Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

K

un pienen lapsen äiti ja isä ottavat lapsen syliin ja painavat häntä
lähelle sydäntään, he antavat hänelle rakkautta ja huolenpitoa.
Tällä tavoin lapsi voi elää hyvää lapsuutta ja kasvaa turvallisesti ja luottavaisesti aina aikuiseksi asti.
Seinäjoen seurakunnassa haluamme toimia samalla tavoin ja ottaa
jokaisen avoimesti vastaan kuin turvalliseen syliin. Tässä seurakunnan
sylissä lapset ja perheet saavat hyviä elämän eväitä arkeen ja juhlaan,
kasvuun ja koko elämään.

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen
visio vuoteen 2020 on:

Lapset ja perheet saavat kokea
Jumalan turvallisena Taivaan Isänä,
joka pitää sylissään pieniä ja suuria.
”Jeesus otti lapset syliinsä,
pani kätensä heidän päälleen ja siunasi heitä.”
Mark. 10:16

S

eurakuntamme varhaiskasvatus perustuu kristilliseen ihmiskäsitykseen. Sen mukaan jokainen ihminen on Jumalan luoma, ainutlaatuinen
ja kallisarvoinen ihme. Suhtaudumme lapseen ja
kaikkiin ihmisiin kunnioittaen. Pyhä Henki rohkaisee meitä rakastamaan toisiamme Jeesuksen
antaman esimerkin ja opetuksen mukaisesti.
Lapsen paras on keskeistä toiminnassamme.
Vaalimme lapsen oikeutta lapsena olemiseen,
leikkiin ja lapsuuden ilon kokemuksiin. Otamme
huomioon lapsen yksilöllisyyden ja hänen kehitystasonsa.
Kaste on kristillisen kasvatuksen lähtökohta. Kasteessa vanhemmat, kummit ja seurakunta
saavat yhteisen tehtävän pitää huolta kastetusta

”Kastakaa heitä Isän ja Pojan
ja Pyhän Hengen nimeen ja
opettakaa heitä noudattamaan
kaikkea, mitä minä olen
käskenyt teidän noudattaa.”
Matt. 28:19-20

lapsesta häntä opettaen ja kasvattaen kristittynä.
Ihminen on syntymästään lähtien hengellinen. Lapsen hengellisyys on tutkimista, leikkimistä, kyselemistä, oivaltamista sekä herkkyyttä
havaita pyhyyttä, kauneutta ja tuonpuoleista.
Ihmettelemme yhdessä lapsen kanssa uskoa ja
kaikkea, mitä elämä pitää sisällään. Annamme
tilaa ja aikaa lapsen tarpeille.
Lapsella on oikeus saada tietoa omasta uskonnosta, arvoista ja tavoista. Siksi tuemme lasten
ja perheiden hengellistä elämää. Hiljennymme yhdessä heidän kanssaan hartaushetkissä, kerromme
raamatunkertomuksia ja rukoilemme. Kutsumme
lapsia ja perheitä jumalanpalvelukseen ja seurakuntayhteyteen.
Kirkon lähetystehtävän mukaisesti seurakuntaan ovat tervetulleita myös ne, joita ei ole kastettu tai jotka edustavat muita uskontoja. Toimintamme on avointa kaikille perheille ja kaikkien
kotien lapsille.
Seurakunnassamme lasten kanssa työskentelevät aikuiset ovat turvallisia. Aito vuorovaikutus lasten kanssa, pohdinta, elämyksellisyys,
tiedon jakaminen, toiminta- ja leikkitilanteiden
ammattitaitoinen ohjaaminen sekä turvalliset rajat edesauttavat lapsen kokonaisvaltaista kehittymistä ja kasvamista.

K

asvatuskumppanuus on lapsen vanhempien
tai huoltajien, päivähoidon ja muiden lasten kanssa toimivien aikuisten tasavertaista kohtaamista ja vastavuoroista vuoropuhelua. Kasvatuskumppanuudessa on tärkeää keskinäinen
luottamus ja molemminpuolinen kunnioittaminen. Tavoitteena on yhdessä eri tahojen kanssa
tukea lasta.
Kirkon varhaiskasvatus perustuu vanhempien,
kummien ja seurakunnan yhteiseen tehtävään elää
lapsen kanssa lasta rakastaen, kasvattaen ja ohjaten.

Seurakunta ja perhe
Seurakunta tukee vanhempia ja perheitä jo lapsen
odotusaikana. Kun lapsi on syntynyt, seurakunta muistaa lasta ja perhettä. Lapsen kastejuhlassa
seurakunta tapaa lapsen, perheen ja lapsen muita
läheisiä. Yhdessä perheen kanssa rakennamme
lapsen kokemusta kolmiyhteisestä Jumalasta ja
seurakunnasta. Seurakunta kulkee vanhempien
rinnalla tukien ja rohkaisten heitä vanhemmuudessa ja kasvatuksessa. Myös parisuhteen hoitaminen luo lapselle hyvää kasvupohjaa.

Kutsumme lapsia ja perheitä seurakunnan
kerhoihin ja muuhun seurakunnan toimintaan.
Seurakuntayhteydessä voi kokea turvallisuutta.
Yhdessä oleminen toisten perheiden kanssa antaa mahdollisuuden kokemusten jakamiseen ja
vertaistukeen.
Koti ja perhe ovat lapselle kaikkein tärkein
kasvuympäristö. Siksi rohkaisemme perheitä
myös viettämään hyvää ja rauhallista arkea ja pyhää yhdessä kotona.
Kummit ovat lapselle merkityksellisiä aikuisia ystäviä, jotka sitoutuvat olemaan läsnä kummilapsensa eri elämän vaiheissa. Kasteessa kummit saavat yhdessä vanhempien ja seurakunnan
kanssa tehtävän huolehtia lapsen kristillisestä
kasvatuksesta. Sitä voi toteuttaa esimerkiksi rukoilemalla lapsen puolesta.
Isovanhempien kautta lapsi voi saada kokemuksen sukupolvien välisestä yhteydestä ja turvallisesta Jumalasta.

