
Miten lasten 
kulttuuri-identiteettiä 
voidaan tukea?
Uusi, suomalaisten tutkijoiden teos Uskonto lapsuuden kulttuureissa (2015) kertoo lasten 
uskontokasvatuksesta. Kirja sisältää 13 artikkelia teologian, kasvatustieteen, kasvatuspsykologian ja 
monikulttuurisuuskasvatuksen näkökulmasta. Tutkijat käsittelevät uskonnollisuuden ja elämänkatsomuksien 
moninaisuutta, jossa lapset nykyään kasvavat. Miten kasvatusalan ammattilaisten tulee huomioida erilaiset 
katsomukset, että kukaan ei syrjäydy oman perinteensä tai uskonsa takia? Kyse on lapsen kulttuuri-identiteetin 
kasvun ja kehityksen tukemisesta. Kulttuuri-identiteetti voidaan määritellä kokonaisuudeksi, jonka avulla 
ihminen kokoaa omaa minäkuvaansa. Millaiseksi persoonaksi hän kokee itsensä: kuka hän on, mihin hän 
kuuluu, millaiset asiat ovat hänelle tärkeitä?

Teksti:  Jaana Simonen

Antiikin ajoista asti on vallinnut käsitys, et-
tä ihminen syntyy maailmaan sielu tyhjänä. 
Englantilainen filosofi John Locke (1632–
1704) vertasi vastasyntyneen lapsen sielua 
tyhjään tauluun: tabula rasa. Sielu alkaa vä-
hitellen täyttyä oppimisen ja ympäristön 
vaikutuksen kautta. Tämän jälkeen sielun 
kyky oppia on rajaton.

Jean-Jacques Rousseaun (1721–1778) 
mielestä vastasyntyneen lapsen mieli ei ol-
lut tyhjä. Lapsella oli jo syntyessään kasvun 
aiheet ja taipumukset olemassa. Tulevan 
kasvatuksen piti kunnioittaa lapsen luon-
taisia ominaisuuksia. 

Kysymykseen, onko kaikki uskonnolli-
suus opittua vai onko pieni lapsi synnyn-
näisesti uskonnollinen, ei ole vastausta. 
Kirjan tutkijoiden mukaan kummassakin 
näkemyksessä on paljon totta.

Tutkijoiden mielestä hengellisyys on 
lapselle luontainen piirre. Jokaisella ihmi-
sellä on tarve ja kyky uskonnollisuuteen. 
Lapsen kannalta on tärkeää, miten hänen 
luontaista taipumustaan tuetaan.

Ristiriidat, eriarvoisuus ja  
ulkopuolisuus

Lapsen elämään kuuluu monia tekijöitä. 
Hänellä on perhe ja hän kasvaa perheensä 
lisäksi päiväkodin, koulun ja yhteiskunnan 
vaikutuspiirissä. Perheen ja muiden taho-
jen välille voi syntyä ristiriitaisia tilanteita, 
joiden seurauksena lapsi saattaa tuntea it-
sensä ulkopuoliseksi.

Päiväkotien arjessa esimerkiksi Jehovan 
todistajien lapsilla on paljon rajoituksia. 
Lapsilla on tapahtumia, mihin he eivät saa 
osallistua. Joskus henkilökunnan on vai-
kea selittää lapselle, miksi hän ei saa osal-
listua esimerkiksi syntymäpäivien viettoon. 
Lapsi kokee itsensä ulkopuoliseksi, vaik-
ka hänelle järjestetään tapahtuman ajaksi 
korvaavaa toimintaa. Näissä tilanteissa on 
tärkeää, että korvaava toiminta on lapsen 
kannalta mielekästä ja mukavaa.

Kun kodin arvot eroavat valtakulttuuris-
ta, tuo se esiin tilanteita, joissa lapsi joutuu 
miettimään ja tekemään valintoja.  Lapsen 
äidinkieli, kodin kasvatuskäytännöt ja kä-
sitys aikuisten ja lapsen rooleista saatta-
vat poiketa valtakulttuurista ratkaisevasti.  
Silloin aikuisen on edistettävä lapsen kult-
tuurillista oppimista. Kun varhaiskasvatuk-
sessa käsitellään viikonpäiviä, on se sopi-
va tilaisuus tutustua erilaisiin juhlapäiviin 
ja kulttuurien eroavaisuuksiin. Sunnuntai 
on luterilaisten, ortodoksien ja katolilaisten 
pyhäpäivä. Juutalaisten ja adventistien py-

häpäivä on lauantai ja muslimeilla perjan-
tai. Tällä tavoin eri vähemmistöt voidaan 
tuoda esille ja lapset saavat hyvän esimer-
kin tapojen monimuotoisuudesta. 

