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JOHDANTO
Espoon seurakuntien varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) pohjautuu VASU kirkossa -työkaluun (2018), ”Lapsi on osallinen” -kehittämisasiakirjaan (2008), ”Lapset
seurakuntalaisina” -julkaisuun (2013), valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin (2018), Espoon kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan (2019)
ja varhaiskasvatuslakiin (2018) sekä YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen, mikä on
kaiken toiminnan arvopohjana. Varhaiskasvatussuunnitelmasta käytetään jatkossa tekstissä lyhennettä vasu.
Vasun tarkoituksena on ohjata ja tukea seurakuntien järjestämää varhaiskasvatusta ja perhetoimintaa. Varhaiskasvatuksen lähtökohtana on varhaiskasvattajien ja
perheiden välinen kumppanuus, kohtaaminen, vuorovaikutus sekä yhteistyö kasteessa saadun opetus- ja kasvatustehtävän mukaisesti. Toiminnan avulla tuetaan
perheen kristillistä kasvatusta sekä lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Tavoitteena
on rikastuttaa lapsen hengellistä elämää hänen tarpeistaan ja näkökulmastaan
käsin sekä vahvistaa lapsen osallisuutta seurakunnan varhaiskasvatuksessa.
”Jokainen ihminen on arvokas juuri sellaisena kuin hän on”.
Seurakuntien varhaiskasvatuksen toimintaan kuuluvat vahvasti myös varhaispedagogiikka ja sen taustalla oleva tutkimustieto sekä ajantasaiset pedagogiset
toimintatavat. Varhaiskasvatuksessa tarvitaankin sitoutumista sekä teologiaan,
että valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman pedagogiikkaan ja sisältöihin.
Teologia antaa toimintaan sisällöt ja pedagogiikka välineet eli toimintatavat ja
-mallit sekä samalla kirkastaa kristillisen kasvatuksen merkityksen.
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Vasun laatimisesta ovat vastanneet Espoon seurakunnista koottu VASU-työryhmä.
Lisäksi seurakuntien varhaiskasvattajat ovat osallistuneet vasun sisällön luomiseen työpajatyöskentelyn (1/2020) kautta. Mukana on runsas joukko päiväkerholaisia sekä heidän huoltajiaan vasu-palautekyselyn kautta (5/2020). Päiväkerholaiset ovat saaneet kuvittaa ja kommentoida sanallisesti näkemyksiään päiväkerhon
arjesta. Lasten ajatukset ja taideteokset ilmentävät sekä koristavat vasun sivuja.
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Lapset tykkäävät varhaiskasvatuksessa…
•
•
•
•
•
•
•
•

“On kivaa, kun kerhossa luetaan satuja ja lauletaan, nii ja leikitään paljon”.
“Aikuiset on siks kivoja, kun ne tykkää musta ja kaikista lapsista."
“Kerhossa on supersikakivaa!”
“Muskarissa saa laulaa ja soittaa... mä oon aika hyvä niissä”.
”Se on hauskaa, kun kaverit leikkii mun kanssa kotileikkiä ja kun me laitetaan roolivaatteet päälle”.
“Temppujumppa kappelissa on ihan tosi tosi hauskaa, nii ja eväiden syönti pöydän alla.”
“Kerhossa on kiva piirtää ja askarrella. Metsäretkellä käynti ja siellä aarteiden etsiminen on ihan
sikajännää.”
“Kerhossa saa pötköttää, aina kun haluaa. Sit mä tykkään kiipeillä puolapuilla, leikkiä legoilla ja barbeilla. Ihan parasta on leikkivarjojumppa.”
Sanapilvi lasten ajatuksista:

Seurakunnan varhaiskasvatuksessa pidämme tärkeänä:
(Vastaukset varhaiskasvattajien kyselystä 9/2020)

Varhaiskasvattajina tärkein tehtävämme on…
· ”ilon ja valon hetkien tuominen ja voimavarojen lisääminen perheiden arjessa.”
· ”Olla perheiden turvallisena tukena muuttuvassa maailmassa. Auttaa lapsia kokemaan hyväksyntää, leikin iloa ja löytämään kivoja kavereita.”
· ”tukea lapsen kasvua ja ravita häntä kaikella sillä hyvällä, mitä hän tarvitsee.”
· ”tukea vanhemmuutta, olla lapselle turvallinen aikuinen ja antaa lempeää kristillistä kasvatusta.”
Teemme parhaamme, että sinä, lapsi, saat varhaiskasvatuksesta…
· ”turvallisen, iloisen ja vuorovaikutuksellisen kasvupolun elämääsi.”
· ”Iloa, syliä ja hyväksyntää. Kosketuksen Taivaan Isän huolenpidosta ja kokemuksen
siitä, että jokainen on tärkeä.”
· ”iloa, turvaa, leikkirauhaa, oppimista, kokemuksia ja lämmintä vuorovaikutusta.”
· ”saat varhaiskasvatuksesta tunteen osallisuudesta ja kuulluksi tulemisesta. Tunnet
olosi turvalliseksi ja saat kuulla ja tuntea olevasi Taivaan Isän suuri ihme!”
Sinä lapsi olet työmme keskiössä. Lupaamme…
· ”tehdä parhaamme, jotta lapsi saa tuntea itsensä tärkeäksi ja että voi luottamuksellisesti jakaa meille myös vaikeita asioita ja tilanteita, sekä pohtia yhdessä, miten
niistä selvitään eteenpäin.”
· ”kuunnella perheiden toiveita ja olla saatavilla tarpeiden mukaan. Olla luotettava
kasvatuskumppani.”
· ”yrittää parhaamme mukaan ajatella teitä, ja tehdä sen näkyväksi monin eri tavoin.”
· ”olla luottamuksen arvoisia, kun saamme ilon olla osana elämäänne.”

Varhaiskasvattajan ajatuksia lapsista:
•

Huoltajat arvostavat varhaiskasvatuksessa…
•
•
•
•
•

“Teette upeaa ja tärkeää työtä, sydämellä!”
“Seurakunnan varhaiskasvatus on tärkeää ja monipuolista kerhotoimintaa, jossa kohtaatte jokaisen
lapsen arvostavasti ja sydämellisesti. Osaatte ottaa myös koko perheen huomioon ja antaa aikaa
pienille rupattelutuokioille, jotta tiedämme, kuinka kerhossa on mennyt.”
“Lapsista näkee, että he tuntevat olevansa erityisiä ja tärkeitä. Kerhossa lapseni on oppinut uusia
virsiä ja leikkejä, joita ei ole kotona aiemmin tullut laulettua tai leikittyä.”
Kiitos ihanille ja sydämellisille ohjaajille! Aito välittäminen, leikit, kuunteleminen, laulut, askartelut,
kaverit, turvalliset aikuiset! Meille tärkeintä on, että lapsemme saa leikkiä ja iloita ikäistensä kanssa
turvallisessa seurassa/paikassa! Uudet taidot ovat olleet kirsikka kakun päällä.”
“On tärkeää osata huomioida jokaisen lapsen hyviä puolia. On tärkeää osata huomata ja tukea niiden
lasten ryhmäytymistä, jotka ovat ujoja ja/tai jäävät syrjään kaveriryhmästä. Tämä kaikki on toteutunut onnistuneesti päiväkerhossa.”

•
•
•

“Lapsi elää hengellisyyttä todeksi arkielämän tilanteissa kotona, seurakunnan
varhaiskasvatuksessa ja muussa ympäristössä. Lapsen hengellisyys on ihmettelyä,
ihailua, valppautta, tutkimista ja leikkimistä – kokonaisvaltaista elämistä yhteydessä Jumalaan.”
“Lapsen on annettava kasvaa ja kehittyä omassa rytmissään, jossa on tilaa salaisuuksille, mielikuvitukselle ja pyhyyden kokemiselle.”
”Loppujen lopuksi kasvatuksessa on kyse kohtaamisesta. Kohtaa minut sellaisena
kuin olen. Katso minua, näe minut persoonallisena ja ainutlaatuisena ihmisenä.
Hyväksy minut kaikkine ominaisuuksineni, heikkouteni, vahvuuteni ja haasteeni.”
“Jokainen lapsi on erityinen ja hänellä monta tapaa ajatella, ilmaista itseään, ymmärtää ja kohdata muita. Mielikuvitus on lapsen oikeus – se avaa siivet lentoon!”
Sanapilvi varhaiskasvattajan ajatuksia lapsesta:

