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Hollolan seurakunnan varhaiskasvatuksen perusteet
Jeesuksen luo tuotiin lapsia, jotta hän koskisi heihin.
Opetuslapset moittivat tuojia, mutta sen huomatessaan Jeesus närkästyi ja sanoi heille:
»Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta.
Totisesti: joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse.»
Hän otti lapset syliinsä, pani kätensä heidän päälleen ja siunasi heitä. Mark. 10:13-16
Nämä usein luetut jakeet, joita myös lasten evankeliumiksi kutsutaan, johdattavat meidät pohtimaan Vapahtajamme toimintaa. Kun vanhemmat toivat lapsensa
Jeesuksen luokse, hänen vaikutuspiiriinsä, oli tilanteessa monia esteitä. Yhdellä puheenvuorolla Jeesus purki
kaikki nuo esteet. Lapset pääsivät lähestymään Jeesusta, Jumalan Poikaa, omalla tavallaan, sellaisina kuin he
olivat. Ja vastoin kaikkia ajan tapoja ja normeja Jeesus
otti lapset syliinsä ja siunasi heitä.

hänen kristillisestä kasvatuksestaan. Tämä yhteinen
kasvatustehtävä on pohjana kaikelle toiminnalle, jota
seurakunnan varhaiskasvatus järjestää.

Lapsi on ihme, Jumalan luoma ihme. Hollolan seurakunnan varhaiskasvatuksen keskeisenä tavoitteena on
nähdä lapsi Jumalan kuvana ja seurakunnan jäsenenä ja
auttaa häntä kasvamaan kristittynä. Tavoitteena on auttaa lapsia lähestymään Jumalaan omalla tavallaan, omista lähtökohdistaan, sellaisina kuin he ovat. Seurakunnan
varhaiskasvatus voi omalta osaltaan olla purkamassa
niitä esteitä, jotka estävät lasta lähestymästä Jumalaa ja
samalla olla luomassa uusia reittejä Jumalan luo.

Laadukas varhaiskasvatus on lapsen, perheen ja seurakunnan etu.

Kristillinen elämä ei ole erillinen osa elämää.
Kristittynä eläminen nivoutuu kaikkeen tekemiseemme ja toimintaamme, koko elämänpiiriimme. Siksi
seurakunnan varhaiskasvatuksessa kristilliset sisällöt
kuuluvat kaikkeen toimintaan. Kristillinen kasvatus on
kirkon ja seurakunnan erityinen tehtävä, jota toteutamme yhdessä lapsen huoltajien ja muiden kasvattajien
kanssa. Kasteen hetkellä seurakunta sitoutuu yhdessä
lapsen vanhempien ja kummien kanssa huolehtimaan

sekä kirkon omat, toimintaa ohjaavat asiakirjat:
- Lapset seurakuntalaisina -kehittämisasiakirja 2013,
- Meidän kirkko – kasvamme yhdessä
(Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kasvatuksen
linjaus 2015),
- Kirkon kasvatus vuonna 2030
(Kirkon tulevaisuusselonteko 2018)
- Vasu kirkossa -julkaisu 2018.

Tässä Hollolan seurakunnan varhaiskasvatussuunnitelmassa kuvataan toimintamme perusteita,
toimintakulttuuriamme ja yhteistyötämme muiden
toimijoiden kanssa. Arvioimme ja kehitämme toimintaa jatkuvasti.

Hollolan seurakunnan varhaiskasvatuksessa
toimintaamme ohjaavat
- Varhaiskasvatuslaki 2018,
- Opetushallituksen julkaisemat Valtakunnalliset
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018,
- YK:n Lapsen oikeuksien sopimus 2018
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Toimintakulttuuri
Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri rakentuu arvoista, oppimisympäristöistä, vuorovaikutuksesta, henkilöstön
osaamisesta ja toiminnan organisoinnista. Toimintakulttuurin arvioinnissa ja kehittämisessä on olennaista
tarkastella erityisesti lapsen osallisuutta ja leikin mahdollisuuksia.

Arvot

IHME

Jokainen ihminen on Jumalan luoma ja siksi arvokas
omana itsenään. Varhaiskasvatuksessa arvostamme
jokaista lasta sellaisena kuin hän on.
Jokaisella on omat mielenkiinnon kohteet,
vahvuudet ja kehittämishaasteet.
Lapsi on arvokas seurakunnan ja Jumalan perheen
jäsen. Jokainen on Jumalalle rakas ja tärkeä.

ILO

Evankeliumi on ilosanoma. Yhdessä oleminen ja toimiminen synnyttää iloa ja hyvää mieltä. Ilon ilmapiirissä
voi oppia ajattelemaan myönteisesti, kiittämään
ja jakamaan. Ilo tarttuu!

VASTUU

Jumala on tarkoittanut meidät elämään yhdessä. Hän

on antanut meille hoidettavaksi luomansa maailman.
Yhdessä opettelemme vastuuta itsestämme, toisistamme, lähiympäristöstämme ja koko luomakunnasta.
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TOIVO

Elämä kantaa ja uskosta saa voimaa! Suhtaudumme
toiveikkaasti lapseen, elämään ja maailmaan.
Yhdessä voimme pyrkiä hyvään ja tehdä
seurakunnastamme, kirkosta ja Jumalan luomasta
maailmasta paremman paikan.

KUNNIOITUS

K

unnioitamme toisiamme, erilaisia ihmisiä ja erilaisia
perheitä. Kunnioittamista voi myös opetella yhdessä ja
siinä voi kasvaa. Toisten huomioon ottaminen, yhteistyö
ja avoimuus ovat tärkeitä yhteisen elämän kannalta.

