
 
 



VAKE 
 
Varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirjaa on pohdittu seurakunnan 
varhaiskasvatustiimissä v. 2013–2014. Varhaiskasvatustyötä 
seurakunnassa tekevät 2 pappia, tiiminvetäjä, 6 lastenohjaajaa 
sekä kanttorit. Yhteisten ajatusten, ideoiden ja pohdintojen 
perusteella varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirjan ovat laatineet 
lastenohjaajat Margit ja Marika Pulkkinen. Asiakirjaa pyritään 
tarvittaessa päivittämään.  
 
Olemme antaneet Roihuvuoren seurakunnan Vakelle nimeksi Pala 
taivasta, pala maata. Jokainen meistä saa elämässään kokea 
arkea ja pyhää, maallista ja taivaallista juhlaa, surua ja iloa, ikävää 
ja jälleennäkemistä. Me haluamme olla mukana matkalla rinnalla 
kulkien, kädestä pitäen, elämää tukien. Olemme tukemassa lapsen 
ja perheen kokonaisvaltaista kasvua matka- ja 
kasvatuskumppaneina. Kasvatustiiminä tuemme toisiamme tässä 
kasvatustehtävässä ammatillisesti kaikilla toimintamme työalueilla 
sekä laajentaen osaamistamme myös muihin tiimeihin ja yleiseen 
seurakuntatyöhön. Jumala on antanut meille ihmisille tehtäväksi 
viljellä ja varjella maata. Me voimme huolehtia meidän 
maailmastamme paremmin yhdessä. Me voimme huolehtia 
taivaasta ja maasta. Me voimme huolehtia toisistamme, kasvusta ja 
rakkaudesta.  
 
Helsingissä 20.5.2014 varhaiskasvatustiimin puolesta 
 
 
Margit Pulkkinen ja Marika Pulkkinen 
 
Lähteet ja materiaalit: 
Lapsen oikeus pyhään, Lasten Keskus 2009 
Lapsen parhaaksi, Lasten Keskus 2010 
Lapsen uskon avainsanat, Suomen Pipliaseura 2007 
Lapset seurakuntalaisina, Kirkkohallitus 2013 
Lapsi on osallinen, Kirkon varhaiskasvatuksen asiakirja, Kirkkohallitus 2008 
Mikaelin seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja (versio 10/2012) 
Täydesti lapsi, Helsingin seurakuntien varhaiskasvatuksenkehittämislinjaukset 2013–2017, 
Helsingin seurakuntayhtymä 2013 

 



ROIHUVUOREN SEURAKUNTA 
 
Itä-Helsingin kaupunginosat Marjaniemi, Roihuvuori, Tammisalo 
sekä saaristoalueet Jollas, Laajasalo ja Santahamina sekä Villingin 
saaret kuuluvat Roihuvuoren seurakuntaan. Asuinpaikkana alueet 
ovat Helsingissä poikkeuksellisia. Meri ja kaunis luonto virkistys- ja 
liikuntamahdollisuuksineen ovat lähellä. 
 
Roihuvuoren seurakunnassa on n. 18 200 jäsentä. 
Seurakuntalaisten osuus alueen asukkaista on 65,9 prosenttia. 
Vuosi 2012 numeroina: 
Roihuvuoren seurakunnassa kastettiin 177 lasta, vihittiin 58 paria, 
haudan lepoon siunattiin 226 seurakuntalaista, rippikoulun kävi 203 
nuorta ja seurakuntaan liittyi 100 henkilöä. 
 
Roihuvuoren seurakunnan toimipaikat ovat Roihuvuoren, 
Laajasalon ja Tammisalon kirkot sekä Laajarannan huvila. 
 
Roihuvuoren seurakunnassa on palkattuina työntekijöinä v. 2014 
kirkkoherra, 7 muuta pappia, joista 2 aluekappalaista, 4 
diakoniatyöntekijää, 3 nuorisotyöntekijää, osa-aikainen 
pyhäkoulusihteeri, 7 lastenohjaajaa, 3 kanttoria, joista yksi 
nuorisokanttori, seurakuntasihteeri, tiedottaja sekä 7 suntiota. 
 
Roihuvuoren seurakunnan organisaatio jakaantuu Roihuvuoren 
sekä Laajasalon aluetyöhön, nuoriso- ja rippikoulutyöhön sekä 
lapsityöhön. 
Roihuvuoren ja Laajasalon aluetyöstä vastaavat kappalaiset. 
Nuoriso- ja rippikoulutyöstä vastaa johtava nuorisotyöntekijä ja 
lapsityöstä tiiminvetäjä. 
 
Seurakuntaneuvostossa on 14 jäsentä ja seurakuntavaalit ovat 4 
vuoden välein. Alue- ja nuorisotoimikunnat vaihtuvat 2 vuoden 
välein. 
 
