HELSINGIN KAUPUNKI
Kasvatus ja koulutus
Perusopetus
OPPILAAN OSALLISTUMINEN KOULUN
USKONNOLLISIIN TILAISUUKSIIN
JA/TAI VAIHTOEHTOISEEN
TOIMINTAAN

OPPILAAN OSALLISTUMINEN KOULUN USKONNOLLISIIN TILAISUUKSIIN JA/TAI
VAIHTOEHTOISEEN TOIMINTAAN
Koulun nimi

Lukuvuosi

-

Oppilaan nimi
Koulussamme järjestettävät uskonnolliset tilaisuudet ja vaihtoehtoinen toiminta (huoltaja ilmoittaa rastittamalla,
osallistuuko oppilas uskonnolliseen tilaisuuteen vai vaihtoehtoiseen toimintaan):

Ajankohta

Uskonnollisen
tilaisuuden nimi /
teema

Lomake palautetaan pvm

Oppilas osallistuu

Vaihtoehtoisen
toiminnan nimi /
teema

Oppilas osallistuu

omalle opettajalle

Tiedote jatkosivulla.

Tällä lomakkeella oppilaan huoltaja ilmoittaa, osallistuuko oppilas uskonnollisiin tilaisuuksiin vai niille vaihtoehtoiseen toimintaan. Lomake ja tiedote
koulun uskonnollisista tilaisuuksista ja niille vaihtoehtoisesta toiminnasta jaetaan kaikkien oppilaiden huoltajille.
Vaihtoehtoinen toiminta on uskonnollista sisältöä lukuun ottamatta luonteeltaan ja tavoitteiltaan mahdollisimman samankaltaista. Ilmoituksen
jälkeen koulu vastaa siitä, että osallistuminen uskonnolliseen tilaisuuteen tai vaihtoehtoiseen toimintaan toteutuu huoltajan ilmoituksen mukaisena.
Uskonnolliset tilaisuudet
Koulu voi järjestää uskonnollisia tilaisuuksia, kuten jumalanpalveluksia ja uskonnollisia päivänavauksia. Nämä tilaisuudet ovat uskonnon
harjoittamista. Ne järjestetään erillään muusta toiminnasta. Perustuslain 11 §:n 2 momentin mukaan uskonnon ja omantunnon vapauteen sisältyy
oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kukaan ei ole
velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen. Oppilasta ei voida velvoittaa osallistumaan jumalanpalvelukseen,
uskonnolliseen päivänavaukseen tai muuhun uskonnolliseen tilaisuuteen tai toimitukseen. Vapaus olla osallistumatta uskonnolliseen tilaisuuteen ja
toimitukseen on riippumaton yhdyskunnan jäsenyydestä. Tiettyyn uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvaa oppilasta ei voida velvoittaa osallistumaan
asianomaisen uskonnollisen yhdyskunnan tai opetuksen järjestäjän itse järjestämiin uskonnollisiin tilaisuuksiin ja toimituksiin.
Perinteiset juhlat
Koulussa voi olla perinteisiä juhlia, kuten joulujuhla, kevätjuhla ja itsenäisyyspäivän juhla. Juhliin voi sisältyä myös joitakin uskontoon viittaavia
elementtejä. Tällaiset juhlatraditiot ovat osa suomalaista kulttuuria. Juhlaan mahdollisesti sisältyvän yksittäisen virren laulamisen johdosta juhlaa ei
voida uskonnollisen suvaitsevaisuuden nimissä pitää uskonnon harjoittamiseksi katsottavana tilaisuutena (perustuslakivaliokunnan mietintö 10/2002
vp ja 2/2014 vp). Juhlat ovat osa opetusta ja toimintaa, johon oppilaiden tulee osallistua. Koulu tiedottaa oppilaiden huoltajille järjestettävistä
tapahtumista ja niiden sisällöstä. Opetukseen liittyvien juhlien tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua erilaisuuden kunnioittamiseen sekä
vastuullisuuteen, yhteistyöhön ja toimintaan, mikä edistää ihmisryhmien, kansojen, aatteiden, uskontojen ja kulttuurien välistä kunnioittamista ja
luottamusta.

