


Suomi maallistuu nopeaan tahtiin ja kulttuu-
rien kirjo kasvaa koko ajan.  Joissain päi-
väkodeissa on huomattu jo se tosiasia, että 
kansankirkko on menettämässä valta-ase-
maansa. Helsingissä enää alle puolet lapsis-
ta kastetaan evankelisluterilaiseen kirkkoon. 
Kaupungin tietokeskuksen ennakkotiedon 
mukaan vuonna 2012 Helsinkiin syntyi noin 
6750 lasta. Kirkon jäseniksi viime vuonna 
kastettiin 3339 lasta eli 49,5 % syntyneiden 
määrästä; 50,5 % lapsista ei kuitenkaan ole 
kastettu kirkon jäseniksi. Nämä taaperot 
ovat ehkä jo piankin aloittelemassa päiväko-
deissa, ja viimeistään parin vuoden päästä 
heitä marssitetaan lähiseurakuntaan tutus-
tumiskäynnille. Mutta mitä kastamattomille 
tehdään? Järjestetäänkö heille sijaisohjaaja 
vierailun ajaksi? Siirretäänkö heidät pienem-
pien ryhmään? Kerrotaanko vanhemmille 
ylipäätään, että kirkkokäyntejä järjestetään?

Ei-luterilaisen vähemmistön määrä on kas-
vanut viime vuosina jo niin merkittäväksi, 
että on aika ryhtyä kohtelemaan kaikkia rei-
lusti ja tasapuolisesti. Eriarvoisuutta ei voida 
enää suvaita marginaali-ilmiönä, jos se kos-
kettaa puolta ikäpolvesta.

Näistä syistä Helsingin vapaa-ajattelijat ja 
Helsingin humanistiyhdistys ovat lansee-
ranneet Reilu päiväkoti -käsitteen. Lähtö-
kohtana ei ole vaatia erityiskohtelua uskon-
nottomille vaan ainoastaan varmistaa lasten 
perusoikeuksien toteutuminen.

HVA ja HHY yhteistyökumppaneineen tule-
vat vanhempien avuksi vaatimaan niitä pe-
rusasioita, joita vanhemmat eivät itse ehkä 
kehtaa tai välttämättä edes tiedä vaatia.

Tietoa ja tarinoita osoitteessa reilupaivakoti.fi

Reilu päiväkoti -hankkeen tavoitteena on 
kehittää parempaan suuntaan päiväkotien 
suhtautumista uskonnottomiin ja eri uskon-
toja tunnustaviin perheisiin. Reilu päiväkoti 
-hanke on saanut alkunsa ihmisten omista 
kokemuksista, kun monet uskonnottomat 
perheet, myös helsinkiläiset, ovat törmän-
neet ongelmiin päiväkotien suhtautumises-
sa uskonnottomuuteen.

Reilu päiväkoti ottaa paremmin huomioon 
uskonnottomat ja eri uskontoja tunnustavat 
perheet. Reilu päiväkoti tarjoaa ei-luterilai-
sille aidosti mielekästä, valvottua toimintaa 
ja kertoo tästä avoimesti vanhemmille. Reilu 
päiväkoti ei tarjoa kirkon tilaisuuksiin osallis-
tumista ainoana vaihtoehtona.
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Onko sinulla ajatuksia siitä, millainen on reilu päiväkoti?  
Oletko halukas osallistumaan sellaisen kehittämiseen Suomessa?  

Ota yhteyttä ja kerro ajatuksesi!

www.reilupaivakoti.fi facebook.com/ReiluPaivakoti   

ei syrji ketään vanhempien uskonnon,  
maailmankatsomuksen, ihonvärin, kulttuurin  

eikä sukupuolisen suuntautumisen perusteella

on uskontoneutraali

hoitaa lakisääteisen uskonto- ja  
elämänkatsomustietokasvatuksen omin voimin

kysyy oma-aloitteisesti jokaisen lapsen vanhemmilta  
millaista uskontokasvatusta lapselle annetaan

järjestää vuotuisjuhlat kaikille sopiviksi, uskontokuntien  
ja maailmankatsomusten kannalta neutraalisti

ei järjestä uskonnollisia tilaisuuksia päiväkodissa

ei vie lapsia minkään uskontokunnan kirkkoon säännöllisesti

jos kuitenkin vie lapset kirkkoon, kysyy ennen jokaista 
käyntiä jokaisen lapsen vanhemmilta asiasta erikseen

jos kuitenkin vie lapset kirkkoon, järjestää  
uskonnottomille ja muista syistä retkeen  
osallistumattomille vastaavaa ohjelmaa

ilmoittaa jokaisesta kirkossakäynnistä ja  
korvaavastaohjelmasta reilusti etukäteen  

päiväkodin ilmoitustaululla ja viikko-ohjelmassa

Reilu päiväkoti