KOHTAAMINEN

Jumala on luonut meidät elämään yhdessä. Yhdessä on
hyvä olla. Kutsumme lapsia ja perheitä kokoontumaan
yhteen, jakamaan ajatuksiaan ja kokemaan yhdessä
myös Jumalan läsnäoloa. Kohtaamme toisemme erilaisista lähtökohdista käsin. Yhteydestä toisiimme ja
Jumalaan saamme voimaa arkeemme.

RAKKAUS

J

umala on rakkaus. Hän on kaiken hyvän lähde. Jumalan rakkaudesta ja armosta saamme kaikki etsiä voimaa
elämäämme, arkeen ja juhlaan. Jumalan rakkaus on
perusta, jonka varaan rakennamme koko elämämme.
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Lapsi seurakunnan jäsenenä
Kasteen kautta lapsesta tulee seurakunnan jäsen. Hänellä on oikeus kristilliseen kasvatukseen ja osallisuuteen
seurakunnan elämästä. Lapsella on myös oikeus tulla kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään, kokonaisena ihmisenä.

Lapsella on paljon annettavaa seurakunnalle omana persoonanaan ja esimerkiksi vapaaehtoisena.

Lapsen osallisuutta voimme vahvistaa tarjoamalla
hänelle kokemuksen kuulluksi ja nähdyksi tulemisesta. Lapsen ajatuksiin ja kokemuksiin on syytä
suhtautua arvostavasti. Osallisuus syntyy vuorovaikutuksesta: vahvistamme aikuisten ja lasten välistä vuorovaikutusta, perheiden osallisuuden kokemusta ja lasten
keskinäistä hyvää ilmapiiriä.
Lapsen osallisuus tapahtuu aina turvallisessa
ilmapiirissä. Se ei tarkoita, että lapsi olisi päättäjä,
vaan vastuu toiminnasta on aina viime kädessä aikuisella. Kuitenkin oikeanlaisella vuorovaikutuksella, lasta
kuullen, ja hänen innostustaan ihaillen, voidaan luoda
ilmapiiri, jossa lapsi kokee olevansa osallinen omasta
elämästään, toimintaympäristöstään ja siihen liittyvistä
päätöksistä ja muutoksista. Näin kasvatamme lasta myös
vähitellen vastuuseen omasta itsestään, lähisuhteistaan,
toimintaympäristöstään – ja seurakunnasta.
Kirkon päätöksenteossa lasten ja nuorten osallisuuteen on haluttu erityisesti kiinnittää huomiota. Lapsivaikutusten arviointi on ollut osa kirkon päätöksentekoa
vuodesta 2015.
Lapsivaikutusten arvioinnin tavoitteena on
• edistää lapsen edun toteutumista kirkollisessa
päätöksenteossa ja toiminnassa
• vahvistaa lasten mielipiteiden huomioimista ja lasten
osallisuutta kirkon toiminnassa
• lisätä lapsen ihmisoikeuksien tunnettuutta kirkossa
• edistää kirkon oman teologisen tehtävän ja strategisten
tavoitteiden toteutumista
Lapsen oikeuksien laaja-alainen toteutuminen vie
kohti lapsiystävällistä seurakuntaa. Sitoutuminen
lapsen oikeuksien toteutumiseen edellyttää lapsen ja
nuoren näkökulman huomioonottamista kaikessa seurakunnan toiminnassa, ei vain kasvatustyössä.
(Lapsivaikutusten arviointi Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa,
Ohjeistus, Suomen ev.-lut. kirkon julkaisuja 21.)
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Lapsi ihmettelee ja oppii
Lapsi on aktiivinen toimija, luonnostaan utelias ja kiinnostunut monista asioista. Oppimista tapahtuu kaiken aikaa
ja kaikkialla. Lapsi kasvaa ja kehittyy vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Seurakunnan varhaiskasvatuksen
tavoite on tukea lapsen hengellistä kasvua osana hänen kokonaisvaltaista kehitystään.

Leikki
Leikki on lapselle tapa olla ja elää. Samalla lapsi
hahmottaa maailmaa, oppii ja kehittyy. Leikki tuottaa
lapselle iloa ja synnyttää vuorovaikutuksen kautta
ystävyyssuhteita. Kun leikkiympäristö on turvallinen,
voi leikeissä ilmaista monenlaisia tunteita ja käsitellä
vaikeitakin asioita. Lapsen leikin mahdollistaminen ja
tukeminen on yksi varhaiskasvatuksen keskeisimmistä
tehtävistä.
Hollolan seurakunnan varhaiskasvatuksessa
leikkiä pidetään hyvin tärkeänä. Tunnistamme leikin
merkityksen lapsen hyvinvoinnille ja oppimiselle. Lasta
kiinnostava, tavoitteellinen ja tarpeeksi haastava toiminta innostaa oppimaan uutta ja edistää lapsen yksilöllistä
kehittymistä. Toiminnan suunnittelussa varataan aikaa
vapaaseen yhdessä olemiseen ja leikkiin.
Kerhotoiminnassa lasten sosiaalisia suhteita tuetaan ja jokainen lapsi nähdään juuri sellaisena kuin
on. Lasta kannustetaan leikkiin yksin ja yhdessä muiden
kanssa. Tavoitteena on, että aikuisen ohjauksen avulla
jokainen lapsi tulee ymmärretyksi ja hyväksytyksi omana itsenään. Vertaisryhmä, esimerkiksi kerhoryhmä ja
kokemus ryhmään kuulumisesta ovat lapsen oppimisen
ja osallisuuden kannalta keskeisiä.
Leikin kautta voi oppia ja käsitellä vuorovaikutusta, yhteisiä toimintatapoja ja omien tunteiden
hallintaa. Samalla voi oppia uutta ympäröivästä maailmasta ja Jumalasta. Kristillinen kasvatus on mukana
arjen eri hetkissä. Leikin ohessa opitaan miten kohdella
toisia ihmisiä, miten turvautua toisiin ihmisiin ja miten
turvautua Jumalaan. Kokemuksellisuus ja konkreettinen

