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TIIVISTELMÄ 

"Lintu emon siiven alla”: kirkkotilassa toteutettava vauvamusiikkitoiminta 
Suomen ja Tanskan evankelisluterilaisissa kirkoissa  
 
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan pikkulapsiperheille suunnattua kasvatus-
toimintaa Suomen ja Tanskan evankelisluterilaisissa kirkoissa. Tehtävänä on 
tutkia, miten spiritualiteettia tuetaan ja kristillistä traditiota välitetään kirkon 
varhaiskasvatustoiminnassa, erityisesti kirkkotilassa toteutettavassa vauva-
musiikkitoiminnassa. 

Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä ovat teoriat pienen lapsen spiri-
tualiteetista ja uskonnollisuudesta sekä varhaisen uskonnon oppimisen tar-
kastelu erityisesti sosiokulttuurisesta näkökulmasta. Laadullinen aineisto on 
kerätty havainnoimalla, videoimalla ja haastattelemalla Tanskassa 2012 ja 
Suomessa 2016. Aineiston analyysissa on sovellettu interaktioanalyysia ja si-
sällönanalyysia. Väitöskirjan nimi on lainaus Lina Sandell-Bergin virrestä 
”Kun on turva Jumalassa”. Virttä laulettiin tutkitussa vauvamusiikkitoimin-
nassa sekä Suomessa että Tanskassa. 

Tässä artikkeliväitöskirjassa alkuperäisjulkaisujen näkökulmat luovat teo-
riaa varhaisiän uskontokasvatuksesta uskonnollisen yhteisön kontekstissa. 
Varhaisiän uskontokasvatukseen kuuluvat: 1) rituaalikasvatus, 2) spirituali-
teettikasvatus ja 3) kulttuuriperintökasvatus. Nämä kolme ovat päällekkäisiä 
ja toteutuvat usein samanaikaisesti. Spiritualiteettia pidetään synnynnäisenä, 
kun taas uskonto opitaan ympäröivästä kulttuurista.  Keskeistä on vuorovai-
kutus sekä ihmisten välillä että suhteessa materiaaliseen ja kulttuuriseen ym-
päristöön. Vuorovaikutus tukee spiritualiteettia ja tutustuttaa uskonnolliseen 
kieleen jo vauvaikäisiä ja heidän vanhempiaan. Enkulturaatio musiikkiin, kie-
leen ja kulttuuriin alkaa jo ennen syntymää.  

Aikaisemmassa tutkimuskirjallisuudessa on korostettu äidin ja lapsen vä-
listä varhaista vuorovaikutusta uskonnollisen ja spirituaalisen kehityksen kan-
nalta. Tämä tutkimus osoittaa, että sen lisäksi voidaan rakentaa ohjattuja vuo-
rovaikutusaktiviteetteja muiden ihmisten ja uskonnollisen tilan ja musiikin 
kanssa jo varhaislapsuudessa. Vauvaiän rituaalit voidaan nähdä kokonaisval-
taisemmin – ei vain turvallisuutta tuovina rutiineina vaan mahdollisuutena 
tarjota jo vauvalle ikätasoon soveltuen osallisuutta uskonnollisesta kulttuuri-
perinnöstä. 

Kirkkotilassa toteutettavan vauvamusiikkitoiminnan tarkastelusta nousee 
esille ulottuvuuksia, jotka voivat soveltua laajemminkin kirkon varhaiskasva-
tustoiminnan lähtökohdiksi. Ulottuvuuksia ovat vuorovaikutuksellisuus, mu-
siikillisuus, kokemuksellisuus ja kehollisuus, materiaalisuus, osallisuus sekä 
kokonaisvaltaisuus. Kirkkotilassa toteutettava vauvamusiikkitoiminta on ko-
konaisvaltaista uskontokasvatusta sekä tradition välittämisen, että hyvinvoin-
nin tukemisen näkökulmasta. Vauvamusiikkitoiminta tarjoaa uusia, jaettuja 
kokemuksia lapselle ja lapsen vanhemmalle. 

 
Avainsanat: varhaiskasvatus, varhaisiän musiikkikasvatus, uskontokasvatus, 
spiritualiteetti, evankelisluterilainen kirkko, virret 
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ABSTRACT 

“Nestling bird”: musical activities for infants in the church space within the 
Evangelical Lutheran Churches in Finland and Denmark. 
 
This study examines the educational activities directed towards families with 
young children within the Evangelical Lutheran churches in Finland and Den-
mark. The research question is: how is spirituality nurtured and the Christian 
tradition transmitted in the context of these educational activities, especially 
musical activities for infants in the church space?  

The theoretical framework of the study consists of theories of spirituality 
and religiosity of the young child and an examination of early religion learning, 
especially from a sociocultural perspective. The qualitative data were collected 
through observing, video recording and interviewing in Denmark in 2012 and 
in Finland in 2016. Interaction analysis and content analysis were applied in 
the analysis of the data. The title of the dissertation is a quote from Lisa San-
dell-Berg’s hymn “Children of Heavenly Father”. The hymn was sung in the 
researched musical activities in both Finland and Denmark. 

In this article-based dissertation, the perspectives of the original publica-
tions create a theory of early childhood religious education in the context of a 
religious community. Early childhood religious education includes: 1) ritual 
education, 2) spiritual education, and 3) cultural heritage education. These 
three overlap and often occur simultaneously. Spirituality is considered in-
nate, while religion is learned from the surrounding culture. Interaction is im-
portant both between people and in relation to the material and cultural envi-
ronment. Interaction nurtures spirituality and introduces religious language 
to infants and their parents. Enculturation into music, language and culture 
begins already in the womb. 

Previous research literature has highlighted the early interaction between 
mother and child in terms of religious and spiritual development. This study 
shows that in addition, guided interaction activities with other people and with 
religious space and music can be established from an early age. The rituals of 
infancy can also be seen more holistically – not just as routines that bring se-
curity, but as an opportunity to offer the baby participation in religious cul-
tural heritage appropriate to his or her age. 

 The study of the musical activities for infants in the church space revealed 
dimensions that can be applied more broadly as a starting point for early child-
hood education activities in the church context. Dimensions are interactivity, 
musicality, experientiality and embodiment, materiality, participation and ho-
lism. The musical activities for infants in the church space are holistic religious 
education from the point of view of both transmitting tradition and supporting 
well-being. The musical activities for infants offer new, shared experiences for 
the child and the child’s parent. 

 
 
Keywords: early childhood education, early childhood music education, reli-
gion education, spirituality, Evangelical Lutheran Church, hymns 
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1 JOHDANTO 

Kalevi Tamminen kirjoitti 1960-luvulla tutkimusraportin Suomen evankelis-
luterilaisen kirkon kasvatuksesta otsikolla Kastamalla ja opettamalla (Tam-
minen, 1963). Otsikossa näkyy perinteinen ymmärrys kristillisestä kasvatuk-
sesta, joka perustuu Jeesuksen antaman lähetyskäskyn kehotukseen kastaa ja 
opettaa (Matt. 28:18–20). Luterilaisissa kirkoissa kristillistä opetusta on pi-
detty erityisesti vanhempien ja kummien tehtävänä. 2020-luvun alkuun men-
nessä kirkon asema yhteiskunnassa on muuttunut nopeasti, ja lapsista kaste-
taan yhä harvempi, mikä heijastuu myös kirkon ja kotien kasvatukseen. Suo-
men evankelis-luterilaisen kirkon strategiassa nostetaan esille useita haas-
teita: Kirkon jäsenmäärä on laskenut ja laskee yhä. Joillakin alueilla kirkkoon 
kuuluu alle puolet väestöstä. Kasteiden ja avioliittoon vihkimisten määrä vä-
hentyy nopeasti. Kirkon kokoava toiminta tavoittaa aiempaa vähemmän. Kir-
kon oppiin sitoutuminen ja uskonnollinen kasvatus ovat heikentyneet. (Ovet 
auki, 2020, s. 2; ks. myös Ketola, 2021.) Muuttuneesta tilanteesta huolimatta 
kristillisen kasvatuksen merkityksen ja sisällön tarkasteleminen on viime ai-
koina jäänyt varsin vähälle huomiolle, joten tarvitaan uutta tutkimusta ja tie-
toa kirkon kasvatuksesta. 

Yhteiskunnallisen aseman muutos koskettaa myös muita uskonnollisia yh-
teisöjä kuin Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa. Perinteisiin uskontoihin 
kuuluminen vähenee länsimaissa. Erityisesti kristillisten kirkkojen jäsen-
määrä laskee. Muutos uskonnollisuudessa on liitetty uskontokasvatuksen vä-
henemiseen erityisesti kodeissa. Uskonnollista perinnettä välitetään uudelle 
sukupolvelle aiempaa vähemmän. Esimerkiksi iltarukouksen opettaminen on 
vähentynyt selvästi. Kun lapsia saavat nuoret aikuiset eivät koe uskontoa lä-
heiseksi itselleen, he eivät myöskään opeta sitä lapsilleen. (Tervo-Niemelä, 
2018; Ovet auki, 2020, s. 20–21.) Viime aikoina Suomessa on kiinnitetty huo-
miota erityisesti siihen, että nuorten naisten suhde kirkkoon ja kristinuskoon 
on ohentunut (Ketola, 2020). Perinteisesti naisia on pidetty uskonnollisem-
pina kuin miehiä, ja uskontokasvatuksessa nimenomaan äidit ovat olleet kes-
keisessä asemassa (ks. esim. Boyatzis et al., 2006). Suomessa myös isoäideillä 
on ollut merkittävä rooli uskontokasvatuksessa (Niemelä, 2011). 

Pohjoismaiden luterilaisissa kirkoissa muutos uskonnollisen perinteen vä-
littämisessä näkyy erityisesti kasteiden vähenemisessä (ks. esim. Tervo-Nie-
melä, 2018; Salomäki, 2021; Churches is times of change, 2022). Erityisesti 
Suomessa muutos vuodesta 2000 vuoteen 2019 on ollut suuri: kasteiden 
määrä on lähes puolittunut (vuonna 2000: 50 342 kastetta ja vuonna 2019: 
28 350 kastetta). Kastettujen osuus syntyneistä lapsista on vähentynyt sa-
malla aikavälillä lähes 90 prosentista 62 prosenttiin. Erityisesti vuoden 2016 
jälkeen kasteet ovat vähentyneet. (Salomäki, 2020.) 

Kasteiden vähenemiseen voidaan löytää yhteiskunnallisia syitä, joista kaksi 
merkittävintä ovat syntyvyyden lasku sekä maahanmuuton myötä tapahtunut 
katsomuksellisen moninaisuuden lisääntyminen. Kuitenkaan nämä tekijät ei-
vät yksinään selitä kasteiden vähentymistä, vaan taustalla on myös vanhem-
pien kirkkosuhteeseen ja asenteisiin liittyviä tekijöitä. Suomessa toteutetun 
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kastekyselyn mukaan tärkeä syy kastamatta jättämiselle on se, että lapsen van-
hempi ei kuulu kirkkoon tai side luterilaiseen kirkkoon on ohut. Toinen kes-
keinen selitys on vanhemman halu antaa lapsen itsensä päättää asiasta myö-
hemmin. Nämä tekijät vaikuttivat erityisesti äitien päätökseen jättää lapsi kas-
tamatta. (Salomäki, 2020; Ovet auki, 2020, s. 20–21.)  

Vuonna 2019 Tanskan kirkossa kastettiin 40 633 ihmistä. Sielläkin kasteet 
ovat vähentyneet 2000-luvun ensimmäisten vuosikymmenien aikana, mutta 
alkutilanne on ollut vuosituhannen vaihteessa toinen kuin Suomessa. Vuonna 
2000 Tanskassa kastettiin noin 77 prosenttia syntyneistä lapsista ja vuonna 
2018 keskimäärin noin 59 prosenttia syntyneistä. Erot hiippakuntien välillä 
ovat kuitenkin suuria. (Kirkeministeriet, 2019.) Selitykset kastamatta jättämi-
seen ovat samankaltaisia kuin Suomessa: halu antaa lapselle mahdollisuus 
päättää uskonnostaan itse tai vanhemman omaan uskonnollisuuteen liittyvät 
syyt (Leth-Nissen, 2021). 

Uskontokasvatus on vähentynyt myös niissä perheissä, joissa lapset on kas-
tettu. Tämä on tullut näkyviin esimerkiksi rippikoulututkimuksessa (esim. 
Niemelä & Porkka, 2015; ks. myös Hytönen, 2020). Helsinkiläisiä evankelis-
luterilaiseen kirkkoon kuuluvia lapsiperheitä tarkasteleva tutkimus osoitti 
vanhempien pitävän tärkeänä, että lapsi saa päättää itse siitä, mihin uskoo. 
Vanhemmat ovat varsin varovaisia uskontokasvatuksen antamisessa, vaikka 
itse uskoisivat Jumalaan. Noin puolessa tutkimukseen osallistuneista per-
heistä rukoillaan tai keskustellaan Jumalasta ainakin silloin tällöin, puolessa 
ei lainkaan tai harvoin. Uskontoaiheiset keskustelut käydään usein lapsen 
aloitteesta. (Lattu et al., 2020.) 

Toisaalta evankelisluterilaisessa kirkossa on nähtävissä myös toisenlainen 
ilmiö: samaan aikaan, kun kirkosta eroaminen lisääntynyt, ovat uudet juma-
lanpalvelusyhteisöt kasvaneet (Hannikainen, 2021) ja kirkon pikkulapsiper-
heille suunnattu toiminta säilyttänyt suosionsa varsin hyvin (ks. esim. Haapi-
ainen et al., 2016). Erityisesti lasten musiikkitoiminta jopa kasvoi vuoden 
2010 molemmin puolin. Lasten musiikkiryhmät tilastoitiin soitinyhtyeiksi, 
joiden osanottajamäärät kasvoivat 79 prosenttia vuodesta 2007 vuoteen 2011. 
(Haastettu kirkko, 2012, s. 122, ks. myös Kilpeläinen & Räsänen, 2015.) Mu-
siikkitoiminnan käyttöön laadittiin ja julkaistiin 2010-luvun taitteessa uusia 
materiaaleja (esim. Kirkkomuskari, 2010; Lasten virsi, 2012), ja julkaisutoi-
minta on jatkunut siitä lähtien. Vauva- ja kirkkomuskarit ovat edelleen suosit-
tua matalan kynnyksen toimintaa, jonka kautta seurakunnat ovat tekemisissä 
monien perheiden kanssa (Petäjä & Ojell, 2018).   

Myös muissa pohjoismaissa järjestetään matalan kynnyksen musiikkitoi-
mintaa lapsiperheille. Tanskassa evankelisluterilaisen kirkon järjestämä vau-
vamusiikkitoiminnan malli babysalmesang kehitettiin 2000-luvun alussa, ja 
se on levinnyt koko maahan (Nielsen, 2015). Norjan evankelisluterilaisessa 
kirkossa järjestetään musiikkitoimintaa vauva- ja taaperoikäisille (ns. ba-
bysang, ks. Plan for trosopplæring. Gud gir – vi deler, 2010). Myös Ruotsin 
evankelisluterilaisessa kirkossa on vauvamusiikkitoimintaa (ns. barnrytmik, 
ks. Svenska kyrkan, 2021). Tanskan vauvamusiikkitoiminnassa keskeistä on 
virsien laulaminen ja kirkkotilan käyttö. Suomessa sen sijaan musiikkitoimin-
taa järjestetään pääosin seurakuntasalissa tai kerhotilassa. 

Kallioniemi esitti jo vuonna 2003 huomion, että varhaiskasvatuksen us-
kontokasvatuksen tutkimus on ollut Suomessa hyvin vähäistä. (Kallioniemi, 
2003). Tilanne on sen jälkeen parantunut esimerkiksi uskontokasvatuksen ja 
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katsomuskasvatuksen symposiumien ja niistä tehtyjen julkaisujen myötä (Kal-
lioniemi et al., 2003; Hilska et al., 2005; Kallioniemi et al., 2010; Ubani et al., 
2015; Poulter et al., 2021). 2000- ja 2010-luvuilla on tehty tutkimuksia erityi-
sesti yhteiskunnan varhaiskasvatuksen uskonto- ja katsomuskasvatuksesta. 
Sen sijaan evankelisluterilaisen kirkon kontekstissa tapahtuvaa varhaiskasva-
tusta on tutkittu vain yksittäisissä opinnäytteissä.  

Uskonnolliset yhteisöt ovat olleet myös kansainvälisesti varsin vähän tut-
kittu uskonnollisen ja spirituaalisen kehityksen konteksti (ks. Roehlkepartain 
& Patel, 2006; poikkeuksena esim. Johnsen, 2012). Kuitenkin rippikouluja on 
Suomessa ja Euroopassa tutkittu laajasti 2000-ja 2010-luvuilla (Innanen & 
Niemelä, 2009; Schweitzer et al., 2010; Schweitzer et al., 2015; Kokkonen, 
2016; Schweitzer et al., 2017; Porkka, 2019; Ojala, 2020). Rippikoulututkimus 
on osoittanut, että nuoruuteen ajoittuvaa rippikoulua merkityksellisempää 
myöhemmän uskonnollisuuden kannalta on se, mitä on tapahtunut aiemmin 
lapsuudessa. Uskontokasvatusta saaneet nuoret arvioivat rippikoulua positii-
visemmin, ja myöhemmän kirkkoon kuulumisen kannalta lapsuudenkodin us-
kontokasvatus on merkittävämpi tekijä kuin rippikoulukokemus. (Niemelä, 
2015; Niemelä & Porkka, 2015.)  

Ensimmäisiä ikävuosia pidetään uskonnollisen kehityksen kannalta hyvin 
merkityksellisinä (Ratcliff, 1992; Yust, 2003; Surr, 2012; ks. myös Kilpeläinen, 
2016). Uskonnollisen kehityksen teorioissa on korostettu varhaisen vuorovai-
kutuksen merkitystä esimerkiksi perusluottamuksen (Erikson, 1963), jumala-
kuvan (Rizzuto, 1979) ja rituaalien kokemisen (Fowler, 1989) kannalta. Kui-
tenkin alle kolmevuotiaiden lasten hengellisyyttä ja sen tukemista on tutkittu 
empiirisesti vain vähän; aihepiiristä julkaistut artikkelit perustuvat uskonnol-
listen kehitysteorioiden ja psykologisen tutkimuksen soveltamiseen (ks. Kil-
peläinen, 2016). Kehitysteoriat on luotu aikana, jolloin lapset ovat oletetta-
vasti sosiaalistuneet uskontoon toisella tavalla kuin nykyään, joten tarve uu-
delle empiiriselle tutkimukselle on merkittävä. 

Viime vuosina tutkimuksessa on yhä enemmän alettu kiinnittää huomiota 
kehollisuuteen (embodyment), tilaan (space) ja materiaaliseen ulottuvuuteen 
(esim. Bresler, 2004;  Warf et al., 2009; Strandell et al., 2012). Oppimisen aja-
tellaan tapatuvan suhteessa erilaisiin paikkoihin, tiloihin ja konteksteihin, jo-
ten huomiota on kohdistetty erilaisiin oppimisympäristöihin ja tilapedago-
giikkaan (esim. Kumpulainen et al., 2010; von Wright, 2011; Lave & Wenger, 
1991). Materiaalisuus on noussut keskeiseksi näkökulmaksi myös varhaiskas-
vatustieteessä ja lapsuustutkimuksessa (esim. Siippainen et al., 2019; Kullman 
et al., 2012) sekä uskontotieteessä (Corrigan, 2009; Bergholm & Hämäläinen, 
2018). Tilan, paikan ja kontekstin merkitystä on alettu tarkastella myös us-
kontokasvatuksen tutkimuksessa (Rigel & Kindermann, 2016; Rothgangel et 
al., 2017; Leonhard, 2017). Viime vuosina Suomessa on kehitetty ja tutkittu 
sakraalitilan pedagogiikkaa varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksessa 
(Poulter et al., 2021) ja koulun katsomusopetuksessa (Ikonen, 2017). Myös 
poikkitieteellisessä rituaalitutkimuksessa on tarkasteltu rituaalisen tiedon ke-
hollisuutta ja tilannesidonnaisuutta (esim. Uro, 2016). 

Oppimiskäsitys on muuttunut viime vuosikymmeninä (esim. Tynjälä, 
1999; Hakkarainen et al. 2004). Tiedon rakentamisen yhteisöllistä luonnetta 
painottavat sosiokonstruktivistiset ja sosiokulttuuriset oppimisteoriat näkyvät 
entistä vahvemmin yhteiskunnan opetussuunnitelmien perusteissa (ks. Perus-
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opetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014; Varhaiskasvatussuunnitel-
man perusteet 2018;  Halinen & Jääskeläinen, 2015; Tarnanen & Kostiainen, 
2020; Kronqvist, 2020; Turja, 2020). Viimeaikaisessa didaktisessa kirjalli-
suudessa on tarkasteltu yhteiskunnan uskonto- ja katsomuskasvatusta ja sen 
muutosta (Ubani, 2013; Haapsalo et al., 2017; Iivonen & Paulanto, 2017). Sen 
sijaan kirkon kasvatuskäsitystä ei ole viime vuosina paljoa tutkittu tai jäsen-
netty, vaikka peruskoulun ja varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmien perus-
teissa näkyvä oppimisnäkemyksen muutos heijastuu kirkkoonkin. Muutos nä-
kyy kirkon kasvatustyössä toimintaa ohjaavien suunnitelmien tasolla (Suuri 
ihme, 2017; Vasu kirkossa, 2019), mutta kovin paljoa ei ole vielä kirjoitettu, 
mitä muutos tarkoittaa kirkon kasvatuksen tutkimuksen tai didaktiikan kan-
nalta.  

Jarkko Seppälä julkaisi vuonna 1988 kirkon kasvatusta tarkastelevan ko-
konaisesityksen. 20 vuotta myöhemmin julkaistiin artikkelikokoelma kristilli-
sestä kasvatuksesta (Porkka, 2008), jossa on monia kirkon kasvatukseen liit-
tyviä näkökulmia. Sen jälkeen rippikouluista on tehty paljon kansainvälisesti-
kin merkittävää tutkimusta (ks. Schweitzer et al., 2010; Schweitzer et al., 2015; 
Schweitzer et al., 2017). Uusimmissa rippikoulua koskevissa väitöstutkimuk-
sissa näkyy myös sosiokulttuurinen oppimiskäsitys (Porkka, 2019; Ojala, 
2020). Sen sijaan varhaiskasvatuksen osalta tarve tutkimukselle on ilmeinen. 
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon varhaiskasvatuksesta on kirjoitettu pari 
yleistajuista kokoomateosta. Vuonna 2004 käytettiin varhaiskasvatuksen si-
jaan vielä käsitettä kirkon lapsityö (Heinonen et al., 2004). Vuonna 2013 il-
mestyi artikkelikokoelma, jossa avataan varhaispedagogisia teemoja seura-
kunnan varhaiskasvattajille (Saarinen, 2013). 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan evankelisluterilaisen1 kirkon kasvatus-
toimintaa pikkulapsiperheiden parissa. Empiirisen tutkimuksen kohteena on 
kirkkotilassa toteutettava vauvamusiikkitoiminta Suomen ja Tanskan evanke-
lisluterilaisissa kirkoissa. Tässä tutkimusraportissa kirkko-käsite viittaa ni-
menomaan evankelisluterilaiseen kirkkoon, ellei sitä muulla tavoin määritellä. 
Vauvamusiikkitoimintaa tarkastellaan uskontokasvatuksen näkökulmasta.  
Tutkimus kohdistuu siihen, miten kristillistä traditiota välitetään ja spirituali-
teettia tuetaan kirkkotilassa toteutettavassa vauvamusiikkitoiminnassa. Tut-
kimuksen viitekehyksenä ovat teoriat pienen lapsen spiritualiteetista (esim. 
Hay & Nye, 2006) ja uskonnollisuudesta (esim. Fowler, 1989) sekä varhaisen 
uskonnon oppimisen tarkastelu erityisesti sosiokulttuurisesta näkökulmasta 
(esim. Rogoff, 2003). Aineisto on kerätty havainnoimalla, videoimalla ja haas-
tattelemalla Tanskassa vuonna 2012 ja Suomessa vuonna 2016. Tutkimuksen 
yhtenä tavoitteena on kehittää teoreettisia välineitä kirkon varhaiskasvatuk-
sen tarkasteluun ja siten tukea myös jatkossa kirkon kasvatustoiminnan tutki-
mista. Teoreettiset näkökulmat voivat soveltua muidenkin uskontojen tarkas-
teluun, sillä tutkimuksen voidaan nähdä liittyvän laajempaan kysymykseen: 
varhaisiän uskontokasvatukseen uskonnollisten yhteisöjen kontekstissa. 