Sanapilvi huoltajien ajatuksista mitä varhaiskasvatus on:
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Lapsen hyvä päivä koostuu:
Pedagogiikasta...
· kaiken taustalla, perustana ja pohjana toiminnalle
· ammattitaitoa ja kokemusta
· tietämystä erilaisista kasvatusnäkemyksistä, perusteluita valita tietynlaiset toimintamallit, menetelmät ja ratkaisut eri tilanteisiin, alan tutkimuksen ja kirjallisuuden seuraamista ja hyödyntämistä työn
sisältöihin
· tavoitteellista ja lapselle merkityksellistä toimintaa, suunnittelua, arviointia ja kehittämistä, jossa
kaiken keskiössä on lapsi
Kasvatuksesta…
· tarttumista jokaiseen hetkeen
· myönteistä ja sensitiivistä suhtautumista lapseen, kuuntelemista, lämmintä vuorovaikutusta lapsen
kanssa
· yhteistyötä huoltajien kanssa, yhdessä teemme asioita lapsen parhaaksi
· kasvamaan saattamista ja rinnalla kulkua
Yhdessäolosta …
· lämpöä, läheisyyttä, turvallisuutta, empatiaa ja Jumalan rakkautta
· lapsen kanssa vuorovaikutusta, kuulemista ja auttamista
· lapsen ja lapsiryhmän havainnointia
· turvallinen ja mielekäs toiminta lapselle
· kokonaisvaltaisesti lapsen tarpeisiin vastaamista ja hyvinvoinnista huolehtimista
Ihmettelystä…
· varhaiskasvattajan aktiivisuutta tarttua lapsen ideoihin ja ottaa ne tarkastelun kohteiksi
· osallisuutta ja lapsen aktiivista toimintaa sekä yhdessä oppimista
· kiinnostusta lapselle tärkeistä asioista
· elämänkysymysten ihmettelyä ja pohdintaa
· hiljentymistä pyhän äärellä
(Yllä oleva “lapsen hyvä päivä” on koottu vasu-työpajatyöskentelyn, huoltajien ja varhaiskasvattajien kyselyn
pohdintojen mukaan)

2. VARHAISKASVATUKSEN ARVOPERUSTA JA LAPSIKÄSITYS
2.1. Arvoperusta
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin (2018) on kirjattu, että pedagogiikka perustuu arvoihin sekä
käsitykseen lapsesta, lapsuudesta ja oppimisesta.
Arvot kertovat, mitä asioita pidetään hyvinä ja tavoiteltavina. Kirkon yhteisiksi arvoiksi määritellään edellisen strategian tavoin usko, toivo ja rakkaus (1. Kor. 13:3). Kristillinen arvopohja määräytyy näin kestävällä ja
selkeällä tavalla.
Lapsuus on ainutlaatuinen vaihe ihmisen elämänkulussa. Lapsella on oikeus olla turvassa, rakastettu ja
hyväksytty. Keskeisiä arvoja varhaiskasvatuksessa ovat juuri lapsuuden itseisarvo ja Jumalan rakkaus meitä
ihmisiä kohtaan. Hengellisyys ei ole erillinen saareke vaan osa ihmisen, lapsen ja aikuisen, elämää ja arkea.
Kristillisen ihmiskäsityksen mukaan ihmisellä on erityinen asema Jumalan luomassa maailmassa. Jumala
loi ihmisen kuvakseen (1.Moos 1:26–27), ainutkertaiseen ja jatkuvaan yhteyteen ja vuoropuheluun hänen
kanssaan.
Luomiseen liittyy myös ihmisten keskinäinen kumppanuus: ihminen voi kasvaa ja elää vain vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Luterilaisen ymmärryksen mukaisesti kristillinen ihmiskäsitys sisältää
ajatuksen ihmisen kokonaisvaltaisuudesta. Hän on samanaikaisesti henkinen, hengellinen, ruumiillinen,
seksuaalinen, älyllinen, emotionaalinen, sosiaalinen, biologinen, aistillinen ja paljon muuta.
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Aikuiset on siks
kivoja, kun ne tykkää
musta ja kaikista
lapsista.

Seurakunnan varhaiskasvatus perustuu kristilliseen ihmiskäsitykseen, jossa toiminnan ydin on kristillinen kasvatus ja kristillisten perinteiden, tapojen ja juhlien vaaliminen. Seurakunnan varhaiskasvatuksessa lapsi saa turvallisessa ympäristössä yhdessä muiden kanssa ihmetellä, leikkiä ja tutustua kristilliseen aarteistoon ja kristilliseen
perintöön: symbolien, musiikin, kuvataiteen, juhlien ja Raamatun kertomusten kautta.
Keskeisiä arvoja seurakunnan varhaiskasvatuksessa ovat:
• Jumalan rakkaus ja huolenpito
- ihmisenä kasvaminen
• Kristillinen ihmiskäsitys
- lapsi on ilo, nimeltä kutsuttu, lapsuuden itseisarvo
- ihmisarvo olemassa ilman ulkoisia ja sisäisiä vaatimuksia
• Lähimmäisen rakkaus ja huolenpito
- arvostava, empaattinen, inhimillinen, yksilöllinen, tasapuolinen, tasa-arvoinen
• Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja turvallisuus
- henkinen ja fyysinen turvallisuus
- perheiden monimuotoisuus, kaikille tilaa
• Kunnioitus luomakuntaa kohtaan
- viljely ja varjelu
- terveellinen, vastuullinen ja kestävä elämäntapa
(Vasu-työpaja 1/2020, Vasu kirkossa 2018, Ovet auki -kirkon strategia 2026)
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2.2. Lapsikäsitys
Seurakunnan varhaiskasvatuksessa huomioidaan lapsen kokonaisvaltaisuus ja hänelle ominaiset toimintatavat. Lapsi on aktiivinen toimija, joka tutkii, ihmettelee, oppii ja kokee. Jokainen lapsi on ainutlaatuinen
yksilö omine vahvuuksineen ja tarpeineen. Varhaiskasvatuksessamme lapsikäsitys näkyy lapsilähtöisenä
toimintana, joka kumpuaa lapsen tarpeista ja kiinnostuksen kohteista, JA jossa lapsen aktiivisuudelle ja
luovuudelle annetaan tilaa. (Vasu kirkossa 2018)
Työntekijöiden käsitykset lapsesta näkyvät kaikessa kohtaamisessa, puheessa, tavassa ottaa lapsi ja vanhempi huomioon. Kristillinen arvoperusta näkyy myös lähimmäisen rakkautena ja työstä innostuksena,
mikä heijastuu myös perheisiin. Lapsi ja hänen perheensä ovat selkeästi arvokkaita ja merkityksellisiä varhaiskasvattajille. Kirkkovuoden keskeisimmät asiat käydään lapsentasoisesti läpi hartaushetkien, leikkien,
laulujen ja askarteluiden lomassa. Kristilliset juhlat ovat osa kulttuuriperintöä. Kaikkia kunnioitetaan ja
kohdellaan tasa-arvoisesti.
Lasten kiinnostuksen kohteet, yksilölliset tarpeet ja taidot huomioidaan varhaiskasvatuksessa ilmiölähtöisellä toiminnalla ja joustavuudella. Pienet ryhmät mahdollistavat sen, että lapsen huomioiminen ja hänen
tarpeisiinsa vastaaminen ikä- ja kehitystason mukaan yksilönä toteutuu paremmin. Varhaiskasvatuksessa
huomioidaan kaksikielisyys ja lapsen oma äidinkieli sekä tuetaan toiminnassa käytettävän kielen oppimista.
Varhaiskasvatuksessa toimimme yhdessä ja iloitsemme jokaisesta lapsesta ja perheestä Jumalan lahjana.
Teemme työtä viisautta ja johdatusta Jumalalta yhdessä pyytäen. (Vasu-työpaja 1/2020)

Laavapöllö ruiskuttaa
vettä tulipaloihin.
Leevi, melkein 4v.

