Lattiakuvat katsomuskasvatuksessa Lattiakuvat on menetelmä, jossa voidaan yhdessä

lasten kanssa rakentaa kuvaa lattialle. Siinä kaikki ryhmän lapset pääsevät rakentamaan
lattialle muodostuvaa kuvaa. Lapsi voi rakentaa kuvaa juuri sen verran kuin hänestä hyvältä
tuntuu. Lastenohjaaja tai päiväkodin työntekijä kertoo kertomusta ja sen pohjalta yhdessä
tehdään lattialle kuvaa. Kuvan voi tehdä
esimerkiksi ystävyydestä, kirkkovuoden
eri juhlista jne. Soveltuu lapsille 3-vuotiaasta ylöspäin. Ryhmän koko noin 10 – 15
lasta. Mikäli olet kiinnostunut yhdessä
lastenohjaajan kanssa rakentamaan lattiakuvia, ole yhteydessä:
jasmin.nisunen@evl.fi
Kts. kirja ”Lattiakuvat katsomuskasvatuksessa ja opetuksessa” (2017).

Poikluoman luontoillat Koulutusiltoja järjestetään Kaarinassa Poikluoman

srk-talolla noin kaksi kertaa vuodessa (keväisin ja syksyisin). Aluksi ollaan luonnossa oppimassa noin 1 ½ tuntia ja tämän jälkeen syödään yhdessä iltapalaa.
Koulutus on maksuton. Mikäli haluat mainoksia näistä luontoilloista, lähetä yhteystietosi os. jasmin.nisunen@evl.fi

Esitteen on koostanut: Varhaiskasvatuksen ohjaaja Jasmin Nisunen, Turun ja Kaarinan
seurakuntayhtymä, Kasvatusasiain keskus
Seuraa meitä myös Kirkonrotan Facebook-sivuilla.

Vasussa kerrotaan oppimisenalueet-kohdassa ”minä ja meidän yhteisömme” siitä, että ”varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksessa
yhteisen tutustumisen kohteena ovat lapsiryhmässä läsnä olevat uskonnot ja muut katsomukset. Uskonnottomuutta tarkastellaan muiden katsomusten rinnalla. Tavoitteena on edistää keskinäistä kunnioitusta ja ymmärrystä eri katsomuksia kohtaan sekä tukea lasten
kulttuuristen ja katsomuksellisten identiteettien kehittymistä. Lasten
kanssa tutustutaan erilaisiin katsomuksiin ja niihin liittyviin perinteisiin. Luontevia tapoja tarkastella katsomuksia ovat esimerkiksi vuodenkiertoon liittyvät juhlat ja tapahtumat sekä päivittäiset tilanteet,
kuten pukeutuminen tai ruokailu. Lasten ihmettelylle annetaan tilaa,
ja heidän kanssaan pohditaan heitä askarruttavia elämänkysymyksiä.
Katsomuskasvatuksessa tehdään yhteistyötä huoltajien kanssa kunkin perheen taustaa, katsomuksia ja arvoja kuullen ja kunnioittaen.
Katsomuskasvatus tukee muun muassa lasten kulttuuriseen osaamiseen, vuorovaikutukseen ja ilmaisuun sekä ajatteluun ja oppimiseen
liittyvää laaja-alaista osaamista (ks. luku 2.7)” (ks. Vasu 2016, 32).
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Ideoita ja tukea kaupungin varhaiskasvatuksen ja seurakunnan väliseen
yhteistyöhön ja katsomuskasvatuksen toteuttamiseen
Tässä vihkosessa on lyhyesti kerrottu millaisia toimintoja esimerkiksi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Kasvatusasian keskuksessa on tarjolla kaupungin varhaiskasvatuksen ja
seurakunnan väliseen yhteistyöhön ja katsomuskasvatukseen. Paikallisseurakunnat tarjoavat
myös monia yhteistyömuotoja.
Seurakunnat ja Kasvatusasian keskus ovat tehneet pitkään yhteistyötä Turun kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa. Aiemmin puhuttiin uskontokasvatuksesta ja tällä hetkellä Vasun
mukaisesti katsomuskasvatuksesta, kun on kysymys toiminnasta, johon kaikki lapset voivat
osallistua. Edelleen voidaan järjestää myös perinteisiä juhlia, uskonnollisia tilaisuuksia ja
kirkkohetkiä. Niistä sovitaan yhdessä ja perheitä informoidaan hyvissä ajoin näistä tilaisuuksista (sekä korvaavista toiminnoista niille, jotka eivät voi osallistua).

Nukketeatteri Kas Kummaa! on Turun ja

Kaarinan seurakuntayhtymän oma nukketeatteri. Se on perustettu vuonna 2005.
Nukketeatteri Kas Kummaa! vierailee maksutta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän alueen päiväkodeissa,
kouluissa, eskareissa sekä erilaisissa tapahtumissa ja juhlissa.
Esityspäivät ovat tiistai ja perjantai.
Nukketeatteria voi varata puhelinnumerosta 040 341 7679 tai
sähköpostitse kirsi.koskinen@evl.fi, maria.rosenlund@evl.fi tai
kaija.vaha-vahe-hirvilahti@evl.fi
Nukkenäytelmät kestävät noin 25 - 30 min. ja sopivat kaikenikäisille ellei erikseen mainita.
Nukketeatteri Kas Kummaa! löytyy myös Facebookista!

