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Suomessa varhaiskasvatustyötä tekevät valtion, kuntien ja yksityisten 

palvelujentarjoajien lisäksi myös seurakunnat. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 

toteuttamaa varhaiskasvatustoimintaa on tutkittu Suomessa jonkun verran, mutta 

Suomen toisen valtionkirkon, Suomen ortodoksisen kirkon varhaiskasvatustoiminnasta 

on tehty hyvin vähän tutkimusta. Ortodoksisten seurakuntien varhaiskasvatustoiminnan 

keskeisin muoto on lapsille suunnattu kerhotoiminta. Tutkimukseni tarkoitus oli tutkia 

ortodoksisten seurakuntien 3–6 –vuotiaille suunnattua kerhotoimintaa sekä kerho-

ohjaajien ja kerholasten vanhempien välistä kasvatusyhteistyötä.  

Tutkimukseni ote oli fenomenologis-hermeneuttinen. Tutkimusaineisto kerättiin 

syksyllä 2013 käyttäen aineistonkeruumenetelmänä puolistrukturoitua teemahaastattelua 

ja kyselylomaketta. Tutkimukseeni osallistui kuusi kerho-ohjaajaa sekä kolmetoista 

kerholasten vanhempaa eri puolella Suomea sijaitsevista ortodoksisista seurakunnista. 

Aineisto analysoitiin osittain teoria-ohjaavaa ja osittain aineistolähtöistä 

sisällönanalyysia käyttäen. 

Tutkimustulosten mukaan seurakunnissa toteutettava kerhotoiminta perustui kristillisiin 

arvoihin sekä lapsilähtöisyyteen. Kerhovuoden aikana tutustuttiin muun muassa 

kirkkovuoden juhliin sekä uskontoon liittyviin tapoihin ja perinteisiin. Kerhotoiminta 

pyrki  antamaan lapsille tietoa omasta uskonnosta sekä tarjoamaan mahdollisuuden 

oppia uusia taitoja sekä päästä viettämään aikaa samanikäisten ortodoksilasten kanssa. 

Kerhotoiminta nähtiin myös mahdollisuutena saada koko lapsen perhe mukaan 

seurakuntien toimintaan.  

Kerholasten vanhemmat olivat tyytyväisiä kerhotoimintaan ja sen tiimoilta 

toteutettavaan kasvatusyhteistyöhön. Vanhemmat toivat lapsen kerhoon tarjotakseen 

hänelle mahdollisuuden oppia kirkkoon ja uskontoon liittyvistä asioista yhdessä 

vertaisten kanssa. Kerho-ohjaaja ja vanhemmat tapasivat lähinnä lasten tuonti- ja 

hakutilanteissa, minkä suurin osa vanhemmista koki riittäväksi. Kuitenkin osa 

vanhemmista koki, että esimerkiksi kasvatuskeskustelut kerho-ohjaajan kanssa silloin 

tällöin olisivat hyvä lisä kasvatusyhteistyölle.  

 

Asiasanat: kristillinen kasvatus, varhaiskasvatussuunnitelma, kasvatuskumppanuus 
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1 JOHDANTO 

Seurakuntien toteuttama varhaiskasvatustyö on tärkeä osa Suomessa toteutettavaa 

varhaiskasvatusta. Suomessa on kaksi valtionkirkkoa, jotka ovat Suomen evankelis-

luterilainen kirkko ja Suomen ortodoksinen kirkko. Ortodoksiseen kirkkoon kuuluu 

Suomessa noin 60 000 jäsentä eli 1,1% prosenttia koko väestöstä (Kirkon väestötilasto 

2012). Kirkko tekee kuitenkin evankelis-luterilaisen kirkon tapaan monipuolista lapsi- 

ja perhetyötä, jonka tarjonta vaihtelee seurakuntakohtaisesti paljon seurakuntien koon ja 

resurssien vuoksi. Vuonna 2011 kirkko julkaisi Pyhä Melu –nimisen ortodoksisen 

kirkon varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen perusteet -asiakirjan. Asiakirja antaa 

kehykset ja päälinjaukset seurakunnissa toteutettavalle lapsi- ja perhetyölle (Okulov 

2011). Sen vaikutusta seurakuntien konkreettiseen toimintaan ei ole kuitenkaan tutkittu 

aiemmin. Koska työskentelen itse  seurakunnan lapsi- ja perhetyön parissa kerho-

ohjaajana, tuntui ajankohtaiselta ja tärkeältä ottaa selvää, millaisen paikan Pyhä Melu 

on seurakuntien arjessa ottanut.   

Tutkimukseni tarkoitus on kuvata, millaista on neljässä suomalaisessa   ortodoksisessa 

seurakunnassa tehtävä 3–6-vuotiaiden lasten kerhotoiminta. Tutkimuksen tavoitteena on 

selvittää kerhotoiminnan toimintaperiaatteita ja millaista on vanhempien ja kerho-

ohjaajien välinen yhteistyö. Tutkin myös sitä, kuinka kirkon uusi Pyhä Melu -

varhaiskasvatussuunnitelma on otettu huomioon kerhotoiminnan suunnittelussa ja 
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toteutuksessa. Tutkimuksessa otetaan huomioon niin kerho-ohjaajien kuin vanhempien 

näkökulma, jolloin on mahdollista saada monipuolinen kuva kerhotoiminnasta ja siten 

vaikuttaa  kerhotoiminnan kehittämiseen. Kirkon toteuttamaa lapsi- ja perhetyötä on 

tutkittu hyvin vähän, joten tutkimukseni avulla saadaan uutta ja ajankohtaista tietoa 

seurakuntien lapsi- ja perhetyön kentältä. Tutkimukseni aineistonkeruumenetelmä oli 

haastattelu sekä kyselylomake. Aineistoni koostuu kuudesta kerho-ohjaajan 

haastattelusta sekä kolmestatoista kerholasten vanhempien täyttämästä 

kyselylomakkeesta, jotka on analysoitu laadullisen sisällönanalyysin avulla.  

Tutkimukseni teoreettisessa osassa tarkastelen ensin yleisesti suomen valtionkirkkojen 

varhaiskasvatusta sekä seurakuntien toteuttamaa lapsi- ja perhetyötä. Toisessa 

teorialuvussa käsittelen yleisesti ortodoksista kirkkoa ja sen näkemystä lapsesta. Sen 

jälkeen keskityn varhaiskasvatussuunnitelman eri tasoihin sekä kirkon oman Pyhä Melu 

–varhaiskasvatussuunnitelman tarkempaan avaamiseen. Toisen teorialuvun lopuksi 

tarkastelen myös varhaiskasvatussuunnitelman merkitystä. Viimeisessä teorialuvussa 

käsittelen kasvatuskumppanuutta sekä yleisesti että osana seurakuntien kerhotoimintaa. 

Tutkimuksen empiirisessä osassa selvitän, miten kerho-ohjaajat ja kerholasten 

vanhemmat kuvailivat ortodoksisten seurakuntien kerhotoimintaa sekä kerhotoiminnan 

puitteissa tehtävää kasvatusyhteistyötä. 
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2 KRISTILLINEN  KASVATUS 

 

 

2.1 Kirkon varhaiskasvatus 

 

 

Kirkon varhaiskasvatustyön perusta on kristillinen ihmiskäsitys, jonka mukaan jokainen 

ihminen on arvokas ja ainutlaatuinen. Jokainen lapsi on kasteesta asti kirkon 

täysivaltainen jäsen. Kirkon varhaiskasvatuksen tarkoitus on tukea lapsen kristillistä 

kasvua ja hengellistä kehitystä, lisätä lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä pyrkiä 

tukemaan lapsen osallisuutta niin seurakunnan kuin perheenkin jäsenenä. Kirkon 

varhaiskasvatus on siis kasvatuksellista vuorovaikutustoimintaa, joka pohjautuu 

kristillisiin arvoihin. Kirkon varhaiskasvatus auttaa perheitä arjessa, kasvatuksessa ja 

elämän eri vaiheissa. (Laine 2012, 20.) Hakkarainen (1996, 34–35) huomauttaa, että 

kirkon varhaiskasvatustyö ei ole niinkään koulutusta, vaan se pyrkii muuttamaan 

ihmisen ajattelua ja toimintaa siten, että ihminen toimii Kristuksen antaman esikuvan 

mukaisesti. Edelleen Hakkaraisen mukaan kasvatus on elinikäinen projekti. 

Seurakuntien tarjoama kristillinen kasvatus pyrkii tukemaan vanhempien, 

isovanhempien ja muiden lasten läheisten antamaa kristillistä kasvatusta (Okulov 2011, 

8). 
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Kirkon varhaiskasvatustyön lähtökohtia ovat lapsilähtöisyys, kasvatuksen 

kokonaisvaltaisuus, kirkon täysivaltainen jäsenyys sekä kasvatuskumppanuus (Ubani 

2010, 39). Kokonaisvaltaista kristillistä kasvatusta voidaan tarkastella ontologisena, 

pedagogisena tai kasvatusfilosofisena kysymyksenä. Kirkko näkee kristillisen 

kasvatuksen käsittävän kaikki edellä mainitut tarkasteltavat osa-alueet ja ne ovat 

mukana kasvatustyön eri vaiheissa, jotka ovat suunnittelu, toteutus ja arviointi. Uskonto 

on kirkon mukaan luonnollinen kasvatuksen osa-alue, sillä se koskettaa ihmisiä monin 

tavoin ja liittyy ilmiönä niin kulttuuriin, arvoihin kuin hyvinvointiinkin. Kirkon 

varhaiskasvatustyötä ei voi kuitenkaan rajata tarkoittamaan pelkästään 

uskontokasvatusta. Varhaiskasvatustyö tarkoittaa myös henkistä hyvinvointia ja 

sosiaalisten tarpeiden täyttämistä. Esimerkiksi leikkiminen parantaa lapsen henkistä 

hyvinvointia, joten kirkko pyrkii varhaiskasvatustyössä huomioimaan lasten spontaanit 

leikit ja omat kiinnostusten kohteet. (Ubani 2010, 40.)  

Kristillisessä kasvatuksessa ei ole omaa pedagogiikkaa eikä didaktiikkaa. Kasvatus 

voidaan ymmärtää kristilliseksi, kun sen sisällöt ja tavoitteet ovat kristillisiä. Kristillisen 

kasvatuksen lähestymistavat ovat ihmisarvoa, lasta ja Jumalaa kunnioittavia. Kristillisen 

kasvattajan on myös otettava huomioon lasten ikä- ja kehitystaso sekä se kulttuurinen 

konteksti, jossa kasvatus tapahtuu. (Räsänen 2008, 288–292.) Vaikka kristillisellä 

kasvatuksella ei ole omaa määriteltyä pedagogiikkaa tai didaktiikkaa, kuuluu siihen 

kuitenkin olennaisena osana niin sanottu ihmettelyn pedagogiikka. Ihmettelyn 

pedagogiikalla tarkoitetaan oikealla tavalla nöyrää, kyselevää ja avointa asennoitumista 

ihmisiin ja erilaisiin ilmiöihin. On keskeistä ymmärtää, että harva asia elämässä on 

itsestäänselvää ja kaikkiin kysymyksiin ei ole olemassa lopullisia vastauksia. Ihmettelyn 

pedagogiikka tunnustaa tällä tavoin Jumalan suuruuden ja ihmisen pienuuden. (Räsänen 

2008, 298.)  

Kirkon varhaiskasvatustyöhön erilaisen näkökulman on tuonut Mike Radford (2010), 

jonka mukaan kristillisen kasvatustyön pitäisi koostua pääasiassa kirjallisuudesta, 

opetuksesta, rituaaleista ja teoista, joiden avulla pyritään ymmärtämään hengellistä 

elämää ja maailmaa. Radford jättää syrjään lapsen oikeuden olla lapsi ja korostaa 

korkeampaa ymmärrystä. Kun yksilöllä on tarpeeksi tietoa ja ymmärrystä eri teorioista 

sekä hengellisen elämän monimuotoisuudesta ja kysymyksistä jotka siihen liittyvät, on 

kasvatustyö merkityksellistä. (Radford 2010, 327–328.) Edelleen Radfordin mukaan 

kasvatustyön ei pitäisi lähteä liikkeelle ”hengellisistä oletuksista” vaan lapsille tulisi 
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tarjota tietoa eri uskonnoista ja teoreettisista lähtökohdista, jotta lapset voivat 

muodostaa näiden pohjalta oman käsityksensä siitä, mihin uskovat. Lawson (2006) 

kuitenkin muistuttaa, että lapsista ja lasten suhteesta Jumalaan on monta  erilaista 

teologista näkemystä, jotka ovat kaikki yhtä oikeita. (Lawson 2006, 158). 

 

 

2.2 Seurakuntien lapsi- ja perhetyö 

 

 

Kristillinen kasvatus määritellään yleensä tarkoittamaan seurakunnissa toteuttavaa lapsi- 

ja perhetyötä. Tämä johtuu Launosen (2008, 221) mukaan siitä, että seurakunnat 

järjestävä kasvatus- ja opetustoimintaa ihmisen vauva-ajasta aikuisikään asti. 

Suomalaisten seurakuntien lapsi- ja perhetyölle on ollut tyypillistä se, että ne ovat 

pyrkineet keräämään eväitä toimintaansa kansainvälisistä juurista ja muokkaamaan niitä 

paikallisiin seurakuntiin ja olosuhteisiin sopiviksi ja ajanmukaisiksi. Hyvä esimerkki 

tästä on pyhäkoulun käsite, joka on vuosien saatossa muuttanut toimintaperiaatteita ja 

muotoaan, mutta pystynyt silti säilyttämään diakonisen ja hengellisen perustansa. 

(Alopaeus-Karhunen & Wennermark 2004, 13.) 

Seurakuntien lapsi- ja perhetyöllä on monia erilaisia toimintamuotoja, kuten 

pyhäkoulutyö, sunnuntaikerhot, sinapinsiemenkerhot, seurakunnan päiväkerhot, 

leiritoiminta, päiväkodit ja musiikkileikkikoulut (Okulov 2011, 3). Lisäksi seurakunnat 

järjestävät erilaisia tapahtumia, retkiä ja kokoontumisia jotka on suunniteltu koko 

perheen tapahtumiksi. Yleisimpiä toimintamuotoja tänä päivänä ovat kuitenkin eri-

ikäisille suunnatut päiväkerhot ja leirit.  

Seurakuntien toteuttama lapsi- perhetyö pyrkii olemaan mahdollisimman 

vuorovaikutteista. Vuorovaikutus on seurakunnan lapsityössä yhtä keskeisessä osassa 

kuin yhteiskunnan määrittelemissä varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2005). 

Keskeinen ero yhteiskunnan määrittelemässä varhaiskasvatuksessa ja seurakuntien 

lapsityössä on se, että seurakunnissa vuorovaikutus nähdään tapahtuvan sekä ihmisen ja 

Jumalan, että kahden ihmisen välillä. Toinen merkittävä ero on se, että seurakuntien 
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tekemä vuorovaikutuksellinen kasvatustyö pyrkii uskon vahvistamiseen, kun taas 

yhteiskunnallinen varhaiskasvatustyö keskittyy uskontoon yleisemmällä tasolla. (Pruuki 

2010, 92–93.) 

Ortodoksisten seurakuntien lapsi- ja perhetyön nykyajan suurimpia haasteita on 

seurakuntalaisten innostaminen osallistumaan toimintaan. Seurakunnat käsittävät laajoja 

alueita ja kynnys lähteä kauempaa osallistumaan keskusseurakunnan toimintaan on 

usein korkea. Myös tiedon levittäminen tarjolla olevista mahdollisuuksista on paikoin 

haasteellista työntekijä – ja talousresursseista johtuen. (Okulov 2011, 11.) 

Ortodoksisissa seurakunnissa on järjestetty kerhotoimintaa 1940-luvulta asti, jolloin 

kerhotoiminnalla pyrittiin paikkaamaan puutteellista uskonnon opetusta ja kokoamaan 

yhteen alueen ortodokseja (Juntunen & Timonen 2012, 1). Tämän päivän 

kerhotoiminnassa oleellista on kerhon olemassaolosta ja toiminnasta tiedottaminen sekä 

toimintasuunnitelman laatiminen ja noudattaminen.  

 

Toimintasuunnitelma kertoo kerhon ohjaajalle, lapsille ja lasten vanhemmille, mitä 

kerhossa milläkin kerralla tapahtuu. Yleistä on, että kerhojen ohjelma kulkee käsi 

kädessä kirkkovuoden juhlien kanssa. (Pyhä Melu- ohjaajan kansio osa 3, 2013.) 

Toimintasuunnitelma jaetaan yleensä syys- ja kevätlukukauteen ja tarkemmin 

lukukausien ohjelman suunnittelee kerho-ohjaaja. Myös ortodoksinen kirkkovuosi alkaa 

syksyllä, joten sen huomioiminen kerho-ohjelmassa on helppoa. Yleensä syyskaudella 

käsitellään perusasioita, kuten omaan kirkkoon tutustumista, tuohuksia ja ikoneita ja 

niiden käyttöä osana jumalanpalvelusta. Kevätkauden suurimmat teemat ovat 

virpominen ja pääsiäinen. Yleistä on myös, että keväisin kerho tekee retken jonnekin. 

(Juntunen & Timonen 2012, 7–12.) Kerhotoiminnan voi liittää kirkollisiin teemoihin 

myös toiminnan kautta. Eri teemoihin liittyvät askartelut, leivonta ja muut kädentaidot 

sekä erilaiset pelit ja musiikkituokiot ovat yleisiä kerhotoiminnan muotoja. (Juntunen & 

Timonen 2012, 4.) Musiikkituokiossa lapset sekä soittavat että laulavat. Musiikki on 

tärkeä osa kirkollista elämää, joten sen ottaminen osaksi kerho-ohjelmaa on 

luonnollista. (Paasolainen 2004, 183.) 

 

Toimintasuunnitelman laatii yleensä kerhon ohjaaja, joka voi olla kuka tahansa 

kerhotoiminnasta kiinnostunut ja innostunut seurakunnan jäsen. Ohjaajien suositellaan 

käyvän kerho-ohjaajakurssi, mikäli se on mahdollista. Tärkeintä on kuitenkin oma 
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innostus toteuttaa kerhotoimintaa. Kerho-ohjaaja voi olla alaikäinen, mutta kerhon 

vastuuhenkilön on oltava täysi-ikäinen. Yleensä vastuuhenkilönä toimii seurakunnan 

nuorisotyöntekijä, pappi tai kanttori. (Juntunen & Timonen 2012, 2–3.) 

 

Kerhotoimintaa toteutetaan yleensä seurakunnan tiloissa, joissa on yleensä edellytykset 

keittiössä työskentelyyn, leikkimiseen ja erilaisiin aktiviteetteihin. Kerhotilassa kuuluu 

myös olla ikoni ja hartauskirjat alku- ja loppuhartauksia varten. Jos kerhotilat ovat 

ulkopuolisilta vuokrattu, tulee kerho-ohjaajan tuoda mukanaan ikoni ja hartauskirjat 

kerhokerroille. (Juntunen & Timonen 2012, 2–3.) Kerhojen perusrunko noudattaa aina 

samaa kaavaa; ensin pidetään kerho-ohjaajan johdolla yhteinen alkuhartaus tai laulu. 

Tämän jälkeen on hetki vapaata leikkiä, jonka jälkeen siirrytään päivän opetukseen. 

Opetuksen kesto voi vaihdella opetettavan aiheen tai kerholaisten iän mukaan. 

Opetusosio käsittelee yleensä vietettävän juhlapäivän- tai pyhän tai erilaisia kirkkoon 

liittyviä asioita. Kerho-ohjaajan tulee kuitenkin huomioida opetuksen suunnittelussa 

lasten ikä- ja osaamistaso. Yleensä myös kerrataan, mitä edellisillä kerhokerroilla on 

tehty, sekä toteutetaan päivän teemaan liittyvä askartelu tai puuha. Tämän jälkeen on 

vielä vapaata leikkiaikaa. Lopuksi lapset ja ohjaaja siivoavat yhdessä ja pidetään 

loppuhartaus. (Pyhä Melu – kerhonohjaajan kansio osa 3, 2013, 3.)  
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3 ORTODOKSINEN KIRKKO JA 

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAT 

 

 

3.1 Ortodoksinen kirkko Suomessa 

 

 

Ortodoksinen kirkko juurtui Suomeen ja Karjalaan alun perin ilmeisesti viikinkiaikana 

kaupankäynnin myötä. Läntinen kristinusko oli alkanut levittäytyä Suomeen Ruotsista, 

joten ortodoksinen kirkko joutui tekemään paljon työtä saadakseen jalansijaa Suomen ja 

Karjalan alueella. Vahvistaakseen asemaansa, Venäjän ortodoksinen kirkko alkoi tehdä 

lähetystyötä Itä-Suomen ja Karjalan alueella. Pian Karjalasta muodostuikin tärkeä 

ortodoksisen kirkon alue luostareineen ja kirkkoineen, kunnes 25-vuotinen sota Ruotsin 

ja Venäjän välillä rikkoi alueen kehityksen ja lopetti kaiken kirkollisen elämän 

käytännössä kokonaan. (Kärkkäinen 1999, 174–180.)  

Ortodoksisen kirkon asema Suomessa parani vasta 1800-luvun alkupuolella, suuren 

sodan ja Venäjän vallan alle siirtymisen jälkeen. Tällöin Suomesta tuli autonominen osa 

Venäjää, jonka suurin uskonnollinen vähemmistö olivat ortodoksit (Kärkkäinen 1999, 

186.) Ajatus omasta, suomalaisesta ortodoksisesta kirkosta alkoi muotoutua vasta 1800-

luvun jälkipuolella. Tahto muodostaa Suomeen oma ortodoksinen kirkko sai alkunsa 

Sortavalan opettajaseminaarista, joka oli vahva suomalaisuusliikkeen keskus. Vuonna 

1885 perustettiin Pyhäin Sergein ja Hermanin Veljeskunta –niminen yhdistys, jonka 

tarkoitus oli nostaa kansan sivistystasoa. Yhdistys ryhtyi julkaisemaan suomenkielistä 
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ortodoksista kirjallisuutta, järjesti koulutusta seurakuntien toimijoille ja perusti 

ortodoksisen lehden  nimeltä Aamun koitto, joka on yksi ensimmäisistä suomalaisista 

kristillisistä lehdistä. (Kärkkäinen 1999, 188–189.) 

Suomen ortodoksisen kirkon perustaminen joutui vastatuuleen 1800-luvun lopulla kun 

Venäjällä alettiin korostaa ortodoksisuuden ja venäläisyyden yhteyttä. Ensimmäisen 

sortokauden (1899–1905 ja 1908–1917) aikana Suomeen nimitettiin vahvasti 

venäläismielinen arkkipiispa, joka toimi yhteistyössä kenraalikuvernööri Bobrikovin 

kanssa Suomessa. Toisen sortokauden ja autonomian loppuaikana ortodoksien asema 

Suomessa parani ja maahan rakennutettiin useita uusia kirkkoja, uusi nunnaluostari sekä 

lastenkoti ja koulu. Kun vuonna 1917 Venäjällä tapahtui vallankumous ja Suomi 

itsenäistyi, jäi kirkko ajelehtimaan oman onnensa nojaan. Suomen senaatti järjesti asian 

siten, että 1918 annettiin asetus Suomen kreikkalaiskatolisesta kirkkokunnasta, jossa 

määriteltiin malli kirkon hallinnosta ja kirkon ja valtion suhteesta. Asetuksen johdosta 

ortodoksinen kirkko sai Suomessa valtion kirkon aseman ja oikeuden kerätä 

kirkollisveroa. (Ambrosius & Haapio 1982, 135–139.) Suomen ortodoksinen kirkko 

halusi myös eroon Venäjän vaikutuspiiristä, joten se haki autokefaalista eli täysin 

itsenäistä asemaa Konstantinopolin ekumeeniselta patriarkaatilta. Autokefaliaa ei 

kuitenkaan myönnetty, vaan Suomen ortodoksinen kirkko sai tyytyä autonomiaan 

Konstantinopolin ekumeenisen patriarkaatin alaisuudessa, jossa se on vielä tänäkin 

päivänä. (Kärkkäinen 1999, 194–195.)  

Suomen ortodoksinen kirkko kehittyi voimakkaasti talvi- ja jatkosotaan asti ja muun 

muassa uskonnonopetus saatiin järjestettyä lähes kaikille siihen oikeutetuille. Kuitenkin 

sodat sekä siitä johtuva jatkuva muuttaminen ja siitä seuranneet ongelmat 

seurakuntatyössä käänsivät seurakuntien jäsenmäärät laskuun. Eroaalto saatiin tasattua 

vasta valtion tukeman jälleenrakennus ohjelman myötä 1960 –luvulla. (Kärkkäinen 

1999, 204.)  

Tällä hetkellä Suomen ortodoksiseen kirkkoon kuuluu noin 60 000 ihmistä eli 1,1 

prosenttia koko Suomen väestöstä. Ortodoksisen kirkon jäsenmäärä Suomessa on 

lievässä kasvussa, osittain venäläisten maahanmuuttajien ansiosta. Jäsenmäärä lähti 

kasvamaan 1990-luvulla, kun kirkko tehosti nuorisotyötään ja uskonnonopetusta. 

Lisäksi ortodoksisuutta on alettu arvostamaan sitä mukaa, mitä tunnetummaksi se on 

tullut. Ortodoksisuuteen kääntyy joka vuosi useita ihmisiä. (Kärkkäinen 1999, 209.) 
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Koko Suomen ortodoksisen kirkon väestöstä noin kymmenen prosenttia on aikuisiällä 

kirkkoon liittyneitä (Ortodoksi.net 2013). 

Suomen ortodoksinen kirkko on jaettu kolmeen eri hiippakuntaan, jotka ovat Helsingin 

hiippakunta, Karjalan hiippakunta sekä Oulun hiippakunta. Hiippakuntien sisällä 

toimivat seurakunnat, joita on yhteensä 24. Ortodoksisen väestön enemmistö asuu 

Helsingin hiippakunnan alueella; noin neljäsosa Suomen ortodokseista  asuu Helsingin 

seurakunnan alueella. Toiseksi suurin seurakunta on Joensuun seurakunta ja 

kolmanneksi suurin Kuopion seurakunta, jossa sijaitsevat myös piispanistuin sekä 

kirkollishallitus. (Ortodoksi.net 2013.) Ortodoksisen teologian opiskelun keskittymä on 

Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella, jossa on mahdollisuus opiskella 

ortodoksisen uskonnon opettajaksi, papiksi ja kanttoriksi. Kirkko myös järjestää 

erilaisia koulutuksia ja opintomahdollisuuksia jäsenilleen sekä tukee vahvasti 

seurakuntien lapsi-ja nuorisotyötä. Lapsi-ja nuorisotyötä tukee myös Ortodoksinen 

Nuorten Liitto ONL, joka julkaisee muun muassa lapsille suunnattua Tuohustuli- lehteä. 

(Kärkkäinen 209–213.)  

 

  

3.2 Kirkon keskeinen oppi ja näkemys lapsesta 

 

 

Ortodoksinen usko ei perustu uskontunnustuksiin. Kirkko käsitetään oikean uskon 

ilmaisijaksi ja kirkon uskon määrittelevät dogmit eli opinkappaleet. Dogmit puolestaan 

perustuvat ortodoksisen kirkon mukaan Jumalan henkilökohtaiseen ilmoitukseen. 

Dogmit on määritelty seitsemässä kirkolliskokouksessa. (Ambrosius & Haapio 1982, 

10.)  Kirkon keskeinen dogmi on oppi Jumalasta pyhänä kolminaisuutena ja oppi 

Jeesuksesta lihaksi tulleena Jumalan sanana, joka on todellisuudessa Jumala ja ihminen 

samassa persoonassa. Keskeinen ero ortodoksisen uskon ja evankelis-luterilaisen kirkon 

välillä on tulkinta Pyhästä hengestä, joka lähtee ortodoksien mukaan vain isästä, kun 

taas  protestanttisen uskon mukaan Pyhä henki lähtee myös Pojasta. (Metso 2005, 120–

121.)  
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Kirkon ihmiskäsitys on se joka määrittää, miten lapsuus ymmärretään. Ortodoksisen 

uskon mukaan jokainen ihminen on Jumalan kuva ja Jumalan luomisteko. Tällöin 

jokainen ihminen on jo syntyessään ainutlaatuinen ja ainutkertainen. (Luumi 2011.) 

