VARHAISKASVATUS PUKKILAN SEURAKUNNASSA

Varhaiskasvatus seurakunnassamme on tavoitteellista ja pohjautuu valtakunnalliseen ohjeistukseen.
Suunnitelmaa päivitetään säännöllisesti ja työtä kehitetään jatkuvasti lasten ja perheiden parhaaksi.
Varhaiskasvatussuunnitelman havainnollistavat kuvat ovat valtakunnallisesta Vasusta sekä Vasu Kirkossaasiakirjasta, joiden pohjalta Pukkilan seurakunnan suunnitelmakin on luotu. Lisäksi asiakirjan apuna on
käytetty Helsingin seurakuntien yhteistä Varhaiskasvatussuunnitelmaa.
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Mikä on VASU?
Vasu on Valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018 –asiakirja, joka on normiasiakirja
varhaiskasvatuksen työhön. Vasua voi soveltaa myös monilta osin seurakunnan varhaiskasvatuksessa.
Vasun lisäksi seurakunnan varhaiskasvatusta ohjaa esimerkiksi Lapset seurakuntalaisina –asiakirja ja Kirkon
kasvatus vuonna 2030 -kirkon tulevaisuusselonteko. Lisäksi varhaiskasvatusta ohjaa varhaiskasvatuslaki,
Kirkkolaki ja Kirkkojärjestys (lasten ja nuorten kristillisestä kasvatuksesta huolehtiminen) sekä erilaiset
Kirkkohallituksen luomat linjaukset.

Vasua havainnollisestaan monenlaisina kuvina. Tässä yksi niistä, johon on kuvattuna kaikki
varhaiskasvatuksen pedagogiseen toimintaan liittyvät asiat otsikoin. Tässä asiakirjassa on käytetty samoja
otsikoita ja termejä. Lasten mielenkiinnon kohteet sisältyvät ilmiölähtöisen pedagogiikan otsikon alle.

