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Lapsi paljastaa pyhän
Lapsi ohjaa yhteyteen
Lapsi kutsuu aikuisen olemaan  
radikaalisti niin kuin lapsi



Tervetuloa, aikuinen, tämä on kutsu sinulle.

Alusta alkaen minussa on kaikki.  
Vaikka olen pieni, minussa tapahtuu suuria asioita.  

Ymmärrän enemmän kuin arvaat, ja opin uutta koko ajan.  
Osaan kertoa, milloin olen nälkäinen ja milloin minua väsyttää. 

Kaikeksi onneksi opit pikku hiljaa ymmärtämään, mitä tarvitsen.  
Olen utelias. Haluan nähdä, kuulla ja tuntea kaiken.  

Näe sinäkin minut! Kuule, mitä minulla on sanottavana!

Rakasta minua!



Kun kasvan, löydämme yhä enemmän yhteisiä sanoja. Kaikki, mitä teemme, 
on tärkeää. Leikitään yhdessä, istutaan sylikkäin, levätään välillä. Muista, että 
minä olen minä, vaikka tahtomiseni koettelisikin sietokykysi rajaa. Elän suurten  
tunteiden aikaa. Pelkään tuntematonta, ja toisaalta minua kiehtoo juuri se.

Uusien asioiden oppiminen on yhtä portaissa kulkemista. Ensin kiipeän ja  
tasanteella lepään. Loputtomat toistot ovat siinä tarpeen. Sinua voi hirvittää, 
kun kiipeän tuolille tai kalliolle, mutta juuri se minun pitää tehdä. Pienempien ja  
suurempien vuorten valloittaminen on totista totta, vaikka teenkin sen leikkimällä. 

Varjele leikkiä, koska leikissä minulle on kaikki mahdollista. Ja ei kai minun  
tarvitse muistuttaa, että prinsessojen ja suurten sankareiden maailmassa joudu-
taan myös kiperään paikkaan. Suuri seikkailijasi tarvitsee myös ymmärtäjää ja 
lohduttajaa. 

Kertomusten maailmassa hyvä ja paha taistelevat, mutta niin tapahtuu myös  
oikeassa elämässä. Sinun kanssasi uskallan kohdata pelottavat asiat.  
Haluan osata ja selviytyä. Rohkaise minua yrittämään uudelleen! 

Minusta kasvaa onnellinen ihminen, jos saan olla juuri sellainen kuin olen.  
Kokeillaan vain, kumman tahto voittaa, kunhan muistat ihailla minua. 

Varjele leikkiä,  
koska leikissä minulle on kaikki mahdollista. 



Sinun kanssasi uskallan koh-
data pelottavat asiat.

Sinun kanssasi uskallan kohdata  
pelottavat asiat.



Kun olen turvallisessa suhteessa sinuun,  
luottamukseni Jumalaankin vahvistuu. 



Minä ja sinä
Sinä olet minun tärkein ihmiseni. Sinusta minä luen omat tunteeni ja sen, mitä 
sinä tunnet ja ajattelet ja miten paljon luotat elämään. Toivon, että sinussa lukisi 
aina: ollaanpa me, sinä ja minä, hyviä ja kauniita!

Ensin minä luulin olevani osa sinua. Sitten ymmärsin, että olen minä. Vaikka 
olen sinusta erossa, minulle on tärkeää luottaa, että pidät minusta huolta. Sen  
luottamuksen päälle rakennan kaikki tulevat päiväni, hyvät ja pahat. Se luo  
pohjan sille, miten elän muiden ihmisten kanssa. Kun olen turvallisessa suhtees-
sa sinuun, luottamukseni Jumalaankin vahvistuu. 

Sisarusten ja kavereiden kanssa kaikki ei mene niin kuin minä tahdon. Minun 
pitää opetella sietämään pettymyksiä ja olemaan vuorollani jonon viimeinen.  
Yhteisessä leikissä suutun ja innostun, olen iloinen ja surullinen.  
Niin opettelen tunnistamaan tunteita ja ymmärtämään niiden voimaa itsessäni 
ja muissa.  Toivon, että saisin olla vihainen ilman, että torjut tai hylkäät minut.



Suuremman suojassa 
Minulle pieni on suurta: vesilätäkkö asfaltilla, lumihiutale lapasessa. Mutta suuri, 
se minua vasta kiinnostaakin. Mistä taivas alkaa ja mihin se loppuu? Missä minä 
olin ennen kuin aloin kasvaa äidin vatsassa? Mihin kuolleet menevät? 

Opin meidän perheen tavan ajatella ja uskoa. Kun kerrot minulle, mikä meille on 
tärkeää, minun on helpompi ymmärtää myös se, mikä toisille on tärkeää, vaikka 
se olisi erilaista. Älä luule, ettei minulle kannata kertoa asioita. Kun kasvan isom-
maksi, muistikuvat ja oivallukset loksahtavat uuden tiedon lomaan.