Lapsi on aikuisen tavoin täysi ihminen ja Jumalan kuva jo syntymästään asti ja kasteen 

saatuaan lapsi on myös kirkon täysivaltainen jäsen. (Pyhä Melu 2011, 6.) Lapsi nähdään 

perheen peilinä, jonka oleminen ihmisenä ja perheenjäsenenä ei perustu jatkuvaan 

tekemiseen, vaan hiljaiseen luottamukseen ja tietoon. (Jyrkinen 2007, 38.) 

Ortodoksinen kirkko uskoo lapsuuden olevan vain aikuisuuteen vievä vaihe, joten se ei 

järjestä lapsille omia jumalanpalveluksia tai luo lapsille suunnattuja rukouksia tai 

lauluja. Ortodoksinen kirkko näkee, että lapsuudessa luodaan perusta sille, millaisia 

ihmisiä tulee aikuisista, joten lasten toivotaan ottavan osaa kirkolliseen elämään jo 

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. (Merras 2006, 121.) Ortodoksisessa kirkossa on 

suhtauduttu lasten kasvuun ja oppimiseen aina hyvin vakavasti. Tarkoitus on kasvaa 

Jumalan kaltaiseksi ja tähän tavoitteeseen on pyrittävä koko elämän ajan. Kasvuun 

pyrkimisen on myös näyttävä arjessa, arjen teoissa sekä tavoitteissa. Kasvuprosessia voi 

ulkoakäsin ohjata, ja se on kaikkien kasvatusvastuussa olevien tehtävä lapsen elämässä. 

(Penttinen 2011, 60.)  

Ortodoksisen kirkon näkemys lapsesta eroaa monista muista lapsikäsityksistä. 

Esimerkiksi Miller-McLemore (2001) esittelee useiden eri naisteologien näkökulman 

lapsuuteen, jossa lapsi on taitava ja itsenäisempi kuin aiemmin on luultu. Toisaalta 

naisteologit ovat huolissaan lapsen epäoikeudenmukaisesta asemasta aikuiseen 

verrattuna ja ottavat huomioon lapsen haavoittuvaisuuden ja viattomuuden. Tiivistetysti 

voidaan sanoa, että Miller-McLemoren mukaan näkemys lapsesta on se, että lapsi on 

erilainen kuin aikuinen, ja lasta täytyy kohdella kuin lasta. Miller-McLemore muistuttaa 

myös, että naisteologien ääni pitäisi saada paremmin kuuluviin, sillä he ovat ottaneet 

kantaa perheisiin, lapsiin, naisiin ja sosiaaliseen järjestykseen liittyviin asioihin ja nämä 

näkökulmat täydentäisivät teologista ja yhteiskunnallista keskustelua. (Miller-

McLemore 2001, 472–473.)  

 



12 
 

 

3.3 Valtakunnallisista suunnitelmista yksikkötason suunnitelmiin 

 

 

Suomalaista varhaiskasvatusta ohjaavat varhaiskasvatussuunnitelmat. 

Varhaiskasvatussuunnitelmat ovat kirjallisia suunnitelmia siitä, kuinka 

varhaiskasvatusta aiotaan toteuttaa. Varhaiskasvatussuunnitelmien sisältöihin ja niiden 

tekemiseen ohjeistaa valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma, joka on sosiaali- ja 

terveysministeriön vuonna 2003 tekemä ja julkaisema. (Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet 2005.)  

Varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmat voidaan jakaa neljälle tasolle; 

valtakunnalliselle tasolle, kuntatasolle, yksikkötasolle sekä lapsikohtaiselle tasolle. 

Tasot noudattavat selkeää korkeammalta tasolta alemmille tasoille etenevää järjestystä 

valtakunnallisen tason ollessa kaikkein ylin taso. (Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet 2005, 4–5.)  

Varhaiskasvatussuunnitelman valtakunnallinen taso tarkoittaa sosiaali- ja 

terveysministeriön vuonna 2003 julkaisemaa ja 2005 uudelleenpainamaa 

valtakunnallista varhaiskasvatussuunnitelmien perusteita. Sen pohjana on käytetty 

varhaiskasvatuksen valtakunnallisia linjauksia ja sen tarkoitus on yhtenäistää 

suomalaista varhaiskasvatuksen kenttää ja ohjata sen sisällön kehittämistä. 

Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman tavoite on myös lisätä vanhempien 

osallisuutta lapsensa varhaiskasvatuspalveluissa, kasvattaa varhaiskasvatuksen 

henkilöstön ammatillista tietoisuutta ja osaamista sekä parantaa moniammatillista 

yhteistyötä eri palveluiden kesken. Kaikkien toimijoiden osallisuuden lisääntyessä lasta 

ja perhettä voidaan tukea parhaalla mahdollisella tavalla ennen lapsen 

oppivelvollisuuden alkamista. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 7.) 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet määrittelee varhaiskasvatuksen tavoitteeksi 

hyvinvoivan lapsen. Varhaiskasvatussuunnitelma määrittelee hyvinvoivaksi lapseksi 

lapsen, jonka elämässä on sopusointuinen kokonaisuus hoivaa, opetusta ja kasvatusta. 

Tämän lisäksi lapselle kuuluu tarjota mahdollisuus lapselle ominaiselle toiminnalle, jota 

on muun muassa leikkiminen, liikkuminen tutkiminen ja itseilmaisu. 
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(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 15, 20–25.) 

Varhaiskasvatussuunnitelmassa on erilaisia sisällöllisiä orientaatioita, joita ovat 

matemaattinen-, luonnontieteellinen-, historiallis-yhteiskunnallinen-, esteettinen-, 

eettinen-, ja uskonnollis-katsomuksellinen orientaatio. Orientaatioilla tarkoitetaan 

valmiuksien ja välineiden hankkimista kunkin aihepiirin asioiden oppimista varten. 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 26.)   

Valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma ottaa esille myös erilaisista 

vähemmistöryhmistä tulevien perheiden ja lasten huomioimisen varhaiskasvatusta 

suunnitellessa ja toteuttaessa. Asiakirja määrittää periaatteeksi, että varhaiskasvatuksen 

tulisi noudattaa määriteltyjä varhaiskasvatuksen tavoitteita, mutta myös ottaa huomioon 

erilaiset valtakulttuurista poikkeavista taustoista tulevat perheet ja lapset. Esimerkiksi 

lapsia tulee kannustaa oman äidinkielen käyttöön. (Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet 2005, 39–42.)  

Kunnalliset varhaiskasvatussuunnitelmat perustuvat valtakunnallisiin  

varhaiskasvatuksen perusteisiin. Lisäksi kuntien varhaiskasvatussuunnitelmien 

lähtökohtina ovat kunnissa tehdyt lapsia ja perheitä koskevat suunnitelmat, kunnan 

varhaiskasvatuksen linjaukset ja erilaiset esiopetussuunnitelmat. Niissä linjataan muun 

muassa se, millaisia alueellisia ja seudullisia varhaiskasvatussuunnitelmia kunnissa 

tehdään ja kuinka usein niitä tarkastetaan ja päivitetään. (Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet 2005, 43.)  

Valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja esiopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet ohjaavat kuntien tekemiä varhaiskasvatus- ja 

eiopetussuunnitelmia konkreettisesti usealla eri tavalla. Ne esimerkiksi antavat kunnille 

valmiin listan siitä, mitä kaikkia osa-alueita ja sisältöalueita suunnitteluvaiheessa tulisi 

ottaa huomioon. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi kasvatuskumppanuuden 

toteutuminen, varhaiskasvatuksen järjestäminen ja sen sisällöt sekä esiopetuksessa 

oppimisalueet kuten matematiikka ja kieli ja vuorovaikutus. 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 44, Esiopetuksen opetussuunnitelman 

perusteet 2010, 12.) Kunnat laativat kuitenkin varhaiskasvatussuunnitelmansa 

pääasiassa kunnan käytäntöjen ja muiden suunnitelmien kanssa yhteensopivaksi. 

Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmat pitävät yleensä sisällään ainakin kunnan 

varhaiskasvatuksen linjaukset ja strategiat, varhaiskasvatuksen päämäärät ja arvot sekä 
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tavoitteet. Lisäksi niissä esitellään usein kuvaukset varhaiskasvatuksen toteuttamisesta, 

erityistukea tarvitsevien lasten huomioinnista sekä moniammattillisen yhteistyön 

toteutumisesta kunnassa. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 44–45.) 

Kunnan esiopetussuunnitelmat sisältävät valtakunnallisessa esiopetussuunnitelmaassa 

määriteltävät sisällöt sekä niiden toteuttamistavat kyseisessä kunnassa (Esiopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet 2010, 21). 

Yksikkökohtaiset varhaiskasvatus- ja esiopetusssuunnitelmat ovat suunnitelmia, jotka 

laaditaan jollekkin varhaiskasvatusta tarjoavalle yksikölle, kuten päiväkodille tai 

seurakunnan lapsityölle. Yksikkökohtaisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa kuvataan 

ja esitellään kyseisen yksikön suunnitelma siitä, mitkä ovat sen tarjoaman hoidon, 

kasvatuksen ja opetuksen lähtökohdat ja kuinka niitä aiotaan toteuttaa arjessa. 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 9–10.) Esiopetussuunnitelmassa 

puolestaan kiinnitetään enemmän huomiota lapsen kehityksen kannalta oleellisiin 

asioihin kuten lapsen kykyihin ja niiden arviointiin sekä lapsen kehitykselle asetettuihin 

tavoitteisiin. Esiopetussuunnitelmassa pyritään myös arvioimaan lapsen mahdollinen 

erityisen tuen tarve ja taata edellytykset lapsen oppimiselle ja kasvulle myös kouluun 

siirryttäessä. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010, 24–25.)  

Yksikkökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman laatii aina kyseissä yksikössä 

työskentelevä henkilökunta. Valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma määrittää 

myös, että lapsille ja vanhemmille tulisi tarjoja mahdollisuus osallistua 

yksikkökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseen. Kaikkien suunnitelman 

laatimiseen osallistuvien osapuolten tulisi myös osallistua valmiin suunnitelman 

arviointiin ja kehittämiseen aika ajoin. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 

32.) Valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma ei kuitenkaan tarkasti määrittele, 

miten yksikkökohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat ja esiopetussuunnitelmat tehdään, 

vaan suunnitelmien tekemisprosessit- ja osallistujat voivat vaihdella yksikkökohtaisesti. 

(Tähtinen 2011, 13.)   

Yksikkökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman laadinta voi tapahtua Grundyn (1987) 

mukaan kolmella eri tavalla; teknisesti, praktisesti tai emansipatorisesti. Teknisessä 

laadintaprosessissa laadittavaa varhaiskasvatussuunnitelmaa tarkastellaan 

ulkokohtaisesti ja siten, että asiat vain kirjataan ylös pohtimatta niitä oman työn 

kannalta lainkaan. Praktisessa varhaiskasvatussuunnitelman laadinnassa laatijat pyrkivät 
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ymmärtämään ympäristöä yhteistyössä siten, että merkitykset muodostuvat 

vuorovaikutuksen kautta. Praktisessa suunnittelutyössä tieto rakentuu siis sosiaalisessa 

vuorovaikutuksessa. Emansipatorisessa varhaiskasvatussuunnitelman laadinnassa 

keskitytään kyseenalaistamiseen,  muutoksen mahdollisuuteen ja niiden kautta 

uudelleen strukturointiin. Empansipatorisessa varhaiskasvatussuunnitelman laadinnassa 

pyritään jatkuvasti kyseenalaistamaan, kehittämään ja kriittisesti arvioimaan tehtyä 

työtä. Se pitää suunnitelman ajantasaisena. (Grundy 1987, 52,68–69, 104–105.)  

Lapsikohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat ovat jokaiselle lapselle henkilökohtaisesti 

tehtyjä varhaiskasvatussuunnitelmia, jotka varhaiskasvattaja tekee yhteistyössä lapsen 

vanhempien kanssa. 0–5-vuotiaille lapsille tehdään varhaiskasvatussuunnitelma ja 

esikouluikäisille lapsille esiopetuksen opetussuunnitelma. Varhaiskasvatussuunnitelman 

ja esiopetuksen suunnitelmat ovat melko samantyyppisiä, mutta 

varhaiskasvatussuunnitelmassa pääpaino on lapsen erilaisten tarpeiden sekä lapsen 

omien kiinnostuksenkohteiden huomioimisella, kun taas esiopetussuunnitelmassa 

luomaan lapselle mahdollisimman hyvät oppimisedellytykset. 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 32–33.) Heikka, Hujala ja Turja (2009) 

määrittelevät, että lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukana on myös hyvä olla 

asioita ja sisältöjä, jotka tuottavat lapselle vielä vaikeuksia. Lapsikohtaista 

varhaiskasvatussuunnitelmaa tehdessä katse on siis tulevaisuuden kehityksessä. 

(Heikka, Hujala & Turja 2009, 36–37.) 

 

 

 3.4 Pyhä Melu – ortodoksisen kirkon varhaiskasvatus- ja 

esiopetussuunnitelma 

 

 

Ortodoksinen kirkko otti käyttöön  oman varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman 

vuonna 2011. Ortodoksisen kirkon varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen perusteet, 

lyhyemmin nimeltään Pyhä Melu, sai alkunsa vuonna 2010, kun kirkolliskokous päätti, 

että kirkon aiemmin määritellyt strategiset linjaukset on pantava toimeen. Strategia oli 

suunniteltu vuosille 2010 – 2015 ja siinä määriteltiin, että ortodoksiselle kirkolle on 
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tehtävä oma varhaiskasvatussuunnitelma. Evankelis-luterilaisessa kirkossa vastaava 

varhaiskasvatussuunnitelma ”Lapsi on osallinen” oli otettu käyttöön jo vuonna 2008 ja 

koska molemmilla kirkoilla on valtionkirkon asema, nähtiin tärkeäksi, että molemmilla 

kirkoilla on omat varhaiskasvatussuunnitelmat. (Okulov 2011, 4.) 

Ortodoksisen kirkon varhaiskasvatussuunnitelman pohjana ja yleisenä periaatteena on 

käytetty virallisia varhaiskasvatussuunnitelman perusteita eli VASUa. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet määrittelee kaikki varhaiskasvatuksen sisällöt ja 

orientaatiot, mukaan lukien uskonnollis-katsomuksellinen orientaatio, jota kirkon ja 

seurakuntien tehtävä on tukea. Orientaatiolla tarkoitetaan valmiuksien hankkimisen 

aloittamista. Kun lapsella on tarpeeksi valmiuksia, hän kykenee vähitellen perehtymään 

ja ymmärtämään erilaisia ilmiöitä ja asioita. Varhaiskasvatussuunnitelmassa 

määritellään myös, että kirkon antama varhaiskasvatus voi uskonnollis-

katsomuksellisen orientaation lisäksi tukea lapsen esteettistä ja eettistä orientaatiota. 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 28.) 

Ortodoksisen kirkon varhaiskasvatussuunnitelma toteutettiin kehittämishankkeena. 

Suunnitelman tekemisessä olivat mukana kirkon kasvatusasiain neuvottelukunta, 

lastentarhanopettajia, muutamien seurakuntien varhaiskasvatuksen vastuuhenkilöitä, 

yliopistotutkija sekä evankelisluterilaisen kirkon Kirkkohallituksen varhaiskasvatuksen 

työntekijöitä. Valmistuneen varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmien perusteiden 

tarkoitus on antaa linjaus seurakuntien omille lapsi- ja perhetyön suunnitelmille. Sen 

tarkoitus on ohjata seurakuntien toimintaa, auttaa seurakuntien työntekijöitä 

hahmottamaan kirkon strategian mukaiset päälinjat ja auttaa suunnittelemaan toimintaa 

niiden mukaan seurakuntien resurssien puitteissa. (Okulov 2011, 4.) Huomioitavaa 

kuitenkin on, että esiopetuksen osalta sisältö on hyvin niukka. Perusopetusasetuksen 

(1998/852) mukaan esiopetusta tulee antaa lapselle vuodessa 700 tuntia. Tuntimäärään 

nähden kirkon varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma käsittelee esiopetuksen osuutta 

hyvin vähän. 

Ortodoksisen kirkon varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen perusteet koostuu viidestä eri 

sisällöstä. Näitä sisältöjä ovat varhaiskasvatuksen yleiset periaatteet, ortodoksisen 

kirkon varhaiskasvatuksen lähtökohdat, ortodoksisen kirkon varhaiskasvatuksen 

toimijat, ortodoksisen varhaiskasvatuksen haasteet sekä varhaiskasvatuksen 

opetussuunnitelman päätasot. Kaikki sisällöt jakaantuvat pienempiin kokonaisuuksiin ja 
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niissä perehdytään  kirkon varhaiskasvatustyön eri toimintamuotoihin, kirkon 

toimintastrategiaan ja erilaisiin seurakuntien varhaiskasvatustyön ongelmiin, kuten 

pitkiin välimatkoihin ja työntekijäresursseihin. (Okulov 2011, 3.) 

Varhaiskasvatuksen yleisiä periaatteita ovat Lapsen oikeuksien yleissopimus, joka luo 

arvopohjan kaikelle Suomessa tapahtuvalle varhaiskasvatukselle. Lasten oikeuksiin 

kuuluu myös oikeus uskonnonvapauteen, jota seurakuntien tehtävä on tukea yhdessä 

perheiden kanssa (YK:n yleissopimus lasten oikeuksista 1989, 12). Toinen 

varhaiskasvatuksen yleinen periaate on varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden tavoite on yhdenvertaisuuden toteutuminen 

sekä varhaiskasvatuksen laadun ja sisällön kehittäminen Suomessa. 

Varhaiskasvatussuunnitelma määrittelee varhaiskasvatuksen sisällölliset orientaatiot. 

Seurakuntien tarkoitus on tukea varhaiskasvatussuunnitelman määrittelemää 

uskonnollis-katsomuksellista orientaatiota. Kolmas varhaiskasvatuksen yleinen periaate 

on varhaiskasvatusympäristön turvallisuus, puhtaus ja toiminnallisuus. Sekä sisä- ja että 

ulkotilojen suunnittelussa ja käytössä tulisi ottaa huomioon lasten ikä- ja kehitysvaihe 

sekä lasten toiminnallinen luonne. Varhaiskasvatusympäristön tulisi myös olla 

monipuolinen ja mahdollistaa lapselle ympäristön tutkiminen ja ihmettely. Tähän liittyy 

myös se, että lapset tulisi myös totuttaa kirkkoympäristöön ja jumalanpalveluksiin 

mahdollisimman varhain. (Okulov 2011, 5–6.)  

Ortodoksisen kirkon varhaiskasvatuksen lähtökohta on näkemys siitä, että jokainen 

ihminen on Jumalan kuva ja ihmisyys ilmenee täydellisenä lapsessa. Lapsi on kasteen 

saatuaan kirkon täysivaltainen jäsen, jolloin hänellä on oikeus osallistua 

jumalanpalveluksiin ja ehtoolliselle. Ortodoksisen kirkon varhaiskasvatuksen 

lähtökohtana toimii myös kirkon strategia, joka on tehty vuosille 2010–2015. 

Strategiassa esitetään, että vuonna 2015 Suomen ortodoksinen kirkko on ensisijaisesti 

etsivä, palveleva ja ylistävä jumalanpalvelusyhteisö. Strategian linjauksen mukaan 

lapsen hengellinen herkkyys kehittyy arkielämän tilanteissa, joten kirkko ja 

seurakunnan varhaiskasvatus ovat osa lapsen arjessa tapahtuvaa hengellistä 

kasvatusprosessia yhdessä perheiden kanssa. Kirkko pyrkiikin lapsi- ja perhetyön avulla 

tukemaan perheiden ortodoksijäsenten identiteettiä. (Okulov 2011, 7.)   

Ortodoksisen kirkon varhaiskasvatuksen toimijoita ovat seurakunnissa 

varhaiskasvatustoimintaa toteuttavat henkilöt, kuten pyhäkouluopettajat, eri kerhojen 
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ohjaajat ja päiväkotien työntekijät. Heidän tarkoituksensa on yhdessä lasten vanhempien 

ja mahdollisten muiden kasvattajien kanssa antaa lapselle kristillistä kasvatusta. 

Yhteistyö vanhempien kanssa nähdään tärkeäksi, sillä varhaiskasvattaja tarvitsee 

mahdollisimman paljon tietoa lapsen perheestä ja perheen kasvatuskäytännöistä. 

(Okulov 2011, 8–9.) Kirkon varhaiskasvatuksen ja sen toimijoiden työssä on kuitenkin 

useita haasteita, jotka vaikeuttavat kirkon varhaiskasvatuksen toteuttamista. Haasteita 

ovat muun muassa pitkät välimatkat, joka johtuu siitä että seurakunnat ovat alueellisesti 

laajoja, mutta toiminta on keskittynyttä tietylle alueelle tai paikkakunnalle. Tällöin 

vanhempien on ehkä vaikea kuljettaa lasta kerhoihin tai tapahtumiin.  

Muita kirkon varhaiskasvatuksen haasteita ovat työntekijäresurssit, monikulttuurisuus ja 

erilaiset perhekulttuurit. Seurakunnissa on harvoin varaa palkata erillisiä työntekijöitä 

varhaiskasvatusta varten, vaan sitä hoitavat usein papit tai kanttorit virkansa ohella ja 

toiminta pyörii pääasiassa vapaaehtoisvoimin. Resurssien niukkuus koskettaa myös 

kirkon monikulttuurisuutta, joka on jo itsessään sekä haaste, että mahdollisuus. 

Suomeen tulevat maahanmuuttajat ovat usein venäläis- tai virolaistaustaisia ja heistä 

useimmat ovat ortodokseja. Kirkko on usein ensimmäinen paikka, johon hakeudutaan ja 

josta kotouttaminen aloitetaan. Koska eri kulttuuritaustoista tulevien kristillinen 

tapakulttuuri voi poiketa suomalaisesta, pitäisi kirkon työntekijöillä olla riittävästi 

kulttuurintuntemusta, jotta he voivat vastata maahanmuuttajien tarpeeseen. Tämä vaatisi 

työntekijöiden koulutusta, joka puolestaan vaatii taloudellisia resursseja. (Okulov 2011, 

11–12.)   

Kirkon varhaiskasvatuksen opetussuunnitelman päätasot ovat ortodoksinen kulttuuri, 

jumalanpalvelukset ja juhlat sekä ortodoksinen identiteetti. Käytännössä tämä tarkoittaa 

sitä, että varhaiskasvatuksessa pyritään opettamaan näiltä alueilta kirkkoon liittyviä 

perusasioita. Ortodoksinen kulttuuri –taso sisältää muun muassa ristinmerkin tekemisen 

opettelun, ikonien tunnusmerkkien tunnistamisen ja kirkon ulkoisten tunnusmerkkien 

tunnistamisen. Jumalanpalvelukset ja juhlat –taso sisältää jumalanpalveluksiin 

osallistumisen ja tutustumisen sekä kirkon suurimpien juhlien tuntemisen. Ortodoksinen 

identiteetti –taso tarkoittaa sitä, että lapsi oppii ymmärtämään omaa kulttuuriperintöään 

ja tunnistaa kuka on ja minne kuuluu. Tarkoitus on saada lapsi omaksumaan 

ortodoksista tapakulttuuria kuten ristinmerkin käyttö osaksi normaalia arkeaan. (Okulov 

2011, 13–15.)   
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3.5 Varhaiskasvatussuunnitelman merkitys 

 

 

Valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet -asiakirja on luonut perustan 

ortodoksisen kirkon varhaiskasvatussuunnitelmalle. Sen merkitys on suuri, sillä sen 

perusteella luodaan linjat seurakuntien omalle varhaiskasvatussuunnitelmille ja 

toiminnalle. Linjojen luominen on tärkeää, koska useissa seurakunnissa ei ole erillistä 

varhaiskasvatuksen työntekijää, joten kirkon oma varhaiskasvatussuunnitelma antaa 

pohjan, jonka perusteella kukin seurakunta pystyy resurssiensa mukaan suunnittelemaan 

ja toteuttamaan varhaiskasvatusta. (Pyhä Melu – ohjaajan kansio osa 1, 2013, 15.) 

Varhaiskasvatussuunnitelman tärkeyttä ja merkitystä on tutkinut muun muassa Seija 

Kohvakka (2007), jonka tutkimuksessa selvisi, että etenkin päivähoitohenkilöstö kokee 

varhaiskasvatussuunnitelman hyödyttävän niin omaa työtä kuin koko työyhteisöäkin, 

jonka lisäksi siitä hyötyvät lapset ja heidän perheensä. Varhaiskasvatussuunnitelman 

laatiminen koettiin yhteisenä prosessina, joka auttaa arvioimaan ja kehittämään 

laatijoiden omaa työtä ja sitä kautta parantamaan lasten hyvinvointia ja 

kasvatuskumppanuussuhdetta lasten vanhempien kanssa. (Kohvakka 2007, 38.) Samaan 

tulokseen on tullut myös Mervi Tähtinen (2011) joka toteaa, että 

varhaiskasvatussuunnitelmat toimivat työnohjauksen ja työntekijöiden 

varhaiskasvatuksen pohjana ja tärkeänä arjen työkaluna (Tähtinen 2011, 18). Myös 

Poikonen (2003, 117–118) tuli siihen tulokseen, että varhaiskasvatussuunnitelman 

laadintaan osallistuneet työntekijät kokivat laadintaprosessin mahdollisuutena kehittyä 

ja pohtia varhaiskasvatussuunnitelman merkitystä omaan työhönsä. Lisäksi Kohvakan 

mukaan varhaiskasvatussuunnitelmat lisäävät yhteisöllisyyttä työyhteisöissä. 

Varhaiskasvatussuunnitelman luontiprosessin aikana yhteiset keskustelut, omien 

mielipiteiden ilmaisu sekä yhteinen suunnittelu ja toiminta parantavat yhteishenkeä ja 

vuorovaikutusta työyhteisön sisällä. (Kohvakka 2007, 41-43.)  

Varhaiskasvatussuunnitelma on hyödyllinen paitsi henkilöstölle, myös lasten 

vanhemmille. Vanhemmat saavat etenkin lapsikohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien 
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avulla tärkeää tietoa lapsestaan ja tämän arjesta päiväkodissa. (Tähtinen 2011, 20.) 

Lapsikohtainen varhaiskasvatussuunnitelma luo myös yhteisen toimintaympäristön 

lapsen vanhemmille ja työntekijälle. Työntekijälle tarjoutuu mahdollisuus kiinnittää 

huomiota lapsen kotioloihin ja kasvatukseen, ja vanhemmat pystyvät ilmaisemaan 

mahdolliset huolensa ja tutustumaan lapsensa elämään kodin ulkopuolella. Työntekijän 

ja vanhempien väliset keskustelut voivat toimia hyvänä välineenä mahdollisten 

ongelmien ennaltaehkäisylle ja siten parantavat lapsen hyvinvointia. (Alasuutari 2011, 

186–187.)  

Kerhotoiminnan suunnittelussa varhaiskasvatussuunnitelmalla on yhtä lailla tärkeä 

merkitys, sillä myös siinä tarvitaan varhaiskasvatussuunnitelman tukemaa työntekijän ja 

lasten vanhempien välistä kasvatuskumppanuutta. Kerhotoiminnan tarkoitus on edistää 

ja tukea lasten  hyvinvointia. Lapsille suunnattu kerhotoiminta on yksi 

varhaiskasvatuksen muoto ja on sekä lapselle että työntekijälle parasta, jos toiminta on 

suunnitelmallista ja tukee kunkin lapsen hyvinvointia parhaalla mahdollisella tavalla. 

