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ÄHTÄRIN SEURAKUNNAN VARHAISKASVATUKSEN
KEHITTÄMISASIAKIRJA

Turvassa,
rakastettu ja
hyväksytty
Lapsuus on ainutlaatuinen vaihe ihmisen elämänkulussa, sillä silloin luodaan
perustaa koko elämää varten. Lapsella on aina oikeus saada olla turvassa,
rakastettu ja hyväksytty. Lapsena oleminen on tärkeämpi kuin se, mitä lapsesta
joskus tulee.
Jumalan suunnitelmaan kuului alusta asti luoda ihmisen lähelle toinen ihminen.
Onnellinen lapsi saa syliä ja kosketusta. Onnellinen aikuinen saa pitää lasta
kainalossa. Parasta on, että Jumalan kainalossa on oma paikka sekä pienille että
isoille.
Ähtärin seurakunnassa varhaiskasvatuksessa haluamme, että lapsi ja perhe saa
kokemuksen siitä, että he kelpaavat sekä ihmisille että Jumalalle, jotka
rakastavat ja pitävät heistä huolta. Toivomme, että koette olonne
seurakunnassamme turvalliseksi sekä kotoisaksi ja että työstämme välittyy ilo ja
lähimmäisen rakkaus.
Haluamme kulkea perheenne rinnalla tukien ja välittäen. Toivomme, että
perheenne saisi hyviä elämän eväitä arkeen, juhlaan, kasvuun ja koko elämään.
Tehdään matkaa yhdessä ihmetellen, ideoiden ja toteuttaen.

” Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän
kaltaisten on Jumalan valtakunta. Jeesus otti lapset syliinsä, pani kätensä
heidän päälleen ja siunasi heitä.”
Mark. 10: 14 – 16

Kivijalka
Seurakuntamme varhaiskasvatuksen lähtökohtana on Jeesuksen antama kaste- ja
lähetyskäsky:
”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja
tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan
ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä
minä olen käskenyt teidän noudattaa.”
Matt. 28: 18 - 20

Kristillisen ihmiskäsityksen mukaan ihmisellä on erityinen asema Jumalan
luomassa maailmassa. Sen mukaan jokainen ihminen on Jumalan luoma,
ainutlaatuinen ja kallisarvoinen ihme. Suhtaudumme lapseen ja kaikkiin ihmisiin
kunnioittaen.
Jeesus korosti lapsen arvoa ja merkitystä. Tämä Jeesuksen opetus ja lapsen
oikeuksien sopimus velvoittaa myös meitä huomioimaan lapsen etua ja kuulemaan
hänen mielipidettään. Siksi meille on tärkeää kunnioittaa jokaisen lapsen
tarvetta kasvaa rauhassa oman aikataulunsa mukaisesti. Tämä koskee niin
fyysistä, henkistä kuin hengellistäkin kasvua. Haluamme kohdata jokaisen lapsen
yksilönä ja luoda turvallisen ilmapiirin lapsen kasvulle. Yhdessä tekemällä,
olemalla ja ihmettelemällä pyrimme löytämään tapoja toteuttaa kristillisyyttä ja
elämään sen arvojen mukaisesti arjen keskellä.
Kaste on kristillisen kasvatuksen lähtökohta. Kasteessa kummit saavat yhdessä
vanhempien ja seurakunnan kanssa tehtävän huolehtia lapsen kristillisestä
kasvatuksesta. Kaste- ja kasvatuskumppanuutta toteutamme rinnalla kulkien,
yhdessä pohtien, etsien ja kysellen. Siksi voimme kasteopetuksen rinnalla puhua
myös kastekasvatuksesta. Tämän mukaisesti toimintamme on avointa kaikille:
Tulla mukaan, etsiä, osallistua ja löytää.

RAKENNUSPALIKAT
Pyrimme toteuttamaan lapselle mielekästä toimintaa, joka lähtee lapsen oman
elämän tärkeistä kysymyksistä. Toiminnan suunnittelun pohjana huomioidaan
lapsen ja perheen kiinnostuksen kohteet. Toiveena on toiminnan suunnittelu
yhdessä lapsen sekä perheen kanssa.
Hyödynnämme suunnittelussa uuden Vasun laaja-alaisen oppimisen ideaa.
Toimintaa toteutetaan mm. ilmaisun keinoin, laulaen, leikkien, Raamatun
maailmassa seikkaillen, liikkuen ja taiteillen.

