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Henkilöstö: 

lastenohjaajat:                                                                                                                        

Engelbert Duma Avenido, määräaikainen 3.6.2016, työtunnit 34h/vko, 1.1.2016 

38.15h/vko, perhekerho ja iltapäiväkerho                                                                                                                                 

Mirva Keskimäki, määräaikainen, 3.6.2016, työtunnit 38.15h/vko, perhekerho, muskari, 

naisten ryhmä ja iltapäiväkerho 3-4 pvä/vko                                                                                                         

Korhola Linnea, määräaikainen 3.6.2016, työtunnit 22h/vko, iltapäiväkerho                                                                     

Kuronen Pihla, opintovapaalla 3.8.2015-3.6.2016 35h/vko                                                                                                                         

Lindholm Majlis, 28h/vko, päiväkerho ja iltapäiväkerho 1.5 pvä/vko                                                                                                                 

Mäkinen Toni, määräaikainen 3.6.2016, 38.15h/vko, perhekerho ja iltapäiväkerho                                                                                                                          

Pasanen Ville, 35h/vko, päiväkerho ja iltapäiväkerho                                                                                                                             

Reinekoski Sirpa, 19h/vko 31.5.2016 asti, päiväkerho                                                                                                                   

Samposalo Ulla, 38.15h/vko, päiväkerho ja iltapäiväkerho                                                                                                                          

Takkinen Outi, 23h/vko, osa-aika eläkkeellä, päiväkerho                                                                                                                           

Tuominen Pia, 35h/vko, päiväkerho ja iltapäiväkerho                                                                                                                                  

Uusi-Simola Tuula, eläkkeelle 31.8.2015                                                                                                                                              

lapsityönohjaaja: 
Satosalmi Kirsi 

varhaiskasvatuspastori: (20 %)                                                                                                   

Kukka Handolin, osittaisella hoitovapaalla                                                                                                                                 

Leena Väyrynen-Si, työsuhde loppuu 31.8.2015 

 

 

Toimipisteet: 

Oulunkylän kirkko, Teinintie 10 

Oulunkylän vanha kirkko, Siltavoudintie 12                                                                                  

Käpylän kirkko, Metsolantie 14;  

Maunulan kirkko, Metsäpurontie 15                                                                                       

Koskelan kirkko, Käpyläntie 11                                                                                

Veräjälaakson koulu,  Otto Brandtin tie 13                                                                

Veräjälaakson hoitokoti, Otto Brandtin tie 10            



  

Oulunkylän kirkko.  

                                                 

Käpylän kirkko       Oulunkylän vanha kirkko 

  

Maunulan kirkko   © Helsingin seurakuntayhtymä/Hemmilä. 

 

 

1.Toiminta-ajatus 

Toiminta-ajatuksemme on ”Sallikaa lasten tulla”. Ajatus kuvaa varhaiskasvatustyömme 

peruspilareita; lapsella on oikeus tulla ja olla. 



Varhaiskasvatus on pienten lasten eri elämänpiireissä tapahtuvaa kasvatuksellista 

vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja 

oppimista. 

Seurakuntamme antaa varhaiskasvatusta perhe- ja päiväkerhoissa sekä päivähoidossa 

oleville lapsille päiväkotiyhteistyön muodossa erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. 

Kouluikäisistä varhaiskasvatuksen piirissä ovat alkuopetuksen oppilaat, ensi- ja tois-

luokkalaiset, jotka osallistuvat seurakunnan järjestämään iltapäiväkerhotoimintaan.  

Lisäksi työalaan lukeutuu pyhäkoulu, joka työmuotona kuitenkin kattaa kaikki alle 15-

vuotiaat lapset.  

 

2. Toimintaympäristö 

Oulunkylän seurakunta on muodostettu kahdesta erikokoisesta seurakunnasta, Käpylän ja 

Oulunkylän seurakunnista vuoden 2011 alusta. Koko seurakunnan alueella asuu 31 649 

ihmistä, joista Oulunkylän seurakuntaan kuuluu 19 455 henkeä (v. 2013). Kirkkoon 

kuulumisprosentti on 61,5 % väestöstä.  