(Seurakuntien Lapsityön Keskus Ry 2013.) 
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4  SEURAKUNNAN JA PERHEEN  

KASVATUSKUMPPANUUS 

 

4.1 Kasvatuskumppanuus 
 

 

Kasvatuskumppanuudella tarkoitetaan vanhempien ja kasvatusalan ammattilaisten 

välillä tehtävää yhteistyötä, jonka tarkoitus on toimia lapsen kasvatuksen, kehityksen ja 

oppimisen tukena (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 32). 

Kasvatuskumppanuudessa vastuu lapsen kasvattamisesta on ensisijaisesti lapsen 

vanhemmilla. Kasvatusalan ammattilaisten rooli on jakaa koulutuksen antamaa 

ammatillista tietoa ja osaamista. Vanhempien ja ammattilaisten välisen yhteistyön ja 

kumppanuuden tarkoitus on myös luoda lapselle tunne, että hänen elämänsä tärkeät 

aikuiset toimivat yhdessä hänen parhaakseen. (Kaskela & Kekkonen 2011, 17,21.) 

Kaskela ja Kekkonen (2011) toteavat, että kun sekä vanhemmat että ammattikasvattaja 

sitoutuvat noudattamaan kasvatuskumppanuuden periaatteita, syntyy heidän välilleen 

yhteisöllinen ja turvallinen suhde, joka parhaiten tukee lapsen kasvua ja kehitystä. 

Kasvatuskumppanuuden toteutumisen haaste on saada muutettua ja sovellettua 

vanhempien, kasvatusalan ammattilaisten ja lasten vuorovaikutuksessa syntyvä tieto 

sopivaksi varhaiskasvatussuunnitelmiin ja osaksi kasvun, kehityksen ja oppimisen 

tukemista. (Kaskela & Kekkonen 2011, 32–40, Powell & Diamond 1995, 90–91.)  
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Kasvatuskumppanuuden periaatteet ovat kuuntelu ja kuuleminen, molemminpuolinen 

kunnioitus ja luottamus sekä dialogi. Kasvatuskumppanuuden olennainen osa on 

osapuolten välinen luottamus. Luottamus syntyy vanhempien ja kerho-ohjaajan 

välisessä vuoropuhelussa ja yhteisissä tapaamisissa. Vanhempien luottamuksen syntyyn 

vaikuttaa myös se, miten kerho-ohjaaja suhtautuu heidän lapseensa ja millaista kohtelua 

hän kerhossa saa. Luottamuksen syntyyn tarvitaan myös vaikuttamisen mahdollisuus; 

vanhempien tulee voida osallistua tai vaikuttaa kasvatukseen, jota lapsi kerhossa saa. 

Vaikuttaminen mahdollistuu keskustelun kautta, jossa vanhempi voi tuoda esiin 

kasvatusnäkemyksiään ja omia toiveitaan kerhotoiminnan ja lapsen kasvatuksen 

suhteen. (Kaskela & Kekkonen 2011, 36–37.) Aito luottamus edellyttää myös, että 

osapuolet tuntevat toisensa tarpeeksi hyvin, sillä sitä kautta on molemminpuolinen 

ymmärrys on mahdollista (Tiilikka 2005, 58–60). Kaskelan ja Kekkosen (2011) mukaan 

kasvatuskumppanuus kehittyy kasvattajien ja vanhempien käymien keskustelujen 

perusteella. Tapaamisten ja keskustelujen sisältö syvenee sitä mukaa, kun luottamus 

osapuolten välillä kasvaa. Kasvatuskumppanuus ei voi onnistua ilman osapuolten 

välistä luottamusta. (Kaskela & Kekkonen 2011, 21.)  

 

Käytännössä kasvatuskumppanuus tarkoittaa molemminpuolista osallistumista ja 

kuulluksi tulemista sekä avointa dialogia osapuolten välillä. Kuuleminen tarkoittaa, että 

osapuolet ovat aidosti kiinnostuneita toistensa sanomisista ja mielipiteistä ja pyrkivät 

suhtautumaan kuulemaansa empaattisesti, turvallisessa ja myönteisessä ilmapiirissä. 

Kuulemiseen kuuluu olennaisesti myös rehellisyys; myös vaikeat asiat on voitava ottaa 

esille ja keskustella niistä avoimesti. (Kaskela & Kekkonen 2011, 32–34.) Kunnioitus 

kasvatuskumppanuudessa tarkoittaa toisen ihmisen mielipiteiden arvostamista ja 

hyväksymistä; kunnioittavassa kasvatuskumppanuudessa oman mielipiteen voi sanoa 

ääneen pelkäämättä toisen osapuolen reaktiota. Kerhotyössä on äärimmäisen tärkeää, 

että sekä vanhempi että kerho-ohjaaja kunnioittavat toistensa kasvatusnäkemyksiä ja 

mielipiteitä. (Karila 2006, 95–97.) Yleensä kunnioituksen puute vanhempien ja 

ammattikasvattajan välillä johtuu eroavista näkemyksistä kasvatuksessa (Zavas 2012, 

3102–3103).  

 

Kasvatuskumppanuuden rakentumisessa tärkeä rooli on myös dialogisuudella. 

Dialogisuus tarkoittaa keskustelua ja vuorovaikutusta, jossa molemmat osapuolet ovat 

tasavertaisia ja heidän mielipiteensä yhtä oikeita. Dialogisessa keskustelussa pyritään 
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löytämään asioille yhteisiä merkityksiä yhdessä pohdiskellen. Dialogisen keskustelun 

tarkoitus on, että kumpikaan osapuoli ei ole oikeassa, vaan kummankin mielipiteen 

perusteella muodostetaan yhteinen näkemys. (Isaacs 2001, 376 – 378.) 

Kasvatuskumppanuudessa dialogisuus on tärkeää, sillä sen avulla tuetaan lapsen kasvua 

ja kehitystä aikuisten vuorovaikutuksen ja keskustelun kautta. (Karila 2006, 106–107).  

 

Kasvatuskumppanuuden on tarkoitus lähentää kotia ja varhaiskasvatusympäristöä, jossa 

lapsi elää ja näin jakaa kasvatusvastuu. Vanhemmilla on vastuu lapsen kasvatuksesta 

kotona ja kasvattajilla varhaiskasvatusympäristössä. Avoin keskusteluyhteys näiden 

ympäristöjen välillä auttaa havaitsemaan ja ennaltaehkäisemään lapsen mahdollisia 

vaikeuksia tai erityisen tuen tarpeita. (Kaskela & Kekkonen 2011, 21–22.) 

Kasvatuskumppanuutta lähdetään yleensä rakentamaan tutustumisen ja 

aloituskeskustelun kautta. Tämän jälkeen kasvatuskumppanuus lähtee muovautumaan 

päivittäisten kohtaamisten, kasvatuskeskustelujen ja erilaisten lapseen liittyvien 

erityistilanteiden kautta. (Karila 2006, 101–104.) Kasvatuskumppanuus muotoutuu kun 

sekä vanhemmat että kasvattaja tuntevat tulevansa kuulluiksi ja huomioiduksi ja 

olevansa yhteisen tiiminsä täysivaltaisia jäseniä (Kekkonen 2012, 57–59). 

 

Kasvatuskumppanuuden toteutumista päiväkodissa on tutkinut myös Lehtipää (2007), 

joka tutki vanhempien ja päivähoitohenkilökunnan välistä  yhteistyötä ja 

kasvatuskumppanuutta vanhempien näkemysten ja kokemusten pohjalta. Tutkimuksen 

mukaan vanhemmat kokivat kasvatuskumppanuudessa erityisen myönteiseksi 

avoimuuden ja luottamuksen päivähoitohenkilökunnan ja vanhempien välillä sekä 

henkilökunnan sitoutumisen lapsensa kasvattamiseen. (Lehtipää 2007, 16.) Vanhemmat  

kokivat itsensä myös tasavertaisiksi keskustelukumppaneiksi henkilökunnan kanssa. 

Kuitenkin osa vanhemmista oli tyytymättömiä vanhemmuuden tukemiseen 

päivähoitohenkilöstön taholta. Osa tutkimukseen osallistuneista vanhemmista koki, että 

päivähoitohenkilöstö voisi tukea paremmin esimerkiksi vanhempien verkostoitumista. 

(Lehtipää 2007, 34–36.) Karilan (2005) kasvatuskumppanuuden rakentumista 

päivähoitohenkilöstön ja vanhempien välisissä keskusteluissa käsittelevä tutkimus 

puolestaan paljasti, että kasvatuskumppanuutta rakentavien keskustelujen aloite tulee 

lähes aina päivähoitohenkilökunnalta. Hänen mukaansa vanhempien osallisuutta on 

entisestään vahvistettava kuuntelemalla heitä ja kehittämällä päivähoidon 

toimintamalleja vanhempia osallistavampaan suuntaan, sillä siten luottamusta ja 
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avoimuutta henkilökunnan ja vanhempien välillä voidaan entisestään lisätä. (Karila 

2005, 286 – 290.) 

 

 

4.2 Kasvatuskumppanuus osana seurakunnan kerhotoimintaa   

 

 

Seurakuntien lasten kerhotoiminnan tarkoitus on toimia lapselle kasvupaikkana. 

Kerhoissa tapahtuvan varhaiskasvatuksen lähtökohtana on yhteistyö perheiden sekä 

kirkon oppien kanssa. Seurakunnan kerhotoiminnan tarkoitus on siis olla yksi väylä, 

jota kautta lapsi tutustuu ortodoksiseen elämäntapaan ja kulttuuriin yhdessä vanhempien 

ja kerho-ohjaajan kanssa. (Okulov 2011, 7.) 

 

Seurakunnan ja perheen välinen kasvatuskumppanuus alkaa kasteesta, jolloin lapsesta 

tulee seurakunnan jäsen (Okulov 2011, 6). Yleensä vanhemmat kääntyvät seurakunnan 

puoleen saadakseen tukea lapsen kristilliseen kasvatukseen. Lindforsin (2008) mukaan 

tämä johtuu siitä, että vanhemmat kokevat  seurakuntien olevan enemmän ammattilaisia 

kristillisen kasvatuksen antamisessa kuin he itse. Seurakunnat kuitenkin pyrkivät siihen, 

että  perheitä tuetaan ja vanhempia rohkaistaan ottamaan mahdollisimman paljon 

vastuuta lapsen kristillisestä kasvatuksesta ja lapsen tuomisesta kirkollisen 

jumalanpalveluselämän piiriin. (Lindfors 2008, 55.) Perheiden ja vanhempien kanssa 

tapahtuvan yhteistyön ja vuorovaikutuksen parantaminen on asia, jonka eteen 

seurakunnissa tehdään jatkuvasti töitä, sillä kristillinen kasvatus toteutuu 

kokonaisvaltaisemmin, jos perheet ja seurakunta noudattavat siinä yhtenäistä linjaa 

(Kokkonen 2008, 76). Yleensä seurakuntien ja perheiden kasvatuskumppanuus toteutuu 

seurakunnan lapsi- ja perhetyön eri toimintamuotojen, kuten lapsille suunnattujen 

kerhojen tai tapahtumien yhteydessä, jossa vanhemmat ja lapset kohtaavat säännöllisesti 

seurakuntien työntekijöitä ja ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. (Pruuki 2010, 

91.) 

 

Kasvatuskumppanuutta aletaan rakentaa sillä hetkellä, kun vanhempi ilmoittaa lapsensa 

seurakunnan toimintaan, esimerkiksi kerhoon. Kerho-ohjaajan tehtävä on selvittää 

lasten mahdolliset allergiat, sairaudet ja muut mahdolliset kerhotoiminnan 
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suunnittelussa ja toteutuksessa huomioitavat asiat sekä kerholaisten tuonti- ja 

hakutiedot.  Näin kerho-ohjaajan ja vanhemman välinen luottamuksellinen yhteistyön 

luominen alkaa heti kerhon ensitaipaleella. Yhteistyön pohjalta lähdetään rakentamaan 

kasvatuskumppanuutta. (Juntunen & Timonen 2012, 3–4.) Kerhovuoden aikana kerho-

ohjaaja ja lapsen vanhemmat voivat keskustella lapsen kehityksestä, tarpeista ja omista 

odotuksistaan kerhotoiminnalle. Keskustelun aikana vanhemmat voivat myös hakea 

tukea ja neuvoja lapsen kristilliseen kasvatukseen. Tapaamisia voidaan järjestää vuoden 

aikana niin monta kuin on tarpeellista. Kerhotoiminta on yleensä viikottaista, joten 

ohjaajien ja vanhempien kohtaamiset ilman tapaamisia ovat harvassa. Tällöin hyvän 

keskusteluyhteyden ja vuorovaikutuksen merkitys korostuu entisestään. (Seurakuntien 

Lapsityön Keskus Ry 2013.) 

 

Seurakuntien kerhotoiminnassa toteutuvan kasvatuskumppanuuden haaste ja rikkaus on 

monikulttuuriset perheet ja heidän kanssaan tehtävä yhteistyö. Suurin osa kirkon 

jäseniksi saapuvista maahanmuuttajista on venäläis- ja virolaistaustaisia, mutta myös 

muista maista saapuvia perheitä on yhä lisääntyvässä määrin seurakuntien tarjoaman 

varhaiskasvatustyön piirissä. (Okulov 2011, 11.) Kerhotoiminta monikulttuurisen 

perheen kanssa voi olla haasteellista johtuen erilaisista kasvatuskäytännöistä tai kieli- ja 

kulttuurieroista. Kulttuurien kohtaamisessa haastetta voivat tuoda erilaiset periaatteet, 

tavat ja tottumukset perheen ja seurakunnan välillä. (Kokjuschkin 2001, 9–10.) Reckin 

2012) mukaan on myös tärkeää huomioida toimintasuunnitelmaa laatiessa, että eri 

kulttuureista tulevat ihmiset saattavat ymmärtää asiat eri tavoilla ja ajatella asioita eri 

näkökulmista kuin kantaväestö (Reck 2012, 36). Seurakunnan kerho-ohjaajilla tulisikin 

olla hyvät perustiedot eri kulttuureista ja niihin liittyvistä tavoista ja tottumuksista, jotta 

he voivat toimia luontevasti yhteistyössä monikulttuuristen perheiden kanssa. Kerho-

ohjaajien tulee myös olla avarakatseisia ja kohdata eri kulttuuritaustoista tulevat perheet 

avoimin mielin, kuunnellen ja kysellen. Kuitenkin kerho-ohjaajan tehtävä on myös 

tutustuttaa lapsi ja hänen perheensä suomalaiseen kulttuuriin ja kerhotoimintaan 

(Kaikkonen 2004, 146, Okulov 2011, 11.) 

 

Luottamuksen rakentaminen monikulttuurisen lapsen vanhempien kanssa lähtee 

molemminpuolisesta kunnioituksesta; vanhempien on kunnioitettava suomalaista 

kulttuuria ja siihen liittyviä asioita, kun taas kerho-ohjaajan on osoitettava vanhemmille 

arvostavansa heidän kulttuuriaan, tapojaan ja kieltään. Kun kerho-ohjaajan ja 
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vanhempien välillä on avointa kommunkaatiota ja kunnioitusta, se välittyy myös 

lapselle. (Kaikkonen 2004, 146.) Lisäksi kerho-ohjaajan ja vanhempien on hyvä 

keskustella yhteisistä käytännöistä ja odotuksista lapsen kerhotoiminnan suhteen, sillä 

siten vältytään väärinkäsityksiltä ja vanhemmat ja kerho-ohjaaja pystyvät tekemään 

paremmin yhteistyötä lapsen parhaaksi. (Novitsky 2005, 81–82.)  
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

5.1 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 

 

Tutkimustehtäväni oli tärkeä, sillä ortodoksisten seurakuntien lapsille suunnattua 

kerhotoimintaa ei ole tutkittua aiemmin lainkaan. Myös Pyhä Melu –

varhaiskasvatussuunnitelman käyttöönoton tutkiminen on ajankohtaista, sillä asiakirja 

on ollut tehty vuonna 2011 eikä sen integroitumisesta osaksi seurakuntien 

varhaiskasvatustyötä ole tietoa eikä aiempaa tutkimusta. Tutkimukseni tarkoitus oli 

selvittää, millaista on suomalaisissa ortodoksisissa seurakunnissa toteuttava lapsille 

tarkoitettu kerhotoiminta kerhonohjaajien ja vanhempien näkökulmasta tarkasteltuna. 

Tutkimuskysymysten avulla pyrin selvittämään, millaisia ovat lapsille suunnattujen 

kerhojen yleiset toimintaperiaatteet ja kuinka valtakunnallinen 

varhaiskasvatussuunnitelma ja ortodoksisen kirkon oma varhaiskasvatus- ja 

esiopetussuunnitelma Pyhä Melu vaikuttavat kerhotoiminnan suunnitteluun ja 

toimintaan.  Lisäksi halusin selvittää, millaista kerhonohjaajien ja vanhempien välinen 

kasvatusyhteistyö on. Tutkimustehtävää lähestyn seuraavien kysymysten kautta:  

 

1. Miten kerho-ohjaajat kuvailevat ortodoksisen seurakunnan lapsille suunnattua 

kerhotoimintaa? 

2. Millaisia odotuksia kerholasten vanhemmilla on ortodoksisen seurakunnan lapsille 

suunnatusta kerhotoiminnasta? 

3. Millaisia kokemuksia kerhotoiminnan ohjaajilla ja lasten vanhemmilla on 

kasvatusyhteistyöstä?  
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5.2 Fenomenologis-hermeneuttinen tutkimusote 

 

Tutkimukseni on laadullinen tutkimus, jonka lähestymistapa on fenomenologis-

hermeneuttinen. Fenomenologis-hermeneuttisessa tutkimusotteessa pyritään 

ymmärtämään ihmisen kokemuksia eli ihmisen suhdetta omaan elämäntodellisuuteensa. 

Tutkimusote pyrkii myös tutkimaan ihmisen kokemussuhdetta kokonaisuutena. (Laine 

2001, 27.) Tutkimukseni pyrki nimenomaan tutkimukseen osallistuneiden ihmisten 

kokemusten ja näkemysten ymmärtämiseen, joten lähestymistapa tuntui tutkimukseeni 

sopivimmalta.    

Fenomenologiaan kuuluu olennaisesti pyrkimys saada tutkittavien oma ääni kuuluviin. 

Tutkimuksessani se tarkoitti käytännössä sitä, että olin kiinnostunut sekä 

kerhonohjaajien että kerholasten vanhempien seurakunnan kerhotoiminaan liittyvistä 

kokemuksista ja näkemyksistä. Hermeneutiikka puolestaan on yksi fenomenologian 

suuntaus, joka pyrkii ymmärtämään ihmisten kokemusten merkityksiä tulkinnan ja 

ymmärryksen kautta. (Laine 2001, 29.) Hermeneutiikan soveltaminen tutkimuksessani 

tuntui välttämättämättömältä, sillä aineiston analyysivaiheessa minun täytyi tehdä 

tulkintoja pyrkiessäni ymmärtämään ja käsitteellistämään tutkittavien näkemyksiä ja 

kokemuksia kerhotoiminnasta.  

Jotta aineistosta pystyy tekemään tulkintoja, on tutkittavasta aiheesta oltava 

esiymmärrys. Esiymmärrys tarkoittaa tutkijan alkuperäistä käsitystä tutkittavasta 

aiheesta, joka kuitenkin muuttuu ja syventyy jatkuvasti mitä syvemmälle tutkimuksessa 

mennään. Tämän vuoksi fenomenogis-hermeneuttisessa tutkimuksessa nähdään, että 

tutkijalla on aina jonkinlaisia ennakkokäsityksiä tutkittavasta aiheesta. (Moilanen & 

Räihä 2001, 50–51.) Näin oli myös omalla kohdallani, sillä tutkimusaihe oli minulle 

omasta elämänpiiristäni tuttu.  
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5.3 Tutkimuksen kohdejoukko 

 

Tutkimuksen kohdejoukkona oli kuusi henkilöä, jotka ohjaavat tai ovat ohjanneet 

ortodoksisessa seurakunnassa 3 – 6-vuotiaille suunnattuja kerhoja sekä kerhoissa 

käyvien lasten vanhemmat. Haastateltavat sain ei puolella Suomea sijaitsevista 

ortodoksisista seurakunnista. Koin tärkeäksi, että haastateltavat olisivat eri 

seurakunnista, jotta otos olisi mahdollisimman laaja ja aineisto monipuolinen. Yksi syy 

valita haastateltavat eri kaupungeista oli haastateltavien anonyymiteetin takaaminen; jos 

otos olisi käsittänyt vain yhden seurakunnan kerho-ohjaajat, haastateltavien identiteetit 

olisivat voineet olla seurakunnan muun henkilöstön pääteltävissä. Muita 

valintakriteerejä seurakuntien valintaan olivat seurakunnan koko, maantieteellinen 

sijainti sekä tutkimukseeni soveltuvan kerhotoiminnan järjestäminen seurakunnassa.  

 

Kaikki haastateltavat olivat naisia ja iältään 17–55 -vuotiaita. Haastatteluhetkellä kolme 

kerho-ohjaajaa toimi tehtävässään kolmatta toimintakautta ja yksi yli kymmenenettä 

toimintakautta. Kaksi haastateltavista oli lopettanut työn seurakunnan kerhonohjaajina 

ja siirtynyt muutama vuosi sitten muihin työtehtäviin seurakuntien ulkopuolelle. 

Haastateltavien työkokemus kerho-ohjaajan työstä vaihteli kahden ja 

kahdenkymmenenkahden vuoden välillä. 

 

Tutkimukseni kohdejoukkoon kuului myös 13 kerhoissa käyvien lasten vanhempaa. 

Vastaajista kymmenen oli äitejä ja kolme isiä ja kaikki olivat työssäkäyviä tai 

opiskelijoita. Neljä vastaajaa oli alun perin kotoisin muualta kuin Suomesta. 
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5.4 Aineiston keruu 

 

5.4.1 Haastattelu 

 

 

Valitsin aineistonkeruumenetelmäkseni haastattelun, sillä se tuntui tutkimukseni 

kannalta sopivimmalta tavalta saada selville vastaukset määrittelemiini 

tutkimuskysymyksiin. Haastattelun avulla pyritään tutkimaan näkemyksiä, kokemuksia, 

uskomuksia ja motivaatioita. On olemassa useita erilaisia tutkimushaastatteluja. (Gill, 

Stewart, Treasure & Chadwick 2008, 291–293.) Tämän toteavat myös Hirsjärvi ja 

Hurme (2001, 43), joiden mukaan tutkimushaastatteluilla saattaa olla erilaisia 

nimekkeitä, mutta käytännössä ne eroavat toisistaan lähinnä strukturointiasteen 

perusteella. Srtukturointiaste tarkoittaa sitä, kuinka tarkasti haastattelukysymykset on 

muotoiltu.   

Hirsjärven ja Hurmeen (2001, 35) mukaan teemahaastattelu on hyvä valinta silloin, kun 

kyseessä on vähän kartoitettu tutkimusalue ja halutaan sijoittaa haastateltavan puhe 

laajempaan kontekstiin. Gill (2008, 291) toteaa myös, että teemahaastattelu antaa 

haastattelijalle ja haastateltavalle mahdollisuuden tuoda kysymyksiin uusia näkökulmia 

ja kertoa tarkkoja yksityiskohtia. Koin tutkimushaastattelun sopivan omaan 

tutkimukseeni, koska tutkimusaihettani ei ole aiemmin tutkittu  ja teemahaastattelun 

avulla oli mahdollista saada erilaisia näkökulmia ja yksityiskohtia tutkimusaiheesta. 

Teemahaastattelu on puolistrukturoitu haastattelumenetelmä. Puolistrukturoitu 

haastattelu tarkoittaa haastattelua, jossa kysymysten muoto on kaikille haastateltaville 

sama, mutta kysymysten järjestys voi vaihdella ja haastateltavat voivat vastata 

kysymyksiin omin sanoin. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 47.) Teemahaastattelun 

lähtökohtana on selvittää yksilön kokemuksia, ajatuksia, uskomuksia ja tunteita 

johonkin ilmiöön tai asiaan liittyen.  Tutkimuskysymykset kohdennetaan liittymään 

tiettyihin teemoihin, joista haastateltavan kanssa keskustellaan. Hirsjärvi ja Hurme 

(2001) huomioivat myös, että teemahaastattelussa keskeistä on ihmisten tulkinnat ja 

merkitykset asioista, ja että merkitykset muodostuvat vuorovaikutuksessa. Tiittulan ja 

Ruusuvuoren (2005, 29) mukaan haastattelijan onkin muistettava, että haastattelu on 
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aina vuorovaikutustilanne, jossa haastattelija ja haastateltava toimivat suhteessa 

toisiinsa. 

Teemahaastattelu on tutkimusmenetelmä, jossa tutkija määrittelee ennalta teemat ja 

aihepiirit, joita haastattelussa käsitellään. Teemoja voi myös avata tarkemmilla 

kysymyksillä (Hirsjärvi & Hurme 2001, 67). Eskolan ja Suorannan (2010) mukaan on 

kolme tapaa valita teemat, joita käyttää teemahaastattelussa. Teemat valitaan intuition, 

teorian tai kirjallisuuden pohjalta.  

Tutkimusteemoja pohtiessa tutkija voi katsoa, mitä asiasta on aiemmin kirjoitettu ja 

yhdistellä sen pohjalta teemat omaan tutkimukseensa. Hyvässä tutkimuksessa käytetään 

kaikkia edellä mainittuja keinoja teemojen valintaan, mutta keskeisintä on osata valita 

haastattelun teemat siten, että ne vastaavat asetettuihin tutkimuskysymyksiin. (Eskola & 

Suoranta 2010, 35.) Teema-alueiden tulisi olla melko väljiä, jotta kaikki teemaan 

liittyvät asiat voisivat tulla esiin keskustelussa. Kun teemat on valittu, niitä tarkennetaan 

tutkimuskysymyksillä. Tutkimuskysymyksiä voivat tarkentaa sekä haastattelija että 

haastateltava. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 66–67.)  

Valitsin tutkimukseni haastatteluteemat ja kysymykset käyttäen apunani kirjallisuutta 

sekä omaa intuitiotani. Olen itse työskennyt kerho-ohjaajana, joten minulla oli 

omakohtainen kokemus kerhotoiminnasta. Kirjallisuuden ja oman työkokemukseni 

perusteella pystyin myös määrittelemään mitä kerhotoiminta yleensä sisältää, joka 

puolestaan auttoi haastattelukysymysten laadinnassa. Kuitenkin tutkimusaiheeni on 

vähän tutkittu ja Pyhä Melu –asiakirja toistaiseksi melko tuntematon,  joten jouduin 

myös perehtymään asiaan paljon haastattelukysymyksiä tehdessä. Koska 

tutkimusotteeni on fenomenologis-hermeneuttinen, huomioin haastatteluteemoja (LIITE 

1) suunnitellessani myös fenomenologisen haastattelun ominaisuudet, joita ovat 

avoimuus ja keskustelunomaisuus. Fenomenologisessa haastattelussa 

haastattelukysymysten tulisi myös olla rakennettu siten, että niihin saadut vastaukset 

ovat kuvailevia ja kerronnallisia. (Laine 2001, 37–39.)  

 

Toteutin haastattelut syys-lokakuussa 2013. Sain haastateltaviin yhteyden ottamalla 

ensin yhteyttä sähköpostitse ja puhelimitse tutkimukseen osallistuviin seurakuntiin, 

jotka välittivät kiinnostukseni kerho-ohjaajille ja pyysivät lupaa yhteystietojen 

luovutukseen, jotta pystyisin ottamaan halukkaisiin henkilökohtaisesti yhteyttä. Neljän 
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haastateltavan kanssa sovin haastattelut sähköpostitse ja kahden kanssa puhelimitse. 