 
 
 



 
 
 
 



ROIHUVUOREN SEURAKUNTA 
 
Roihuvuoren seurakunnan strategia 
Olemme osa Kristuksen maailmanlaajaa kirkkoa. Välitämme 
sanomaa armollisesta Jumalasta ja kutsumme ihmisiä elämään ja 
toimimaan seurakunnan yhteydessä. Kannamme vastuuta 
lähimmäisistä ja koko luomakunnasta. 
Strategiset suuntaviivat vuoteen 2015: 
* Hengellinen elämä vahvistuu 
* Huolehdimme heikommista ja kannamme maailmanlaajaa 
vastuuta 
* Vahvistamme kirkon jäsenyyden merkitystä 
* Viemme viestiä 
* Rakenteet palvelevat toimintaa 
* Seurakunnan uudistuminen jatkuu 
 
Roihuvuoren seurakunnan visio 2015 
Olemme elinvoimainen ja myönteinen kristillinen yhteisö. Elämme 
lähellä Jumalaa ja toisiamme. 
* Roihuvuoren seurakunta on monipuolisen seurakuntatyön, rikkaan 
jumalanpalveluselämän, arjen kristillisyyden, diakonisen ja 
palvelevan työotteen, avoimen vuorovaikutuksen ja aktiivisen 
tiedottamisen seurakunta. 
* Roihuvuoren seurakunta on seurakunta, jonka jäsenet ja 
henkilökunta yhdessä muodostavat etsivän, palvelevan, varustavan 
ja tehtäviä tarjoavan seurakuntayhteisön. 
* Roihuvuoren seurakunta on seurakuntatyön uusien innovaatioiden 
etsijä, kehittäjä ja soveltaja. 
 
Roihuvuoren seurakunnan arvot 

 pyhän kunnioitus  

 avoimuus 

 vastuullisuus 

 suvaitsevaisuus  

 jäsenlähtöisyys  

 luovuus ja innovatiivisuus. 
 



TOIMINTAMME LÄHTÖKOHDAT JA SUUNTAVIIVAT 
 
Lähtökohdat 
 
 Keskiössä lapsi 

- toiminta on lapsilähtöistä, mutta aikuisjohtoista 
- lapsen tarpeista ja kiinnostuksesta kumpuavaa toimintaa, jossa on 
tilaa lapsen luovuudelle ja aktiivisuudelle 
- aikuinen on vastuussa lapsesta, jolloin toiminnalla ja 
vuorovaikutuksella on turvalliset rajat 
- jokainen tyttö tai poika on sellaisenaan kaunis, ihana ja pyhä – 
Jumalan luoma ihme 
 
 Kirkko kasvatuskumppanina 

- seurakunnan tehtävänä on kulkea vanhemman rinnalla tukien ja 
rohkaisten vanhemmuuden ja kasvatuksen moninaisissa 
kysymyksissä. Kasvatuskumppanuuden kivijalkana toimivat 
keskinäinen luottamus, tasavertaisuus ja toistensa kunnioittaminen 
 
 Lapsi ja hengellisyys 

- lapsen hengellisyys on ihmettelyä, ihailua, valppautta, tutkimista ja 
leikkimistä – kokonaisvaltaista elämistä yhteydessä Jumalaan 
 
 Oikeus kristilliseen kasvatukseen 

- kaste on yksi kirkon luovuttamattomista tehtävistä 
- on vanhempien, kummien ja seurakunnan yhteinen tehtävä elää 
lapsen kanssa rakastaen, kasvattaen ja ohjaten. 
 

 



TOIMINTAMME LÄHTÖKOHDAT JA SUUNTAVIIVAT 
 
Suuntaviivat 
 
 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategian 2015 mukaan 
 jäsenten hengellisen elämän vahvistaminen ja ylläpitäminen 
 kirkon jäsenten sitoutuminen vastuuseen heikommista 
 kirkon jäsenyyden merkityksen vahvistaminen 
 vuorovaikutuksen lisääminen kirkon viestinnässä  
 toimintaa palvelevien rakenteiden kehittäminen ja kirkon 

uudistumisen jatkuminen 
 KIRKKO ON OSALLISUUDEN YHTEISÖ 

 
Usko 

 
Usko vaatii tilaa, 

päällensä korkean katon, 
tai ei kattoa ollenkaan, 
rajaksi taivaankannen. 

 
Usko vaatii korvia 

omaa sisintä kuulemaan, 
tai vaistoa vain seuraamaan, 

omaa polkua kulkemaan. 
 

Usko vaatii tekemään 
jokaisen omaa osuuttaan, 
sydämestään antamaan, 
heikompia suojaamaan. 

 
Usko vaatii totuutta 

katsomaan silmästä silmään, 
kaatamaan raja-aitoja, 

luomaan yhteyttä Jumalaan. 
 