                                                 
1 Tässä väitöskirjassa käytetään pääosin kirjoitusasua evankelisluterilainen ilman väliviivaa. Silloin, 

kun kirjoitetaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon nimi kokonaisuudessaan, käytetään vakiintu-

nutta kirjoitustapaa, jossa on väliviiva. 
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Tämä tutkimus edustaa uskonnonpedagogista tutkimustraditiota, jonka 
kohteena on uskontokasvatus ja uskonnon oppiminen eri konteksteissa (Rä-
sänen, 2018; Tirri, 2003). Aihepiirit ovat perinteisesti liittyneet uskontokas-
vatukseen kirkossa tai muussa uskonnollisessa yhteisössä, yhteiskunnassa tai 
kodissa. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan uskontokasvatusta erityisesti us-
konnollisen yhteisön kontekstissa, mutta tutkimus sivuaa myös kodin uskon-
tokasvatusta. Tässä tutkimuksessa hyödynnetään uskonnonpedagogisten teo-
rioiden ohella joitakin uskontopsykologian, kasvatuspsykologian, varhaiskas-
vatustieteen ja musiikkikasvatuksen näkökulmia. Teologisista oppialoista tut-
kimus tulee lähelle yleistä käytännöllistä teologiaa (ks. esim. Ikonen, 2011), 
jonka suuntauksista erityisesti liturgiikka ja hymnologia (esim. Hulmi, 2019) 
liittyvät tutkittavaan ilmiöön. Myös rituaalitutkimus, jota teologisessa tutki-
muksessa on harjoitettu eri oppiaineiden yhteydessä (ks. esim. Uro, 2018), 
tarjoaa tärkeän näkökulman tutkimukselle. 
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2 TUTKIMUKSEN TAUSTA 

2.1 USKONNON OPPIMISEN JA 
USKONTOKASVATUKSEN LÄHTÖKOHDAT 

2.1.1 USKONTO JA SPIRITUALITEETTI 
Uskontoa on määritelty monilla tavoilla. Tässä tutkimuksessa jäsennetään us-
konto-käsitettä Ninian Smartin esittämien uskonnon ulottuvuuksien kautta. 
Ulottuvuudet ovat myyttinen, opillinen, rituaalinen, kokemuksellinen, yhtei-
söllinen, eettinen ja materiaalinen (Smart, 1996). Näistä uskonnon ulottu-
vuuksista tässä tutkimuksessa keskeisiä ovat erityisesti rituaalinen ja materi-
aalinen ulottuvuus. Myös kokemuksellinen ulottuvuus liittyy läheisesti näihin. 

Rituaalinen ulottuvuus viittaa uskonnon ilmentämiseen toiminnallisesti, 
kuten jumalanpalvelukseen tai ohjattuihin riitteihin (Smart, 1996, s. 10; ks. 
myös Uro, 2018). Kokemuksellinen ulottuvuus viittaa uskontoon liittyviin ko-
kemuksiin ja tunteisiin, joita voi syntyä esimerkiksi rituaalien yhteydessä 
(Smart, 1996, s. 10–11). Rituaalitutkimuksessa on monenlaisia määritelmiä ri-
tuaaleille. Rappaport viittaa rituaalilla ”enemmän tai vähemmän muuttumat-
tomien muodollisten tekojen ja ilmaisujen sarjaan, jonka sisältöä rituaaliin 
osallistujat eivät täysin sisäistä” (Rappaport, 1999, s. 24; käännös Uro, 2021). 
Uron mukaan rituaali voi itsessään olla kulttuurisen tiedon opettamisen vä-
line, johon liittyy yhteisöllisyys ja kehollisuus (Uro, 2016, 155-157). 

Materiaaliseen eli aineelliseen ulottuvuuteen liittyy uskonnon ilmaisemi-
nen esimerkiksi rakennusten, pyhien tilojen ja esineiden kautta (Smart, 1996, 
s. 11; ks. myös Bergholm & Hämäläinen, 2018). Tilan käsite on moninainen 
(ks. Kullman et al., 2012), mutta tässä tutkimuksessa sillä viitataan ensisijai-
sesti materiaaliseen tilaan, kuten kirkkotilaan, joka voidaan kokea ruumiilli-
sesti ja moniaistisesti. Uskonnon materiaalinen ulottuvuus ja kokemukselli-
nen ulottuvuus voivat liittyä siis toisiinsa. 

Uskonnon rinnalla toinen tärkeä käsite on spiritualiteetti. Suomenkielessä 
ei ole vakiintuneita ilmauksia spiritualiteetille ja siihen liittyville käsitteille, 
vaan erilaiset koulukunnat elävät rinnakkain. Spiritualiteetti (spirituality) 
voidaan suomentaa sekä hengellisyydeksi, jota on käytetty usein kristinuskon 
yhteydessä, että henkisyydeksi (ks. esim. Ubani, 2005a). Spiritualiteetin ja us-
konnon suhde voidaan määritellä monella tavalla. Gollnick erottaa perinteisen 
ja modernin näkemyksen. Perinteisen näkemyksen mukaan spiritualiteetti on 
osa uskontoa ja uskonnollisuutta (Gollnick, 2005, s. 31–32, ks. myös Häyry-
nen, Kotila & Vatanen, 2003). Modernin näkemyksen mukaan (ks. Gollnick, 
2005, s. 31–32) spiritualiteetti on ainakin osittain uskonnosta erillinen ilmiö.  
Uskonto ja spiritualiteetti ovat ikään kuin kaksi toistensa leikkaavaa ympyrää. 
Uskonnon alueelle kuuluvat instituutio, oppi ja rituaalit, kun taas spirituali-
teetin alueelle kuuluu henkilökohtainen pyhän etsintä. Tällainen laajempi spi-
ritualiteetin määritelmä on käytössä uskonnonpedagogiikan, uskontopsykolo-
gian ja hoitotieteen aloilla (Hytönen et al., 2020), niin myös tässä tutkimuk-
sessa. Suomessa on tehty merkittävää spiritualiteettitutkimusta 2000-luvun 
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alussa (ks. Tirri, 2003; Ubani, 2003), jolloin on rakennettu esimerkiksi Cole-
sin (1990) ja Hayn (2003) tutkimuksen pohjalle. 

Myös lasten spiritualiteettia kuvatessa spiritualiteetti ja uskonto on usein 
kuvattu osittain päällekkäisiksi ympyröiksi (ks. Ratcliff & May, 2004). Helm, 
Berg ja Scranton (2007, s. 271; ks. myös Kilpeläinen, 2016) ovat kehittäneet 
Ratcliffin ja Mayn kuviota eteenpäin lisäämällä siihen tarkempia määreitä (ks. 
kuvio 1). Uskonnon aluetta ovat oppi ja tunnustukset, kertomukset, rituaalit ja 
rutiinit sekä opitut rukoukset ja tekstit. Spiritualiteetin alueelle kuuluvat puo-
lestaan ihmettely, mysteerin kokeminen, arvon kokeminen ja suhdetietoisuus. 
Päällekkäiselle alueelle kuuluvat suhde Jumalaan, elämäntarkoitus sekä us-
kon ja moraalin liittäminen omaan elämään. 

 

KUVIO 1 Helmin, Bergin ja Scrantonin sovellus Ratcliffin ja Mayn (2004) mallista (Helm, Berg & 
Scranton, 2007, s. 271, käännös A.-E. Kilpeläinen & A.-R. Peltola). 

Kuviossa spiritualiteettiin liitetyt käsitteet näyttävät pohjautuvan Hayn ja 
Nyen (2006) paljon käytettyyn määritelmään lasten spiritualiteetista. Hayn ja 
Nyen kirjassa The Spirit of the child spiritualiteetti määritellään suhdetietoi-
suudeksi (relational cosciousness), eräänlaiseksi yhteydeksi, jota koetaan suh-
teessa itseen, toisiin ihmisiin, ympäröivään maailmaan ja Jumalaan. Spiritu-
aalisen kokemuksen kategoriat ovat 1) tietoisuuden kokeminen (awareness-
sensing), joka sisältää esimerkiksi kokonaisvaltaisen läsnäolon kokemisen ja 
flow-kokemukset, 2) mysteerin kokeminen (mystery-sensing), joka sisältää 
ihmettelyn, kunnioituksen ja mielikuvituksen, ja 3) arvon kokeminen (value-
sensing), joka sisältää ilon ja epätoivon, äärimmäisen hyvyyden ja merkityk-
sen kokemukset. (Hay & Nye 2006, 63–78; ks. myös Ubani, 2003.)   

Tässä tutkimuksessa lähdetään liikkeelle käsityksestä, että lapsi on luon-
nostaan spirituaalinen (Hay et al., 2006). Hänellä on valmiuksia esimerkiksi 
olla läsnä ja kokea yhteyttä ympäristönsä kanssa (ks. Hay & Nye, 2006; Hyde, 
2008). Uskonnollisuus puolestaan kehittyy kasvun ja oppimisen myötä, kun 
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synnynnäistä spiritualiteettia opitaan ilmaisemaan omasta kulttuurista opi-
tulla uskonnon kielellä. Tällöin spiritualiteettia voidaan pitää uskonnon oppi-
misen pohjana (ks. Kilpeläinen, 2019).  

Uskonnon kieltä ovat esimerkiksi musiikki, kertomukset ja rituaalit. On 
ajateltu, että uskonnollisen kielen oppiminen voi edistää spiritualiteetin ilmai-
semista. (Yust, 2003; Miller, 2016.) Toisaalta Hayn ja Nyen tutkimuksessa käy 
ilmi, että spiritualiteettia voidaan ilmaista myös ilman uskonnollista kieltä. 
Joskus uskonnollinen kieli voi olla jopa este oman spiritualiteetin ilmaisulle, 
jos toistetaan opittuja fraaseja omien kokemusten kuvaamisen sijaan. (Hay & 
Nye 2006, s. 88.)  

2.1.2 USKONTOKASVATUKSEN MÄÄRITELMÄ 
Kasvatus on intentionaalista vuorovaikutusta, jossa pyritään vaikuttamaan 
kasvatettavan kasvuun (Siljander, 2005, s. 25).  Uskontokasvatuksen tavoit-
teet ja arvot nousevat uskonnon sisällöistä. Uskontokasvatuksen konteksteina 
on pidetty perinteisesti kotia, uskonnollisia yhteisöjä ja yhteiskunnan kasva-
tusinstituutioita (Räsänen, 2018; Larsson & Gustavsson, 2004; Tamminen et 
al. 1987). Viime vuosina on uskontokasvatus-sanan rinnalla alettu käyttää kä-
sitettä katsomuskasvatus, joka huomioi uskontojen lisäksi myös uskonnotto-
mat katsomukset (ks. Kimanen et al., 2021). Katsomuskasvatus-käsitettä on 
käytetty erityisesti yhteiskunnan varhaiskasvatuksen yhteydessä (ks. Varhais-
kasvatussuunnitelman perusteet 2018). Tämän tutkimuksen konteksti on 
evankelisluterilaisen kirkon kasvatustoiminta, joten tässä tutkimuksessa käy-
tetään enimmäkseen perinteistä käsitettä uskontokasvatus. 

Tutkimuksissa on havaittu, että erityisesti kodin uskontokasvatuksella on 
suuri merkitys myöhemmän uskonnollisuuden kannalta. Uskonnollisella yh-
teisöllä ja tovereilla on tärkeä rooli uskonnon välittämisessä, mutta tärkein 
vaikutus on vanhempien uskonnollisuudella. Aikuisiän uskonnollisuuden 
kannalta varhainen uskonnon oppiminen näyttäytyy usein merkittävämpänä 
kuin myöhemmät elämäntapahtumat. (ks. esim. Nelson, 2009, s. 246; Boyat-
zis et al., 2006.) 

Uskontokasvatus ymmärretään tässä tutkimuksessa laajasti. Uskontokas-
vatukseen on perinteisesti liitetty kaksi näkökulmaa, joista ensimmäinen on 
suppeampi ja toinen laajempi: 1) uskontoon liittyvä kulttuurin välittäminen 
ja 2) ihmisen kasvattaminen uskonnon avulla (Tamminen et al., 1987, s. 10–
11). Toinen tapa jäsentää uskontokasvatusta on tarkastella uskontokasvatuk-
sen tavoitteita. Hull (2001) esittää kolme erilaista uskontokasvatuksen lähes-
tymistapaa: oppia uskonto (learning religion), oppia uskontoa (learning 
about religion) tai oppia uskonnosta (learning from religion). Näillä lähesty-
mistavoilla on tarkasteltu erityisesti koulun uskonnonopetusta (ks. Kimanen 
et al., 2021), mutta tässä käsitteitä sovelletaan laajemmin uskontokasvatuksen 
tarkasteluun. Biesta on tarkastellut kasvatuksen merkitystä kolmen toisiinsa 
kietoutuvan tavoitteen kautta: kvalifikaation (eli tietojen ja taitojen kehittä-
misen), sosialisaation (eli yhteisön arvojen ja tapojen omaksumisen) ja sub-
jektifikaation (eli autonomiseksi yksilöksi kasvamisen) kautta (esim. Biesta 
2009; ks. myös Varpanen 2018). Näitä ulottuvuuksia on sovellettu myös us-
kontokasvatuksen tarkasteluun (esim. Ubani, 2013). 
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Uskontokasvatus kulttuurin välittämisenä liittyy perinteisesti uskonnolli-
sen tradition välittämiseen sukupolvelta toiselle, mikä on ollut keskeistä eri-
tyisesti uskonnollisissa yhteisöissä ja kodeissa. Tällöin uskontokasvatuksen 
tehtävä on turvata yhteisön jatkuvuus ja uskontoon liittyvän kulttuuriperin-
nön siirtäminen. (Tamminen et al., 1987, s. 10–11). Tällöin kasvatuksen tavoit-
teena on sosialisaatio (Biesta, 2009), eli osallisuus yhteisön uskonnollisuuden 
muodoista, käytänteistä ja arvoista (Ubani, 2013, 41).  Tämä muistuttaa Hullin 
esittämää lähestymistapaa ”oppia uskonto”, jossa tavoitteena on omaksua 
tietty uskonnollinen perinne (Hull, 2001). Uskontokasvatukseen kulttuurin 
välittämisenä liittyy osaltaa myös Biestan (2009) esittämä kvalifikaation ulot-
tuvuus: kasvatuksen tavoitteena on kehittää tietoja, taitoja ja asenteita, joita 
tarvitaan yhteisössä elämiseen. Sosialisaatio ja kvalifikaatio kietoutuvat usein 
yhteen: samalla kun yksilö omaksuu yhteisön käytänteitä, hän oppii uskon-
toon liittyviä tietoja ja taitoja. 

Perinteisesti uskonnon välittämisen prosessia on tarkasteltu siitä näkökul-
masta, miten vanhemmat tai muut kasvattajat välittävät uskonnollista tradi-
tiota seuraaville sukupolville. Viimeaikainen empiirinen tutkimus on kyseen-
alaistanut tätä niin kutsuttua transmissiomallia tuomalla esille, että lapset 
ovat aktiivisia kyselijöitä, keskustelijoita ja neuvottelijoita. Keskustelut hen-
gellisistä kysymyksistä ovat usein vastavuoroisia, jolloin myös lapset ja nuoret 
voivat vaikuttaa aikuisten ajatteluun. (Boyatzis et al., 2006; Lattu et al., 2020; 
Tervo-Niemelä, 2021). Kokonaisvaltainen tradition välittäminen ei ole vain 
verbaalista, vaan se sisältää myös mahdollisuuden osallistua uskonnollisiin 
riitteihin ja rakentaa omaa tunnesidettä niihin. Uskonnollisen tradition välit-
tämisessä on kasvattajalla ja tilanteella suuri merkitys. Ympäristötekijät sekä 
kasvattajan suhde lapseen ja traditioon voivat vaikuttaa siihen, millainen 
muistijälki lapselle jää. (Holm, 2005; ks. myös Kuusisto, 2011.) Holmin (2005) 
mukaan kasvatustilanteen ilmapiirin tulisi olla turvallinen ja positiivinen. 
Myös kytkös uskonnolliseen yhteisöön näyttää vahvistavan uskonnon siirty-
mistä sukupolvelta toiselle (Kuusisto, 2011; Tervo-Niemelä, 2021). Uskonnol-
linen traditio ei tarkoita ainoastaan uskonnollisia käsitteitä, vaan se voi sisäl-
tää elementtejä Smartin (1996) kaikista uskonnon ulottuvuuksista (ks. luku 
2.1.1.). Kuten Holm (2005, s. 60) ilmaisee: ”On tärkeää ymmärtää, että uskon-
noissa on paljon muutakin [kuin teologisia käsitteitä], kuten kertomuksia, his-
toriallisia selostuksia, lauluja, runoja, leikkejä ja pelejä.”  

Laajempi uskontokasvatuksen määritelmä kiinnittää huomiota uskonnon 
avulla kasvattamiseen. Tällöin uskontokasvatusta ei määritellä vain perinteen 
välittämisenä, vaan kysymys on ihmisen kasvattamisesta uskonnon tai uskon-
tokasvatuksen avulla. (Tamminen et al., 1987, s. 11). Tällöin tavoitteena ei ole 
niinkään opettaa ihmisiä omaksumaan tiettyä uskontoa, vaan tukea ihmisten 
kokonaisvaltaista kasvua ja hyvinvointia uskontokasvatuksen sisällöillä. Tä-
hän laajempaan näkökulmaan liittyy Hullin (2001) esittämistä lähestymista-
voista erityisesti ”oppia uskonnosta”, jonka mukaan uskonnolliset sisällöt voi-
vat tarjota tukea esimerkiksi moraalin ja spiritualiteetin kehitykselle. Koko-
naisvaltaisuus on ollut keskeinen näkökulma 2000 ja 2010-lukujen uskonto-
kasvatuksen tarkastelussa (ks. esim. Ubani, 2010; Sagberg, 2015). Uskonto-
kasvatuksen laajassa määritelmässä korostuu yksilön näkökulma: uskonto-
kasvatuksen tehtäväksi nähdään lapsen spiritualiteetin ja kokonaisvaltaisen 
hyvinvoinnin tukeminen (Halme, 2010). Tämä näkökulma laajentaa tradition 
välittämisen näkökulmaa ja tuo esille, että uskontokasvatuksen sisällöt voivat 
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tukea myös muuta kehitystä. Tähän näkökulmaan liittyy Biestan (2009) esit-
tämistä kasvatuksen ulottuvuuksista subjektifikaatio: kasvatus tukee yksilöl-
listymistä, autonomiseksi yksilöksi kasvamisen prosessia. Tämä tavoite voi 
olla osittain ristiriidassa sosialisaation ja kvalifikaation tavoitteiden kanssa, 
vaikka nämä kolme ulottuvuutta voivatkin olla läsnä kasvatuksessa samanai-
kaisesti. 

Hullin (2001) esittämää yleissivistävää lähestymistapaa ”oppia uskontoa” 
eli oppia ymmärtämään uskontoa ilmiönä voidaan tarkastella osana uskonto-
kasvatuksen laajaa näkökulmaa, jos ajatellaan uskontokasvatuksen tukevan 
esimerkiksi uskonnollisen lukutaidon kehittymistä. Oppia uskontoa -näkö-
kulma on tarkoituksenmukainen erityisesti yhteiskunnan katsomuskasvatuk-
sen ja uskonnonopetuksen konteksteissa. 

Tässä tutkimuksessa käytetään yleiskäsitettä varhaisiän uskontokasvatus 
viittaamaan erityisesti ensimmäisten ikävuosien uskontokasvatukseen (vrt. 
varhaisiän musiikkikasvatus). Käsitettä ei ole ilmeisesti käytetty aiemmin suo-
menkielisessä tutkimuskirjallisuudessa, mutta englanninkielistä tutkimuskir-
jallisuutta löytyy hakusanalla ”early childhood religious education”. 

2.1.3 SOSIOKULTTUURINEN NÄKÖKULMA USKONNON OPPIMISEEN 
Uskonto on yksi inhimillisen kulttuurin osa-alue, joten sen oppimista voi tar-
kastella kulttuurista oppimista (esim. Rogoff, 2003) soveltaen. Tämä tuo us-
kontokasvatuksen tutkimukseen sellaisen ulottuvuuden, jota on hyödynnetty 
vasta varsin vähän uskonnollisen oppimisen tarkastelussa, vaikka sosiokult-
tuuriset näkökulmat ovat olleet hyvin keskeisiä lasten oppimisen ja kehityksen 
tarkastelussa 2000-luvulla (ks. esim. Berthelsen, 2009). Sosiokulttuuriset nä-
kökulmat nojaavat erityisesti Vygotskyn (1978; 1986) ja Rogoffin (2003) teo-
rioihin. Sosiokulttuurisesta näkökulmasta oppiminen on yhteisön jäseneksi 
kasvamista, jonka myötä opitaan yhteisön käytänteitä, arvoja ja normeja ja 
toisaalta voidaan myös muuttaa niitä. Lapset osallistuvat pienestä lähtien kult-
tuuriseen kontekstiinsa, ja he ovat oppimisessa aktiivisia toimijoita. Oppimi-
nen on jatkuvaa ja tilannesidonnaista eli tiettyyn konteksiin liittyvää. (Bert-
helsen, 2009.)  

Vygotskyn (1978; 1986) mukaan oppiminen on aina kulttuurinen ilmiö. 
Oppiminen on kulttuurissa muotoutuneiden tietojen, taitojen ja ajattelutapo-
jen välittymistä sosiaalisen vuorovaikutuksen, toimintoihin osallistumisen tai 
kulttuuriperinteeseen kuuluvien välineiden kautta. Tärkein väline kulttuuri-
perinteen siirtymisessä on kieli. Merkittäviä ovat myös ihmisten tuottamat ar-
tefaktit kuten esineet, rakennukset ja taide.  Vygotskyn teoriassa keskeinen kä-
site on lähikehityksen vyöhyke, joka kuvaa sitä, miten lapsi voi aikuisen tuke-
mana ratkaista sellaisia haasteita, joita ei yksin vielä pystyisi ratkaisemaan. 
Ensiksi asiat opitaan sosiaalisesti: opitaan yhdessä tekemään tietty asia tai rat-
kaisemaan tietty haaste. Vasta sen myötä oppiminen sisäistyy, siitä tulee yksi-
lön omaa tietoa tai ymmärrystä. (Vygotsky, 1978; 1986; 1978; Lehtinen et al., 
2007, s. 111–116; Tynjälä, 1999, s. 44–50.) 
Myöhemmin Vygotskyn ajatuksia on kehitetty ja sovellettu eteenpäin (esim. 
Lave & Wenger, 1991; Rogoff, 2003). Rogoff (2003) on kehittänyt Vygotskyn 
(1978) lähikehityksen vyöhykkeen ideaa ja esittänyt, että kulttuurin oppimi-
nen lapsuudessa tapahtuu ohjatun osallistumisen (guided participation) 
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kautta. Kehityksen kannalta merkityksellistä on, millaisiin kulttuurisiin toi-
mintoihin lapset saavat osallistua ja millaisen kulttuurin ympäröimänä he kas-
vavat. Rogoffin mukaan kehitys on muuttuvaa osallistumista yhteisön sosio-
kulttuurisiin toimintoihin. Siinä yksilö tuo oman osuutensa yhteisön toimin-
taan ja oppii käytänteitä ja kulttuuristen välineiden käyttämistä. Hän voi myös 
itse muuttaa yhteisön käytänteitä. (Rogoff, 2003, s. 23, 52.) Vastaavasti Laven 
ja Wengerin mukaan oppiminen on asteittain syvenevä osallistumisen tai osal-
lisuuden prosessi. Oppiminen on yhteisön käytänteiden, tapojen, arvojen ja 
normien oppimista osallistumisen kautta.  Syventyvä osallisuus mahdollistaa 
yhteisön käytänteiden muuttamisen. (Lave & Wenger, 1991; Hakkarainen et 
al., 2004, s. 118–140; ks. myös Ubani, 2013, s. 35–37.) 

Sosiokulttuurinen oppimisnäkemys tarjoaa kiinnostavan tarkastelunäkö-
kulman uskontokasvatukseen, sillä kotia tai uskonnollisesta yhteisöä voi tar-
kastella yhteisönä, jonka käytänteisiin lapsi osallistuu. Elisabeth Tveito John-
sen (2012) on soveltanut sosiokulttuurista näkökulmaa kirkon uskontokasva-
tuksen tutkimukseen. Allen (2004) toteaa, että ihmiset oppivat olemaan (us-
konnollisen) yhteisönsä jäseniä, kun he aktiivisesti osallistuvat yhteisön toi-
mintaan. Oppiminen on sosiaalinen asia, joka syntyy läsnäolevien ihmisten ja 
sosiaalisen ympäristön välineiden vuorovaikutuksessa.  