Haastateltavat suhtautuivat tutkimukseen myönteisesti ja kiinnostuneesti.  

 

Viisi haastattelua toteutin seurakuntien kokoontumistiloissa, mistä olin sopinut aiemmin 

seurakuntien tilojen käytöstä vastaavien henkilöiden kanssa. Seurakuntien tilojen käyttö 

tuntui luontevalta valinnalta, sillä ne pystyivät tarjoamaan yksityisen ja häiriöttömän 

haastattelutilanteen. Lisäksi tilat olivat kaikille haastateltaville tuttuja,  joten ajattelin 

niiden olevan ”puolueetonta maaperää”  ja edistävän haastattelutilanteen rentoutta ja 

luonnollisuutta. Kuudes haastattelu toteutettiin puhelimitse johtuen sekä haastattelijan 

että haastateltavan aikatauluista. Nauhoitin kaikki haastattelut, josta kaikki 

haastateltavat olivat tietoisia. Pyrin haastatteluissa keskustelunomaisuuteen, sillä sitä 

kautta haastattelutilanteista tuli vapaampia ja haastateltavat kertoivat enemmän 

tutkimusteemoihin liittyviä asioita, kuin mitä täysin strukturioidussa haastattelussa ehkä 

olisi tullut. Samalla kun haastattelin, kirjoitin myös haastateltavien vastauksista 

keskeisimmät asiat paperille muistiin. Haastattelut onnistuivat yhtä lukuunottamatta  

teknisesti erinomaisesti. Neljännen haastattelun ensimmäiset neljä minuuttia eivät 

menneet nauhalle, koska olin painanut väärää nappulaa nauhurista. Olin kuitenkin 

kirjoittanut nauhalta pois jääneet vastaukset ylös, joten vahinkoa ei haastattelun sisällön 

kannalta tapahtunut. Haastattelut olivat hyvälaatuisia ja niiden kesto vaihteli 29 ja 85 

minuutin välillä. Keskimäärin haastattelujen kesto oli 45 minuuttia.  

 

Haastattelutilanteet olivat rauhallisia ja häiriöttömiä. Haastateltavat vastasivat 

mielellään kaikkiin kysymyksiin, mutta kokivat osan kysymyksistä haastaviksi vastata. 

Yritin olla haastattelijan roolissa mahdollisimman neutraali ja olla ilmaisematta omia 

mielipiteitäni. Saatoin kuitenkin haastattelun aikana mainita, jos minulla oli 

samankaltaisia kokemuksia kuin mitä haastateltava kertoi. Kävin haastattelukysymykset 

läpi kaikkien haastateltavien kanssa samassa järjestyksessä. Haastattelun lopuksi annoin 

kaikille haastateltaville mahdollisuuden lisätä tai täydentää vastauksiaan. Kolme 

haastateltavista halusi kertoa lisää käsitellyistä aiheista, muut kolme kokivat 

kertoneensa kaiken aiheeseen liittyvän.  
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5.4.2 Kyselylomake  

 

 

Toisena aineistonkeruumenetelmänä käytin kyselylomaketta. Valitsin 

kyselylomaketutkimuksen osaksi tutkimustani, sillä se oli hyvä tapa tavoittaa 

tutkimuksen toinen kohderyhmä; kerhoissa käyvien lasten vanhemmat. 

Kasvatustieteellisessä tutkimuksessa käytetään usein tutkimusmenetelmänä haastattelun 

ja kyselylomakkeen yhdistelmää. Tällöin on mahdollisuus saada syvällistä tietoa 

pieneltä tutkimusjoukolta ja samalla myös tutkimustietoa laajalta kohdejoukolta. (Harris 

& Brown 2010, 1.) Monilla ei ole aikaa osallistua esimerkiksi haastatteluun, joten 

kyselylomakkeen käytöllä pyrin maksimoimaan vastausten määrän.  

 

Raine Vallin (2007) mukaan kyselylomakkeet ovat usein rakenteeltaan melko 

samantyyppisiä. Ne aloitetaan taustakysymyksillä, joissa kartoitetaan esimerkiksi 

vastaajan sukupuoli, ikä ja koulutustaso. Taustakysymysten jälkeen siirrytään 

varsinaista tutkimusaihetta käsitteleviin kysymyksiin siten, että edetään helpoista 

kysymyksistä vaikeampiin. Helpot kysymykset on hyvä laittaa kyselyn alkuun, jotta 

vastaaja saadaan kiinnostumaan kyselystä ja vastaamaan siihen. On tärkeää, että 

vastaaja kokee kyselylomakkeeseen vastaamisen tärkeänä ja mielekkäänä. (Valli 2007, 

102 – 104.) Pyrin myös omassa tutkimuksessani järjestämään tutkimuskysymykset 

helpoimmasta vaikeampaan ja pitämään taustakysymysten määrän vähäisenä, jotta 

vastaaminen olisi mahdollisimman helppoa ja mielekästä. 

 

Laadin kyselylomakkeen kysymykset tutkimuskysymysten pohjalta. Kyselylomake 

koostui kahdeksasta avokysymyksestä. Avokysymykset käsittelivät kerhotoimintaa ja 

sen mahdollisia haasteita, yhteistyötä kerho-ohjaajan kanssa sekä Pyhä Melu- asiakirjaa. 

Päädyin käyttämään avokysymyksiä, sillä silloin kyselylomake ei ohjaa varsinaisesti 

mihinkään vastausvaihtoehtoon, vaan vastaaja pystyy kirjoittamaan itse haluamansa 

vastauksen. Liitin myös jokaiseen kyselylomakkeeseen saatekirjeen jossa kerroin kuka 

olen, mitä opiskelen ja mitä tarkalleen tutkin. Saatekirjeessä oli myös ohjeet 

vastaamiseen, lomakkeen palautuspäivämäärä ja omat yhteystietoni, joiden kautta 

tutkimuksesta oli mahdollisuus saada lisätietoa. Annoin kyselylomakkeet yhdessä 

kirjekuoressa tutkimuksessa haastateltaville kerho-ohjaajille, jotka jakoivat 

kyselylomakkeet vanhemmille. Vastausaikaa vanhemmilla oli noin kolme viikkoa, 
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jonka aikana kyselylomake voitiin palauttaa kerho-ohjaajille paperiversiona tai tutkijalle 

sähköpostitse. Kyselylomakeaineisto kerättiin kahdessa erässä, syyskuussa ja loka-

marraskuussa 2013. Kyselomakkeen (LIITE 2) alussa kysyttiin vastaajan sukupuolta, 

ammattia sekä kerhossa käyvien lasten ikää.  

 

Määräaikaan mennessä minulle palautui kuusi kyselylomaketta, joista viisi palautuivat 

kirjekuorissa, joissa olin antanut ne kerho-ohjaajille. Yksi kyselylomake palautettiin 

sähköpostitse. Kaikki vanhemmat eivät olleet vastanneet kaikkiin tutkimuslomakkeen 

kysymyksiin. Vastausten  vähäisyyden vuoksi päädyin lähettämään kyselylomakkeet 

vielä yhteen seurakuntaan, johon en ollut aiemmin saanut kyselylomakkeita toimitettua. 

Annoin vanhemmille jälleen kolme viikkoa aikaa palauttaa kyselomakkeet sähköisesti 

tai paperiversiona. Toiseen lomakkeiden palautuspäivämäärään 8.11 mennessä minulle 

palautettiin neljä kyselylomaketta, joista kolme palautettiin sähköpostilla ja yksi 

paperiversiona. Kuitenkin vielä 22.11 sain kolme kyselylomaketta. Näin ollen 

kyselylomakkeiden kokonaismääräksi muodostui kolmetoista lomaketta. 

 

 

5.4.3 Aineistonkeruun luotettavuus ja eettiset kysymykset 

 

 

Haastatteluun tutkimusmenetelmänä liittyy myös haittoja, jotka voivat vähentää 

tutkimuksen luotettavuutta. Yksi tällainen haitta on haastateltavien mahdollisuus 

muunnella totuutta. Haastateltavat saattavat antaa todellisuudesta poikkeavia, niin 

sanottuja sosiaalisesti suotuisia vastauksia erilaisista syistä. Haastateltava voi kokea 

painetta vastata ”oikein” eli siten, kuinka hän olettaa että tutkija haluaa tämän 

vastaavan. Lisäksi haastateltava voi haluta näyttää toimintansa erilaisena kuin se on, 

etenkin jos hän kokee oman toimintansa jossain määrin vääräksi. (Hirsjärvi & Hurme 

2001, 35.) Kuitenkin haasteltavien vastauksia suurempi tekijä tutkimuksen 

luotettavuuden kannalta on tutkijan toiminta (Hirsjärvi & Hurme 2001, 189). 

Muita tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat myös 

haastatteluvälineistön kunto, haastattelurunko ja haastattelutilanne. Tutkimuksen 

luotettavuus kärsii, jos haastattelut eivät jostain syystä tallennu tai kuuluvat huonosti, tai 
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jos kaikkia haasteltavia ei tavoiteta. Aineiston luotettavuuteen voi vaikuttaa tekemällä 

haastattelurungosta mahdollisimman vahvan ja selkeän. Omassa tutkimuksessani tämä 

tarkoitti sitä, että pyrin miettimään tutkimusteemat ja haastattelukysymykset sekä niiden 

esittämisjärjestyksen mahdollisimman tarkkaan jo etukäteen. Kerätty aineisto on myös 

litteroitava tarkasti, samoja sääntöjä noudattaen alusta loppuun. Haastattelutilanteen on 

oltava mahdollisimman häiriötön, yksityisyyden takaava tila, jossa haastattelija ja 

haastateltava voivat keskustella rauhassa. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 185.) Lisäksi Kvale 

(2007, 29) muistuttaa, että haastattelijan täytyy kyetä säilyttämään haastattelun aikana 

ystävälliset, mutta ammatillisesti etäiset välit haastateltavaan. 

Eettiseksi ongelmaksi muodostui haastateltavien anonyymiteetin säilyttäminen. Jouduin 

ottamaan kaikkiin ortodoksisiin seurakuntiin yhteyttä pyytääkseni haastateltavien 

yhteystietoja. Tämä aiheutti mielestäni eettisen ongelman, sillä haastateltavia on hyvin 

vähän joten he voivat olla valmiista tutkimuksesta tunnistettavissa seurakuntien piirissä. 

Tällöin haastateltavien anonyymiteetti voi olla vaarassa, ja he eivät välttämättä vastaa 

täysin totuudenmukaisesti. Motiivi totuudenvastaisesti vastaamiseen voi olla pelko 

negatiivisten asioiden kiirimisestä työnantajalle, tässä tapauksessa seurakunnalle. 

(Eskola & Suoranta 2001, 57–59.) Koska Suomessa on vain vähän ortodoksisia 

seurakuntia, on mahdollista jo pelkän seurakunnan nimen perusteella arvata, kuka 

seurakunnasta tutkimukseen on osallistunut. Tämän vuoksi päädyin siihen, ettei  

tutkimukseeni osallistuneita seurakuntia mainita nimeltä tutkimuksessani. Näin pyrin 

suojelemaan haastateltavieni anonyymiteettia.  

Myös kyselylomakkeen käyttöön aineistonkeruumenetelmänä liittyy eettisiä 

kysymyksiä. Vastaajat saattavat jättää vastaamatta kysymyksiin, joita pitävät 

epämiellyttävinä tai vaikeina, tai he saattavat vastata epätotuudenmukaisesti. 

Kysymykset voidaan joskus myös tulkita usealla eri tavalla, jolloin vastaaja ei 

välttämättä vastaa siten, kuin tutkija on ajatellut. (Harris & Brown 2010, 2.) Harris ja 

Brown tuovat myös esiin huomion, että haastattelu ja kyselylomake eivät ole keskenään 

tasa-arvoisia aineistonkeruumenetelmiä; kyselomake ohjaa vastaamaan selkeän kaavan 

mukaan kysymyksiin, mutta haastattelussa haastateltavan on mahdollisuus vaikuttaa 

keskustelun kulkuun ja siihen, mistä aiheista keskustellaan enemmän ja mistä 

vähemmän. (Harris & Brown 2010, 10–11).  
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5.5 Aineiston analyysi 

 

 

Analysoin aineiston laadullisen sisällönanalyysin avulla. Laadullisessa 

sisällönanalyysissa pyritään saamaan kuva tutkittavasta asiasta tai ilmiöstä 

mahdollisimman tiiviissä ja yleisessä muodossa. Laadullisen sisällönanalyysin voi 

toteuttaa aineistolähtöisesti, teoriaohjaavasti tai teorialähtöisesti. (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 105.) Tutkimusaineistoni olen analysoinut aineistolähtöistä ja osittain 

teoriaojaavaa sisällönanalyysitapaa käyttäen, sillä pyrin tutkimuksessani etenemään 

yksittäisistä aineistosta tekemistäni havainnoista kohti laajempia käsityksiä. 

Ennen varsinaisen analyysin aloittamista litteroin nauhoitetun haastatteluaineiston. 

Litteroin aineiston tarkasti, jättäen pois vain pitkät tauot puheessa, sillä niillä ei ollut 

analyysin kannalta mitään merkitystä. Litteroitua haastatteluaineistoa tuli yhteensä 79 

sivua rivivälillä yksi ja fontilla Times New Roman. Analysoitavia kyselylomakkeita oli 

yhteensä 13. Myös kyselylomakkeita voi analysoida laadullisilla menetelmillä, 

esimerkiksi teemoittelemalla ja luokittelemalla (Valli 2007, 126–127). Koska 

kyselylomakkeiden kysymykset olivat samoista aihepiireistä kuin kerho-ohjaajien 

haastattelukysymykset, päädyin analysoimaan aineistoja  samanaikaisesti rinnakkain.  

Nimesin haastateltavat litterointivaiheessa kirjain-numeroyhdistelmillä (KO1, KO2 ja 

niin edelleen) jotta haastateltavien anonyymiteetti säilyisi. Vanhempien täyttämät 

kyselylomakkeet numeroin myös kirjain-numeroyhdistelmällä (V1, V2 jne) samasta 

syystä. Käytin kirjain-numeroyhdistelmää jokaisen haastateltavan vastauksen edessä, 

sillä se selkeytti ja helpotti analyysivaiheessa asioiden ja lainausten tarkistamista ja 

etsimistä aineistosta. Litteroinnin jälkeen tulostin kaikki haastattelut ja luin ne 

huolellisesti ja samalla alleviivaten kaikki tutkimuskysymysteni kannalta merkittävät 

kohdat aineistosta. Aloitin analyysin kirjoittamalla erilliselle paperille kaikki aineistosta 

alleviivatut kohdat kunkin tutkimuskysymyksen alle.  

Jaoiteltuani aineiston kunkin kolmen tutkimuskysymyksen mukaisesti, aloitin aineiston 

tarkemman läpikäymisen ja luokittelun. Luokittelun helpottamiseksi pelkistin 

haastatteluista ja kyselylomakkeista keräämäni kommentit tiiviimmiksi ilmaisuiksi. 

Tein analyysin hahmottamisen helpottamiseksi kaksi taulukkoa. Ensimmäiseen 
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taulukkoon keräsin kaiken tutkimuksen kannalta oleellisen tiedon kerho-ohjaajien 

haastatteluista ja toiseen taulukkoon vanhempien täyttämistä kyselylomakkeista 

saamani tiedot.  Kumpaankiin taulukkoon tuli ensimmäiseen sarakkeeseen näkyviin 

aineistoa yhdistävät luokat, jotka jakaantuivat pääluokkiin. Pääluokat jakaantuivat 

yläluokkiin, jotka puolestaan jakaantuivat alaluokkaan ja toiseen alaluokkaan. Näin 

ollen aineistoni luokittelu eteni laajemmista kokonaisuuksista koostuvista luokista 

pienempiin ja yksityiskohtaisempiin luokkiin. Esimerkiksi lasten vanhempien 

kirjoittamat odotukset tuoda lapsi seurakunnan kerhoon jaoin kolmeen alaluokkaan, 

jotka puolestaan jaoin vielä alaluokkiin. Esimerkki analyysirungosta taulukkomuodossa 

on kuvattu liitteessä (LIITE 3). Luokitteluvaiheessa jouduin jatkuvasti palaamaan 

tutkimuskysymyksiini ja pohtimaan, vastasivatko aineistosta löytämäni asiat niihin 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 98). 

Lopullisen analyysin perusteella aineistosta muodostui kaksi yhdistävää luokkaa, jotka 

olivat kerhotoiminta väylänä vertaissuhteisiin ja uskonnon maailmaan sekä 

kasvatusyhteistyön rakentuminen. Käsittelin kumpaakin yhdistävää luokkaa sekä kerho-

ohjaajien että vanhempien näkökulmasta. Kerho-ohjaajien näkökulmaa käsittelevän 

aineiston pohjalta luokan kerhotoiminta väylänä vertaissuhteisiin ja uskonnon 

maailmaan alle syntyi kaksi pääluokkaa, jotka käsittelivät kerhotoiminnan suunnittelua 

ja käytännön toimintaa.  Nämä pääluokat puolestaan jakaantuivat kuuteen yläluokkaan, 

jotka olivat ohjaavat periaatteet ja vaikuttavat tekijät sekä päiväjärjestys, 

lapsiryhmä,haasteet ja kehittämiskohdat. Vanhempien näkökulmaa käsittelevän 

aineiston pohjalta muotoutuneet yhdistävät luokat olivat samat kuin kerho-ohjaajia 

koskevan aineiston aineiston pohjalta tehdyssä analyysissa. Niiden alle muodostuivat 

pääluokat, jotka käsittelivät motiiveja lapsen kerhoon tuomiselle sekä odotuksia 

kerhotoiminnalle. Pääluokat jakaantuivat yhteensä viiteen yläluokkaan, jotka olivat 

sosiaaliset syyt, uskonnolliset syyt ja kulttuuriset syyt sekä sisällölliset odotukset ja 

sosiaaliset odotukset.  

Toisen yhdistävän luokan, kasvatusyhteistyön rakentuminen, alle muodostui kerho-

ohjaajien tapauksessa kaksi pääluokkaa, jotka olivat yhteistyö vanhempien kanssa sekä 

käytännön yhteistyö. Pääluokat jakaantuivat yhteensä kuuteen yläluokkaan, jotka olivat 

motiivit, keskeiset piirteet, haasteet, yhteistyön keinot, kehittämiskohdat ja palaute. 

Vanhempien kohdalla teema jakaantui niin ikään kahteen pääluokkaan, jotka olivat 

vuorovaikutus ohjaajan kanssa sekä käytännön yhteistyöhön. Nämä pääluokat 
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puolestaan jakaantuivat viiteen yläluokkaan, jotka olivat yhteistyön motiivit, kuulluksi 

tuleminen, yhteistyön keinot, haasteet sekä yhteistyön kehittäminen. Kaikki yläluokat 

jakaantuivat alaluokkiin ja alaluokkien alaluokkiin.  
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6 KERHOTOIMINTA VÄYLÄNÄ VERTAISSUHTEISIIN 

JA USKONNON MAAILMAAN 
 

 

Tässä tulosluvussa tarkastelen kerhotoimintaa kerho-ohjaajien ja vanhempien 

näkökulmasta. Ensimmäisen tutkimuskysymyksen osalta halusin selvittää, miten  kerho-

ohjaajat kuvaavat kerhon suunnittelutyötä ja kerhotoimintaa ja miten kirkon 

varhaiskasvatussuunnitelma Pyhä Melu  näkyy heidän suunnittelutyössään. Toisen 

tutkimuskysymykseni  osalta olin kiinnostunut erityisesti siitä, millaisia odotuksia ja 

kokemuksia kerholasten vanhemmilla on kerhotoiminnan suhteen.  

 

6.1 Kirkkovuosi ja kristilliset arvot ohjaavat suunnittelutyötä 

 

Suunnittelulla oli keskeinen osa kerho-ohjaajien työssä. Lähes kaikki kerho-ohjaajat 

suunnittelivat kerho-ohjelman kausittain, syyskauden ja kevätkauden erikseen. Tämän 

lisäksi kaikki tekivät tarkemmat suunnitelmat viikoittain, kerhokertakohtaisesti. Kaikki 

suunnittelivat kerho-ohjelmansa sisällön itse, ilman ulkopuolista apua. Haastateltaville 

itsenäinen työskentely oli mielekästä, sillä heillä oli kokemusta kerhon sisällön 

suunnitteluun.  



40 
 

 KO1: ”Niin no mä oon tietysti ohjannu niin paljon, liikuntaryhmiä  ja muita                  

aikaisemmin että ehkä siitä niinkun kokemuksella löyty sitten aina jotakin..” 

KO4: ”…Ihan oon omillani ollu ku on tota taustaa… Eikä sitä oo silleen 

kaivannutkaan mittään.” 

Vaikka työn suunnittelu oli itsenäistä, kaikki haastateltavat kokivat että apua oli helposti 

saatavilla, jos sitä tarvitsisi.  

Kerho-ohjaajien suunnittelutyötä ohjasivat tietyt periaatteet ja arvot. Tärkein 

suunnitelutyötä ohjaava asia oli kristilliset arvot, jonka kaikki haastateltavat mainitsivat 

tärkeimmäksi suunnittelua ohjaavaksi periaatteekseen. Myös kirkkovuoden kulku ja 

siihen tutustuminen oli kaikille tärkeä periaate, jonka ympärille kerhovuotta ja ohjelmaa 

lähdettiin rakentamaan. Kerho-ohjaajat pitivät tärkeänä, että lapsi tutustuu 

ortodoksisisiin tapoihin ja kulttuuriin sekä kirkkovuoden juhliin ja pyhiin. 

Pyrkimyksenä oli, että lapsi oppisi kerhossa ainakin tekemään ristinmerkin ja laulamaan 

muutamia tuttuja rukouksia. 

KO6: ”No totta kai se siinä niinkun se kirkkovuosi jollakin tavalla näkyy mutta..Ehkä 

enemmän sillä tavalla että..että kun monesti niinkun nää kerholaiset tai heidän perheensä 

eivät oo oikeestaan hirveesti muuten sitten kirkossa käyviä, et se on heidän ainut yhteys 

niin ihan niitä perusasioita sitten käydään läpi…” 

KO5: ”No se lähti tietysti kirkkovuodesta, ja se oli se runko aina. Et kirkkovuoden mukaan 

myöskin lähdettiin rakentamaan sitten sitä kerhotoimintaa.” 

KO2: ”Että niinku keskittyy niihin perusjuttuihin, jotka niinkun jokaisen pikkuortodoksin 

tulee oppia niinku vaikka ristinmerkki…” 

Muita suunnittelua ohjaavia periaatteita olivat lapsilähtöisyys sekä uusien tietojen ja 

taitojen opettaminen. Suuri osa ohjaajista pyrki kuuntelemaan lasten toiveita kerho-

ohjelman suhteen sekä suunnittelemaan kerhonsa siten, että se olisi lapsille 

mahdollisimman mukava kokemus.  

KO5: ”Asiat mitä tehtiin niin tehtiin niiden lasten vuoksi ja sillä tavalla..” 

KO3: ”no pääperiaate on se että mitä ne haluaa tehdä, että ei tehä semmosta mistä ne ei 

tykkää.” 

Lapsilähtöisyyteen pyrittiin huomioimalla lasten mielenkiinnon kohteet ja jaksaminen. 

Yleistä oli, että jokaiselle kerralle suunniteltiin myös vaihtoehtoinen ohjelma, jos lapset 
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eivät jostain syystä innostu suunnitellusta toiminnasta. Usealla oli myös käytössä 

kerhovihko- tai kansio, johon pystyi keräämään keskenjääneitä töitä tai muita tehtäviä ja 

värityskuvia, joita lapsi pystyi puuhamaan jos päivän työ jäi jostain syystä kesken.  

KO1: ”Jos ei välttämättä kiinnostanu se toiminta niin sit sitä lähetään touhuilee vähän 

niitä omia…meillä oli semmoset omat kansiot siellä kerhotilassa kaikilla. Että jos sitten sai 

tehtyy sen jutun mitä tehtiin tai ei sitten niin kiinnostanu niin sai aina piirrellä jotakin omia 

juttuja ja laittaa sinne kansioon niitä” 

KO4: ”Miulla on sellanen kerhokansio jossa on erilaisia tehtäviä ja värityskuvia mitä ne 

isommat voi sitten tehdä jos ne saa aikasemmin valmiiks..” 

Kerho-ohjaajat hankkivat tietoa kerhossa käsiteltävistä juhlista, pyhistä ja tavoista eri 

tavoilla. Tiedonhankintatavat jakaantuivat kolmeen kategoriaan, jotka olivat 

työkokemuksen kautta tuleva tietämys, kerho-ohjaajan apumateriaaleista tuleva 

tietämys sekä internetistä hankittu tietämys. Kolmasosa kerho-ohjaajista oli tehnyt 

työuransa seurakunnan piirissä, josta tarvittava osaaminen ja tieto oli kertynyt. Heidän 

ei tarvinnut turvautua tiedonhankinnassa ja opetuksellisen osuuden suunnittelussa 

ulkopuolisiin tietolähteisiin. Kolmasosa kerho-ohjaajista hankki itseltään puuttuvat 

tiedot tukeutumalla kerho-ohjaajien avuksi tarkoitettuihin materiaaleihin, jotka he olivat 

saaneet kerhonohjaustyön alkaessa. Kolmasosa haastatelluista kerho-ohjaajista oli 

kääntynyt ortodoksiuskoon vasta aikuisiällä, jonka vuoksi monet asiat eivät olleet heille 

entuudestaan tuttuja. Nämä ohjaajat kerryttivät ja hankkivat tietoja apumateriaalien 

lisäksi internetistä. 

KO2: ”..on ohjaajalle semmonen käyttöopas siihen Pyhään Meluun ja sitten mitä sen 

sisällöt on käytännössä. Et kirkkomusiikin käyttö ja tämmöset niin  niitä oon sieltä 

silmäilly.” 

KO4: ”Sit netistä oon kattellu ideoita…Ja miehän siis itekin oon kääntyny ortodoksiks 

vasta neljä vuotta sitten niin tää on miullekin vielä vähän sellasta opettelua” 

KO1: ”..tai sit tietysti ihan internetistä googlettelemalla vähän että löytyiskö sieltä mitään” 

Kerhon toimitilat vaikuttivat suunnitteluun, sillä esimerkiksi leipominen oli mahdollista 

vain kerhotiloissa, jossa oli mahdollisuus keittiön käyttöön. Suurin merkitys oli 

kuitenkin lapsiryhmällä. Toiminta suunniteltiin lapsiryhmää varten, joten ryhmän 

tunteminen oli keskeisessä osassa. Suunnitteluun vaikutti lapsiryhmän koko, lasten ikä- 

ja taitotaso, ryhmän sisäiset sisarussuhteet sekä kerholasten sukupuolijakauma. Kaksi 
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kerho-ohjaajaa totesi, että toimintaa oli helppo suunnitella, kun kaikki kerholaiset olivat 

samaa sukupuolta. Lähes kaikki kerho-ohjaajat olivat myös sitä mieltä että kerhot, joissa 

oli paljon poikia piti suunnitella toiminnallisemmaksi, kun taas tytöt pitivät enemmän 

rauhallisesta ja yksityiskohtaisesta työskentelystä.  

KO1: ”…tietysti se että ne piperrykset kiinnostaa enemmän ehkä yleensä aina tyttöjä, sit 

jotkuu liikuntaleikit ja retket metsään ja leipomiset kiinnosti aina kaikkia lapsia 

hirveesti…” 

KO4: ”…Ja kun ne on kaikki tyttöjä niin aika yks yhteen menee kiinnostuksen kohteetkin, 

että tykkää niistä leipomisista ja askarteluista ja sellasista..” 

Lapsiryhmien koko vaihteli neljän ja seitsemän lapsen välillä. Yhteinen piirre 

lapsiryhmille oli sisarukset. Viidessä kuudesta kerhosta kävi vähintään kaksi saman 

perheen lasta. Kerho-ohjaajat kokivat sisarussuhteiden helpottavan etenkin pienempien 

lasten sopeutumista uuteen kerhoon. 