Ehkei usko vaadikaan, 
usko sinut haluaa 

olemaan oma itsesi, 
elämään uskoa todeksi. 

  -M.Pulkkinen- 

 



ORIENTAATIOT 

 
Meidän toiminnassamme toteutuu kuusi erilaista näkökulmaa, jotka 
tukevat kasvatustyötämme ja antavat raamit meidän työllemme. 
Nämä orientaatiot eivät kilpaile keskenään tai sulje pois toisiaan, 
vaan ovat osa jokapäiväistä työtämme tukien ja vahvistaen 
kokonaisuutta. Itse työssä emme erittele orientaatioita, vaan ne 
ovat osana luonnollista toimintaa. 
 
 Jumalanpalveluskasvatus 

- elämme kirkkovuoden mukaan niin arjessa kuin juhlassa. 
Kerhojemme viikkosuunnitelmat tehdään mukaillen kirkkovuotta, 
juhlapyhiä sekä tärkeitä teemoja (esim. ystävyys, perinteet, 
vuodenajat) 
- ehtoolliskasvatus vahvistaa vanhempia osallistumaan rohkeasti 
lastensa kanssa ehtoolliselle 
- lapset osallisena kirkon toiminnassa, kuten messuavustajina, 
saarnan toteuttajina, pikkusuntioina, kuorolaisina 
- kirkkohetki on kerran kuukaudessa toteutettu toiminnallinen ja 
lapsia osallistava tilaisuus, joka tehdään yhteistyössä lapsityön 
pappien, kanttoreiden ja lastenohjaajien kanssa. Kirkkohetki on 
suunnattu päiväkodeille vahvistaen heidän uskonnollis-
katsomuksellista orientaatiota 
- hartauselämä on kerhoissa toteutettua päivittäistä toimintaa 
 
 Hiljaisuuden ja pyhän kokeminen 

- hartauselämä kerhoissa toteutuu aamupiirissä / hiljentymis- ja 
kirkkohetkissä 
- lapsella on mahdollisuus ihmettelyyn ja lepoon 
- hiljaisuuden ja pyhän kokeminen ei tapahdu vain kerhoissa, vaan 
on osana lapsen jokapäiväistä arkielämän kokemista 
- visuaalisuus voi tuoda pyhän lähemmäksi ja luoda lapselle 
näkömuistia, joka linkittyy hänen tunnemuistiinsa.  
 
 
 
 
 



ORIENTAATIOT 
 
Alttari on lapselle pyhä, mutta samalla tuttu. Alttari ei ole pelottava 
tai vieras, vaan luokseen kutsuva ja avoin 
 
 Taide- ja ilmaisukasvatus 

- on osana jokapäiväistä toimintaamme. Se on vuorovaikutusta 
ympäröivään maailmaan, ihmissuhteisiin ja tilanteisiin. Taide- ja 
ilmaisukasvatusta annetaan, mutta myös tuotetaan itse osana 
luonnollista kasvua ja toimintaa. Taide- ja ilmaisukasvatus on 
kokonaisvaltaista; musiikki, kädentaidot, sanataide, kuvataide, 
näytteleminen/draama 
- lapsi on luonnollinen ilmaisija 
- jokainen ohjaaja käyttää monipuolisesti ilmaisukanavia, mutta 
erityisesti omia vahvuuksiaan hyödyntäen 
- lapsella on oikeus monipuoliseen ilmaisuun, ohjaajan tukiessa ja 
vahvistaessa lapsen omia taitoja 
 
 Ympäristökasvatus 

- toimimme Jumalan antaman tehtävän mukaan suojelemalla ja 
varjelemalla luomakuntaamme 
- kerhoissamme toteutuu kierrätys ja lajittelu, joihin lapset myös 
osallistuvat 
- uusiokäytämme materiaaleja, erityisesti askartelussa 
- luonnonsuojelu on vahvana osana toimintaamme. Keräämme 
yhdessä luonnosta roskia ja pidämme oman pihamme kunnossa 
- vedenkäyttö 
- toiveena on toteuttaa “vihreitä kerhoja” kaikessa muodossa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORIENTAATIOT 
 
 Liikuntakasvatus 

- liikunta kehittää lapsen motorisia taitoja. Tarjoamalla monipuolista 
liikuntaa ja liikkumisen muotoja lapsi löytää vahvuutensa “Tässä 
minä olen hyvä, minä osaan ja tässä minä tarvitsen lisäharjoitusta 
ja tukea” 
- liikunta on ohjattua ja omaehtoista. Ohjatussa liikunnassa ohjaaja 
on liikuntahetken tuottaja, mutta lapsi on toteuttaja. Omaehtoisessa 
liikunnassa lapsi itse tuottaa hetken, mutta ohjaaja luo turvalliset 
puitteet tekemiselle 
- pitää tehdä tilaa liikkumiselle 
- luontainen liikkuminen tapahtuu ulkona, omalla kerhopihalla, 
retkellä 
 