Juhlat voivat erottaa tai  
yhdistää

Juhla on tilanne, joka korostaa ryhmän yh-
teenkuuluvaisuutta. Se on sosiaalinen ta-
pahtuma. Juhla yhdistää ja luo ryhmähen-
keä. Samalla kertaa se voi edistää lapsen 
syrjäytymistä. Kun suunnitellaan kerho-

jen tai koulujen juhlia, aikuisten tulisi luo-
pua ”lapset esittelevät omaa kulttuuriaan 
tai uskontoaan” lähestymistavasta. Lapsel-
le voi olla ahdistavaa joutua edustamaan 
jotain yhteisöä, jota ei koe itselleen mer-
kitykselliseksi. 

Arki tai juhla; ei kannata pyrkiä neut-
raalisuuteen, koska se on harhaanjohtavaa. 
Sen sijaan kannattaa miettiä, mikä tapa tai 
katsomus muodostuu hallitsevaksi ja mik-
si? Mikä tapa tai katsomus on alisteinen ja 
minkä takia? Sen jälkeen voidaan yhdessä 
miettiä, miten kaikille katsomuksille ja kes-
kusteluille on riittävästi tilaa. 

8-vuotiaan tytön suunnitelma unelmien puutarhasta.

Lapsella on kyky havaita kauneutta, pyhyyttä, 
näkymätöntä ja tuonpuoleista.
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Mietitään ja keskustellaan 
yhdessä, mitkä seikat tekevät 
meistä jokaisesta erityisen 
esimerkiksi omiin sisaruksiin 
tai ystäviin verrattuna.

Leikitään roolileikkejä, pukeudu-
taan toisennäköiseksi. 
Mietitään, millaista elämää tämä 
henkilö viettää, mitä sanoo, 
tekee ja puhuu.

Lapsi tekee 
itsestään julisteen, 
jossa hän kertoo:
- kuka hän on
- mitä hän osaa
- mistä hän on  
  kiinnostunut

juliste esitellään 
muille

Miten lapsen kulttuuri-identiteetin 
kehitystä voidaan  tukea?

Katsellaan kuvia 
erinäköisistä ih-
misistä, paikoista, 
kodeista, amma-
teista jne. Anne-
taan lapselle tilaa 
reagoida, kysyä ja 
puhua.

Tehdään lapsen kanssa juliste tai pienoismalli kotiseudusta tai 
asuinympäristöstä. Lapsi piirtää tai rakentaa hänelle tärkeitä 
maisemia, maamerkkejä, rakennuksia jne.

Lapsi: Äiti, miksi ihmisellä on kaksi silmää ja kaksi korvaa, mutta vain yksi suu?
Äiti: Hmm... enpä ole koskaan tullut ajatelleeksi asiaa ... (hiljaisuus) 
Lapsi: Voisiko se olla siksi, että ihmisen pitää katsoa ja kuunnella kaksi kertaa 
enemmän kuin puhua?

Lapsi rakentaa 
koko ajan 

merkityksiä omasta 
maailmastaan.

Lapsi haluaa 
jakaa 

ihmetyksiään ja 
ajatuksiaan.

Lapsi ilmaisee 
luottamustaan, 
kun hän esittää 

kysymyksiä.

Jos tämä toteutuu, lapselle 
syntyy tunne, että hänet 
nähdään ja kuullaan.

Aikuisen perinteinen asema tiedonvälittäjä-
nä murtuu. Lasten ajatusten arvostaminen ja 
niistä keskusteleminen johtaa myös aikuisen 
ajattelun laajentumiseen.

Kuva: Jaana Simonen
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Lapsen kulttuuri-identiteetti 

Lapsen kulttuuri-identiteetti rakentuu mo-
nesta osasta. Näitä tekijöitä ovat ikä, valta-
kulttuuri, media ja harrastukset. Hänellä 
on jäsenyys synnyinmaahan, kansalaisuu-
teen, asuinmaahan ja mahdollisesti uskon-
toon. Kulttuuri-identiteettiin vaikuttavat 
myös koti ja perhe, päiväkoti ja koulu. Lap-
sen sosiaalinen verkosto ja asuinympäris-
tö ovat osa identiteetin rakennuspalikoi-
ta. Näiden osa-alueiden merkitys vaihtelee 
lapsesta toiseen. 

Tutkijoiden mielestä lapsen minäkuvan 
kannalta on tärkeää, että hän tuntee oman 
taustansa ja sukujuurensa. Näin lapsi tun-
tee itsensä osaksi jatkuvuutta ja sukupol-
vien ketjua. 

Oman arvomaailman  
rakentaminen

Maailmassa eläminen merkitsee vuoropu-
helua, jossa hyväksytään ristiriitojen ole-
massaolo. Lapsi oppii tunnistamaan asioi-
den monimutkaisuuden. Hän huomaa, että 
ristiriidat ja erilaiset totuuskäsitykset kuu-
luvat elämään. Lapsi alkaa kehittyä omak-
si ainutlaatuiseksi yksilökseen.