Missä minä olin ennen kuin aloin kasvaa  
äidin vatsassa?



Kun hädin tuskin osaan syöttää ja  
vaihtaa vaipan, miten opetan lapseni elämään?  
Kun hädin tuskin voin varjella kuhmulta,  
miten varjelen isolta pahalta?  
Tarvitsen suuremman suojaa.



Minulle on tärkeää, että näytät minulle maailmasta kauniin ja hyvän. Kun tu-
lee riita tai tehdään virheitä, opetat esimerkilläsi, miten pyydetään ja saadaan  
anteeksi ja aloitetaan uudelleen. Se on paras lahja, minkä voin sinulta saada.

Mitä avarammin ajattelet, sitä enemmän minulla on tilaa kysyä. Äläkä säikähdä, 
vaikka kysyisin vaikeita. Ihmetellään asioita yhdessä.

Olinkohan Jumalan ajatuksissa jo ennen syntymääni? Nyt etsin häntä katseestasi, 
puheestasi, kosketuksestasi. Haluan, että katsot minua niin kuin Jumala: Sinä, 
ihmeiden ihme!

Vaarin ja mummin tuutulaulut ja iltarukous tuovat minulle turvaa. Samat  
sävelmät tuudittivat sinutkin pienenä uneen. Nukkuvatko enkelit ikinä? minä  
ihmettelen. Kun valot sammuvat ja olen yksin pimeässä, minua lohduttaa ajatella, 
että Jumala on kanssani.  

Minun on ruvettava siunaamaan sinua nyt juuri, kun olet vielä 
pieni. Epävarmalla kädellä piirrän rintaasi ristinmerkin.  
Puoliksi itseltänikin salaa sanon sinulle: Jeesus siunaa Pientä. 
Illalla peittelen sinut iltarukouksen sanoin:  
suuri pyhä Jumala, muista meitä kaikkia. 

Haluan, että katsot minua niin kuin Jumala:  
Sinä, ihmeiden ihme!



Täydesti seurakuntalainen
Kuuntelen ja katselen lasta. Miten paljon häneltä opin! 

Kun seurakunnan työntekijänä katson lasta, näen hänet juuri sellaisena kun hän 
on, täydesti lapsena. 

 
Lapsi on utelias, ennakkoluuloton ja tarvitseva. Hän luottaa ja leikkii. Näin  
luonteva on hänen suhteensa myös Jumalaan. Yhteys Jumalan ja lapsen välil-
lä on kaiken avain, vihje, joka horjuttaa käsityksiäni ja valmiita vastauksiani  
aikuisena. Juuri lapsessa on potentiaali, mahdollisuus muutokseen. Tätäköhän 
Jeesus tarkoitti kutsuessaan lapsen seuraajiensa keskelle, esikuvaksi? Melkein 
kuulen Hänen sanovan tuttua lasten evankeliumia mukaillen: ”Sallikaa lasten 
tulla. Antakaa heidän olla. Sallikaa heidän leikkiä.”

”Sallikaa lasten tulla.  
Antakaa heidän olla.  
Sallikaa heidän leikkiä.”



Toivon, että voisimme olla kristittyjä iloisesti, sinä ja minä. Tekisimme 
pyhälle tilaa. Ihan tavallisena päivänä ihmettelisimme henkeä pidätel-
len: miten kaunista! Miten erilaista! 



Jeesuksen suhde lapseen on lähtökohta työlle, jota teen. Otan vakavasti lapsen  
tavan elää, ajatella ja oppia. Havainnoillaan ja yllättävillä kysymyksillään lap-
si paljastaa häivähdyksiä pyhästä. Hän vaikuttaa ympäristöön ja yhteisöön,  
jossa elää, ja siihen, mitä teemme. Hän ilmaisee suhdettaan Jumalaan taiteillen,  
liikkuen, leikkien ja tutkien. Kirkon perinteet, symbolit ja kaikki kristinuskon 
aarteet tukevat hänen hengellistä kasvuaan. Yhdessä lapsen kanssa tutustum-
me kirkkotilaan, sen taiteeseen ja esineisiin, Raamattuun ja rukoukseen kaikin  
aistein.

 
Olen lasta ja hänen perhettään varten. Kutsun lasta toisten lasten, perheiden 
ja koko kristittyjen suuren perheen, seurakunnan, keskelle täydesti lapsena ja  
seurakuntalaisena. Pyhä ja leikki kulkevat käsikädessä, usko tulee todeksi  
arkisessa leikissä. Yhdessä olemme täydesti kirkko. 

Herkkyydellään ja intuitiollaan lapsi on yhteydessä Jumalaan. Kastejuhlassa 
hänen perheensä ja kumminsa sitoutuivat tukemaan hyvää hänen elämässään. 
Haluan liittyä niiden aikuisten joukkoon. Vaikka koti on lapsen kasvupaikka, 
kuljemme hänen rinnallaan elämän eri vaiheissa. Lapsi itse määrittää, milloin  
lähellä, milloin kaukana. Etsimme yhdessä sanoja ja tapoja, miten kristittyjä  
ollaan. Me kuulumme yhteen, meitä on monta. Erilaisina luotamme samaan  
Jumalaan.