3.1. Oppimisympäristöt

Huoltajan sanoja varhaiskasvattajasta:

3. TOIMINTAKULTTUURI
Toimintakulttuuri on historiallisesti ja kulttuurisesti muotoutunut tapa toimia, joka muovautuu yhteisön
vuorovaikutuksessa. Toimintakulttuurin kehittäminen edellyttää pedagogiikan johtamista, joka on varhaiskasvatuksen kokonaisuuden tavoitteellista ja suunnitelmallista johtamista, arviointia ja kehittämistä.
Kehittämisessä on tärkeää toisia arvostava, koko yhteisöä osallistava ja luottamusta rakentava dialogi.
Varhaiskasvatusta suunniteltaessa, järjestettäessä ja kehitettäessä on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu.
(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018)
Varhaiskasvatuksessa toimitaan yhteisönä, jossa lapset ja varhaiskasvattajat oppivat yhdessä ja toisiltaan.
Yhteisö rohkaisee kokeiluun, yrittämiseen ja sinnikkyyteen sekä sallii myös erehtymisen. Yhdessä tekeminen ja osallisuuden kokemukset vahvistavat yhteisöllisyyttä.
Varhaiskasvatuksen toimintaa arvioidaan säännöllisesti omassa työyhteisössä ja tiimeissä, kaikkien Espoon
seurakuntien kanssa yhteisesti sekä huoltajilta pyydetyn säännöllisen palautteen avulla. Palautteesta saatuja tietoja hyödynnetään toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä. (Vasu-työpaja 1/2020)
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Varhaiskasvatuksessa tavoitteena on varmistaa kehittävä, oppimista edistävä,
terveellinen ja turvallinen sekä esteetön oppimisympäristö. Oppimisympäristön käsite sisältää varhaiskasvatuksessa muun muassa fyysisen, psyykkisen ja
sosiaalisen ulottuvuuden. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018).
Varhaiskasvatuksessa otetaan huomioon lasten kiinnostuksen kohteet. Lasten
toiveita kuunnellaan ja heidän ehdotuksiinsa tartutaan mahdollisuuksien
mukaan. Lapsille annetaan mahdollisuus valita toimintaa oman kiinnostuksensa mukaan. Vaikka lapsi ei aina haluaisi osallistua, hän voi kuitenkin seurata
muiden tekemistä ja näin tuntea olevansa osallinen.
Varhaiskasvatuksessa tarjotaan virikkeitä ja toimintaa monipuolisesti. Osaltaan
tämän mahdollistavat hyvät ja monipuoliset kerhotilat sekä välineet. Myös
lähiluonto, pihat ja leikkipuistot ovat tärkeitä oppimisympäristöjä. Monipuolinen tarjonta kannustaa lapsia kokeilemaan uusia asioita. Lapsia ohjataan ja
tuetaan toimimaan sekä itsenäisesti että toisten lasten kanssa yhdessä.
Varhaiskasvatusta järjestetään lasten ikätaso huomioiden. Seurakunnan päiväkerhojen ryhmäkokoon vaikuttaa lapsen ikä ja lapsen yksilökohtaiset tarpeet
pyritään huomioimaan. Päiväkerhoryhmissä on eri ikäisiä lapsia ja pienryhmissä toteutetaan ikätasoista toimintaa. Pienryhmätoiminnalla tuetaan lasten
kaverisuhteiden muodostumista ja huomioidaan lasten yksilöllisiä mielenkiinnon kohteita. Pienryhmätoiminta auttaa myös toiminnan sujuvuutta esimerkiksi siirtymätilanteissa. Päiväkerhoissa on mahdollista järjestää myös ns.
viskaritoimintaa pian esikouluihin siirtyville lapsille. (Vasu-työpaja 1/2020)
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4. YHTEISTYÖ HUOLTAJIEN KANSSA
Varhaiskasvattajien ja huoltajien välisen yhteistyön tarkoitus on luoda lapsen elämään jatkuvuutta ja turvallisuutta. Varhaiskasvatuksen tehtävä on edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista sekä
kristillistä kasvua yhteistyössä huoltajien kanssa. Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö on vuorovaikutteista
ja edellyttää varhaiskasvattajilta aloitteellisuutta sekä aktiivisuutta. Yhteistyössä huomioidaan perheiden
moninaisuus, lasten yksilölliset tarpeet sekä huoltajuuteen ja vanhemmuuteen liittyvät kysymykset. (Valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma 2018, Vasu kirkossa 2018)
Varhaiskasvatuksessa lapset ja perheet kohdataan sensitiivisesti sekä jokainen huomioidaan yksilöinä. Mitä
paremmin ohjaaja tuntee lapset, sitä paremmin hän voi huomioida lasten yksilölliset tavat oppia ja käsitellä
asioita. Onkin tärkeää tehdä yhteistyötä huoltajien kanssa lapsen yksilöllisten ominaispiirteiden tunnistamisessa.
Seurakunnan varhaiskasvatuksen pienet ryhmäkoot mahdollistavat perheisiin tutustumisen tavallistakin
paremmin. Seurakunnan varhaiskasvatukselle on ominaista, että päiväkerhossa olevien lasten perheet osallistuvat myös muuhun seurakunnan varhaiskasvatus- ja perhetoimintaan. Tämän myötä moniin perheisiin
muodostuu pitkäaikainen ja hyvinkin läheinen sekä luottamuksellinen suhde.
Haluamme kulkea perheiden rinnalla ja tukea heitä vanhemmuudessa sekä lasten kasvatuksessa. Erityisesti
haluamme tarjota perheille eväitä kristillisen kasvatuksen toteuttamiseen kotona ja tukea heitä kristillisen
kasvatuksen kysymyksissä. Päiväkerhon arjessa lasten tuonti- ja hakutilanteet ovat tärkeitä hetkiä kohdata
lasten huoltajat. Myös huoltajavartit ja vasukeskustelut ovat tärkeitä välineitä huoltajien kanssa tehtävässä
yhteistyössä. Pidämme toiminnassamme huolta siitä, että ohjaajilla on aikaa tavata huoltajat heidän sitä
toivoessa.
Kasvatusyhteistyötä kehitämme esim. järjestämällä toimintakauden alussa tutustumispäiviä tai kauden
aikana avoimia ovia, joihin koko perhe voi tulla yhdessä. Huoltajia rohkaistaan osallistumaan varhaiskasvatuksen toimintaan ohjaajien apuna tai järjestämällä itse esimerkiksi omaan työhön tai harrastukseen
tutustumista. (Palaute- ja vasukysely huoltajille 5/2020 ja Vasu -työpaja varhaiskasvattajille 1/2020)
Avainsanat toimivasta yhteistyöstä:
• kuunteleminen ja kuuleminen
• kumppanuus
• avoimuus, luottamus, rehellisyys
• aktiivisuus, kiinnostus ja halu tehdä yhteistyötä
• keskusteluyhteyden luominen
• molemminpuolinen arvostus, kunnioitus, hyväksyntä ja ymmärtäminen
• ajan antaminen yhteistyölle: huoltajien vartit, säännölliset kyselyt, WhatsApp-ryhmät,
muut viestintäkanavat
• myönteinen ilmapiiri
• tunnetaidot
• hienotunteinen ja sensitiivinen kohtaaminen
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Mun orava kutittaa
itteänsä, ja raavittaa.
Helmi, 3v.

5. LEIKKI
Leikki on lapsen ominainen tapa toimia. Varhaiskasvatuksessa leikki on keskeinen toimintatapa,
joka kulkee punaisena lankana arjen toiminnassa ja suunnittelussa.
Lapsi on aktiivinen toimija, joka leikin kautta käsittelee kokemuksiaan ja erilaisia tunteitaan. Leikki
auttaa lasta sosiaalisten suhteiden ja vuorovaikutustaitojen kehittymisessä. Erilaiset leikit kehittävät lapsen monipuolisia taitoja kuten kielellisiä-, motorisia- ja ongelmanratkaisutaitoja sekä
mielikuvitusta ja luovuutta.
Varhaiskasvatuksessa lapset otetaan mukaan toiminnan suunnitteluun miettimään kauden teemoja ja toimintoja, joita tuodaan esille myös päätösjuhlissa, leikkien ja laulujen kautta. Toiminnassa
olemme valmiita nopeisiinkin suunnitelmien muutoksiin lasten kiinnostuksen kohteiden mukaan.
Varhaiskasvattaja tarjoaa lapsille mahdollisuuden pitkäkestoiseen leikkiin tilojen järjestelyn ja
toiminnan suunnittelun kautta. Oivallisia pitkäkestoisen leikin aiheita ovat Raamatun kertomukset,
joita kertoessa ohjataan lapsia mukaan kertomuksen kulkuun ja pyritään tukemaan leikin jatkumista esimerkiksi aiheeseen liittyvän askartelun avulla. Pitkäkestoista leikkiä tukevaa toimintaa on
leikin aloitus tai jatkaminen ulkotiloissa, leikkivälineiden paikoilleen jättäminen mahdollisuuksien
mukaan sekä tilanteista toiseen siirtyminen leikkimällä. Kerhoajan loputtua ennakoidaan leikkiajan
loppuminen ja ilmoitetaan siitä lapsille ajoissa.
Leikin havainnointi on tärkeä osa varhaiskasvattajan toimintaa. Havainnoimalla saadaan paljon
tietoa lapsiryhmästä ja sen dynamiikasta, yksittäisen lapsen mielenkiinnon kohteista sekä lapsen
senhetkisestä tunnetilasta. Havainnoidessa varhaiskasvattaja pystyy herkästi puuttumaan kiusaamis- ja ristiriitatilanteisiin.
Leikin havainnoinnin lisäksi varhaiskasvattaja auttaa ja on tukena erityisesti pienempien lasten
leikissä tai sen alkuun saattamisessa. Varhaiskasvattajat varmistavat, että kaikki lapset pääsevät
osalliseksi leikkiin.
Seurakunta tarjoaa leikkiä tukevat toimitilat, joissa leikkipisteet ovat esillä ja valmiina lapsen leikkejä varten. Tilaratkaisuissa huomioimme, että lelut ovat lasten saatavilla ja lelujen turvallisuuden.
Leikkivälineiden ja lelujen määrä sekä vaihtuvuus mietitään tarkkaan. Kalusteiden määrässä ja
sijoittelussa huomioidaan monipuolisen leikin mahdollistaminen.
Tarjoamme pienet ryhmäkoot, varhaiskasvattajien riittävän määrän laadukkaan ja turvallisen leikin
takaamiseksi. (Espoon varhaiskasvatussuunnitelma 2019, Vasu-työpaja 1/2020, huoltajien kysely
5/2020)
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6. LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN
Laaja-alaisen osaamisen tarve nousee ympäröivän maailman muutoksista. Laaja-alaisen osaamisen kehittyminen edistää lasten kasvua yksilöinä ja yhteisön jäseninä ja se muodostuu tietojen, taitojen, arvojen,
asenteiden ja tahdon kokonaisuudesta. Kehittyminen alkaa varhaislapsuudessa ja jatkuu läpi elämän.
(Opetushallitus 2016).
Espoon seurakuntien varhaiskasvatuksessa ja sen arjessa laaja-alainen osaaminen tarkoittaa varhaiskasvattajien sekä lasten kykyä käyttää sekä harjoitella erilaisia tietoja ja taitoja. Seurakunnan varhaiskasvatuksessa
luodaan pohjaa lasten laaja-alaiselle osaamiselle monipuolisen toiminnan ja menetelmien avulla. Esimerkiksi Raamatun kertomukset ovat yksi osa laaja-alaisen oppimisen tukemista. (Vasu-työpaja 1/2020)