Varhaiskasvatus Pukkilan seurakunnassa
Pukkilan seurakunnassa varhaiskasvatus (0-6v) toteutuu päiväkerhon ja pyhäkoulujen muodossa.
Päiväkerhoryhmiä on yksi, joka muodostuu 3-5-vuotiaista lapsista, ryhmäkoko on 5-10. Päiväkerho
kokoontuu kahdesti viikossa. Pyhäkouluja ovat lastenillat ja –lauantait, joita pyritään järjestämään 2-3/kk.
Lisäksi varhaiskasvatukseen voidaan laskea myös perhetyö, joka toimii mm. perhekerhon muodossa.
Perhekerho kokoontuu kerran viikossa. Kunnan varhaiskasvatuksen kanssa toteuttama yhteistyö pohjautuu
kunnan vasuun, sekä seurakunnan ja kunnan yhteistyösopimukseen katsomuskasvatuksesta.
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Tästä ponnistamme – arvopohja, oppimiskäsitys, arviointi,
toiminta- ja työskentelytavat
Kaikelle työlle pohjana on arvoja, joilla työtä tehdään. Seurakunnan arvomaailma ja uuden Vasun henki on
luonnollinen yhdistelmä. Lapsi on pyhä ja arvokas, osallinen ja yhdenvertainen toimija aikuisenkin kanssa.
Oppimiskäsityksiä on monenlaisia, mutta arvojenkin pohjalta toimiessa oppiminen tapahtuu positiivisten
kokemusten ja palautteen kautta. Lapsella on oikeus kasvurauhaan ja ymmärrämme, että jokainen lapsi
kasvaa yksilönä. Oppiminen on aina kokonaisvaltaista, kasvua ja kehitystä tuetaan kaikilla oppimiseen
liittyvillä osa-alueilla. Lapsi oppii laaja-alaisesti yhdessä tekemisen, toimimisen, olemisen ja ihmettelyn
kautta. Turvallinen ilmapiiri takaa oppimisen ja jokaisen lapsen kohtaaminen ja näkeminen ovat tärkeä osa
kasvun tukea.
Toimintakulttuurissa ja työtavoissa
huomioidaan yllämainittuja asioita
omasta
viitekehyksestään.
Ilmiölähtöinen
pedagogiikka
on
avainasemassa, kun mietitään lapselle
ominaisia
tapoja
toimia,
sekä
oppimisen perustaa.
Ilmiölähtöinen
pedagogiikka
pohjautuu siihen, että kasvattaja
tarttuu aktiivisesti lasten arjessa
pinnalla
oleviin
asioihin.
Ilmiölähtöisyydessä lapsi on aktiivinen
toimija, kokemukset ja elämykset sekä
kristillisyys tuodaan lapselle sopivalla
ja ominaisella tavalla esille. Tärkeä osa
ilmiölähtöisyyttä
on
myös
havainnointi, jossa tarkkaillaan lasten
keskinäistä olemista, toimintatapoja,
mielenkiinnonkohteita ja oppimisen
tarpeita.
Havainnoinnilla voidaan saada tietoa
myös
lapsiryhmän
sosiaalisista
suhteista,
seurata
mahdollisia
muutoksia ja tuoda lasta toiminnan
keskiöön. Ensisijaista havainnoinnissa
on se, että esille tuodaan hyvää
lapsesta. Havainnointiin on käytössä
erilaisia lomakkeita, jotka auttavat
kasvattajaa kiinnittämään huomioita
eri kehityksen osa-alueisiin. Tärkeää
on muistaa, että havainnoinnissa ei tehdä ylilyöntejä tai johtopäätöksiä vain yhden kasvattajan toimesta.
Havainnointiin liittyy paljon myös vuorovaikutusta muiden kasvattajien, vanhempien ja lapsen kanssa.
Pukkilan seurakunnassa havainnointia toteutetaan arjessa, mutta myös huoltajien toiveesta erityisissä
kohdissa kuten arvioidessa puhe- tai toimintaterapian tarvetta, esikouluun siirtyessä.
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Pedagoginen dokumentointi on luonnollinen osa havainnointia ja toimintaa, sekä sen arviointia.
Dokumentoinnin kulmakiviä toiminnassamme on kasvunkansio, johon havainnoinnista, kädentöistä ja
valokuvista kerätään lapselle omaa kansiota.
Oppimisympäristöt ja yhteistyö Kehittyvän ja turvallisen oppimisympäristön luominen on tärkeä osa
laadukasta varhaiskasvatusta. Oppimisympäristöllä tarkoitetaan fyysisen ympäristön (kerhotilan,
ulkotilojen, retkipaikkojen yms.) lisäksi muita lapsia, mutta myös ryhmän aikuisia.
Pukkilan seurakunnan varhaiskasvatuksessa ensisijaiset oppimisympäristöt ovat kerhotila, oma ryhmä, sekä
ryhmän aikuinen (aikuiset). Tärkeässä roolissa on myös seurakunnan muut tilat, henkilökunta ja
seurakunnan ulkotilat. Muita oppimisympäristöjä ovat erilaiset retki- ja ulkoilukohteet kuten leikkipuistot
ja kirjasto.
Olennainen osa oppimisympäristöä on myös henkinen ja psyykkinen ympäristö, johon vaikuttavat niin
aikuisten, lasten kuin lasten ja aikuisten väliset vuorovaikutussuhteet ja niiden luoma ilmapiiri. Turvallinen
ilmapiiri luo mahdollisuuksia tunnetaitojen kehittymiselle ja sosiaalisten taitojen vahvistumiselle.
Oman kerhotilan soveltuvuus ja muokattavuus sekä kasvattajan aktiivinen ammatillinen kehittyminen
luovat oppimisympäristöstä tarpeen mukaista ja voivat vahvistaa lapsen osallisuutta. Monipuolinen tila
vahvistaa erilaisten leikkien mahdollisuutta, joka taas tukee lapsen kehitystä ja identiteetin rakentamista.
Leikki on myös turvallinen tapa käsitellä uskontoon liittyviä asioita, jolloin pyhyyttä voidaan kohdata
kaikilla aisteilla.
Yhteistyössä eri toimijoiden (kirjasto/kunta, muut seurakunnan työntekijät, paikalliset yrittäjät, yhdistykset
jne.) oppimisympäristöä voidaan laajentaa ja kehittää, sekä tuoda mukaan erilaisia kokemuksia oppimisen
tueksi.