Hermans (2003) on tarkastellut uskonnon oppimista sosiokulttuurisesta 
näkökulmasta. Hermansin mukaan uskontoon liittyviä kulttuurisia välineitä 
ovat esimerkiksi symbolit, kertomukset ja rituaalit. Uskonnollisuuteen liittyy 
konkreettinen kyky käyttää näitä kulttuurisia välineitä. Vanhemmat ja lapset 
rakentavat merkityksiä uskonnollisille käytännöille, esimerkiksi Raamatun lu-
kemiselle tai rukoilemiselle, vuorovaikutuksessa toistensa ja uskonnollisten 
välineiden kanssa. Jos uskontoa tarkastellaan käytäntöyhteisönä, johon osal-
listutaan, uskontoon liittyy esimerkiksi uskonnollisten laulujen laulamista, us-
konnollisiin tilaisuuksiin osallistumista ja pyhien tekstien lukemista. Uskon-
nollisten käytänteiden transsendentti luonne erottaa ne muista kultuurisista 
käytänteistä. (Hermans, 2003, s. 269–333.) 

Altena ja Hermans (2003) ovat tarkastelleet rituaalien opettamista kou-
lussa sosiokulttuurisesta näkökulmasta. Kulttuurinen moninaisuus ja koulu-
konteksti asettavat haasteita rituaalikasvatukselle (ritual education). Kou-
lussa rituaaleja ei voi varsinaisesti harjoittaa, mutta joitakin rituaalin element-
tejä voidaan käyttää, jotta oppilaat saavat kokemuksen, miten rituaali toimii, 
ja voivat tehdä omia tulkintojaan rituaalista. Rituaaleihin osallistuminen on 
välttämätöntä niiden oppimisen kannalta, mutta osallistuminen on myös on-
gelmallista, koska Rappaportin (1999) teorian mukaan osallistumalla yksilö 
osoittaa hyväksyvänsä rituaalin ja sen ilmaiseman todellisuuden. Koulussa ri-
tuaalikasvatuksen tavoite ei voi olla, että kaikki oppilaat osallistuisivat samalla 
laajuudella rituaalin harjoittamiseen, koska oppilaiden uskonnollinen tausta 
vaihtelee. (Altena & Hermans, 2003.) 

Osallisuuden käsite (participation) kytkeytyy sosiokulttuuriseen oppimis-
käsitykseen (ks. esim. Berthelsen, 2009). Osallisuus on keskeinen tavoite ja 
ihanne yhteiskunnan ja kirkon kasvatuksessa (ks. esim. Emilson & Johansson, 
2013; Turja, 2020; Lapsi on osallinen, 2008). Nivala ja Ryynänen (2013) tar-
kastelevat osallisuutta yksilön ja yhteisön suhteena. Heidän mukaansa osalli-
suuden ulottuvuudet ovat kuuluminen yhteisöön, kuulumisen tunne sekä yh-
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teisön osana toimiminen eli osallistuminen. Osallisuus ei ole vain osallistu-
mista toimintaan tai päätöksentekoon, vaan se on laajemmin ymmärrettynä 
mahdollisuus tulla arvostetuksi omana itsenään osana yhteisöä. 

  Lasten osallisuuden perustana on Yhdistyneiden kansakuntien lapsen oi-
keuksien sopimus (1989), joka korostaa esimerkiksi lasten oikeutta tulla kuul-
luksi itseään koskevissa asioissa iän ja kehityksen edellyttämällä tavalla (ar-
tikla 12) ja ilmaista mielipiteensä itseään koskevissa asioissa (artikla 13). Osal-
lisuuteen liittyy myös mahdollisuus osallistua kaikkeen kulttuuri- ja taide-elä-
mään (artikla 31). Pienen lapsen osallisuus alkaa mukana olemisesta (Turja, 
2020). 

2.2 VAUVAIKÄISEN SPIRITUALITEETTI, 
USKONNOLLINEN KEHITYS JA MUSIIKILLINEN  
ENKULTURAATIO 

2.2.1 NÄKEMYKSIÄ USKONNOLLISEN KEHITYKSEN 
VARHAISVAIHEISTA  

Viime vuosikymmeninä julkaistut artikkelit 0-3 –vuotiaiden lasten spirituali-
teetista ja uskonnollisuudesta (esim. Ratcliff, 1992; Surr, 2012; Yust, 2003) 
perustuvat varsin vanhoihin uskonnollisuuden kehitysteorioihin ja toisaalta 
psykologisen tutkimustiedon soveltamiseen. Artikkeleissa käytetään uskon, 
uskonnon, uskonnollisuuden ja spiritualiteetin käsitteitä tarkemmin jäsentä-
mättä niiden suhdetta toisiinsa (ks. Kilpeläinen, 2016). Tässä luvussa esitel-
lään eri koulukuntien näkemyksiä uskonnollisesta kehityksestä varhaislap-
suudessa. 

Kognitiivisen koulukunnan uskonnollisen kehityksen teorioissa huomio 
kohdistuu ajattelun ja uskontoon liittyvien käsitteiden ymmärtämiseen (ks. 
esim. Nelson, 2009, s. 222–238), jolloin varhaislapsuus on jäänyt varsin vä-
hälle huomiolle. Kognitiivisen koulukunnan tutkimus kohdistunut esimer-
kiksi siihen, miten tietyn ikäinen lapsi ymmärtää uskonnollisia käsitteitä (ks. 
Goldman, 1964). Uskonnollisen ajattelun kehittymisen tutkimus on nojannut 
erityisesti Piaget’n kehitysteoriaan, jossa ajattelun kehitystä pidetään univer-
saalina, samaan tahtiin ja samassa järjestyksessä tapahtuvana kehityksenä. 
(Piaget, 1970; Kay, 1996.) Piaget esitti, että varhaislapsuuden mystiset koke-
mukset edustavat epäkypsää ja egosentristä ajattelua. Kehityksen myötä siir-
rytään uskonnollisista tunteista kohti rationaalisempaa ajattelua ja naturalis-
tisempia tulkintoja yliluonnollisista ilmiöistä. (ks. Nelson, 2009, s. 225.)  

Piaget’n (1970) esittämiin näkökulmiin nojasi esimerkiksi Ronald Gold-
man (1964) ja kehitti uskonnollisen ajattelun kehittymisestä vaihemallin, 
jonka mukaan ajattelu kehittyy konkreettisesta kohti abstraktia ajattelua, ja 
vasta nuoret pystyvät ymmärtämään uskonnollisia käsitteitä. Tutkimuksessa 
muodostui arvoasetelma, jossa pienempien lasten konkreettinen ajattelu näyt-
täytyi naiivina ja virheellisenä. Myöhemmissä uskonnollisen kehityksen teori-
oissa pikkulasten ikävaihetta on kuvattu vain suppeasti esimerkiksi esiuskon-
nolliseksi 0-tasoksi (Oser & Gmünder, 1991, s. 81; ks. Räsänen, 2002, s. 98). 
Kognitiivista traditiota on myöhemmin kritisoitu kehitysteorioiden kapeu-
desta, älylliseen kehitykseen keskittymisestä, Jumala-puheen keskeisyydestä 
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tutkimuksessa sekä lapsen uskonnollisuuden näkemisestä epäkypsänä (Hay et 
al., 1996). 

2000-luvulla on kiinnostus uskonnollisuuden kognitiiviseen puoleen 
noussut uudelleen kognitiotieteen ja kognitiivisen uskontotieteen myötä. Jus-
tin Barrett (2012) on kirjoittanut huomiota saaneen kirjan Born Believers, 
jossa hän kokoaa yhteen empiiristä tutkimusta lasten ajattelusta (esim. Harris 
et al., 2006). Kirjan perusväite on, että lapsilla on luontaista taipumusta uskoa 
moniin uskonnoille tyypillisiin uskomuksiin, erityisesti yliluonnollisten olen-
tojen olemassaoloon. Tällaista kutsutaan luonnolliseksi uskonnollisuudeksi 
(natural religion). Lapset eivät synnynnäisesti usko minkään tietyn uskonnon 
tai teologisen tradition mukaan, vaan uskomusten sisältö voidaan oppia ym-
päröivästä kulttuurista tai se voi olla mielikuvituksen synnyttämää. (Barrett, 
2012, s. 135–166.) Alison Gopnik (2010) on puolestaan kirjoittanut vauvan fi-
lososista valmiuksista kirjan, jossa hän kokoaa yhteen tutkimusta esimerkiksi 
pikkulasten moraalin kehityksestä. 

Psykoanalyyttisella ja psykodynaamisella koulukunnalla on ollut suuri vai-
kutus siihen, mitä varhaislapsuuden merkityksestä myöhemmälle uskonnolli-
suudelle on ajateltu. Psykoanalyyttinen koulukunta on korostanut, että lap-
suuden kokemukset suhteessa omiin hoitajiin vaikuttavat ihmisten uskonnol-
liseen kehitykseen. Erik H. Erikson (1963) on esittänyt koko ihmisen elämän-
kaaren kattavan teorian ihmisen psykososiaalisista kehitysvaiheista ja niihin 
liittyvistä kehityskriiseistä. Teoria on ollut merkittävä myös uskonnollisuuden 
kehittymisen tarkastelulle. Eriksonin teoriaan on viitattu monissa myöhem-
missä pienen lapsen hengellisyyttä käsittelevissä artikkeleissa (esim. Ratcliff, 
1992; Surr, 2012; Yust, 2003), joissa varhaislapsuuden spirituaalista ja uskon-
nollista kehitystä on tulkittu. Eriksonin teoriassa lapsen ja ensisijaisen hoita-
jan välinen vuorovaikutus näyttäytyy erittäin tärkeänä myöhemmän uskon-
nollisen kehityksen kannalta. Eriksonin teorian keskeisiä vauvaikään liittyviä 
käsitteitä ovat perusluottamus ja ritualisaatio. Eriksonin esittämää vauvaiän 
kehityskriisiä luottamuksen ja epäluottamuksen välillä on pidetty merkittä-
vänä myöhemmän uskonnollisuuden kannalta. Usko on perustaltaan paljolti 
luottamusta, joten kyky perusluottamukseen on keskeinen osa sitä. Erikson 
esitti, että aikuisten uskonnolliset rituaalit ovat yhteydessä varhaislapsuuden 
ritualisaatioon: tavallisiin päivittäisiin aktiviteetteihin ja yhteisleikkeihin äi-
din ja lapsen välillä. Eriksonin mukaan äidin ja lapsen välillä on erityinen emo-
tionaalinen laatu, jopa pyhän läsnäolo, joka myöhemmin muodostaa perustan 
jumalallisen läsnäolon tunteelle aikuisiän uskonnollisissa rituaaleissa. (Erik-
son, 1963; 1977; Nelson, 2009, s. 159–164.) 

Psykodynaamista lähestymistapaa on edustanut myös Ana-Maria Rizzuto, 
joka tarkasteli varhaista jumalakuvan muodostumista. Aiemmin Freud oli 
väittänyt, että isäsuhde vaikuttaa poikien jumalakuvaan. Rizzuto sen sijaan 
esitti, että molemmat vanhemmat ja muut läheiset vaikuttavat siihen, mil-
laiseksi lapsen jumalakuva muodostuu. (Rizzuto, 1979, ks. myös Geels & Wik-
ström, 2009, s. 157–162.) Psykoanalyyttisen koulukunnan ajatukset varhaisen 
vuorovaikutuksen merkityksellisyydestä ovat luonteeltaan varsin spekulatiivi-
sia, mutta myöhempi empiirinen tutkimus lapsuuden kiintymyssuhteen mer-
kityksestä jumalakuvalle on tukenut käsitystä, että varhainen vuorovaikutus 
voi vaikuttaa myöhempään uskonnollisuuteen. Tällöin on pyydetty aikuisia ar-
vioimaan lapsuuden kiintymyssuhdetta ja kuvaamaan omaa uskonnollisuut-
taan. Tutkimuksissa on huomattu, että varhaisen kiintymyssuhteen on laatu 
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(ks. esim. Bowlby, 2002) voi vaikuttaa merkittävästi uskonnollisuuteen myö-
hemmin. (Kirkpatrick & Shaver, 1990.) 

Fowlerin (1981) uskon kehityksen teorian varhaisvaiheissa näkyy vahvasti 
psykodynaamisen koulukunnan vaikutus. Oikarinen huomauttaa, että erityi-
sesti ns. 0-vaiheen eli eriytymättömän uskon vaiheessa, jota nimitettiin myö-
hemmin varhaisen uskon vaiheeksi, näkyy kognitiivisen koulukunnan sijaan 
Eriksonin (1963) kehitysteorian ensimmäisten vaiheiden elementtejä ja Riz-
zuton (1979) jumalakuvan kehitykseen liittyvät näkemykset (Oikarinen, 1993, 
s. 70–71).  

Fowler täydensi kehitysteorian julkaisemisen jälkeen kuvausta uskon var-
haisesta kehityksestä ja yhdisti sitä Daniel Sternin (1985) psykologiseen teori-
aan minän kehityksen vaiheista (Fowler, 1989). Hän tarkasteli Eriksonin teo-
rian pohjalta esimerkiksi varhaislapsuuden ritualisaatiota. Sternin (1985) teo-
rian mukaan minän kehityksen toisessa vaiheessa (2–6/8 kk) ovat tärkeitä 
sykliset, sosiaaliset vuorovaikutushetket lapsen ja hoitajan välillä, esimerkiksi 
kurkistusleikit. Fowler tulkitsi, että juuri nämä toistuvat vuorovaikutusleikit 
tarjoavat perustan uskonnollisten rituaalien kokemiselle myöhemmin elä-
mässä. (Fowler, 1989; Stern, 1985, s. 69–123.) 

Fowlkes tarttui tähän Fowlerin ideaan ja tarkasteli taaperoikäisten rituaa-
lista leikkiä. Hänen mukaansa vauvaiän rituaalinen leikki auttaa taape-
roikäistä sisäistämään samanlaisia rituaaleja uskonnollisen yhteisön elä-
mässä. Jo taaperoikäiset voivat oppia ja innokkaasti toistaa uskonnollisia ri-
tuaaleja, esimerkiksi ruokarukousta. Dialogiset jumalanpalveluksen osat, ku-
ten vastauslaulut, muistuttavat rituaalista leikkiä. Virsien laulaminen yhdessä 
ja rukousten lukeminen yhteen ääneen muistuttavat vuorovaikutusleikeistä 
tutuksi tullutta tapaa puhua, laulaa tai liikehtiä yhteisen kaavan mukaisesti. 
(Fowlkes, 1989; ks. myös Ratcliff, 1992; Yust, 2003.) 

Vauvaikäisten spiritualiteetista on kirjoitettu vain vähän eikä siitä ole tehty 
empiiristä tutkimusta. Esimerkiksi Hayn ja Nyen (2006) tutkimus lasten spi-
ritualiteetista kohdistuu vanhempiin lapsiin ja tuloksissa korostuu tietoisuus 
(awareness). Surr (2011; 2012) on kirjoittanut esseetyyppisiä artikkeleita, 
joissa hän pohtii vauvaikäisen lapsen spiritualiteettia ja sen suhdetta varhai-
siin kiintymyskokemuksiin. Hän ehdottaa, että pienen lapsen spiritualiteetissa 
tulisi korostaa pelkän tietoisuuden sijaan laajemmin kokemusta (experience). 
Surr esittää, että vauvaikäisen lapsen spiritualiteetti ilmenee rakkauden, läs-
näolon ja yhteyden kokemisena, ihmettelynä sekä uskona, jonka Surr liittää 
Eriksonin (1963) perusluottamuksen käsitteeseen. Varhaiset kiintymyskoke-
mukset ovat Surrin mukaan spirituaalisesti merkittäviä. 

Tässä väitöstutkimuksessa spiritualiteetti nähdään synnynnäisenä valmiu-
tena luoda suhdetta ja kokea yhteyttä omaan itseen, toisiin ihmisiin, ympäröi-
vään maailmaan tai tuonpuoleiseen (ks. esim. Hay & Nye, 2006; Hyde, 2008; 
de Souza, 2012; Miller, 2016). Tällaisesta spiritualiteettikäsityksestä voi löytää 
yhtymäkohtia Buberin (1993) filosofian minä–sinä -suhteeseen (Ubani, 
2005b). Koska suhde minään ja toisiin ihmisiin kehittyy syntymästä asti, on 
psykologinen tutkimus minän kehityksestä varhaislapsuudessa merkittävää 
myös spiritualiteetin kehittymisen kannalta. Minän kehitystä ensimmäisten 
elinkuukausien aikana on tarkastellut esimerkiksi Stern (1985). Jos spirituali-
teetti ymmärretään yhteyden kokemisena itseen ja muihin ihmisiin, voidaan 
ajatella, että tuo yhteys kehittyy nimenomaan varhaisessa vuorovaikutuk-
sessa, jossa alkaa kehittyä vauvaikäisen käsitys omasta minästä (ks. Stern, 
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1985). Näin ollen varhainen vuorovaikutus ja kiintymissuhteen muodostumi-
nen ovat merkityksellisiä myös varhaisen spiritualiteetin kannalta. 

Spiritualiteettia pidetään usein synnynnäisenä, kun taas psykodynaami-
sissa teorioissa on oletus, että uskonnollisuus syntyy varhaisten kokemusten 
myötä (ks. Ratcliff, 1992). Yhteistä molemmille lähestymistavoille näyttää kui-
tenkin olevan varhaisten vuorovaikutuskokemusten korostaminen. Erityisen 
tärkeänä nähdään vuorovaikutus vanhempien tai muiden läheisten hoitajien 
kanssa. Synnynnäistä spiritualiteettia opitaan ilmaisemaan oman kulttuurin 
kielellä, rituaaleilla ja opeilla (Hay et al. 2006). Ympäröivän uskonnollisen yh-
teisön kielen oppiminen voi alkaa jo varhaislapsuudessa, kuten Yust (2003) 
kirjoittaa artikkelissaan taaperoikäisten spiritualiteetin kehittymisestä. Jo 
Rizzuto kuvasi, miten aikuisten jumalapuhe vaikuttaa lapsen jumalarepresen-
taation muodostumiseen (Rizzuto, 1979, s. 194). 

Voidaan huomata, että spiritualiteettia ja uskonnollista kehitystä kuvaa-
vissa teorioissa ja artikkeleissa korostuu kaksi keskeistä tekijää: varhainen 
vuorovaikutus läheisten kanssa ja vuorovaikutus ympäröivän kulttuurin 
kanssa (ks. Kilpeläinen, 2016). Vuorovaikutuksesta ympäristöön tapahtuvasta 
oppimisesta on käytetty esimerkiksi käsitteitä enkulturaatio (Yust, 2003), 
kulttuurin oppiminen (Rogoff, 2003) ja sosialisaatio (Kuusisto, 2011). Varhai-
nen vuorovaikutus läheisten kanssa ja vuorovaikutus ympäröivän kulttuurin 
kanssa ovat sikäli päällekkäiset, että usein pienen lapsen vuorovaikutus ym-
päristön kanssa tapahtuu yhdessä omien läheisten kanssa ja myös heidän vä-
lityksellään esimerkiksi silloin, kun lapset oppivat uskonnollista kieltä van-
hemmiltaan. Vanhempien valinnat vaikuttavat vahvasti siihen, minkälaisten 
kulttuuristen asioiden kanssa lapsi pääsee vuorovaikutukseen (Rogoff, 2003; 
Kuusisto, 2011, s. 61). 

2.2.2 MUSIIKIN NÄKÖKULMA VARHAISLAPSUUDEN KEHITYKSEEN 
JA SPIRITUALITEETTIIN 

 
Varhaisiän musiikkikasvatusta on tutkittu enemmän kuin lapsuuden uskonto-
kasvatusta. Pienen lapsen kehityksestä on viime vuosina saatu uutta tietoa ai-
votutkimuksen avulla. On esimerkiksi havaittu, että vauva tunnistaa äidin ää-
nen, puheen ja laulun jo ennen syntymäänsä. (Huotilainen, 2009.)  Musiikil-
linen enkulturaatio alkaa jo raskausaikana. Melodioita voi oppia tunnista-
maan jo kohdussa. (Virtala, 2015.) Ihmisen kulttuurinen oppiminen alkaa siis 
jo ennen syntymää (ks. myös Rogoff, 2003). 

Musiikki kietoutuu monin tavoin pienten lasten spiritualiteettiin ja uskon-
tokasvatukseen (ks. Kilpeläinen & Urponen, 2021). Musiikki on olennainen 
osa uskonnon rituaalista ulottuvuutta, mutta se liittyy uskonnolliseen kehityk-
seen myös laajemmin. Musiikki on osa vuorovaikutusta ja kulttuuria (Lind-
berg-Piiroinen & Ruokonen, 2017a). Monet musiikkiin liittyvät näkökulmat 
voivat olla merkityksellisiä myös uskonnollisen kehityksen kannalta. Ensinnä-
kin musiikki voi tukea vuorovaikutusta, jonka merkitys näyttäytyy hyvin kes-
keisenä uskonnollisen kehityksen kannalta (ks. luku 2.2.1). Musiikki on tärkeä 
vuorovaikutuksen väline vauvan ja vanhemman välillä. Musiikki on kieli, jota 
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jo vauva ymmärtää ja pystyy oppimaan. (Ruokonen 2000; Huotilainen & Put-
kinen, 2008; Ruud, 2010, s. 21–36; Lindberg-Piiroinen & Ruokonen 2017b; 
Creighton, 2011.) Marjanen (2009) tutki väitöskirjassaan raskauden aikaisen 
ja synnytyksen jälkeisen musiikkikasvatuksen vaikutuksia äidin ja vauvan vä-
liseen varhaiseen vuorovaikutukseen. Tutkimuksessa todettiin, että erityisesti 
raskaudenaikaiset musiikilliset kokemukset lujittavat äidin ja vauvan kiinty-
myssuhdetta. 

Toiseksi musiikki on kulttuurin muoto, joka on kuulunut ihmisten elämään 
aina. Laulut ja sävelmät ovat osa aineetonta kulttuuriperintöä. Musiikki on 
kansallinen ja kulttuurisidonnainen kieli, joka on osa kommunikaatiota esi-
merkiksi rituaaleissa ja arkipäivän askareissa. Toisaalta musiikki on yleismaa-
ilmallista, ja se voi olla kanava eri kulttuurien välillä. Musiikki luo ja ilmaisee 
tunnelmia ja tunteita. Ensimmäiset musiikilliset muistijäljet syntyvät jo sikiö-
aikana. Lapsuudessa, nuoruudessa ja aikuisuudessa syntyy musiikillisia muis-
toja. Ikääntyessä kyky muistaa tuttu laulu voi säilyä silloinkin, kun muisti on 
muuten heikentynyt. (Lindberg-Piiroinen & Ruokonen, 2017a; 2017b; Parta-
nen et al., 2013; Tammela, 2022.) 

Kolmas näkökulma musiikkiin liittyy tunteisiin ja spiritualiteettiin. Mu-
siikki voi synnyttää erilaisia tunteita ja jopa fyysisiä reaktioita (Lindberg-Pii-
roinen & Ruokonen, 2017c). Musiikki, esimerkiksi laulaminen, voi synnyttää 
spirituaalisia kokemuksia ja jättää vahvoja tunnejälkiä (esim. Parncutt, 1999; 
Wills, 2011). Hayn ja Nyen (2006) spiritualisen kokemuksen kategorioissa tie-
toisuuden kokemiseen liittyy ”virittäytyminen” (tuning), joka tarkoittaa esi-
merkiksi musiikin synnyttämää voimakasta esteettistä kokemusta (Hay & 
Nye, 2006, s. 68). Varhaiskasvatuksen musiikkituokiot voivat luoda mahdol-
lisuuksia spirituaaliseen kokemiseen siten, että ne lisäävät ja syventävät yh-
teyden kokemista ja edistävät lasten hyvinvointia (Nortjé & van der Merwe, 
2016; ks. myös Pantsu, 2010). Sari Murtosen (2015; 2018) tutkimus osoittaa, 
että erityisesti lapsuudessa ja nuoruudessa opittu musiikki voi olla merkittä-
vää myöhemmän spiritualiteetin kannalta. Nuoret aikuiset kokivat itselleen 
merkityksellisiksi virret tai laulut, jotka liittyivät lapsuuden tai nuoruuden ko-
kemuksiin ja usein myös läheisiin ihmissuhteisiin. Musiikki voi kantaa muka-
naan aiempia kokemuksia ja ikään kuin johdattaa oman hengellisen kehityk-
sen juurille. 