6.1. Ajattelu ja oppiminen
Ajattelun ja oppimisen taidot kehittyvät vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja ympäristön kanssa ja muodostavat perustan muun osaamisen kehittymiselle ja elinikäiselle oppimiselle. (Opetushallitus 2016).
Lasten ajattelun ja oppimisen kannalta keskeistä on myönteinen ja kannustava ilmapiiri, jossa on lupa
yrittää, erehtyä, kokeilla, onnistua ja epäonnistua. Varhaiskasvattajien tehtävänä on tukea lasten ajattelun
ja oppimisen taitoja. Toiminnassa seurataan, havainnoidaan lapsen ajattelun ja oppimisen kehittymistä
esimerkiksi lasten kanssa keskustellen ja heitä kuunnellen sekä lasten leikkejä ja erilaisia touhuja havainnoiden.
Kirkkovuosi ja vuodenaikojen vaihtelut mahdollistavat toiminnassa yhdessä ihmettelyn, havainnoinnin ja
oivaltamisen sekä oppimisen ilon. Leikissä lapsilla on mahdollisuus käyttää mielikuvitustaan ja luovuuttaan,
kokeilla omia ideoitaan sekä tutkia ympäröivää maailmaa. Lasten kanssa iloitaan onnistumisista ja opetellaan sietämään pettymyksiä sekä kannustetaan toisia. Lapsia rohkaistaan kysymään ja kyseenalaistamaan,
oivaltamaan ja keksimään asioita sekä kokeilemaan ratkaisuja itse turvallisessa ympäristössä. (Vasu-työpaja
1/2020)

Kerhossa on
supersikakivaa!

6.2. Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
Lapset kasvavat kulttuurisesti, kielellisesti ja katsomuksellisesti moninaisessa maailmassa sekä ympäristössä.
Moninainen maailma korostaa sosiaalisten ja vuorovaikutustaitojen sekä kulttuurisen osaamisen merkitystä.
Osaamiseen kuuluvat taidot kuunnella, tunnistaa ja ymmärtää eri näkemyksiä sekä kykyä reflektoida omia arvoja
ja asenteita. (Opetushallitus 2016)
Seurakuntien varhaiskasvatuksessa korostuvat kristilliset arvot, kulttuuriperintö ja kirkkovuosi. Varhaiskasvattajat
toimivat esimerkkinä erilaisten ihmisten sekä kielellisen, kulttuurisen ja katsomuksellisen moninaisuuden myönteisessä kohtaamisessa. Lapsen ja hänen perheensä tulee saada kokea olevansa toiminnassa yhdenvertaisia ja
tasa-arvoisia.
Lapsia ohjataan ystävällisyyteen ja hyviin tapoihin sekä rohkaistaan ilmaisemaan itseään. Varhaiskasvattajat
tukevat lasten ilmaisua ja vuorovaikutusta tarvittaessa mm. kuvien, ilmeiden, eleiden, kehonkielen ja piirtämisen
sekä käsinukkejen avulla. Raamatun kertomusten sekä erilaisten satujen ja tarinoiden avulla opetellaan tarkastelemaan arkisiakin asioita eri näkökulmista, harjoitellaan toisen asemaan asettumista sekä ratkaisemaan ristiriitatilanteita rakentavasti. Tämä toiminta tukee myös lasten sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen vahvistumista.
Toimintavuoden aikana järjestetään erilaisia kulttuuriin ja kristillisiin perinteisiin liittyviä juhlia, tapahtumia ja
messuja, esimerkiksi laskiainen, kalevalanpäivä ja juhannus. Ne tarjoavat tilaisuuksia tutustua erilaisiin tapoihin ja
perinteisiin. (Vasu-työpaja 1/2020)

6.3. Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Temppujumppa kappelissa
on ihan tosi tosi hauskaa,
nii ja eväiden syönti
pöydän alla.
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Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointia ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata heitä
tekemään kestävän elämäntavan mukaisia valintoja. Varhaiskasvatuksessa tuetaan lasten myönteistä suhtautumista tulevaisuuteen. (Opetushallitus 2016)
Toiminnan selkeä rytmi ja kulku sekä aikuisen aito läsnäolo, kiireettömyys, tuki ja kannustus tukevat lasten hyvinvointia toiminnan arjessa. Lasten kanssa harjoitellaan erilaisia arjen taitoja: eroahdistuksen käsittely, omatoiminen pukeminen ja riisuminen, omista tavaroista huolehtiminen, wc-toiminnot, eväshetkestä selviytyminen,
kaveritaidot jne. kunkin lapsen kehitystason ja aikataulun mukaisesti. Varhaiskasvattajan tehtävänä on sanoittaa,
ohjata ja tukea lapsia kaikissa näissä tilanteissa.
Hyvät tunne- ja vuorovaikutustaidot tukevat lasta erilaisissa tilanteissa nyt ja tulevaisuudessa. Lapsia autetaan
ja tuetaan tunteiden ilmaisussa sekä itsesäätelyssä. Heidän kanssaan opetellaan havaitsemaan, tiedostamaan,
nimeämään ja sietämään erilasia tunteita. Samalla lapsi oppii myös tulkitsemaan toisten tunteita ja tunnetiloja.
(Vasu-työpaja 1/2020, huoltajien kysely 5/2020)
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6.4. Monilukutaito sekä tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten viestien tulkinnan ja tuottamisen taitoja. Sitä tarvitaan lasten ja
perheiden arjessa sekä ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Monilukutaito on tulevaisuuden taito. Varhaiskasvatuksen tehtävä on tukea näiden taitojen kehittymistä. (Opetushallitus 2016).
Monilukutaito auttaa ymmärtämään monimuotoista lähiympäristöä ja maailmaa. Hyvä ja riittävä monilukutaito auttaa lasta kasvamaan suvaitsevaiseksi ja hahmottamaan kulttuurista monimuotoisuutta. (Valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma 2018)
Seurakunnan varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea näiden taitojen kehittymistä omassa toiminnassa.
Kristilliset käsitteet antavat kielellisen rikkautensa myös monilukutaitoon ja samalla opitaan nimeämään
asioita sekä esineitä. Varhaiskasvattajia rohkaistaan kokeilemaan uusia menetelmiä ja sovelluksia yhdessä
lasten kanssa. Monilukutaitoa on arjen satujen, tarinoiden ja pelien käsittelyä esim. Lastenkirkko-sovellus.
Lisäksi luetaan tekstiä eri tavalla sekä tekstien avaamista: Hiiri tönäisi karhua. Miltä karhusta tuntui? Eli ei
vain lueta kirjaa, vaan keskustellaan siitä ja kuunnellaan, mitä lapsilla on sanottavaa.
Virikkeettömyys ja pysähtyminen hiljaisuuden äärelle edistää myös lasten monilukutaitoa ja antaa pohjaa
kaikelle oppimiselle. (Vasu-työpaja 1/2020).