Meidän tietomme, käsityksemme, ar-
vomme ja toimintatapamme rakentuvat 
sosiaalisesti, kulttuurillisesti ja historialli-
sesti. Meidän on hyväksyttävä se, että em-
me voi toteuttaa neutraalia ja objektiivista 
kasvatusta. Se on mahdotonta. Mutta me 
voimme antaa lapselle tilaa, aikaa ja huo-
miota hänen omien elämänkysymysten-
sä pohdintaan.

Lapsi tulee aikanaan tekemään omat va-
lintansa. Sen takia hän tarvitsee välineitä 
maailman hahmottamiseen. Lapsen ym-
päristön tulee lisätä kulttuurien ja erilai-
siin maailmankatsomuksiin liittyvää tietoa. 
Kasvattajien tulee olla tietoisia omista asen-
teistaan ja oppia edistämään myönteisellä 
tavalla katsomusten välistä vuoropuhelua.

Pikkuinen kultakutrinen Anna istuu iso-
äitinsä sylissä. Taputtaa häntä hellästi pos-
kelle ja sanoo: ”Mummilla on tässä vähän 
ryppyjä. Niin oli Annallakin, mutta sitten 
tuli enkeli ja silitti kaikki rypyt pois, ja sit-
ten Anna oli taas lapsi”.

Pysähdyimme kerran katselemaan kai-
vinkoneen tekemää jälkeä. Sanoin Annal-
le, että tällaisten kuoppien reunoille ei saa 
koskaan mennä leikkimään, se on vaaral-
lista. Anna katsoi kuoppaa mietteissään. 
”Silloin kun sinä et ollut vielä minun äiti-
ni, minä putosin syvään kuoppaan. Enkeli 
tuli ja nosti minut sieltä pois”.

Arvata saattaa, että sekä äiti että isoäi-
ti kätkivät nämä sanat sydämiinsä. Minul-
le henkisen tien kulkijana ne pienen ty-
tön muistikuvat olivat yhtä luonnollisia 
kuin hänelle itselleenkin. Ymmärsin, että 
tyttäreni toi terveisiä edellisestä elämäs-
tään; kauniita ja lohdullisia viestejä sii-
tä, että kuolema on ainoastaan siirtymistä 
olomuodosta toiseen. Ja siitä, että se oma 
suojelusenkelimme kulkee aina rinnallam-
me.

Nyt Anna on aikuinen, herkkä ja hy-
vin intuitiivinen sielu. Viime kesänä hän 
sai kokea, miten konkreettisellakin tavalla 
meille välitetään tietoa tulevasta.  Oli kau-
nis, auringonsäteiden kultaama ilta. Anna 
käveli yksin kotiin miettien äskettäin ta-
pahtunutta eroa poikaystävästään. Kun hän 
nosti katseensa kohti taivasta, silmiin osui 
upean rakennuksen ylimmän kerroksen ik-
kunarivistö. Kolmeen suuntaan avautuvat 
erkkeri-ikkunat näyttivät niin kiehtovilta, 
että oli suorastaan pakko pysähtyä otta-
maan niistä kuva. Kuva siirrettiin Instag-
ramiin sanoin Love. Kallio. 

Sinne se kuva jäi kuvana kuvien jouk-
koon, kunnes eräänä päivänä kuvasta tuli-
kin totta! Elämään oli astunut uusi rakkaus, 
Se Oikea, ja nuoret ryhtyivät etsimään itsel-
leen yhteistä kotia. Sitä sopivaa ei ihan heti 
tahtonut löytyä, mutta sitten se ilmaantui; 
eikä mikään muu kuin juuri se asunto, jo-
ta Anna oli tulevasta mitään tietämättä py-
sähtynyt kuvaamaan! Ja vieläpä merkinnäl-
lä Love. Anna ei oikein itsekään tajunnut, 
miksi se sana piti siihen talonkuvaan liit-

tää. Mutta nyt se tiedetään, eikä ollut vai-
keata tehdä ostopäätöstä, kun he siihen va-
loisaan asuntoon astuivat.

Olkaamme siis luottavaisia! Kuten nä-
mä Annankin kertomukset ja kokemukset 
osoittavat, elämä jatkuu. Aina. Siirrymme 
vaiheesta toiseen niin täällä maan päällä 
kuin siellä henkimaailmassakin. Joku voi-
ma meitä ohjaa ja valmentaa. Annahan 
kävi ilmoittautumassa minulle etukäteen 
unessa. Näytin vauvaa siskolleni todeten: 
”Tässä on nuorimmaiseni, Anna-Cecilia”. 
Kun tyttö kahden vuoden kuluttua syn-
tyi, nimikin oli jo valmiina! Sattuma ei ole. 
Kuolemaa ei ole. On vain elämää, rakkautta 
ja toivoa. Vaikeudet väistyvät, ja löydämme 
aina uusia ikkunoita uusine näkymineen! 

Kolumni Kristiina Gerkman-
Kemppainen

Tuomisia tuonpuoleisesta

Kuva: Maarit Heinonen
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