KO2: ”…Sit kun jotkut tulee sisaruksen kanssa, niin sitten aika helposti se isompi sisarus 

vetää sitten pienemmän mukanaan puuhaamaan.” 

Isommat sisarukset myös usein auttoivat pienempiä sisaruksiaan, mikä helpotti ohjaajan 

työtä. Lasten ikä- ja taitotason huomiointi oli helppoa kerhojen pienen koon vuoksi, 

jolloin ohjaajalla riitti aikaa ja huomiota kaikille lapsille. Lasten ikä- ja taitotaso 

huomioitiin helpottamalla esimerkiksi askartelutehtäviä nuoremmille kerholaisille ja 

uusia taitoja yhdessä opettelemalla.  

KO5: ”… He niinkun menee puheohjauksella mut sit jotkuu 4-vuotiaat niin siinä oli hyvin 

paljon tällasta et siinä tehtiin yhdessä asioita.” 

KO6: ”…jos nyt puhutaan askartelujutuista niin sit mä teen vähän valmiimmaks niille 

pienemmille…” 

KO3: ”Ja sit just askartelussa harjotellaan just sitä että hän oppii liimaamaan 

esimerkiks..” 

Kaikki kerho-ohjaajat painottivat suunnittelutyössään ryhmän tuntemisen merkitystä. 

Mitä tutummaksi lapsiryhmä ja lasten perheet tulivat, sitä helpompi oli suunnitella 

ryhmälle sopivaa, kaikkia kiinnostavaa toimintaa. 

KO6: ”…Yritän siihen tietysti ottaa sitä kerholaisten ikäryhmää huomioon. Et siellä on 

niitä villimpiä kerholaisia ja sit isompia niin voi olla sitä vaativampaakin tekemistä” 



43 
 

Myös kerhokerran pituus vaikutti suunnitteluun. Kerhoaika koettiin hiukan lyhyeksi, 

mutta kuitenkin sopivaksi. Kerhoajan ollessa lyhyt suunnittelussa piti kiinnittää 

huomiota siihen, että kaikelle toiminnalle jää tarpeeksi aikaa. Etenkin opetuksellinen 

osuus nähtiin tärkeänä ja sille pyrittiin löytämään tarpeeksi aikaa. Päivän ohjattu 

tekeminen suunniteltiin yleensä aloitettavaksi opetuksellisen osuuden jälkeen ja sen 

loppuun saattamisesta voitiin tarpeen mukaan jatkaa seuraavilla kerroilla, jos aika 

loppui kesken. Kerhosuunnitelmat olivat siis yksityiskohtaisia, mutta kuitenkin 

joustavia. 

KO3: ”…Tää on aika lyhyt aika niin ehkä se, että tuleeko sitten tarpeeks sitä niinkun 

kirkollista puolta.” 

KO1 ”Omassa kansiossa sitten saatto olla joku edellisen, joku kesken jääny työ…” 

 

Pyhä Melu – varhaiskasvatussuunnitelma vähän tunnettu 

Tutkimusaineiston perusteella kirkon varhaiskasvatussuunnitelma Pyhä Melu ei ole 

suuressa osassa kerho-ohjaajien suunnittelutyössä. Haastatelluista kerho-ohjaajista 

kahdelle varhaiskasvatussuunnitelma oli tuttu ja he käyttivät sitä suunnittelunsa apuna. 

Syitä siihen, ettei asiakirjaa käytetty suunnittelun pohjana olivat muun muassa 

henkilökohtaisen elämän kiireet sekä kokemus siitä, ettei omaan suunnittelutyöhön 

tarvitse tukea.  

KO2: ”Ei se tunnu silleen kovin…ajankohtaiselta, että tuntuu että itekseen pystyy 

suunnittelemaan kerhon vaikkei siihen ookkaan silleen niinku tutustunu.” 

KO6: ”Pyhään Meluun oon jonkun verran tutustunu ja oon oikeestaan huomannu että aika 

paljon siellä on niinkun justiin ollukkin ihan…mitä oon tuota jo käyny.” 

Kuitenkin kaikki asiakirjaa käyttämättömät haastatellut kerho-ohjaajat myönsivät, että 

kirkon varhaiskasvatussuunnitelmaan tutustuminen olisi hyödyllistä ja voisi hyvin tukea 

ja helpottaa omaa suunnittelutyötä. Parhaiten asiakirjaan tutustumisesta hyötyivät 

aloittelevat kerho-ohjaajat, jotka eivät tunne uskontoon ja kirkkoon liittyviä asioita ja 

niiden taustoja. Tällöin varhaiskasvatussuunnitelma tarjoaa hyvän pohjan, jolle alkaa 

suunnitella kerhovuotta.  

KO1: ”Kyllä se mun mielestä helpottais vaan sitä, et ei tarvii oikeesti miettiä ihan alusta 

asti kaikkee. Et on joku runko, johonka voi sitten tukeutua.” 
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KO6: ”Varsinkin se kirkollisen opetuksen puoli olis enemmän niinkun sellasille jotka eivät 

ole sitten teologiaa opiskelleet, että eivät niinku..tunne asioita silleen.” 

 Pyhä Melu –varhaiskasvatussuunnitelmaa käyttäneet kerho-ohjaajat olivat hakeneet 

suunnitelmasta tukea ja vahvistusta omille ajatuksilleen kerho-ohjelman sisällöstä. 

Tukea ja vahvistusta kaivattiin, koska kerhonohjaustyön suunnittelu ja toteutus ovat 

hyvin itsenäistä työskentelyä. Lisäksi asiakirjasta etsittiin käytännön vinkkejä etenkin 

kirkkovuoden juhlien käsittelyyn ja erilaisten aktiviteettien suunnitteluun ja 

järjestämiseen. 

KO5: ”Kyllä, sillä koin työn, koska se oli niin itsellistä ja myöskin yksinäistä..” 

KO3: ”Juhlia ja tota ja sitten ihan toiminnallisia vinkkejä niin niitä oon siitä muutamia 

miettiny.” 

Haastatelluista kerho-ohjaajista yksi oli perehtynyt valtakunnalliseen 

varhaiskasvatussuunnitelmaan (2005) ja käyttänyt sitä tukena kerho-ohjelmiensa 

suunnittelussa. Muut haastateltavat eivät käyttäneet valtakunnallista 

varhaiskasvatussuunnitelmaa työnsä pohjana tai tukena samoista syistä, kuin mitä kävi 

ilmi Pyhä Melu -asiakirjasta keskustellessa; sen käytölle ei nähty tarvetta oman 

suunnittelu- ja ohjauskokemuksen vuoksi. 

Pyhä Melu –varhaiskasvatussuunnitelma ei ollut tuttu myöskään kerholasten 

vanhemmille. Kyselylomakkeisiin vastanneista kolmestatoista (N=13) vanhemmasta 

neljälle asiakirja ei ollut millään tavalla tuttu.  Kuusi vanhempaa oli kuullut asiakirjasta 

aiemmin, mutta ei tuntenut sen sisältöä. Kolme vanhempaa oli tutustunut asiakirjaan 

tarkemmin ja tunsi sen sisällön. 

Tieto varhaiskasvatussuunnitelman olemassaolosta oli tullut vanhemmille pääasiassa 

kerho-ohjaajan kautta. Ne vanhemmat, joille varhaiskasvatussuunnitelman sisältö oli 

tarkemmin tuttu, olivat ottaneet asiasta selvää itse internetin tai seurakunnan 

järjestämien tapahtumien avulla.  

V3: ”Kerho-ohjaaja maininnut, muuten ei ole tuttu.” 

V8: ”Löysin suunnitelman netistä etsiessäni tietoa kerhotoiminnasta.” 
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6.2 Vanhempien motiivit ja odotukset lasten kerhotoiminnalle 

 

 

Kerholasten vanhemmilla oli kolmenlaisia motiiveja tuoda lapsensa seurakunnan 

kerhoon. Motiivit jakaantuivat sosiaalisiin motiiveihin, uskonnollisiin ja opetuksellisiin 

motiiveihin sekä kulttuurisiin motiiveihin. 

Sosiaaliset motiivit mainittiin kaikkien vanhempien vastauksissa. Vanhemmat toivoivat 

että kerhotoiminnan kautta lapsi muodostaisi uusia vertaissuhteita ja pääsisi viettämään 

aikaa ikäistensä lasten kanssa. Osa lapsista oli kotihoidossa, jolloin kerho oli lapsille 

tärkeä vertaissuhteiden luomisen ja ylläpitämisen paikka.   

V7: ”Tänä syksynä lapsi itse pyysi päästä kerhoon, koska kaipasi kaveriaan.” 

V3: ”…tutustuu samalla muihin samanikäisiin ortodoksilapsiin.” 

 

Vanhemmat toivoivat myös, että lapsi pääsisi kerhon kautta osallistumaan erilaisiin 

järjestettyihin aktiviteetteihin sekä suunniteltuun ja ohjattuun toimintaan, johon ei 

kotona välttämättä ollut samanlaista mahdollisuutta.  

V1: ”Jotta lapsilla olisi mieluista järjestettyä tekemistä” 

V2: ”Mukavaa yhdessä puuhastelua” 

V8: ”Säännöllistä toimintaa kodin ulkopuolella; ohjattua askartelua ja muuta toimintaa 

mitä ei ehkä kotona tulisi tehtyä, tietoa ja taitoa uskonnosta” 

Lähes kaikki (10/13) vanhemmat ilmoittivat lapsen kerhoon tuomisen syyksi myös 

uskonnolliset ja opetukselliset motiivit. Vanhemmat toivoivat että lapset oppisivat 

kerhossa omasta uskonnostaan ja saisivat kerhon kautta yhteyden seurakuntaan. 

Uskonnosta oppimisen lisäksi lasten toivottiin oppivan kerhossa muitakin uusia asioita 

ja taitoja, kuten esimerkiksi käsitöitä ja askartelua.   

V3: ”Tutustuminen omaan uskontoon lapselle helpolla  tavalla yhdessä muiden kanssa” 

V5: ”Koen tärkeänä että lapsi on mukana oman seurakunnan toiminnassa (yhteisöllisyys, 

oma uskonto)” 
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V13: ”Oppiminen (esimerkiksi käsityöt).” 

V6: ”Minusta oli mukavaa saada lapseni ortodoksiseen kerhoon, jossa käydään läpi 

ortodoksisuutta mm. rukouksin, lauluin, kertomuksin, sekä tehdään käsillä omannäköisiä 

töitä.” 

Kolmanneksi yleisin mainittu motiivi vanhempien vastauksissa oli kulttuurinen. Viisi 

vanhempaa odotti, että lapsen oma kulttuuri-identiteetti ja äidinkielen taito 

vahvistuisivat ja tulisivat tutummaksi kerhotoiminnan kautta. Nämä vanhemmat 

odottivat kerhosta löytyvän samaan kieliryhmään ja kulttuuriin kuuluvia samanikäisiä 

lapsia, joiden kanssa lapsi voisi puhua perheen omaa äidinkieltä ja ystävystyä.  

V7: ”…myös kontaktit venäläistaustaisiin lapsiin on tärkeä tekijä kaksikulttuurisessa- ja 

kielisessä perheessämme. 

V12: ”Että osaisi jutella porukassa…kehittyä äidinkielessä.” 

Vanhempien motiivi tuoda lapsi kerhoon oli  saada lapselle kontakti omaan 

äidinkieleen, joka oli muu kuin suomen kieli. Vanhemmat halusivat, että lapsi pääsee 

kohtaamaan ja viettämään aikaa samaan kieli- ja kulttuuritaustaan kuuluvien lasten 

kanssa. Tässä tutkimuksessa vahvasti kulttuurisin motiivein lapsen kerhoon tuovat 

vanhemmat olivat kaikki kieli- ja kulttuuritaustaltaan venäläisiä.  

V12: ”Jotta lapset tutustuvat ortodoksiseen uskontoon ja puhuisivat äidinkieltä (venäjä).” 

V11: ”Koska haluan, että lapsellani olisi venäjää puhuvien lasten seura. Sen lisäksi 

ortodoksiusko on tärkeä osa Venäjän kulttuuria.”   

Motiivien lisäksi aineistosta erottui erilaisia odotuksia, joita vanhemmat olivat 

asettaneet kerhotoiminnalle. Odotukset jakaantuivat sisällöllisiin ja sosiaalisiin 

odotuksiin. Vanhempien odotukset liittyivät vahvasti heidän motiiveihinsa tuoda lapsi 

kerhoon. Kaikki vanhemmat odottivat lapsen kerhotoiminnan sisällöltä oppimista 

ortodoksiseen uskontoon keskeisesti liittyvistä asioista kuten kirkkovuoden suurista 

juhlista, raamatusta, peruskäsitteistä ja tavoista (esimerkiksi ristinmerkin tekeminen). 

Vanhemmat myös toivoivat, että kerhon kautta lapsi saisi omakohtaisen kokemuksen 

uskonnosta. Sosiaalisten taitojen lisäksi usein mainittiin myös kädentaitojen 

kehittyminen kerhossa tehtävien askartelujen ja leikkien kautta.  

V9:”Lapsi on tällä hetkellä kotihoidossa joten toivon hänen oppivan ryhmätyötaitoja.” 
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V10: ”…oppii toimimaan kaikenlaisissa ryhmissä. Mukavaa tekemistä, tietoja ja 

tapakulttuuria uskonnosta ja seurakuntaelämästä.” 

V2: ”Toivon hänen saavan aidon ja omakohtaisen kokemuksen omaan uskontoon” 

V4: ”Lapsi saisi kavereita ja oppisi sosiaalista toimintaa ryhmässä..” 

V5: ”Mukavaa yhdessäoloa, kavereita, kivaa tekemistä, ortodoksisuutta.” 

V6: ”Olennaisen tärkeää on yhdessä tekeminen ja jakaminen. Kerhossa tavataan ystäviä.” 

 

 

6.3 Suunnittelusta kerhotoimintaan 

 

 

Kerho-ohjaajat kuvailivat kerhotoimintaa neljästä näkökulmasta, jotka olivat kerhon 

päiväjärjestys, kehittämiskohdat, haasteet ja lapsiryhmä. Kerhoissa käyvien lasten ikä 

vaihteli 3-vuotiaasta alakouluikäisiin. Kuitenkin kerho-ohjaajien kuvailema 

kerhotoiminta noudatti samaa rakennetta kaikilla haastatelluilla. Kerhon päiväjärjestys 

sujui kaikissa tapauksissa samalla tavalla; ensin kerho-ohjaaja vastaanotti lapset ja 

vaihtoi muutaman sanan heitä tuovien vanhempien kanssa. Tämän jälkeen kaikki 

kokoontuivat ikonin ääreen, joka oli joko kerhotilassa tai kerhotilan läheisyydessä 

olevassa kirkossa. Ikonin äärellä ohjaaja ja lapset lauloivat tai lukivat yhdessä, yleensä 

Taivaallinen Kuningas -veisun, jotta se tulisi lapselle tutuksi kerhovuoden aikana. Laulu 

tai rukous kuitenkin vaihteli meneillään olevan kirkollisen juhlan mukaan. 

KO1: ”Sitten kokoonnuttiin siihe ikonin äärelle, laulettiin sitten..Yleensä se tais olla ihan 

joku Taivaallinen kuningas joka siinä sitten laulettiin ja pääsiäisen aikaan sitten näitä 

Kristus nousi kuolleista ja niin edelleen…” 

KO5: ”Alkurukous tai sit joku juhla-aika niin siihen liittyvä tropari laulettiin tai luettiin. Ja 

siinähän ne oppivat kun aina vaan samaa niinkun jauhettiin.”  

Laulu- tai rukoushetken jälkeen kerholaiset kokoontuivat yhteen ja ohjaaja kertasi viime 

kerran asioita tai aloitti kerhokerran opetuksellisen osuuden, jonka menetelmä vaihteli 

ohjaajakohtaisesti. Pääasiassa ohjaaja opetti puhumalla ja kuvia näyttämällä, mutta osa 
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käsitteli asioita toiminnallisilla menetelmillä, esimerkiksi antamalla lasten etsiä asioita 

kuvista ja ikoneista.  

KO6: ”…sit mä kerron jostain päivän aiheesta mikä meillä on.. Voidaan vaikka kattoo 

tuota ketä siellä ikoneissa on, et kuka tuolla ylhäällä on ja yritetään tunnistaa ja yritetään 

kattoo löytyiskö se sama muualtakin…”  

KO3: ”..ja sit istutaan tohon lattialle ja luetaan, käydään läpi jos on joku juhla tulossa niin 

käydään se juhla..”  

Opetuksellisen osuuden jälkeen oli vuorossa poikkeuksetta kerhon toiminnallinen 

osuus. Toiminnallisen osuuden sisältö vaihteli kertakohtaisesti. Pääasiassa aktiviteetti 

liittyi juuri opetettuun asiaan jollain tavoin. Erilaiset askartelut olivat eniten mainittu 

toiminnallisuuden muoto. Kaikki kerho-ohjaajat olivat myös pitäneet kerho-

ohjelmassaan leivontaa ja vapaata leikkiä. Lisäksi lähes kaikkien haastateltavien 

kerhoissa pelattiin kerhokauden aikana erilaisia pelejä. Kolmannes kerho-ohjaajista 

sisällytti kerhokertaan ulkoilun, yleensä kerhon lopuksi.  

KO2: ”…ja sitten esimerkiks leivotaan yhessä…Sit kun pelti on täynnä ja kaikki on saanu 

tehä niin sit yhessä vähän siivotaan ja lapset pessee kädet ja sitten on sellasta vapaata 

oleskelua ja leikkiä kun ootetaan että ne keksit kypsyy..” 

KO6: ”Niin eli jotain toiminnallista siihen asiaan liittyvää.” 

Kahdella kolmasosalla haastatelluista kerho-ohjaajista kerho-ohjelmaan kuului 

säännöllisenä osana ruokailuhetki. Kolme ohjaajista valmisti tai hankki kerhotilaan 

valmiiksi mehua, keksejä tai muuta pikkupurtavaa, jotka sitten syötiin yhdessä 

toiminnallisen osuuden jälkeen. Yhden ohjaajan kerhoon kerholaiset toivat omat eväät, 

jotka syötiin yhteisen pöydän ääressä. Yhteinen ruokailuhetki oli sekä ohjaajille että 

lapsille mieluisa, sillä sen aikana vaihdettiin kuulumisia ja juteltiin yhdessä. 

KO5: ”Sit syötiin eväät..Osa haaveili ja söi ja osa oli syöny kauheen nopeesti ja.. Mut ne 

oli ihania ne eväänsyöntihetket. Musta ne oli ihania keskustelutuokioita.” 

KO2: ”Käydään yhessä pöydän ääreen ja juodaan mehut ja syödään keksit.” 

KO4: ”Kun se on sellaseen aikaa, viidestä seittemään että sinne tullaan  yleensä 

päiväkodista tai kouluhommista suoraan niin varsinkin niille päiväkodista tuleville se tulee 

ihan hyvään kohtaan se välipala…” 
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Toiminnallisen osuuden ja ruokailuhetken jälkeen kerhon aikana oli joko hiukan 

vapaata leikkiä ja sitten yhteinen loppukokoontuminen, tai sitten ohjaaja aloitti 

loppukokoontumisen heti toiminnan ja ruokailuhetken jälkeen. Loppukokoontumisessa 

lapset ja ohjaaja tarkastelivat yhdessä, mitä kerhokerralla oli saatu aikaiseksi ja ohjaaja 

kertoi jo hiukan siitä, mitä seuraavalla kerralla kerhossa tulee tapahtumaan. Osalla oli 

käytössä yhteinen loppulaulu tai hartaus, osalla loppukokoontumisesta siirryttiin ulos, 

josta vanhemmat noutivat lapsensa. Ohjaaja vaihtoi aina muutaman sanan lasta 

noutavan vanhemman kanssa ennen lähtöä.  

KO6: ”…Sitten me vaan lauletaan ihan vaan hei vaan näkemiin tai suljen ihanaan 

soittorasiaan.” 

KO5: ”Lopuks sitten vielä kokoonnuttiin yhteen, pohdittiin mitä on tehty tänä päivänä ja sit 

jos oli joku tuotos mikä oli yhdessä tehty niin sitä sit ihasteltiin ja katseltiin. Ja sitten no 

pieni orientaatio seuraavalle kerralle ja sitten saattelin lapset taas vanhempien luokse ja 

vaihdoin muutaman sanan et miten se kerhokerta meni.”  

KO1: ”..jos sää yhtään salli niin sit mentiin vielä ulos puoleks tuntia suurinpiirtein. Että 

sitten kun vanhemmat tuli hakemaan niin lapset oli jo valmiiks ulkona…” 

 

Kerhonohjaajien oli tarkoitus tehdä kerhosta lapselle mukava, turvallinen paikka jossa 

lapset voivat leikkiä yhdessä ja tutustua uskontoon erilaisten menetelmien avulla. 

Kerhoissa oli selkeä päiväjärjestys, joka muodostui lapsille tutuksi. Jokainen kerho-

ohjaaja pyrki huomioimaan ja tukemaan yksilöllisesti jokaista lasta. Kaikki kokivat 

lasten huomioimisen ja tukemisen helpoksi, sillä lapsiryhmät olivat pieniä ja lapset 

tulivat pian tutuiksi. Kun lapset olivat tuttuja oli kerho-ohjaajien mielestä helppo 

huomata jos lasta painoi joku, tai jos joku vetäytyi jollakin kerhokerralla syrjään.  

KO3: ”Meillä on silleen kun on vaan viis vaan kuitenkin niitä lapsia niin silleen..tai että 

koen että aika helppo on ottaa jokainen lapsi huomioon.” 

KO2: ”Täällä on siis yleensä tosi reippaita lapsia  ja meitä on niin vähän että kyllä se on 

aika helppo tukee yksittäistä lasta” 

Kerho-ohjaajilla oli erilaisia keinoja tukea ja huomioida yksittäistä lasta. Tärkeintä oli 

lapsen viihtyminen ja osallistuminen toimintaan. Kerho-ohjaajat pyrkivät saamaan 

lapsen mukaan toimintaan kehittämällä siitä sellaista, joka vastasi lapsen taitotasoa ja 

neuvomalla sekä kannustamalla lasta tarvittavalla tavalla toiminnan aikana.  
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KO4: ”Silleen kannustan, ja tehään yhessä jos tuntuu vaikeelta tai tarvii apua jos tuntuu 

joku vaikeelta.” 

KO5: ”Mut kyllähän ne oppi tuntemaan ja tiesi sitten erityiset. Et jollakin sit joku kirkkoon 

meneminen oli kauheen iso asia et sitä piti sit vähän pidempään valmistella ja olla hänen 

kanssaan tiiviimmin siinä ja tällasia.” 

Kerho-ohjaajista oli tärkeää myös sen, että lapset kokivat aikuisen arvostavan heitä ja 

olevan kiinnostuneita heistä ja heidän elämästään. Kerho-ohjaajat osoittivat kiinnostusta 

muun muassa kyselemällä lapsen kuulumisia ja kiinnittämällä huomiota lapsen 

aikaansaannoksiin. 

KO6: ”…et niinkun tuen kaikkia et he niinkun tekevät ja et just jos joku juttu on niin saavat 

itse kertoa mulle mitä he tekevät, sillä tavalla et se on niinkun arvokasta, et aikuisen sana 

et se näyttää hienolta, et se on arvokasta minun silmissä.” 

Lapsen osallistumista kerhoon ja yhteiseen toimintaan tuettiin myös lasten vanhempien 

kanssa. Vanhempien kanssa juttelemalla kerho-ohjaajien oli mahdollista jutella lasten 

kanssa heille tutuista asioista ja saman aaltopituuden saavuttaminen oli helpompaa. 

Myös kerhokavereiden seuraa käytettiin osallistamisen menetelmänä. Kun lapsen sai 

leikkimään yhdessä jonkun kanssa, osallistuminen muihinkin puuhiin oli helpompaa. 

KO6: ”…kun vanhemmat kertoo jotakin niinkun lapsestaan, et esimerkiks huolestaan 

sanovat jotakin tai et jos viikonloppuna on jotakin niin tämmöstä. Sitten saatan lapselta 

kysellä että ootteko käyny reissussa ja näin.” 

KO5: ”…et jos joku lapsi ei lähde leikkimään vaan se jotenkin istuu ja ihmettelee tai 

tämmöstä niin kyl mä sit pyrin luomaan sellasen sijan et mä otan sille jonkun vahvan 

leikkijän kaveriks, ehkä luomaan jonkun sellasen leikin et..niin.  

 

Haasteena kävijämäärien kasvattaminen ja kerhotoiminnasta tiedottaminen 

Kerhotoimintaan liittyi kerho-ohjaajien mielestä myös haasteita. Suurimmaksi 

haasteeksi kerho-ohjaajat kokivat perheiden kiinnostuksen herättämisen seurakunnan 

toimintaan. Monet kokivat, että kerhotoimintaan osallistui lapsia ja perheitä, jotka olivat 

jo valmiiksi aktiivisia toimijoita seurakunnissa ja kaipasivat toimintaan myös 

seurakunnan vähemmän aktiivisia jäseniä. Perheiden innostaminen mukaan toimintaan 

koettiin vaikeaksi maallistuneen ajan ja lasten lisääntyneiden harrastusten määrän 
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vuoksi, jolloin seurakunnan kerhon on vaikea kilpailla yhdessä muiden harrastusten ja 

lasten vapaa-ajan kanssa.  

KO1: ”…et miten sen niinkun saa oikeesti innostuu, niitä lapsia ja niitä perheitä. Jotenki 

tuntu että ne lapset jotka kävi siinä kerhossa niin ne osallistu jo muutenkin seurakunnan 

toimintaan…ja ku miettii miten paljon lapset nykyään harrastaa, ja niillä on muutenkin jo 

niin paljon sitä omaa siinä..” 

KO5: ”Ja tämmösessä maallistuneessa ajassa jossa niinku kaikki jotenkin suoritetaan niin 

voimakkaasti ja et missä kohdalla siihen sit perheen elämään löytyy sitten se rako ja into ja 

motivaatio niinkun lasten uskonnolliseen kasvatukseen.”  

Yhdeksi haasteeksi koettiin myös uudistuminen kerhotoiminnassa. Ne ohjaajat, jotka 

olivat suunnitelleet kerhotoimintaa jo useita vuosia, kokivat haasteelliseksi keksiä uusia 

ideoita ja toimintatapoja kerhoon, jotta  toiminta pysyisi vireänä ja itselle mielekkäänä.  

KO6: ”Varmaan tällä hetkellä eniten on se että tuota kun vuosia on pyörittäny 

seurakunnan kerhoo niin ettei samoja juttuja tee. Pitää jollain tapaa uudistua..Kun helppo 

on vähän pyöritellä niitä samojakin, mut se ei ehkä itselleen anna silleen mitään.”  

Vähemmän aikaa kerhotoimintaa suunnitelleet ja ohjanneet kerho-ohjaajat toivat esiin 

yhtenä haasteena kristillisen opetuksen laadun ja määrän kerhossa. Koska suunnittelu- 

ja ohjauskokemusta ei vielä ollut takana montaa vuotta, haasteena oli hahmottaa onko 

kerhotoiminnassa tarpeeksi opetuksellista puolta, eli varsinaista kristillistä kasvatusta.  

KO3: ”Sit jotenkin se että, että tuleeko sitten tarpeeks sitä niinkun kirkollista puolta.” 

KO2: ”Et kun kun se on ortodoksinen niinkun lastenkerho että kuitenkin pikkasen enemmän 

tois sitä uskontoo mukaan, jotenkin vielä enemmän huomiois ne kirkkovuoden juhlat ja 

silleen..” 

