
Valtakunnalliset seurakuntien  
varhaiskasvatuksen neuvottelupäivät 
22.–23.9.2022 
Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti

Torstai 22.9. 
klo 8.00 Ilmoittautuminen alkaa 
klo 9.30 Tervetuloa, paikallisin maustein!
klo 9.45-11 Liikkeessä – päivien avajaismessu, mukana 
Gospel Kids & Marja Lainio-Nurminen, pastorit Antti Kettunen 
ja Kia Sammalkorpi sekä musiikkikouluttaja Riikka Jäntti 
ja musiikkipedagogi Sini Nikku. Piispa Seppo Häkkinen saarnaa. 
klo 11.15 Luontoon! Lapsen luontosuhteen vaaliminen 
seurakuntien varhaiskasvatuksessa. Ympäristötutkija, kirjailija 
ja pappi Panu Pihkala pohtii mm. luontoyhteyden roolia 
ihmisen identiteettitekijänä, ympäristöarvojen kehittymistä 
ja ympäristötietoisuutta – unohtamatta ympäristökriisin 
tuomia haasteita.
klo 12.15 Lounas
klo 13.30–13.40 LKKP:n terveiset. 
Kustannuspäällikkö Eeva Johansson.
klo 13.40–13.50 Kirkon Lastenohjaajat ry:n tervehdys, 
puheenjohtaja Merja Forsman.
klo 13.50 Seurakunnan varhaiskasvattajan työ on liikkeessä, 
kun tehtävät ja toimintaympäristö muuttuvat. Mistä löytyvät 
työyhteisön voimavarat ja miten rakennetaan yhdessä hyvää 
tulevaisuutta? Tarkastelun kohteena työn hyvä sujuminen, 
työhyvinvointi ja työntekijöiden toimijuuden vahvistuminen. 
Ratkaisukeskeinen työnohjaaja, työyhteisösovittelija 
ja kehittämiskonsultti Maija Seppo.
klo 15 Päiväkahvit
klo 15.20–15.30 Lastenkirkon terveiset. Lastenkirkko-median 
päätoimittaja, kouluttaja Anita Ahtiainen.
klo 15.30–16.30 Liikkuva varhaiskasvatus. Miten pienten 
askelten alusta voi rakentua liikuntamyönteinen toiminta-
kulttuuri ja osa arjen pedagogiikkaa? Johtava asiantuntija 
Nina Korhonen OPH:n Liikkuva varhaiskasvatus -hankkeesta. 
klo 19 Cocktail-illallinen ja illanvietto, musiikkia ja rentoa 
yhdessäoloa Sibeliustalon Puusepän salissa.

Perjantai 23.9.
klo 8.00 Kirkon Lastenohjaajat ry:n vuosikokous
klo 9.00 Lempeästi liikkuen uuteen päivään!  
klo 9.30 Kanavat 1. kierros
klo 11.00 Lounas
klo 12.30–14 Kanavat 2. kierros
klo 14.15–15.15 Empaattisella vuorovaikutuksella parempi 
työyhteisö. Aivotutkija Minna Huotilainen.
klo 15.30 Kotiin ja tapaamisiin Turussa 2023!

Muutokset ohjelmatietoihin ovat mahdollisia.

Kurkistuksia Lasten virteen – laulua, leikkiä, rytmejä ja liikettä! 
Tulossa uusi Lasten virsi -kirja. Kanavassa kurkistetaan kirjan lauluihin 
erityisesti musiikkiliikunnan keinoin. Musiikkikouluttaja Riikka Jäntti, 
LNK ja musiikkipedagogi ja kanttori Sini Nikku. 

JokaLapsi-menetelmä dialogin ja osallisuuden tukena. 
Menetelmän tavoitteena on luoda tilaa ja mahdollisuus avoimelle ja 
aidosti yhdenvertaisesti kohtaavalle ja osallistavalle dialogille. Miten 
JokaLapsi palvelee päiväkerhon ryhmävasussa, ammatillisessa dialogissa, 
lasten osallisuuden vahvistamisessa, dialogissa vanhempien kanssa ja 
katsomuskasvatusyhteistyössä? Varhaiskasvatuksen opettaja Kia Olkkola.

Lasten oma animaatio – miten se syntyy? Animaatio on luova 
ja innostava tapa antaa lasten kertoa ja kuvittaa omia tarinoitaan. Tutus-
tutaan pala-animaatioiden tekemiseen lasten kanssa sekä maksuttomaan 
opetusmateriaaliin. Emme edellytä aiempaa animaatio-osaamista.
Kouluttajat Kaisa Aitlahti ja Satu Reinikainen Step-koulutus.

