LAPSI ON OSALLINEN
Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

KIRKON VARHAISKASVATUS ON

• Kristillisestä uskosta ja siihen liittyvistä
arvoista nousevaa kasvatuksellista
vuorovaikutusta
• Kasvatus- ja kastekumppanuutta
Kirkon varhaiskasvatuksessa kasvattaminen
ymmärretään kokonaisuudeksi, jossa hoito,
kasvatus ja opetus liittyvät toisiinsa.

Lapselle halutaan antaa tila levätä, hiljentyä, rauhoittua,
tuntea turvallisuutta ja kokea pyhän läsnäoloa elämässään.
Lapsiryhmä ja turvalliset aikuiset antavat mahdollisuuden
lähimmäisen rakkauden, vastuullisuuden ja toisen ihmisen
kunnioittamisen todeksi elämiseen. Välittävä ja lasta arvostava
tunneilmapiiri antaa lapselle turvallisuutta ja aikaansaa viihtymistä.
Kirkon varhaiskasvatuksen kasvattajien
kasvatusasenteessa välittyy rakkaus ja
vastuullisuus lapsia kohtaan
samalla tavalla kuin Jumala hoitaa
lämmöllä ja rakkaudella ihmisiä.

Kohdatessaan itse arvostusta ja
kunnioitusta lapsi oppii myös arvostamaan muita ihmisiä, ympäristöä
sekä muita uskontoja ja kulttuureita sekä oppii toimimaan
oikeudenmukaisella ja vastuullisella tavalla.

Lapsiasiavaikutusten arviointi
Suomen evankelisluterilaisen kirkon kirkolliskokous teki toukokuussa 2014 päätöksen
lisätä kirkkojärjestykseen säännöksen lapsiasiavaikutusten arvioinnista: 23 luku
täydentäviä määräyksiä 3§: LAPSEN EDUN EDISTÄMISEKSI KIRKOLLISEN
VIRANOMAISEN ON PÄÄTÖKSEN VALMISTELUSSA ARVIOITAVA JA OTETTAVA
HUOMIOON SEN VAIKUTUKSET LAPSIIN. Vaikutusten arvioinnin tekee se
viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä. Lapsella tarkoitetaan alle 18vuotiasta. Tämä päätös on voimassa 1.1.2015 alkaen.
Seurakunnassa tehdään jatkuvasti päätöksiä, jotka vaikuttavat välillisesti tai suoraan
lapsiin, nuoriin ja perheisiin. Tällaisia ovat esimerkiksi asiat, jotka koskevat
seurakunnan strategisia linjauksia, toiminta- ja talousarviota, toiminnan painotuksia,
työtapoja, resurssien jakamista, toimitiloja sekä virkojen että tehtävien täyttämisiä tai
lakkauttamisia. Lapsiasiavaikutusten arvioinnin tekemättä jättäminen päätöksen
valmisteluvaiheessa on valitusperuste, joka johtaa päätösten kumoutumiseen ja
asioiden uudelleen valmisteluun.
Lapsiasiavaikutusten arvioinnin (LAVA) tavoitteena on:
Edistää lapsen edun toteutumista kirkollisessa päätöksenteossa ja toiminnassa.
Vahvistaa lasten mielipiteiden huomioimista ja lasten osallisuutta kirkon toiminnassa
Lisätä lasten ihmisoikeuksien tunnettavuutta kirkossa
Edistää kirkon oman teologisen tehtävän ja strategisten tavoitteiden toteutumista

RAUMAN SEURAKUNNAN
VARHAISKASVATUKSEN KOKONAISUUS
Kristillinen kotikasvatus ja perheiden kanssa tehtävä yhteistyö
- suvun ja perheen perinteet
- srk:n toiminta tukee ja antaa malleja kristilliselle kotikasvatukselle
Kasteeseen liittyvä yhteistyö
- kastekeskustelusta kouluun siunaamiseen
Kohtaamispolku
- kastepuu, vauvakirkot, 1-3v onnittelukortit, 4v synttärit, 5v
juhlakirkko, eskarien Kotikirkko tutuksi –tapahtuma
(ehtoolliskasvatus), kouluun lähtevien siunaus.
Kohtaamispolun kutsut ja kortit on kuvittanut Henna Vuorisalo
(2011).