  Seikkailukasvatus 

- lapsi on luonnostaan seikkailija, mielikuvituksella varustettu. 
Seikkailukasvatuksessa hypätään mukaan seikkailuun, otetaan 
mielikuvitus käyttöön ja koetaan, löydetään uutta ja eläydytään. 
Seikkailu on kerhohuoneessa, eteisessä, ulkona, kotona, kirkossa, 
sinussa ja minussa 
- erilaiset tapahtumat ovat ohjattua seikkailukasvatusta, jossa lapsia 
ja aikuisia rohkaistaan tulemaan mukaan. Seikkailukasvatusta 
toteutetaan kirkkohetkissä, Isien illoissa, Äitien illoissa, Metsämörri-
metsässä ja kirkon omissa tapahtumissa. Seurakuntamme 
seikkailukasvatushahmomme on erityisesti Kirkkokissa, joka 
edustaa seurakuntaamme useissa tapahtumissa. 
 



 

 
 
 



VARHAISKASVATUS   
  
 
 

VARHAISKASVATUS ON KOKONAISUUS 
 
HOITO   KASVATUS  OPETUS 
 
 
 
 Hoito 

- päiväkerhossa ja iltapäiväkerhossa hoidetaan lasta 
- perhekerhossa hoidetaan perhettä 
- hoidetaan yhteyttä toisiimme, seurakuntaan, kirkkoon ja Jumalaan 
 
 Kasvatus 

- orientaatiot; jumalanpalveluskasvatus, hiljaisuuden ja pyhän 
kokeminen, taide- ja ilmaisukasvatus, ympäristökasvatus, 
liikuntakasvatus ja seikkailukasvatus 
- kastekumppanuus 
- kasvatuskumppanuus 
- kulttuurikasvatus 
- elämää varten 
- arjen tukena 
- kasvatus yhteisöllisyyteen 
 
 Opetus 

- kasteopetus 
- ehtoollisopetus 
- taidot 
- vuorovaikutus 
 
 
 
 
 
 
 



VARHAISKASVATUS 
 
Varhaiskasvatus toimii kokonaisvaltaisen ihmiskuvan mukaan. 
Ihminen on kokonaisuudessaan MIELI, SYDÄN, RUUMIS ja 
HENKI.  

 MIELI/YMMÄRRYS; filosofia, maailmankatsomus, tieto 
(matematiikka), historia/yhteiskunta 

 SYDÄN (sosiaalis-emotionaalinen); taide, estetiikka, 
vuorovaikutus ja ihmissuhteet 

 RUUMIS (fyysinen); liikunta, urheilu, fyysinen ympäristö, 
luonnontiede 

 HENKI (uskonto ja katsomus); omatunto, eettisyys, identiteetti 
ja itsetunto, arvot, merkitys, pyhyys, äärettömyys 

 
Seurakunnan varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea kaikkea tätä, 
mutta erityisesti lapsen hengellisyyttä. Se on tapa kohdata Jumala 
arjen keskellä; nähdä jokapäiväisten asioiden syvempiä 
merkityksiä, herkkyys jumalanpalveluselämän kokemisessa, 
rukouksessa ja symboliikassa. 
 

 
 
 



TOIMINTAMUODOT 
 
Avoin päiväkerho on syksyllä 2014 aloittava toimintamuoto 
Laajarannan toimitiloissa. Avoin päiväkerho on mahdollisuus 
vanhemmille ja lapsille viettää yhdessä päiväkerhoa ohjatuissa 
tuokioissa sekä vapaassa leikissä ja seurustelussa. Avoimeen 
päiväkerhoon ei tarvitse ilmoittautua. 
 
Iltapäiväkerho on seurakunnan järjestämää, perusopetuslain 
mukaista, Helsingin kaupungin ostopalveluna tuotettua koululaisten 
iltapäivätoimintaa. Toiminta on suunnattu 1.-2. -luokkalaisille, mutta 
myös erityisen tuen päätöksellä olevat koululaiset ovat mukana 
toiminnassa (1.-6.lk). Iltapäiväkerho toimii koulupäivisin klo 12-16  
ja noudattaa koulujen loma-aikoja. Roihuvuoren seurakunnan 
koululaisten iltapäiväkerhoja on kaksi, ja toimipisteinä ovat meidän 
kirkkomme Laajasalossa ja Tammisalossa.  
Iltapäiväkerho tarjoaa koululaisille virkistävää, monipuolista ja 
hauskaa toimintaa. Leikki, liikunta, musiikki, kädentaidot, 
kirjallisuus, ympäristökasvatus ja päivittäinen ulkoilu kuuluvat 
viikkotoimintaan. Tärkeää ovat myös lepohetket, mahdollisuus 
rentoutumiseen ja oleiluun, läksyjen tekoon ja omaehtoiseen 
toimintaan. 
Kirkon ip-kerhossa hiljentymisen hetket ja hartaudet ovat 
mahdollisuuksia pysähtyä, kokea pyhyyttä ja viettää juhlahetkiä 
arjen keskellä. Kristillinen kasvatus on osa iltapäivätoimintaamme, 
ja tukee kotien kristillistä kasvatusta. 
 
