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Haluamme antaa lapsille ja perheille parasta, mitä on olemas-

sa, turvallisen luottamuksen kolmiyhteiseen Jumalaan, tilaisuuden olla lähellä Jumalaa ja kokea pyhää. Saamme kasvaa
yhdessä Taivaallisen Isän perhepiirissä. Olemme lapsia ja perheitä varten ja työllämme pyrimme lasten ja perheiden hyvään.
Kirkon varhaiskasvatuksen toiminnan ytimessä on kristillinen
kasvatus ja varhaiskasvatus nojaa valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin. Kirkon varhaiskasvatuksen
kokonaisuuden muodostavat kokoontuva toiminta, verkkotyö
ja sosiaalinen media sekä verkostoissa tehtävä yhteistyö.

TÄMÄ ON MEILLE TÄRKEÄÄ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kristillinen ihmiskäsitys
lapsen seurakuntayhteyden vahvistaminen
hengellisen perinnön vaaliminen ja Pyhän kosketus
kaste – ja kasvatusyhteistyö kodin kanssa
lapsuuden itseisarvo ja ainutlaatuisuus
lapsen etu, osallisuus, toimijuus ja lapsilähtöisyys
lapsen kokonaisvaltainen kasvu ja hyvinvointi
lapsen monipuolinen ja rikas pedagoginen leikki
yhdessä oppiminen leikkien, tutkien, ihmetellen ja hiljentyen
kokonaisvaltaista ja ajantasaista pedagogiikkaa käyttäen.

LÄSNÄOLON LÄMPÖÄ, LEIKIN LUMOA,
LUOTTAMUSTA LUOJAAN!

JUURET
Seurakuntamme varhaiskasvatuksella on Raamattuun ja kristilliseen ihmiskäsitykseen
perustuvat juurensa. Jokainen ihminen on Jumalan luoma ja sellaisena ainutlaatuinen ja
arvokas. Jeesus korosti lapsen arvoa ja hänen luontevaa suhdettaan Jumalaan.
Seurakunnan varhaiskasvatus on osa seurakunnan kasteopetusta. Kasteessa vanhemmat,
kummit ja seurakunta saavat yhteisen tehtävän tukea lasta kristittynä ja hoitaa häntä seurakunnan yhteydessä. Tahdomme tukea lapsen hengellisyyttä lapselle ominaisilla tavoilla
toimia ja ajatella. Lapsiryhmä ja turvalliset aikuiset antavat mahdollisuuden myös elää todeksi lähimmäisen rakkautta ja toisen ihmisen kunnioittamista. Toimintamme on avointa
kaikille lapsille ja perheille. Seurakuntaan ovat tervetulleita myös ne, joita ei ole kastettu
tai jotka edustavat muita uskontoja.
Kirkossakin lapsen oikeudet ovat tärkeitä – myös lapsen oikeus kokea pyhää omalla tavallaan ja oikeus olla aidosti osallinen.
Jeesuksen luo tuotiin lapsia, jotta hän koskisi heihin. Opetuslapset moittivat tuojia, mutta sen huomatessaan Jeesus närkästyi ja sanoi heille: "Sallikaa lasten tulla
minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta.
Totisesti: joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne
pääse." Hän otti lapset syliinsä, pani kätensä heidän päälleen ja siunasi heitä.
Mark. 10: 13–16
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.
Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.
			
Matt. 28: 18-20
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PÄIVÄKERHO
Päiväkerhot ovat seurakunnan järjestämää kerhotoimintaa 2–6-vuotiaille lapsille. Päiväkerhoissa lapset saavat osallistua monipuoliseen ja tavoitteelliseen toimintaan, joka tukee
lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä. Päiväkerhossa mm. lauletaan ja soitetaan, liikutaan, luetaan, leikitään sekä ohjatusti että vapaasti, askarrellaan, retkeillään, ulkoillaan ja
vietetään eväshetkeä. Päiväkerhossa hiljennytään, koetaan ja kuullaan Taivaan Isän asioita
monipuolisin pedagogisin menetelmin eri aistien välityksellä. Ryhmiä ohjaavat ammattitaitoiset lastenohjaajat.
Säännöllisen toiminnan lisäksi järjestetään muuta toimintaa loma-aikoina, joiden kautta
haluamme tavoittaa myös niitä lapsia ja perheitä, jotka eivät pysty osallistumaan säännölliseen kerhotoimintaan.

VARHAISKASVATUSYHTEISTYÖ
Teemme varhaiskasvatusyhteistyötä kaupungin ja yksityisen varhaiskasvatuksen toimijoiden kanssa ympäri vuoden keskinäisen kunnioituksen ja luottamuksen ilmapiirissä. Yhteistyössä kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa noudatetaan valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman periaatteita ja vuosittain päivitettävää paikallista yhteistyösopimusta.
Paikallista yhteistyötä auttavat jäsentämään kumppanuuden korit (Seurakunta varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitoksen kumppanina -esite, Kirkkohallitus 2017). Koreihin sisältyvät periaatteet perustuvat Opetushallituksen ohjeistukseen ja keskeiseen lainsäädäntöön.
Pidämme varhaiskasvatusyksiköissä Harttis-hetkiä (Heart is -teemme työtä sydämellä). Lisäksi järjestämme juhla-aikojen tilaisuuksia, esiopetusryhmien Kirkko tutuksi -vierailuja ja
varhaiskasvatusryhmien vierailuja seurakunnan toimipisteisiin sekä tarjoamme oppimisympäristöjä. Yhteistyön kautta lapset saavat omassa tutussa ryhmässään yhdessä seurakunnan
työntekijän kanssa ihmetellä kristillisen uskon aarteita. Huoltajilla on oikeus päättää lapsensa osallistumisesta Harttis – hetkiin tai muihin seurakunnan järjestämiin tilaisuuksiin.