Etsimme yhdessä sanoja ja tapoja,  
miten kristittyjä ollaan. 



Tämä on meille tärkeää
Arvostamme lasta. Iloitsemme lapsesta.  
Haluamme suojella hänen lapsuuttaan ja oikeuttaan olla juuri se, kuka hän on.

Uskomme, että maailma on Jumalan maailma.  
Siksi se on kaunis ja hyvä. Jokainen on Jumalan silmissä kaunis.

Varjelemme ja etsimme pyhää. Luottamus on elämänasenteemme.

Käännämme katseemme hyvään ja näytämme sen myös muille.

Olemme vastuussa lapsen parhaasta. Siksi asetumme aina hänen puolelleen.

Tätä kohti työssä 
Tuemme lapsen kokonaisvaltaista kasvua kehityspsykologian ja teologian vuoropuhelulla. 

Toteutamme pedagogiaa, joka antaa lapsen elää täydesti lapsena. 

Leikki ja osallisuus rakentavat lapsen hyvinvointia. Etsimme lapsen parasta hengellisessä elämässä.

Otamme käyttöön konkreettisia tapoja tukea lapsen ja vanhemman varhaista vuorovaikutusta.

Olemme kiinnostuneita lapsen ja hänen perheensä tavasta ajatella ja uskoa. 

Sitoudumme avoimuuteen. Kerromme arvoistamme ja toimintatavoistamme. 

Verkostoidumme ja annamme verkostomme myös perheiden tueksi. 

Uskomme lapsen omaan kasvuun. Jokaisella lapsella on oma aikataulunsa ja tiensä. 

Teroitamme tuntosarvet ja tunnistamme, mitä lapsi ja perhe milloinkin tarvitsevat.

Annamme lapselle ja hänen perheelleen kokemuksen rakastavasta ja arvostavasta yhteisöstä,  
johon on tärkeää kuulua.



Näiden pohjalta
•  Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, toinen tarkistettu painos 2005,

•  Helsingin seurakuntayhtymän lapsi- ja perhetyön strategia 2005,

•  Helsingin seurakuntien jäsenstrategia, kärkihanke Pienelle parasta, www.pienelleparasta.fi,

•  Lapsiperhe ja seurakunta -tutkimus 2008,

•  Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Lapsi on osallinen 2008,

•  Helsingin varhaiskasvatussuunnitelma, toinen uudistettu painos 2011,

•  Suomen evankelisluterilaisen kirkon kasvatuksen linjaus 2015.

Näin sen teimme
Tämä varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma syntyi vuorovaikutuksen viisaudesta. Alussa oli 
keskustelu. Se ei tinkinyt kehityspsykologiasta, teologiasta eikä pedagogiikasta. Perustanamme 
oli kokonaisvaltainen ihmiskäsitys. Tukeuduimme asiakastutkimuksiin. Pidimme kiinni lapsen ja  
perheen parhaasta sekä aikuisjohtoisesta lapsilähtöisyydestä.

Mukana prosessissa olivat Helsingin 18 suomenkielisen seurakunnan lapsi- ja perhetyöntekijät ja 
yhteisen seurakuntatyön varhaiskasvatustiimi. Suunnitelmaa käsiteltiin eri näkökulmista syksys-
tä 2010 jokaisessa lastenohjaajien starttipäivässä sekä lapsi- ja perhetyöstä vastaavien areenata-
paamisissa. Tämän täydennyksenä varhaiskasvatuspastori kiersi kuulemassa kaikkia seurakuntien  
lapsi- ja perhetyön tiimejä omissa työympäristöissään.

Projektikuvaus, ohjausryhmän muistiot ja prosessiaikataulu ovat olleet nähtävissä Helsingin  
seurakuntien lähiverkossa Sinfossa.

Prosessia johti ja työsti eteenpäin Helsingin seurakuntien eri ilmansuunnista, ammattiryhmistä 
ja asiantuntijoista valittu ohjausryhmä. Yhteisen kehittämissuunnitelman valmistuttua jokainen 
seurakunta haastetaan tekemään tai päivittämään oma kehittämissuunnitelmansa ja liittämään se 
osaksi yhteistä suunnitelmaa.



Näin asia etenee:

•  Helsingin kirkkoherrojen puolto 2.10.2012,

•  yhteisen kirkkoneuvoston hyväksyminen 29.11.2012,

•  yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi 13.12.2012,

•  paikallisseurakuntien omien lapsi- ja perhetyön kehittämissuunnitelmien perustaksi vuoden 
2013 aikana,

•  jakoon perheille, kummeille, isovanhemmille ja kaikille Helsingissä lasten ja perheiden kanssa 
toimiville.
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