Kirkkoseikkailu 4-vuotiaille on kaksi kertaa vuodessa järjestettävä 
kutsutapahtuma 4 vuotta täyttäville seurakuntamme lapsille ja 
heidän perheilleen. Kirkkoseikkailussa tutustumme kirkkoon 
kirkkokissan, lastenohjaajien, kanttorin ja papin kanssa. Seikkailu 
on toiminnallista, mutta myös rukous, hiljentyminen ja siunaaminen 
ovat osa seikkailua. Lopuksi käymme yhteisen juhlapöydän ääreen 
juhlimaan päivänsankareita. 
 
 
 
 



TOIMINTAMUODOT 
 
Lapsi- ja perhemuskari on 0-3-vuotiaille lapsille aikuisen 
seurassa. Suosittuihin vauvamuskareihin haetaan toukokuussa.  
 
Lapsi- ja nuorisokuoro Sonórus on kouluikäisille tytöille ja pojille. 
Kuoro harjoittelee Roihuvuoren kirkolla viikoittain.  
 
Muskariperhekerhot toimivat perjantaisin Roihuvuoressa  
klo 9.30–11 ja Laajarannassa klo 10.30–12. Muskariperhekerhossa 
muskarihetken lisäksi voi olla vapaata leikkiä, seurustelua, 
askartelua ja hiljentymistä. 
 
Perhekerhot toimivat torstaisin Rudolfin leikkipuistossa ja 
Tammisalon kirkolla. Perhekerho on monimuotoinen lasten ja 
heidän läheistensä kohtauspaikka. Perhekerho sisältää 
hiljentymistä kirkkovuoden aiheeseen, yhteistä tekemistä tai 
teemojen käsittelyä sekä yhdessä olemista samassa 
elämäntilanteessa olevien kanssa. Perhekerhoon ei ilmoittauduta ja 
ryhmän kokoonpano vaihtelee eri kerroilla. Perhekerho on 
lapsiperheille matalan kynnyksen seurakunta. 
 
Perheleirit ja -retket ovat varsinaisesti diakoniatyötä, johon 
lastenohjaajat antavat oman panoksensa osallistumalla 
suunnitteluun ja toteuttamiseen.  
 
Perhemessut 
Perhemessuissa perhe voi yhdessä hiljentyä ja kokea pyhyyttä. 
Laajasalossa ja Roihuvuoressa messuissa käytetään 
perhemessun/mukulamessun kaavaa, ja Tammenterhokirkossa 
Tammisalossa käytetään mukulamessun kaavaa. Messut 
suunnitellaan lapsilähtöisesti ja perheitä kokonaisvaltaisesti 
ajatellen. Myös vauvaperheet kutsutaan vuosittain kirkkoon, omaan 
kutsumessuun. 
 
 
 
 



TOIMINTAMUODOT 
 
Pyhäkoulu on seurakunnan järjestämää pienten ja kouluikäisten 
lasten toimintaa, jolla on lasten jumalanpalveluksen luonne. 
Pyhäkoulussa keskeinen elementti on hiljentyminen sekä lapsille 
sovelletut ja sopivat Raamatunkertomukset. Pyhäkouluja toimii 
etukäteen ilmoitettuina sunnuntaina Roihuvuoren kirkolla ja 
Laajasalon kirkolla. Sopukolon arkipyhäkoulu kokoontuu 
maanantaisin klo 18. 
 
Päiväkerho on 3-6-vuotiaille lapsille suunnattua toimintaa, jossa 
lapsi pääsee osallistumaan monipuoliseen ja lapsen kehitystä 
tukevaan toimintaan. Päiväkerhossa orientaatiot ovat kerhotyömme 
perusta. Lapsi otetaan huomioon yksilönä, mutta myös osana 
ryhmää, yhteisöä. Päiväkerho tukee perheiden kristillistä kasvatusta 
sekä kohtaa koko perheen. Päiväkerhot kokoontuvat 2-3 krt/vkossa, 
3h/krt. Päiväkerhomme toimintapisteinä toimivat Laajasalon, 
Roihuvuoren ja Tammisalon kirkot sekä Laajarannan huvila. 
 
