Nimeltä
kutsuttu

seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen asiakirja

Tämä on
meille
tärkeää

K

un pienen lapsen läheiset ottavat lapsen syliin ja painavat
häntä lähelle sydäntään, välittyy rakkautta ja huolenpitoa.
Tällä tavoin lapsi elää hyvää lapsuutta ja kasvaa turvallisesti ja
luottavaisesti. Seinäjoen seurakunnassa haluamme toimia samalla tavoin ja ottaa jokaisen avoimesti vastaan kuin turvalliseen syliin. Tässä
seurakunnan sylissä lapset ja perheet saavat hyvän 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

Tästä lähdemme

J

okainen ihminen on Jumalan luoma, ainutlaatuinen ja kallisarvoinen ihme. Turvaamme
elämää, vaalimme luonnon kasvua ja huolehdimme ympäristöstä. Kohtelemme toisiamme yhdenvertaisesti ja syrjimättä. Luomme
turvallisen ilmapiirin, jossa toteutuu fyysinen,
henkinen ja hengellinen kasvurauha.
Lapsella on oikeus lapsena olemiseen, leikkiin, iloon ja onnistumiseen. Lapsen paras on
keskeistä toiminnassamme. Otamme huomioon lapsen yksilöllisyyden, hänen kehitystasonsa ja kiinnostuksensa.
Aito vuorovaikutus lasten kanssa, yhteinen tekeminen ja kokeminen, liikkuminen
ja ilmaiseminen toteutuvat. Tärkeää on, että
jokainen tulee kuulluksi ja nähdyksi. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukainen
pedagogiikka ohjaa työskentelyämme. Työntekijöillä on kirkon varhaiskasvatuksen koulutus.
Toiminta- ja leikkitilanteiden ammattitaitoinen
ohjaaminen tukee lapsen kokonaisvaltaista
hyvää kasvua.
Lapsen hengellisyys on tutkimista, leikkimistä
ja oivaltamista. Hiljaisuus ja pyhyys hoitavat

lasta. Kauneus koskettaa. Ihmettelylle ja elämän
pohdinnoille on aikaa toisten lasten ja aikuisten
kanssa.
Lapsella on oikeus saada tietoa omasta uskonnostaan ja sen arvoista ja tavoista. Siksi tuemme
lasten ja perheiden hengellistä elämää. Hiljennymme yhdessä, kerromme raamatunkertomuksia ja rukoilemme. Kutsumme lapsia ja perheitä
jumalanpalvelukseen ja seurakuntayhteyteen.
Seurakuntaan ovat tervetulleita myös ne,
joita ei ole kastettu tai jotka edustavat muita
uskontoja. Toimintamme on avointa kaikille
perheille ja kaikkien kotien lapsille.

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

Teemme yhdessä

Y

hteistyö on lapsen huoltajien, varhaiskasvatuksen ja muiden lasten kanssa toimivien aikuisten tasavertaista kohtaamista ja
vuoropuhelua. Keskinäinen luottamus ja molemminpuolinen kunnioittaminen on tärkeää.
Tavoitteena on kasvaa yhdessä lapsen kanssa.
Seurakunta ja perhe
Haluamme tukea vanhempia ja perheitä jo lapsen odotusaikana. Kastejuhlassa tapaamme lap-

sen ja hänen läheisensä. Yhdessä rakennamme
lapsen kokemusta kolmiyhteisestä Jumalasta ja
seurakunnasta. Kuljemme vanhempien rinnalla
tukien ja rohkaisten heitä vanhemmuudessa ja
kasvatuksessa. Myös parisuhteen hoitaminen
luo lapselle hyvää kasvupohjaa.
Kutsumme lapsia ja perheitä seurakunnan
kerhoihin ja muuhun toimintaan. Seurakuntayhteydessä voi kokea turvallisuutta. Yhdessä oleminen toisten perheiden kanssa antaa

”Minä olen sinut nimeltä kutsunut,
sinä olet minun.” jes 43:1
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 tärkeitä aikuisia ystäviä, jotka
sitoutuvat olemaan mukana kummilapsensa
elämänvaiheissa. Kasteessa kummit saavat
yhdessä vanhempien ja seurakunnan kanssa
tehtävän huolehtia lapsen kristillisestä kasvatuksesta. Sitä voi toteuttaa esimerkiksi rukoilemalla lapsen puolesta.
Isovanhempien kanssa vietetty aika voi tarjota lapselle kokemuksen sukupolvien välisestä
yhteydestä ja turvallisesta Jumalasta.
Seurakunta ja katsomuskasvatus
Kirkon ja yhteiskunnan varhaiskasvatuksen
yhteistyö mahdollistaa katsomuskasvatuksen

