Elämää varten valmis. Suomen helluntaiseurakuntien lasten
kasvatus- ja opetustyön suuntaviivoja
Lapsityömateriaalia
Lasten kasvatus- ja opetussuunnitelma – hankkeessa valmistetaan systemaattinen
opetussuunnitelma kolmeksi vuodeksi 3-15-vuotiaille lapsille neljässä eri ikäryhmässä
(3-5-vuotiaat, 6-8-vuotiaat, 9-12-vuotiaat ja 13-15-vuotiaat).
Lapsityön toiminta-ajatus
Lapsityön toiminta-ajatus on rakentaa lapsen suhdetta Jumalaan ja antaa lapselle
valmiuksia kasvaa tasapainoiseksi ja vastuukykyiseksi kristityksi ohjaamalla häntä
elämään rikasta elämää Raamatun arvomaailman mukaisesti. Raamattu on ylivertainen
kasvattamisen ja opettamisen perusta. Aikuisen tehtävänä on opettaa, soveltaa ja elää
Raamattu todeksi lapsen kannalta ymmärrettävällä tavalla.
Lapsityön periaatteet
1.) Lapsi on arvokas ja ainutlaatuinen, Jumalan luoma ja rakastama yksilö
2.) Lapsi kasvaa rakkaudesta, jota osoitetaan sanoin ja teoin kotona perheen
kesken ja seurakunnassa
3.) Lapsi tarvitsee turvaa, joka taataan turvaohjeiston käyttöönotolla,
luotettavalla rekrytoinnilla ja turvallisuuskoulutuksella.
4.) Lapsi tarvitsee vanhemmuutta, mihin sisältyvät rakkaus, rajat,
auktoriteetti, huolenpito, vastuu lapsesta, ajan antaminen, vuorovaikutus,
esimerkillisyys sekä tunnekokemusten ja arvojen välittäminen.
5.) Lapsi on osa yhteyttä. Lapsena saatu sosiaalinen ja hengellinen pääoma
rakentaa tasapainoista ja ehjää aikuisuutta.
6.) Lapsi uskoo lapsen tavoin. Jokaisella lapsella on oikeus kuulla evankeliumi,
joka kerrotaan lapsen iän ja kehitystasonmukaisesti. Lapsi pelastuu
henkilökohtaisella uskolla Jeesukseen.
7.) Lapsi kasvaa hengellisesti Raamattua tuntemalla, rukoilemalla, Pyhän
Hengen avulla, seurakuntayhteyden avulla ja palvelemalla.
8.) Lapsi elää nykyajassa, johon vaikuttavat media, maailmankuvan
muuttuminen, vanhempien työelämän haasteet, hajonnut arvomaailma ja
rikkinäiset perheyhteisöt.
9.) Lapsi tarvitsee lapsuuden, johon kuuluvat leikki, itsensä toteuttaminen ja
unelmat. Vanhempien tehtävä on suojella lasta aikuisuuden haasteilta ja
maailmalta sekä antaa lapsen käydä läpi hänelle vaikeita asioita. Lapsen
koskemattomuus on ehdoton arvo, jota ei saa rikkoa!

Lapsityön tehtävät ja tavoitteet
1.) Lapsityöllä on kasvattava tehtävä, jotta lapsi oppii tuntemaan Jeesuksen ja
kasvaa rakkaussuhteessa Jeesuksen kanssa vastuuntuntoiseksi seurakunnan
jäseneksi.
2.) Lapsityöllä on opettava tehtävä, jolla lapsi oppii Raamatun keskeisen sanoman.
Olennaista on Raamatun totuuksien soveltaminen lapsen elämään. Aikuisen
tehtävänä on kertoa lapsille kristityn elämästä, valinnoista ja niiden
seurauksista sekä omalla esimerkillään olla roolimallina.
3.) Lapsityöllä on etsivä tehtävä, joka tarkoittaa evankeliumin kertomista kaikille
paikkakunnan lapsille yhteistyössä muiden kristillisten seurakuntien kanssa.
4.) Lapsityöllä on yhteyttä luova tehtävä, joka tukee lapsen seurakuntayhteyden
vahvistumista, erityisesti nivelvaiheissa: alakoulusta yläkouluun, lapsityöstä
varhaisnuorisotyöhön sekä varhaisnuorisotyöstä nuorisotyöhön.
5.) Lapsityöllä on perhelähtöinen tehtävä. Seurakunnan tehtävä on tukea
vanhempien kasvatustehtävää ja seurakunnan tulisi etsiä uusia tapoja
mahdollistaa vanhempien osallistuminen lapsityöhön ja perheiden yhteistä
osallistumista seurakunnan toimintaan.