Seurakuntien yhdistymisprosessi on edennyt hiljalleen. Kummankin seurakunnan 

omaleimaisuutta on pyritty kunnioittamaan, mutta silti toimimaan yhtenä, samana 

Oulunkylän seurakuntana. Seurakunnissa eletään muutoksen kourissa ja toimintaa on 

jatkuvasti pyrittävä muovaamaan ja muokkaamaan muuttuvissa oloissa ja hupenevilla 

resursseilla.  

Suurin toimintaympäristöömme vaikuttava tekijä on kastettujen lasten, kirkkoon kuuluvien 

ja kirkollisveron määrän väheneminen.  

2.1.Kaupunginosat  

Seurakunnan alueella on osin samantyyppisiä ja osin keskenään hyvinkin erilaisia alueita.  

Oulunkylän kirkon alueeseen voidaan katsoa kuuluviksi Patola ja Oulunkylän 

asemanseutu, Veräjämäki ja Veräjälaakso. Maunulan kirkon vaikutuspiirissä taas ovat 

Maunula, Pirkkola ja Suursuo. Käpylän kirkon ympäristössä ovat Puu-Käpylä, Käpylä, 

Olympiakylä, Taivaskallio ja Koskela. Metsälä rajoittuu Maunulaan, Oulunkylään ja 

rautatiehen, jolloin alueelta on lähes samanarvoiset matkat kaikkiin kolmeen kirkkoon.  

 

Näillä kolmella perusalueella on kullakin omat kirjastonsa, terveysasemansa/neuvolansa, 

koulunsa ja päiväkotinsa sekä leikkipuistonsa. Lisäksi alueilla tarjotaan erilaisia liikunta- ja 

urheilupalveluja, kulttuuri- ja harrasteseuroja, on asukas- ja kyläyhdistyksiä ja –taloja, 

palvelukeskuksia ja hoitolaitoksia.  

 



2.2. Varhaiskasvatus eri toimipisteissä 

Seurakunnan säännöllisessä käytössä on kolme kirkkoa: Oulunkylän, Käpylän ja 

Maunulan kirkot. Näissä vietetään messuja joka pyhä. Erityisesti lapsille suunnattuja 

perhekirkkoja vietetään muutama lukuvuodessa ja lisäksi tulevat päiväkodeille ja omille 

kerhoillemme suunnatut eri tavoin toteutetut kirkkohetket joulun ja pääsiäisen aikaan. 

Kunkin kirkon toimintaan pyritään keskittämään se muu seurakunnan toiminta, joka 

kokoaa seurakuntalaisia yhteen. Käpylän kirkolle valmistui alkusyksyn 2015 aikana 

remontoidut lasten kerhotilat entisiin kirkkoherranviraston tiloihin. Näin päivä- ja 

perhekerho pääsevät saman katon alle muun toiminnan kanssa.  

Maunulan kirkon seurakuntasalissa ja alakerran kerhohuoneessa musiikkityö järjestää joka 

viikko lasten musiikkiryhmät, jotka kokoavat pääosin alle kolmivuotiaita lapsia hoitajineen 

ja vanhempineen jopa muiden seurakuntien alueelta. Varhaiskasvatus on mukana 

musiikkihetkissä ja perhekahvilassa. 

Oulunkylän kirkolla varhaiskasvatus näkyy vahvimmin, sillä siellä on niin päivä- ja 

perhekerhon tilat kuin iltapäiväkerhokin.  

Veräjälaakson koululla seurakunta järjestää koululaisten iltapäiväkerhoa isossa 

mittakaavassa. Olemme alueen ainoa iltapäivätoimintaa tarjoava taho.  

Veräjälaakson perhekerho on jo toista vuotta peräkkäin on kokoontunut alueella olevan 

hoitokodin tiloissa. 

Lisäksi tilaisuuksia järjestetään Oulunkylän vanhassa kirkossa ja Koskelan kirkossa.  

Maunulassa on myös Helsingin seurakuntayhtymän ylläpitämä uurnalehto, jossa on 

järjestetty perheiden hartaushetki pyhäinpäivisin. 

Pyhäkoulutyö on varhaiskasvatuspapin vastuulla. Pyhäkoulu toimii talvikauden aikana joka 

sunnuntai Oulunkylän kirkolla messun ajan, Käpylän ja Maunulan kirkoilla kerran kuussa 

messun ajan. Pyhäkoulua ohjaavat vapaaehtoiset seurakuntalaiset.  