tekeminen mahdollistavat myös kristillisten traditioiden
ja sisältöjen oppimisen.
Leikki saa näkyä ja kuulua! Varhaiskasvattajien
tehtävänä on mahdollistaa leikki ja rikastuttaa sitä.
Kannustamme lasta ilmaisemaan itseään, käyttämään
mielikuvitustaan ja toimimaan luovasti. Lapset pääsevät
vaikuttamaan kerhoissa tapahtuvaan toimintaan monipuolisesti sekä leikin että muun toiminnan yhteydessä.
Leikin havainnointi antaa kasvattajalle mahdollisuuden ymmärtää lasta, tämän tunteita ja kiinnostuksen
kohteita. Aikuisen aktiivinen läsnäolo leikissä rikastuttaa leikkiä, mahdollistaa lasten välisen vuorovaikutuksen kehittämisen ja tuo lapselle kokemuksen leikin
tärkeydestä.
Leikkien ja leikkiä rikastuttamalla on mahdollista
käsitellä myös valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman oppimisen alueita:
• Kielten rikas maailma: kielelliset taidot ja vuorovaikutus
• Ilmaisun monet muodot: musiikki, sanat, kuvat ja
kehollinen ilmaisu
• Minä ja meidän yhteisömme: eettinen ajattelu, lähiyhteisön menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus
• Tutkin ja toimin ympäristössäni: ympäristökasvatus,
teknologia, matemaattinen ajattelu, aikakäsitys ja vuodenajat
• Kasvan, liikun ja kehityn: liikkuminen, ruokakasvatus,
terveys ja turvallisuus
Nämä oppimisen alueet on huomioitu kerhotoiminnan suunnittelussa ja edistämme niiden toteutumista myös kristinuskon näkökulmasta.
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Toimintaympäristöt
Hollolan seurakunnan varhaiskasvatuksessa tavoitteenamme on tarjota lapselle ja perheelle turvallinen,
osallistava ja monipuolinen ympäristö.
Toimintaympäristöjä voidaan tarkastella monesta
näkökulmasta:
Toimintaympäristöjä ovat luonnollisesti fyysiset ympäristöt eli tilat, joissa toimitaan yhdessä lasten kanssa.
Hollolan seurakunnassa varhaiskasvatusta järjestetään
eri puolilla seurakuntaa monissa eri tiloissa. Jokainen
toimitila on omanlaisensa, ja mahdollisuudet toimintaan
vaihtelevat. Yhteisesti suunniteltuja toimintoja toteutetaan varioiden toimintaa mahdollisuuksien mukaan.
Fyysisiä ympäristöjä ovat toiminnassamme siis lapsille
tutut kerhotilat, joissa muun muassa leikitään, askarrellaan ja liikutaan. Seurakunnan varhaiskasvatuksen
tavoitteiden mukaisesti ainutlaatuisen toimintaympäristön luovat myös sakraalitilat, kirkot ja kappelit, joissa
opitaan Jumalasta ja käsitellään Raamatun kertomuksia
yhdessä. Nämä mahdollistavat kristillisen tradition
siirtämisen ja esimerkiksi hiljentymisen merkityksen
oppimisen.
Fyysisiin ympäristöihin kuuluvat myös muut paikat,
joissa lasten kanssa toimitaan, esimerkiksi kodit ja kirjastot vierailukohteina sekä kerhotiloja ympäröivä luonto, jossa retkeillään. Liikkuminen on lapselle luontainen
tapa toimia ja kerhotilan lähiympäristö mahdollistaa
usein toimintaympäristön laajenemisen ja mahdollisuuksien kasvamisen aivan uudella tavalla.
Fyysisen toimintaympäristön käsite sisältää myös
kaikki ne välineet ja tarvikkeet, jotka tukevat lapsen
kehitystä, oppimista ja vuorovaikutusta, eli kaiken
leluista kirjoihin ja hartausesineistä askartelutarvikkeisiin. Tavoitteena on, että lapsella on mahdollisuus
monipuoliseen ja luovaan toimintaan. Yhteiseen iloon
ja elämyksiin ei usein tarvita kovin erikoisia välineitä tai
tarvikkeita. Luovuus, leikki ja oppimisen kokemukset
voivat syntyä myös yksinkertaisista leluista, peleistä ja
tarvikkeista.
Toimintaympäristöjä voidaan tarkastella myös
psyykkisen ja sosiaalisen ulottuvuuden kautta.
Vuorovaikutus, ryhmässä toimiminen ja oppiminen sekä
ilmapiiri ovat merkittäviä lapsen kasvun ja kehittymisen kannalta. Varhaiskasvattajien tehtävänä on edistää
avointa, kannustavaa, lämmintä ja myönteistä ilmapiiriä.
Lapsen huomioiminen omana itsenään, vuorovaikutuksen rakentaminen ja turvallisen ilmapiirin luominen
ovat edellytyksiä hyvän toiminta- ja oppimisympäristön
rakentumiselle. Yhteisesti sovitut säännöt, toisten kunnioittaminen ja lasten osallistuminen toiminnan suunnit-
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teluun ja toteutukseen luovat ilmapiiriä, joissa lapsi voi
kokea olevansa osallinen ryhmän toiminnasta.
Toimintaympäristöjä Hollolan seurakunnan varhaiskasvatuksessa kehitetään siten, että ne tavoitteet, jotka
varhaiskasvatukselle asetamme, voidaan saavuttaa ja
että ne tukevat lapsen terveen itsetunnon sekä sosiaalisten ja oppimisen taitojen kehittymistä. Lapsilähtöisyys
ja lasten osallisuuden mahdollistaminen on kaiken suunnittelun perusta.
Seurakunnan varhaiskasvatuksen tavoitteiden
mukaisesti ainutlaatuisen toimintaympäristön
luovat myös sakraalitilat, kirkot ja kappelit.