2.3 KASVATUS EVANKELISLUTERILAISTEN 
KIRKKOJEN KONTEKSTISSA 

2.3.1 KIRKON KASVATUKSEN KÄSITTEET JA TAVOITTEET 
 
Kun tarkastellaan uskontokasvatusta kristinuskon kontekstissa, on tarjolla 
monia vaihtoehtoisia käsitteitä. Varsin usein käytetään käsitettä kristillinen 
kasvatus. Kristillistä kasvatusta ei ole viime vuosina Suomessa paljoakaan jä-
sennetty. Seppälä määrittelee sen kristilliseen uskoon kasvattavaksi uskonto-
kasvatukseksi, jota voidaan toteuttaa eri konteksteissa (Seppälä, 1988, s. 19). 
Muhonen ja Tirri (2008) ovat tutkineet lastenohjaajiksi opiskelevien käsityk-
siä kristillisestä kasvatuksesta. Heidän tutkimuksesta nousee kuusi kristillisen 
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kasvatuksen ulottuvuutta: opillinen, rituaalinen, kokemuksellinen, eettis-mo-
raalinen, huolenpidollinen ja pedagoginen ulottuvuus. (Muhonen & Tirri, 
2008.) Tämän jäsennyksen taustalla on Starkin ja Glockin esittämä uskonnol-
lisuuden viiden ulottuvuuden malli, joka sisältää uskon, käytännön (rituaalit 
ja hartaudenharjoituksen), kokemuksen, tiedon ja seuraamusten ulottuvuudet 
(Stark & Glock, 1968, s. 14–16).  

Jarkko Seppälä määrittelee kristillisen kasvatuksen yhdeksi osa-alueeksi 
kirkon kasvatustoiminnan, joka tarkoittaa kirkon tai kirkkojen antamaa us-
kontokasvatusta. Sen synonyymeina voidaan käyttää ilmaisuja kirkon kasva-
tus tai kasteopetus. Kasteopetus on alun perin tarkoittanut kasteelle valmista-
vaa opetusta, mutta myöhemmin sillä on viitattu joko kasteen ja konfirmaa-
tion väliseen opetukseen tai laajasti ymmärrettynä kastetun elinikäiseen kris-
tilliseen opetukseen (Seppälä, 1988, s. 19–20).  Kasteopetus-sanaa käytetään 
Suomessa esimerkiksi rippikoulusuunnitelmassa (Suuri ihme, 2017). Pohjois-
maiden luterilaisissa kirkoissa on käytetty kasteopetusta vastaavia ilmaisuja 
(ks. Seppälä, 1988, s. 11). Tanskan kirkossa käytetään käsitettä dåbsoplæring 
(ks. esim. Dåbsoplæring i folkekirken, 2010) ja Ruotsin kirkossa dopundervis-
ning (ks. esim. Leva i dopet, 2011). Norjan kirkon kasvatuksen kokonaissuun-
nitelmassa käytetään sanaa trosopplæring, uskon opetus (Plan for trosopp-
læring. Gud gir – vi deler, 2010). Myös Suomen evankelis-luterilaisessa kir-
kossa on kehitetty Norjan kirkon esimerkin mukaista kokonaissuunnitelmaa, 
jossa esitetään tavoitteita kirkon kasvatukselle ja muulle toiminnalle eri ikä-
ryhmien parissa. Vuonna 2021 hyväksytyn Polku-toimintamallin tavoitteena 
on vahvistaa kristillistä identiteettiä 0–22-vuotiaiden kirkon jäsenten elä-
mässä. (Polku: Vauvasta aikuiseksi seurakunnan yhteydessä, 2021.) Kehitte-
lyn taustalla on Norjan mallin lisäksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkossa 
1970-luvulla kehitetty K-ohjelma eli kirkon kasvatustoiminnan kokonaisoh-
jelma (ks. Seppälä, 1988, s. 80–85). 

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa kasvatustoimintaa lasten ja lap-
siperheiden parissa kutsutaan kirkon varhaiskasvatukseksi. Kirkko on 2000- 
ja 2010-luvulla edistänyt varhaiskasvatustaan julkaisemalla useita kehittämis-
asiakirjoja (Lapsi on osallinen, 2008; Lapset seurakuntalaisina, 2013; Lapsi ja 
musiikki seurakunnassa, 2015.). Näiden asiakirjojen mukaan kirkon varhais-
kasvatus tarkoittaa kristillisestä uskosta ja siihen liittyvistä arvoista nousevaa 
kasvatuksellista vuorovaikutusta, jota tehdään pääsääntöisesti alle kouluikäis-
ten lasten ja heidän perheidensä ja läheistensä kanssa. Sen raamatullisina läh-
tökohtina ovat kastekäsky ja lasten evankeliumi. Kirkon varhaiskasvatuksen 
kokoontuvan toiminnan muotoja ovat esimerkiksi päiväkerhotoiminta, mo-
nenlaiset perhekerhot, pyhäkoulut, lapsille ja perheille suunnatut jumalanpal-
velukset ja kirkkohetket, muskarit sekä erilaiset tapahtumat ja retket. (Lapsi 
on osallinen, 2008; Lapset seurakuntalaisina, 2013.) Kirkon varhaiskasvatuk-
sesta on toistaiseksi tehty akateemista tutkimusta niukasti, lähinnä vain mais-
terivaiheen opinnäytteitä (esim. Pynttäri, 2015; Peltola, 2016; Latvala, 2017). 

Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisessä on viime vuosina seurattu yh-
teiskunnan varhaiskasvatuksen kehityslinjoja. Esimerkiksi Varhaiskasvatus-
suunnitelman perusteet 2018 -asiakirjan pohjalta on tehty sovellus myös kir-
kon kasvatukseen. Siinä tuodaan esille, että pedagogiset lähtökohdat ovat sa-
mat, vaikka kirkon varhaiskasvatuksen ytimessä on kristillinen kasvatus. 
(Vasu kirkossa, 2019, s. 4–5). Yhteiskunnan kasvatuksen ja seurakuntien vä-
lisen yhteistyön malleja on pyritty selkiyttämään niin sanotulla neljän korin 



 

27 
 

mallilla (ks. Seurakunta varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitoksen kump-
panina; ks. musiikin osalta myös Kilpeläinen & Urponen, 2021).  

Vuonna 2018 julkaistiin kirkon kasvatusta koskeva tulevaisuusselonteko, 
jossa luotiin suuntaviivoja vuoteen 2030 asti (Kokkonen, 2018). Tulevaisuus-
selonteossa ehdotetaan esimerkiksi, että kirkon varhaiskasvatuksen painopis-
teen voisi siirtää vauva- ja pikkulapsiperheisiin sekä vanhemmuuden tukemi-
seen (Petäjä & Ojell, 2018). Tulevaisuusskenaarioissa korostuu kokonaisval-
taisuus: ”Kirkon varhaiskasvatusta ei tulevaisuudessa voida nähdä pelkästään 
kristillisenä kasvatuksena vaan se on laajempaa lasten ja perheiden kokonais-
valtaisen hyvinvoinnin vahvistamista kaikilla elämän alueilla.” (Petäjä & Ojell, 
2018, s. 47.) 

Kristillinen traditio -käsite ymmärretään tässä tutkimuksessa sosiokult-
tuurisesta näkökulmasta. Se tarkoittaa kirkossa vuosisatojen aikana muototu-
neiden tietojen, taitojen ja ajattelutapojen kokonaisuutta sekä kulttuurisia vä-
lineitä, kuten kieltä, esineitä, rakennuksia ja taidetta. Kristilliseen traditioon 
sisältyy aineellinen ja aineeton kulttuuriperintö. Evankelisluterilaisen kirkon 
aineellista kulttuuriperintöä ovat kirkollinen rakennusperintö, esineistö ja 
taide. Aineetonta kulttuuriperintöä ovat kirkkomusiikki ja kirkollinen tapa-
kulttuuri, kuten rituaalit. (Kulttuuriperintö kuuluu kaikille, 2017; ks. myös 
Kilpeläinen & Urponen, 2018.) Luterilaisissa kirkoissa yhteislaulu, erityisesti 
virsien laulaminen yhdessä, on tärkeä osa uskonnollisuutta ja kulttuuriperin-
töä. (Balsev-Clausen, 2016; Kjærgaard, 2016). Suomen evankelis-luterilai-
sessa kirkossa erityisen suosittuja yhteislaulutilaisuuksia ovat Kauneimmat 
joululaulut –tilaisuudet (Innanen, 2016). 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kulttuuriperintöstrategian mukaan 
kulttuuriperintö kuuluu kaikille (Kulttuuriperintö kuuluu kaikille, 2017). Ei 
ole kuitenkaan itsestään selvää, että lapset pääsevät osallisiksi esimerkiksi 
kirkkotilasta tai kirkkomusiikista. Eriikka Jankko (2019) nostaa väitöskirjas-
saan esille tarpeen tunnustaa lapset osaksi jumalanpalvelusyhteisöä ja sen 
myötä lisätä lasten osallistumismahdollisuuksia jumalanpalveluksen toteutta-
miseen. Myös kirkkotilan käyttöä tulisi tarkastella lasten näkökulmasta, ja tar-
jota mahdollisuuksia eri aistien käyttämiseen. Jankon tutkimus nostaa esille 
jännitteisen suhtautumisen lapseen luterilaisen kirkon teksteissä: toisaalta 
lapsi nähdään esikuvallisena, toisaalta kasvatuksen kohteena. (Jankko, 2019, 
s. 238, 241.) 

2.3.2 VAUVAMUSIIKKITOIMINTA SUOMEN JA TANSKAN 
EVANKELISLUTERILAISISSA KIRKOISSA 

 
Tämän tutkimuksen empiirinen tarkastelu kohdistuu yhteen erityiseen kirkon 
kasvatuksen muotoon: kirkkotilassa toteutettavaan vauvamusiikkitoimintaan 
Suomen ja Tanskan evankelisluterilaisissa kirkoissa. Musiikkia voidaan käyt-
tää kaikessa kirkkojen varhaiskasvatuksessa, mutta erityisen tärkeä rooli sillä 
on lapsiperheille suunnatussa musiikkitoiminnassa.  

Suomessa ja Tanskassa kirkot järjestävät vauvamusiikkitoimintaa, joka 
pyrkii esimerkiksi tukemaan vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutusta 
(ks. Lapsi ja musiikki seurakunnassa, 2015; Babysalmesang – når Gud ag mu-
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sik mødes i kirkerummet, 2019). Suomessa on ollut kirkon järjestämiä “vau-
vamuskareita” jo 1980-luvulta lähtien (Varhaisiän musiikkikasvatus seura-
kunnassa, 2004). Tanskassa on syntynyt vuosituhannen vaihteessa uusi vau-
vamusiikkitoiminnan malli babysalmesang (suom. vauvavirsilaulu), joka on 
levinnyt 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen aikana koko Tanskaan. 
Suomessakin seurakunnan musiikki- ja vauvatoimintaa on kehitetty aktiivi-
sesti 2010-luvulla tuottamalla uutta materiaalia ja perustamalla uusia ryhmiä 
(ks. Haastettu kirkko, 2012, s. 122, Kilpeläinen & Räsänen, 2015).  

Tanskan vauvamusiikkitoiminnassa on erityistä se, että musiikkituokiot pi-
detään useimmiten kirkossa, niissä lauletaan paljon virsiä ja tutustutaan liik-
kuen kirkkotilaan (Nielsen, 2015). Suomessa seurakuntien järjestämän mu-
siikkitoiminnan tarjonta on monipuolisempaa kuin Tanskassa: tarjolla on toi-
mintaa myös taapero- ja leikki-ikäisille lapsille sekä sisarusryhmille. Monissa 
kaupunkiseurakunnissa toimii päätoiminen musiikkikasvattaja, ”muska-
riopettaja” tai musiikkiryhmiä ohjaava kanttori. Suomessa musiikkitoiminta 
järjestetään pääosin seurakuntasaleissa tai kerhotiloissa, harvemmin kirkko-
tilassa. (ks. Kilpeläinen, 2017.).  

Tanskan kirkon babysalmesang-toiminnasta on tehty Aarhusin yliopis-
tossa Marie Vejrup Nielsenin johdolla kattava tutkimus (Tager du barnet ved 
hånden, tager du moderen ved hjertet, 2014; Nielsen, 2015). Lisäksi aiheesta 
on kirjoitettu yksittäisiä julkaisuja (Marstal, 2014; Bonde, 2011; Oberborbeck 
& Andersen, 2006).  

Tanskalaistutkimuksen mukaan babysalmesang-toimintaa järjestetään 
usein parin kuukauden mittaisina periodeina. Sitä pidetään useimmiten kirk-
kotilassa, ja siihen liittyy sosiaalista aktiviteettia, kuten kahvittelua. Toimin-
nassa musiikilla on vahva painotus. Lauluista osa on virsiä, osa muita lauluja. 
Babysalmesang-toiminnassa on samanlaisena kerrasta toiseen toistuvia ele-
menttejä. Toisaalta jokaisella seurakunnalla on oma tapansa toteuttaa toimin-
taa. Tutkimuksen mukaan järjestäjien tärkeimmät tavoitteet olivat perheiden 
ja lasten tutustuttaminen kirkkoon ja kirkkotilaan, kirkon liittäminen osaksi 
seurakuntalaisten elämää, ihmisten tavoittaminen ja osallistujien johdattami-
nen kristilliseen uskoon. Kyselyyn osallistuneista seurakunnan edustajista 84 
prosenttia piti babysalmesangia hyvänä tapana toteuttaa kasteopetusta 
(dåbsoplæring). Vaikka monet työntekijöiden tavoitteista liittyivät uskonto-
kasvatukseen, tärkeänä pidettiin myös mielekkään toiminnan tarjoamista lap-
sille ja aikuisille sekä lasten kehityksen tukemista. (Tager du barnet ved 
hånden, tager du moderen ved hjertet, 2014, s. 19–23.) 

Saman tutkimuksen mukaan toimintaan osallistuneet vanhemmat – käy-
tännössä äidit – pitivät toimintaa hyvänä tapana tutustuttaa lasta kirkkoon, 
virsiin ja kristinuskoon, mutta he eivät pitäneet sitä kasteopetuksena tai us-
konnollisena aktiviteettina. Äidit eivät siis osallistuneet ensisijaisesti uskon-
nollisista syistä, vaan koska he ajattelivat toiminnan olevan hyväksi lapsen ke-
hitykselle. Laulu, musiikki, kaunis kirkkotila ja liikunnaliset leikit olivat äitien 
mielestä hyvää virikettä vauvoille. Tärkeää oli mahdollisuus tehdä jotakin 
merkityksellistä yhdessä lapsen kanssa ja keskittyä lapseen ilman, että tarvitse 
miettiä arkiaskareita. Myös toisiin osallistujiin tutustuminen oli tärkeä syy 
osallistua toimintaan. Äidit kokivat, että toimintaan voi osallistua riippumatta 
siitä, uskooko kristinuskon mukaan tai kuuluuko kirkkoon. Kuitenkin vastaa-
jista 93 % kuului itse kirkkoon. Kaksi kolmasosaa vastaajista toivoi, että kirkko 
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voi olla osa heidän perheensä elämää. Myös virsiin suhtauduttiin hyvin myön-
teisesti: 69 prosenttia vastaajista osallistui toimintaan, koska halusi tutustut-
taa lapsensa tanskalaisiin virsiin. Vain pieni osa (16 %) vastaajista sanoi suh-
tautuvansa toimintaan kasteopetuksena.  (Tager du barnet ved hånden, tager 
du moderen ved hjertet, 2014, s. 24–34; Nielsen, 2015; ks. myös Kilpeläinen, 
2017.)  

Tanskainen tutkimus selvitti monipuolisesti toiminnan järjestämis- ja 
osallistumismotiiveja, mutta tutkimuksessa ei tarkasteltu kovinkaan tarkasti, 
mitä toiminnassa itsessään tapahtuu tai millaista uskontokasvatusta toiminta 
on. Suomessa kirkon järjestämää vauvamusiikkitoimintaa on tutkittu aiem-
min vain yksittäisissä opinnäytteissä, joten tutkimusmahdollisuuksia olisi pal-
jon. Tämä väitöstutkimus tarkastelee kirkkotilassa toteutettavaa vauvamusiik-
kitoimintaa uskontokasvatuksen näkökulmasta. 
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

3.1 TUTKIMUSTEHTÄVÄ 

Tässä tutkimus liittyy varhaisiän uskontokasvatukseen uskonnollisen yhteisön 
kontekstissa. Tutkimustehtävänä on tarkastella, miten kristillistä traditiota 
välitetään ja spiritualiteettia tuetaan evankelisluterilaisen kirkon varhaiskas-
vatustoiminnassa, erityisesti kirkkotilassa toteutettavassa vauvamusiikkitoi-
minnassa Suomessa ja Tanskassa. 
Tutkimustehtävä jakautuu kolmeen kysymykseen, joihin vastataan alkupe-
räisartikkeleissa: 

- Millainen rituaalisen kasvatuksen konteksti kirkkotilassa toteutettava 
vauvamusiikkitoiminta on? (I artikkeli) 

- Minkälaista on ihmisten välinen vuorovaikutus kirkkotilassa toteutet-
tavasta vauvamusiikkitoiminnassa? (II artikkeli) 

- Minkälaisia kokemuksia syntyy vuorovaikutuksessa kirkkotilan ja kris-
tillisen musiikkiperinnön kanssa kirkkotilassa toteutettavan vauvamu-
siikkitoiminnan aikana? (III artikkeli) 

3.2 METODOLOGISET LÄHTÖKOHDAT 

Alusta asti tätä tutkimusta motivoi haluni ymmärtää pienen lapsen spirituali-
teettia ja uskontokasvatusta sekä kiinnostukseni tutkia empiirisesti kirkon 
varhaiskasvatusta. Vaikka Suomessa oli aihepiiriä tutkittu aiemmin vain vä-
hän, en lähtenyt kartoittamaan laajasti kirkon toimintaa eri puolilla Suomea 
tai pohjoismaita, vaan halusin ymmärtää ilmiötä syvemmin. Tutkimalla tar-
kemmin yhtä monipuolista kasvatuksen muotoa – kirkkotilassa toteutettavaa 
vauvamusiikkitoimintaa – toivoin saavani uutta tietoa siitä, millaista on ja voi 
olla varhaisiän uskontokasvatus uskonnollisten yhteisön kontekstissa.  

Uskonnonpedagogisella tutkimuksella on pitkät perinteet, mutta itse kas-
vatus- tai oppimistilanne on ollut siinä vähemmän tutkimuksen kohteena 
(Riegel, 2018). Halusin tutkia kasvatustoimintaa, enkä esimerkiksi pelkästään 
työntekijöiden ajatuksia siitä. Tanskan kirkon vauvamusiikkitoiminta ba-
bysalmesang kuulosti kiinnostavalta tutkimuskohteelta, koska siinä yhdistyi 
yllättävälläkin tavalla pienet vauvat äiteineen ja kirkon perinne: kirkkotila ja 
virret (ks. luku 2.3.2). 

Kun tavoitteena oli ymmärtää tutkittavaa ilmiötä omassa kontekstissaan, 
oli perusteltua lähestyä sitä laadullisen tutkimusotteen avulla (ks. esim. 
Hatch, 2007) ja kerätä monipuolista aineistoa. Havainnointi- ja videomene-
telmät tarjoavat välineitä saada kokonaisvaltaista tietoa lapsista ja vuorovai-
kutuksesta aidoissa kasvatustilanteissa (Pellegrini, 1998; Flewitt, 2006). Rie-
gelin (2018) mukaan videointi tarjoaa hyvän menetelmän uskontokasvatuk-
sen ”mustan laatikon” avaamiseen.  

Tämä on monipaikkainen tapaustutkimus (ks. esim. Mills et al, 2010), jossa 
tarkasteltavia tapauksia on kaksi: yksi Tanskassa ja toinen Suomessa. Aineis-
tonkeruumenetelmät olivat osallistuva havainnointi, videointi ja haastattelu 
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(ks. luku 3.3). Tapaustutkimuksen luonteisesti pyrin saamaan tutkituista ta-
pauksista mahdollisimman monipuolisesti tietoa monilla eri menetelmillä 
(Saarela Kinnunen & Eskola, 2007; Syrjälä, 1994). Aineistonkeruun painopis-
teet Tanskassa ja Suomessa poikkesivat jonkin verran toisistaan. Aloittaessani  
aineistonkeruuta Tanskassa tärkeintä oli videoaineiston tuottaminen vauva-
musiikkihetkistä, mutta keräsin myös kontekstitietoa havainnoimalla ja haas-
tattelemalla. Suomessakin havainnoin ja osin videoin koko vauvamusiikkijak-
son, mutta pääpaino oli osallistujien kokemuksia reflektoivan haastatteluai-
neiston keräämisessä. 

Tämän tutkimuksen lähtökohdissa on piirteitä etnografisesta tutkimusot-
teesta, kuten tiedon hankinta osallistuvan havainnoinnin kautta, aineistoke-
ruu todellisissa konteksteissa sekä avoin lähestymistapa tutkimuskohteeseen 
(ks. esim. Hammersley, 2006; Lappalainen, 2007; Hämeenaho & Koskinen-
Koivisto 2014). Toisaalta etnografiassa aineistonkeruu on usein laajempaa ja 
pidempiaikaista kuin tässä tutkimuksessa. Erityisesti aineistonkeruun alku-
vaihe, jossa keräsin aineistoa Tanskassa, muistuttaa etnografista lähestymis-
tapaa, koska silloin tutustuin itselleni uuteen toimintamuotoon vieraassa 
maassa ja vieraalla kielellä. Pääsin kentälle alun perin sattuman kautta. Kir-
kolla järjestettiin samaan aikaan avointa leikkitoimintaa ja useita peräkkäisiä 
babysalmesang-ryhmiä. Osallistuin ensin lasteni kanssa avoimeen leikkitoi-
mintaan joitakin kertoja ennen kuin aloin pohtia ja selvittää, voisiko vauva-
musiikkitoimintaa päästä tutkimaan juuri siellä. Olin käynyt aiemmin tutus-
tumassa babysalmesang-toimintaan toisella kirkolla, ja todennut sen hyvin 
kiinnostavaksi toimintamuodoksi väitöskirjatutkimuksen kannalta. 

Kenttätutkimus, johon yhdistyy havainnointia, mahdollistaa sosiaalisen 
toiminnan ja vuorovaikutuksen tutkimisen sekä osallistujien toiminnalle an-
tamisen merkitysten tutkimisen. Lisäksi voidaan tutkia toiminnan rakenteita 
ja vertailla eri paikkojen välisiä toimintatapoja. (ks. Walsh et al., 2007.) Tämän 
tutkimuksen kannalta erityisen tärkeä etnografian sovellus oli vuorovaikutus-
analyysi (interaction analysis), jota Jordan ja Henderson (1995) kuvaavat ar-
tikkelissaan. Se on tieteidenvälinen metodi, jolla tutkitaan ihmisten vuorovai-
kutusta toisten ihmisten ja ympäristössä olevien objektien kanssa. Sillä tutki-
taan ihmisten toimintaa, kuten puhetta, nonverbaalista vuorovaikutusta ja 
esineiden (artefaktien) käyttöä sekä tunnistetaan toiminnan rutiineja. Etno-
grafinen kenttätutkimus on osa lähestymistapaa, sillä se mahdollistaa kon-
tekstiin ja siellä oleviin ihmisiin tutustumisen. Vuorovaikutusanalyysin taus-
tateoria liittyy sosiokulttuuriseen oppimisnäkemykseen, joten metodi soveltui 
myös lähtökohdiltaan tämän tutkimuksen näkemykseen oppimisesta ja kasva-
tuksesta. Jordanin ja Hendersonin artikkeli antaa ohjeita sekä videoaineiston 
tuottamiseen että analysointiin, joten hyödynsin sitä jo aineistonkeruuvai-
heessa. 