Päivähoidon yhteistyö on seurakunnan tukea päiväkotien 
henkilökunnalle, perhepäivähoitajille ja vanhemmille 
uskontokasvatuksen antamisessa, kaupungin 
opetussuunnitelmassa olevien tavoitteiden, seurakunnan 
kasvatustavoitteiden sekä vanhempien toiveiden mukaisesti. 
Yhteistyö on päiväkotivierailuja, kirkkovuoden juhla-aikojen 
huomioimista sekä päivähoitoväen ammatillista tukemista erityisesti 
kristillisen ja eettisen kasvatuksen osa-alueilla. 
 
Kaikki alueen päiväkodit kutsutaan kuukausittain pidettäviin 
kirkkohetkiin Laajasalon ja Roihuvuoren kirkoilla, sekä Tammisalon 
kirkolla pari kertaa syksyin ja keväisin. Lisäksi päiväkodit kutsutaan 
joulu- ja kevätkirkkoihin sekä pääsiäisvaelluksiin. Mahdollisuuksien 
mukaan vierailemme päiväkodeissa pitämässä hiljentymisen hetkiä.  
 
 
 
 
 



TOIMINTAMUODOT 
 
Päivähoidon yhteistyön muotona pyrimme aloittamaan syksyllä 
kirkkoseikkailut eskareille, jossa kirkkokissan avulla tutustumme 
kirkkorakennukseen, kirkon traditioihin, symboliikkaan sekä viiden 
aistin pedagogiikkaan. 
 
Seikkailuillat järjestetään kaksi kertaa vuodessa, marraskuussa 
isille ja lapsille ja toukokuussa äideille ja lapsille. Seikkailuillat ovat 
tarkoitettu seurakunnan kerholaisille ja heidän perheilleen. 
Seikkailuilloissa puuhaillaan eri toimintapajoissa, lauletaan ja 
hiljennytään yhdessä. Lopuksi käymme yhteisen juhlapöydän 
ääreen nauttien herkkutarjoilusta. Tämä perinne on alkanut syksyllä 
2012. Yhteisiä seikkailuiltoja on ollut marraskuussa Inkkari- ja Ritari-
illat, sekä toukokuussa Kuningatar- ja Hattujuhlat. 
 
Varhaisnuorisotyön leirit järjestetään kaksi kertaa vuodessa, 
tytöille ja pojille omat, seurakunnan leirikeskuksessa 
viikonloppuleirinä. Toiminta on varhaisnuorisotyön koordinoimaa ja 
toteuttamaa, johon lastenohjaajat liittyvät mukaan vahvalla 
ammattiosaamisella suunnittelussa, toteutuksessa sekä 
kasvatuksen ammattilaisina. Varhaisnuorisotyön päiväleiri on ala-
asteikäisille suunnattua leiritoimintaa arkipäivisin. Puuhaleiri toimii 
Laajarannassa kaksi ensimmäistä kesäkuun viikkoa arkipäivisin.   
Puuhaleirillä ulkoillaan, retkeillään, vieraillaan eri kohteissa, uidaan, 
syödään sekä yövytään kaksi yötä leirikeskuksessa. Puuhaleiri on 
varhaisnuorisotyön toteuttamaa, johon lastenohjaajat osallistuvat 
omalla työpanoksellaan. (Tarkemmat tiedot www.laajaranta.fi).  
 
Tammisalon kirkolla toimii ala-asteikäisten koululaisten kesäkerho 
kesäkuun kaksi ensimmäistä viikkoa.  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.laajaranta.fi/


TOIMINTAMUODOT 
 
Vauvaolkkari toimii Laajasalon kirkolla tiistaisin klo 9.30-11. Kerho 
on avoin ja se on tarkoitettu esikoislasten vanhemmille. Kerho on 
paikka puhua, kysyä ja jakaa esikoisvauva-arkea. Vapaan 
seurustelun lisäksi voi olla askartelua, tietystä teemasta 
keskustelua, musisointia ja hiljentymistä.  
 
Muuta toimintaa ja tapahtumia perheille on vaihdellen 
toimintakauden aikana. Lapsi- ja perhetyömme on vahvasti mukana 
koko perheelle ja seurakunnalle suunnatuissa tapahtumissa, kuten 
Yhteisvastuu-tapahtumissa, kutsuristeilyllä. 
Lasten suru- ja eroryhmä on tarkoitus jatkossa pitää mukana 
toiminnassa. Ryhmä muodostetaan aina tarpeiden ja ikäryhmän 
mukaan. Se on aina suljettu ryhmä. 
 
Postituslista perheille ja seurakunnan Facebook-sivut antavat 
ajankohtaista tietoa seurakunnan toiminnasta sekä kutsuvat 
mahdollisiin tapahtumiin. 
 