toteutumisen rikkaana ja monipuolisena. Näin
huomioimme lapsen herkkyyden ja kiinnostuksen elämän suuria kysymyksiä kohtaan.
Teemme yhteistyötä katsomuskasvatuksessa
Seinäjoen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman Meirän vasun ja yksiköiden esiopetuksen
vuosisuunnitelmien mukaisesti. Yhteistyössä
toteutetaan mm. kirkkohetkiä, pyhäkouluja,
tutustumiskäyntejä, työntekijöiden tapaamisia
ja koulutuksia.
Suunnittelemme ja toteutamme toimintaa
yhdessä ja kehitämme palautteen pohjalta.
Yhteistyö perustuu yhteiseen sopimukseen.
Seurakunta ja muut
varhaiskasvatuskumppanit
Lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen
on monien tahojen yhteinen tehtävä. Seurakunta on mukana mm. LAPE-hankkeessa, joka on
tuonut eri toimijoita yhteen.
Vapaaehtoiset vastuunkantajat pitävät myös
huolta kristillisen kasvatuksen toteutumisesta.
Esimerkiksi pyhäkoulutoiminnassa he jakavat
iloa lasten kanssa ja ovat lasten ja perheiden
kuuntelijoita.

Tätä teemme
Tällä hetkellä seurakunnassamme toimivat:

Päiväkerho on 3–5-vuotiaiden lasten oma
kerho. Yhdessä leikimme, liikumme, laulamme,
tutustumme raamatunkertomuksiin ja askartelemme. Opimme uutta kavereiden kanssa ja
ihmettelemme elämää. Ohjeet ilmoittautumiseen löytyvät seurakunnan nettisivuilta.

Ekavauvakerho on tarkoitettu ensimmäisen
lapsensa saaneille lapsen ensimmäisenä ikävuotena. Ekavauvakerhoon voi tulla jo odotusaikana. Ekavauvakerhossa voimme jakaa
kokemuksia sekä yhdessä iloita vauvoista ja
vanhemmuudesta.

Perhekerho on tarkoitettu kotona lapsia
hoitaville aikuisille sekä lapsille. On mukava
tavata muita aikuisia ja lapsia, vaihtaa kuulumisia ja hiljentyä hartaushetkessä. Perhekerhossa
on mahdollisuus lauluun, leikkiin, loruihin ja
askarteluun.

Pyhäkoulu on lasten kirkkohetki. Myös aikuiset
ovat tervetulleita pyhäkouluun yhdessä lapsen
kanssa. Pyhäkoulu kestää puolesta tunnista
tuntiin. Pyhäkoulussa hiljennymme, kuulemme
raamatunkertomuksia, laulamme lasten virsiä,
leikimme ja liikumme.

Rytmis on yhteinen kerho 0–2-vuotiaille lapsille
aikuisen kanssa. Rytmishetkeen mahtuu iloa ja
pyhän kokemista, kun laulamme, köröttelemme
ja hiljennymme. Laulut ovat lasten hengellisiä
lauluja, leikkilauluja ja perinteisiä lastenlauluja
eri tavoin toteutettuina.

Lisäksi:
• Toteutamme lasten sururyhmää ja
vierailemme sairaalassa.
• Järjestämme perhe- ja vauvakirkkoja
sekä perheleirejä ja -tapahtumia.
• Muistamme ikävuosittain alle kouluikäisiä.

Tulevaisuudessa
• Kuuntelemme lapsia ja perheitä. Teemme yhdessä.
• Olemme siellä, missä lapset ja perheet ovat.
• Olemme vuorovaikutuksessa sosiaalisessa mediassa.
• Teemme yhteistyötä ja toimimme verkostoissa.
• Kehitämme ammattitaitoamme.
• Luomme toivoa ja rohkaisemme elämään
tässä ja nyt.
• Osallistumme, vaikutamme, rukoilemme
ja kasvamme vastuuseen.
• Sitoudumme hyvään ja vältämme pahaa.
• Elämme kristittyinä arjen keskellä.

Näihin liitymme:
• Kirkon kasvatus vuonna 2030.
Kristillisen uskon välittymisen haasteita ja
mahdollisuuksia. Kirkon tulevaisuusselonteko 2018.
• Kohtaamisen kirkko – Suomen evankelisluterilaisen kirkon toiminnan suunta
vuoteen 2020, Kirkkohallitus 2014.
• Lapset seurakuntalaisina –asiakirja,
Kirkkohallitus 2013.
• Lapsistrategia 2040. Sosiaali- ja
terveysministeriö.
• Lastenkirkko.fi.

• Meidän kirkko. Kasvamme yhdessä.
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
kasvatuksen linjaus 2015.
• Ristin juurella 2016–2020. Seinäjoen
seurakunnan suunta vuoteen 2020.
• Seinäjoen kaupungin Meirän vasu ja
Esiopetuksen vuosisuunnitelma
• Seurakunta varhaiskasvatuksen, koulun ja
oppilaitoksen kumppanina. Kirkkohallitus.
• Varhaiskasvatussuunnitelman
perusteet 2016.
• Vasu kirkossa.

www.seinajoenseurakunta.fi