Yhteisöllisyyttä ja
yhteenkuuluvuutta

Kuunnellaan lasta,
ollaan läsnä

Oikeus iloita
itsestä

Lapsi tuntee
olevansa osa
ryhmää

6.5. Osallistuminen ja vaikuttaminen
Aktiivinen osallistuminen ja vaikuttaminen luovat perustan yhteisöllisyydelle ja kestävälle tulevaisuudelle.
Osallistumisen ja vaikuttamisen kautta lasten käsitys itsestään kehittyy, itseluottamus kasvaa ja yhteisössä
tarvittavat sosiaaliset taidot muovautuvat. (Opetushallitus 2016).
Espoon seurakuntien varhaiskasvatuksessa pidetään tärkeänä, että jokainen lapsi kohdataan aidosti,
lämpimästi ja kiireettömästi sekä taataan, että ryhmän kaikki lapset tulevat huomatuiksi päivän aikana.
Toimintaympäristö on turvallinen ja rauhallinen, ilmapiiri kannustava, sellainen, jossa kaikilla lapsilla ja varhaiskasvattajilla on hyvä olla. Näin pystymme vahvistamaan lapsen itseluottamusta ja kannustamaan lasta
ilmaisemaan omia mielipiteitään sekä toiveitaan. (Huoltajien kysely 5/2020).
Lasten osallisuutta vahvistetaan ottamalla lapset mukaan toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Lapset ovat aidosti kiinnostuneita uusista asioista ja tutkivat maailmaa omien havaintojen, ihmettelyjen sekä kysymysten kautta. Tärkeää on vastata lasten aloitteisiin ja ottaa ne vakavasti.
(Vasu-työpaja 1/2020).
Pienten kerholaisten osallisuutta voidaan tukea olemalla läsnä vuorovaikutuksessa, sanoittamalla tunteita
ja tekemällä havaintoja lapsen tavasta toimia sekä tukea tätä lapselle ominaista tapaa. Aikuisen tulee aktiivisesti tuoda elementtejä pienten lasten vuorovaikutukseen, sillä pienet lapset eivät niin herkästi lähde itse
tekemään asioita. Varhaiskasvattajan tehtävänä on tarjota lapselle puitteet kehittyä juuri sillä osa-alueella,
joka on kehittymäisillään. Esimerkiksi jos lapsi haluaa vetäytyä hetkeksi leikkimään omaan rauhaan, hänelle
myös sallitaan se.
Huoltajille tuodaan tiedoksi, että myös heillä on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa toimintaan sekä tutustua toisiin lasten huoltajiin ja osallistua säännöllisesti järjestettäviin yhteisiin tapahtumiin. Lapsen osallisuus
-kuva (sivulla 15) on muokkautunut Vasu-työpajan 1/2020 ja varhaiskasvattajien kyselyn 9/2020 ajatusten
mukaan.
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Lapsen
osallisuus

Lapset ja aikuiset
suunnittelevat
toimintaa yhdessä

Arvostetaan lapsen
mielipiteitä, ajatuksia
ja ideoita

Olemme
erilaisia, mutta
samanarvoisia

Luodaan
onnistumisen
hetkiä, joista jää
hyvät muistot
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Kannustetaan
yrittämään parhaansa
ja tuomaan myös omia
mielipiteitä esiin

7. ILMIÖOPPIMINEN
Vasu-työpaja varhaiskasvattajille tammikuu 2020, Tutkin ja toimin
Aivoriihi tutkittavasta ilmiöstä: Vesi
Mitä ilmiöoppimisella tarkoitetaan?
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016) on nähtävissä ilmiöpohjaiseen
pedagogiikkaan viittaavia kohtia, vaikka itse ilmiöpohjaisuutta ei tosin mainita.
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet pohjautuvat oppimiskäsitykseen, jonka mukaan lapsi on aktiivinen ja kokonaisvaltainen oppija. Oppimista tapahtuu
kaikkialla ja siinä yhdistyvät tiedot, taidot, toiminta, tunteet, aistihavainnot,
keholliset kokemukset ja ajattelu. Suunnitelman perusteissa mainitaan myös
laaja-alaisen osaamisen tarve. Kasvaminen, opiskelu, työnteko ja kansalaisena
toimiminen edellyttävät nyky-yhteiskunnassa tiedon- ja taidonalat ylittävää ja
niitä yhdistävää osaamista. (2016)
llmiöoppiminen on erinomainen menetelmä käsitellä Vasun laaja-alaisen
osaamisen ja oppimisen alueita eheytetysti tukien lasten aktiivista osallisuutta
työskentelyn eri vaiheissa. Ilmiölähtöinen oppiminen ruokkii lapsen luontaista uteliaisuutta ja lasta motivoi
mahdollisuus vaikuttaa omaan toimintaansa. Ilmiölähtöisyydellä seurakunnan varhaiskasvatuksen toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa lähtökohtana ovat lapsen kiinnostuksen kohteet ja kysymykset, joita
kuunnellaan ja käsitellään turvallisesti yhdessä. Kristillinen kasvatus ei jää irralliseksi, vaan liittyy pedagogisesti meneillään käsiteltävään ilmiöön, jolloin lapsen on helpompi ymmärtää asioita laajempien teemakokonaisuuksien kautta. Vesi-teeman äärellä on luontevaa käsitellä esim. kristillisistä toimituksista kastetta,
Raamatun kertomuksista Nooan arkkia ja vedenpaisumusta ja sateenkaarta sekä Jeesuksen elämän tapahtumia ja vertauksia liittyen veteen. Ilmiöoppiminen on seurakunnan varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri,
missä lapsi saa kokea iloa oppiessaan toisilta ja jakaessaan omaa osaamistaan, toimia ja tutkia sekä ihmetellä yhdessä omasta elämästä ja ympäristöstä kumpuavia ilmiöitä. Tästä syntyy merkityksellisiä, omakohtaisia
oivalluksia ja positiivisia kokemuksia omalla kristillisen kasvun polulla.
Miten ilmiöoppimisen prosessi etenee?
1. Mitä halutaan tietää?
• valitaan yhdessä ja demokraattisesti tutkittava ilmiö tai teema
2. Mitä jo tiedetään ilmiöstä?
• lapset kertovat ennakkokäsityksistään ilmiöstä
3. Mistä halutaan lisää tietoa?
• lapset esittävät kysymyksiä ja tekevät ehdotuksia siitä, mitä lähdetään tutkimaan ja kaikki kirjataan
ylös ja jätetään näkyville
• virittäydytään aiheeseen käyttämällä esim. kuvia tutkittavasta ilmiöstä
4. Miten etsitään vastauksia kysymyksiin?
• pohditaan yhdessä millä eri tavoin asiaa voidaan selvittää
5. Mistä saadaan tutkittavaa aineistoa?
• hyödynnetään erilaisia oppimisympäristöjä
6. Mitä opittiin?
• saatiinko vastauksia kysymyksiin ja mikä ihmetytti
• millaisia ajatuksia ja tunteita ilmiö tutkiminen herätti
7. Miten ilmiön tutkimista dokumentoidaan?
• prosessia voidaan dokumentoida esim. valokuvaamalla, videoimalla, piirroksin, haastattelemalla,
nauhoittamalla lasten ajatuksia, tietokirjoihin tutustumalla, itse havainnoimalla
• päivittämällä projektiseinää
• pitämällä näyttely
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Muskarissa
saa laulaa ja
soittaa... mä oon
aika hyvä niissä.