 

 

                                                      

 

 

 

 



 

3.Toiminta  

Varhaiskasvatuksemme järjestää lukuvuoden aikana seurakunnan alueella päivä-, perhe- 

ja koululaisteniltapäivä – kerhoja sekä pyhäkouluja. Lisäksi alkukesästä toimii kesäkerho. 

Kerhojen kautta tavoitamme suuren joukon Oulunkylässä asuvia lapsiperheitä. 

3.1. Päiväkerho  

Päiväkerhon tavoitteena antaa kristillistä kasvatusta, tukea vanhempia heidän 

kasvatustehtävässään ja kehittää lapsen kokonaispersoonallisuutta. Päiväkerhon toiminta 

on lapsilähtöistä. Luomme lapselle mahdollisuuden leikkimiseen, liikkumiseen, taiteiluun ja 

tutkimiseen. Vanhempien kanssa tehdään yhteistyötä kasvatuskumppanuuden hengessä, 

johon kuuluvat keskustelut kerhohetkien yhteydessä huoltajien kanssa, syksyn 

vanhempainilta sekä kerran toimintavuodessa käytävät vanhempienvartit (tammikuu). 

Joulu- ja kevätjuhlia vietetään vanhempien kanssa joko omien kerhoryhmien kesken tai 

kaikkien päiväkerhoryhmien kanssa yhdessä 

Päiväkerhoja järjestetään Oulunkylän ja Käpylän kirkoissa pääasiassa 3-5 -vuotiaille 

lapsille. Jos tilaa on, 2-vuotiaitakin voidaan ottaa. Kerhot alkavat 24.8.2015 ja päättyvät 

26.6.2016 kevätjuhlaan. Oulunkylässä toimii Siilien ja Auringonkukkien kerhoryhmät, 

Käpylässä taas Nallekarhut. Kerhot kokoontuvat maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin klo 

8.30 -11.30. Jokaisella kerholaisella on mahdollisuus kolmipäiväiseen kerhoon. Jokaisessa 

kerhoryhmässämme on 2 lastenohjaajaa ja keskimäärin 13 lasta per ryhmä. 

 

 

              © Katri Saarela 



3.2 Perhekerho 

Perhekerho toimii vertaistukiryhmänä ja matalan 

kynnyksen kohtaamispaikkana samassa 

elämäntilanteessa oleville. Perhekerhon toiminnan 

runkona on yhteinen aamupala, pienimuotoinen 

hiljentymishetki, vapaa leikki, ohjattu toiminta sekä 

toisinaan järjestettävät asiantuntijoiden alustukset. 

Perhekerhot alkavat syyskuun alussa ja päättyvät 

toukokuun loppupuolella. Kerhon aloitus 

kellonajaksi on vakiintunut  klo 9.45 ja 

päättymisajaksi klo 11.15. Perhekerhoissa on 

lastenohjaajien lisäksi silloin tällöin mukana joko 

pastori, lapsityönohjaaja tai diakoni.                                                           © Katri Saarela 

Perhekerhoja järjestetään maanantaisin Oulunkylän kirkolla ja tiistaisin Veräjälaakson 

hoitokodin kerhohuoneella. Käpylän perhekerhossa alkaa syksyllä perheiden tanssituokiot, 

jossa liike ja Pyhän kokeminen yhdistyvät.  Perheiden tanssituokiot kokoontuvat 

seuraavasti, klo 9.30–10 on 3-5 -vuotiaiden vuoro, klo 10–10.30 pääsevät 1-2-vuotiaat ja 

klo 10.30–11 tulevat alle yksivuotiaat.  

Lisäksi torstaisin kokoontuvat musiikkiryhmät Maunulan kirkolla. Klo 9.30 musisoivat 2-5 -

vuotiaat lapset, klo 10 vuoron saavat 1-2 -vuotiaat ja klo 10.30  tulevat taas 0-1 –vuotiaat 

vauvat. Musiikkihetkeä ohjaa kanttori ja lastenohjaaja. Musiikkihetkien jälkeen perheiden 

yhdessäolo jatkuu pienen aamupalan merkeissä. 