Toimintaa:
Päiväkerho
on tarkoitettu 3 – 5 - vuotiaille lapsille. Päiväkerhossa leikitään ja liikutaan,
lauletaan, askarrellaan ja opetellaan toimimaan yhdessä. Tiloissa ja toiminnassa
olemme erityisesti ottaneet huomioon lapsen luontaisen tarpeen liikkua.
Hartaushetkessä ihmetellään uskoa ja elämää lapsen näkökulmasta
Raamatunkertomuksien kautta.
Opettelemme yhdessä hiljentymistä ja rauhoittumista. Päiväkerhoihin
ilmoittautuminen on keväällä, mutta paikkoja voi kysellä läpi vuoden.

Perhekerho
Perhekerhoon lapset ja aikuiset tulevat yhdessä. Lapsi voi tulla kerhoon
vanhemman, isovanhemman, kummin tai jonkun muun hänelle läheisen aikuisen
seurassa. Lapsen oma aikuinen huolehtii hänestä kerhon ajan. Perhekerhossa voi
tavata muita aikuisia ja lapsia, vaihtaa kuulumisia sekä hiljentyä yhteisessä

hartaushetkessä. Lisäksi kerhossa leikitään, lauletaan ja toisinaan askarrellaan.
Perhekerhon alussa on mahdollisuus aamupalaan.

Muuta toimintaa
Järjestämme perheretkiä, perhemessuja, vauvakirkkoja. Perheille ja aikuisille
suunnattuja tapahtumia ovat esim. lenkki-illat, äitienillat, tiistailounaat,
talvirieha.

Lisäksi
Käymme päivähoidon yksiköissä kerran kuukaudessa viettämässä yhteistä
hartaushetkeä. Päivähoidon varhaiskasvatuksen kanssa teemme yhteistyötä mm.
kirkkohetkien, erilaisten tapahtumien, vanhempainiltojen,
erityislastentarhanopettajan konsultoinnin muodossa. Täytämme osaltamme
esikouluun siirtyvien esitietolomaketta.
Teemme yhteistyötä myös oman työyhteisön eri työalojen kanssa. Toimintaa
suunnittelemme yhdessä kasvatuksen vastuuryhmän kanssa.
Toinen lastenohjaajista on lapsiasiahenkilö, jonka tehtävänä on toimia silminä ja
korvina lasten toiveille ja tarpeille, jotta he kokisivat tulevansa nähdyksi ja
kuulluksi.
Seurakunnassamme on käytössä lasten messupassi, jonka toivotaan innoittavan
lapsia ja perheitä osallistumaan kirkossa järjestettäviin messuihin ja
tapahtumiin. Messupassin täytyttyä on tiedossa pieni yllätys.

Muistamme
ikävuosittain alle 3-vuotiaita syntymäpäiväsankareita syntymäpäiväkortilla.
Jokainen kastettu saa oman kaste-enkelinsä kastepuuhun. Tämän enkelin
kastettu saa itselleen seuraavan vuoden alussa pidettävässä messussa, johon
kutsutaan koko perhe, kummit ja isovanhemmat.

Tulevaisuudessa haluamme
•

Kehittää varhaiskasvatusta edelleen ja ottaa huomioon yhteiskunnan sekä

•

perheiden muuttuvat tarpeet.
Olla perheiden tavoitettavissa sosiaalisessa mediassa sekä kiinnittää

•
•

huomiota tiedon saatavuuteen toiminnastamme.
Ottaa perheitä mukaan suunnittelemaan toimintaa.
Tehdä ja kehittää työtä niin, että lapsen kokonaisvaltainen kasvu, lapsen

•

osallisuus seurakunnassa, vuorovaikutus sekä yhteistyö perheen kanssa
toteutuu laadukkaasti.
Kiinnittää erityisesti huomiota siihen, miten toimitaan ja luodaan

•

yhteistyötä aktiivisesti paikkakunnalla olevien eri tahojen kanssa.
Kehittää jumalanpalveluselämää huomioimalla lapsiperheiden näkökulma ja
osallisuus.

”Kerran opetuslapset tulivat kysymään Jeesukselta: Kuka on suurin taivasten valtakunnassa? Silloin
Jeesus pyysi luokseen lapsen. Hän asetti lapsen opetuslasten eteen ja sanoi heille: Jos teistä ei tule
lasten kaltaisia, ette koskaan pääse taivasten valtakuntaan. Se, joka nöyrtyy pieneksi kuin lapsi, on
suurin taivasten valtakunnassa. ja se, joka ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen minun
nimessäni, ottaa vastaan minut.”
Matt. 18: 1 - 5
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