Webb-Mitchell (1992) on artikkelissaan pohtinut etnografian mahdolli-
suuksia uskonnonpedagogisessa tutkimuksessa. Hän huomauttaa, että tutki-
musta rajoittaa se, että vain näkyvää voidaan havainnoida. Tähän rajoitukseen 
törmättiin myös tässä tutkimuksessa. Havainnoimalla nähdään vain käyttäy-
tyminen, mutta esimerkiksi vauvan tunnetilojen tulkinta vaatii myös tausta-
tietojen selvittämistä. Havainnointimenetelmien rajallisuuden vuoksi Suo-
messa myöhemmin toteutetussa aineistonkeruussa painotettiin osallistunei-
den äitien haastatteluita ja videoaineistoa käytettiin haastattelun pohjana sti-
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mulated recall -haastattelumenetelmää (esim. Patrikainen & Toom, 2004) so-
veltaen, jolloin oli mahdollista tarkastella yksityiskohtaisemmin osallistujien 
kokemuksia uskontokasvatustilanteen eri vaiheissa. Tämän haastattelumene-
telmän avulla voidaan selvittää kasvatustilanteeseen liittyviä tunteita, käsityk-
siä tai ajatuksia (Riegel, 2018). Suomalaisessa uskonnonpedagogisesaa tutki-
muksessa menetelmää on käytetty aiemmin esimerkiksi kirkon varhaiskasva-
tuksen tutkimuksessa (Peltola, 2016) ja koulun uskonnonopetuksen tutki-
muksessa (Niemelä, 1998). 

Laadulliselle tutkimukselle ominaisesti ymmärrys tutkimuskohteesta sy-
ventyi vähitellen, ja se ohjasi myöhempää aineistonkeruuta sekä erityisesti ai-
neiston analyysia. Tässä tutkimuksessa uusi tieto on rakentunut vähitellen 
teoreettisten näkökulmien ja empiirisen tutkimuksen vuoropuhelusta. Kerä-
sin ensimmäinen aineiston Tanskasta heti tutkimuksen alkuvaiheessa, mutta 
ennen sen tarkempaa analyysia oli tarpeen perehtyä lisää pienten lasten spiri-
tualiteettiin ja uskontokasvatukseen liittyvään kirjallisuuteen. Aiemman kir-
jallisuuden pohjalta kirjoitin kaksi yleistajuista artikkelia (Kilpeläinen & Rä-
sänen, 2015; Kilpeläinen, 2016). Tärkeä osa tutkimusprosessia oli etsiä ja ke-
hitellä teoreettisia näkökulmia pienen lapsen spiritualiteettiin ja uskontokas-
vatuksen tarkasteluun.  

Tutkimuskysymykset tarkentuivat tutkimusprosessin myötä. Artikkeliväi-
töskirjan muoto ohjasi etenemään tutkimusprosessissa vaihe kerrallaan. Al-
kuperäisartikkelien teoreettiset näkökulmat ovat muotoutuneet aiemman kir-
jallisuuden pohjalta ja osin yhteistyössä toisten tutkijoiden kanssa. Toisaalta 
myös empiirinen aineisto on ohjannut tutkimusprosessia. Esimerkiksi Suo-
messa tehty aineistonkeruu ohjasi laajentamaan näkökulmaa rituaaleista ja 
spiritualiteetista myös laajemmin vuorovaikutukseen uskonnollisen kulttuu-
riperinnön kanssa. Teoreettisia näkökulmia on peilattu empiiriseen aineis-
toon ja empiiristä aineistoa puolestaan teoreettisiin näkökulmiin, mikä on 
mahdollistanut pikkulasten uskontokasvatustoiminnan monipuolisen tarkas-
telun sekä samalla siihen liittyvän teorian kehittelyn. 

3.3 TUTKIMUSAINEISTO JA SEN ANALYYSI 

Tämän tutkimuksen aineisto kerättiin Tanskassa keväällä 2012 ja Suomessa 
loppuvuodesta 2016. Molemmissa maissa konteksti oli kaupunkiseurakunta, 
jossa oli järjestetty musiikkitoimintaa lapsille jo usean vuoden ajan. Kummas-
sakin maassa tutkimuksen kohteena oli kahdeksan viikon ajan kerran viikossa 
kirkkotilassa kokoontuva vauvamusiikkijakso. Tanskassa keräsin aineistoa 
kahdesta ryhmästä, Suomessa havainnoitavia ryhmiä oli yksi. Tanskassa toi-
mintaa ohjasi kaksi työntekijää yhdessä. Siellä ote vauvamusiikkitoimintaan 
on hyvin kirkollinen: tapaamiset pidettiin kirkkosalissa ja lauluina käytettiin 
virsiä uruilla säestettynä. Suomen tutkimusseurakunnassa toimi useita lapsi-
perheiden musiikki- ja kerhoryhmiä, jotka järjestettiin seurakuntasalissa tai 
kerhotilassa. Tässä tutkimuksessa kerättiin aineistoa kokeiluluontoisesti kirk-
kotilassa järjestetystä vauvamusiikkiryhmästä. Toimintaa ohjasi yksin seura-
kunnan muskariopettaja, joka vastasi myös muiden lasten musiikkiryhmien 
ohjauksesta. 
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Tanskassa havainnoin ja videoin kahta vauvamusiikkiryhmää kerran vii-
kossa kahdeksan viikon ajan. Äitien kokemuksia ja havaintoja toiminnasta ke-
räsin avoimina lomakekyselyinä sähköpostilla ja lyhyinä haastatteluina vau-
vamusiikkitapaamisten yhteydessä. Haastattelin myös ohjaajia periodin lo-
pussa. Tanskassa videointi tehtiin yhdellä kameralla, joka oli minulla kädes-
säni liikkuessani kirkkotilassa, kun kävelin ryhmän lähettyvillä esimerkiksi 
alttarilta ulko-ovelle. Videoimalla saadaan yksityiskohtaista aineistoa, johon 
voi palata monta kertaa. Toisaalta videokuvakin on rajallinen suhteessa todel-
lisiin tapahtumiin: kamera osuu joihinkin tapahtumiin ja jättää muita tapah-
tumia huomioimatta. Videoinnin ohella on tärkeää havainnoida toimintaa laa-
jemmin, jotta saadaan kontekstitietoa, joka auttaa videon analysoinnissa. 
(Walsh et al., 2007.) Tanskassa tärkeä osa kontekstiin tutustumista oli ohjaa-
jien kanssa käydyt epäviralliset keskustelut kahvittelun äärellä ryhmien vä-
lissä, jolloin ohjaajat toivat esille kokemuksiaan ryhmänohjauksesta ja tans-
kalaisesta kirkollisesta elämästä. 

Tanskasta kootusta laajasta videoaineistosta valittiin tarkemman analyysin 
kohteeksi toisen ryhmän seitsemäs tapaaminen, jonka yhteydessä oli tehty tut-
kimushaastatteluita. Koko kahdeksan kerran vauvamusiikkijakson havain-
nointi ja videointi osoittautui silti tärkeäksi, jotta aineistosta voitiin tarkastella 
toiminnan toistuvia rakenteita ja käyttäytymisessä tapahtuneita muutoksia. 
Laaja kontekstiin tutustuminen palveli myös ilmiön ymmärtämistä ja ennen 
kaikkea sitä, että tulin tutuksi toimintaan osallistuville äideille ja lapsille. 

Suomessa aineistonkeräämisen lähtökohta oli hieman toisenlainen kuin 
Tanskassa. Tanskassa tutkittu vauvamusiikkitoiminta oli osa seurakunnan va-
kiintunutta toimintaa, kun taas Suomessa oli kyse uudesta tomintamallista. 
Vuonna 2016 eräs seurakunta halusi kokeilla vauvamusiikkitoiminnan järjes-
tämistä Tanskan mallin mukaisesti kirkkotilassa. Olin tavannut ohjaajan etu-
käteen ja osallistunut suunnitteluun kertomalla, millaisia kirkkotilassa toteu-
tetun vauvamusiikkitoiminnan malleja olin Tanskassa nähnyt. Ohjaaja kui-
tenkin teki itsenäisesti päätökset esimerkiksi laulettavista lauluista. Suomessa 
keräsin aineiston pääosin havainnoimalla ja haastattelemalla. Halusin syven-
tää ymmärrystä toimintaan osallistuneiden vanhempien kokemuksista ja tul-
kinnoista liittyen oman lapsensa käyttäytymiseen.  Haastattelin toimintaan 
osallistuneita äitejä ensimmäisen ja toisen kerran välissä sekä uudelleen jak-
son loppupuolella. Videoin kahdeksasta tapaamisesta ainoastaan yhden ta-
paamisen, ja videota käytettiin jälkimmäisen haastattelun pohjana. Haastat-
telu mukaili stimulated recall -tyyppistä haastattelua, jossa on video toimi 
muistamista tukevana virikkeenä. Siinä kuvattua videota katsotaan yhdessä ti-
lanteeseen osallistuneiden kanssa, jolloin voidaan kysyä osallistujan ajatuksia 
ja kokemuksia tutkitun tilanteen aikana. (Patrikainen & Toom, 2004; Riegel, 
2018). Suomessa kerätyssä aineistossa haastattelut olivat tärkein osuus, mutta 
haastatteluiden pohjaksi kerättiin monenlaista kontekstitietoa: videon lisäksi 
esimerkiksi havainnointimuistiinpanoja ja äänitallenteita musiikkitoiminta-
hetkistä. 

Tässä tutkimuksessa aineistonkeruu- ja analyysivaihe menivät osittain 
päällekkäin. Kirjoitin ensimmäisen artikkelin käsikirjoituksen Tanskassa ke-
rätyn aineiston pohjalta ennen toisen aineiston keräämistä Suomesta.  Toinen 
aineistonkeruu muutti hieman tutkimuksen suuntaa. Suomen toiminta poik-
kesi jonkin verran Tanskassa havainnoimastani vauvamusiikkitoiminnasta, 
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joten ensimmäisen aineiston analyysissa syntynyt rituaalikasvatuksen näkö-
kulma ei ollut yksinään mielekäs suomalaisen toiminnan tarkasteluun. Ritu-
aalin elementtejä oli myös toisessa aineistonkeruukontekstissa, mutta toinen 
aineistonkeruu avasi myös uusia näkökulmia vauvamusiikkitoimintaan. Tämä 
vei tutkimusta eteenpäin. 

Tämän tutkimuksen lähestymistapaa voi kuvata teoriaohjaavaksi (ks. esim. 
Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 116). Tutkimuksessa ovat vuorotelleet aineiston 
keräämisen sekä teoreettisen tarkastelun vaiheet. Ensin vauvamusiikkitoi-
mintaan on tutustuttu monipuolisesti ja tarkasteltu toimintaa aineistolähtöi-
sesti (ensimmäisiä havaintoja on raportoitu esim. Kilpeläinen & Räsänen, 
2015). Sen jälkeen on lähdetty etsimään tarkempia teoreettisia näkökulmia 
analyysin tueksi ja analysoitu aineistoa. Sitten on kerätty toinen aineisto, joka 
on puolestaan ohjannut etsimään uudenlaista teoreettista näkökulmaa kirjal-
lisuuden avulla. Analyysi on ollut monivaiheinen prosessi, jossa on edetty yksi 
näkökulma kerrallaan. Jokaisesta näkökulmasta on tehty erikseen analyysi ja 
raportoitu tuloksia yhdessä alkuperäisartikkelissa. Näkökulmat on rakennettu 
ottaen huomioon tutkimuskohteena olevan toiminnan luonne ja aiemman kir-
jallisuuden esiin nostamat näkemykset pienen lapsen kehityksestä. 

Tässä tutkimuksessa erityisen tärkeä on ollut vuorovaikutusanalyysi eli in-
teraktioanalyysi (Jordan & Henderson, 1995). Vuorovaikutusanalyysia on so-
vellettu eri tavoin eri artikkeleissa. Ensimmäisessä artikkelissa tarkastellaan 
toiminnan rakenteita analysoimalla sen segmenttejä. Ensimmäisen artikkelin 
teoreettinen näkökulma nousi rituaalitutkimuksen näkökulmien soveltami-
sesta uskontokasvatukseen (ks. Altena & Hermans, 2003). Toisessa artikke-
lissa keskitytään ihmisten väliseen vuorovaikutukseen. Sen teoreettinen näkö-
kulma liittyy varhaislapsuuden spiritualiteettiin (ks. Hay, 2003). Kolman-
nessa artikkelissa tarkastellaan osallistujien vuorovaikutusta suhteessa tilan 
esineistöön ja kulttuurisiin välineisiin ja tuossa vuorovaikutuksessa syntyneitä 
kokemuksia (ks. Benjamin et al., 2015). Haastatteluaineistojen analyysissa on 
sovellettu myös sisällönanalyysia (Tuomi & Sarajärvi, 2002). 

 
Taulukko 1 Alkuperäisartikkelien aineisto ja analyysi. 

 I artikkeli II artikkeli III artikkeli 
Tutkimuskysymys Millainen rituaalisen 

kasvatuksen kon-
teksti kirkkotilassa 
toteutettava vauva-
musiikkitoiminta on?  

Minkälaista on ihmisten 
välinen vuorovaikutus 
kirkkotilassa toteutetta-
vasta vauvamusiikkitoi-
minnassa?  

Minkälaisia kokemuksia 
syntyy vuorovaikutuk-
sessa kirkkotilan ja kris-
tillisen musiikkiperinnön 
kanssa?  

Teoreettinen  
näkökulma 

Rituaalikasvatus 
 

Spiritualiteettikasvatus Kulttuuriperintökasvatus 

Keskeisen  
käsitteen 
määritelmä 

Rituaali toistuvana 
muodollisten teko-
jen sarjana 

Suhde itseen, toisiin ih-
misiin, ympäristöön ja 
tuonpuoleiseen 

Suhde aineelliseen ja ai-
neettomaan kulttuuripe-
rintöön 

Vuorovaikutus-
analyysin kohde 

Toiminnan rakenne, 
segmentit 

Ihmisten välinen vuoro-
vaikutus 

Vuorovaikutus materiaa-
lisen ympäristön kanssa 
ja kokemukset siitä 

Aineisto Tanskan aineisto, 
erityisesti videoai-
neisto 7. tapaami-
sesta 
 

Tanskan aineisto, erityi-
sesti videoaineisto 7. 
tapaamisesta, äitien ly-
hyet haastattelut, oh-
jaajien haastattelu 

Suomen aineisto, erityi-
sesti videoaineisto 7. ta-
paamisesta ja siihen liit-
tyvät stimulated recall -
haastattelut 
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Ensimmäinen ja toinen artikkeli on kirjoitettu Tanskassa kerätyn aineiston 
pohjalta ja kolmas artikkeli Suomessa kerätyn aineiston pohjalta. Suomessa ja 
Tanskassa kerätyt aineistot analysoitiin erikseen, vaikka samoja teemoja on 
löydettävissä molemmissa aineistoissa. Tähän ratkaisuun vaikutti myös rapor-
tointitapa: artikkelien merkkimäärä on rajallinen, joten oli helpompaa esitellä 
vain yksi aineistonkeruukonteksti yhdessä artikkelissa. Taulukossa 1 kuvataan 
kootusti artikkelien kysymykset, näkökulmat, keskeisten käsitteiden määritel-
mät, analyysin kohde sekä aineisto (ks. taulukko 1). Tarkemmin aineistoa ja 
analyysia kuvataan tutkimusartikkeleissa (I, II ja III). 

3.4 TUTKIMUSETIIKKA JA LUOTETTAVUUDEN 
TARKASTELU 

Tämän tutkimuksen eettisiä kysymyksiä pohdittaessa käytettiin tukena Tutki-
museettisen neuvottelukunnan hyvää tieteellistä käytäntöä (Tutkimuseettinen 
neuvottelukunta, 2006; 2012) sekä ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eetti-
siä periaatteita (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2009; 2019). Eettistä en-
nakkoarviointia ei tehty, koska tutkimukseen lapsensa kanssa osallistuneilta 
huoltajilta voitiin pyytää kirjalliset suostumukset. Kuitenkin tiedostettiin, että 
aineistonkeruutilanne oli monella tavalla sensitiivinen. Aineisto kerättiin ha-
vainnoimalla ja videoimalla perheille uutta arkielämän tilannetta, joka oli mo-
nille osallistujista ensimmäinen vauvaharrastus. Toimintaan osallistui her-
kässä elämäntilanteessa olevia äitejä vauvojensa kanssa ja toiminnan järjestä-
jänä oli uskonnollinen yhteisö.  Sen vuoksi olen pyrkinyt pohtimaan eettisiä 
kysymyksiä kaikissa tutkimuksen teon vaiheissa. 

Aineistonkeruuseen pyydettiin osallistuvilta äideiltä kirjalliset tutkimus-
suostumukset sekä kysyttiin erikseen halukkuutta osallistua haastatteluihin. 
Tanskassa ohjaajat esittelivät minut ennen ensimmäistä musiikkituokiota, 
kun he kertoivat tarkemmin toiminnasta ennen sen aloittamista. Minut esitel-
tiin suomalaiseksi teologian alan väitöskirjatutkijaksi. Suomessa soitin etukä-
teen ryhmään ilmoittautuneille vanhemmille ja kerroin tutkimuksesta. Siinä 
vaiheessa muutin vielä suunnitelmaa aineistonkeruusta, kun kävi ilmi, että 
yksi osallistujista ei halua tulla videoiduksi eikä osallistua tutkimukseen. Al-
kuperäisestä suunnitelmasta poiketen videoin vain yhden musiikkituokion, jo-
ten äidillä oli mahdollisuus osallistua kaikkiin muihin kertoihin ja välttää siten 
videointi. Muilla kerroilla en kirjannut havaintopäiväkirjaan kyseistä äitiä tai 
hänen lastaan koskevia muistiinpanoja. 

Tutkimustulosten raportoinnissa olen pyrkinyt turvaamaan osallistujien 
anonymiteettia häivyttämällä tutkimuskontekstiin liittyviä yksityiskohtia. 
Vaikka analyysin kannalta olisi voinut olla kiinnostavaa kertoa enemmän kirk-
kotilan yksityiskohdista, kuten esineistöstä, päädyin anonymiteettia turvatak-
seni siihen, etten kerro tarkemmin kirkkorakennuksista tai tutkimusseura-
kunnista. Raportoidessani suomalaista aineistoa en yksilöinyt äitejä enkä vau-
voja, koska ryhmä oli niin pieni, että toimintaan osallistuneet olisivat saatta-
neet tunnistaa toisensa artikkelista.  

Tutkimuksen eettisyyttä tarkastellessa on tärkeää pohtia, vaikuttiko vauva-
musiikkitoiminnan havainnointi tai videointi osallistujien kokemuksiin. Tans-
kan ryhmistä jättäytyi joitakin äitejä ja vauvoja pois ensimmäisten kertojen 
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jälkeen. Mahdollisia syitä siihen voi olla monia, mutta ei ole poissuljettua, että 
joku olisi jäänyt pois tutkimukseen liittyvän videoinnin vuoksi, vaikka tällaista 
ei kukaan ohjaajille sanonutkaan. Tästä oppineena suunnittelin Suomen ai-
neistonkeruun niin, että videoituja kertoja oli vähemmän. Suomessa kukaan 
ei jäänyt ryhmästä pois, mutta yksi äiti pohti haastattelussa ääneen, että tut-
kimuksen kohteena oleminen saattoi lisätä omaa epävarmuuden kokemusta, 
vaikka hän tiedosti, ettei tarkoitus ollut arvioida hänen toimintaansa lapsensa 
kanssa. Toisaalta haastattelut tarjosivat mahdollisuuden reflektoida omaa ko-
kemusta vauvamusiikkitoiminnasta ja ehkä myös laajemmin äitiydestä. Tun-
nelma haastatteluissa oli useimmiten lämmin. 

Aidon kasvatustilanteen tutkimisessa on jännitteitä. Tavoitteena on saada 
mahdollisimman monipuolista ja luonnollista aineistoa mutta samalla vaikut-
taa tilanteeseen mahdollisimman vähän. Kuitenkin pelkästään jo tutkijan läs-
näolo voi vaikuttaa tilanteeseen. (ks. Grönfors, 2007; Eskola & Suoranta 1998, 
s. 99–104.) Vauvamusiikkitoimintaa ei voinut havainnoida tai videoida kovin 
kaukaa, koska silloin vauvojen reaktiot ja vanhempien ilmeet olisivat jääneet 
näkemättä. Tässä tutkimuksessa pyrin vähentämään oman läsnäoloni vaiku-
tusta olemalla mukana koko vauvamusiikkitoiminnan periodin ajan, jolloin 
tulin tutummaksi niin toimintaan osallistuville vauvoille kuin äideillekin. Silti 
osa vauvoista välillä kiinnitti huomiota minuun tai videokameraan. 

Sekä tutkimuksen etiikkaan että luotettavuuteen liittyy pohdinta alle yksi-
vuotiaista tutkimukseen osallistujista. Videoituun tai havainnoituun vauva-
musiikkitoimintaan vauvat osallistuivat yhdessä vanhempansa kanssa. Van-
hempi osoittautui hyvin tärkeäksi tulkitsijaksi oman lapsensa tunteiden ja 
käyttäytymisen osalta. Tutkija voi tehdä huomioita videon perusteella, mutta 
hän ei pysty tulkitsemaan vauvan toimintaa yhtä monipuolisesti, koska hän ei 
tunne lapsen tyypillisiä reaktioita – tämä haaste tuli vastaan Tanskassa kerä-
tyn videoaineiston äärellä. Suomen haastatteluissa käytettiin videoaineistoa 
haastattelun virikkeenä, mikä lisäsi haastatteluiden luotettavuutta ja tarkensi 
saatavaa tietoa. Videoaineiston käyttö mahdollisti sen, että vanhempi pystyi 
tulkitsemaan oman lapsensa reaktioita toiminnan eri vaiheissa. Toki tulkin-
toihin vaikuttavat myös vanhemman omat tunnetilat.  

Hereillä olevat vauvat osallistuivat usein aktiivisesti haastatteluihin. Äidit 
juttelivat vauvoilleen, ja itsekin vastasin esimerkiksi vauvan jokelteluun. Olin 
etukäteen olettanut, että haastattelussa vanhemmat tulkitsevat lapsensa toi-
mintaa videolla, mutta monet vauvat reagoivatkin itse videolta kuuluvaan mu-
siikkiin. Linnea Bodén (2020) on kiinnostavasti tarkastellut lasten osallisuutta 
tutkimuksissa. Tässä tutkimuksessa vauvat ottivat itse tilaa haastattelutilan-
teessa, tulivat nähdyiksi ja kuulluiksi myös oma-aloitteisesti. 

Haastattelutilanteet etenivät vauvan ehdoilla, ja ne olivat usein eläväisiä. 
Haastetteluille oli varattu riittävästi aikaa, jotta vauvan tarpeisiin voitiin vas-
tata, ja tarvittaessa keskeyttää hetkeksi haastattelu. Haastatteluiden aikana 
imetettiin vauvoja ja syötettiin soseita. Osa vauvoista itki välillä, jolloin heitä 
lohdutettiin tai nukutettiin. Koska haastattelut tehtiin vauvojen ja perheiden 
ehdolla, ei haastateluita videon äärellä ollut mahdollisuus tehdä 48 tunnin ku-
luessa videoitavasta tilanteesta, kuten usein stimulated recall –tutkimuksessa 
suositellaan tehtävän. 

Tanskassa videointi vain yhdellä kameralla tuotti rajallista kuvaa tilan-
teesta, mutta monien kameroiden pystyttäminen suureen kirkkosaliin ei ollut 
mahdollista. Suomessa toiminnassa liikuttiin vähemmän ja kuvattavia kertoja 
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oli vain yksi, joten käsikameran lisäksi kerättiin aineistoa toisellakin kame-
ralla, joka tallensi kirkkotilan kokonaisuutta. Toisaalta yksittäisen videonau-
hoituksen rajallisuus ei muodostunut kummankaan maan aineistonkeruussa 
ongelmaksi, koska toimintaa oli mahdollista havainnoida koko toimintape-
riodin ajan. Mukanaolo kaikissa musiikkihetkissä tarjosi syvempää ymmär-
rystä tutkimuskentästä. Toimintakertojen myötä osasin myös valita kuvakul-
mat niin, että osallistujat näkyivät mahdollisimman hyvin videolla. Toimin-
nasta juuri näissä konteksteissa saatiin riittävän monipuolinen ja luotettava 
kuva. Toisaalta laajasta aineistosta analysoitiin tarkemmin pienempi osuus, 
joten tutkijan tekemillä valinnoilla on ollut vaikutusta siihen, mitkä asiat ovat 
nousseet analyysissa esiin. 

