

	Lapsen oikeudet: Lapsen oikeus kuulua  ryhmään ja saada kavereita
	Nooan arkki – Kolmen uskonnon yhteinen  kertomus
	1. Aloitus
	2. Leikkivarjo
	3. Kertomus Nooasta
	4. Arkin rakennus
	6. Lopetus
	Jatkotyöskentelyideoita:

	Islamilainen kertomus Itkevä kameli
	1. Alkupiiri
	Aikuinen johdattelee esitettävään kertomukseen:
	2. Kiipeily tai tasapainorata
	3. Kertomus
	4. Pohdintaa, pantomiimia ja itseilmaisua
	5. Tunnepiirtäminen
	6. Piirustusten esittely ja keskustelu
	7. Loppukeskustelu
	Jatkotyöskentelyideoita:
	LIITE: Islamilainen kertomus Itkevä kameli
	Itkevä kameli

	Islamilainen kertomus Linnunpoikaset
	1. Aloitus: Karttapallon tutkiminen ja matka aikakoneella menneisyyteen
	2. Kertomus
	3. Aikamatka takaisin nykyhetkeen
	4. Janatyöskentely ja pohdinta
	5. Lopetus
	Jatkotyöskentelyideoita:
	LIITE: Islamilainen kertomus Linnunpoikaset

	Buddhan ajatus kohtuullisuudesta
	1. Aloitus
	2. Köysileikki
	3. Lattiakuvan rakentaminen alkaa: sari ja patsaat
	4. Kertomus alkaa
	Keskustellaan:
	6. Kertomus jatkuu
	Keskustellaan:
	7. Kultainen keskitie
	8. Mietiskely ja lopetus
	Jatkotyöskentelyideoita:


	2. Ihme
	Hanukka
	1. Aloitus ja leikki
	2. Pöytäteatteriesitys - Tarina ihmeestä
	3. Keskustelu
	Jatkotyöskentelyideoita:

	Kristillinen kertomus Viisi leipää ja kaksi kalaa
	1. Aloitus
	2. Laululeikki
	3. Kertomus
	Kalastamassa (verkkoleikki)
	Pienet eväät
	Ihme
	5. Yhteisen helminauhan teko ja keskustelu
	6. Lopetus:
	Jatkotyöskentelyideoita:

	Loppiainen ja joulu

	3. Maailman synty ja avaruus
	Maailman synnyt eri katsomusten ja  kulttuuriperinteiden mukaan
	1. Alkuleikki: maailman rakennus
	2. Johdatus päivän aiheeseen
	3. Lattiakuva
	1. Alkuleikki: maailman rakennus (ks. 1. päivän suunnitelma)
	2. Kertomus tieteellisestä maailmansynnystä
	4. Eläinjooga
	1. Alkuleikki: maailman rakennus (ks. 1. päivän suunnitelma)
	1. Alkuleikki: maailman rakennus (ks. 1. päivän suunnitelma)
	Loppukeskustelu, kun kaikki 4 työskentelyä on käyty läpi:
	Jatkotyöskentelyideoita:

	Maailman synty -myytit (Kalevala ja Raamattu)
	1. Alkukeskustelu
	2. Alkuleikki: nousuvesi
	3. Pimeys
	4. Jako kahteen ryhmään
	5. Lattiakuva ryhmissä
	Kalevalainen lattiakuva:
	Lattiakuva Raamatun mukaan:
	6. Lattiakuvien vertailu ja keskustelu maailman synnyistä
	9. Loppulaulu


	4. Vesi
	Vesi ja kaste
	1. Aloitus: Vauvakuvat
	2. Lasten nimet ja juhlat
	3. Aistityöskentely
	4. Nuken kasteleikki ja nimen kirjoitus

	Vesi ja pyhän käsite
	1. Ajatuksia vedestä
	3. Kala pulassa
	4. Vesi ja puhtaus
	Vaihtoehtoja lopetukseen:
	Vaihtoehto 1:


	5. Syntymä
	Lapsen juhlat: nimenanto ja kaste
	2. Tervehdysleikki:
	3. Lattiakuva: oman etunimen kirjaimen teko
	4. Kaste
	5. Leikitään kastejuhlaleikkiä
	6. Nimenanto eri katsomuksissa