Perhekerhojen joulujuhlat aloitetaan päiväkotien joulukirkkohetkissä ja jatketaan oman 

kerhon kesken yhteisleikein ja tarjoiluin. Perhekerhojen yhteinen kevätretki suuntautuu 

suunnitelmien toteutuessa ensimmäistä kertaa nyt Vivamon Raamattukylään. Tämän 

jälkeen on tarkoitus kokeilla yksipäiväistä kesäperhekerhoa Käpylän kirkolla. Vanhemmilta 

on tullut toivetta kesäperhekerhosta ja tässä kohdin voinemme vastata siihen. Kesäkerhot 

päättyisivät sitten juhannusviikolla pidettävään piknik-retkeen Pikkukosken maisemiin.                

 

 

 

 

 

 

 



3.3. Iltapäiväkerho 

Iltapäiväkerho on Perusopetuslain mukaista Iltapäivätoimintaa, jota järjestetään1.-2. -

luokan ja erityisen tuen oppilaille. Toiminnan tarkoituksena on tukea lapsen kasvua ja 

kehitystä, luoda perustaa hyville vapaa-ajan viettotavoille ja auttaa perheitä 

kasvatustehtävän toteuttamisessa (Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet 

s.4).  

Iltapäiväkerho tarjoaa lapselle turvallisen paikan viettää aikaa koulun jälkeen vapaan 

oleilun, ulkoilun, läksyjen teon ja ohjatun toiminnan muodossa. Ohjatun toiminnan 

sisältönä on kädentaitoa, liikuntaa, musiikkia ja pienimuotoinen hiljentymishetki lasten 

toiveita ja tarpeita huomioiden. Toimintaan osallistuminen on lapselle vapaaehtoista.   

Iltapäiväkerhomme tekee yhteistyötä kotien ja koulun kanssa. Vanhempia tavataan 

syyskauden alussa avoimien ovien iltapäivässä ja lokakuussa pidettävissä vanhempain 

varteissa. Osaa vanhempia tavataan myös päivittäin hakutilanteen yhteydessä. Koulun 

kanssa tehdään yhteistyötä rehtorin järjestämien syys- ja kevätpalaverien muodossa sekä 

tarpeen mukaan kouluun ollaan yhteydessä pitkin toimintavuotta. 

Iltapäiväkerho toimipaikkamme ovat Oulunkylän kirkko ja Veräjälaakson sivukoulu. 

Oulunkylän kerhossa 45 lasta toimii kolmessa huoneessa kolmen ip-ohjaajan turvin ja 

Veräjälaaksossa 50 lasta kahdessa paviljonkiluokassa  4 ip-ohjaajan ja ryhmäavustajan 

voimin. 

 

 

        

      © Kirkon tiedotuskeskus / Markku Pihlaja 



3.4 Kesäkerho 

Kesäkerho järjestetään kesäkuun alun ja juhannuksen välisenä aikana. Kerhoon ovat 

tervetulleita alueemme 1-2 -luokkalaiset lapset. Kerhossa järjestetään päivittäin vaihtuvaa 

ohjelmaa pääosin pihalla sekä viikon päätteeksi retki johonkin lähikohteeseen. 

 

              © Katri Saarela 

 

3.5 Pyhäkoulu 

Pyhäkoulu tukee kotien kristillistä kasvatusta tutustuttaen lapsia Raamatun kertomuksiin. 

Pyhäkoulumme kokoontuvat messujen aikaan; Oulunkylän kirkossa viikoittain, Käpylän ja 

Maunulan kirkossa 1 krt/kk. Pyhäkouluja pitävät vapaaehtoiset pyhäkoulunohjaajat. 

3.6 Perhekirkot 

Perhekirkkoja vietetään samansisältöisellä kaavalla Oulunkylän, Käpylän ja Maunulan 

kirkoissa. Lisäksi vietetään joko erillisinä tapahtumina tai messun yhteydessä vauvakirkko, 

lasten kauneimmat joululaulut sekä koulunsa aloittavien siunaaminen. Perheitä kutsutaan 

tapahtumiin henkilökohtaisella kutsulla. 