Laaja-alainen osaaminen
Varhaiskasvatuksen tavoitteena on antaa lapsella taitoja, joita hän tarvitsee nykyhetkessä ja tulevassa, kasvaessaan
kohti aikuisuutta. Hyvät vuorovaikutustaidot, osallisuuden kokemus, hyvä itsetunto ja oman itsen näkeminen
osana ympäröivää Jumalan luomaa maailmaa antavat lapselle hyvät eväät elämään.
Seurakunnan varhaiskasvatuksessa huomioimme
muuttuvan maailman haasteet ja pyrimme antamaan
lapselle välineitä toimia tässä muuttuvassa maailmassa.
Seurakunnan varhaiskasvatuksessa ollaan vuorovaikutuksessa lasten kanssa, kuullaan heitä ja arvostetaan
heidän mielenkiintonsa kohteita. Tavoitteena on rakentaa sellainen ympäristö, jossa lapset pääsevät vaikuttamaan ja jossa heillä on turvallinen olla. Mahdollistamme

leikin ja oppimisen kerhoissamme ja annamme mahdollisuuden ihmettelyyn ja tutkimiseen. Otamme lapsia ja
perheitä koko ajan enemmän mukaan myös toiminnan
suunnitteluun.
Laaja-alainen osaaminen muodostuu tiedoista, taidoista, osaamisesta, arvoista ja asenteesta. Lasta kasvatetaan
huolehtimaan itsestään ja erilaisten toimintojen kautta
pyritään siihen, että hän oppii arjen taitoja.

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus, ilmaisu

Laaja-alainen
osaaminen

Ajattelu ja oppiminen
Monilukutaito, sekä tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
Osallistuminen ja vaikuttaminen

Ajattelu ja oppiminen
Varhaiskasvatuksen tehtävä on tukea lapsen ajattelun
ja oppimisen taitoja. Pyrimme luomaan kerhoissamme
sellaisen ilmapiirin, joka antaa lapselle mahdollisuuden
oppia rohkeutta, toisten huomioimista, luottamusta,
innostusta ja avoimuutta uusia asioita kohtaan. Keskustelemme lasten kanssa heitä askarruttavista asioista,
keskustelemme arjessa erilaisista eettisistä kysymyksistä, siitä mikä on oikein ja mikä väärin. Haluamme
ohjata lapsia kunnioittamaan itseään ja muita. Yhdessä
opettelemme myös tuntemaan Jumalaa ja hänen hyvää
tahtoaan ihmisiä kohtaan.
Kulttuurinen osaaminen,
vuorovaikutus ja itsensä ilmaiseminen
Maailma on täynnä erilaisia ihmisiä. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on kasvattaa lasta kunnioittamaan toisia
ihmisiä ja heidän erilaisuuttaan. Lasta ohjataan ystävällisyyteen ja hyviin tapoihin. Oman kulttuurin ja hengellisen ympäristön tunteminen mahdollistaa vuorovaikutuksen monin eri tavoin ajattelevien ihmisten kanssa.
Harjoittelemme hyvää vuorovaikutusta ja itseilmaisua
arjessa ja eri toiminnoissa.
Itsestä huolehtimisen ja arjen taitojen opettelu
Turvallinen vuorovaikutus on tärkeää, jotta lapsi oppii
huolehtimaan itsestään ja toisista. Seurakunnan varhaiskasvatuksen tavoitteena on luoda turvallinen ja vastaanottava ilmapiiri, jossa jokaisella on lupa tunteisiin
ja niiden näyttämiseen ja niistä keskusteluun. Tuemme
lapsen myönteistä suhtautumista tulevaisuuteen ja
opettelemme yhdessä turvallisen ja terveellisen elämän
perusteita. Pyrimme seurakunnan varhaiskasvatuksessa