Suurena haasteena useimmat kerho-ohjaajat mainitsivat myös kerhotoiminnan 

olemassaolosta ja toiminnasta tiedottamisen perheille. Vaikka käytössä on nykyään 

internet ja sosiaalinen media, on tieto kerhosta ja sen toiminnasta yhä vaikea saada 

perheille. Kerho-ohjaajat olivat käyttäneet tiedotuskanavina muun muassa 

uskonnonopettajia, seurakunnan lehteä, ilmoitustauluja ja tiedotuskirjeitä suoraan 

koteihin.  

KO1: ”Ja se semmonen markkinointi..että me sovittiin sillä tavalla että mä tein sen, 

semmoset pienet esitteet ja lippulaput...Mutta siltikkään niin ei siellä kyllä mitään 

yleisöryntäystä ollut 
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KO5: ”Kun miettii et oon laittanu satamiljoonaa kirjettä menemään ja sit mä oon aika 

paljon käytin uskonnonopettajia, et jaoin niiden kautta.” 

KO2: ”sekun ei voi tietää keitä sinne oikein aina tulee.” 

Kerho-ohjaajilla oli kehittämiskohtia- ja ehdotuksia kerhotoiminnalle. Kerho-ohjaajien 

yleisin mainittu kehittämiskohta kerhon kävijämäärien kasvatus. Se nähtiin tärkeäksi, 

sillä kirkko tarvitsee jäseniään ja aktiivisia seurakuntalaisia on tällä hetkellä vähän. 

Kerhon kävijämäärien kasvatus oli tärkeää niiden jatkumisen kannalta, sillä kerhoa ei 

kannata pitää, jos siellä ei ole tarpeeksi kävijöitä. Monet pohtivat, vaikuttaisiko 

esimerkiksi kerhokertojen vähentäminen tai liittäminen osaksi jumalanpalveluksia 

kerhon kävijämäärään myönteisesti. Kaksi kerho-ohjaajaa arveli, että jos kerho 

pidettäisiin harvemmin, vanhemmat toisivat sinne lapsensa, koska se ei olisi 

jokaviikkoinen meno perheen arjessa.  

KO1: ”…et oliko meillä sillo tokavuonna se kerho et se oli joka toinen viikko. Se ois 

toisaalta ehkä hyvä et se ei niinkun rasita sitä, että se ois joka viikko pitäs lähtee vaan et se 

on joka toinen viikko et se on vähän harvemmin.  

Kehittämisen perustaksi nähtiin perheiden ja yhteisön toiveiden kuunteleminen. Kerho-

ohjaajat kokivat tärkeäksi, että kehittäminen lähti perheiden esittämistä toivomuksista 

tai tarpeista. Kehittämisen nähtiin parantavan kerhotoiminnan laatua ja pitävän sen tasoa 

yllä.  

KO5: ”Et jotenkin kuulostella sitä nouseeko sieltä seurakunnan piiristä taikka 

ympäröivästä yhteiskunnasta sellasii tarpeita mitä vois olla…no kehittäminen on myös 

jotenkin et että pyritää pitämään niinkun se opetuksellinen ja toiminnallinen taso sellasena 

laadukkaana.  

KO6: ”Et jos perheiltä tulee niinku toiveita niin siihen suuntaan mennään.” 

 

Vanhemmat tyytyväisiä kerhotoimintaan 

Kerholasten vanhemmat olivat kaiken kaikkiaan tyytyväisiä  kerhotoimintaan. 

Vanhemmat olivat tyytyväisiä kerhotoiminnan sisältöön ja kerhossa annettavan 

opetuksen laatuun, etenkin kerho-ohjelmaan. Kerho koettiin hyvin suunnitelluksi ja 

paikaksi, jossa lapselle oli monipuolisesti tekemistä. 

V3: ”Mukava kerho-ohjelma, jossa on monipuolisesti kaikkea.” 
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V4:”Kerhot on hyvin suunniteltu” 

Vanhempien tyytyväisyyden kerhotoimintaan takasi lasten tyytyväisyys. Monet 

vanhemmat kertoivat olevansa tyytyväisiä, sillä lapsi odotti aina kerhoon pääsyä ja 

viihtyi kerhossa hyvin. Vanhemmat toivat esiin että lapset olivat oppineet kerhossa 

paljon uusia asioita etenkin omasta uskonnostaan.  

V1: ”Lapset ovat oppineet paljon uskonnostaan” 

V4: ”Toiminta on suunnattu hyvin lapselle, lapsilähtöistä  lapsi viihtyy hyvin” 

V11: ”Yleensä minä ja lapseni olemme tyytyväisiä kerhotoimintaan. Tyttäremme aina 

odottaa kerhopäivää” 

V13: ”Olemme tyytyväisiä.”  

 

Vanhempien kehittämisehdotukset käytännön kerhotoiminnalle liittyivät kerhon arkeen 

ja päiväjärjestykseen. Eniten ehdotettiin ulkotoiminnan lisäämistä osaksi 

kerhotoimintaa. Myös lapsen ja vanhemman yhteinen kerhokerta mainittiin 

kehittämistoiveissa useaan kertaan. 

V6: ”Myöskin lapsi/vanhempi –ilta silloin tällöin voisi olla kiva” 

V7: ”Ehkä kerholaiset voisivat ulkoilla/retkeillä enemmän?” 

V10: ”Enemmän yhteisiä tapaamisia. Vuorovaikutus on tärkeää, ja monista lasten 

vanhemmista on tullut ihan ystäviä.” 
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7 KASVATUSYHTEISTYÖ OSANA KERHOTOIMINTAA 
 

 

Kolmantena tutkimuskysymyksenä halusin selvittää millaisia kokemuksia kerho-

ohjaajilla ja kerholasten vanhemmilla on kasvatusyhteistyöstä kerhotoiminnan osalta. 

Kasvatusyhteistyötä tarkastelen käytännön yhteistyön sekä haasteiden ja 

kehittämiskohtien näkökulmasta.  

 

7.1 Kasvatusyhteistyön käynnistäminen lähtee kerho-ohjaajasta 

 

Kasvatusyhteistyön käynnistäminen lähti pääsääntöisesti kerho-ohjaajasta. Kerho-

ohjaajat kertoivat tärkeimmiksi motiiveikseen kasvatusyhteistyölle lapsen koko perheen 

osallistamisen seurakuntaan ja ortodoksiseen uskontoon sekä kasvatuskumppanuuden. 

Kerho-ohjaajat näkivät lapsen perheen kiinnikkeenä seurakuntaan ja väylänä saada 

yhteys vanhempiin. Toiveena oli, että kerhotoiminnan kautta sekä lapselle että lapsen 

perheelle heräisi kiinnostus osallistua aktiivisemmin seurakunnan toimintaan ja 

esimerkiksi jumalanpalveluksiin. Toinen tärkeä kasvatusyhteistyön motiivi oli 

kasvatuskumppanuuden luominen kerho-ohjaajan ja vanhempien välille. Kerho-ohjaajat 

kokivat, että heidän tehtävänsä on tukea perhettä kasvatustyössä kerhotoiminnan avulla.  

KO1: ”…Jos sillä sais houkuteltua että vanhemmat tulis kirkkoon ja lapset vois kuitenkin 

ottaa mukaan eikä tarvii miettiä jaksaako ne olla siellä koko aikaa vai ei…”  

KO5: ”Jos niitä sais vielä enemmän aktivoitua jollakin tavalla niinkun mukaan siihen 

seurakunnalliseen toimintaan, muutenkin. Et se lapsi ois  niinkun joku linkki.” 
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KO5: ”Kyllä se varmaan aika lailla niinkun täältäpäin lähtevää se yhteistyön 

rakentuminen oli.”  

 

Kasvatusyhteistyölle oli ominaista siis kerho-ohjaajalähtöisyys. Toinen 

kasvatusyhteistyön rakentumiselle ominainen piirre oli lapsilähtöisyys. 

Kasvatusyhteistyön rakentuminen lähti liikkelle siitä, että sekä lapsen vanhemmat että 

kerho-ohjaaja halusivat lapsen parasta ja halusivat työskennellä sen hyväksi. 

Kasvatusyhteistyön avulla pyrittiin parantamaan entisestään lapsen hyvinvointia ja 

viihtyvyyttä kerhossa, jotta lapsella olisi siellä mahdollisimman hyvä olla. Kerho-

ohjaajat näkivät kerholasten vanhempia harvakseltaan ja lyhyitä ajanjaksoja kerrallaan, 

tutustuminen ja yhteistyön rakentuminen oli hidasta ja pääasiassa tarvekohtaista.  

KO2: ”Onhan se yhteistyö vähän sellasta, sellasta tapauskohtaista..” 

KO1: ”Lapset jäi osa sillai ehkä vähän vieraammiks, et ei tullu niin tutuiks eikä niihin 

perheisiinkään niin päässy.. ja sitten osallahan oli että ne vähän niinkun vuorotteli ne 

perheiden vanhemmat sitten niitä kuljetuksia että eihän niitä kaikkien lasten vanhempia 

nähnykkään ihan joka kerta sitten…”  

KO3: ”Noo lähinnä se on sitä että vanhemmat tuo tohon lapsen ja sitten tota hakee pois.” 

Harvat tapaamiset olivat tyypillistä kasvatusyhteistyölle mutta samalla myös suuri 

haaste sekä kerho-ohjaajien että kerholasten vanhempien mielestä. Harvojen 

tapaamisten johdosta kerho-ohjaalla kesti pitkään tutustua vanhempiin ja sitä kautta 

myös koko perheen elämäntilanteeseen. 

Kerho-ohjaajien mielestä hyviä keinoja kasvatusyhteistyön toteuttamiselle  olivat 

avoimuus, maltillinen kristillisyyden esiintuominen, oma asenne sekä sujuva tiedotus.  

Kerho-ohjaajat kokivat että avoimuus kerhon sisällön ja toiminnan suhteen edisti 

luottamusta vanhempien ja kerho-ohjaajan välillä. Myös se koettiin tärkeänä, ettei 

kristillisiä arvoja oteta  liian tiukaksi toimintaperiaatteeksi eikä tuoda niitä  liikaa esiin 

kerhotoiminnassa, sillä jotkut vanhemmat voivat kokea sen epämiellyttävänä tai 

luotaantyöntävänä.  

KO5: ”Avoimuus ja jollakin tavalla siinä et just kun kerrotaan, et suunnitelmat ovat 

julkisia ja auki ja kerrotaan ja tota ja aina pyrin joka ikiseltä kerralta kaikille kertomaan 

että tänään on tehtyä tämmöstä ja tämmösiä asioita…”  
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KO6: ”No joo yks  tärkee minusta on se että tosiaan että en lähde mihinkään 

superortodoksi –linjaan. Siinä mielessä että tiedän että tuota toinen vanhemmista ei ole 

ortodoksi ja että ei perhe ei ole mitään superaktiivisia kirkossakävijöitä ole tai 

yleensäkkään edes kirkossa käy niin tota musta on tärkeetä se että ei tota sitten 

hirmu…hirmu niinku hienosti (naurahtaa)”  

KO1: ”Se on musta aika tärkeetä että se ei oo mikään jeesustelukerho, näin ehkä kauniisti 

sanottuna”  

Kerho-ohjaajat kokivat, että oma asenne vaikutti merkittävästi kasvatusyhteistön 

rakentumisessa. Kun oma asenne oli vastaanottavainen ja kunnioittava sekä 

suhtautuminen lapsiin ja perheisiin luontevaa ja kiinnostunutta,  perheiden kynnys 

osallistua toimintaan oli matala ja kasvatusyhteistyön sujuminen helpompaa. Tärkeä 

tekijä oli myös kerhon ja lapsen kodin välinen riittävä tiedottaminen.  

KO1:” No ainaki se että on niinkun selkeesti niinkun tiedossa vanhemmilla mitä tapahtuu, 

missä ollaan ja monenko aikaan pitää olla ja jos on välineistöö tarvii ottaa mukaan…Kun 

tiedottaminen toimi niin kyllä se sitten kaikki muukin toimi” 

KO5: ”Ihan siis semmonen kunnioittava asenne ja mielenkiinto osoittaa paitsi sitä  lasta 

kohtaan mutta koko perhettä kohtaan ja pitää sitä kynnystä todellakin matalana..” 

KO2: ”Sellanen ystävällinen asenne on hirveen tärkee” 

Vanhempien ja kerho-ohjaajien kohtaamiset tapahtuivat pääasiassa lasten tuonti- ja 

hakutilanteissa. Tuontitilanteissa kerho-ohjaaja ja vanhemmat keskustelivat  siitä, 

millainen päivä lapsella oli ollut ennen kerhoa ja mahdollisesti myös perheen 

kuulumisia, jos jotain erikoisempaa tarvetta oli. Hakutilanteissa kerho-ohjaaja kertoi 

vanhemmille, mitä kerhossa oli tehty ja miten lapsen kerhokerta oli sujunut. 

Hakutilanteissa usein myös muistutettiin seuraavan kerran ohjelmasta ja muista 

mahdollisista kerhotoimintaan liittyvistä asioista, kuten retkistä tai tuotavista tavaroista, 

jota kerhossa saattettiin tarvita. Kaikki kerho-ohjaajat pyrkivät jokaisessa tuonti- ja 

hakutilanteessa vaihtamaan kuulumisia kaikkien vanhempien kanssa. 

KO4: ”Et lähinnä se on ne tuonti- ja hakutilanteet jossa vaihdetaan kuulumiset ja mitä 

kerhossa on ollu.” 

KO5: ”…sitten saattelin lapset taas vanhempien luokse ja vaihdoin muutaman sanan miten 

se kerhokerta meni.” 
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Tuonti- ja hakutilanteiden ohella tärkeä kasvatusyhteistyön muoto kerho-ohjaajien ja 

vanhempien välillä oli kerhotoiminnan sisällöstä ja mahdollisista muutoksista 

tiedottaminen. Kerho-ohjaajat käyttivät tiedottamiseen suullisen muistutuksen lisäksi 

erilaisia muistutusviestejä ja tulostettua kerho-ohjelmaa, jotka kulkivat joko lasten 

mukana koteihin tai ojennettiin suoraan vanhemmille hakutilanteessa. Muistutusviestejä 

käytettiin esimerkiksi jos kerhossa oli tiedossa jotakin erikoisohjelmaa.  

KO3: ” tai  jos on jotain, joku semmonen erikoiskerta niin sitten informoin heitä tietysti 

siitä…et silleen ihan sanomalla kun on näin vähän näitä kuitenkin näitä lapsia niin tai 

sitten jonkun pienen lappusen teen siitä.” 

KO1: ”Ja sit tosiaan aina muistuttelua siitä että vaikka ens viikolla ei olekaan vaan sitten 

meillä on sunnuntaina liturgian yhteydessä ja tervetuloa ja sillä tavalla..”  

Muita tiedottamisen keinoja keinoja olivat sähköpostit ja tekstiviestit. Sekä kerho-

ohjaajat että kerholasten vanhemmat tiedottivat tekstiviestein ja sähköpostein 

mahdollisista sairastumisista ja peruutuksista tai muista kerhotoimintaan vaikuttavista 

asioista, kuten kuljetuksista.  

KO6: ”Joo tekstiviestiä, sähköpostia, facebookissa laittavat ne äidit jotka on facebook-

kavereita. Kaikki linjat on auki” 

KO4: ”Niin ne tekstiviestit on se viestintäkeino ja joskus sähköposti. Et just jos ei ookkaan 

kerhoo niin sitten laitan viestin.” 

Kerho-ohjaajien yhteistyö  kerholasten vanhempien kanssa näytti olevan vähäistä 

kerhotoiminnan suunnitteluvaiheessa. Kolme kerho-ohjaajaa oli kysynyt vanhempien 

toiveita kerhotoiminnan sisällöstä. Kuitenkin oli harvinaista, että vanhemmat kertoivat 

itse mielipiteitään tai toiveita kerhoon liittyen. Kerho-ohjaajilla oli hyvin erilaisia 

kokemuksia vanhempien osallistumisinnokkuudesta kerhotoimintaan kun sitä kerho-

ohjaajan aloitteesta ehdotettiin.  

KO1: ”Ei tullu toiveita enkä sillä tavalla varmaan kysynykkään” 

KO4: ”Et ei siinä suunnitteluvaiheessa etenkään tuu hirveesti niiltä vanhemmilta kysyttyä 

mitään.. Ja sit miusta ois hirveen ihan tehä joku retki jonnekkin ja joku käynti jossain ja 

oon sit sitä välillä ehdotellutkin niille vanhemmillekkin mut ei oo silleen hirveemmin 

vastakaikua vanhemmilta tullu, et ne on sit jääny..”  
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KO5: ”Niin kyl mä sit sinnekkin sain niitä joitakuita vanhempiea tai sit auttamaan…tosi 

hienoja ystävyyssuhteita solmittiin ja he oli kuitenkin kauheen ihanasti tyytyväisiä asiaan 

mitä tehtiin”  

Kehittäminen tarkoitti kerho-ohjaajien mielestä yhteistyön monipuolistamista. Eniten 

mainittuja kehittämisideoita olivat palautteen kerääminen vanhemmilta kerhovuoden 

lopuksi sekä aloituskeskustelut vanhempien kanssa. Vain yksi haastateltava oli pyytänyt 

aiemmin vanhemmilta palautetta kerhotoiminnasta. Kerho-ohjaajat kokivat, että 

palautteesta voisi olla apua niin yhteistyön kuin konkreettisen kerhotoiminnankin 

kehittämiseen. Kerho-ohjaajat eivät tähän mennessä olleet keränneet palautetta, sillä he  

kokivat lapsen joka kertaisen kerhoon tulemisen riittäväksi palautteeksi. Vanhemmat 

antoivat myös joskus suullista palautetta kerhosta. 

KO2: ”Mutta siis lähinnä suullisesti tulee ja se on sitä et vanhempi ovensuussa sanoo että 

kyllä lapsi tulee tänne hirveen mielellään aina tai että kiitos kivasta kerhosyksystä. Ja 

onhan sekin palaute et ne lapset tulee sinne uudestaan..” 

KO5: ”Mitään kirjallisia palautteita en kyllä varmaan koskaan keränny mutta...no ne 

sanoivat suoraan jos olivat tyytyväisiä..Ei no sit mä aina ajattelin että aina kun ne tulee 

uudestaan ja uudestaan ne lapset seuraavanakin syksynä niin kyllähän se oli mun mielestä 

et siitä piti tulkita se että jokuhan siinä asiassa on hyvin.”  

KO1: ”Ei sieltä nyt kauheesti tullu sitä palautetta, että..Tietysti tulee sitä kautta että miten 

aktiivisesti lapsi haluaa käydä siellä, kyllähän se on niinkun paras palaute, että jos siellä 

on kivaa niin kyllähän se lapsi siellä käy ja vanhemmat yleensä siinä vaiheessa sano että 

kun tykkää tulla tänne ja muuta..”  

Kerho-ohjaajien mielestä hyvä kehittämisidea kerhotoiminnalle oli aloituskeskustelu 

yhdessä kerholapsen vanhempien kanssa. Haastatelluista kerho-ohjaajista kaksi oli 

käynyt aloituskeskusteluja vanhempien kanssa, ja silloinkin vain jos kyseessä oli lapsi, 

jolla oli erityistarpeita. Yksi kerho-ohjaaja oli käyttänyt aloituskeskustelun sijaan 

esitietolomaketta, johon vanhempien piti täyttää tiedot lapsen mahdollisista sairauksista, 

allergioista ja muista kerhotoiminnassa huomioitavista asioista. Kerho-ohjaajat kokivat, 

että aloituskeskustelun avulla saisi paremman pohjan lapseen tutustumiseen 

kerhovuoden alussa.  

KO6: ”Voishan se olla muuten että ois joku alotuskeskustelu kun alottaa uus lapsi. 

Helpottais omaa työtä kun tietäis vähän paremmin että mitä sille lapselle kuuluu ja 

perheelle.. Tietäis mitä sille lapselle kuuluu, ei tarviis kaikkea itse päätellä ja sais kaikki 

oleelliset tiedot siitä lapsesta”  
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KO2: ”Ehkä sellanen että just kun kerho alkaa niin ois joku ees sellanen pieni hetki 

vanhempien kanssa, tiiätkö silleen että sais tietää jotakin muutaki siitä lapsesta ku että se 

on allerginen pähkinöille..Et jotakin semmosta pohjaa kun lähtee niihin lapsiin 

tutustumaan. Et oisko sit sellanen lyhyt aloituskeskustelu?” 

KO1: ”Ehkä just tommoset yhteiset kerrat sillon tällön vois olla hyvä juttu..”  

Kerho-ohjaajat halusivat kehittää kerhotoimintaa siihen suuntaan, että lapsen kautta 

lapsen koko perhe saataisiin käymään useammin kirkossa ja osallistumaan seurakunnan 

järjestämiin tapahtumiin. Konkreettisia ehdotuksia vanhempien mukaan saamiseksi 

olivat kerhossa järjestettävä vanhempi-lapsi kerta sekä kerhon ajankohdan järjestäminen 

siten, että se olisi jumalanpalveluksen kanssa samaan aikaan.  

KO1: ”vois olla toimivampi se et sit on niinkun siinä vaikka kerran kuussa ja jotenkin 

harvakseltaan sen kirkon normaalin toiminnan, sen liturgian tai jonkun muun  yhteydessä 

sitten jos on mahdollista sellainen kerho.” 

KO6: ”…että jos niinkun löytyis keinoja innostaa sit niitä perheitä kirkossa käymään” 

KO3:”Meillä oli joskus tossa pari  vuotta sitten oli ystävänpäivänä sellanen vanhempi-

lapsi-kerta ja tota..se oli silleen hyvä kerta et niinku ne pääs ne vanhemmatkin niinkun 

mukaan..”  

 

 

 

 

  



60 
 

 

7.2 Vanhempien kokemukset kasvatusyhteistyöstä myönteisiä 

 

 

Vanhemmilla oli pääosin myönteisiä kokemuksia kasvatusyhteistyöstä kerho-ohjaajan 

kanssa. Yhteistyötä kerho-ohjaajan kanssa luonnehdittiin sujuvaksi ja toimivaksi ja 

lähes kaikki vanhemmat kokivat saavansa tarpeeksi kerho-ohjaajan aikaa.  

Hakutilanteiden sekä kotiin toimitetun kerho-ohjelman lisäksi ohjaajan kanssa pidettiin 

yhteyttä erityisesti tekstiviestitse, joiden kautta ilmoitettiin muun muuassa lapsen 

sairastumisesta. tietoa lapsensa asioista ja kerhotoiminnan sisällöstä. Yhteistyön 

sujuvuutta edistivät vanhempien mielestä etenkin monipuoliset yhteydenpitokeinot 

kerho-ohjaajan kanssa.  

V1: ”Tekstiviestit ohjaajan kesken tiedotuksissa toimivat hyvin” 

V4: ”Kuulumiset ja kommentit tulee vaihdettua yleensä lapsen tuonti- ja hakutilanteissa” 

Kasvatusyhteistyötä kerho-ohjaajan kanssa edistivät vanhempien mukaan tapaamiset 

kerho-ohjaajan kanssa. Tapaamiset kerho-ohjaajan kanssa koostuivat pääasiassa tuonti- 

ja hakutilanteista, joissa vaihdettiin lapsen kuulumiset ja kerrattiin kuinka lapsen 

kerhokerta oli sujunut. Suurin osa vanhemmista koki, että tapaamisten määrä oli 

riittävä. 

V9: ”Luontevia ja rauhallisia kohtaamisia ohjaajan kanssa, kohtaamiset luovat mukavan 

luottamuksellisen ilmapiirin koko toiminnalle.” 

V2: ”En koe tarvetta lisätapaamisille, niitä on sit päiväkodissa.” 

V4: ”Ohjaaja on pätevä ja helposti lähestyttävä.” 

V11: ”Koska itse vien ja haen lastani, meillä on aina pieni keskustelu päivän kuulumisesta, 

lapsen käyttäytymisestä ja muista asioistakin” 

Vähäisistä tapaamisista huolimatta vanhemmat kokivat tulevansa kuulluiksi 

kerhotoimintaan liittyvissä asioissa. Puolet vanhemmista kertoi, että heidän 

mielipidettään oli kysytty kerhon toimintaan ja sisältöön liittyvissä asioissa. 

Mielipidettä oli kysytty muun muassa kerho-ohjelmasta, kerhon ajankohdasta sekä 

lapsen viihtymisestä kerhossa. Vanhempien mielestä yhteistyö oli vähäistä, mutta 
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riittävää; tuonti- ja hakutilanteissa sai kaikki tarpeelliset tiedot.  Vanhemmat olivat 

myös sitä mieltä, että lisätietoja ja tapaamisia olisi mahdollista antaa ja järjestää, jos 

niitä pyytäisi. 

V3: ”Joskus on kysytty onko toiveita ohjelmaan tai tietyn ohjelman aikataulun suhteen. 

Kasvatusyhteistyö on melko vähäistä, ohjaajaa ei näe paljon sillä kerho on harvoin ja 

välillä toinen vanhempi hoitaa kuljetukset.”  

V12: ”Ohjaajat kysyvät onko kerhossa mielenkiintoista ja onko kerhoaika sopiva” 

V4: ”Viikottaiset tapaamiset ovat usein melko lyhyitä, mutta niistä saa tarvittavat tiedot. 

Aina voi kysyä jos jokin askarruttaa mieltä, joten en koe lisäyhteistyölle tarvetta kiireisen 

arjen keskellä.” 

V8: ”Mielipidettä on kysytty toivotuista aktiviteeteista, koko kauden kerhotoiminnan 

sisältötoiveita.” 

 

Vanhemmat kokivat kerhossa tapahtuvan kasvatusyhteistyön sujuvan hyvin, sillä kerho-

ohjaajan kanssa oli helppo tehdä yhteistyötä. Vanhemmat olivat kerho-ohjaajien 

toimintaan hyvin tyytyväisiä, koska kokivat kerho-ohjaajat helposti lähestyttäviksi ja 

päteviksi työssään. Kerho-ohjaajien arvopohja myös vastasi hyvin vanhempien 

arvopohjaa, mikä helpotti yhteistyötä.  

V9: ”Hyvin mutkatonta ja arvopohjaltaan yhteneväistä yhteistyötä” 

V11: ”Työ kerho-ohjaajan kanssa on ollut helppoa ja miellyttävää” 

V4: ”Kerhot on hyvin suunniteltu ja ohjaaja on pätevä ja helpostilähestyttävä” 

 

Haasteeksi kasvatusyhteistyön toteutumiselle vanhemmat mainitsivat usein arjen 

kiireen. Vanhemmat kokivat arjen kiireen rajoittavan tapaamisia ja kuulumisten vaihtoa 

ohjaajan kanssa. Kiireen vuoksi vanhempi ei ehtinyt aina itse tuonti- ja hakutilanteisiin 

vaan toinen vanhempi hoiti asiat. Tällöin kerho-ohjaajaa tapasi vielä harvemmin kuin 

normaalisti.  

V7: ”Mahdollisuuksia lisäyhteistyöhön, muihin vanhempiin tutustumiseen yms on, mutta 

vaativan arjen takia käytännössä itsellä ei ole resursseja juurikaan enempään” 
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V9: ”Oma kiire haitannut lähinnä tuontien ajoitusta, mutta se ei todellakaan johdu itse 

kerhotoiminnasta”  

Myös kerhon ajankohta oli haaste useille vanhemmille. Toisten mielestä kerho oli 

perheen menoihin nähden liian aikaisin, toisten mielestä liian myöhään. Joillakin 

vanhemmilla kerhon ajankohdan sopimattomuus ja kiire lyhensivät tuonti- ja 

hakutilanteita ja siten myös aikaa kerho-ohjaajan kanssa keskusteluun. 

V6: ”Vähän haasteellinen on meidän perheelle ajankohta. Hieman myöhempi kerhon 

alkamisajankohta olisi hyvä” 

V7: ”Kerhon ajankohta hieman hankala, onneksi kuljetus järjestyi sujuvasti 

päivähoitopaikasta. Ehkä iltapäiväryhmä sopisi ajallisesti paremmin.”  