PYHÄKOULU
Pyhäkoulu on lasten kokoinen hartaushetki, jolla on lasten oman jumalanpalveluksen luonne. Pyhäkoulussa eläydytään raamatunkertomuksiin luovan ilmaisun keinoin: kuuntelemalla, laulamalla, leikkimällä, tekemällä — yhdessä ihmettelemällä! Toimimme vanhaa hyvää
säilyttäen ja rinnalle uutta kehittäen.
Pyhäkouluja pidetään lastenkirkossa, lauantaipyhiksenä päiväkerhotiloissa sekä eri kylillä
opettajien kodeissa tai yhteisissä tiloissa. Lisäksi pidetään Kaakaokerhoa pienille koululaisille yhdessä varhaisnuorisotyön kanssa. Erilaiset tapahtumat ja retket ovat myös osa pyhäkoulutyötä.

KASTE- JA KASVATUSYHTEISTYÖ
Kodin ja kummien antama kristillinen kasvatus on ensiarvoisen tärkeää, sillä tärkeimpiin
asioihin lapsi haluaa saada rakkaan aikuisen vahvistuksen. Tuemme tätä kasvatustehtävää
sekä toimimme kokonaisvaltaisesti perheen hyvinvointia vahvistaen.
Kunnioitamme perheiden moninaisuutta. Perheitä kutsutaan viikoittaisessa toiminnassa
erilaisiin avoimiin perhekerhoihin ja perheiden musiikkitoimintaan. Avoimet perhekerhot
kokoontuvat useassa kerhopisteessä eri puolilla Lapuaa. Lisäksi järjestämme perheleirejä,
-retkiä ja -tapahtumia, jotka kutsuvat koko perhettä yhdessä elämään seurakuntaperheen
yhteydessä ja kokemaan Jumalan rakkautta arjessa ja juhlassa. Arvioimme ja kehitämme
toimintaamme lapsi – ja perhelähtöisesti.
Muistamme kastettua kastelahjalla ja nimikoidulla kastemuistolla kastepuussa. Tuemme
kummeja heidän tehtävässään järjestämällä kummikirkkoja ja tapahtumia lapselle ja kummille. Järjestämme myös sukupolvien yhteyttä vaalivia lapsen ja isovanhempien yhteisiä
tilaisuuksia ja kirkkohetkiä. Kaikki perhetoiminta on avointa myös kummeille ja isovanhemmille. Päiväkerhoissamme on lisäksi vapaaehtoisia kerhomummoja ja – paappoja.
Seurakunnassamme järjestetään säännöllisesti myös perhemessuja ja erilaisia perheiden
kirkkohetkiä. Perhekirkot ovat toiminnallisia ja lapset ja perheet ovat mukana toteuttamassa niitä.

YHTEISTYÖN LINNUT
Teemme yhteistyötä oman seurakunnan muiden työalojen lisäksi mm. Lapuan kaupungin
neuvolan, varhaiskasvatuksen toimijoiden, puhe- ja toimintaterapeuttien sekä perhekeskus
Ilonan kanssa. Yhteistyökumppanina on myös Seurakuntaopiston Lapuan kampus, jonka
lastenohjaajaopiskelijoiden ja opettajien kanssa tehdään yhteistyötä.

TÄTÄ KOHTI TYÖSSÄ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Herkistämme tuntosarvet ja tunnistamme, mitä lapset ja perheet milloinkin tarvitsevat
havainnoinnin, dokumentoinnin, arvioinnin ja palautteen kautta. Muokkaamme toimintaamme sen suuntaisesti käytettävissä olevien resurssien mukaan.
Otamme lapsia ja perheitä mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan seurakunnallista
toimintaa itselleen sopivilla tavoilla.
Vahvistamme perheiden osallisuutta tarjoamalla mm. vanhempainvartteja, kysymällä
ilmoittautumislomakkeessa lapsen tarpeista ja mielenkiinnon kohteista sekä pyytämällä kirjallista palautetta säännöllisesti.
Vahvistamme lapsen osallisuutta kysymällä hänen mielipidettänsä monipuolisia menetelmiä käyttäen sekä havainnoimalla häntä.
Kehitämme yhteydenpitoa perheeseen ja lapseen alkaen odotusajasta aina sillaksi
varhaisnuorisotyöhön saakka, mm. järjestämällä kasteiltoja odottaville vanhemmille ja
tekemällä toiminnallista yhteistyötä varhaisnuorisotyönohjaajien kanssa.
Osallistumme jumalanpalveluselämän kehittämiseen lapsen näkökulmasta.
Lisäämme tietoisuutta lasten ehtoollisesta jakamalla Lapsi ehtoollisella -esitettä, kutsumalla pappeja kertomaan ryhmiimme ehtoollisesta ja pitämällä asiaa esillä sosiaalisessa mediassa.
Säilytämme diakonisen työotteen seurakunnan varhaiskasvatuksessa, mm. Apukädet
lastenhoitoon -toimintamuodon kautta.
Tuotamme sosiaaliseen mediaan sisältöä (mm.nettiperhekerhot). Niiden kautta tuemme samalla myös sellaisten kotien kristillistä kasvatusta, joiden lapset ja aikuiset eivät
osallistu seurakunnan viikoittaiseen toimintaan.
Pidämme esillä kirkon varhaiskasvatusta sekä sosiaalisessa mediassa että paikallislehdessä.
Pidämme huolta lapsiasiavaikutuksien huomioimisesta koko seurakunnan päätöksenteossa.
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•
•
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LÄSNÄOLON LÄMPÖÄ
LEIKIN LUMOA,
LUOTTAMUSTA LUOJAAN!
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