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Monipuolinen yleissivistys

Uskonnonopetuksen tavoitteena on laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. 
Kaiku-sarja monipuolisine materiaaleineen auttaa saavuttamaan tämän tavoitteen.  
Se johdattaa oppilaat kiinnostavasti ja asiantuntevasti uskontojen, katsomusten ja eettisen 
ajattelun moninaiseen maailmaan. Kaiku tarjoaa perustiedot, valaisee uskonnon ja  
kulttuurin suhdetta sekä edistää katsomuksellista monilukutaitoa. Se auttaa osallistumaan 
uskonnoista, katsomuksista ja eettisistä kysymyksistä käytävään keskusteluun ja rakenta-
maan kestävää elämäntapaa. 

Kaiku perehdyttää oppilaat tekstien, kuvien, monipuolisten tehtävien ja digitaalisten 
 lisämateriaalien avulla uskonnoille ominaiseen kieleen, symboliikkaan, käsitteistöön ja 
 tapakulttuuriin. Asioita tarkastellaan sekä uskontojen omista lähtökohdista käsin että 
tieteellisen tutkimuksen näkökulmasta. Kaiussa on läsnä myös uskontojen ja katsomusten 
dialogi. Se ohjaa olemaan kriittinen, mutta samalla kunnioittamaan elämää, ihmisarvoa 
sekä omaa ja toisen pyhää. 

Opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7–9

Kaiku tuo esiin uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutuksen: materiaaleissa havainnollistetaan 
konkreettisin esimerkein, miten uskonnot vaikuttavat kulttuureihin ja yhteiskuntiin ja miten 
kulttuurit puolestaan muokkaavat uskontoja. Kaiku auttaa havaitsemaan uskontoihin 
liittyvän monimuotoisuuden ja auttaa oppilasta syventämään tietojaan uskonnoista ja 
niiden vaikutuksista. Kaiussa on huomioitu kautta linjan globaali näkökulma. Esimerkiksi 
opiskeltava uskonto, luterilainen kristinusko, asetetaan globaalin kristinuskon kehykseen. 
Kaiku käsittelee myös uskonnottomuutta ja uskontokritiikkiä. (T1-T3)

Kaiku tarkastelee monipuolisesti uskontojen uskomuksia, elämäntapaa ja niiden taustaa.  
Se avaa uskontoihin liittyviä tapoja ja symboliikkaa paitsi teksteissä, myös kuvissa ja  
digitaalisissa materiaaleissa, jotka sisältävät muun muassa videoita ja linkkejä. Kaiku 
ohjaa oppilaita tunnistamaan ja arvioimaan uskontojen näkymistä kulttuurin rakenteissa, 
mediassa, politiikassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa. (T4-T5)

Kaiku haastaa oppilaita etsimään hyvää elämää ja pohtimaan ajankohtaisia eettisiä kysy-
myksiä. Jokaisessa Kaiku-kirjassa käsitellään uskontojen ja katsomusten eettisiä ulottuvuuk-
sia, mutta erityisesti niihin perehdytään Kaiku III Hyvä elämä -kirjassa. Se kokoaa yhteen 
eettisen ajattelun keskeiset käsitteet, ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden perusteet sekä 
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eri uskontojen ja katsomusten eettiset periaatteet ja yhdistää niitä konkreettisiin ajankoh-
taisiin ilmiöihin. Kaiku-sarjassa eettisiä kysymyksiä lähestytään niin yksilön, yhteiskunnan  
kuin koko maailman hyvinvoinnin näkökulmasta. (T6-T7-T8-T9) 

Kaiku käsittelee uskontoja ja katsomuksia monipuolisesti erilaisten ihmisten, yhteisöjen  
ja kulttuurien näkökulmasta, mikä antaa oppilaille valmiuksia kohdata katsomuksia  
ja eri tavoin ajattelevia ihmisiä opinnoissa, työelämässä ja vapaa-ajalla. (T10)

Kaiku-sarja ohjaa oppilaita ajatteluun ja oppimaan oppimiseen (L1), ymmärtämään 
tiedon, uskon ja eettisen ajattelun maailmaa sekä näkemään uskontojen ja katsomusten 
vaikutusta lähiympäristössä ja globaalisti. Kaiku tarjoaa näkökulmia ja kysymyksen-
asetteluja, jotka ohjaavat ymmärtämään katsomusten moninaisuutta ja monitulkintaisuutta 
sekä kysymään olennaisia kysymyksiä. Tehtävät kannustavat monipuoliseen ajatteluun  
ja ilmiöiden välisten suhteiden etsimiseen. 

