me seurakunnassa
• avaamme ovia lasten ja perheiden
osallisuudelle kirkossa
• teemme työtä tyttöjen, poikien ja perheiden
parhaaksi, heidän tarpeistaan lähtien
• haluamme olla seurakuntalaisten käytettävissä kaikissa elämänvaiheissa
• luomme luottamuksen ilmapiirin, jossa lapset
perheineen voivat elää lähellä Jumalaa
• rakennamme yhteistyötä kaikkien niiden aikuisten kanssa, jotka haluavat tukea lapsen kasvua

Esitteen sisältö perustuu Kirkkohallituksen
julkaisemaan Lapset seurakuntalaisina
-kehittämisasiakirjaan, joka löytyy sivustolta
www.sakasti.evl.fi/strategisetasiakirjat.
Sarjaan kuuluvat myös muiden ikävaiheiden
kehittämisasiakirjat.

Lapsen oikeuksien näkökulma kirkossa nousee sekä
kirkon omasta traditiosta että
yk:n lapsen oikeuksien sopimuksesta. Lapsella on oikeus
suojeluun sekä oikeus vaikuttaa ja ilmaista mielipiteensä.
Lapsen äänen kuuluminen
on aikuisten vastuulla.

Lapsen oikeudet toteutuvat,
kun toimintaa rakennetaan lapsilähtöisesti pienimpien ehdoilla
sekä kuunnellaan ja kuullaan
lasten näkemyksiä. Päätöksenteossa otetaan huomioon lasten
mielipiteet ja arvioidaan ennakolta päätösten vaikutukset
lapsiin ja perheisiin.

Kirkon varhaiskasvatuksen kokonaisuuden muodostavat kokoontuva
toiminta, verkkotyö ja sosiaalinen
media sekä verkostoissa tehtävä yhteistyö. Seurakunta toimii yhdessä
alueen muiden toimijoiden kanssa.
Yhteiskunnan varhaiskasvattajat
toteuttavat uskontokasvatusta ja
heillä on mahdollisuus saada siihen
seurakunnan tukea.

www.sakasti.evl.fi/lapset

TÄSTÄ
LÄHDEMME

tätä
painotamme

Keskiössä lapsi
Kirkon varhaiskasvatus tähtää lapsen hyvään, yksilöllisen kasvun mahdollistamiseen ja tukemiseen.
Toiminta lähtee lapsen tarpeista ja kiinnostuksesta.
Lapsen aktiivisuus ja luovuus ohjaavat suunnittelua.
Aikuisen ammatillisuus ja läsnäolo luovat turvallisuutta lapselle.

Kokonaisvaltaista kasvua
Kristillinen ihmiskäsitys sisältää ajatuksen
ihmisen kokonaisvaltaisuudesta. Kaikki ihmisen
ulottuvuudet ovat Jumalan luomia. Lapsi oppii
tuntemaan asioita itsestään, toisista ihmisistä, lähiympäristöstä ja Jumalasta hänelle merkityksellisten
asioiden kautta leikkien, liikkuen, tutkien, taiteen
kautta kokien ja itseään ilmaisten.

Kirkko kasvatuskumppanina
Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö.
Kirkon kaikille avoin varhaiskasvatus on kasvatuskumppanuutta lapsen perheen kanssa. Sen lähtökohtana on molemminpuolinen luottamus, säännöllinen vuorovaikutus ja elämän moninaisuuden
jakaminen.
Lapsi ja hengellisyys
Hengellisyys on kokonaisvaltaista elämistä
yhteydessä Jumalaan. Lapsi elää sitä todeksi arkielämän tilanteissa niin kotona kuin päivähoidossa.
Lapsella on oikeus saada hengellisyydelleen tukea
kaikkialla, missä hän elää ja toimii. Hengellisyys
kasvaa turvallisessa vuorovaikutuksessa ja tilanteissa, joissa jää tilaa salaisuuksille, mielikuvitukselle
ja pyhyyden kokemiselle. Kasvua ei kiirehditä,
vaan lapsen omalle rytmille annetaan aikaa.

Lapsi seurakuntalaisena
Jeesuksen opetuksista nousee vahva ymmärrys
lapsen arvosta ja merkityksestä. Lapsella on oikeus
olla aktiivinen seurakunnassa. Lapsi otetaan
huomioon tavalla, joka mahdollistaa hänelle aidon
osallistumisen ja vaikuttamisen.

Oikeus kristilliseen kasvatukseen
Kaste on lahja ja kutsu. Etsimme ja avaamme yhdessä kasteen salaisuutta. Kastettuina lapsi ja aikuinen
ovat seurakunnassa tasa-arvoisia. Kasteessa saatu
siunaus on lupaus Jumalan läsnäolosta, rakkaudesta
ja huolenpidosta ihmisen elämässä. Kasvunsa tueksi
lapsi tarvitsee kokemuksia sekä tietoa oman kirkon
uskon sisällöistä ja tavoista.

Perheiden kanssa
Kirkon varhaiskasvatuksessa kunnioitetaan perheen
todellisuutta ja eri-ikäisten perheenjäsenten tarpeita.
Seurakunnan toimintaa suunnitellaan niin, että
lapset ja perheet voivat mielipiteillään vaikuttaa ja
osallistua siihen.