Tapaustutkimuksen haaste on se, että siinä saadaan paljon tietoa yksittäi-
sistä tapauksista, mutta tieto ei ole suoraan yleistettävää muihin kontekstei-
hin. Tavoite onkin pikemminkin ymmärtää kuin yleistää. (Saarela-Kinnunen 
& Eskola, 2007.) Tanskassa samoihin aikoihin tehty kokonaiskuvaa kartoit-
tava tutkimus osoitti, että eri seurakunnilla on erilaisia tapoja toteuttaa vau-
vamusiikkitoimintaa (Tager du barnet ved hånden, tager du moderen ved hjer-
tet, 2014). Tämä väitöstutkimus kuvaa yksittäisiä esimerkkejä siitä, millaista 
vauvamusiikkitoiminta kirkkotilassa voi olla, eli sikäli se voi täydentää ja täs-
mentää aiempaa kuvaa. Kuitenkaan tämän tutkimuksen kuvauksista ei voi 
päätellä, millaista toiminta on muissa seurakunnissa. Sen vuoksi on analyy-
sissa ollut tärkeänä tavoitteena etsiä laajempia teoreettisia näkökulmia vauva-
musiikkitoiminnan tarkasteluun. Teoreettiset näkökulmat ja tuloksista nouse-
vat tulkinnat voivat soveltua myös muiden varhaiskasvatustilanteiden tarkas-
teluun, vaikka toiminta itsessään olisi erilaista. 

Tässä tutkimuksessa ei ole tarkoitus ensisijaisesti vertailla Tanskan ja Suo-
men toimintaa keskenään. Pikemminkin aineistojen on tarkoitus täydentää 
toistensa antamaa kuvaa kirkkotilassa toteutettavan vauvamusiikkitoiminnan 
ilmiöstä. Esimerkiksi Suomessa kerättiin haastatteluaineistoa, jotta saatiin li-
sää tietoa osallistujien kokemuksista. Kun on kyse monipaikkaisesta tapaus-
tutkimuksesta, on tarpeen kuitenkin pohtia, onko tapauksissa riittävästi yh-
teistä, jotta voidaan ajatella, että ilmiö on sama ja siitä voidaan tuottaa kumu-
loituvaa tietoa. Aiemmin olen kuvannut, että aineistonkeruukontekstien vä-
lillä oli joitakin eroja. Tanskan toiminta oli vakiintunutta, Suomessa oli kyse 
uudesta kokeilusta, johon oli vaikuttanut Tanskan babysalmesangin esi-
merkki. Myös lauluohjelmistossa ja rekvisiitassa oli eroja: Tanskassa laulettiin 
pääosin virsiä uruilla säestettynä, Suomessa oli monipuolisempi lauluohjel-
misto ja käytössä esimerkiksi rytmisoittimia. Konteksteissa oli myös yhteistä: 
molemmissa oli kysymys kahdeksan viikon mittaisesta kirkkotilassa pidettä-
västä vauvamusiikkitoimintajaksosta, johon osallistui vanhempainvapaalla 
olevia äitejä alle yksivuotiaiden vauvojensa kanssa. Juuri kirkkotila ja osallis-
tujien elämäntilanne ovat tärkeitä yhdistäviä tekijöitä näiden kontekstien vä-
lillä. Osallistujien kokemuksista nousee esille samanlaisia sisältöjä molem-
missa aineistoissa, mikä puoltaisi näkemystä, että tapaukset ovat riittävän sa-
manlaisia rinnakkain tarkasteltaviksi. Alkuperäisartikkeleissa tuloksia rapor-
toidaan niin, että käytetään joko Tanskan aineistoa (I ja II) tai Suomen aineis-
toa (III). Se, että aineistonkeruukontekstit olivat osittain erilaisia, ohjasi etsi-
mään monipuolisempia teoreettisia näkökulmia (ks. luku 3.3). Kaikki näkö-
kulmat ovat kuitenkin yhdistettävissä molempiin aineistoihin (ks. luku 4.2.4). 
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3.4.1 TUTKIJAN POSITIO 
Omat rajoitteensa ja resurssinsa tutkimukselle muodostaa oma positioni tut-
kijana. Havainnointitutkimuksessa tutkija on oman tutkimuksensa instru-
mentti, joten tutkijan tausta, ennakko-oletukset, tiedot, tunteet ja kiinnostuk-
sen kohteet vaikuttavat tutkimuksen kulkuun (ks. esim. Grönfors, 2007; Es-
kola & Suoranta, 1998, s. 102; Pellegrini, 1998). Minä katselin toimintaa us-
konnonpedagogin silmin, joten kiinnostukseni kohdistui erityisesti siihen, 
millaista toiminta on uskontokasvatuksen näkökulmasta. Olen tutkinut aiem-
min havainnoimalla rippikoulua (Kilpeläinen, 2009), joten minulla oli koke-
musta evankelisluterilaisen kirkon kasvatustoiminnan tarkastelusta. Minulla 
on kolme lasta, joiden kanssa olen osallistunut seurakunnan varhaiskasvatus-
toimintaan ja joiden kautta olen alun perin kiinnostunut tutkimukseni aihe-
piiristä. Nuorin lapsista syntyi väitöskirjavuosien aikana, jolloin osallistuin 
oman kotiseurakuntani vauvamusiikkitoimintaan ja tietoisesti reflektoin 
omaa kokemustani toiminnasta.  

Uskonnollisten yhteisöjen tutkimisessa oman position reflektoiminen on 
tärkeää riippumatta siitä, tuleeko yhteisön sisä- vai ulkopuolelta (Benjamin et 
al., 2019). Olen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappi, ja oma suhteeni 
kirkkotilaan ja virsiperintöön on lähtökohtaisesti myönteinen. Siinä mielessä 
tarkastelin tutkimuskohdetta sisäpuolelta. Kuitenkin aloittaessani väitöskirja-
aineiston keräämistä Tanskassa havainnoin seurakunnan vakiintunutta vau-
vamusiikkitoimintaa ulkopuolisena ja ulkomaalaisena tutkijana. En ymmärtä-
nyt kieltä paljoakaan. Tunnistin kaksi virttä vauvamusiikkitoiminnasta laule-
tuista virsistä. Vietin kahvitauot pääosin ohjaajien kanssa, jotka kertoivat mi-
nulle toiminnasta ja Tanskan kirkosta. Äitien kokemuksista kuulin lyhyiden 
haastatteluiden kautta, mutta kokonaiskuva heidän kokemuksistaan jäi vähän 
ohueksi. Peilasin havainnoimaani ja kuulemaani siihen, mitä taustani perus-
teella tiesin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toiminnasta. Kristillisen pe-
rinteen tunteminen auttoi tarkastelemaan esimerkiksi kirkkotilan käyttöä ja 
lauluvalintoja sekä esittämään tarkentavia kysymyksiä ohjaajille. 

Suomessa minulla oli tutkijana erilainen suhde toimintaan kuin Tanskassa. 
Suomessa olin ollut hieman mukana jo toiminnan suunnitteluvaiheessa, jol-
loin olin tavannut ohjaajan etukäteen ja kertonut tanskalaisesta babysalme-
sang-vauvamusiikkitoiminnasta. Kuitenkin ohjaaja itse päätti, miten kirkkoti-
laa käytettiin ja mitä lauluja laulettiin. Toiminnan aikana olin selkeästi tutki-
jan roolissa havainnoimassa. Suomessa oma rooli tutkijana suhteessa äiteihin 
oli läheisempi kuin Tanskassa. Toin avoimesti esiin, että minulla itsellänikin 
on lapsia ja autoin välillä vauvojen kanssa esimerkiksi pitämällä sylissä. Haas-
tattelut olivat keskustelunomaisia, jolloin saatoimme jutella myös sellaisista 
vauva-arkeen liittyvistä teemoista, jotka eivät liittyneet tutkimuksen aihee-
seen. En kuitenkaan tuonut esille ajatuksiani tai kokemuksiani, jotka liittyivät 
tutkimusteemaan. Ajattelen, että oma kokemus äitiydestä auttoi vuorovaiku-
tus- ja luottamussuhteen rakentamisessa ja äitien kokemusten ymmärtämi-
sessä. 

Tutkimuksen myötä olen oppinut ymmärtämään lisää spiritualiteetista 
sekä pienten lasten uskontokasvatuksesta. Analyysi- ja raportointivaiheeseen 
liittyy oppimista ja kasvua myös tutkijana. Olen kasvanut sosiokulttuurisen 
oppimisen hengessä oppipojasta itsenäisemmäksi tutkijaksi (ks. Hakkarainen, 



 

39 
 

2003). Erityisesti ensimmäisten artikkeleiden yhteiskirjoittajuus on ollut hy-
vin opettavaista. Lisäksi vertaisarvioijien palautteet, julkaisujen toimittajien 
näkökulmat ja kielentarkastajan tuki ovat muovanneet artikkeleita lopulliseen 
muotoon. 

Ensimmäisen väitöskirja-artikkelin (I) kirjoitin yhdessä tanskalaisen tutki-
jan Marie Vejrup Nielsenin kanssa. Hän oli aiemmin tutkinut tanskalaista ba-
bysalmesang-toimintaa. Yhdessä analysoimme aiemmin keräämääni videoai-
neistoa. Nielsen kirjoitti artikkeliin taustaosuudet, jotka kuvasivat Tanskan 
kirkon tilannetta, hänen tekemäänsä babysalmesang-tutkimusta sekä rituaa-
litutkimusta. Minä kirjoitin puolestaan uskontokasvatusta koskevan osuuden, 
jossa kehitin rituaalikasvatuksen käsitettä. Videoanalyysin teimme ja rapor-
toimme yhdessä. Myös johtopäätökset kirjoitimme yhdessä. 

Toisen artikkelin (II) kirjoitin yhdessä Inkeri Ruokosen kanssa, joka oli 
tuolloin musiikindidaktiikan yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa. Suun-
nittelimme artikkelin aihepiiriä ja taustakirjallisuutta yhdessä. Minä tein ana-
lyysin ja kirjoitin käsikirjoituksen ensimmäisen version. Ruokonen antoi siitä 
palautetta ja täydensi taustaa tuomalla näkökulmia intersubjektiivisuudesta 
varhaisessa vuorovaikutuksessa ja musiikin tutkimuksesta. Keskustelimme 
yhdessä palautteista. Minä tein suurimman osan vertaisarvioijien ja toimitta-
jien pyytämistä korjauksista, mutta viimeistelimme artikkelin yhdessä. 

Kolmannen artikkelin (III) kirjoitin itsenäisesti. Tämän artikkelin kirjoit-
taminen syvensi aiempien artikkeleiden myötä syntynyttä käsitystä vauvamu-
siikkitoiminnasta ja syvensi esimerkiksi käsitystä siitä, miten moninaisia tun-
teita toiminta voi synnyttää. 

Tutkimusvuosina olen etsinyt näkökulmia vauvamusiikki-ilmiöön käy-
mällä vuoropuhelua konferensseissa ja seminaareissa. Olen esitellyt Tanskan 
babysalmesang-muskarin ideoita myös Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 
työntekijöille ja näin käynyt yhteiskunnallista vuorovaikutusta, jolla on ollut 
myös seurauksia: kirkkotilassa pidettävää musiikkitoimintaa on kokeiltu jois-
sakin seurakunnissa. Mahdollisuus kerätä Suomessa aineistoa syntyi, kun 
erään seurakunnan työntekijät kiinnostuivat tanskalaisesta vauvamusiikkitoi-
minnasta ja pyysivät minua kertomaan siitä lisää. Oma roolini on tutkimus-
vuosien myötä laajentunut tutkijasta myös kehittäjäksi. Vuonna 2019 pääsin 
musiikin ammattilaisten kanssa tekemään Virsimuskari-materiaalia (Kilpe-
läinen et al., 2019), jossa ideoidaan virsien ja kirkkotilan käyttöä lasten mu-
siikkitoiminnassa suomalaisessa kontekstissa. 
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4 TULOKSET 

4.1 ARTIKKELIEN KESKEISET TULOKSET 

I Kilpeläinen, A.-E. & Nielsen, M. V. (2018). Teaching Rituals: New 

Church Activities and Religious Education. 

Ensimmäisessä artikkelissa analysoidaan Tanskassa vuonna 2012 kerättyä vi-
deoaineistoa. Toimintaa tarkastellaan rituaalitutkimuksen ja erityisesti ritu-
aalikasvatuksen näkökulmasta. Tutkimuskysymys on, millainen rituaalikasva-
tuksen konteksti tanskalainen babysalmesang-toiminta on. Artikkelissa kehi-
tetään rituaalikasvatuksen (ritual education) käsitettä. Rituaalikasvatukseen 
liitetään aiemman kirjallisuuden pohjalta kolme näkökulmaa: 1) miten rituaa-
leja voidaan opettaa ja miten niitä opitaan (Altena & Hermans, 2003.), 2) mitä 
rituaalit itsessään opettavat ja mitä niiden kautta opitaan (esim. Uro, 2016) 
sekä 3) miten rituaalinen kehitys ja ritualisaatio etenevät uskontopsykologis-
ten teorioiden mukaan (Erikson, 1977; Fowler, 1989). Rituaalinen kehitys voi-
daan nähdä yhdeksi uskonnollisen ja spirituaalisen kehityksen osa-alueeksi.   

Tutkimuksen tulos oli, että tämän tapauksen perusteella babysalmesang on 
rituaalinen kasvatuskonteksti, jossa tutustutaan kristinuskon traditioon koke-
muksellisesti. Toiminnassa ei ole perinteistä opetusta esimerkiksi kasteesta, 
vaan kasvatus tapahtuu osallistumisen kautta. Johtopäätös oli, että oppiminen 
uskonnollisessa ympäristössä ei ole niinkään tiedonsiirtoa vaan materiaalisen 
ja sensorisen tiedon siirtymistä joko tiedostetusti tai tiedostamatta. Babysal-
mesang on kasvatuskonteksti, joka 1) opettaa rituaalien kautta, 2) opettaa ri-
tuaaleista, erityisesti kasterituaalista sekä 3) voi tukea varhaista ritualisaatiota 
ja rituaalista kehitystä. 
  

II Kilpeläinen, A.-E. & Ruokonen, I. (2018). (Spi)ritual Interaction in Mu-

sical Activity for Infants in the Church Space – A Qualitative Analysis. 

Toinen artikkeli on kirjoitettu niin ikään Tanskassa kerätyn videoaineiston 
pohjalta. Lisäksi siinä analysoidaan ohjaajien haastattelua sekä toimintaan 
osallistuneiden äitien vastauksia, jotka koottiin haastattelemalla ja avoimella 
sähköpostikyselyllä. Tämän artikkelin tavoitteena on tarkastella vauvamusiik-
kitoimintaa vuorovaikutuskontekstina. Tutkimuskysymys on, minkälaisia 
vuorovaikutuksen muotoja voidaan löytää babysalmesang-toiminnasta. Artik-
kelissa vuorovaikutus liitetään spiritualiteettinäkökulmaan, erityisesti spiritu-
aalisen ja uskonnollisen kehityksen tukemiseen varhaislapsuudessa. Spiritu-
aliteetti kytkeytyy suhteessa olemisen kokemuksiin, jotka rakentuvat vuoro-
vaikutuksen kautta (Hay, 2003; Hay & Nye, 2006; Stern, 1985). 

Kun babysalmesang-toimintaa tarkasteltiin ihmisten välisen vuorovaiku-
tuksen näkökulmasta, havaittiin, että toiminnassa on monia erilaisia vuoro-
vaikutuksen muotoja: äidin ja lapsen välinen vuorovaikutus, osallistujien vä-
linen vuorovaikutus, osallistujien ja ohjaajien välinen vuorovaikutus sekä niin 
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sanottu rituaalinen vuorovaikutus, joka ikään kuin yhdistää kaikkia vuorovai-
kutustyyppejä. Artikkelin johtopäätös oli, että babysalmesang on tila (spi)ri-
tuaaliselle vuorovaikutukselle. Siinä kontekstissa spiritualiteettia vaalitaan 
uskonnollisilla elementeillä. Aiemmin korostetun äiti–lapsi -vuorovaikutuk-
sen lisäksi myös muut vuorovaikutustyypit ovat tärkeitä spiritualiteetin vaali-
misen kannalta. Erityisesti rituaaliseen vuorovaikutukseen on kiinnitetty 
aiemmin vain vähän huomiota.  

 
III Kilpeläinen, A.-E. (2019). Kirkkotila ja kristillinen musiikkiperintö vau-

vamusiikkitoiminnassa.  

Kolmas artikkeli on kirjoitettu Suomessa vuonna 2016 kerätyn aineiston poh-
jalta. Artikkelissa kysytään, millaisia kokemuksia osallistujille syntyy vuoro-
vaikutuksessa kirkkotilan ja kristillisen musiikkiperinnön kanssa vauvamu-
siikkitoiminnan aikana. Artikkelissa tarkastellaan osallistujien vuorovaiku-
tusta aineellisen ja aineettoman kirkollisen kulttuuriperinnön kanssa kulttuu-
riperintökasvatuksen näkökulmasta. Tässä artikkelissa kulttuuriperintökas-
vatuksella tarkoitetaan kasvatusta, jossa luodaan suhdetta ympäröivään kult-
tuuriin (Benjamin et al., 2015). Kirkon varhaiskasvatuksen kontekstissa kult-
tuuriperintökasvatus liittyy osaksi uskontokasvatusta. Toinen artikkelin kes-
keinen näkökulma on osallisuus, joka kytkeytyy kulttuuriseen oppimiseen li-
sääntyvänä osallistumisena ja osallisuutena jostakin yhteisöstä sekä sen ma-
teriaalisista resursseista.  

Johtopäätös oli, että toiminta ilmensi ja vahvisti lasten osallisuutta uskon-
nollisesta kulttuuriperinnöstä. Kirkkotilan avaaminen vauvamusiikkitoimin-
nan käyttöön mahdollisti jo vauvaikäiselle osallisuuden tilasta vauvan omista 
lähtökohdista käsin. Toiminnan myötä äidit ja vauvat pääsivät kirkkotilassa 
sellaisiin paikkoihin, joissa ei moni aikuisistakaan ollut aiemmin ollut. Osalli-
suus lisääntyy niin, että 1) kirkkotila tulee tutummaksi, 2) lapset tulevat kas-
vavan aktiivisuutensa myötä enemmän kuulluksi ja nähdyksi ja 3) vauvamu-
siikkitoiminta voi tukea äidin ja lapsen välistä vuorovaikutusta, mikä voi osal-
taan vahvistaa osallisuutta. Kulttuuriperintökasvatuksen näkökulmasta toi-
minnassa luodaan suhdetta kirkkotilaan, virsiin ja joululauluihin yhdessä toi-
mimalla. Vauvamusiikkitoiminta voi olla ensimmäinen kontakti kirkkotilaan 
ja uskonnolliseen musiikkiperintöön. Se voi olla kulttuuriperintökasvatusta 
tai osallisuuden vahvistamista myös äideille. Keskeistä toimintaa suunnitel-
lessa onkin pohtia sitä, mihin kulttuuriperintöön äitien ja lasten olisi hyvä 
päästä luomaan suhdetta.  

4.2 VARHAISIÄN USKONTOKASVATUKSEN 
NÄKÖKULMAT 

Tässä tutkimuksessa on etsitty teoreettisia näkökulmia pienten lasten uskon-
tokasvatuksen tarkasteluun uskonnollisen yhteisön kontekstissa. Artikkelei-
den teoreettisista taustoista muodostuu kolme näkökulmaa varhaisiän uskon-
tokasvatukseen: rituaalikasvatuksen (I artikkeli), spiritualiteettikasvatuksen 
(II artikkeli) ja kulttuuriperintökasvatuksen (III artikkeli) näkökulmat. Ne on 
rakennettu ottaen huomioon tutkimuskohteena olevan toiminnan luonne ja 
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osallistujien ikä. Rituaalikasvatus on suomalaisessa kontekstissa uusi käsite, 
joka määritellään tarkemmin ensimmäisessä artikkelissa (I). Spiritualiteetti-
kasvatus-käsitettä on käytetty erityisesti 2000-luvun alussa (ks. esim. Ubani, 
2005b). Tässä tutkimuksessa spiritualiteettikasvatuksen näkökulmaa lähesty-
tään erityisesti tarkastelemalla kasvatustilanteessa ilmenevää vuorovaiku-
tusta (II). Kulttuuriperintökasvatus (III) tarkastelee vuorovaikutusta kirkon 
kulttuuriperinnön kanssa, jota on esimerkiksi kirkkotila ja sen esineet sekä 
hengellinen musiikkiperintö (ks. Benjamin et al., 2015; Kulttuuriperintö kuu-
luu kaikille, 2017). 

4.2.1 RITUAALIKASVATUKSEN NÄKÖKULMA 
Rituaalikasvatus on uusi käsite varhaisiän uskontokasvatuksen tutkimuk-
sessa, mutta käytännön kasvatustyössä siihen liittyviä asioita on pohdittu esi-
merkiksi jumalanpalveluskasvatuksen kehittämisen yhteydessä (ks. Lindfors, 
2008). Rituaalikasvatuksen näkökulma liittyy kasvatustilanteen struktuuriin 
(artikkeli I), yhteisölliseen vuorovaikutukseen (II) ja sisältöihin, erityisesti us-
konnolliseen aineettomaan kulttuuriperintöön (III). Ensimmäisessä artikke-
lissa (I) luodaan ja jäsennetään rituaalikasvatuksen käsitettä. Rituaalit opet-
tavat ja välittävät kulttuurista tietoa yhteisöllisellä ja kehollisella tavalla (Uro, 
2016), ja ne opitaan osallistumalla (Altena & Hermans, 2003). Toisessa artik-
kelissa (II) tulee ilmi, miten rituaalinen vuorovaikutus yhdistää erilaisia vuo-
rovaikutuksen muotoja vauvamusiikkitoiminnassa. Lastenhoidossa on perin-
teisesti korostettu rutiinien tärkeyttä, mutta pieniä arjen rituaaleja ja vanhem-
man kanssa vuorovaikutuksessa tapahtuvaa ’ritualisaatiota’ on pidetty tär-
keänä myös myöhemmän uskonnollisuuden kannalta. Tässä yhteydessä on 
korostettu vanhemman ja lapsen välistä rituaalista leikkiä, esimerkiksi kuk-
kuu-leikkiä. (Erikson, 1977; Fowler, 1989).  

Tämän väitöstutkimuksen tulokset osoittavat, miten tärkeässä roolissa ri-
tuaalit voivat olla varhaisiän uskontokasvatuksessa. Kirkkotilassa toteutetta-
van vauvamusiikkitoiminnan esimerkki (I II, ja III) osoittaa, millä tavoin on 
mahdollista rakentaa ritualisoitua toimintaa, joka samalla opettaa jotakin 
myös uskonnollisen yhteisön traditioista ja yhteisistä rituaaleista. Kirkkoti-
lassa toteutettava vauvamusiikkitoiminta on enemmän kuin rituaalista leikkiä 
vanhemman ja lapsen välillä. Koko ryhmä osallistuu samoihin ritualisoituihin 
toimintoihin ja jaettuihin kokemuksiin: kokonaiseen rituaaliin, joka sisältää 
laulamista ja kirkkotilassa liikkumista (I ja II). Tämän tutkimuksen tanskalai-
sessa aineistossa babysalmesang-toiminnan elementit muistuttavat Tanskan 
evankelisluterilaisen kirkon kastejumalanpalveluksen kulkua (artikkeli I). 
Kasterituaalia ei voida toistaa, vaan sen sijaan vauvat tutkivat kastemaljaa, 
jossa on vettä. Lisäksi lauletaan kasteesta kertova virsi. Tällainen toiminta 
mahdollistaa osallistuville aikuisille kasterituaalin pohtimisen ja muistelun. 
Toiminta voidaan nähdä siis eräänlaisena opetusrituaalina. 

4.2.2 SPIRITUALITEETTIKASVATUKSEN NÄKÖKULMA 
Spiritualiteettikasvatuksen näkökulma varhaisiän uskontokasvatukseen kiin-
nittää huomion kasvatustilanteen kokemuksellisiin ja vuorovaikutuksellisiin 
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tekijöihin (II) sekä yksilön hengellisen kehityksen tukemiseen. Spirituaalinen 
kehitys voidaan nähdä suhteen luomisena itseen, toisiin ihmisiin, ympäris-
töön ja tuonpuoleiseen (ks. esim Hay & Nye, 2006). Suhde muodostuu vuoro-
vaikutuksen kautta. Jo vauvaikäinen muodostaa suhdetta itseensä ja muihin 
(ks. esim. Stern, 1985). Tämän tutkimuksen empiirinen tarkastelu on kohdis-
tunut nimenomaan vuorovaikutukseen. Vauvamusiikkitoiminta tarjoaa tilan 
ja virikkeitä vanhemman ja lapsen väliseen vuorovaikutukseen. Samalla lapsi 
luo suhdetta myös toisiin lapsiin ja aikuisiin. Vuorovaikutuskokemukset ta-
pahtuvat kirkkotilassa, jossa lapset kuulevat uskonnollista musiikkia. Vauva-
musiikkitoiminnassa spiritualiteettia vaalitaan uskonnollisilla elementeillä 
mutta toisaalta uskonnollista kulttuuria opetetaan emotionaalisella ja koke-
muksellisella tasolla kirkkotilassa (II).  

