Juhlavuodesta vetoa päiväkerhohakuun
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Varhaiskasvatusta seurakunnissa 70 vuotta –juhlavuosi käynnistyy ensi syksynä, mutta
näkyvyyden saavuttamiseksi ja erilaisten järjestelyjen takia on monessa seurakunnassa
juhlavuoden suunnitelmat käynnistymässä tai jo käynnistyneet. Niin myös Helsingissä.
Helsingin seurakunnissa juhlavuoden viettoa varten on koottu suunnitteluryhmä, johon
kuuluvat lapsityönohjaaja Leila Väisänen Vuosaaren srk:sta, lapsi- ja perhetyöstä vastaava
lastenohjaaja Eija Härkänen Lauttasaaren srk:sta ja kasvatuksen pappi Arto Helle
yhteisestä seurakuntatyöstä. Ryhmä on päätynyt siihen, että Helsingin seurakunnissa
varhaiskasvatusta juhlitaan yhteisesti 4–9.4.2016 eli viikolla 14.
Juhlaviikon jokaisena kerhopäivänä seurakunnissa pidetään avoimet ovet päiväkerhoihin.
Kerhoissa virittäydytään etukäteen sukupolvien ketju -ajatteluun keräämällä ja asettamalla
esille kerhoihin kertynyttä ja kotien ullakoilta pengottua kerhomateriaalia: kirjoja, leluja,
kuvia ja kertomuksia. Lasten kanssa piirretään kuvia tulevaisuuden päiväkerhosta.
Päiväkerholaisten vanhemmille, seurakunnan luottamushenkilöille ja alueen
varhaiskasvatuksen lähiverkostoille lähetetään henkilökohtaiset kutsut päiväkerhoissa
vierailuihin.
Viikko huipentuu lasten, perheiden sekä nykyisten ja eläkkeelle jääneiden lastenohjaajien
yhteiseen musiikkinäytelmään lauantaina 9.4 aamupäivällä Temppeliaukion kirkossa.
Näytelmän kautta koetaan, että matkaa tehdään yhdessä ja se jatkuu. Optiona on liittää
näytelmään Pienelle parasta Ruusukorva ja Kyyhkynen -satukirjan maailmaan, mutta
suunnittelu on siltä osin vielä avoin.
Lauantain iltapäivä jatkuu lastenohjaajien gaalaillallisella Tuomiokirkon Kryptassa, jossa
fokuksessa on nykyisten ja eläkkeelle jääneiden lastenohjaajien työ. Tilaisuudessa jaetaan
yhdessä, mitä tärkeässä työssä on matkan varrella sattunut, miten työ on kehittynyt, mitä
on opittu ja miten tästä eteenpäin. Luvassa on tarjoilua, musiikkia, huumoria ja punnittua
puhetta.
Helsingissä juhlavuoden viettoa suunnitellut ryhmä pohti myös erilaisia haasteita ja
huomioon otettavia asioita ideoiden toteuttamiseksi. Ensimmäisiksi kysymyksiksi nousivat
ajankohta, viestintä ja rahoitus.
Sopivinta ajankohtaa juhlimiseen etsiessään suunnitteluryhmä päätyi huhtikuuhun, koska
silloin on menossa yhdessä sovittu seuraavan kerhokauden hakuaika. Sitä, milloin
ensimmäinen päiväkerho Helsingissä on pidetty, ei tätä kirjoitettaessa pystytty jäljittämään.
Ehkä tämä osaltaan kuvaa sitä jatkuvaa muutosta, jonka keskellä pääkaupunkiseudulla

eletään myös seurakuntien varhaiskasvatuksen kehittämisessä. Helsinkiläinen päiväkerho
ei voi pysähtyä syntysanoihinsa, vaan haluaa avautua rohkeasti ja luottavasti
tulevaisuuteen.
Juhlavuoden näkyvyyden takaamiseksi suunnitteluryhmä pohti viestintää ja sen
keskeisyyttä. Koska uusi vanhempien sukupolvi ei välttämättä tiedä päiväkerhon
mahdollisuuksista, päädyttiin Helsingissä ottamaan rohkeasti netin ja helsinkiläisiä hyvin
tavoittavan Kirkko & Kaupunki -lehden mahdollisuudet käyttöön.
Haaste oli myös se, mistä löytyvät rahat ja tapahtumien tuottajat. Realismia on, että
kaikkia hienoja ideoita ei voi toteuttaa, vaan on valittava ja sovellettava ideoita perheille
tuttuun toimintaympäristöön. Muun muassa siksi aikainen liikkeellelähtö suunnittelussa ja
paikkojen varaamisessa on tärkeää.
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