Laaja-alainen osaaminen
Laaja-alaisen osaamisen lähtökohtia on ns. tulevaisuustaidot, taidot joita tämän päivän lapsi tarvitsee myös
tulevaisuudessa. Tämän taitokokonaisuuden muodostavat eri osa-alueet, joissa kasvattaja ei ole toimija
vaan aktiivinen mahdollistaja, joka yhdessä lasten kanssa luo sopivan tavan toimia ja oppia. Laaja-alainen
osaaminen rakentuu seuraavista osa-alueista:
Ajattelu ja oppiminen: Ongelmanratkaisukyvyn kehittyminen, tiedon ja taidon yhteensovittaminen,
valintojen perustelu, syy-seuraussuhteet
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu: Kirkkovuosi, juhlapyhät ja –perinteet, tunnetaidot,
itsensä ilmaisu ja puheen kehityksen tuki.
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot: Pukeutuminen, tarpeiden tunnistaminen (nälkä, wc, väsymys,
rauhoittuminen), mielipiteiden ilmaisu, turvataidot
Monilukutaito ja tieto-viestintäteknologinen osaaminen: Kuvanlukutaito, runous, lorut, teknistä osaamista
ja käyttöä resurssien mukaan.
Osallistuminen ja vaikuttaminen: Ilmiölähtöisyys, vuorovaikutus, mielipiteiden ilmaisu, palaute, itseilmaisu
muuten kuin sanallisesti.

4

Oppimisen alueet
Oppimisen alueet toimivat pohjana ilmiölähtöisellekin oppimiselle. Keskeistä toiminnassa ei ole
yksittäisten tietojen tai taitojen oppiminen tai muu lopputulos vaan koko oppimisen prosessi.
Oppimisen alueet ja niihin soveltuvia käytännön ja arjen tilanteita on kuvattu seuraavassa
kaaviossa.
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Toiminnan pedagoginen suunnittelu ja perustelu
Toiminnan pedagoginen suunnittelu perustuu siis ilmiölähtöisyyteen ja muihin edellä mainittuihin
otsikoihin ja sisältöihin. Liitteenä esimerkkejä pedagogisen toiminnan suunnittelun pohjana käytettävästä
materiaaliasta. Alla esimerkki yhdestä toiminnan pedagogisesta suunnittelusta, perusteluista ja arvioinnista
perusteltuna Vasun sisältöön.
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Toiminnan kehittäminen
Toimintaa pyritään kehittämään jatkuvasti lasten ja perheiden tarpeiden mukaisesti, kuitenkin
resurssit huomioiden. Kevään 2020 kyselystä kävi ilmi mm. toive pidemmälle päiväkerhoajalle.
Työntekijän työajan, sekä lasten jaksaminen ryhmätoiminnassa (ikä huomioon ottaen) ei
viikoittaiseen kerhoajan pidennykseen voitu ryhtyä. Sen sijaan perheille on tarjottu syksystä 2020
alkaen kerran kuukaudessa mahdollisuus pidempään päiväkerhoaikaan.
Kerhotilan siirtäminen pappilaan oli lasten ja työntekijän kannalta hyvä ratkaisu. Turvallisuutta
luo, kun paikalla on usein useampi aikuinen, sen lisäksi sisäilmaan liittyvät oireilut ovat
loppuuneet. Pappila on tilana kotoisampi ja luonteva toimintaympäristö.
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Hyvä vanhempi, haastattele lastasi ja kirjaa kerhoa varten muistiin seuraavia tietoja.
Minä ___________________________ kerholaisena:

Minä pidän… (Mistä asioista pidät?)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Haluaisin tehdä kerhossa…(Mitä haluaisit tehdä kerhossa?)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Osaan jo… (Mitä asioita jo osaat?) ___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mitkä ovat lapsesi vahvuudet? _______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Millaisia asioita hän harjoittelee? ___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mitä lapsesi tykkää tehdä/leikkiä mieluiten? Harrastuksia? __________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Millaisia odotuksia teillä on päiväkerholta? __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Onko jotain muuta, jota olisi hyvä tietää? _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Tärkeät ihmiset (ja eläimet) elämässämme:
Perhe, kummit, ystävät, lemmikit…