opettamaan lapselle myös tärkeitä asioita luonnosta ja
lähiympäristöstä monipuolisen toiminnan avulla. Samalla opetamme lapselle kestävän elämäntavan periaatteita
käytännössä.
Monilukutaito sekä tieto- ja viestintäteknologinen
osaaminen
Monilukutaito liittyy kiinteästi ajattelun ja oppimisen
taitoihin. Lasten kanssa nimetään asioita ja esineitä
sekä opetellaan erilaisia käsitteitä. Lasta innostetaan
tutkimaan, käyttämään ja tuottamaan viestejä erilaisissa, myös digitaalisissa, ympäristöissä. Digitaaliset
ympäristöt ovat enenevässä määrin osa lasten elämää.
Seurakunnan varhaiskasvatuksessa ne eivät ole itseisarvo, mutta voivat toisinaan mahdollistaa uusia, luovia
toimintatapoja. Digitaalinen dokumentaatio on myös
yksi havainnoinnin ja arvioinnin muoto. Se mahdollistaa
myös yhteydenpidon lapsen kotiväkeen.
Osallistumisen ja vaikuttamisen taidot sekä motivaatio oppia uutta
Lasten oikeuksiin kuuluvat kuulluksi tuleminen ja
osallisuus omaan elämään vaikuttavissa asioissa. Seurakunnan varhaiskasvatuksessa lapsi pääsee turvallisessa
ympäristössä kokeilemaan vaikuttamismahdollisuuksiaan ja näkemään omat suunnitelmansa osana toimintaa. Kerhoissa lapsi pääsevät vaikuttamaan siihen,
millaista toimintaa niissä on, esimerkiksi mitä leikitään
tai millaisia askarteluja tehdään. Leikin nostaminen keskiöön antaa lapselle mahdollisuuden vaikuttaa toimintaan monin eri tavoin. Samalla opitaan sosiaalisia taitoja
ja yhteisten sääntöjen ja luottamuksen merkitystä.
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Arviointi ja kehittäminen
Varhaiskasvatuksen toiminnan arvioinnin tarkoituksena on tukea eri tason varhaiskasvatussuunnitelmien toteuttamista sekä varhaiskasvatuksen kehittämistä. Varhaiskasvatuksen toimintaa arvioidaan ja
kehitetään kansallisella sekä järjestäjä-, yksikkö- ja yksilötasolla.
Seurakunta on varhaiskasvatuksen yksikkötaho, ja seurakunnassa varhaiskasvatuksen toteuttamisen
suunnitelmalliseen ja säännölliseen arviointiin osallistuvat lapset, lasten huoltajat ja henkilöstö.
Kaiken toiminnan kehittämisen lähtökohta on lapsen etu ja hyvinvointi.
Varhaiskasvatuksen arviointi Hollolan seurakunnassa perustuu kolmeen arviointinäkökulmaan:
Keitä kuulemme?
Varhaiskasvatuksen laadun sidosryhmät
Kuulemme niin lapsen kuin huoltajienkin näkökulmia
siihen, kuinka varhaiskasvatus voisi tukea kunkin lapsen
hyvinvointia ja perheen elämää. Laadun kehittämistä
ohjaavat samalla omalla ammattitaidollaan varhaiskasvatuksen henkilökunta sekä valtakunnalliset ja kirkolliset
varhaiskasvatuksen asiantuntijat, joiden toimintaa ohjaavat valtakunnalliset lait, säädökset ja ohjeistukset.
Miten kehitämme?
Varhaiskasvatuksen laadun kehittäminen:
Yllä mainittujen sidosryhmien kuulemisen jälkeen on
kehittämisen aika. Seurakuntamme kehittää varhaiskasvatuksen toimintaa viereisen kaavion mukaisesti.
Kehittäminen on moniosainen prosessi. Huomattavaa
on myös se, että kehitämme toimintaa järjestelmällisesti sidosryhmien palautteeseen sekä valtakunnallisiin,
kirkollisiin ja seurakuntakohtaisiin tavoitteisiin pohjautuen.
Milloin arvioimme?
Varhaiskasvatuksen laadun tarkastelu:
Varhaiskasvatuksen arjessa lapsi on ensisijainen
palautteen antaja. Varhaiskasvatuksen henkilökunta
havainnoi lapsen toimintaa ja huomioi hänen antamaansa palautteen. On tärkeää luoda palautteen antamisella
mahdollisuuksia: Työntekijä voi myös kysellä toiminnan tai tapahtuman päätteeksi miltä se lapsesta tuntui.
Lapselta voi pyytää myös perusteellisempaa palautetta,
jonka kerätään lapsen kehitystaso huomioon ottaen esimerkiksi keskustellen, leikin ohessa tai muilla lapselle
sopivilla tavoilla.
Myös huoltajat ja lapsen muut läheiset aikuiset
toimivat palautteen antajina. Useimmiten tämä
tapahtuu suullisesti tavallisen kerhoarjen keskellä.
Toimintakausittain keräämme kuitenkin myös kirjallisen
ja perusteellisemman palautteen vanhemmilta. Lisäksi
seurakunnan toimintakulttuurissa pyrimme luomaan
mahdollisuuksia palautteen antamiselle milloin vain
ja pyrimme ottamaan annetun palautteen huomioon
toiminnan kehittämisessä.
Varhaiskasvatuksen työntekijöiden itsearviointi sekä
toiminnan jatkuva kehittäminen antavat mahdollisuuden tarkastella omaa toimintaamme järjestelmällisesti
palautteen ja monet näkökulmat huomioiden.
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Lapsi

Huoltajat
Varhaiskasvatuksen
laatu

Henkilöstö

Asiantuntijat

Arvioidaan
suhteessa
teoriaan,
strategiaan ja
ohjeisiin.
Tehdään
ja kokeillaan
uutta

Opitaan

Kokeillaan
uudelleen, jatketaan kehittämisen
kiertokulkua.

Palaute
Viikottain

Toimintakausittain

Milloin vain

Palaute
kerhokerrasta,
tapahtumasta,
yms.,
suullisesti.

Palaute toimintakaudesta kirjallisesti.

Palaute yleisesti
seurakunnan
toiminnasta.

Yhteinen tehtävä
Yhteistyö huoltajien, kunnan ja muiden varhaiskasvatuksen toimijoiden kanssa on osa seurakunnan
varhaiskasvatuksen toimintaa. Molemminpuolinen kunnioitus ja luottamus ovat kaiken yhteistyön perusta
sekä yksilö- että yhteisötasolla.