Suhde Jumalaan tai muuhun tuonpuoleiseen on yksi spiritualiteetin ulot-
tuvuus (ks. Hay & Nye, 2006). Sitä ei voida tutkimuksellisesti havainnoida, 
mutta kiinnostavaa on pohtia, voiko vauvamusiikkitominta vaikuttaa varhai-
sen jumalakuvan kehittymiseen. Uskonnollisen kehityksen teoriat ovat koros-
taneet, että lapsen varhainen suhde vanhempiinsa vaikuttaa myöhemmin sii-
hen, millainen suhde Jumalaan muodostuu (esim. Rizzuto, 1979). Jumalakä-
sityksen muodostuminen edellyttää, että lapsi ylipäätään kuulee käytettävän 
käsitettä Jumala. Se ei ole nykyään itsestäänselvyys, kun kotien uskontokas-
vatus on vähentynyt. Uskonnollisen yhteisön kasvatus voi olla merkityksellistä 
tässä suhteessa, sillä se voi opettaa käsitteitä ja esimerkiksi laulunsanojen 
kautta uskonnollista kieltä, jolla omaa spiritualiteettia voi ilmaista. Spirituali-
teetin yksi ulottuvuus on luoda suhdetta ympäröivään maailmaan: luontoon ja 
monenlaiseen kulttuuriperintöön. Uskonnollinen kulttuuriperintö onkin tär-
keä osa tutkittua vauvamusiikkitoimintaa (II ja III). 

4.2.3 KULTTUURIPERINTÖKASVATUKSEN NÄKÖKULMA 
Kulttuuriperintökasvatuksen näkökulma liittyy varhaisiän uskontokasvatuk-
sen sisältöihin. Uskonnollinen kulttuuriperintö on varhaisiän uskontokasva-
tuksen erityispiirre: suhteen luominen uskonnon aineelliseen ja aineettomaan 
kulttuuriperintöön tekee kasvatuksesta uskontokasvatusta. Evankelisluterilai-
sen kirkon vauvamusiikkitoiminnassa osallistujat luovat suhdetta erityiseen 
ympäristöön: toiminnassa yhdistyvät kristinuskon aineellinen ja aineeton 
kulttuuriperintö (III). Aineellista kulttuuriperintöä on erityisesti kirkkoraken-
nus ja siellä oleva esineistö. Aineetonta kulttuuriperintöä edustavat puoles-
taan virret, laulut ja rituaalinen toiminta – esimerkiksi Tanskan aineistossa 
yhteen ääneen luettu Isä meidän -rukous (artikkeli I). Sekä Suomessa että 
Tanskassa tutkitussa toiminnassa lauletaan virsi 397 Kun on turva Jumalassa 
(tanskalaisessa virsikirjassa numero 49 Ingen er så tryg i fare). 

Käytännössä kulttuuriperintökasvatus liittyy hyvin tiiviisti rituaalikasva-
tuksen ja spiritualiteettikasvatuksen näkökulmiin: rituaalit ovat osa kulttuuri-
perintöä ja toisaalta suhteen luominen uskonnolliseen kulttuuriperintöön voi-
daan nähdä osaksi spiritualiteetin kehittymistä. Esimerkiksi Yust (2003) on 
kuvannut taaperoikäisten uskonnollista enkulturaatiota niin, että lapset oppi-
vat ilmaisemaan spiritualiteettiaan uskonnollisella kielellä, kun he kuulevat 
uskonnon kertomuksia, musiikkia ja rituaaleja.  Pienen lapsen spiritualiteetti 
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– kokemuksellinen valmius kokea yhteyttä – on synnynnäistä, mutta sitä opi-
taan ilmaisemaan ympäröivän kulttuurin kielellä. Uskonto nähdään osaksi 
kulttuuria, jolloin uskonnon oppimista voidaan tarkastella kulttuurin oppimi-
sen näkökulmasta. Kehityksen ja oppimisen kannalta on merkityksellistä, 
minkä kulttuuristen asioiden kanssa lapsi pääsee vuorovaikutukseen. (Hay & 
Nye, 2006; Rogoff, 2003.) 

4.2.4 VARHAISIÄN USKONTOKASVATUS RITUAALI-, 
SPIRITUALITEETTI- JA KULTTUURIPERINTÖKASVATUKSENA 

Tämä tutkimus osoittaa, että varhaisiän uskontokasvatusta uskonnollisen yh-
teisön kontekstissa voidaan tarkastella rituaalikasvatuksena, spiritualiteetti-
kasvatuksena ja kulttuuriperintökasvatuksena. Empiirinen tutkimus kirkon 
vauvamusiikkitoiminnasta osoittaa, että nämä näkökulmat nostavat esille us-
kontokasvatustilanteen monia ulottuvuuksia ja kietoutuvat kasvatustoimin-
nassa yhteen. Näkökulmat täydentävät toisiaan ja ovat osittain myös päällek-
käisiä. 

Alkuperäisjulkaisut on rakennettu niin, että yhdessä artikkelissa tarkastel-
laan pääosin yhtä kasvauksen näkökulmaa. Kaikki näkökulmat ovat kuitenkin 
löydettävissä molemmista tutkituista kasvatuskonteksteista, vaikka niitä ei 
eksplisiittisesti esitetä alkuperäisartikkeleissa. Tanskassa kerättyä aineistoa 
on tarkasteltu rituaalikasvatuksen (I) ja spiritualiteettikasvatuksen (II) näkö-
kulmista, mutta myös kolmannessa artikkelissa raportoidusta Suomessa kerä-
tystä aineistosta voidaan löytää rituaalikasvatuksen ja spiritualiteettikasva-
tuksen elementtejä. Spiritualiteettikasvatukseen liittyy erityisesti suhteen luo-
minen toisiin ihmisiin ja kulttuuriseen ympäristöön – siis vuorovaikutus ih-
misten ja esineiden kanssa ja siitä syntyvät kokemukset. Tämä näkökulma on 
helposti sovellettavissa myös suomalaiseen aineistoon, jossa vauvat reagoivat 
tilaan ja toisiin osallistujiin monin tavoin (III).  Kirkkotila on aineellista kult-
tuuriperintöä, mutta se on myös rituaalitila, jossa toteutetaan kristinuskon ri-
tuaalista ulottuvuutta. Laulaminen ja kirkkotilassa liikkuminen ohjatusti tie-
tyssä järjestyksessä (III) voidaan nähdä rituaalisena toimintana. Näin kol-
mannen alkuperäisjulkaisun kulttuuriperintönäkökulman voi nähdä liittyvän 
läheisesti myös rituaalikasvatukseen. Kulttuuriperintökasvatusta tarkastel-
laan kolmannessa artikkelissa, mutta myös tanskalaisesta aineistosta julkais-
tuissa artikkeleissa ovat aineeton ja aineellinen kulttuuriperintö vahvasti 
läsnä. Esimerkiksi virret ja Isä meidän -rukous (I, II) ovat aineetonta kulttuu-
riperintöä ja kastemalja, alttari ja koko kirkkotila (I, II) aineellista kulttuuri-
perintöä, johon toiminnassa luodaan suhdetta. 

Eri kasvatuksen muodot nostavat esille kasvatuksen eri puolia: rituaalikas-
vatus korostaa yhteisöllistä näkökulmaa, spiritualiteettikasvatus yksilöllistä 
näkökulmaa ja kulttuuriperintökasvatus sisällöllistä näkökulmaa. Jos kolmi-
jakoa suhteutetaan Ninian Smartin (1999) teoriaan uskonnon ulottuvuuksista, 
huomataan, että tutkitut näkökulmat liittyvät tiettyihin uskonnon ulottuvuuk-
siin. Rituaalikasvatus liittyy rituaaliseen ja jossain määrin myös yhteisölliseen 
ulottuvuuteen. Spiritualiteettikasvatus liittyy erityisesti uskonnon kokemuk-
selliseen ulottuvuuteen. Kulttuuriperintökasvatus liittyy uskonnon aineelli-
seen ja yhteisölliseen ulottuvuuteen. Sen sijaan myyttinen, opillinen ja eetti-
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nen ulottuvuus jäävät tässä tarkastelussa vähemmälle huomiolle, koska tut-
kittu toiminta ei sisältänyt juurikaan sanallista opettamista tai kasvattamista. 
Usein myytit, opit ja moraalinormit ilmaistaan sanallisesti. Toki kirkkotilan 
symboleista tai laulujen sanoista voitaisiin löytää myös näihin ulottuvuuksiin 
liittyviä asioita (ks. esim. Urponen, 2020), mutta tutkitussa toiminnassa nii-
den rooli oli vähäisempi kuin uskonnon rituaalisella, kokemuksellisella, yhtei-
söllisellä ja aineellisen ulottuvuudella.

On huomionarvoista, että nämä varhaisiän uskontokasvatuksen näkökul-
mat poikkeavat perinteisestä kristillisestä kasvatuksesta, jossa on sanallisella 
opettamisella merkittävä rooli. Taustalla on ennen kaikkea osallistujien ikä. 
Kuten vauvamusiikkitoiminnan esimerkki osoittaa, jo vauvaikäinen voi olla 
osallinen uskonnollisista rituaaleista, kokemuksista ja aineellisesta kulttuuri-
perinnöstä. Vanhempien lasten kohdalla katsomuskasvatukseen voi liittyä 
muitakin näkökulmia, kuten uskonnon myyttiseen ulottuvuuteen liittyvä nar-
ratiivisuus (ks. esim. Keränen-Pantsu & Heikkinen, 2019).

Rituaali- ja spiritualiteettikasvatusta voisi periaatteessa olla myös ilman 
uskonnollisia sisältöjä, jos rituaalit olisivat luonteeltaan ei-uskonnollisia. Us-
konnollinen kulttuuriperintö tekee kasvatuksesta uskontokasvatusta. Toi-
saalta näkökulmat eivät yksinään kerro kasvatuksen tunnustuksellisuudesta: 
kulttuuriperintökasvatuskin voi esimerkiksi yhteiskunnan katsomuskasvatuk-
sen osana olla luonteeltaan yleissivistävää.

Rituaali-, spiritualiteetti- ja kulttuuriperintökasvatus yhdessä muodosta-
vat varhaisiän uskontokasvatuksen osa-alueet (ks. kuvio 2). On hyvä huomata,
että tässä uskontokasvatusta tarkastellaan kaikista pienimpien lasten näkö-
kulmasta. Kuvio ei ole muuttumaton, vaan lasten kasvaessa uskontokasvatuk-
seen voi liittyä myös muita osa-alueita.

Kuvio 2 Varhaisiän uskontokasvatus uskonnollisen yhteisön konteksissa
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5 TUTKIMUSTULOSTEN TARKASTELUA 

5.1 KIRKKOTILASSA TOTEUTETTAVA 
VAUVAMUSIIKKITOIMINTA: KIRKON 
VARHAISKASVATUKSEN ULOTTUVUUKSIA 

Tämän väitöstutkimuksen tehtävänä oli tarkastella, miten spiritualiteettia tue-
taan ja kristillistä traditiota välitetään kirkon varhaiskasvatustoiminnassa, 
erityisesti kirkkotilassa toteutettavassa vauvamusiikkitoiminnassa. Keskeinen 
lähtökohta oli kontekstuaalisuus (ks. Rothgangel et al., 2017): kokemukset, 
vuorovaikutus ja oppiminen liittyvät tiettyyn ympäristöön, joten niitä tutkit-
tiin ja pyrittiin ymmärtämään omassa kontekstissaan. Evankelisluterilaisen 
kirkon varhaiskasvatusta tutkittiin tarkastelemalla valittuja vauvamusiikki-
ryhmiä tapaustutkimuksen luonteisesti. Vauvamusiikkitoiminta haastaa lute-
rilaisen kirkon perinteisiä tapoja opettaa puhumalla tai saarnaamalla (ks. luku 
4.2.4). Tässä tarkastellaan kokoavasti tutkimuksen tuloksia ja nostetaan esille 
keskeisiä kasvatustilanteen ulottuvuuksia, jotka voivat soveltua evankelislute-
rilaisen kirkon varhaiskasvatuksen tarkasteluun ja kehittämiseen laajemmin-
kin. 
 
Vuorovaikutuksellisuus 

 
Vuorovaikutuksellisuus on yksi kasvatuksen ulottuvuus jo määritelmällisesti 
(Siljander, 2005, s. 25). Kasvatus on vuorovaikutusta ja tapahtuu vuorovaiku-
tuksessa. Tämä tutkimus osoitti, että vauvamusiiikkitoiminnan aikana on mo-
nenlaisia vuorovaikutusta ihmisten välillä (II) ja suhteessa kulttuuriseen ja 
materiaaliseen kontekstiin (III). Toisten vanhempien ja vauvojen tapaaminen 
oli osallistujille tärkeä syy osallistua, ja se toteutui sekä toiminnan aikana että 
erityisesti toiminnan jälkeen vapaamuotoisen kahvittelun aikana.  Pieni lapsi 
osallistuu uskontokasvatustoimintaan yhdessä vanhempansa kanssa, jolloin 
toiminta voi tarjota mahdollisuuksia häiriöttömälle vuorovaikutukselle lapsen 
ja vanhemman välillä. Osallistuneet vanhemmat toivat tätä näkökulmaa esille. 
Esimerkiksi kotityöt voivat viedä kotona huomiota pois lapsesta (esim. artik-
keli III). Viime vuosina on oltu huolissaan, että esimerkiksi älylaitteet voivat 
häiritä vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutusta (ks. esim. Raudaskoski 
et al., 2017). Vauvamusiikkitoiminnan aikana äidit keskittyivät lapseensa ja 
toimintaan. Toiminta voi synnyttää yhteisiä, jaettuja kokemuksia. Vanhem-
man ja lapsen välistä vuorovaikutusta pidetään tärkeänä monenlaisen kehi-
tyksen kannalta – myös uskonnollisen kehityksen (ks. esim. Fowler, 1989) – 
joten on tärkeää, että vuorovaikutusta tuetaan konkreettisesti. Myös yhteis-
kunnan ja kolmannen sektorin järjestämä vauvamusiikkitoiminta tukee var-
haista vuorovaikutusta (esim. Marjanen, 2009), joten sikäli vuorovaikutuksen 
tuki ei ole ainoastaan uskonnollisen kasvatustoiminnan erityispiirre. 

Vauvamusiikkihetken aikana havaittiin erityinen vuorovaikutusmuoto: ri-
tuaalinen vuorovaikutus (I ja II), jossa yhdistyivät kaikki vuorovaikutuksen 
muodot. Rituaalisuuteen on kiinnitetty aiemmin uskonnonpedagogisessa tut-
kimuksessa varsin vähän huomiota, mutta vauvamusiikkitoiminnassa sillä oli 
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keskeinen merkitys. Jo vauvaikäinen lapsi voi oppia tunnistamaan rituaalisia 
leikkitilanteita (ks. esim. Fowler, 1989). Erityisesti laulaminen ja kirkkotilassa 
liikkuminen olivat luonteeltaan rituaalisia ja niihin liittyi toistoa. Äitien ja oh-
jaajien mukaan lapset oppivat tunnistamaan toiminnan rakennetta ja lauluja. 
Tunnistamnen tuli esiin myös haastattelutilanteissa, joissa katsottiin videotal-
lennetta vauvamusiikkituokiosta (III). 
 
Musiikillisuus  

 
Vauvamusiikkitoiminnassa musiikki on merkittävä vuorovaikutuksen väline 
(I, II, III). Musiikki on kieltä, jota jo vauvaikäinen voi oppia (ks. esim. Lind-
berg-Piiroinen & Ruokonen, 2017b). Tämä tutkimus osoitti, että musiikki toi-
saalta rauhoitti lapsia ja toisaalta innosti (III). Tämän tutkimuksen empiirinen 
osuus vahvisti käsitystä siitä, että jo vauvaikäinen voi oppia tunnistamaan lau-
luja. Vauvojen reaktiot videoiden äärellä olivat yllättävänkin voimakkaita 
(III). Aiemman vauvamusiikkitutkimuksen mukaan leikkilaulut ja kehtolaulut 
toimivat emotionaalisen viestinnän ja vastavuoroisen vuorovaikutuksen väli-
neinä. Ne tukevat äidin ja lapsen kiintymyssuhteen kehittymistä ja lapsen mi-
näkuvan turvallista rakentumista. Vanhempien osallistumisella vauvamusiik-
kitoimintaan on positiivisia vaikutuksia musiikin käyttämiseen myös kotona. 
Positiiviset ja synkroniset vanhemman ja lapsen musiikkihetket ovat yhtey-
dessä lapsen hyvinvointiin ja kehitykseen (esim. Creighton, 2011). 

Musiikki on se osuus toiminnasta, joka voi laajentua myös kotiin. Äidit lau-
loivat vauvamusiikkitoiminnan lauluja myös kotona, ja tuttu laulu saattoi rau-
hoittaa lasta esimerkiksi pukemistilanteessa (III). Lauluihin voi kytkeytyä mo-
nia muistoja, kuten esimerkiksi virsien ja hengellisten laulujen tutkimus on 
osoittanut (ks. esim. Murtonen, 2015). Uskontokasvatustilanteessakin voi 
syntyä uusia muistoja laulujen ympärille ja toisaalta aiemmasta tutut laulut 
voivat palata mieleen ja niihin voi liittyä uusia merkityksiä.  

Tutkimus osoitti aiemman tanskalaistutkimuksen tavoin, että toimintaan 
osallistuvat vanhemmat ovat pääosin tyytyväisiä vauvamusiikkitoimintaan, 
eikä lauluohjelmisto vaikuttanut tähän tyytyväisyyteen (ks. Tager du barnet 
ved hånden, tager du moderen ved hjertet, 2014). Toisaalta äidit laulavat ja 
”opettavat” mielellään lapsilleen esimerkiksi itselleen tuttuja joululauluja. Ko-
tiin laulettavaksi saattoi siirtyä yhtä lailla jokin iloinen muskariaiheinen las-
tenlaulu kuin vanha lastenvirsi (III). Tanskalaisessa vauvamusiikkitoimin-
nassa laulettiin virsiä, joita voidaan laulaa kastejumalanpalveluksessa (I). 
Tanskassa lapset kastetaan pääsääntöisesti seurakunnan yhteisen jumalan-
palveluksen yhteydessä. Suomessa kerätyssä aineistossa (III) ohjelmistossa oli 
paljon joululauluja aineistonkeruun ajankohdasta johtuen. 
 
Kokemuksellisuus ja kehollisuus  

 
Tutkimus osoitti, että kokemuksellisuus on keskeinen ulottuvuus kirkkotilassa 
järjestettävään vauvamusiikkitoimintaan. Toiminta synnytti monenlaisia tun-
nekokemuksia ja tarjosi virikkeitä aistikokemuksille. Tutkimuksessa tuli 
esille, miten äidin ja vauvan tunteet kietoutuvat yhteen ja vaikuttavat tosiinsa 
(II, III). Toiminta synnytti jaettuja, yhteisiä kokemuksia (I, II, III). 
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Vanhempien ja lasten kokemukset vauvamusiikkitoiminnasta olivat usein 
kehollisia. Äidit kuvasivat haastatteluissa esimerkiksi, miltä oman lapsen kan-
taminen ja kannattelu tuntuivat (II, III). Vauvat aistivat ympäröivää kirkkoti-
laa ja toimintaa nimenomaan kehollisesti. Esimerkiksi Tanskan aineistossa 
vauvat tutkivat kastemaljaa, jossa oli vettä (I, II). Tunne- ja aistikokemukset 
voivat tarjota virikkeitä spiritualiteetille (ks. Hay & Nye, 2006). Kehollisuus 
liittyy myös rituaaliseen ulottuvuuteen. Uron (2006) mukaan rituaalit luovat 
ja välittävät kehollista tietoa, jota osallistujat eivät välttämättä edes tiedosta. 

 
Materiaalisuus 

 
Kokemuksellisuus ja kehollisuus liittyvät läheisesti materiaalisuuden ulottu-
vuuteen, koska kokemukset syntyvät vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. 
Viime aikoina varhaiskasvatuksen tutkimuksessa on alettu kiinnittää huo-
miota tiloihin ja muuhun materiaaliseen ulottuvuuteen (ks. Siippainen et al., 
2019). Kirkkotilassa toteutetun vauvamusiikkitoiminnan tutkimus osoitti, että 
se on ritualisoitua toimintaa ympäristössä, joka tarjoaa vuorovaikutusta ai-
neellisen kulttuuriperinnön kanssa (I, III). Tanskassa havainnoidussa toimin-
nassa kirkkotilaa käytettiin monipuolisesti ja rohkeasti. Vauvat esimerkiksi 
makoilivat ja äidit istuivat alttarikaiteen sisäpuolella. Suomessa havain-
noidussa vauvamusiikkitoiminnassa oli kirkkotilaan tuotu enemmän musiik-
kitoiminnalle tyypillistä rekvisiittaa ja rytmisoittimia: esimerkiksi höyheniä, 
pieniä marakasseja ja tähtikangas, jota heilutettiin vauvojen yläpuolella. Kirk-
kotila tuli tutummaksi toiminnan myötä sekä äidille että vauvalle, mikä näkyi 
myös vauvojen reaktioissa (III). Tilan merkitys näyttäytyi olennaisena myös 
siitä näkökulmasta, että se oli toisenlainen tila kuin koti. Se on vastapainoa 
kodin ahtaudelle ja arkisuudelle, ja tarjosi siksi erityisen tilan vuorovaikutuk-
selle lapsen kanssa. 

Kirkkotila tarjoaa erityisen tilan toiminnalle, mutta siihen liittyy perintei-
sesti myös jännitteitä siitä, miten kirkkotilaa saa käyttää ja miten siellä saa 
käyttäytyä (ks. esim. Jankko, 2019, s. 238; Issakainen, 2005, s. 126). Toimin-
taan osallistuneet äidit pitivät kirkkotilaa kauniina ja muihin tiloihin verrat-
tuna erilaisena paikkana (II, III). Kirkkotilan meneminen lapsen kanssa oli 
kiinnostavaa ja jännittävääkin. Äidit kokivat arvostuksen osoituksena sen, että 
saivat mennä lapsen kanssa kirkkotilaan. Tila tuntui toimivalta ja tärkeältä, 
mutta se tuntui myös haastavalta. Oman lapsen levottomuus tai itkuisuus kai-
kuisessa kirkkotilassa aiheutti pelkoa toisten häiritsemisestä (III).  
 
Osallisuus 

 
Osallisuus on keskeinen varhaiskasvatuksen tavoite. Tässä tutkimuksessa jo 
vauvaikäiset pääsivät kirkkotilaan, mikä ilmensi osallisuutta kulttuurisista ja 
materiaalisista resursseista (Turja, 2020). Jos osallisuutta tarkastellaan yksi-
lön ja yhteisön suhteena (vrt. Nivala & Ryynänen 2013), kiinnittyy huomio sii-
hen, että yhteisö on vauvamusiikkiryhmä – ei laajemmin seurakunta. Oma 
ryhmä voi mahdollisesti muodostua yhteisöksi, johon yksittäinen osallistuja 
tuntee kuuluvansa ja jonka toimintaan osallistuu. Kuitenkin toiminta on var-
sin lyhytaikaista, joten toiminnassa ei synny pidempiaikaista yhteisöä eikä 
osallistuja tutustu seurakunnan muihin jäseniin. Toisaalta toiminnan aikana 
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voi tutusta seurakunnan työntekijöihin ja mahdollisesti sellaisiin perheisiin, 
joita voi tavata myöhemmin muussa toiminnassa. Osallisuuden ulottuvuuk-
sista korostuukin yhteisöön kuulumista enemmän osallistuminen (participa-
tion). Osallistumisen kautta voi osallisuus materiaalisista ja kulttuurisista re-
sursseista kasvaa: esimerkiksi kirkkotila ja virsilaulu voivat tulla tutummiksi. 
Rituaalit opitaan osallistumalla, joten siksi osallistuminen on niin keskeinen 
osa toimintaa ja se linkittyy myös sosiokulttuuriseen oppimiskäsitykseen 
(esim. Rogoff, 2003; Hermans, 2003).  

Yksi  tärkeä osallisuusnäkökulma liittyy vauvamusiikkitoiminnan lauluoh-
jelmistoon: mistä uskonnollisesta kulttuuriperinnöstä osallistujat pääsevät 
osallisiksi? Onko heidän mahdollisuus myöhemmin kuulla tai laulaa samoja 
lauluja, vai onko lasten kanssa käytössä ihan eri laulut kuin myöhemmin 
muussa uskonnollisen yhteisön toiminnassa (vrt. Urponen, 2020, s. 178)? 
 