V3: ”Haasteellista on joskus töiden jälkeen lähteä viemään/hakemaan lasta kerhosta” 

Vanhemmilla oli kehittämisehdotuksia kasvatusyhteistyölle; lisätapaamiset kerho-

ohjaajan kanssa sekä vielä tarkempi tiedotus kerho-ohjelman sisällöstä. Useat 

vanhemmat olivat sitä mieltä, että  olisi hyvä järjestää yksi tai kaksi henkilökohtaista 

tapaamista kerho-ohjaajan kanssa kerhovuoden aikana. Tapaamisissa kerho-ohjaaja ja 

vanhempi voisivat keskustella lapsen asioista ja kerhon sujumisesta sekä mahdollisista 

kysymyksistä, mitä vanhemmilla kerhoon liittyen on mielessä.  

V12: ”Minä ehdotan, että olisi keskustelu kerran puolessa vuodessa” 

V10: ”Enemmän yhteisiä tapaamisia, vuorovaikutus on tärkeää” 

V7: ”En tapaa ohjaajia säännöllisesti. Varmaankin jokin ”kasvatuskeskustelu” olisi 

paikallaan esim kerran-kaksi vuodessa.” 

 Toinen vanhempien usein mainittu kehittämisehdotus kasvatusyhteistyölle oli tarkempi 

tiedottaminen kerhotoiminnan sisällöstä. Vanhemmat toivoivat, että kerho-ohjaaja 

kertoisi tarkemmin, mitä milläkin kerhokerralla on opetettu ja tehty.  

V6: ”Lisäinfoa olisi mukava saada esim. kerhokertojen sisällöstä, mitä tehdään?” 

V3: ”Ehkä tulostettu versio kerho-ohjelmasta sisältöineen kotiin?” 
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8 POHDINTA 

 

 

Tutkimuksen tehtävä oli selvittää, millaista on ortodoksisten seurakuntien lapsille 

suunnattu kerhotoiminta ja millaista yhteistyötä kerho-ohjaaja ja vanhemmat tekevät 

kerhotoiminnan tiimoilta. Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että kerhotoiminta ja 

kasvatusyhteistyö näyttäisi olevan melko samankaltaista kaikissa tutkimuksiin 

osallistuneissa seurakunnissa. Pohdin seuraavaksi tutkimukseni keskeisimpiä tuloksia 

teoriaan peilaten. Lopuksi tarkastelen tutkimuksen luotettavuutta ja eettisyyttä sekä 

soveltamis- ja jatkotutkimusmahdollisuuksia. 

 

 

8.1 Kerhotoiminta kristillisenä kasvattajana ja kohtaamispaikkana 

 

 

Tutkimukseeni osallistuneet kerho-ohjaajat kuvailivat kerhotoiminnan suunnittelua 

prosessiksi, johon vaikuttivat olennaisesti lapsiryhmä, kristilliset arvot, kirkkovuoden 

kulku sekä fyysinen kerhotila. Tulokset ovat yhteneväisiä Laineen (2012) Kymen 

alueen seurakuntien kristillistä kasvatusta käsittelevän tutkimuksen kanssa, joka mukaan 

seurakuntien lapsille suunnattua toimintaa ohjaavat kristilliset arvot, juhlat sekä tapojen 

omaksuminen (Laine 2012, 48–49).  Kaikissa tutkimukseen osallistuvissa seurakunnissa 
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suunnittelu- ja kerhokäytännöt olivat hyvin samankaltaisia ja vastasivat Juntusen ja 

Timosen (2012) laatimaa kerho-ohjaajan eväsreppu –ohjekirjan mallia ortodoksisten 

seurakuntien kerhotoiminnan järjestämisestä ja käytännöistä (2012, 2–6). Kaikki kerhot 

noudattivat samankaltaista päiväjärjestystä; kerhot alkoivat poikkeuksetta yhteisellä 

alkuhartaudella, jonka jälkeen siirryttiin päivän opetettavaan teemaan sekä yhteisiin 

aktiviteetteihin. Useissa kerhoissa ohjelmaan kuului myös eväshetki tai yhteistä 

ulkoilua. Kerhotoiminnan opetuksellisessa sisällössä painottuivat kaikissa tutkimukseen 

osallistuneissa kerhoissa ortodoksinen usko sekä siihen liittyvät tavat ja juhlat ja niihin 

liittyvät askartelut, pelit ja leikit. Kerhoissa annettu opetus vastasi hyvin Pyhä Melu –

varhaiskasvatussuunnitelman (Okulov 2011) sisältöjä. 

Kerhotoiminta oli hyvin lapsilähtöistä. Kaikki haastatellut kerho-ohjaat painottivat 

lapsiryhmän tuntemista ja lasten toiveiden huomioimista kerhotoiminnassa. Koska 

lapsiryhmät olivat melko pieniä, kokivat kerho-ohjaajat lapsiin tutustumisen helpoksi. 

Tämä helpotti myös yksittäisen lapsen tukemista ja huomioimista kerhotoiminnassa. 

Kerho-ohjaajat pyrkivät rakentamaan kerhotoiminnan lasten tieto- ja taitotasoa 

vastaavaksi, mutta myös tarjoamaan mahdollisuuden oppia uusia tietoja ja taitoja. 

Lapsilähtöisyys on muun muassa Ubanin (2010) mukaan kirkon antaman kristillisen 

kasvatuksen tärkein lähtökohta (Ubani 2010, 39). 

Kerhotoiminta vastasi hyvin vanhempien odotuksia. Vanhemmilla oli kolmenlaisia 

motiiveja tuoda lapsi ortodoksisen seurakunnan kerhoon; sosiaalisia,- uskonnollisia,- ja 

kulttuurisia motiiveja. Vanhemmat toivoivat lasten saavan kerhossa uusia samanikäisiä 

kavereita sekä oppivan toimimaan erilaisissa ryhmissä. Vanhemmat halusivat myös, että 

lapsi oppisi omasta uskonnostaan sekä siihen liittyvistä juhlista ja tavoista sekä saisi 

mielekästä tekemistä ja virikkeitä päiväänsä. Joillekin vanhemmille oli hyvin tärkeää, 

että lapsi saisi puhua kerhossa omaa äidinkieltään, joka oli muu kuin suomi sekä saisi 

viettää aikaa samaan kieliryhmään kuuluvien lasten kanssa. Vanhempien motiiveja ja 

odotuksia tarkastellessa on huomioitava, että perheen tilanne vaikuttaa vanhempien 

motiiveihin ja odotuksiin kerhotoimintaa kohtaan. Jos lapsi on päivähoidossa päivät,voi 

seurakunnan kerhotoiminta olla perheelle enemmän ”harrastus”, jossa lapsen toivotaan 

oppivan uskontoon liittyvistä asioista, jotka päivähoidosta mahdollisesti puuttuvat. 

Kotihoidossa olevien lasten vanhempien kerhotoimintaan liittyvät odotukset ja motiivit 

saattavat olla enemmän painottuneita sosiaalisiin ja kulttuurisiin asioihin, sillä 
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vanhemmat saattavat kokea kotihoidossa olevan lapsen tarvitsevan sosiaalisia 

kontakteja ja samaan ikä- ja kieliryhmään kuuluvien lasten seuraa.   

Tulosten perusteella voi sanoa, että ortodoksisten seurakuntien kerhotoiminnan puitteet 

ovat kunnossa; kerhoissa noudatetaan kristillisen kasvatuksen periaatteita ja julkisten 

asiakirjojen määritelmien mukaisia rutiineja ja päiväjärjestystä sekä opetuksellisia 

sisältöjä.  On kuitenkin huomioitava, että kirkon omalla valtakunnallisella 

varhaiskasvatussuunnitelmalla ei ollut merkittävää asemaa kerho-ohjaajien 

suunnittelutyössä. Vain kaksi haastateltua kerho-ohjaajaa käytti kirkon 

varhaiskasvatussuunnitelmaa suunnittelutyönsä tukena. Muut haastatellut kerho-ohjaajat 

kokivat, että tarvetta asiakirjaan perehtymiselle ei ollut, sillä he käyttivät omaa aiempaa 

työkokemustaan suunnittelutyönsä tukena. Kaikki kuitenkin myönsivät, että asiakirja 

voisi tukea hyvin kerho-ohjaustyötä, etenkin kerhojen opetuksellista osuutta 

suunnitellessa. Pyhä Melu –varhaiskasvatussuunnitelma ei ollut myöskään kerholasten 

vanhemmille tuttu; kolme vanhempaa oli kuullut asiakirjasta ja tunsi sen sisällön. Kuusi 

vanhempaa oli kuullut asiakirjan olemassaolosta mutta ei tuntenut lainkaan sen sisältöä. 

Neljä vanhempaa ei ollut kuullut asiakirjasta lainkaan. Tulos on mielestäni yllättävä, 

sillä kerho-ohjaajan tehtävä on saattaa vanhemmille tiedoksi, mihin kerhotoiminta 

perustuu. Tulos on myös huolestuttava, sillä esimerkiksi Leinon (2006) mukaan 

konkreettiset kasvatussuunnitelmat ja niistä keskustelu lisäävät vanhempien osallisuutta 

kasvatusyhteistyössä ja vahvistavat kasvatuskumppanuutta (Leino 2006, 29).  

Pyhä Melu –varhaiskasvatussuunnitelmaa ei ole hyödynnetty kirkkokunnan piirissä 

samalla tavalla kuin esimerkiksi suomalaisessa päivähoidossa on hyödynnetty 

valtakunnallista varhaiskasvatussuunnitelmaa(2005) tai evankelis-luterilainen kirkko 

omaa ”Lapsi on osallinen” –varhaiskasvatussuunnitelmaansa. Valtakunnallisen 

varhaiskasvatussuunnitelman pohjalta laaditaan kunta- ja yksikkökohtaiset 

varhaiskasvatussuunnitelmat, johon myös kirkon varhaiskasvatussuunnitelman olisi 

syytä pyrkiä, jotta se saataisiin integroitua osaksi kirkon varhaiskasvatusta pysyvästi. 

Etenkin yksikkökohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien laadinta Pyhä Melu –

varhaiskasvatussuunnitelman pohjalta olisi hyödyllistä. Grundyn (1987) mukaan 

yksikkökohtaisia varhaiskasvatussuunnitelmia voidaan rakentaa teknisesti, praktisesti 

tai emansipatorisesti. Emansipatorisesti laadittavassa varhaiskasvatussuunnitelmassa 

pyritään jatkuvasti kyseenalaistamaan, kehittämään ja kriittisesti arvioimaan työn 

vaiheita ja lopputulosta, joka pitää suunnitelman ajantasaisena. (Grundy 1987, 104–
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105.) Pyhä Melu –varhaiskasvatussuunnitelmaa olisi hyvä tarkastella emansipatorisesti 

niin valtakunnallisella, kuin yksikkötasollakin, sillä vain perehtymisen, jatkuvan 

kehittämisen ja kyseenalaistamisen avulla se saadaan integroitua osaksi seurakuntien 

varhaiskasvatustoiminnan suunnittelua ja toteutusta. Tätä tukevat myös päiväkodeissa ja 

eri oppilaitoksissa tehdyt tutkimukset, joista käy ilmi, että jos opetussuunnitelmia ei ole 

sisäistetty tai niissä on osia, joita opettaja ei hyväksy, niitä ei myöskään käytetä työn 

tukena (Hätönen 2000, 26–28, Kansanen 1995, 11).  

Tutkimustuloksista kävi ilmi, että kaksi kerho-ohjaajaa kuudesta oli käyttänyt 

varhaiskasvatussuunnitelmaa osana suunnittelutyötään. Useat tutkimukseen 

osallistuneet kerho-ohjaajat kokivat, että eivät tarvinneet työnsä tueksi 

varhaiskasvatussuunnitelmaa, sillä heillä oli työkokemusta erilaisista kerhoista sekä 

lasten kanssa työskentelystä, jonka he katsoivat tukevan suunnittelutyötään tarpeeksi. 

Toinen syy siihen, etteivät kirkon varhaiskasvatustyöntekijät käytä Pyhä Melu –

varhaiskasvatussuunnitelmaa osana työtään voi olla se, että työtä tehdään pääasiallisesti 

vapaaehtoisvoimin. Koska monilla vapaaehtoisilla ei ole koulutusta, he voivat kokea 

varhaiskasvatussuunnitelman hyödyntämisen ja käytön hankalaksi. Lisäksi 

kerhotoiminnan toteuttaminen vapaaehtoisena voidaan kokea myös eräänlaisena 

harrastuksena, jonka vuoksi työhön ei välttämättä nähdä kuuluvan virallisiin 

asiakirjoihin perehtymistä.  

Kerho-ohjaajien ja kerholasten vanhempien välinen yhteistyö oli yksi tutkimukseni 

keskeinen teema. Tuloksista kävi ilmi, että kerho-ohjaajat ja kerholasten vanhemmat 

kokivat kasvatusyhteistyön toimivaa. Kasvatusyhteistyö oli pääasiassa kerho-

ohjaajalähtöistä ja keskittyi lasten tuonti- ja hakutilanteisiin. Tulos on yhteneväinen 

Lehtipään (2007, 5) ja Kekkosen (2012, 22) tutkimusten kanssa, joiden mukaan 

päiväkodissa kasvatuskumppanuussuhdetta lähdetään rakentamaan yleensä 

päivähoitohenkilökunnan aloitteesta. Tuonti- ja hakutilanteissa kerho-ohjaaja ja 

vanhemmat kävivät läpi miten lapsen kerhokerta oli sujunut ja mitä kerhossa oli 

kullakin kertaa tehty. Vanhemmat puolestaan kertoivat kohtaamisten aikana lapsen 

kotikuulumisista ja muista mahdollisista asioista, joista kerho-ohjaajan olisi hyvä tietää. 

Tulokset ovat verrannollisia päivähoitoon, jossa vanhempien ja päivähoitohenkilöstön 

väliset kohtaamiset tapahtuvat niin ikään pääasiallisesti tuonti- ja hakutilanteissa 

(Kekkonen 2012, 59).  
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Tuonti- ja hakutilanteiden lisäksi kerho-ohjaajat ja vanhemmat pitivät yhteyttä myös 

sähköposteilla ja tekstiviesteillä. Niiden kautta ilmoitettiin lasten sairastumisista tai 

muista mahdollisista kerhoon saapumisen esteistä, muutoksista kerho-ohjelmissa tai 

aikatauluissa sekä kerhoon mahdollisesti tuotavista tarvikkeista. Kerho-ohjaajat kokivat 

tärkeäksi, että kynnys lähestyä heitä olisi vanhemmille mahdollisimman matala, joten 

kaikki viestintälinjat pyrittiin pitämään avoimina. Tässä yhteydessä pohdin niin sanotun 

”kasvottoman viestinnän” merkitystä kasvatusyhteistyöhön. On hienoa, että kerho-

ohjaajat ja vanhemmat tavoittavat toisensa useaa eri väylää pitkin, mutta toisaalta 

tekstiviestit ja sähköpostit vähentävät vähäisten kohtaamisten tarvetta. 

Kasvatuskumppanuuden muodostumisen kannalta olisi tärkeää, että kerho-ohjaajat ja 

lasten vanhemmat keskustelisivat säännöllisesti luottamus rakentuu yhteisen dialogin ja 

tapaamisten kautta (Lehtipää 2007, 3–4). 

Kasvatuskumppanuuden muodostumisen keskeinen elementti on luottamus. Kaskela ja 

Kekkonen (2012) toteavat, että luottamuksen syntyyn vaikuttaa merkittävästi se, kuinka 

vanhemmat kokevat ammattikasvattajan suhtautuvan heidän lapseensa ja millaista 

kohtelua lapsi ammattikasvattajalta saa (Kaskela & Kekkonen 2012, 36). Tutkimukseen 

osallistuneilla kerho-ohjaajille tämä osa-alue oli hyvin tiedostettu, sillä kaikki 

painottivat avoimen ja positiviisen asenteen merkitystä ja vaikutusta kasvatusyhteistyön 

sujuvuuteen. He totesivat myös, että oli tärkeää suhtautua kunnioittavasti ja 

ystävällisesti kaikkiin perheisiin, taustoista ja tilanteista riippumatta. Kaskela ja 

Kekkonen mainitsevat tärkeäksi luottamuksen muodostumisen edellytykseksi 

vaikuttamismahdollisuuksien tarjoamisen vanhemmille. Kun vanhemmat kokevat, että 

heillä on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa lapsen kerhotoimintaan ja sen sisältöön, 

heidän luottamuksensa ammattikasvattajaa kohtaan kasvaa. (Kaskela & Kekkonen 2012, 

37.) Tutkimukseen haastatellut kerho-ohjaajat antoivat vanhemmille 

vaikuttamismahdollisuuksia kysymällä heidän toiveitaan kerho-ohjelman sisältöön ja 

tarjoamalla mahdollisuuden osallistua jollekkin kerhokerralle.  

Tiilikan (2005) mukaan aidon luottamuksen kehittyminen vanhempien ja 

ammattikasvattajan välille edellyttää, että osapuolet tuntevat toiseensa tarpeeksi hyvin, 

sillä siten on helpompi saavuttaa molemminpuolinen ymmärrys (Tiilikka 2005, 58). 

Koska kerho-ohjaajat ja vanhemmat tapaavat melko harvoin eikä yhteisiä 

keskustelutilanteita niiden ulkopuolella järjestetä, on tutustuminen ja 

molemminpuolisen ymmärryksen saavuttaminen hidas prosessi ja luultavasti suurin 
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kasvatuskumppanuuden muodostumista hidastava tekijä. Tapaamisten tarvetta 

vähentävät myös muiden viestintäkeinojen käyttö, sillä kerhotoimintaan liittyvät asiat 

hoidetaan tuonti- ja hakutilanteita lukuunottamatta pääasiassa sähköpostilla ja 

tekstiviesteillä. On mielenkiintoista verrata tuloksia kasvatuskumppanuustutkimukseen, 

jota on tehty lähinnä päiväkodeissa. Päiväkodeissa vanhemmat ja päivähoitohenkilöstö 

tapaavat säännöllisesti ja päivittäin, jonka vuoksi tutustuminen tapahtuu nopeammin ja 

luottamuksen syntyminen ei vie yhtä pitkää aikaa kuin kerhotoiminnassa. Päiväkodissa 

vanhemmille tarjotaan myös paljon vaikuttamis- ja kuulemismahdollisuuksia, sillä 

vanhemmat osallistuvat muun muassa lapsikohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman 

laadintaan sekä säännöllisiin lasta käsitteleviin keskusteluihin sekä päiväkodeissa 

järjestettäviin vanhemmille ja lapsille suunnattuihin tapahtumiin. Luottamuksellisen 

suhteen muodostuttua päästään myös helpommin yhteiseen dialogiin ja 

molemminpuoliseen kunnioitukseen. Näin ollen päiväkodissa edellytykset 

kasvatuskumppanuussuhteen muodostumiselle päivähoitohenkilöstön ja vanhempien 

välille ovat paremmat kuin mitä seurakuntien kerhotoiminnassa, jossa ei tavata 

välttämättä edes viikoittain, jos vanhemmat hakevat lastaan esimerkiksi vuorotellen.  

Koska kerhotoiminnassa kasvatusyhteistyö on vähäistä ja yhteisiä kohtaamisia kerho-

ohjaajan ja vanhempien välillä harvakseltaan, on syytä pohtia onko osapuolten välille 

mahdollista rakentua luottamuksellinen ja syvällinen kasvatuskumppanuussuhde. 

Hyvässä kasvatuskumppanuussuhteessa kasvattajan on mahdollista neuvoa vanhempia 

ja kertoa avoimesti lapseen liittyvistä huomioista ja mahdollisista huolenaiheista ja 

asioista voidaan käydä yhdessä dialogia luottamuksellisesti, kenenkään loukkaantumatta 

(Leino 2006, 43–44). Vastaavaan kasvatuskumppanuussuhteeseen on mahdollista päästä 

päivähoidossa, jossa vanhempien ja päivähoitohenkilöstön välistä vuorovaikutusta on 

huomattavasti enemmän. Puolestaan kerho-ohjaajan, joka tapaa sekä lapsia että 

vanhempia huomattavasti harvemmin, on todennäköisesti vaikeampi kertoa lapsiin 

liittyvistä huomioistaan tai neuvoa vanhempia lapsen kasvatukseen liittyvissä asioissa.  

Kerhotoiminnassa tehtävää kasvatusyhteistyötä pohtiessa on myös huomioitava se, että 

vanhemmilla on erilaisia tarpeita kasvatusyhteistyön määrän suhteen. Tuloksista kävi 

ilmi, että monet vanhemmat olivat tyytyväisiä yhteistyön määrään, vaikka myönsivätkin 

sen olevan vähäistä. Perusteluna oli muun muassa se, että omat resurssit eivät riitä 

enempään ja kasvatusyhteistyötä tehdään paljon jo lapsen päivähoitopaikassa. Toiset 

vanhemmat puolestaan kaipasivat lisäyhteistyötä ja enemmän yhteisiä tapaamisia kerho-
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ohjaajan kanssa. On huomioitava, että perheillä on hyvin erilaisia elämäntilanteita; 

jotkut lapset ovat päivähoidossa ja toiset ovat päivät kotona vanhemman kanssa. 

Kotihoidossa olevalla lapsella tarve kerhotoiminnalle on erilainen kuin päivähoidossa 

olevalle. Siten myös vanhemmilla on erilaisia odotuksia yhteistyölle; lapsen kanssa 

kotona oleva vanhempi voi olettaa saavansa erilaista tukea ja yhteistyötä 

kasvatustehtävässä kuin päivähoidossa olevan lapsen vanhempi, jonka arjessa on jo 

kasvatuskumppanuussuhde päivähoitohenkilöstön kanssa.  

 

 

8.2 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

 

 

Laadullisessa tutkimuksessa on tärkeää arvioida mahdollisimman monipuolisesti 

tutkimuksen luotettavuutta ja eettisyyttä kaikissa tutkimuksen teon vaiheissa. Tutkijan 

on tärkeä pohtia tutkimuksen eettisyyteen ja luotettavuuteen liittyviä ongelmakohtia jo 

tutkimuksen alkuvaiheessa, jotta niihin voi kiinnittää huomiota tutkimusta tehdessä. 

(Eskola & Suoranta 2003, 52.) Laadullisessa tutkimuksessa saatujen tutkimustulosten ei 

ole tarkoitus edustaa absoluuttista totuutta, sillä tutkittavilla on omat kokemuksena ja 

tulkintansa eri asioista, joita ei voi yleistää koskemaan koko ilmiötä. (Creswell 2009, 8–

9.) Tässä luvussa pohdin tutkimukseni luotettavuutta ja eettisyyttä neljän 

luotettavuuskriteerin mukaan, jotka ovat uskottavuus, siirrettävyys, varmuus ja 

vahvistettavuus. 

Laadullisen tutkimuksen ensimmäinen luotettavuuskriteeri on uskottavuus. Lincolnin ja 

Guban (1985)  mukaan tutkimuksen uskottavuutta lisää aineiston kerääminen pitkältä 

ajalta, sillä se auttaa tutkijaa ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä paremmin. (Lincoln & 

Guba 1985, 301–304.) Oma tutkimusaineistoni on kerätty siten, että haastattelut on 

tehty kahden viikon jaksolla ja kyselylomakkeita kerätty noin kahden kuukauden ajan. 

Tutkimusaineistoni ei siis ole kerätty kovin pitkällä aikavälillä, mihin vaikutti muun 

muassa opinnäytetyöni aikataulu sekä kiireet opinnoissa. Toisaalta tutkimukseni on 

tehty haastattelemalla ja kyselylomakkeilla, jolloin tutkittavien mielipiteet ja ajatukset 

tutkittavasta asiasta eivät riipu aineistonkeruun ajankohdasta. 
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Toinen laadullisen tutkimuksen luotettavuuskriteeri on siirrettävyys. Siirrettävyys 

viittaa Pattonin (2003) mukaan siihen, että tutkimuksen tulokset on mahdollista siirtää 

toisenlaisiin ihmisryhmiin ja tutkimuskonteksteihin (Patton 2003, 584). Siirrettävyys ei 

tarkoita kuitenkaan suoraa yleistämistä, sillä laadullisessa tutkimuksessa ei pyritä 

tilastollisiin yleistyksiin ja jokainen tutkimus on aina oma tapauksensa. (Lincoln & 

Guba 1985, 315–316). Tutkimukseni käsittää kuuden kerhon-ohjaajan haastattelut ja 

kolmentoista kerholasten vanhempien kyselylomakevastaukset, joten aineistoni on 

melko pieni. Koin kuitenkin aineiston määrän olevan riittävä monipuolisten tulosten 

saamiseksi, sillä se kattaa monta paikkakuntaa ja kaikki Suomen ortodoksiset 

seurakunnat eivät järjestä varhaiskasvatusikäisille suunnattua kerhotoimintaa. 

Tutkimukseni toteutustapa ja kulku on raportoitu tarkasti, joka mahdollistaa Lincolnin 

ja Guban (1985) mukaan sen, että lukijat voivat itse pohtia millaisia tuloksia 

tutkimusmenetelmällä saisi eri kontekstiin siirrettynä. (Lincoln & Guba 1985, 316–

317.) Tutkimuksesta saadun tiedon siirrettävyys riippuu kuitenkin paljolti siitä, miten 

samanlaisia  tutkimus- ja sovellusympäristö ovat (Eskola & Suoranta 2001, 66–68). 

Yleensä tutkimuksen siirrettävyyttä voi arvioida myös vertaamalla sitä aiempaan 

tutkimukseen aiheesta, mutta tätä tutkimusaihetta ei ole tutkittu aiemmin, joten se ei 

ollut mahdollista.  

Kolmas laadullisen tutkimuksen luotettavuuskriteeri on varmuus. Tutkija saa varmuutta 

tutkimukseensa ottamalla huomioon tutkimukseen ennustamattomasti vaikuttavat tekijät 

kuten omat ennakkokäsityksensä tutkittavasta aiheesta. Toinen tapa saada tutkimukseen 

varmuutta on antaa toisen henkilön käydä läpi tutkimusprosessi alkuperäistä aineistoa 

käyttäen. (Lincoln & Guba 1985, 318.) Kun toinen henkilö tekee saman tutkimuksen 

samalla aineistolla, puhutaan myös tutkimuksen toistettavuudesta.. Fenomenologis-

hermeneuttisessa tutkimusotteessa on kuitenkin kyse tutkijan omista tulkinnoista ja 

ymmärryksestä tutkittavasta asiasta (Moilanen & Räihä 2001, 50–51).  

Neljäs laadullisen tutkimuksen luotettavuuden kriteeri on vahvistettavuus. Tutkimuksen 

vahvistettavuus tarkoittaa sitä, perustuvatko tulokset tutkimusaineistoon ja ovatko 

tutkijan aineistosta tekemät päätelmät loogisia ja päteviä. (Lincoln & Guba 1985, 323.) 

Perustellakseni aineistosta tekemiäni päätelmiä olen pyrkinyt kirjoittamaan 

mahdollisimman selkeästi auki jokaisen tutkimusprosessin vaiheen sekä selventämään 

omaa ajatteluani analyysirungon avulla. Tarkka raportointi ja tutkimuksen auki 

kirjoittaminen mahdollistavat sen, että lukija pystyy arvioimaan päättelyäni ja sen kautta 



71 
 

päätelmieni loogisuutta. Myös sitaattien käyttö auttaa lukijaa arvioimaan perustuvatko 

tulokseni tutkimusaineistoon. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 139.) 

Pattonin (2003) mukaan tutkimuksen luotettavuus on paljon kiinni myös tutkijasta. 

Luotettavuutta arvioidessa on otettava huomioon tutkijan objektiivisuus, taidot, 

perusteellisuus ja henkilökohtaiset ominaisuudet kuten sukupuoli, tausta ja aiempi 

ymmärrys tutkimusaiheesta. (Patton 2003, 14.) Tutkimusta tehdessäni haastavilta 

tuntuivat etenkin haastattelu- ja kyselylomakekysymysten laadinta ja analysointi, joista 

minulla ei ollut  aiempaa kokemusta. Aineiston analysointi tuntuikin jatkuvalta 

teemojen ja kategorioitten pyörittämiseltä ja niiden oikeiden paikkojen pohtimiselta. 