8. YMPÄRISTÖKASVATUS
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2018) mukaan lapsia ohjataan kunnioittamaan
luontoa, sen kasveja ja eläimiä. Myönteisten kokemusten kautta lapsi oppii nauttimaan luonnosta ja lähiympäristöstä ja hänen ympäristösuhteensa vahvistuu. Luonto voi olla myös esteettisen kokemisen sekä rauhoittumisen ja hiljentymisen paikka.
Luonnossa ja lähiympäristössä retkeily sekä ympäristön tutkiminen ovat tärkeä osa seurakuntien varhaiskasvatusta. Ihastelu- ja seikkailukokemusten sekä löytämisen ilon myötä lapsi oppii
nauttimaan luonnosta. Lapsi kerää elämyksiä ja hänen ympäristösuhteensa vahvistuu. Näin
myös lapsi oppii ympäristössä, oppii ympäristöstä sekä oppii toimimaan ympäristön puolesta.
Lähiluonto sekä rakennettu ympäristö ovat sekä oppimisen kohteita että oppimisympäristöjä.
Lähiympäristöä ja luontoa tulee hyödyntää myös seurakuntien varhaiskasvatuksessa liikunta- ja
luontoelämysten ja oppimisen paikkoina.
Luonto tarjoaa paljon erilaisia ilmiöitä ihmeteltäväksi, joten lasten havainnointi ja kuunteleminen nousevat arvokkaiksi vihjeiden antajiksi siitä, mikä lapsia kiinnostaa ja kiehtoo. Eri vuodenajat ja eri aistein havainnoiminen tekevät ilmiöistä kiehtovia. Eri ilmiöistä keskustellaan ja niitä
tutkitaan. Sääilmiöt kuten ukkonen, sade tai sateenkaari tarjoavat paljon materiaalia kasvattajien ja lasten tutkimiseen. Ukkosen tai sateen ääntä voidaan tehdä keholla. Sateenkaaren
värejä voidaan tutkia monin tavoin esimerkiksi ihastellen tai sekoitella itse värejä jne. Veden eri
olomuodot antavat paljon eri vaihtoehtoja tutkimiselle. Luonnon valokuvaaminen esimerkiksi
retkillä voi puolestaan havainnollistaa lapsille, mitä muutoksia luonnossa tapahtuu kaiken aikaa.
Ympäristökasvatuksen tavoitteena:
Lasten omilla havainnoilla, tutkimisella ja pohdinnoilla on vahva yhteys oppimiseen. Varhaiskasvatuksen ympäristökasvatuksella edistetään kestävään elämäntapaan kasvamista sekä siinä
tarvittavien taitojen harjoittelemista. Näitä käytännön taitoja ovat esimerkiksi roskaamaton retkeily luonnossa, jätteiden vähentäminen esimerkiksi kierrättämällä ja lajittelemalla jätteitä sekä
monipuolinen kierrätysmateriaalien käyttö kädentaidoissa ja askarteluissa. Aikuisen mallilla on
kestävän elämäntavan omaksumisessa tärkeä rooli. Lisäksi on tärkeää, että lapsella on oikeus
uskoa hyvään ja nähdä tulevaisuus valoisana. (Vasu-työpaja 1/2020, Varhaiskasvatussuunnitelma
2018., YK:n lapsen oikeuksien sopimus)

Kierrätysmateriaaliaskartelua
Mai, 5v.
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9. PERHETOIMINTA JA PERHELÄHTÖINEN TYÖ

Kerhossa saa pötköttää,
aina kun haluaa. Sit
mä tykkään kiipeillä
puolapuilla, leikkiä legoilla
ja barbeilla. Ihan parasta on
leikkivarjojumppa.

Seurakunnan perhetoiminta on kokoavaa toimintaa lapsille ja perheille. Erilaisten perheiden kanssa
tehtävässä työssä yhdessäolo ja yhteys toisiin on itsessään arvokasta. Perhetoiminnassa musisoidaan,
keskustellaan, hiljennytään, retkeillään tai osallistutaan perhemessuun, kerhoihin, ryhmiin sekä huoltajien
tilaisuuksiin. Toiminnassa lapsilla on mahdollisuus kehittää kaverisuhteita ja vuorovaikutustaitoja, leikkiä ja
touhuta toisten lasten ja oman tärkeän aikuisen kanssa. Myös aikuisilla on mahdollista nauttia yhdessäolosta, peilata elämänkysymyksiä ja -kokemuksia, saada uusia oivalluksia, kasvaa hengellisesti ja henkisesti.

9.1. Seurakunnan varhaiskasvatus ja perhetoiminta,
tapahtumat ja leirit:
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Päiväkerhot
Päiväkerho on seurakunnan varhaiskasvatusta 2-5-vuotiaille lapsille. Sen tavoitteena on edistää
kokonaisvaltaisesti lapsen kasvua ja kehitystä sekä tukea perheiden kristillistä kasvatusta.
Muskarit ja lapsikuorot
Musiikkileikkikoulu eli muskari on lapsen ja aikuisen yhteinen harrastus. Muskareita voi olla myös
pelkälle lapsiryhmälle. Muskaritoiminta kehittää lapsen oppimisvalmiuksia ja perheen lauluvarastoa
sekä huoltajien ja lasten välistä vuorovaikutusta. Muskarivuosien jälkeen voi musiikkiharrastusta
jatkaa seurakunnan lapsi- tai perhekuoroissa.
Perhekerhot ja perhekahvilat
Perhekerhoon ja perhekahvilaan lapset tulevat yhdessä huoltajien, isovanhemman tai muun aikuisen kanssa. Kerhot ja kahvilat tarjoavat vertaistukea vanhemmuuteen, mukavaa yhdessäoloa sekä
hiljentymistä. Perhekerhossa voi olla myös aikuisille ja lapsille omaa ohjelmaa. Iltaperhekerhoihin
pääsevät osallistumaan myös työssä käyvien huoltajien perheet.
Vauvaryhmät
Vauvaryhmät on tarkoitettu äideille ja isille sekä heidän alle 1-vuotiaille vauvoilleen. Myös esikoisvauvojen vanhemmille on omia ryhmiä. Vauvaryhmät ovat vertaisryhmiä, joissa keskustellaan uuden
elämäntilanteen herättämistä kysymyksistä ja kokemuksista liittyen mm. vauvan hoitoon, kasvatukseen ja parisuhteeseen.
Pyhäkoulu
Pyhäkoulu on lasten kirkkohetki. Siellä kerrotaan Raamatun kertomuksia, jutellaan elämän suurista
kysymyksistä lapsille sopivalla tavalla, lauletaan, askarrellaan ja viihdytään yhdessä. Pyhäkoulu on
suunnattu lapsille 4-vuotiaasta alkaen, mutta mukaan voi tulla vaikka koko perhe.
Kirjepyhäkoulu mahdollistaa pyhäkouluun osallistumisen kotona. Pyhäkoulukirjeitä lähetetään perheille 6–8 kertaa vuodessa.
Perhekirkot ja -messut
ovat koko perheen yhteisiä jumalanpalveluksia, joissa lasten tapa olla ja toimia on otettu huomioon.
Perhemessun kaava on laadittu normaalia kaavaa soveltaen ja lyhentäen.
Retket, leirit ja tapahtumat
Espoon seurakunnat tarjoavat perheille monenlaisia tapahtumia, leirejä ja retkiä, joissa perhe voi
viettää aikaa yhdessä ja vahvistaa näin keskinäisiä siteitään sekä tutustua toisiin perheisiin.
Lasten sururyhmät ja perheiden suruleirit
Espoon seurakunnat järjestävät sururyhmiä ja -leirejä, joissa on mahdollista luottamuksellisesti jakaa
surussa nousevia tunteita ja ajatuksia yhdessä toisten samassa elämäntilanteessa olevien kanssa.
Perheiden ja parisuhteen tukeminen
Seurakunnan toiminta on tarkoitettu kaiken muotoisille perheille. Seurakunnan perhetoiminta
tarjoaa eväitä ja rohkaisua omaan jaksamiseen, vanhemmuuteen, parisuhteeseen ja perheen arkeen
sekä keskusteluapua parisuhteen ja vanhemmuuden asioissa mm. erilaisissa ryhmissä ja leireillä.
Korjaava ja tukeva perhetyö
Tavoittaa niitä perheitä, joissa joko yksittäinen perheenjäsen, pariskunta tai koko perhe tarvitsee
apua. Korjaavaa perhetyötä ovat esimerkiksi parikeskustelut, sielunhoitokeskustelut, kotikäynti, tapaamiset, parisuhdetyö ja eroryhmät. Korjaavaa perhetyötä tekevillä on osaamista kriisiauttamiseen.
Lisäksi korjaavaa työtä tehdään Espoon seurakuntien Perheasiainneuvottelukeskuksessa. Perhetyöstä- ja toiminnasta linjataan enemmän omassa suunnitteluasiakirjassa (PESU).
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10. LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI – LAVA
Lapsivaikutusten arviointi eli lava on konkreettinen keino toteuttaa YK:n lapsen oikeuksien sopimusta käytännössä ja edistää kaikkien alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia, osallisuutta
ja vaikutusmahdollisuuksia. Samalla toteutetaan myös kirkon omien strategioiden ja kehittämisasiakirjojen
tavoitteita. Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lapsia koskevissa toimissa on ensisijaisesti otettava
huomioon lapsen etu. Lapsen etu toteutuu, kun lapsen oikeudet toteutuvat mahdollisimman hyvin.
Lapsivaikutusten arviointi on työkalu ja menetelmä, jolla päätöksentekoa tarkastellaan lasten ja nuorten
edun näkökulmasta. Näin pyritään löytämään heidän hyvinvointinsa ja oikeuksiensa toteutumisen kannalta
parhaita mahdollisia ratkaisuja. Päätöstä tehtäessä lapsen ja nuoren etu huomioidaan niin hyvin kuin on
mahdollista.
Lava toimii ennakkoarvioinnin välineenä. Ennakkoarviointia tehdään, jotta päätösten vaikutukset olisivat
mahdollisimman hyvin tiedossa päätöksiä tehtäessä. Päättäjillä on päätöstä tehdessään mahdollisuus
vertailla eri ratkaisuvaihtoehtojen hyviä ja huonoja puolia. Samalla voidaan vahvistaa päätöksen myönteisiä
vaikutuksia sekä varautua kielteisiin vaikutuksiin ja lieventää niitä.
LAVA:n tavoitteet pähkinänkuoressa:
• tarkastella päätöksentekoa lapsen, nuoren ja perheen näkökulmasta
• pyrkiä löytämään lasten ja nuorten hyvinvoinnin kannalta parhaita ratkaisuja
• edistää ja vahvistaa lasten, nuorten ja perheiden oikeuksia, osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia
• toimia suunnittelun ja päätöksenteon apuvälineenä
Lapsivaikutusten arviointi on parhaimmillaan osa seurakunnan normaalia päätöksentekoprosessia ja
kuuluu näin sekä työntekijöille että luottamushenkilöille. Espoon seurakunnissa on nimetty erikseen ns.
lapsiasiahenkilöitä, jotka ovat apuna lapsivaikutusten arvioinnin tekemisessä. (Lapsivaikutusten arviointi
Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa -ohjeistus 2015)

On kivaa, kun
kerhossa luetaan
satuja ja lauletaan,
nii ja leikitään paljon.