Kokonaisvaltaisuus 

 
Kirkkotilassa toteutettava vauvamusiikkitoiminta on kokonaisvaltaista uskon-
tokasvatusta useammassakin merkityksessä. Ensinnäkin tradition välittämi-
sen näkökulmasta kokonaisvaltaisuutta on mahdollisuus osallistua ja luoda 
tunnesidettä uskonnolliseen traditioon (ks. Holm, 2005). Juuri sellaista osal-
listumisen ja tutustumisen mahdollisuutta esimerkiksi virsiin ja kirkkotilaan 
vauvamusiikkitoiminta tarjoaa. Tanskassa kerätty aineisto osoitti, että vauva-
musiikkitoiminta voi olla kasteopetusta – opetusta kasteesta –, vaikka toi-
minta ei sisällä sanallista opetusta (I). Toiminnan moni elementti muistuttaa 
kastejumalanpalveluksesta, esimerkiksi esineet, liikkeet ja virret. 

Toisaalta kokonaisvaltainen uskontokasvatus on tarkoittanut ”uskonnon 
avulla kasvattamista” (Tamminen et al., 1987, s. 11), sitä, että uskonnon ele-
mentit tukevat kehitystä ja perheen hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Tästä nä-
kökulmasta toiminnan tavoitteena ei ole uskonnon omaksuminen, vaan se, 
että esimerkiksi kirkkotilan kauneus ja uskonnollinen musiikki voivat tarjota 
virikkeitä kehitykselle, esimerkiksi tukea vuorovaikutukselle. Vauvamusiikki-
toiminta antaa mahdollisuuden toisten äitien ja vauvojen tapaamiselle, tukee 
arjen rytmiä ja tarjoaa ohjatun, rauhallisen tilanteen vuorovaikutukseen oman 
lapsen kanssa. Tutkimus osoitti, että äitien tulkinnat saman toiminnan hen-
gellisyydestä vaihtelivat, mihin vaikutti ehkä heidän oma taustansa ja osallis-
tumismotiivinsa. Vauvamusiikkitoimintaan osallistumisen kokemus voi olla 
kokonaisuudessaan hyvä ja merkityksellinen, vaikka kokemukseen olisi sisäl-
tynyt myös epävarmuuden tai pelon tunteita. Äidit totesivat, että myöhemmän 
kirkkosuhteen kannalta on tärkeää, että kokemus on pääosin onnistunut (III). 

5.2 YHTEENVETOA TULOKSISTA 

Tässä luvussa nostettiin vauvamusiikkitoiminnan pohjalta esiin ulottuvuuk-
sia, joita voidaan pitää kirkon varhaiskasvatuksen prinsiippeinä, periaatteina. 
Spiritualiteettia tuetaan ja kristillistä traditiota välitetään vauvamusiikkitoi-
minnassa edellä kuvattujen ulottuvuuksien kautta. Tutkimuksen perusteella 
vauvamusiikkitoiminta on kasvatuskonteksti, jossa ei perinteisellä tavalla ope-
teta sanoilla, vaan rituaalien kautta näytetään ja kommunikoidaan tradition 
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keskeisiä sisältöjä (I). Vauvamusiikkitoiminnassa kasvatus ja oppiminen ta-
pahtuvat osallistumisen kautta (ks. esim. Hermans, 2003, s. 269–333 & Lave 
& Wenger, 1991).  

Tämä tutkimus osoittaa, että kirkkotilassa toteutettava vauvamusiikkitoi-
minta voi tarjota sellaisia virikkeitä, joita vanhemmat eivät pysty välttämättä 
itse kotona lapsilleen antamaan. Samalla toimintaan osallistuminen voi tar-
jota vanhemmalle hengähdyshetken, sosiaalista vuorovaikutusta ja tukea vuo-
rovaikutukseen oman lapsen kanssa. Vauvamusiikkitoiminta tarjoaa jaettuja 
kokemuksia toimintaan osallistuneelle vanhemmalle ja lapselle. Vauvamusiik-
kitoiminta ei kohdistu vain ainoastaan vauvaikäisen lapsen kasvun tukemi-
seen, vaan se tarjoaa myös vanhemmille musiikillisia kokemuksia kirkkoti-
lassa sekä virikkeitä vuorovaikutukseen oman lapsen kanssa myös toiminnan 
ulkopuolella. Tutkittu vauvamusiikkitoiminta palautti vanhempien mieleen 
aiemmin opittuja joululauluja ja virsiä ja opetti uusia lauluja, joita voi oman 
lapsen kanssa laulaa (III). Toiminta tuki rituaalista leikkiä äidin ja lapsen vä-
lillä (II). Näin ollen voidaan ajatella, että vauvamusiikkitoiminnan kohde on 
yhtä lailla – tai jopa enemmän – toimintaan osallistuva vanhempi kuin itse 
lapsi. Siinä mielessä vauvamusiikkitoiminta voidaan nähdä sekundäärisenä 
kasvatuksena; siinä pyritään tukemaan vanhempia kasvattamaan lastaan. 
Toki silloinkin perimmäisenä intentiona on, että lapsen kasvu saa tukea. Vau-
vamusiikkitoiminta on suhteellisen lyhytaikaista toimintaa. Sen sijaan van-
hemmilla on mahdollisuus – ja valtaa – vaikuttaa lapsen kasvuun koko lap-
suuden ajan. Rogoff (2003) on todennut, että lapsi voi oppia vain niitä asioita, 
joiden äärelle hän pääsee. Vanhemmasta riippuu se, pääseekö vauva vuorovai-
kutukseen uskonnollisen kulttuuriperinnön kanssa myös vauvamusiikkitoi-
minnan jälkeen. Positiivinen kokemus vauvamusiikkitoiminnasta voi ehkä 
rohkaista perheitä osallistumaan kirkon toimintaan myöhemminkin. 

Kirkon kasvatuksen kontekstissa nousee esille tavoite tukea vanhempia ni-
menomaan kristillisen kasvatuksen tehtävässä. Jo kastetilaisuudessa vanhem-
milta ja kummeilta kysytään, tahtovatko he huolehtia yhdessä seurakunnan 
kanssa lapsen kristillisestä kasvatuksesta (Kirkollisten toimitusten kirja, 
2003). Kristillinen kasvatus -käsitettä ei ole viime vuosina kovin paljoa jäsen-
netty. Seppälä (1988) määrittelee sen kristilliseen uskoon kasvattavaksi us-
kontokasvatukseksi. Toisaalta tässä tutkimuksessa on esitetty, että uskonto-
kasvatus voi olla laajasti ymmärrettynä myös uskonnolla kasvattamista – sitä 
että uskonnon elementit tukevat lapsen kasvua ja hyvinvointia (Tamminen et 
al. 1987; ks. myös Biesta, 1999). Nämä näkökulmat tulevat lähelle tämän väi-
töskirjan kysymystä kristillisen tradition välittämisestä ja spiritualiteetin tu-
kemista. Tradition välittäminen liittyy suppeampaan uskontokasvatuksen 
määritelmään, ja spiritualiteetin tukeminen puolestaan voi liittyä laajempaan 
uskontokasvatuksen hyvinvointia tukevaan tavoitteeseen. 

Väitöskirjan taustassa tarkasteltiin erilaisia näkemyksiä pienten lasten us-
konnollisesta ja spirituaalisesta kehityksestä. Sen perusteella kristillistä kas-
vatusta ei voi rajata vain kristinuskon sisältöjen opettamiseksi, vaan tulisi 
nähdä kaiken varhaisen vuorovaikutusen merkitys uskonnolliselle ja spiritu-
aaliselle kehitykselle. Laajasti ymmärrettynä spiritualiteetti liittyy jumalasuh-
teen lisäksi myös yhteyden kokemiseen toisten ihmisten ja esimerkiksi ympä-
röivän luonnon kanssa. Suhteessa olemisen kokemukset kehittyvät jo vau-
vaiässä (Stern, 1985) ja niitä voidaan tukea musiikillisesti (Ruokonen, 2000). 
Myös sekulaari musiikkikasvatus tukee varhaista vuorovaikutusta – ja myös 
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se voi tukea spiritualiteetin kehitystä. Toisaalta on esitetty, että spirituaalista 
kehitystä tukee kielen oppiminen omien kokemusten ilmaisuun. Uskonnolli-
nen traditio voi tarjota tällaista kieltä. Ilmapiiriin liittyvät tekijät ovat tärkeitä 
uskonnollisen tradition oppimisessa (Holm, 2005). Vauvamusiikkitoiminnan 
kontekstissa on merkityksellistä, että laulamiseen liittyy vanhemman ja lapsen 
välinen kehollinen, kokemuksellinen ja vuorovaikutuksellinen ulottuvuus. 

Kirkkotilassa toteutetusta vauvamusiikkitoiminnassa yhdistyy monipuoli-
sesti sekä musiikillinen vuorovaikutus että uskonnollinen kulttuuriperintö. 
Tutkimuksen tulokset osallistujien kokemuksista liittyvät kirkkotilassa toteu-
tettuun vauvamusiikkitoimintaan, mutta toiminnasta nousevat ulottuvuudet 
voivat olla sovellettavissa myös muihin kirkon varhaisvatustilanteisiin. Vuo-
rovaikutuksellisuus, musiikillisuus, kokemuksellisuus ja kehollisuus, materi-
aalisuus, osallisuus ja kokonaisvaltaisuus voivat olla tärkeitä lähtökohtia kai-
kessa kirkon varhaiskasvatuksessa.  

Tämän väitöskirjan yläotsikko ”Lintu emon siiven alla” on lainaus ruotsa-
laisen Lina Sandell-Bergin sanoittaman virren suomenkielisestä käännöksestä 
Kun on turva Jumalassa, ensimmäisestä säkeistöstä. Virsi on suomalaisessa 
virsikirjassa numero 397. Virren sävelmä on ruotsalainen muunnelma toden-
näköisesti alun perin saksalaisesta kansanlaulusta (ks. psalmbok.fi). Tätä 
virttä laulettiin tutkitussa vauvamusiikkitoiminnassa sekä Tanskassa että Suo-
messa. Virsi on yksi suosituimmista Sandellin laulusanoituksista (Valen-Sen-
stad, 2004), ja se on julkaistu kaikkien pohjoismaiden evankelisluterilaisten 
kirkkojen virsikirjoissa. 

Suomenkielinen virren säe sopii kuvaamaan tätä väitöstutkimusta monesta 
eri näkökulmasta. ”Lintu emon siiven alla” on ikään kuin metafora vauvamu-
siikkitoiminnalle. Ensinnäkin tutkimuksen kohteena oli vauvamusiikkitoi-
minta, jonne osallistui vauvoja nimenomaan äitiensä kanssa. Toiseksi siiven 
alla oleminen on hyvin kehollinen ilmaus. Lintu on konkreettisesti emoa lä-
hellä. Vauvamusiikkitoiminnan tutkimuksessa nousi vahvasti esille kokemuk-
sen kehollisuus. Vauvat saapuivat kirkkotilaan äitinsä sylissä. Äidit kantoivat 
vauvojaan, vaikka se oli ajoittain raskastakin. Kolmas näkökulma liittyy lau-
luun: lintuemot laulavat ja poikaset oppivat laulamaan esimerkin avulla. Myös 
vauvamusiikkitoiminnassa laulu on keskeinen vuorovaikutuksen muoto. Äidit 
laulavat lapsilleen myös kotona, ja toiminnasta voi siirtyä lauluja koton laulet-
taviksi. Laulut tulevat lapsille vähitellen tutummaksi. Lapset oppivat juuri 
niitä lauluja, joita heille lauletaan. Aikuisilla on tässä suhteessa paljon valtaa. 

Lisäksi emo on Raamatussa vertauskuva jumalalliselle huolenpidolle. ”Mi-
ten monesti olenkaan tahtonut koota lapsesi, niin kuin kanaemo kokoaa poi-
kaset siipiensä suojaan!”. (Matt. 23:37). Aiempien tutkimusten mukaan var-
haisiän vuorovaikutuskokemukset voivat olla merkittäviä myöhemmän juma-
lakuvan kannalta. Jumalakuva voi heijastaa kokemusta omista vanhemmista 
ja muista läheisistä (Rizzuto, 1979). 



Johtopäätökset 

52 
 

6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Luterilaisten kirkkojen kasvatus on haastavassa tilanteessa 2020-luvun 
alussa. Pohjoismaissa kirkkojen jäsenmäärä pienenee ja lapsikasteet vähene-
vät. Individualisaatio ja sekularisaatio näkyvät erityisesti perheitä perustavien 
ikäluokassa. Kirkkojen tilanne on muuttunut nopeasti 2010-luvulla esimer-
kiksi kasteiden vähenemisen myötä. (Churches is times of change, 2022; Ovet 
auki, 2020, s. 21, ks. myös Hermans 2003, s. 92.) Tämä tutkimus on syntynyt 
kiinnostuksesta pienen lapsen spiritualiteettia ja sen tukemista kohtaan. Mie-
lenkiintoisella tavalla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategiassa (Ovet 
auki, 2020) nostetaan esille monia asioita, jotka liittyvät tämän tutkimuksen 
aihepiiriin. Tulosten tarkastelu suhteessa Suomen evankelis-luterilaisen kir-
kon strategiaan osoittaa, että kirkkotilassa toteutettava vauvamusiikkitoi-
minta voi tarjota konkreettisia toimintamalleja, jotka voivat tukea strategian 
tavoitteiden toteutumista. 

Tässä väitöskirjatutkimuksessa kirkon varhaiskasvatusta tarkasteltaessa 
kiinnostus kohdistui alun perin lapsen valmiuksiin oppia uskontoa, mutta tu-
lokset osoittavat, että kirkon varhaiskasvatus ei liity vain lapsiin, vaan olen-
naisesti myös heidän vanhempiinsa. Vauvamusiikkitoiminta tarjoaa uusia, ja-
ettuja kokemuksia sekä lapselle että lapsen vanhemmalle. Tässä tutkimuk-
sessa kaikki osallistuneet vanhemmat olivat äitejä, koska toiminta toteutettiin 
arkipäivisin keskellä päivää.  

2020-luvun alussa kirkossa on havahduttu siihen, että naisten suhde us-
kontoon ja kirkkoon on muuttunut, mikä todennäköisesti heijastuu kotien us-
konnollisuuteen. (Ovet auki, 2020, s. 22). Perinteisesti juuri äidit ovat kotona 
antaneet uskontokasvatusta. Kristillinen traditio ei ole nykyään tuttua tai lä-
heistä monille pikkulasten vanhemmille. Jos kristillistä traditiota halutaan vä-
littää tuleville sukupolville, tulee sitä opettaa myös aikuisille. Keskeistä uskon-
tokasvatuksessa on suhteen luominen uskonnolliseen traditioon – esimerkiksi 
aineelliseen ja aineettomaan kulttuuriperintöön. Kyse ei voi kuitenkaan olla 
ylhäältä päin opettamisesta, vaan siitä, että tarjotaan mahdollisuuksia tutus-
tua ja luoda omaa suhdetta traditioon. Aiemmasta tutkimuksesta tiedetään, 
että oppimiskonteksti ja sen ilmapiiri vaikuttavat siihen, millaisena yksittäi-
nen virsi tai laulu koetaan (esim. Murtonen, 2015, ks. myös Kupari, 2021; 
Holm, 2005). Kirkon tärkeä tehtävä on tukea uskontokasvatusta tarjoamalla 
kaikenikäisille mahdollisuuksia luoda suhdetta kristilliseen kulttuuriperin-
töön. Tämä tutkimus osoittaa, että kasvatustoiminta voi tukea myös kotien 
kasvatusta: esimerkiksi laulut voivat siirtyä kotona laulettaviksi. 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin erityisesti kirkkotilassa toteutettavaa 
vauvamusiikkitoimintaa, ja todettiin kirkkotilan tarjoavan monin tavoin kiin-
nostavan ympäristön varhaiskasvatustoiminnalle. Tanskassa kokemus kirkko-
tilan käytöstä vauvamusiikkitoiminnassa on laajempi, Suomessa kirkkotilan 
käyttö vauvamusiikkitoiminnassa on harvinaisempaa. Suomen evankelis-lute-
rilaisen kirkon strategiassa ehdotetaan, että kirkkotilojen käyttöä tulisi uudis-
taa. Taustalla on seurakuntien heikentyvä taloustilanne ja siitä nouseva paine 
vähentää kiinteistöjä. (Ovet auki, 2020, s. 6, 23). Tämä tutkimus osoittaa, että 
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kirkkotilan käyttäminen lasten kanssa on ennen kaikkea pedagoginen kysy-
mys – ei taloudellinen. Kirkkorakennus ja sen esineistö ovat aineellista kult-
tuuriperintöä, johon kaikilla tulisi olla oikeus. Oikeus ei toteudu, elleivät kir-
kon ovet ole lapsiperheille auki. Toisaalta kirkkotilan käyttöön liittyy myös 
haasteita, esimerkiksi jännitystä oman lapsen reaktioista, joten on tärkeää, 
että perheitä rohkaistaan ja tuetaan kirkkotilaan tutustumiseen ja luodaan 
turvallista ilmapiiriä. 

Kirkon strategiassa todetaan: ”Edistämme lasten ja nuorten osallisuutta, 
perheiden hyvinvointia ja ylisukupolvista vuorovaikutusta.” (Ovet auki, 2020, 
s. 6.) Myös kirkon kasvatuksen tulevaisuusselonteossa esitetään, että kirkon 
varhaiskasvatuksessa tulisi tavoitella kristillisen kasvatuksen ohella perheiden 
kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemista (Petäjä & Ojell, 2018). Aiemmasta 
tutkimuksesta tiedetään, että vauvamusiikkitoiminta voi tukea perheiden hy-
vinvointia uudessa elämäntilanteessa (Pantsu, 2010).  

Uskontokasvatus voidaan määritellä suppeasti tradition siirtämiseksi, 
mutta se voidaan nähdä myös laajemmin ”uskonnolla kasvattamiseksi” (Tam-
minen et al., 1987, s. 11), jolloin korostuu uskontokasvatuksen merkitys koko-
naisvaltaisen hyvinvoinnin tukemisessa. Molemmat näkökulmat vaikuttavat 
olevan tarkoituksenmukaisia kirkon vauvamusiikkitoiminnan tarkastelussa. 
Perheiden osallistumismotivaatiot voivat olla monenlaisia. Tanskassa teh-
dyssä kyselytutkimuksessa käy ilmi, että siellä vanhemmat eivät osallistu en-
sisijaisesti tarjotakseen lapselle uskontokasvatusta (Nielsen, 2015), vaan kes-
keistä on musiikki ja mahdollisuus ajanviettoon oman lapsen kanssa. Musiikin 
tiedetään tukevan lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta. Silloinkin, 
kun perheet eivät hae toiminnasta ensisijaisesti uskonnollista kasvatusta, voi-
daan oman lapsen kanssa vietetty erityinen, rauhallinen aika kokea merkityk-
sellisenä. Hyvinvointia tukee mahdollisuus tavata toisia perheitä, päästä pois 
kotoa ja keskittyä ohjatusti oman lapsen kanssa toimimiseen. Vanhemman ja 
lapsen vuorovaikutuksen varhainen tukeminen ei liity ainoastaan hyvinvoin-
tiin ja kokonaisvaltaiseen kehitykseen, vaan se on perinteisesti nähty tärkeäksi 
myös uskonnollisen kehityksen kannalta. 

Osallisuus on tärkeä käsite nykyisessä kasvatuskeskustelussa (ks. myös 
Ovet auki, 2020, s. 6), mutta ennen kaikkea se on avain varhaisiän uskonto-
kasvatuksen sisältöjen ja toteutustapojen tarkasteluun. Käsite kytkeytyy myös 
kirkon lapsikäsitykseen (ks. Jankko, 2019). Minkä äärelle lapsia uskontokas-
vatuksen välityksellä johdatetaan? Onko lapsilla pääsyä uskonnon kannalta 
keskeisen kulttuuriperinnön äärelle vai eristetäänkö lapset omaan tilaansa? 
Mihin materiaalisiin resursseihin lapsilla on pääsy? Onko lapsilla mahdolli-
suus päästä samojen asioiden äärelle myöhemmin? Onko lasten äänille tilaa, 
vai vaaditaanko lapsilta sellaista käyttäytymistä, mihin he eivät pysty? Tärkeä 
painopiste lasten uskontokasvatuksen suunnittelussa ja toteutuksessa tulisi 
olla lapsilähtöisyys: miten tarjota sellaista toimintaa, josta lapsi voi olla osal-
linen juuri sen ikäisenä ja kokoisena kuin hän on. Toisaalta kasvatus suuntau-
tuu aina myös tulevaisuuteen: on hyvä pohtia, mille vauvamusiikkitoiminnan 
tai muun varhaiskasvatuksen toivotaan olevan alku. 

Musiikin roolia varhaisiän uskontokasvatuksessa ei voi korostaa tarpeeksi. 
Musiikki on samanaikaisesti sekä väline että uskonnon sisältöä. Musiikki voi 
toimia esimerkiksi vuorovaikutuksen tukemisen välineenä. Musiikki on myös 
uskonnon omaa kieltä. Lisäksi musiikki itsessään synnyttää tunnekokemuksia 



Johtopäätökset 

54 
 

ja spirituaalisia kokemuksia. Voisi sanoa, että musiikki on varhaisiän uskon-
tokasvatuksen tärkein väline. On hyvin merkittävä kysymys, mitä uskontokas-
vatustilanteissa lauletaan. Mitä lauluja vanhemmille halutaan palauttaa mie-
leen tai opettaa? Lauluvalintoja kannattaa pohtia tietoisesti, kun lasten uskon-
tokasvatusta suunnitellaan.  

Musiikin ja muiden elementtien kautta toiminnassa voi rakentaa rituaali-
suutta, jolloin uskontokasvatustilanteessa voi toteutua myös rituaalikasvatuk-
sen tai jumalanpalveluskasvatuksen (Lindfors, 2008) ulottuvuus. Musiikkitoi-
minnassa voidaan esimerkiksi valmistautua tulevaan perhemessuun harjoit-
telemalla valittuja virsiä ja muita lauluja kirkkotilassa elämyksellisesti (ks. 
myös Kilpeläinen et al., 2019). Perhemessussakin lapset voivat liikkua laulujen 
aikana kirkkotilassa ohjatusti ja osallistua musisointiin esimerkiksi rytmisoit-
timilla. Näin osallisuus suhteena yhteisöön (Nivala & Ryynänen, 2013) voi kas-
vaa vauvamusiikkiryhmää laajemmalle: osallisuudeksi seurakunnasta ja sen 
yhteisestä toiminnasta. 

Tämä väitöstutkimus on ensimmäinen kirkon varhaiskasvatukseen liittyvä 
väitöskirja Suomessa. Tämä on uskonnonpedagogiikan tutkimus, mutta väi-
töskirjan näkökulmia voi soveltaa myös käytännöllisen teologian alalle, erityi-
sesti liturgiikkaan, koska rituaalien näkökulma liittyy läheisesti jumalanpalve-
luselämään. Samanlaista osallistumisen kautta oppimista tapahtunee myös 
esimerkiksi jumalanpalveluksissa. Tutkimuksella on ollut yhteiskunnallista 
vaikuttavuutta jo ennen valmistumistaan, kun seurakuntien työntekijät ovat 
innostuneet virsien musisoinnista ja kirkkotilan käyttämisestä lasten kanssa 
ja heidän toiveestaan on tehty aiheesta kirja (ks. Kilpeläinen et al., 2019). 

 Varhaisiän uskontokasvatuksen, erityisesti uskonnollisten yhteisöjen pa-
rissa toteutettavan kasvatuksen, tutkimusta kannattaa jatkaa, sillä tämä väi-
töskirja on vasta ensimmäinen kurkistus laajaan teemaan. Myös uskonnolli-
sen kehityksen tutkimusta tulisi päivittää ja tarkastella, miten teoriat soveltu-
vat uskonnollisen kehityksen tarkasteluun nykyisessä tilanteessa, jossa perin-
teisillä uskonnoilla on yhteiskunnassa aiempaa pienempi rooli. Kirkon mu-
siikkitoiminnan tutkimusta voisi jatkaa ja syventää myös musiikkikasvatuksen 
näkökulmasta. Lisää empiiristä tutkimusta tarvittaisiin esimerkiksi musiikil-
lisesta vuorovaikutuksesta ja musiikillisten tekijöiden merkityksestä. Myös 
lapsitutkimusta vauvaikäisistä lapsista tulisi laajentaa ja kehittää menetelmäl-
lisesti. 
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