Minua kuitenkin auttoi se, että tutkittava aihe oli minulle tuttu henkilökohtaisen elämäni 

kautta. Koska olen itse toiminut kerho-ohjaajana, minulla oli jo valmiiksi jonkinlainen 

kokemus ja käsitys ortodoksisten seurakuntien kerhotoiminnasta. Kokemukseni auttoi 

etenkin haastattelukysymysten laadinnassa. Toisaalta omien ennakkokäsitysteni vuoksi 

minun oli jatkuvasti kiinnitettävä huomiota siihen, että tutkimustulokset perustuvat vain 

tutkimusaineistoon eikä lisänä ole omia kokemuksiani tai mielipiteitäni tutkittavasta 

aiheesta.  

Tutkijana tehtäväni oli tiedottaa tutkimukseen osallistuville kerho-ohjaajille ja 

vanhemmille tutkimukseen osallistumisesta koituvat hyödyt, haitat ja mahdollisuudet. 

Kerroin jokaiselle tutkimukseen osallistuvalle kerho-ohjaajalle kuka olen, miksi ja 

millaista tutkimusta teen ja mitä mahdollista hyötyä tutkimuksellani voisi olla 

seurakunnilla, ja laajemmein katsottuna koko ortodoksisen kirkon varhaiskasvatustyön 

kehittämiselle. Vanhemmille lähettämiini kyselylomakkeisiin liitin saatekirjeen, jossa 

kerroin kuka olen ja mistä tulen sekä mitä tutkin. Annoin kyselylomakkeeseen 

vastaajille mahdollisuuden vastata paperisessa tai sähköisessä muodossa ja liitin 

mukaan yhteystietoni, joiden kautta tutkimuksestani oli mahdollista saada lisätietoa. 

Tarkalla tiedottamisella ja avoimuudella pyrin rakentamaan luottamusta itseni ja 

tutkimuksen kohdejoukon välille (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 23–24).  

Tutkimukseni olen pyrkinyt toteuttamaan  hyvän tieteellisen tutkimuksen eettisiä 

käytäntöjä noudattaen. Valitsin tutkimusaiheeni sen vuoksi, ettei aiheesta ole tehty 

aiempaa tutkimusta, jonka lisäksi olin henkilökohtaisesti kiinnostunut tutkimusaiheesta. 

Tutkimusta tehdessäni jouduin pohtimaan eettisiä kysymyksiä etenkin 

aineistonkeruuvaiheessa. Koska Suomen ortodoksinen kirkko on pieni yhteisö, päädyin 
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suojaamaan haastateltavien anonyymiteettia siten, etten  mainitse tutkimuksessa mistä 

seurakunnista tutkimusaineisto on kerätty. Samasta syystä en kertonut haastateltavista 

kerho-ohjaajista enkä tutkimukseen osallistuneista vanhemmista mitään tietoja, joista 

heidät voisi tunnistaa ja viittasin heihin tutkimuksessa kirjain-numero –yhdistelmillä. 

Tutkimuksen vaiheet ja analyysimenetelmä on pyritty avaamaan selkeästi ja 

yksityiskohtaisesti ja niistä näkyy, mihin tutkimustulokset perustuvat. Saadut 

tutkimustulokset on raportoitu rehellisesti ja tarkasti, kuitenkin siten ettei tutkimukseen 

osallistuneiden henkilöllisyys voi paljastua. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 132–133.) 

 

 

8.3 Tutkimustulosten hyödyntäminen ja jatkotutkimusmahdollisuudet 

 

 

Tässä luvussa esittelen tutkimuksen perusteella tekemiäni huomioita sekä ehdotuksia 

tutkimustulosten soveltamiseen käytännössä. Lopuksi pohdin vielä 

jatkotutkimusmahdollisuuksia, joita tutkimukseni pohjalta voisi tehdä.  

Tutkimustuloksistani kävi ilmi, että seurakuntien kerhotoiminta noudattaa pääasiassa 

samanlaista kaavaa, kuin johon kirkon varhaiskasvatuksen tueksi laaditut asiakirjat ja 

aineistot kuten kerho-ohjaajan eväsreppu (Juntunen & Timonen 2012) ja kirkon 

virallinen varhaiskasvatussuunnitelma Pyhä Melu (Okulov 2011) ohjaavat. Kuitenkin 

kerho-ohjaajien haastatteluissa kävi ilmi, että sekä kerho-ohjaajilla ja kerholasten 

vanhemmilla oli toiveita ja kehittämisehdotuksia kerhotoiminnalle, jotka liittyivät 

pääasiallisesti kerhotoiminnassa tapahtuvaan kasvatusyhteistyöhön. Sekä kerho-ohjaajat 

että vanhemmat toivoivat lisää keskinäistä kanssakäymistä, jossa olisi aikaa keskustella 

lapsen asioista ja kerhon sujuvuudesta sekä perheen tilanteesta ja toiveista 

kerhotoimintaan liittyen. Vanhemmat toivoivat myös yhteistä kerhokertaa lasten kanssa, 

jotta he pääsisivät konkreettisesti näkemään, millaista kerhotoiminta on. 

Molemminpuolinen yhteistyön lisäämisen tarve kertoo mielestäni siitä, että kerho-

ohjaajien ja kerholasten vanhempien välinen kasvatuskumppanuus tarvitsisi lisää 

tapaamisia ja yhteistä aikaa onnistuakseen molempia osapuolia tyydyttävällä tavalla. 

Tuloksista käy myös ilmi että vanhemmat ovat kiinnostuneita siitä, millaista 
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seurakunnan tarjoama kerhotoiminta on ja millaista opetusta ja toimintaa kerhossa 

järjestetään lapselle. Tähän tarpeeseen olisi syytä vastata, mikäli haluaa säilyttää 

vanhempien mielenkiinnon ja mielekkyyden tuoda lapsi seurakunnan 

varhaiskasvatustoiminnan piiriin.  

Tutkimustulosteni pohjalta esitän, että kerhotoiminnassa tulisi kiinnittää huomiota 

erityisesti laadun kehittämiseen. Useiden kerho-ohjaajien haastatteluissa kävi ilmi, että 

kerho-ohjaajat toivoivat saavansa kerhotoiminnan kautta perheet osallistumaan 

aktiivisemmin seurakunnan toimintaan ja jumalanpalveluksiin. Tämän perusteella 

ehdotan kerhotoiminnan motiivin kirkastamista sitä järjestäville seurakunnille. Kunkin 

kerhotoimintaa järjestävän seurakunnan on syytä pohtia, miksi ja ketä varten 

kerhotoimintaa loppujen lopuksi järjestetään. Onko kerhotoiminta tarkoitettu kirkollisen 

varhaiskasvatuksen ja kristillisen kasvatuksen toteuttamispaikaksi lapsille, vai onko se 

pelkkä työväline seurakunnan aktiivitoimijoiden ja jäsenmäärän lisäämiseksi? On 

ymmärrettävää että pienessä kirkkokunnassa kyseiset asiat kulkevat käsi kädessä ja 

kerhotoiminta nähdään yhtenä väylänä osallistaa mahdollisesti koko lapsen perhe 

seurakunnan toimintaan. Mutta kun puhutaan kerhotoiminnan ja kasvatusyhteistyön 

kehittämisestä, olisi tärkeää keskittyä laadun parantamiseen ja mahdollisuuksiin, joita 

ne tarjoavat lapsille ja perheille eikä niinkään siihen, mitä hyötyä kerhotoiminnasta on 

ensisijaisesti seurakunnille. 

Jos seurakunnan kerhotoiminnan tarkoitus on tarjota laadukasta kirkon 

varhaiskasvatusta, on siihen syytä panostaa. Tutkimukseen osallistuneiden kerho-

ohjaajien työhönsä saama koulutus vaihteli huomattavasti. Osa haastateltavista oli 

saanut materiaalipaketin tai jonkinlaisen lyhyen koulutuksen, mutta jotkut eivät olleet 

saaneet koulutusta  kerho-ohjaustyöhön lainkaan, vaan käyttivät omaa aiempaa 

työkokemustaan suunnittelu- ja ohjaustyönsä perustana. Kenenkään koulutus kerho-

ohjaustyöhön ei ollut samanlainen, mikä aiheuttaa luonnollisestikin hyvin vaihtelevia 

tapoja suunnitella ja toteuttaa kerhotoimintaa. Myös kerho-ohjaajien työkokemus ja 

uskontoon liittyvien asioiden tuntemus vaihtelevat paljon, vaikuttavat niinikään 

kerhotoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen merkittävästi. Tämän vuoksi olisi hyvä, 

että kaikki kerho-ohjaajat saisivat samanlaisen, yhtenäisen koulutuksen työhönsä, jonka 

pohjalta he voivat lähteä suunnittelemaan ja toteuttamaan kerhotoimintaan. Yhtenäinen 

kerho-ohjaajakoulutus parantaisi myös kirkon tarjoaman varhaiskasvatuksen laatua, kun 

alueellinen ja kerhokohtainen vaihtelu kerho-ohjaajien koulutuksessa ei olisi niin suurta.  
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Varhaiskasvatuksen laatuun ja kerho-ohjaajien kouluttamiseen liittyy olennaisena osana 

Pyhä Melu –varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman integrointi pysyväksi, 

itsestäänselväksi osaksi kirkon varhaiskasvatusta ja kerhotoimintaa. Tutkimustuloksista 

kävi ilmi, että vain kaksi haastateltua kerho-ohjaajaa käytti Pyhä Melu –asiakirjaa 

suunnittelutyönsä tukena. Tutkimukseen osallistuneista vanhemmista asiakirjasta oli 

kuullut yhdeksän vastaajaa kolmestatoista, mutta asiakirjan sisältö oli tarkemmin tuttu  

heistä vain kolmelle. Tämä kertoo siitä, että kirkko ei ole onnistunut markkinoimaan 

eikä tähdentämään asiakirjan tärkeyttä seurakunnille ja niiden 

varhaiskasvatustyöntekijöille. Asiaan olisi hyvä kiinnittää huomiota, sillä 

varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseen on käytetty huomattavasti aikaa ja resursseja, 

jotka menevät täysin hukkaan mikäli niitä ei lainkaan hyödynnetä siinä käytännön 

työssä, johon se on tarkoitettu.  

Pyhä Melu –asiakirjan laaja-alaisella hyödyntämisellä olisi suuri merkitys kirkon 

toteuttamalle varhaiskasvatustyölle. Asiakirjan käyttö parantaisi kerhotoiminnassa 

annettavan kristillisen kasvatuksen laatua, sillä kaikki kerhoissa käyvät lapset saisivat 

asiakirjan määrittelemät samat tiedot ja taidot ortodoksisesta kulttuurista, tavoista, 

juhlista ja opetuksesta. Asiakirjalla on siis sekä laatua- että tasa-arvoa parantava 

merkitys suomalaisille ortodoksisille seurakunnille. Jotta se saataisiin mahdollisimman 

nopeasti integroitua osaksi seurakuntien varhaiskasvatustyön arkea, olisi henkilöstöä 

hyvä kouluttaa sen käyttöön ja käydä yhteisesti läpi kuinka sitä voidaan hyödyntää 

käytännön työssä.  

Pyhä Melu –asiakirja olisi hyvä tehdä tutuksi myös seurakunnan varhaiskasvatustyön 

piirissä olevien lasten vanhemmille. Asiakirjaan tutustumalla vanhemmille voisi 

muodostua selkeämpi kuva seurakuntien varhaiskasvatustyöstä ja sen tarjoaman 

kristillisen kasvatuksen ja opetuksen sisällöistä. Tämä voisi puolestaan helpottaa ja 

lisätä esimerkiksi kerho-ohjaajien ja kerholasten vanhempien välistä kasvatusyhteistyötä 

ja vanhempien kiinnostusta kerhotoimintaa kohtaan. Näkemys perustuu muun muassa 

Tiilikan (2005) tutkimukseen, jonka mukaan vanhemmat eivät osallistu lapsensa 

varhaiskasvatustoimintaan liittyviin yhteistyötoimintoihin silloin, kun heillä ei ole 

omasta mielestään tarpeeksi tietoa ja kokemusta kyseisestä asiasta (Tiilikka 2005, 60). 

Myös Leinon (2006) mukaan konkreettiset kasvatussuunnitelmat ja niistä 

keskusteleminen sekä kehittäminen yhdessä vanhempien kanssa tukevat 

kasvatuskumppanuutta ja sen kautta koko varhaiskasvatuksen laatua (Leino 2006, 28). 
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Tutkimukseni pohjalta avautuu useita erilaisia jatkotutkimusmahdollisuuksia. Tutkimus 

olisi mielenkiintoista toistaa samoilla tutkimuskysymyksillä esimerkiksi kolmen vuoden 

päästä. Tutkimuksen toistamisen avulla voisi selvittää, onko Pyhä Melu –asiakirja otettu 

työkaluksi varhaiskasvatustyön arkeen ja onko kasvatusyhteistyötä vanhempien kanssa 

lisätty. Tutkimusta olisi mielenkiintoista myös laajentaa koskemaan kaikkia suomalaisia 

ortodoksisia seurakuntia ja vertailla koko maan kattavaa tutkimusta omaan, neljä 

seurakuntaa kattavaan tutkimukseeni.  

Yksi kiinnostava jatkotutkimusmahdollisuus olisi tutkia myös lasten kokemuksia 

seurakuntien kerhotoiminnasta. Omassa tutkimuksessani keskityin kerho-ohjaajien ja 

kerholasten vanhempien kuvauksiin ja kokemuksiin. Olisi mielenkiintoista kysyä myös 

lasten kokemuksia kerhotoiminnasta sekä heidän toiveitaan ja odotuksiaan 

kerhotoiminnalle. Koska kerhotoiminnassa pyritään lapsilähtöisyyteen, olisi  

kerhotoimintaa helppo lähteä kehittämään lasten kokemuksiin ja toiveisiin perustuvan 

tutkimuksen pohjalta. Myös kerho-ohjaajien ja kerholasten vanhempien 

kasvatuskumppanuuden rakentumista olisi tärkeää tutkia tarkemmin. 

Tutkimustuloksieni mukaan kasvatuskumppanuus rakentuu kerhotoiminnassa 

pääasiassa lapsen tuonti- ja hakutilanteissa. Näissä tilanteissa käytyjen keskustelujen 

tarkempia sisältöjä ja osapuolten välistä vuorovaikutusta olisi hyvä tutkia laajemmin ja 

tarkemmin.  
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LIITE 1 

HAASTATTELUKYSYMYKSET KERHO-OHJAAJILLE 

 

Taustakysymykset:  

- ikä 

- sukupuoli 

- koulutus 

- toimenkuva seurakunnassa 

- kuinka kauan olet ollut kerho-ohjaaja 

 

Kerhotoiminta:  

 

- Millaista koulutusta tai perehdytystä olet saanut kerhotoiminnan suunnitteluun ja 

ohjaukseen? 

(kuka antoi/miten pitkä koulutus?)  

- Mitkä toimintaperiaatteet ohjaavat kerhotoiminnan suunnittelua ja ohjausta? 

- Miten suunnittelet kerhotoiminnan? (mitkä asiat vaikuttaa suunnitteluun, mitä 

pitää ottaa huomioon, ketä pitä ottaa huomioon?  

- Miten toiminnan suunnitteluvaiheessa otat huomioon lapsen yksilönä/ryhmän 

jäsenenä?  

- Millainen on lapsiryhmän merkitys toimintaa suunnitellessa? (lapsiryhmän koko, 

eri tyyppiset lapset, lasten ikä?) 

- Mitä itse pidät tärkeänä kerhotoiminnan suunnittelussa? 

- Käytätkö suunnittelun pohjana valtakunnallista varhaiskasvatussuunnitelmaa tai 

kirkon omaa Pyhä Melu –varhaiskasvatussuunnitelmaa? Miksi/Miksi et?  

- Jos käytät, miten se on vaikuttanut kerhotoiminnan suunnitteluun ja 

toteutukseen?  

 

- Miten olet kokenut Pyhän Melun huomioimisen työssäsi? haastavaksi/helpoksi? 

- Kertoisitko konkreettisesti kerhon toiminnasta - mitä se on, esim. ’millainen on 

kerhopäivä’ 

- Miten tuet yksittäisen lapsen osallistumista toimintaan? (lasten erojen 

huomioiminen?)  

- Mikä on tuntunut haastavalta kerhotoiminnassa?   

- Miten kehittäisit kerhotoimintaa edelleen? 

 

Yhteistyö vanhempien kanssa:  
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- Millaista yhteistyötä perheiden kanssa tehdään kerhon tiimoilta 

(suunnitteluvaihe, toteutus,arviointi?)  

- Mitä asioita otat huomioon yhteistyössä perheiden kanssa? (esim. erilaiset 

perheet, erilaiset kulttuurit)  

- Kerro, miten teet yhteistyötä vanhempien kanssa (konkreettisia esimerkkejä?) 

- Miten  otat vanhemmat mukaan kerhotoiminnan suunnittelussa? (Millaisia 

toiveita vanhemmilta tulee?)   

- Mitkä olet kokenut hyviksi keinoiksi toteuttaa yhteistyötä vanhempien kanssa?  

- Mitä tuo tullessaan se kun lapsia näkee vain kerran viikossa? (lapseen 

tutustuminen, vanhempiin tutustuminen, yhteistyön helppous/vaikeus?) 

- Mitkä asiat koet tärkeänä yhteistyössä perheiden kanssa?  

- Miten vanhemmat antavat palautetta/arvioivat kerhotoimintaa?  

- Miten haluaisit kehittää yhteistyötä vanhempien kanssa? 
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LIITE 2 

 

Hei! Olen Jyväskylän yliopiston varhaiskasvatustieteen maisteriopiskelija ja teen Pro 

Gradu – tutkimusta, jonka tarkoituksena on selvittää ortodoksisissa seurakunnissa 

toteuttavaa lasten kerhotoimintaa. Tutkimustani varten haastattelen neljää kerho-

ohjaajaa kerhotoiminnasta. Tämän lisäksi lähestyn teitä tällä kyselylomakkeella, 

koska olen kiinnostunut juuri sinun ajatuksistasi ja kokemuksistasi lapsesi/lastesi 

kerhotoiminnasta. Mielipiteesi ja kokemuksesi ovat arvokkaita kerhotoimintaa ja 

yhteistyötä kehitettäessä. 

Tutkimustiedon käsittely on kaikin tavoin ehdottoman luottamuksellista ja saatuja 

tietoja käytetään vain tähän tutkimukseen, eikä tutkimuksesta paljastu yksittäisen 

vastaajan henkilöllisyys 

 

Toivon, että vastaat tähän kyselyyn (voit tarvittaessa jatkaa kääntöpuolelle) ja 

palautat sen lapsesi/lastesi kerho-ohjaajalle 30.9.2013 mennessä. Voit lähettää 

vastaukset myös sähköpostilla, jos se tuntuu helpommalta. Lisätietoja tutkimuksesta 

saat halutessasi ottamalla yhteyttä sähköpostitse.  

 

Kiitos vastauksistasi  

 

Tinja Pohjonen 

tinja.pohjonen@student.jyu.fi 

  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tinja.pohjonen@student.jyu.fi
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KYSELYLOMAKE KERHOLAISTEN VANHEMMILLE  

kerhossa käyvien lapsen/lapsien ikä:__ 

Vastaaja: äiti__          isä__ 

Ammatti: ______ 

 

1. Miksi hait lastasi tähän 

kerhoon?_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________ 

 

2. Mitä odotuksia sinulla on lapsesi kerhotoiminnan 

suhteen?_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

 

3. Mistä ja millaista tietoa olet saanut lapsesi kerhotoiminnan 

varhaiskasvatussuunnitelmasta (Pyhä 

Melu)?_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________ 

 

 

4. Mitkä asiat olet kokenut toimivaksi 

kerhotoiminnassa?_______________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________ 

 

5. Mitkä asiat olet kokenut haasteelliseksi tai ei kovin hyvin toimivaksi lapsesi 

kerhotoiminnassa? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________ 

 

 

 

6. Miten koet kasvatusyhteistyön kerho-ohjaajan kanssa toimivan?Millaisissa asioissa 

mielipidettäsi on kysytty kerhotoimintaa ajatellen? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________ 

 

7. Miten koet yksittäiset viikottaiset tapaamiset kerho-ohjaajan kanssa? Toivoisitko 

jonkinlaista lisäyhteistyötä (esim. keskustelut kerho-ohjaajien kanssa, tutustuminen 

muihin 
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vanhempiin)?___________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________ 

 

8. Millaisia kehittämisehdotuksia sinulla on lapsesi kerhotoiminnan 

suhteen?_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________ 

 

 

KIITOS VASTAUKSISTASI!   
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LIITE 3  

KERHOLASTEN VANHEMPIEN KOKEMUKSIA KERHOTOIMINNASTA JA KASVATUSYHTEISTYÖSTÄ 

YHDISTÄVÄ 
LUOKKA 

PÄÄLUOKKA YLÄLUOKKA ALALUOKKA 2. ALALUOKKA 

 
Kerhotoiminta 
väylänä 
vertaissuhteisiin ja 
uskonnon 
maailmaan 

Motiivi lapsen 
kerhoon tuomiselle 

sosiaaliset syyt -vertaissuhteet 
-aktiviteetit 
lapselle 

- samanikäiset 
lapset 
-yhdessäolo 
- ohjattu ja 
järjestetty 
tekeminen 

uskonnolliset syyt -omasta uskosta 
oppiminen 
-yhteys 
seurakuntaan 

- omaan 
uskontoon 
keskeisesti 
kuuluvat asiat 
- tutustuminen 
seurakuntaan 

kulttuuriset syyt -kontakti omaan 
kieliryhmään ja 
kulttuuritaustaan 
kuuluviin ihmisiin 

- oman kielen 
puhuminen 
-
venäläistaustaiset 
leikkikaverit 

Odotukset lapsen 
kerhotoiminnalle 

sisällölliset 
odotukset 

-uskontokasvatus 
-taitojen 
oppiminen 
-omakohtaiset 
kokemukset 
uskonnosta 

 

-raamatun 
tuntemus, 
kirkkovuosi, 
tavat, laulut 
-itse tekemällä, 
näkemällä, 
kuulemalla ja 
laulamalla 

sosiaaliset 
odotukset 

-vertaissuhteiden 
muodostuminen 
-äidinkielen 
puhuminen 

-uusia kavereita 
lapselle 
-kosketuspinta 
omaan kieleen ja 
kulttuuriin 
- venäjän kieli 

 
Kasvatusyhteistyön 
rakentuminen 

Vuorovaikutus 
ohjaajan kanssa 

Yhteistyön motiivit -tieto lapsen 
asioista 
-tieto kerhon 
toiminnasta 
-muutoksista 
ilmoittaminen 

-sairastumiset 
-peruutukset 
-retket 
-kerho-ohjelma 
-lapsen 
kuulumisten 
vaihto 
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KERHO-OHJAAJIEN KUVAUKSIA KERHOTOIMINNASTA JA KASVATUSYHTEISTYÖSTÄ 

YHDISTÄVÄ LUOKKA PÄÄLUOKKA YLÄLUOKKA ALALUOKKA 2. ALALUOKKA 

 
Kerhotoiminta 
väylänä 
vertaissuhteisiin ja 
uskonnon maailmaan 

Suunnittelu Ohjaavat 
periaatteet 

-kristilliset arvot 
-kirkkovuosi 
-lapsilähtöisyys 
-oppimistavoitteet 

-ortodoksiset tavat 
-kirkkovuoden juhlat 
-lasten toiveiden kuuntelu 
-uudet tiedot ja 
kädentaidot 

Vaikuttavat 
tekijät 

-tila,aika 
-lapsiryhmä 
-lapsiryhmän ikä- ja 
taitotaso 

-tilan välineistö 
- ryhmän koko 
-sisarussuhteet 
-sukupuolijakauma 
-ikäjakauma 
-ryhmän luonne 
- lasten tiedot ja taidot 

Käytännön 
kerhotoiminta 

Päiväjärjestys -tutut rutiinit 
-kristillinen kasvatus 
- toiminnallisuus 
 

-alkulaulu 
-opetuksellinen osuus 
-aktiviteetti 
-vapaa leikki 

Lapsiryhmä -pienet ryhmät 
-kaikille sopivaa 
ohjelmaa 
-yksilöllinen huomiointi 
helppoa 

-4-7 lasta ryhmässä 
- kaikille aikaa ja 
huomiota 
-aikaa auttaa ja tukea 
yksittäistä lasta 
- mahdollisuus b-
suunnitelmiin 

Haasteet -uusien ideoiden 
keksiminen 

- uudistuminen, 
painopisteen vaihtelu 

Kuulluksi 
tuleminen 

-vanhempien 
mielipiteen 
kuunteleminen ja 
kysyminen kerhon 
sisällöstä 
-lasten ja perheen 
tilanteesta 

- ohjaajan aikaa 
saa lisää 
pyytämällä 
- toiveiden 
huomiointi 
(ulkoilu) 

Käytännön 
yhteistyö 

Yhteistyön keinot -tapaamiset 
ohjaajan kanssa 
-muut 
yhteydenpitokeinot 

- tuonti- ja 
hakutilanteet 
- tekstiviestit 
-sähköposti 
- viestilaput 

Haasteet -arjen kiire 
- tapaamisten 
vähäisyys 
 

-ei aikaa 
kuljetuksiim 
-ei aikaa 
lisäyhteistyöhön 

Yhteistyön 
kehittäminen 

-vanhempien 
osallisuuden 
lisääminen 
-lisätietoa sisällöstä 

- vanhempi/lapsi 
–kerta 
-ohjaaja kertoo 
mitä kerhossa on 
tehty 
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-perheiden 
innostaminen  
-tiedottaminen 

-maallistuminen 
-kerhotoiminnan vs. muut 
harrastukset 
-tiedon kulku perheille 

Kehittämiskoh-
dat 

-epävarmuus opetuksen 
laadusta 
- laatu 
-kävijämäärien kasvu 

-kristillisen kasvatuksen 
määrä 
- kerhotoiminnan 
laadukkuus 
- lisää lapsia/perheitä 
seurakunnan piiriin 

 
Kasvatusyhteistyön 
rakentuminen 

Yhteistyö 
vanhempien 
kanssa 

Motiivit Perheen osallistaminen 
seurakuntaan ja 
uskontoon 
 
Kasvatuskumppanuus 

-perheiden osallistuminen 
jumalanpalveluksiin 
-perheiden kiinnostus 
uskontoon ja srk 
-kasvatustyön tukeminen 

Keskeiset 
piirteet 

Lapsilähtöisyys 
 
Seurakuntalähtöisyys 
 
Yhteistyön vähäisyys 

-lapsen hyvinvointi 
kerhossa ja kotona 
-lapsen viihtyminen 
-tarpeelliset asiat 
-ohjaaja-aloitteisuus 

Haasteet Harvat tapaamiset 
 

-hidas tutustuminen 
lapseen ja perheeseen 
-perheen tilanteen 
tunteminen 

 
Käytännön 
yhteistyö 

Yhteistyön 
keinot 

Tuonti- ja hakutilanteet 
 
Tiedotus muutoksista 
 
Kerho-ohjelma koteihin 

-tekstiviestit 
-sähköpostit 
-facebook 
-muistilaput 
-suulliset muistutukset 

Kehittämiskoh-
dat 

Palautteen kerääminen 
 
Vanhempien 
osallistaminen 

-vuosittain? 
-aloituskeskustelut 
-lapsi/vanhempi-
kerhokerrat 

Palaute Lapsen kautta tuleva 
palaute 
Sanallinen palaute 

-lapsen tuleminen 
kerhoon aina uudelleen 
-vanhempi kertoo lapsen 
viihtyvän kerhossa 

 

 

 