	Vesak - Buddhan syntymäjuhla
	1. Siddharta Gautama syntyy
	2. Mielikuvitusmatka prinssin kotikaupunkiin
	7. Lopetus
	Jatkotyöskentelyidea:


	6. Suru ja kuolema
	Pyhäinpäivä
	1. Aloitus

	Halloween, pyhäinpäivä ja meksikolainen  kuolleiden päivä
	Kekri
	1. Aloitus: Aistiharjoitus
	2. Tietoa kekristä ja kekripukkinaamareiden askartelu
	3. Kekrileikki
	Jatkotyöskentelyidea:


	7. Uusivuosi
	Venäläinen uusivuosi
	Diwali-juhla
	Kiinalainen uusivuosi
	Uudenvuoden juhlat eri maissa
	2. Suomi
	3. Venäjä
	4. Kiina
	5. Intia
	Jatkotyöskentelyideoita:

	Diwali
	1. Aloitus ja tietoa diwalista
	2. Alkulämmittely
	3. Tarina
	4. Muovaillaan diya-koristeet savesta
	6. Loppuleikki: Ilotulitus
	Jatkotyöskentelyideoita:

	Kiinalainen uusivuosi
	1. Aloitus
	2. Tarina
	3. Oma kiinalainen horoskooppi
	5. Onnen julisteen maalaaminen ja ihailupiiri
	6. Lopetus: lohikäärmetanssi
	Jatkotyöskentelyideoita:

	Songkran
	1. Aamupiiri
	2. Vesileikit ulkona
	Toimintapisteet
	Vedenryöstö-leikki
	Vesisota


	8. Juhlia ja pyhäpäiviä
	Pyhäpäivä ja lepopäivä
	1. Pöytäteatteri ja aistityöskentely
	2. Loppukeskustelu ja -rentoutus

	Laskiainen ja paasto sekä pääsiäinen
	1. Nuken esittely
	2. Loruttelu
	3. Laskiaisruokia
	4. Paastonaika
	5. Lopetus

	Ramadan ja id al-Fitr
	1. Lattiakuva
	Lattiakuvan tarina:
	2. Väritys- ja kalligrafiatehtävä
	3. Lyhtyjen kokoaminen / askarteleminen
	Kaikille yhteinen lopetus toimintapisteiden jälkeen:

	Purim
	Holi - värien juhla
	2. Nuotion rakennus

	Vappu
	Saamelaisten kansallispäivä
	1. Aloitus ja Ánetin/Áilun tapaaminen (käsinukke)

	Romanien kansallispäivä
	4. Lopetus: Tunteiden arkku
	Jatkotyöskentelyideoita:



	Tarvikkeet ja ennakkovalmistelut:
	Ystävyyttä käsitteleviä lauluja:
	Kirjavinkkejä:
	Tarvikkeet ja ennakkovalmistelut:
	Kirjavinkkejä:
	Tarvikkeet ja ennakkovalmistelut:
	Tarvikkeet ja ennakkovalmistelut:
	Kirja- ja materiaalivinkkejä:
	Tarvikkeet ja ennakkovalmistelut:
	Pöytäteatterin tarvikkeet:
	Tarvikkeet jatkotyöskentelyihin:
	Tutkimus:
	Öljymarmorointi:
	Tarvikkeet ja ennakkovalmistelut:
	Tarvikkeet ja esivalmistelut:
	Tarvikkeet:
	Tarvikkeet ja ennakkovalmistelut:
	Tarvikkeet ja ennakkovalmistelut:
	Kaste
	Tarvikkeet ja ennakkovalmistelut:
	Etukäteistehtävä kotiin:
	Kirjavinkkejä:
	Tilan valmistelu:
	Lisätietoa Loy Krathong -festivaalista
	Vinkki
	Tarvikkeet ja ennakkovalmistelut:
	Kirjavinkkejä:
	Kirja- ja linkkivinkkejä:
	Tarvikkeet ja ennakkovalmistelut:
	Kirjavinkkejä:
	Kirja-, musiikki- ja linkkivinkkejä:
	Blank Page