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) liittyvät kykyyn toimia uskonnol-
lisesti ja katsomuksellisesti monimuotoisessa maailmassa. Kaiku lisää ymmärrystä erilaisista 
maailmankatsomuksista ja niihin liittyvistä tavoista. Kaiku korostaa katsomusten sisällä ja 
välillä tapahtuvaa vuorovaikutusta ja ohjaa oppilaita ymmärtävään ja kunnioittavaan 
kohtaamiseen. Kaiku lisää oppilaan ymmärrystä uskontojen ja katsomusten vaikutuksista 
ihmiskuvaan, arvoihin ja yhteiskuntaan. Se tarjoaa oppilaalle rakennusaineita minäkuvan, 
eettisten kysymysten ja arjen valintojen pohdintaan. Tämä tukee itsestä huolehtimisen  
ja arjen taitojen vahvistumista (L3).

Kaiku ohjaa monilukutaitoon (L4). Kaiku-sarjassa on laaja tekstikäsitys: se ohjaa lukijansa 
hankkimaan ja tulkitsemaan tietoa sanallisten, kuvallisten ja auditiivisten kokonaisuuksien 
kautta. Kaiku opettaa uskontoihin liittyvää kulttuurista kuvanlukutaitoa ja medialukutaitoa. 
Kaiku-sarjan materiaalit vahvistavat myös oppilaiden tieto- ja viestintäteknologista osaa-
mista (L5) ohjaamalla tekstin, kuvien ja symbolien tutkimiseen, tulkitsemiseen ja tuottami-
seen sekä tiedonhankintaan verkosta.

Kaiku ohjaa oppilaita pohtimaan valintojen ja toiminnan seurauksia sekä osallistumaan, 
vaikuttamaan ja rakentamaan kestävää tulevaisuutta (L7). Kirja käsittelee ihmisoi-
keuksia, ympäristökysymyksiä sekä ekososiaalista sivistystä. Kaiku tukee myös työelämä-
taitoihin ja yrittäjyyteen (L6) liittyvää osaamista tutustuttamalla työelämän ja talouden 
eettisiin kysymyksiin sekä havainnollistamalla monipuolisin esimerkein, miksi ja millaista 
tietoa uskonnoista ja katsomuksista tarvitaan nykyajan työelämässä. 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki

Kaiku eriyttää moneen suuntaan. Oppikirjojen rakenne on suunniteltu siten, että oppilaan 
on helppo käyttää kirjaa. Jokainen jakso alkaa aiheeseen johdattelevalla tarinalla ja 
siihen liittyvillä pohdintatehtävillä. Mielikuvia, tunteita ja pohdinnan aiheita herättelevän 
aloitustarinan jälkeen jakso on jaettu aukeaman mittaisiin lukuihin, joiden lopussa on aina 
tehtäviä. Lukujen teksteissä on perusasiat lihavoitu: tarvittaessa oppilas voi lukea  
lihavoidut osuudet ja saada siten käsityksen aiheesta. Lihavointeja voi käyttää apuna 
myös kertaamisessa. Kirjan tehtävissä on huomioitu erilaiset oppijat.
Jakson lopussa on ”Muista nämä”-laatikko, johon on tiivistetty olennaisimmat asiat.  
Lopussa on myös kokoavia ja soveltavia tehtäviä sekä syventävä teksti, jota voidaan 
käyttää erityisesti edistyneempien oppilaiden kanssa. Auditiivinen oppija voi kuunnella 
opetustekstit digikirjan kautta. Kaiku-sarjaan kuuluvat myös opettajan aineistot ja tehtävä-
kirjat.
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