RAUMAN SEURAKUNNAN
VARHAISKASVATUKSEN KOKONAISUUS
Pyhäkoulutyö

- pyhäkoululla on lasten jumalanpalveluksen luonne
- kirjepyhäkoulu 135 lasta
- 3 pyhäkoulua, 11 pyhäkoulunopettajaa, n. 60 pyhäkoululaista

RAUMAN SEURAKUNNAN
VARHAISKASVATUKSEN KOKONAISUUS
Perhekerhot ja Muskarit
- Vauvamuskari: 4 ryhmää, osallistujia 210 hlöä (v. 2014)
- Perhekerhot: 17 ryhmää, osallistujia 1083 hlöä (v. 2014)
- Sisarusmuskari: 1 ryhmä, 60 osallistujaa (v. 2014)
- Avoin perhekerho: 2 ryhmää, n.15 perhettä/kerta (v. 2014)
- Lastenohjaaja mukana diakoniatyön perhetoiminnassa kerran
kuukaudessa
Päiväkerho
- 3v. ja 3-6v. Ja 4-6v kerhot: 22 ryhmää, 389 lasta (v. 2014)
- Avoin päiväkerho 3-6v. (parkkikerho), kaksi ryhmää, n. 3-6
lasta/kerta (v. 2014)

RAUMAN SEURAKUNNAN
VARHAISKASVATUKSEN KOKONAISUUS
Yhteydet yhteiskunnan varhaiskasvatukseen
- Pikkulasten kirkot Pyhän Ristin kirkko, Haappusten kirkko,
Palvelukeskus Aurinko ja Meriristi 35 kirkkohetkeä (v. 2014),
n. 2010 osallistujaa (v. 2014)
- Lasten Katedraalin hartaudet:
pääsiäinen, 318 osallistujaa (v. 2014)
joulu, 470 osallistujaa (v. 2014),
- Eskarilaisten kotikirkkoviikko, kirkkoseikkailu,
370 osallistujaa (v. 2014)
- Vierailut päivähoidossa: Metsä- ja puistohartaudet, muut
hartaushetket, arkipäivän uskontokasvatuksen tukeminen,
- Helmiryhmät (tunnekasvatusta rukoushelmin), 7 ryhmää n. 84 lasta
(v. 2014), Helmiryhmäkoulutus päivähoidon henkilökunnalle x 2

RAUMAN SEURAKUNNAN
VARHAISKASVATUKSEN KOKONAISUUS
Jumalanpalvelukset
- perhemessut / kirkot
- joulupolku
Tapahtumat
- talvitapahtumat x 3
- Pääsiäisen Ilo!
- syyskauden avajaiset, Pihajuhla
- ympäristöpäivä
- perheillat ja –retket
- kauneimmat joululaulut
- naisten aamukahvit
Perhepäivät Pyhän Ristin kirkolla (10 tilaisuutta)
Perhepäivät Kesäkodilla kesä- ja elokuussa (17 päivää)
Parisuhteen- ja Vanhemmuuden palikat –vanhempainillat
Lasten sururyhmät, 2 ryhmää vuodessa

RAUMAN SEURAKUNNAN
VARHAISKASVATUKSEN TOIMIJAT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lastenohjaajat
Lapsityönohjaajat
Lapsi- ja perhetyön teologi ja muut papit
Diakonit
Kirkkomuusikot
Lähetyssihteeri
Nuorisotyönohjaajat
Pyhäkoulunopettajat
Kerhonohjaajat
Muut vapaaehtoiset avustajat
Valtakunnalliset ja hiippakunnalliset toimijat

Rauman seurakunnan perhetyötä tehdään eri
työaloilla, eri näkökulmasta:
Perheasianneuvottelukeskus:
tulosyyt esim. erokysymykset, vuorovaikutusongelmat, ongelmat
sukulaisuus- ja muissa lähisuhteissa, psykososiaaliset ongelmat,
väkivalta, kriisit
Diakoniatyö:
kotikäyntejä
perheleirit
perhekahvila
Papit:
kohtaamisia kasteen, vihkimisen ja siunausten yhteydessä,
päivystävä puhelin, sururyhmät…