Lapsen kuvien julkaisu:
Oma ja muiden kasvunkansio:

____ kyllä

______ ei

Kerhon seinälle:

_____ kyllä

_____ ei

Seurakunnan nettisivut/some:

____ kyllä

______ ei

Seurakunnan ulkopuolisiin julkaisuihin (lehdet yms.):

____ kyllä

______ ei

*tiedot säilytetään lasten henkilökohtaisissa kasvukansioissa ja ne annetaan kerhokauden päätyttyä
perheelle takaisin.
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TIEDONSIIRTOLOMAKE ESIOPETUKSEEN
Päiväkerhossa olevan lapsen vanhemmat/huoltajat täyttävät tämän tiedonsiirtolomakkeen yhteistyössä
lapsensa kerhoryhmässä työskentelevän lastenohjaajan kanssa.
Tieto lapsesta ja hänen mielenkiinnon kohteistaan auttaa esiopettajaa rakentamaan lapselle myönteistä
oppimispolkua heti esiopetusvuoden alkaessa.

Lapsen nimi:

Syntymäaika:

Täyttäjät

Vanhemman/huoltajan
Nimi
Yhteystiedot
Seurakunnan
lastenohjaaja
Nimi
Yhteystiedot
Suoriutuminen arkipäivän toiminnoista (ruokailu, siisteys, pukeminen, omatoimisuus):

Käyttäytyminen yleensä (keskittyminen, pettymysten sieto, tunteiden säätely)

Lapsen vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet (mitä lapsi leikkii, mistä innostuu, mielikuvitus)
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Lapselle annetut
tukitoimet

Muu mikä?
Puheterapia Toimintaterapia

Fysioterapia

Tuen ja rohkaisun tarve (lapsen tarvitsemat tukitoimet, huolenaiheet esim. puheen
kehitys, motoriset taidot, tiedoksi saatettavat asiakirjat)

Miten lapsi toimii ryhmässä ja vuorovaikutuksessa toisten lasten kanssa?
(leikkitaidot, kaverisuhteet, miten suhtautuu aikuisiin: kertooko lapsi asioistaan,
vuoron odottaminen, sääntöjen omaksuminen, siirtymätilanteet)

Millainen lapsi on vieraissa tai uusissa olosuhteissa?

Mitä muuta opettajan tulisi tietää? (esim. hyvät kaverit, pelot, toiveet)

Annan luvan tiedonsiirtoon: kyllä

ei

Päiväys _____/_____/_______
Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys: Päiväkerhon lastenohjaajan allekirjoitus ja nimenselvennys:

11

12

Pukkilan seurakunnan varhaiskasvatus, palautekysely kevät 2020
Palautetta ja katsetta tulevaan.
Kerhovuosi päättyi yllättäen, mutta kauden päätös on nyt jo lähellä muutenkin. Katsomme kaikki jo toivoen
tulevaan.
Toivomme, että voit hetkeksi pysähtyä kyselyn ääreen, jättää palautetta menneestä ja esittää toiveita
tulevaan. Tämä kysely on tarkoitettu pääsääntöisesti 0-6-vuotiaiden lasten perheille. Varhaisnuorisotyön
(kouluikäisten) osalta on oma kysely. Mikäli ei jätä lomakkeeseen yhteystietoja tai muita tunnistetietoja on
tämä kysely anonyymi, eikä vastaajia voi eritellä.
Vastausaikaa on kesäkuun loppuun saakka.

1.Tähän kyselyyn vastaa
Huoltaja/vanhempi

Muu aikuinen

2.Lapsemme on osallistunut päiväkerhoon
Kyllä

Ei

3.Päiväkerho on tarpeellinen
1

2

3

4

5

4.Päiväkerho on sisällöltään vastannut odotuksiamme
1

2

3

4

5

5.Päiväkerhon ajankohta on hyvä
1

2

3

4

5

6.Meille sopivampi päiväkerhon ajankohta olisi:

7.Olemme osallistuneet perhekerhoihin/perheiltoihin
kyllä

ei

8.Perhekerho on tarpeellinen
1

2

3

4

5

9.Perhekerho on sisällöllisesti vastannut odotuksiamme
1

2

3

4

5

10.Meille sopivampi perhekerhoaika olisi:

13

11.Perheestämme on osallistuttu lasteniltaan/-lauantaihin
kyllä

ei

12.Palautetta lastenilloista/-lauantaista

13.Olemme/olen osallistunut perhemessuihin tai muihin tilaisuuksiin kirkossa (kummikirkko, isovanhempien
päivä, lasten kauneimmat joululaulut...)
kyllä

ei

14.Tilaisuudet ovat vastanneet odotuksiamme
1

2

3

4

5

15.Lapsilla pitäisi olla mahdollisuus osallistua enemmän näiden toteuttamiseen
1

2

3

4

5

16.Palautetta perhekirkoista, lasten kauneimmista joululauluista, kummipäivästä yms.

17.Perheille pitäisi järjestää enemmän toimintaa, esim. leiri, perhepäivä, retki
1

2

3

4

5

18.Sana on vapaa! Haluatko perustella aiempia vastauksiasi? Millaista toimintaa toivoisit seurakunnan
järjestävän perheille? Millaisia ajatuksia sinulla on seurakunnan järjestämästä toiminnasta? Mitä muuta
haluat sanoa?
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Palautekyselyn yhteenveto keväältä 2020. Vastaukset tummennettuna.

1.Tähän kyselyyn vastaa
Huoltaja/vanhempi 4

Muu aikuinen 0

2.Lapsemme on osallistunut päiväkerhoon
Kyllä 2

Ei 2

3.Päiväkerho on tarpeellinen
1

2

3

4

5

4,43

4.Päiväkerho on sisällöltään vastannut odotuksiamme
1

2

3

4

5

4,5

5.Päiväkerhon ajankohta on hyvä
1

2

3

4

5

3,3

6.Meille sopivampi päiväkerhon ajankohta olisi:
9-13
7.Olemme osallistuneet perhekerhoihin/perheiltoihin
kyllä 2

ei 2

8.Perhekerho on tarpeellinen
1

2

3

4

5

3,67

9.Perhekerho on sisällöllisesti vastannut odotuksiamme
1

2

3

4

5

3,67

10.Meille sopivampi perhekerhoaika olisi:
ti/ke ilta, alk. 9.30
11.Perheestämme on osallistuttu lasteniltaan/-lauantaihin
kyllä 2

ei 2

12.Palautetta lastenilloista/-lauantaista
tosi kivoja, kiitos!
13.Olemme/olen osallistunut perhemessuihin tai muihin tilaisuuksiin kirkossa (kummikirkko, isovanhempien
päivä, lasten kauneimmat joululaulut...)
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kyllä

2

ei

2

14.Tilaisuudet ovat vastanneet odotuksiamme
1

2

3

4

5

3,25

15.Lapsilla pitäisi olla mahdollisuus osallistua enemmän näiden toteuttamiseen
1

2

3

4

5

3

16.Palautetta perhekirkoista, lasten kauneimmista joululauluista, kummipäivästä yms.
Lämminhenkisiä tapahtumia, joissa ilosanoma keskeisessä roolissa. Kiitos siitä!
17.Perheille pitäisi järjestää enemmän toimintaa, esim. leiri, perhepäivä, retki
1

2

3

4

5

3.67

18.Sana on vapaa! Haluatko perustella aiempia vastauksiasi? Millaista toimintaa toivoisit seurakunnan
järjestävän perheille? Millaisia ajatuksia sinulla on seurakunnan järjestämästä toiminnasta? Mitä muuta
haluat sanoa?
Lämmin kiitos!
4 tunnin päiväkerho olisi parempi käytännön syistä.
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Lähteitä ja lisätietoa:
Helsingin seurakuntien Vasu:
https://www.helsinginseurakunnat.fi/material/attachments/Pr60Zwgqn/hsrky_vasu_2018_verkko.pdf
Ohjeita seurakunnan vasuun:
http://sivut.evl.fi/vasukirkossa/
Opetushallituksen julkaisut:
https://minedu.fi/uusivarhaiskasvatuslaki
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/varhaiskasvatussuunnitelmien-perusteet
Pukkilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma
https://pukkila.fi/palvelut/varhaiskasvatus/

Hyväksytty

Asiakirja on käsitelty kirkkoneuvostossa ___________________________
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