”Minä olen sinut nimeltä
kutsunut, sinä olet minun.”
Jes 43:1.

Seurakunta ja päivähoito
Kirkon ja yhteiskunnan varhaiskasvatuksen yhteinen sitoutuminen kasvatuskumppanuuteen
mahdollistaa uskontokasvatuksen toteutumisen
rikkaana ja monipuolisena. Näin otetaan huomioon lapsen herkkyys ja kiinnostus elämän
suuria kysymyksiä kohtaan.
Seurakunta tukee päivähoidon uskontokasvatusta pitämällä hartaushetkiä lasten päivähoitoryhmissä ja kutsumalla lapsia ja aikuisia
kirkkoon. Tuemme päivähoidon henkilökuntaa
järjestämällä yhteisiä tapaamisia ja koulutuksia.
Lisäksi seurakunnan työntekijät voivat toimia
päivähoidon henkilökunnan mentoreina.
Seurakunta ja muut
varhaiskasvatuskumppanit
Lasten ja perheiden hyvinvointi on monien tahojen yhteinen tehtävä. Seurakunnan kasvatuskumppaneita ovat neuvolat ja eri yhdistykset.
Seurakuntamme varhaiskasvatuksessa mukana olevat vapaaehtoiset vastuunkantajat pitävät myös huolta kristillisen kasvatuksen toteutumisesta. Esimerkiksi pyhäkoulutoiminnassa he
jakavat iloa lasten kanssa ja ovat lasten ja perheen kuulumisten kuuntelijoita.

Päiväkerho
on tarkoitettu 4–6-vuotiaille lapsille. Päiväkerhossa hiljennytään, kuullaan raamatunkertomuksia, lauletaan, leikitään, askarrellaan, liikutaan ja ihmetellään elämää. Päiväkerhoihin
ilmoittaudutaan maaliskuussa.
Perhekerhot ja –kahvilat
on tarkoitettu kotona lapsia hoitaville aikuisille ja perheen lapsille. Perhekerhossa voi tavata
muita aikuisia ja lapsia, kuulla ja kertoa kuulumisia sekä hiljentyä yhteisissä hartaushetkissä.
Lisäksi ohjelmaan kuuluvat vaihdellen myös laulutuokio, leikki, lorut ja pienet askartelut.
Askartelukerhot
on tarkoitettu pienille koululaisille ja perheille.
Askartelun lomassa hiljennytään teema-alttarin
äärellä.
Rytmikset
on tarkoitettu 0–2-vuotiaille lapsille aikuisen
kanssa yhdessä. Siellä lauletaan, körötellään ja
hiljennytään. Rytmishetkeen mahtuu iloa ja pyhän kokemista. Laulut ovat lasten hengellisiä
lauluja, leikkilauluja ja perinteisiä lastenlauluja
eri tavoin toteutettuina.

Ekavauvakerho
on tarkoitettu ensimmäisen lapsensa saaneille
lapsen ensimmäisenä ikävuotena. Ekavauvakerhoon voi tulla jo odotusaikana. Ekavauvakerho
on paikka, jossa vasta vanhemmiksi tulleet voivat vaihtaa kuulumisia, jakaa kokemuksia sekä
yhdessä iloita vauvoista ja vanhemmuudesta.
Pyhäkoulu
on lasten kirkkohetki. Myös aikuiset ovat tervetulleita pyhäkouluun yhdessä lapsen kanssa. Pyhäkoulu kestää puolesta tunnista tuntiin.
Pyhäkoulussa hiljennytään, kuullaan raamatunkertomuksia, lauletaan lasten virsiä, leikitään ja
liikutaan.
Lisäksi
järjestämme perhe- ja vauvakirkkoja sekä perheleirejä ja -tapahtumia.
Muistamme
ikävuosittain alle kouluikäisiä lapsia ja vierailemme päivähoitopaikoissa ja sairaalassa.

• Jatkaa ja kehittää kirkon perinteistä varhaiskasvatusta
sekä ottaa huomioon perheiden muuttuvat tarpeet.
• Tukea koko perheen yhdessä olemista ja toimimista.
• Ottaa perheitä mukaan suunnittelemaan toimintaa.
• Olla perheiden tavoitettavissa sosiaalisessa mediassa
sekä kiinnittää huomiota tiedon saatavuuteen toiminnastamme.
• Kehittää yhteydenpitoa perheeseen lapsen odotusvaiheesta kouluikään saakka.
• Toimia laadukkaasti ja ammattitaitoisesti kirkon oman
koulutuksen saaneina.

• Rakasta lasta - Suojele lapsuutta. 10 teesiä
vanhemmuudesta ja lapsen hyvästä elämästä,
Kirkkohallitus ja Seurakuntien Lapsityön Keskus 2002.
• Lapsi on osallinen –asiakirja, Kirkkohallitus
2008.
• Lapsen oikeus pyhään, Seurakuntien lapsityön Keskus 2009.
• Meidän kirkko. Kasvamme yhdessä. Suomen
evankelis-luterilaisen kirkon kasvatuksen linjaus
2015.

• Meidän kirkko – osallisuuden yhteisö. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2015.
• Ristin juurella. Seinäjoen seurakunnan strategia ja visio 2015.
• Lapset seurakuntalaisina –asiakirja, Kirkkohallitus 2013.
• Kohtaamisen kirkko – Suomen evankelisluterilaisen kirkon toiminnan suunta vuoteen
2020, Kirkkohallitus 2014.
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