Katsomuskasvatus kuuluu kestävään tulevaisuuteen. 
Katsomuskasvatuksessa arvostetaan ja hyödynnetään moninaista kulttuuri-
perintöä sekä yhteisön ja ympäristön kulttuurista monimuotoisuutta. 
Millaisia kestävän tulevaisuuden taitoja voimme tukea katsomuskasvatus-
yhteistyöllä? Miten yhteistyöllä vahvistetaan lapsen ja perheen hyvinvoin-
tia? Kouluttaja Päivi Aumala Step-koulutus ja varhaiskasvatuksen 
työalajohtaja Minna Hietala Ylöjärven seurakunta.

Koko perhe tanssii! Tule tutustumaan hankkeeseen, jonka tuloksena 
lapsi ja vanhempi voivat osallistua seurakuntien tarjoamiin tanssi- ja 
liikuntahetkiin. Pääset kokeilemaan liikunnallisia ja tanssillisia harjoituksia, 
jotka kehittävät sekä lapsen että aikuisen kehollisuutta. Teemat mukailevat 
kirkkovuoden sisältöä. Tanssinopettajat Titta Tunkkari, Tuire Koljander 
ja Sari Perttu.

Luonto- ja ympäristökasvatus metsässä. Mennään 
metsään ihmettelemään ja tutkimaan luontoa. Saat uusia virikkeitä ja 
voit jakaa omiasi. Olemme ulkona. Mukana myös ympäristökasvattajat 
Emma Marjamäki ja Jenni Jelkänen, Lahden kaupunki sekä 
lastenohjaajat Mira Kähkönen ja Riikka Hyrkäs, Lahden srk:t.

Minä työntekijänä vanhemmuuden tukena. Miten vahvistamme 
perheiden kokemusta ja tunnetta pärjäämisestä ja kelpaamisesta. 
Miten rohkaisemme etsimään vertaisuutta? Voimmeko auttaa ystävä-
perheen löytymisessä? Hanketyöntekijä Hanna Rajalin LNK, 
työalajohtaja Pirjo Tiippana / Imatran srk ja johtava varhaiskasvatuksen 
ohjaaja Laura Furu / Pirkkalan srk.

Lapset ja messu. Poikkeusaikana jumalanpalveluselämässä on 
tarvittu ulko- ja digitiloja kirkkosalien lisäksi. Miten onnistuimme tässä? 
Mikä nyt olisi tärkeää? Jaetaan kokemuksia jp-elämän kehittämisen 
askeleista. Kouluttaja Anita Ahtiainen LNK. 

Lasten kanssa liikkeelle! Millainen voisi olla liikunnallinen, mutta 
rentouttava metsähetki lasten kanssa? Tule kokeilemaan ”joogaa ja 
rentoutta metsässä”, ja nappaa  parhaat ideat mukaasi. Samalla, kun 
harjoitamme tasapainoa, lihaksia ja mieltä, aistimme metsän rauhoittavan 
vaikutuksen. Hetki päättyy rentoutukseen. Kanava järjestetään ulkona 
ja vinkit tarjoavat Pajulahden urheiluopiston opiskelijat.

OSALLISTUMISMAKSU 290 €. Osallistumismaksuun sisältyvät 
päivien ohjelma kokonaisuudessaan ja ruokailut.
ILMOITTAUTUMINEN osoitteessa 
ilmoittaudu.lastenjanuortenkeskus.fi/neuvottelupaivat2022.
Ilmoittautumiset 24.8.2022 mennessä 
HOTELLIVARAUKSET Kiintiövaraus Scandic City Lahti 
-hotellista. Jokainen majoittuja varaa huoneensa itse osoitteesta
http://www.scandichotels.fi?bookingcode=BVAR220922.
Varaukset voi tehdä varaustunnuksella BVAR220922 nettisivuil-
ta, puhelimitse tai sähköpostilla hotellin vastaanotosta yllä olevia
yhteystietoja käyttämällä. Huoneet ovat varattavissa 25.8.2022
mennessä tai hotellinvaraustilanteen mukaan.
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Kanavat

KOHDERYHMÄ Seurakuntien varhaiskasvatuksen 
työntekijät, muut lasten ja perheiden parissa työskentelevät.
TIEDUSTELUT Ohjelmaa koskevat tiedustelut 
Marjukka Luoma, 
marjukka.luoma@lastenjanuortenkeskus.fi, 
p. 050 525 0349.
Ilmoittautumista koskevat tiedustelut
koulutus@lastenjanuortenkeskus.fi
TOTEUTTAJA Lasten ja nuorten keskus ry.
YHTEISTYÖKUMPPANIT Lahden seurakuntayhtymä,
Kirkon lastenohjaajat ry, Kirkkohallitus/Kasvatus ja perheasiat,
Agricola-opintokeskus