Kodin kanssa tehtävä yhteistyö

Huoltajien kanssa tehtävällä yhteistyöllä on tärkeä
merkitys seurakunnan varhaiskasvatuksessa. Toiminnassa, johon aikuiset osallistuvat yhdessä lapsen kanssa,
yhteistyö on luonteva ja välitön osa toimintaa. Sen
sijaan erityisesti toiminnassa, johon lapsi osallistuu
ilman aikuista, pyritään yhteistyötä rakentamaan järjestelmällisesti. Yhteistyön tavoitteena on huoltajien ja
henkilöstön sitoutuminen lapsen terveen ja turvallisen
kasvun, kehityksen ja oppimisen edistämiseen. Luottamuksen rakentaminen sekä tasa-arvoinen vuorovaikutus
ja keskinäinen kunnioitus tukevat kasvatusyhteistyötä.
Omalta osaltamme luomme luottamuksen ilmapiiriä,
jossa vaikeistakin asioista on mahdollista keskustella.
Kohtaaminen arjessa
Varhaiskasvatuksen työntekijät kohtaavat lapsen
vanhempia erilaisissa tilanteissa. Arkiset hetket lasta
kerhoon tuodessa ja hakiessa ovat tilanteita, joissa
keskustellaan lapsen kerhopäivästä ja siihen liittyvistä

toiminnoista, iloista ja suruista. Kerho- ja kotikuulumiset ja ajankohtaiset asiat voidaan vaihtaa molemmin
puolin. Kerhojen työntekijät ovat yhteydessä lapsen
kotiin säännöllisesti reissuvihkon, puhelujen ja viestien
avulla.
Arjen lisäksi juhlahetket, kevät- ja joulukirkot ovat
hyviä kohtaamisen paikkoja. Päiväkerholaisten perheitä
kutsutaan mukaan myös muuhun seurakunnan toimintaan.
Keskustelut vanhempien kanssa
Kauden alussa ja uuden kerholaisen aloittaessa järjestetään huoltajille mahdollisuus osallistua keskusteluun
kerhon työntekijän kanssa. Keskusteluiden tavoitteena
on kuulla vanhempien kertovan lapsen arjesta ja osaamisesta ja häneen liittyvistä iloista ja huolista. Työntekijät kertovat kerhon käytännöistä, kristillisistä sisällöistä
ja kauden teemoista. Vanhempien on mahdollista esittää toiveita liittyen omaan lapseen ja kerhossa käyntiin.
Kasvatuskumppanuus rakentuu keskustelujen kautta.
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Kuntien varhaiskasvatuksen kanssa tehtävä yhteistyö
Hollolan seurakunta sijoittuu neljän kunnan alueelle. Seurakunnalla on yhteistyötä
Hollolan, Kuhmoisten, Kärkölän ja Padasjoen kuntien varhaiskasvatuksen kanssa.
Valtakunnallisessa Varhaiskasvatussuunnitelmassa
puhutaan katsomuskasvatuksesta. Suunnitelma sitoo
kuntien varhaiskasvatuksen toimijoita. Katsomuskasvatus tarkoittaa luonteeltaan yleissivistävää, koko lapsiryhmälle tarkoitettua kasvatusta, joka sisältää uskonnot, katsomukset ja uskonnottomuuden. Uskonnon
harjoittamista katsomuskasvatus ei sisällä. Seurakunnat
mainitaan
Varhaiskasvatussuunnitelmassa kuntien yhteistyökumppaneina. Nämä asetetut rajat seurakunnan on
otettava huomioon yhteistyön suunnittelussa ja toteutuksessa.

Hollolan seurakunnan varhaiskasvatus tukee kuntien varhaiskasvatusta ja sen katsomuskasvatusta oman
osaamisalueensa puitteissa, kuitenkin unohtamatta,
että katsomuskasvatus on kunnan varhaiskasvatuksen
työntekijöiden vastuulla.
Opetushallituksen hyväksymät Kumppanuuden korit
kutsuvat seurakuntia, kuntia ja varhaiskasvatuksen muita toimijoita yhteistyöhön. Korimallin avulla kerrotaan
seurakunnan ja varhaiskasvatuksen välisestä yhteistyöstä ja periaatteista ja pyritään takaamaan uskonnonvapauden toteutuminen kuntien varhaiskasvatuksen
kentällä.

Miten kumppanuuden korit toteutuvat Hollolan seurakunnan varhaiskasvatuksessa
KORI I Yleissivistävä opetus
Hollolan seurakunta toteuttaa yhteistyötä osaamisen
tukijana ja mahdollistamalla oppimisympäristön laajentumisen:
• Kirkkoon ja hautausmaahan tutustuminen
• Kristilliseen perinteeseen, esimerkiksi pyhäinpäivän
tai kasteen merkitykseen tutustuminen  
• Päiväkodin henkilöstöä katsomuskasvatuksessa
auttavan kirjallisuuden ja materiaalin jakaminen
KORI II Perinteiset juhlat
• Seurakunnan edustaja voi toimia juhlissa
kutsuvieraana.
KORI III Uskonnolliset tilaisuudet
Hollolan seurakunta toteuttaa yhteistyötä tarjoamalla
osallistumismahdollisuuksia uskonnollisiin tilaisuuksiin.
Tilaisuuksista viestitään koteihin tiedotteella, jossa on
kerrottu tapahtuman sisällöstä.
• Kirkkohetket arkiaamuisin
(lyhennetty jumalanpalvelus)
• Joulu- ja pääsiäiskirkot ja -vaellukset
• Koulutien siunaaminen
KORI IV Kasvun ja hyvinvoinnin tuki
Hollolan seurakunta toteuttaa yhteistyötä tarjoamalla
apua ja tukea kunnan varhaiskasvatukselle esimerkiksi
seuraavilla tavoin:
• Tuki muutostilanteissa, surun tai pelon kohdatessa
• Kriisiapu
• Surun käsitteleminen ja hiljaisen hetken viettäminen
• Mahdollisuus retkitoimintaan leirikeskuksissa
yhteistyössä seurakunnan kanssa
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Toiminta
Seurakuntana meillä on kerrottavana ja elettävänä paras mahdollinen sanoma. Lapsella on oikeus kuulla evankeliumin sanoma ymmärrettävällä, ikätasoisesti sopivalla ja osallistavalla tavalla. Hollolan seurakunnalla on lahja ja
tehtävä olla viemässä ilosanomaa eteenpäin kaikenikäisten parissa.
Seurakunnan varhaiskasvatus toteuttaa tehtävää erityisesti lasten ja perheiden parissa.