Kirkonrotat Hilda & Hulda kiertävät eri esityksillä päiväkoTässä esitteessä olemme merkinneet eri toimintoihin korikoodin. Korikoodi kertoo, onko kyseessä yleissivistävä toiminta/opetus (oranssi kori), perinteinen juhla (keltainen kori), uskonnollinen tilaisuus (liila kori) vai kasvun ja hyvinvoinnin tuki (vihreä kori). Lähde: Seurakunta varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitoksen kumppanina, Kasvatus ja perheasiat, Kirkkohallitus

Vuonna 2016 - 2017 Turun kaupungin varhaiskasvatus ja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Kasvatusasian keskus toteuttivat yhteisen uskontodialogipilotoinnin Heinikonkadun päiväkodissa sekä Turunmaan ja Sävelkujan päiväkodeissa. Ajatuksena oli kokeilla ja toteuttaa
sellaista toimintaa, johon kaikki lapset voivat osallistua riippumatta uskonnosta tai katsomuksesta. Näistä päiväkodeista on mahdollista kysyä lisätietoa pilotoinnista ja kokemuksista.
Heinikonkadun PHY päiväkodinjohtaja Leena Kuustie puh. (02) 262 5732, 050 310 1670
Turunmaan ja Sävelkujan PHY päiväkodinjohtaja Leena Nikkilä puh. (02) 262 5611, 050 396 7163

deissa ja myös muissa esiintymispaikoissa kuten Vimma ja
Kaarinan kirkko. Hilda & Hulda ovat mukana myös lukuisissa
eri perhetapahtumissa. Mikäli haluat saada mainoksia heidän
näytöksistään, laita yhteystietosi os. jasmin.nisunen@evl.fi.
Jos haluat kysyä lisätietoja heidän esityksistään, niin Kirkonrottien
sähköpostiosoite on: hilda.hulda@evl.fi.

Kotikirkko tutuksi on mielenkiintoinen ja mukavan rento tutustumiskierros kotikir-

kossa. Se on suunnattu eskarilaisille.
Kotikirkossa tutustutaan rottien kanssa mm. urkuihin, alttariin, työntekijöihin, ym.
Kierros kestää noin 45 min. - 1 h. Ihanneryhmän koko noin 10 – 12 eskarilaista. Ryhmät
lähtevät porrastetusti kierrokselle.
Kysy lisää mahdollisuudesta tutustua kotikirkkoon oman eskariryhmän kanssa soittamalla
Jasmin Nisuselle 040 341 7217 tai sähköpostitse jasmin.nisunen@evl.fi

Helmipolku on suunnattu päiväkodin 5-vuotiaille.

Siinä ”viskarilaiset” saavat kulkea kirkossa polkua pitkin, jonka varrella heille esitellään
Martin Lönnebon kehittämiä Rukoushelmiä.
Helmiin tutustutaan keskusteluiden ja toiminnan kautta. Lisäksi mukana vahvasti visuaalinen puoli.
Ihanneryhmän koko noin 10 lasta.
Polku on noin 45 min. pituinen ja ryhmät lähtevät porrastetusti.
Helmipolulla ryhmää johdattaa lastenohjaaja.
Kysy lisää mahdollisuudesta päästä Helmipolulle omaan kirkkoon soittamalla Jasmin Nisunen 040 341 7217 tai sähköpostitse jasmin.nisunen@evl.fi

Matkalaukkukirkko on päiväkotiin tuotava pieni matkalaukussa oleva kirkko.

Matkalaukkukirkossa voidaan tutustua kirkkorakennukseen ja kaikkeen
mielenkiintoiseen, mitä kirkosta löytyy. Matkalaukkukirkko soveltuu
erityisesti pienimmille lapsille, alle 3-vuotiaille, joiden on
mukavampi omassa tutussa ryhmässä tutustua kirkkoon.
Pituus noin 20 min.
Ryhmäkoko noin 10 lasta.
Tiedustelut: jasmin.nisunen@evl.fi

Musiikkimatka maailman ympäri Lauletaan tuttuja lastenlauluja ympäri maailman ja sijoitetaan ne maailmankartalle,
mistä mikin laulu on kotoisin. Musiikkihetki kestää noin 30 min
ja soveltuu kaikenikäisille. Ryhmän koko noin 10 – 20 lasta.
Mikäli haluat lastenohjaajan pitämään musiikkimatkaa,
niin tiedustelu jasmin.nisunen@evl.fi

Katsomuskasvatusaamut Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Kasvatusasian

keskus järjestää Eerikinkadulla toimitalossa noin kaksi kertaa vuodessa katsomuskasvatusaamun, joka on suunnattu kaikille varhaiskasvatuksen parissa työtä tekeville.
Koulutuksessa jaetaan ideoita ja materiaaleja toteuttaa omassa toiminnassa katsomuskasvatusta. Koulutus on maksuton ja kestää noin 2 tuntia (sis. aamukahvin). Mikäli haluat mainoksia näistä katsomuskasvatusaamuista, lähetä yhteystietosi os. jasmin.nisunen@evl.fi