Varhaiskasvatuspastori, lapsityönohjaaja ja lastenohjaajat suunnittelevat ja toteuttavat 

perhemessut yhdessä muiden messuun osallistuvien kanssa. 

 

 



4. Yhteistyö seurakunnan eri työalojen välillä 

Seurakuntamme organisaatiorakenne pohjautuu neljään tiimiin: kasvatus, palvelu, 

tukitoiminnat sekä jumalanpalvelus ja toimitukset. Teemme näiden kaikkien tiimien kanssa 

yhteistyötä, jonka perusrakenteet ovat vakiintuneet. 

4.1. Nuorisotyöntiimi 

 Nuorisotyö jakautuu kolmeen työalaan: varhaisnuorisotyö eli tyttö- ja poikatyö tai 

rippikoulua edeltävä nuorisotyö, rippikoulutyö sekä varsinainen tai rippikoulun jälkeinen 

nuorisotyö.  

Näistä eniten yhteistyötä on varhaisnuorisotyön kanssa, jonka vastuulle kuuluu 

kouluikäisten toiminnan järjestäminen seurakunnassa: kouluun lähtevien siunaaminen, 

kouluikäisten kerhotoiminta ja kouluikäisten leiri- ja retkitoiminta.  

Varhaiskasvatus järjestää yhdessä varhaisnuorisotyön kanssa kouluun lähtevien eli 

ekaluokkalaisten siunaamisen aina koulunalkua edeltävän päivän iltana. Ennen 

siunaamista järjestetään tuleville iltapäiväkerholaisille avoimet ovet kerhoilla. 

Iltapäiväkerhoissa tiedotetaan kaikista varhaisnuorisotyön tapahtumista sikäli kuin ne 

koskevat eka- ja tokaluokkalaisia.  

4.2. Diakoniatiimi 

Diakonisesta perhetyöstä vastaavat siihen nimetyt diakoniatyöntekijät. Yhteistyömme 

keskittyy pitkälti perhekerhon ympärille.  

Diakoniatiimiin kuuluvat myös lähetystyön ja kansainvälisen diakonian vastuuhenkilö sekä 

yhteisvastuukeräyksen järjestäminen. Nämä ovat kuitenkin koko seurakunnan työhön 

kuuluvia ns. läpäiseviä työaloja, joita myös varhaiskasvatuksen kuuluu pitää esillä omien 

kohderyhmiensä kanssa.  

 

 

4.3.Suntiotiimi 

Kirkonpalveluskunta huolehtii tiloista ja niiden toimivuudesta. Suntioiden kanssa hyvin 

toimiva yhteistyö helpottaa erilaisten tarvikkeiden varastoimista, tilojen siistinä pitämistä ja 

niin säännöllisen toiminnan kuin satunnaisten tilaisuuksien järjestämistä.  

Yhteistyö sihteerien ja tiedottajan kanssa on oleellista tilaisuuksien ja tapahtumien 

informaation välittämisen kannalta sekä henkilöstöhallinnon ja laskutuksen eteenpäin 

hoitamisessa. 

 



4.4. Jumalanpalvelukset ja toimitukset tiimi 

Messu on seurakunnan elämän keskus. Varhaiskasvatuksen tehtävä on rakentaa 

kerholaisille luontevia yhteyksiä messuelämään yhdessä pappien ja kanttorien kanssa 

jotta aikuisenakin seurakuntalainen voisi löytää luontevan paikan täysivaltaisena jäsenenä.  

Lasten kanssa pidetään säännöllisiä kristillisen kasvatuksen hetkiä sekä tarjotaan 

mahdollisuutta yhteiseen rauhoittumiseen ja hiljentymiseen kerhopäivän kuluessa.  

Varhaiskasvatus on hankkinut ja varustanut ”kirkkolootat” jokaiseen kolmeen kirkkoon. 

Kirkkolootaan on kerätty kirjallisuutta, pehmoleluja ja rauhallista tekemistä kirkkovuoden 

ja/tai vuodenajan teemoihin soveltuvaksi tekemiseksi lapsille.  