11. PEDAGOGISEN TOIMINNAN ARVIOINTI JA
KEHITTÄMINEN
Vasu kirkossa (2018) ja valtakunnallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa (2018) yhtenä
keskeisenä näkökulmana ja painotuksena on varhaiskasvatustoiminnan kehittäminen
arvioinnin avulla. Arviointia tulee tehdä sekä suunnitelmallisesti että säännöllisesti ja sen
tarkoituksena on tukea seurakuntien varhaiskasvatuksen toimintaa. Toiminnan tulee vastata yksittäisen lapsen lisäksi koko ryhmän tarpeisiin.
Kehittämisessä tärkeänä ajatuksena on vahvasti toimintakulttuuri ja sen tarkastelu.
Toimintakulttuuri on yksi niistä vasun osa-alueista, jota kannattaa kehittää. Tärkeää on
arvioida myös aikuisten pedagogista toimintaa. Jotta voidaan kehittää varhaiskasvatusta
oikeaan suuntaan, on saatava tietoa toiminnasta. Arviointi onkin osaltaan tiedon keruuta. Sen avulla saadaan tietoa toiminnan katvealueista sekä vahvuuksista. Arviointi antaa
palautetta toiminnasta sekä sen toteuttajille että siihen osallistuville lapsille sekä perheille. Arvioinnin tuottama tieto on myös tärkeä työväline varhaiskasvattajille ja esimiehille:
mihin asioihin on hyvä suunnata resursseja, mihin kehittämiskohteeseen keskitytään
tänä vuonna tai onko tarpeen järjestää koulutusta joistakin sisällöistä. (Valtakunnallisessa
varhaiskasvatussuunnitelmassa 2018)
Arvioinnin työkaluina ovat erilaiset kyselyt huoltajille, lasten havainnointi, dokumentointi,
haastattelut, keskustelut sekä tiimipalaverit, kehityskeskustelut, koulutukset, itsearviointi
ja vertaisarviointi. Arviointi ja kehittäminen muodostavat kokemuksellisen oppimisen
kehän. Tehdään tai kokeillaan jotain toimintaa käytännössä, jonka jälkeen arvioidaan ja reflektoidaan sitä suhteessa johonkin teoriaan ja viitekehykseen (vasu, varhaiskasvatus laki,
lapset seurakuntalaisina – asiakirja, kirkon kasvatuksen asiakirjat, paikalliset strategiat) ja
opitaan siitä, mitä huomataan ja jälleen kokeillaan uudelleen. Näin taas kehittäminen ja
arviointi jatkuvat. (Vasu-työpaja 1/2020)

22

23

12.1.
Varhaiskasvatuksen pedagoginen suunnittelu (ryhmävasu):
Toimintavuosi ja toimipiste: ____________________________________________
Ryhmän varhaiskasvattajat: ____________________________________________
Lasten lukumäärä: ___________________________________________________
1. Tavoitteet ja menetelmät pedagogiselle toiminnalle:
2. Millä tavalla huomioimme lasten eroavaisuudet kehityksessä, oppimisessa, taidoissa tai kyvyissä
keskittyä toimintaan?
3. Lasten osallisuus, vahvuudet, kiinnostuksen kohteet ja niiden huomioon ottaminen:
4. Miten huoltajien näkemykset otetaan huomioon ja miten yhteistyö on järjestetty:
5. Pedagoginen dokumentointi ja lasten osallisuus dokumentoinnissa:
6. Miten havainnoidaan ja millaisia välineitä hyödynnetään havainnoinnissa:
(valokuvia, ääni- tai videotallenteita, kirjoittamista, lasten haastattelut jne.)
7. Miten havainnoinnit puretaan ja miten havainnoinnista saatuja tietoja hyödynnetään:
8. Oppimisympäristöt toiminnassa:
9. Miten toteutamme arjessa oppimisen alueita:
• Kielten rikas maailma (kielen ymmärtäminen, puheen tuottaminen, kielen käyttötaidot, muisti,
sanavarasto, kielellinen tietoisuus, vuorovaikutustaidot):
• Ilmaisun monet muodot (musiikki ja kuvallinen, kehollinen, sanallinen ilmaisu):
• Minä ja meidän yhteisömme (eettiset ja katsomukselliset kysymykset, lähiyhteisön ja -ympäristön
menneisyys, nykyisyys ja hyvä tulevaisuus, mediakasvatus):
• Tutkin ja toimin ympäristössäni (matemaattinen ajattelu, ympäristökasvatus):
• Kasvan, liikun ja kehityn (liikkuminen, ruokakasvatus, terveys ja turvallisuus):
Suunnitelma laadittu:
Suunnitelmaa arvioitu toimintakauden aikana:

12. PEDAGOGINEN SUUNNITTELU
(RYHMÄVASU)
Varhaiskasvatuksen pedagogista toimintaa ja sen toteuttamista sekä suunnittelemista kuvaa kokonaisvaltaisuus. Tavoitteena on edistää lasten oppimista ja
hyvinvointia sekä laaja-alaista osaamista (kuvio 1 alla, varhaiskasvatussuunnitelma
2018). Pedagoginen toiminta toteutuu lasten ja varhaiskasvattajien välisessä vuorovaikutuksessa ja yhteisessä toiminnassa. Lasten omaehtoinen, varhaiskasvattajien ja lasten yhdessä ideoima sekä suunniteltu toiminta täydentävät toisiaan.
Varhaiskasvatuksen pedagoginen suunnittelu on osa laadukasta toimintaa myös
Espoon seurakuntien varhaiskasvatuksessa.
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13. YHTEISTYÖ KUNNNAN VARHAISKASVATUKSEN KANSSA
Minä ja meidän yhteisömme on (Valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma 2018) oppimisen alue,
joka tukee erityisesti lasten kulttuuriseen osaamiseen, vuorovaikutukseen ja ilmaisuun sekä ajatteluun ja
oppimiseen liittyvää laaja-alaista osaamista. Katsomuskasvatuksessa yhteisen tutustumisen kohteena ovat
ensisijaisesti lapsiryhmässä läsnä olevat uskonnot ja muut uskonnolliset sekä uskonnottomat katsomukset.
Katsomuskasvatus on yleissivistävää ja sen lähtökohtana on, että toiminta on mahdollista kaikille – jokaisen
lapsen tausta ja katsomus otetaan huomioon eikä eri katsomuksia aseteta eriarvoiseen asemaan. Vastuu
katsomuskasvatuksesta on päiväkodin henkilöstöllä.
Katsomuskasvatus on lapsen oikeus ja aikuisen velvollisuus. Lapsen on tärkeä tuntea, että hänen omaa
katsomuksellista tai uskonnollista taustaa arvostetaan ja kunnioitetaan. Näin ollen lapsi saa tukea katsomuksellisen identiteettinsä kehittymiseen. (Espoon kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma 2019).
Espoossa yhteistyö ja vuosikellossa tapahtuvat toiminnat linjataan yhteistyösopimuksen sisältöjen mukaan
sekä seurakuntayhtymän, seurakuntien varhaiskasvatuksen ja kaupungin varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden yhteisissä säännöllisissä tapaamisissa. Yhteistyömuotoja sovitaan vielä paikallisesti päiväkodin toiveista
ja tarpeista lähtien sekä alueellisesti varhaiskasvatuksen alueasiantuntijoiden kanssa.
Seurakunnan ja kunnan hyvällä yhteistyöllä on pitkät perinteet. Yhteistyö perustuu yhteiselle kasvatustehtävälle, jossa tuetaan lasten kokonaisvaltaista kasvua ja hyvää elämää. Keskeistä on hyvien henkilö- ja
yhteistyösuhteiden vaaliminen kunnan toimijoiden kanssa. Myönteinen kumppanuus ja kunnioitus tukevat
myös positiivisen uskonnonvapauden toteutumista. Vasu-puhe, kuuntelu- ja dialogitaidot sekä keskinäinen
kunnioitus, varhaiskasvatuksen arjen ja haasteiden ymmärtäminen sisältäpäin ovat tärkeitä katsomuskasvatusyhteistyön avaimia. Tärkeää on myös katsomustietoisuus sekä tahtotila toimia yhdessä tasavertaisina
rinnalla kulkijoina. Yhteistyötä kehitetään yhteisen arvioinnin kautta.
Yhteistyössä hyödynnetään Suomen evankelisluterilaisen kirkon Opetushallituksen ohjeen pohjalta kehittämää neljän korin mallia ”Seurakunta varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitoksen kumppanina”.