Toimintamuodoista saa ajankohtaisinta tietoa meidän 
seurakuntamme netti-sivuilta. 

 
 

 



 
 
KEHITTÄMISEN TAVOITTEITA 
 
 Kokonaisvaltainen kasvu 

- vahvistamme henkilöstön tietämystä ja osaamista 
varhaispedagogiikasta sekä lapsen hengellisyydestä 
- panostamme lastenohjaajien koulutukseen ja tieto-taitojen 
ylläpitämiseen 
- lisäämme varhaiskasvatuksen tunnettavuutta verkostoissa 
- tuemme lapsen ja perheen kasvua kokonaisvaltaisen 
ihmiskäsityksen kautta - “Ihminen on aistillinen, biologinen, 
emotionaalinen, hengellinen, henkinen, ruumiillinen, seksuaalinen 
ja älyllinen” 
 
 Lapsi seurakuntalaisena  

- kaikissa toiminnoissa lapsimyönteinen ilmapiiri 
- otamme lapset mukaan toteuttajiksi 
- tuemme lapsen hengellistä elämää (kaste ja ehtoollinen) 
- otamme huomioon päätöksenteossa lapsen näkökulman 
 
 Perheiden kanssa 

- pidämme säännöllistä yhteyttä perheisiin 
- tuemme kristillistä kotikasvatusta 
- tuemme perheiden osallisuutta seurakunnassa 
- vahvistamme yhteistyötä verkostoissa 
- otamme huomioon erilaiset perheet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
SWOT 
 
Mottoina 
 
 “LAPSEN TAHTIIN LAPSILÄHTÖISESTI.” 
 “OLEMME ELINIKÄISIÄ MATKAKUMPPANEITA.” 
 “KETÄ VARTEN? LASTA VARTEN.” 
 “LAPSI ON YHTEISÖN TÄYSIVALTAINEN JÄSEN.” 
 
 Vahvuudet 

- hyvä ja koulutettu tiimi (lapsi- ja perhetyön perustutkinto, 
lastentarhanopettajan koulutus) 
- halukkuus ja taito moniammattillisiin tiimeihin ja laaja-alaiseen 
työhön 
- innostava, kannustava ja yhteinen työnäky 
- työkokemusta monelta eri alalta 
- vahva lastenohjaajan ammatti-identiteetti ja ammattiylpeys 
- paljon visioita ja taitoa uudistaa lapsi- ja perhetyötä 
- laadukkaat kerhot 
- hyvä maine 
 
 Heikkoudet 

- yhteinen työnäky koko seurakunnassa voisi olla vahvempaa sekä 
Roihuvuoren ja Laajasalon aluetiimien yhteistyö voisi olla tiiviimpää 
ja yhteneväisempää 
- kerhotilat ovat erilaisia laadultaan ja kooltaan 
- vähäiset sijaisresurssit 
- suunnitteluajan vähyys 
- normaalin viikkotyön ja muun seurakuntatyön yhdistäminen 
haastavaa -> kertyviä ylitöitä 
- kirkon maine, varojen väheneminen vähentyvien jäsenten takia. 
 
 
 
 
 



 
 
SWOT 
 
 Mahdollisuudet 

- kehittää yhdessä lapsi- ja perhetyötä eteenpäin 
- vahvistaa yhteistä työnäkyä 
- nostattaa kirkon kasvatuksen profiilia 
- tasalaatuisiin ja monipuolisiin toimintoihin panostaminen 
- yhteistyö lapsi- ja perhetyön pappien kanssa toimii 
- yhteistyö varhais-, nuoriso- ja rippikoulutyön kanssa vahvistuu 
- mahdollisuus erilaisiin koulutuksiin 
- erikoistumista kriisityöhön (lasten ero- ja sururyhmäkoulutus, 
sielunhoitokoulutus, vuorovaikutteinen hoivaleikki, Toimiva perhe) 
 
 Uhat 

- työntekijöiden väsyminen, väsähtäminen ja työn kuormittavuus 
- lapsiryhmien pieneneminen: kilpailua kaupungin ja järjestöjen 
kanssa 
- perustyön väheneminen työnkuvassa 
- työmotivaation säilyminen suhteessa työn vaativuuteen ja 
palkkatasoon, puhumattakaan arvostuksesta 
- erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä kasvaa -> haastaa 
työntekijöitä sekä henkisesti että fyysisesti 
- väkivallan uhka (henkisen väkivallan lisääntyminen vanhemmilta, 
fyysisen väkivallan lisääntyminen lapsilta) 
- alueen laajeneminen (Kruunuvuorenranta) -> lisääntyykö 
työnmäärä, mutta resurssit pysyvät ennallaan tai jopa vähenevät. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 



 
Roihuvuoren seurakunnan Varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja 

 
 

 
Pala taivasta, pala maata 

 
Missä on pala taivasta, 

onko siellä rakkaita, 
merenä keto kukkasien, 
takana hattarapilvien. 