Musiikkikasvatusta tehdään yhdessä kanttorien kanssa: lasten musiikkiryhmät Maunulan 

kirkolla ovat perusta, joiden lisäksi kanttorien kanssa järjestetään laulu- ja 

musiikkikasvatuksen hetkiä perhe- ja päiväkerhoissa sekä päivähoidolle. Musiikkityö 

satsaa myös erilaisiin lasten konsertteihin seurakunnan eri kirkoilla.   

4.5. Muu yhteistyö 

Teemme yhteistyötä myös toisten seurakuntien kanssa yhteisten koulutusten ja 

tapahtumien muodossa.  

Opetusviraston kanssa teemme yhteistyötä iltapäiväkerhoon liittyvissä asioissa. Syksyisin 

ja keväisin on rehtorien ja opettajien tapaaminen. Iltapäiväkoordinaattorin kanssa yhteisiä 

palavereja on pitkin lukuvuotta tarpeen mukaan. 

Seurakuntayhtymän varhaiskasvatuspastori, lapsityönohjaaja ja varhaiskasvatussihteeri 

ovat myös yhteistyökumppaneitamme lähinnä koulutuksien, palaverien ja 

kasvatusasioiden tuen muodossa. 

 

5. Päivähoitoyhteistyö ja mentorointi 

Seurakunnan alueella toimii yhteensä 30 päiväkotia tai päivähoitoyksikköä sekä kaksi isoa 

leikkipuistoa. Lisäksi on kunnallisia ja yksityisiä perhepäivähoitajia, ryhmäperhe-

päiväkoteja ja kaupungin leikkitoiminnan kerhoja. Lähes 90 % seurakuntamme alueella 

asuvista alle kouluikäisistä lapsista on jossain vaiheessa osa päivähoitoa.  

Päivähoidossa olevia lapsia varten järjestetään lasten joulu- ja pääsiäiskirkot kaikissa 

alueemme kirkoissa. Päivähoidon yhteyshenkilöt kutsutaan yhteisiin tapaamisiin kaksi 

kertaa vuodessa: syyskuussa ja helmikuussa. Silloin keskustellaan ajankohtaisista, 

päivähoidon uskontokasvatukseen liittyvistä kysymyksistä ja tuetaan päivähoitoa 

uskontokasvatuksen tehtävässä.  

Helsingin seurakuntayhtymä on kouluttanut kaikki lastenohjaajat ns. starttipäivien 

yhteydessä toimimaan päivähoidon uskontokasvatuksen mentoreina. ”Päivähoidon 



uskontokasvatuksen mentoroinnin lähtökohtana on, että päivähoidon oma henkilökunta 

toteuttaa uskontokasvatusta ja saa halutessaan siihen tukea seurakunnalta. Mentorointi 

ymmärretään vastavuoroiseksi keskustelusuhteeksi, jossa jaetaan kokemuksia ja 

näkemyksiä. Suhde perustuu luottamukseen, avoimuuteen ja sitoutuneisuuteen.” 

(Kumppaniksi kulkemaan, Mentorointi päivähoidon uskontokasvatuksessa).     

                                                                                                            

 6. Lapsen osallisuus 

Lapsen oikeus osallisuuteen häntä koskevissa asioissa on suojattu lainsäädännöllä. 

Perusta kansalliselle lainsäädännölle on kansainvälisessä Lapsen oikeuksien sopimuksen 

12. artiklassa, jonka mukaan osallisuus on yksi kaikkea viranomaistoimintaa läpäisevä 

perusoikeus. 

Suomen lainsäädäntö lähtien perustuslaista painottaa johdonmukaisesti sitä, että 

asianosaisilla on aina oikeus saada tietoa heitä koskevista asioista sekä oikeus lausua 

niistä omat näkemyksensä. Ikä ei ole peruste sulkea ketään tämän oikeuden ulkopuolelle. 

Lasten kohdalla viranomaisilla on erityinen velvoite kohdella heitä tasa-arvoisesti yksilöinä 

ja antaa heille mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Perustuslaki 6§  

Lapsen osallisuudessa kerhomaailmassa on kyse siitä, että lapsella on mahdollisuus olla 

arvioimassa ja toteuttamassa toimintaa, johon hän osallistuu sekä lausumaan siitä 

mielipiteensä. Vastavuoroisuus on olennaista osallisuudessa ja sen ilmeneminen eri tavoin 

lapsen iästä riippuen. Ratkaisevaa on lapsen oma kokemus siitä, että hänellä tärkeät asiat 

ovat tulleet kuulluiksi ja niillä on ollut merkitystä 

Lapsen osallisuus kerhoyhteisössä luo perustaa lapsen kasvulle ja kehitykselle ja 

vahvistaa lapsen yhteistyötaitoja toisten kanssa. 