Esimerkkejä kumppanuuden korimallista:
Kori 1 (Yleissivistävä opetus, varhaiskasvatuksessa katsomuskasvatus)
Yhteistyössä voidaan toteuttaa koko lapsiryhmälle soveltuvaa toimintaa. Esimerkiksi erilaisten oppimisympäristöjen muodossa, kuten kirkkorakennuksiin tutustuminen, kirkkotaide ja symbolit, hautausmaat ja kaikki ne ulottuvuudet, jotka avaavat lapselle suomalaista kulttuuriperinnettä, joka suurelta osin on kristillistä.
Nämä tilanteet eivät sisällä uskonnon harjoittamista (esim. rukous, siunaus, virsi). Pedagoginen vastuu on
aina päiväkodin varhaiskasvattajilla.
Kasvattajien välisessä yhteistyössä ajatusten ja näkökulmien vaihtaminen dialogisella lähestymistavalla voi
parhaimmillaan rikastuttaa katsomuskasvatuksen toteuttamista monikielisessä, - kulttuurisessa ja monenlaisten katsomusten Espoossa.
Kori 2 (Perinteiset juhlat)
Vuoden kulkuun kuuluu erilaisia juhla-aikoja, joista suuri osa liittyy olennaisesti suomalaiseen kristilliseen
perinteeseen. Myös muiden kulttuurien juhlia vietetään, mikäli ne liittyvät lapsiryhmässä olevien lasten
perinteisiin. Juhlat ovat päiväkodin omia ja yhteisöllisiä juhlia silloinkin, kun ne liittyvät jouluun tai pääsiäiseen. Yksittäisen virren laulaminen tai joulukuvaelman esittäminen ei tee juhlasta uskonnollista tilaisuutta.
Uskontoon viittaavat juhlatraditiot ovat osa suomalaista kulttuuria.
Kori 3 (Uskonnolliset tilaisuudet)
Seurakunta voi järjestää juhla-aikoihin tai ajankohtaisiin tapahtumiin liittyviä tilaisuuksia, joiden sisällöistä
tulee informoida yhteistyökumppaneita etukäteen. Lapsiryhmän kannalta on keskeistä, että uskonnollinen
tilaisuus liittyy meneillään oleviin oppimisen prosesseihin. Tilaisuudet voivat sisältää uskonnon harjoittamista positiivisen uskonnon vapauden periaatteella. Uskonnollisten tilaisuuksien on oltava pedagogisesti
perusteltuja, lapsen edun mukaisia ja vasun kokonaisuutta noudattavia.
Kori 4 (Kasvun ja hyvinvoinnin tuki)
Kriisiyhteistyö: Seurakunnan työntekijään voidaan olla yhteydessä surun tai muun kriisin kohdatessa. Yhdessä etsitään keinoja, joilla esim. surua tai pelkoa käsitellään työyhteisössä aikuisten tai lapsiryhmässä.
Retriittitoiminta: Espoon seurakunnat tarjoavat kunnan varhaiskasvattajille kasvattajaretriittejä, joissa on
mahdollisuus rauhoittumiseen, hiljentymiseen ja musiikilliseen nauttimiseen sekä itsensä tutkiskeluun
meditaatioiden ja rukoushetkien avulla.
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14. LÄHTEITÄ JA KIRJALLISUUTTA VASUN SISÄLTÖIHIN:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018 www.oph.fi.
Espoon kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma 2019
H:\Documents\VASU\Varhaiskasvatussuunnitelma 2019
Vasu kirkossa 2018 http://sivut.evl.fi/vasukirkossa/
Lapset seurakuntalaisina kehittämisasiakirja
https://evl.fi/plus/seurakuntaelama/kasvatus/varhaiskasvatus/lapset-seurakuntalaisina-kehittamisasiakirja
YK:n lapsen oikeuksien sopimus. https://www.unicef.fi/lapsen-oikeudet/
Varhaiskasvatuslaki (36/1973, 580/2018) https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180540
Suomen perustuslaki https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731
Uskonnonvapauslaki https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030453
Ovet auki Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2026;
https://evl.fi/plus/hallinto-ja-talous/strategiat/kirkon-strategia-20261
Kirkkohallituksen kumppanuuden korit seurakunnan ja varhaiskasvatuksen yhteistyön tueksi Kumppanuuden korit –ohjeistus https://evl.fi/plus/kumppanuuden-korit
Opetushallituksen ohje varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksen järjestämisestä www.oph.fi tai
http://sakasti.evl.fi
Turvallinen seurakunta: https://evl.fi/plus/seurakuntaelama/kasvatus/turvallinenseurakunta
Lapsivaikutusten arviointi Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa -ohjeistus 2015: https://evl.fi/plus/
seurakuntaelama/kasvatus/lava
Perhelähtöisen seurakunnan suuntaviivat;
https://evl.fi/plus/seurakuntaelama/aikuiset-ja-perhe/perhelahtoisen-seurakunnan-suuntaviivat
Kilpeläinen A.-E. & Räsänen, A, (2015) ”Katso minuun pienehen” – Pikkulapsen uskonnollisuus ja sen
tukeminen kirkon varhaiskasvatustoiminnassa.
Haastavat kasvatustilanteet, lämpimän vuorovaikutuksen käsikirja, Ahonen, PS-Kustannus
Varhaiskasvatuksen pedagoginen johtajuus, Parrila, Fonsén, PS-Kustannus
Espoon seurakuntien Vasu-kysely huoltajille 5/2020.
Espoon seurakuntien varhaiskasvattajien, muskariopettajien ja perhetyöntekijöiden Vasu-työpajatyöskentely 1/2020
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Äiti ja minä
purjeveneessä
Selina 4,5 v
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15. LIITTEET
15.1. Lupakysely huoltajille lasten osallisuudesta 10/2020
Tervehdys päiväkerholaisen kotiväki!
Espoon seurakunnat työstävät parhaillaan yhteistä varhaiskasvatussuunnitelmaa. Seurakuntien varhaiskasvatussuunnitelma perustuu valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin (2018), varhaiskasvatuslakiin (36/1973, 580/2018) ja Vasu-kirkossa -työkalupakkiin (2017). Suunnitelma sisältää seurakuntien
varhaiskasvatuksen keskeiset tavoitteet ja sisällöt. Haluaisimme kerätä suunnitelmaa varten lasten ajatuksia
ja piirustuksia.
Piirustusten ja tekstien yhteydessä mainitaan lapsen etunimi ja ikä.
Saako lapsenne piirustusta käyttää varhaiskasvatussuunnitelmassa?
Kyllä______ Ei______
Saako lastanne haastatella, mitä hän ajattelee päiväkerhosta?
Kyllä______ Ei______
Lapsen nimi / nimet: _______________________________________________
_________________________________________________________________
Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys, paikka ja päivämäärä
Palautatteko lupakyselyn kerhoon viimeistään: __________________________
Yhteistyöterveisin:
Espoon seurakuntien varhaiskasvatuksen väki

15.2. Kysely varhaiskasvattajalle ja perhetyöntekijälle 9/2020
(Kysely lähetettiin n. 15 työntekijälle)
1. Millaisia arvoja seurakunnan varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan sekä muskaritoiminnan pitäisi
korostaa / työssä tulee näkyä?
2. Mikä tekee työstäsi tärkeän ja arvokkaan?
3. Oppimisympäristöt seurakunnan varhaiskasvatuksen toiminnassa:
· Miten hyödynnät seurakunnan erilaisia oppimisympäristöjä arjen toiminnassa?
· Millaisissa oppimisympäristöissä haluaisit toimia esim. luonto, julkiset paikat?
JATKA LAUSEITA:
4. Seurakunnan varhaiskasvattajina tärkein tehtävämme on…
5. Teemme parhaamme, että sinä lapsi, saat varhaiskasvatuksesta…
6. Sinä lapsi ja perheesi olette työmme keskiössä. Lupaamme…
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Tässä ovat minun kaverit.
Kivointa on leikkiä ja kiipeillä.
Meslissa 4,5 v
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