 
Missä on pala taivasta, 

löytyykö omasta taskusta, 
kantaa sitä mukanaan, 
elää todeksi taivastaan. 

 
Saako taivaan palaa koskettaa, 

toivoa joukkoon unelmaa, 
salaisuuden siihen puhaltaa, 

harmaan huolen unohtaa. 
 

Missä on pala maata, 
voiko varmuudella taata, 
paikan olevan pysyvää, 

juuret tekoa hyvää. 
 

Missä on pala maata, 
vasten taivasta ja kuuta, 
kantaa kasvua elämään, 
toivoa uuteen päivään. 

 
Saako maan palaa tallata, 
sen maan multaa halata, 

kotia sille rakentaa, 
omia juuria kasvattaa. 

 
Usko ja rakkaus vahvistaa, 

taivaan ja maan palaa, 
kantaa unelmia sylissään, 

kantaa juuria sydämessään 

 pala taivasta, pala maata. 
-M.Pulkkinen- 



 
Täydesti lapsi 

 
Meillä on ääni yhteinen 

sanoiksi suurten ihmeiden. 
Meillä on katse yhteinen 

hyväksynnäksi nappisilmien. 
Meillä on tie yhteinen 

kuljettavaksi läpi sukupolvien. 
 

Meillä on maailma yhteinen 
paikaksi meidän kaikkien. 
Meillä on tehtävä yhteinen 
parhaaksi lapsiperheiden. 

Meillä on Isä yhteinen 
suojaksi lasten omien. 

 
Ääni, katse, tie, 

täydesti meitä vie, 
kohti sitä lasta, 

täydesti maailman parasta. 
 

Olla täydesti lapsi. 

 
-M.Pulkkinen- 

 
 

 

 
 



 
 
 
 

Olen pieni 
 

Olen pieni ihminen, 
alussa elämä ihmeiden, 

olen Jumalalle ihmeellinen, 
valona tähtitaivaiden. 

 
Olen pieni lapsonen, 

silmissä tuike tähtien, 
olen vanhempien oma pikkuinen, 

lämpönä isojen sylien. 
 

Olen pieni koululainen, 
lukutoukkana koulukirjojen, 

olen myös oppivainen, 
seassa aakkosten ja numeroiden. 

 
Olen pieni kerholainen, 
äänenä kirkonseinien, 

olen kaunis ja osallinen, 
läsnä monien hetkien. 

 
Olen pieni ihminen, 

jalokivenä kaulakorujen, 
olen ainutlaatuinen, 

helmenä elämännauhojen. 
 

Olen pieni ja ihmeellinen. 

 
-M.Pulkkinen- 

 
 
 
 
 
 
 



 
Avoinna 

 
On tärkeämpiäkin asioita kuin vahatut lattiat. 
Mennään metsään, tavataan keijut ja haltiat. 
Rakennetaan maailma, tehdään käpylehmiä, 

kerätään taskut täyteen tikkuja, lehtiä ja kiviä. 
 

Viedään mukanamme pala sinistä taivasta, 
ei haittaa vaikka tuleekin likaista. 

Nämä ovat meille tarkoitettuja aarteita, 
avataan lukkomme, käytetään aisteja. 

 
Kaunis, ihmeellinen on tämä maailma, 

täynnä hajuja, ääniä ja makuja. 
On tärkeämpiäkin asioita kuin vahatut lattiat. 

Valjasta ilmaisun vapautta, avaa kanavat. 
Avoinna. 

 
-M.Pulkkinen- 

 
 
 

 
 
 



 
 
 

Kerro minulle Jumalasta 
 

Minä olen pieni vasta, 
minua kiehtoo kaikki uus, 
kerro minulle Jumalasta, 

onko Hän suuri salaisuus. 
 

Kerron sinulle Taivaan Isästä, 
joka kannattelee maailmaa, 
kaikenmahtuvasta sylistä, 

jolla perhettään halaa. 
 

Kerron sinulle Jeesuksesta, 
joka siunaa käsillään, 

meidän omasta Vapahtajasta, 
joka lunastaa vapaaksi ristillään. 

 
Kerron sinulle Pyhästä Hengestä, 

joka meitä lohduttaa, 
oikean tien näyttäjästä, 

joka arjessakin johdattaa. 
 

Kerron sinulle Jumalasta, 
kaiken näkevistä silmistä, 
oman kuvansa luojasta, 
salaisuus näkyy peilistä. 

 
Vaikka olen pieni vasta, 

omista kasvoistani näen sen, 
olen palanen Jumalasta, 

Hänen lapsensa, ihmeellinen. 

 
-M.Pulkkinen- 

 

 

 

 



 