Lapsen osallistaminen ja kuuleminen korostuu myös 1.1.2015 voimaan tulleessa 

lapsivaikutuksen arvioinnissa eli lavassa. 

 

7. Kasvatuskumppanuus 

Vanhemmilla on lapsensa ensisijainen kasvatusoikeus ja -vastuu. Varhaiskasvatuksessa, 

jota päivä-  ja perhekerhotoimintamme ovat, kasvatustehtävän jakamiseen tarvitaan 

vanhempien laajaa näkemystä lapsestaan, lastenohjaajien ammatillista tietoa, lapsen 

kuuntelua ja havainnointia. Kasvatuskumppanuus on vanhempien ja lastenohjaajien 

asennoitumista toimimaan yhdessä lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseksi. 

Varhaiskasvatuksen suunnitelmallisuus ja luottamukselliset välit vanhempien ja 

kasvattajien välillä kuuluvat hyvään kasvatuskumppanuuteen 

 

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731#P6


7.1 Kasvatuskumppanuus päiväkerhossa 

Päiväkerhossa kasvatuskumppanuus alkaa perheen tullessa tutustumaan kerhopaikkaan. 

Näin ohjaajat ja kerhotila tulevat tutuksi lapselle ja hänen perheelleen, jolloin kerhon 

aloitus on helpompaa. Ensimmäisinä kerhokertoina vanhempi voi jäädä mukaan 

kerhohetkeen. 

Ennen kerhoa ja etenkin kerhohetken jälkeen vaihdetaan lapsen kuulumiset puolin ja 

toisin. Alkusyksystä pidetään vanhempainilta ja keväällä tammikuussa vanhempainvartit. 

Lisäksi järjestetään joulu- ja kevätjuhlat, joihin koko perhe on lämpimästi tervetullut. 

7.2 Kasvatuskumppanuus perhekerhossa 

Perhekerhossa kasvatuskumppanuus toteutuu konkreettisesti kerhohetken aikana. 

Vanhempi ja lastenohjaaja havainnoivat yhdessä lasta, jakavat kokemuksiaan ja ohjaavat 

lasta sen hetkisessä kehityshaasteessa. Perhekerhossa korostuu myös muiden kerhossa 

kävijöiden vertaistuen merkitys. 

Perhekerhossa keskustellaan kasvatusasioista lapsen leikkien lomassa sekä ulkopuolisten 

asiantuntijoiden alustusten virittäminä. Yhteiset retket ja juhlat ovat myös tärkeässä 

roolissa. 

 

8. Johtopäätökset ja tulevaisuus 

Kirkon varhaiskasvatus on tarjoaa perheille vaihtoehdon kunnallisen varhaiskasvatuksen 

rinnalle. Kerhomme palvelevat eri-ikäisiä lapsiperheitä monipuolisesti. Kerhojemme 

kävijämäärät ovat pysyneet joko ennallaan tai kasvaneet merkittävästi, kuten 

iltapäiväkerholaisten määrä. Tämän seurauksena olemme voineet palkata uuden 

lastenohjaajan tiimiimme. 

Perhekirkkojen kehittäminen sellaisiksi, että perheet kokoontuisivat niihin runsaslukuisesti, 

on työn alla. 

Uskomme, että varhaiskasvatuksellamme on jatkossakin kysyntää ja voimme pitää 

toiminta-ajatuksemme ylväästi esillä: ”Sallikaa lasten tulla”. 

9.Liitteet ja lähdeteokset 

Täydesti lapsi, Helsingin seurakuntien varhaiskasvatuksen kehittämislinjaukset 2013-2017 

Lastensuojelun käsikirja, 2012 

Lapset seurakuntalaisina, Suomen ev.lut.kirkko, 2013 

Tilastokeskus, 2012 

Kumppaniksi kulkemaan, mentorointi päivähoidon uskontokasvatuksessa 