Jumalanpalveluselämä
Hollolan seurakunnan varhaiskasvatuksen jumalanpalveluselämä on lapsia varten. Seurakunta toteuttaa
monipuolista lasten ja perheiden hartaus- ja jumalanpalveluselämää muun toiminnan yhteydessä. Lapsen
kokemus turvallisesta, ainutlaatuisesta ja hengellisesti
puhuttelevasta hetkestä on yhtä arvokas kuin aikuisen.
Jumala on kaikkialla, ja niinpä lapsen monet pyhät ja
puhuttelevat hetket löytyvät arjen keskeltä. Seurakuntana tahdomme olla yhdessä lapsen kanssa huomaamassa näitä pyhyyden hetkiä, mutta myös varta vasten
mahdollistamassa ajan ja paikan hiljentymiselle pyhän
edessä.
Lasten ja perheiden hartauksissa ja jumalanpalveluksissa painotetaan osallisuutta. Kokemuksellisuus
ja konkreettinen tekeminen vahvistavat osallisuuden
kokemusta myös silloin, kun kyse on hengelliseen ulottuvuuteen liittyvistä tilanteista.
Kirkkovuoden ajankohdat ja Raamatun kertomukset
antavat lukemattomia mahdollisuuksia tutustua Jumalaan ja hänen toimintaansa maailmassa. Kristillisen
tradition omaksuminen ja siihen liittyminen tapahtuu
lapselle luontaisella tavalla. Ehtoolliskasvatus on osa
jumalanpalveluselämää.
Hollolan varhaiskasvatuksen jumalanpalveluselämässä lasten osallisuutta voidaan tukea esimerkiksi
seuraavilla tavoilla:
Lapset voivat esimerkiksi
• osallistua suunnitteluun
• valmistaa kirkkotilaan materiaaleja
• tutkia hartausympäristöä tai kirkkoa
• osallistua draaman tai leikin kautta
raamatunkertomukseen
• esittää kysymyksiä ja pohtia niihin vastauksia
yhdessä aikuisen kanssa
• ilmaista heille tärkeitä asioita
• osallistua mielenkiintoisilla ja vaihtelevilla tavoilla
rukoukseen ja jumalanpalveluksen eri osiin
• osallistua jumalanpalveluksen musiikkiin laulamalla,
leikkimällä, soittamalla tai jollain muulla tavalla
Pyrimme siihen, että lapsen osallisuus toteutuu jokaisessa hartaushetkessä ja jumalanpalveluksessa vähintään
jollakin edellä mainituista tavoista.
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Kerhotoiminta
Hollolan seurakunnan varhaiskasvatuksen kerhotoiminnan tavoitteena on tukea kristillistä kasvua ja
tarjota mielekkäitä tapoja kohdata toisia seurakuntalaisia.

Perhekerhot
Perhekerhot ovat vertaisryhmiä, jotka kokoontuvat
useissa paikoissa ympäri seurakunnan aluetta. Ne ovat
lasten, äitien, isien, hoitajien ja isovanhempien kohtaamispaikkoja, joissa jaetaan arkea ja tuetaan perheitä
kristillisessä kasvatuksessa ja kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa.
Monipuolista ja vaihtelevaa toimintaa suunnitellaan
yhdessä osallistujien kanssa. Yhteisen suunnittelun,
toiveiden ja ideoiden perusteella jokaisessa perhekerhossa on oma kausisuunnitelmansa. Kerhoissa lauletaan,
leikitään, satuillaan, liikutaan ja ulkoillaan. Lasten ja perheiden jumalanpalveluselämä toteutuu perhekerhoissa
hartauksien ja kirkkohetkien, lyhyiden jumalanpalvelusten, muodossa.
Päiväkerhot
Päiväkerho on kirkon varhaiskasvatusta alle kouluikäisille lapsille. Päiväkerhot kokoontuvat useissa paikoissa
ympäri Hollolan seurakuntaa. Maksuttomiin päiväkerhoihin ilmoittaudutaan etukäteen toimintakausittain.
Kerhoryhmät kokoontuvat yleensä kahdesti viikossa.
Ohjaajina toimivat koulutetut lastenohjaajat.
Päiväkerhojen toiminta on monipuolista, toiminnallista ja osallistavaa. Ohjaajat toteuttavat varhaiskasvatusta
ammatillisella työotteella ja suunnittelevat tavoitteellista toimintaa yhdessä lasten kanssa. Lasten kiinnostuksen kohteet otetaan huomioon suunnittelussa mahdollisuuksien mukaan.
Päiväkerhoja suunnitellaan toimintakausittain. Erilaiset teemat, kuten tunnekasvatus, luonto- ja ympäristökasvatus ja kristilliset juhla-ajat ovat osa kokonaissuunnittelua. Ryhmäkohtaisesti voidaan toteuttaa tarkempia
teemoja lasten mielenkiinnon mukaisesti.
Kristillinen elämä on osa kerhoarkea. Varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti arki ja pyhä elävät rinnakkain,
ja kristinuskon sisällöt liittyvät monipuolisesti kerhon
kokoontumisiin. Erillisen hartaushetken sisältö voi laajentua myös muuhun tekemiseen: askarteluun, leikkiin,
liikkumiseen ja musiikkiin.
Pyhäkoulut
Pyhäkoulu on lapsen kokoinen jumalanpalvelus.
Tavoitteena on rakentaa yhteyttä Jumalaan, toisiin
ihmisiin, luontoon ja omaan itseen. Hollolan seurakunnassa pyhäkouluja järjestetään pääasiassa sunnuntaisin,
mutta myös arkisin. Osa pyhäkouluryhmistä kokoontuu
samanaikaisesti jumalanpalveluksen kanssa.
Pyhäkoulua pitävät seurakunnassa työntekijöiden
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rinnalla vapaaehtoiset, jotka ovat saaneet tehtävään
koulutuksen.
Vertaisryhmät
Seurakunnan vertaisryhmissä on mahdollisuus tavata
samassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä ja jakaa yhdessä omassa elämässä ajankohtaisia ja merkityksellisiä
asioita. Vertaisryhmiä järjestetään kysynnän ja mahdollisuuksien mukaan.
Vertaisryhmiä ovat esimerkiksi vauvakerhot ja äitien
saunaillat.

Kokoava toiminta
Hollolan seurakunnan varhaiskasvatuksen kokoava toiminta on kausittain vaihtelevaa.
Kokoavaa toimintaa järjestetään myös yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
Tavoitteena on tarjota lapsille ja perheille mahdollisuuksia osallistua seurakunnan toimintaan.
Leirit
Leirityön tavoitteena on tarjota seurakuntalaisille
mahdollisuus viettää aikaa yhdessä ja tutustua uusiin
ihmisiin. Kristinuskon sisällöt ovat mukana leirien
teemoissa ja toiminnassa. Leirityötä tekevät varhaiskasvatuksen työntekijät yhteistyössä muiden seurakunnan
työntekijöiden kanssa. Leirit toteutetaan seurakunnan
leirikeskuksissa.
Varhaiskasvatus järjestää leirejä esimerkiksi seuraavilla
teemoilla:
• Perheleirit ovat erilaisille perheille suunnattuja,
toiminnallisia leirejä. Tavoitteena on tukea perheiden
yhteyttä ja tarjota mielekästä toimintaa irrallaan arjesta.
• Mummi, ukki ja mä- leirit on tarkoitettu lapselle ja
isovanhemmille. Leirillä tuetaan isovanhemmuutta ja annetaan lapselle ja isovanhemmille mahdollisuus toimia
yhdessä monipuolisen ohjelman puitteissa.
• Kummin kaa- leirit on tarkoitettu kummille ja hänen
kummilapselleen. Leirin tarkoitus on vahvistaa kastejuhlassa solmittua sidettä kummin ja lapsen välillä ja
tukea kummia kristillisessä kasvatustehtävässä.

kertoa omasta toiminnasta ja kutsua mukaan hyvän
sanoman piiriin.
Viestintä
Hollolan seurakunnan varhaiskasvatuksella on seurakunnan yleisten ja yhteisten viestintäkanavien lisäksi
omia sosiaalisen median kanavia. Varhaiskasvatuksen
viestinnän tarkoituksena on tukea toimintaa ja kertoa
toiminnasta. Viestinnän sisällön tavoitteena on olla
myös hengellistä, perheiden kristillistä kasvatusta, kasvua ja hyvinvointia tukevaa. Tavoitteena on, että viestintä kutsuu mukaan toimintaan, seurakunnan yhteyteen.

Retket
Hollolan seurakunnan varhaiskasvatus järjestää kausittain vaihtelevia retkiä. Retkien tavoitteena on tarjota
perheille ajanviettomahdollisuuksia ja tätä kautta tukea
jaksamista ja perheiden yhteyttä. Kristillinen sisältö voi
olla retken ohjelmassa mukana esimerkiksi vierailukohteen tai hartauden muodossa.
Tapahtumat
Hollolan seurakunnan varhaiskasvatus järjestää erilaisia tapahtumia. Tapahtumien sisältö ja yhteistyötahot
vaihtelevat kausittain. Tavoitteena on järjestää tilaisuuksia, jossa seurakunnan sanoma tulee esiin erilaisin
tavoin.
Esimerkiksi raamattuseikkailut, talvitapahtumat, kirkkopiiloset, pääsiäisvaellukset ja nukketeatteri Tuikun
esitykset ovat osa seurakunnan toimintaa. Ne tarjoavat
matalan kynnyksen mahdollisuuden osallistua seurakunnan toimintaan kunkin perheen kiinnostuksen mukaan.
Tapahtumista tiedotetaan erikseen seurakunnan viestintäkanavissa.
Osa tapahtumista järjestetään yhteistyössä muiden
toimijoiden kanssa. Yhteistyö kuntien ja paikallisten
varhaiskasvatuksen toimijoiden kanssa on merkittävää
seurakunnan näkyvyyden kannalta. Eri toimijoiden
kanssa yhteistyössä järjestettävät tapahtumat antavat
seurakunnan varhaiskasvatukselle mahdollisuuden
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Puh. (03) 524 6600
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