
Santa's Hotel Santa Claus, 
Korkalonkatu 29, 96200 Rovaniemi

Toteutamme tapahtuman 
sekä läsnäolijoille että 
etäyhteyden kautta. 
Tervetuloa Rovaniemelle 
tai webinaariin, miten 
sinulle parhaiten sopii!

KOHDERYHMÄT Seurakuntien varhais-
kasvatuksen työntekijät, muut lasten ja 
perheiden parissa työskentelevät. 
TOTEUTTAJA Lasten ja nuorten keskus ry. 
Yhteistyökumppanit: Agricola-opintokes-
kus/ Seurakuntaopisto, Kirkon Lastenohjaa-
jat ry, Kirkkohallitus/Kasvatus ja perheasiat 
sekä Rovaniemen seurakunnat ja Oulun 
hiippakunta.
TIEDUSTELUT 
koulutus@lastenjanuortenkeskus.fi 
OSALLISTUMISMAKSU LÄSNÄOLIJOILLE 
280 €, sisältää kaikki ohjelmassa 
mainitut ateriat (myös iltaohjelman). 
Majoitus ei kuulu hintaan. 
OSALLISTUMISMAKSU 
ETÄOSALLISTUJILLE 190 € 
ILMOITTAUTUMINEN https://ilmoittaudu. 
lastenjanuortenkeskus. i/neukkarit_21 
26.8.2021 asti.
MAJOITTUMINEN Santa’s Hotel Santa 
Claus, Korkalonkatu 29. 
Jokainen majoittuja varaa huoneensa itse. 
97,00 € / yhden hengen huone / vrk 
(standard tai superior huone). 109,00 € / 
kahden hengen huone / vrk 
(standard tai superior huone)
Hintoihin sisältyy aamiainen, iltasauna ja 
langaton nettiyhteys. Majoituskiintiö 
voimassa 15.6.2021 asti.  Osallistujat voivat 
varata huoneita koodilla “varhaiskasvatuk-
sen neuvottelupäivät” joko sähköpostilla 
osoitteeseen rovaniemi@santashotels.fi tai 
soittamalla numeroon 0400 102 200.
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Valtakunnalliset seurakuntien 
varhaiskasvatuksen neuvottelupäivät
23.–24.9.2021

Kanavat, joista valitaan kaksi
H= hybridi 
L=vain läsnäolijoille 
E=etäosallistujille

Konkretiaa katsomuskasvatukseen, 
please! 
Asiantuntija Ilkka Tahvanainen Kirkko-
hallitus/KKP, projektipäällikkö Annastiina 
Papinaho Turun pyhiinvaelluskeskus sekä  
Rovaniemen kaupunki

PRITNEY – tunnetaidot varhaiskasvatuk-
sessa monitaiteisin keinoin. 
Yliopistonlehtori ja kirjailija Pirjo Suvilehto 
HUOM! Läsnäolevat voivat osallistua 
kanavaan omilta laitteiltaan.

Kirkkomuskaria ukulelella. Musiikin 
riemua soittaen! Opetellaan 3 ukulelen 
sointuotetta kirkkomuskarilauluja 
soittaen ja laulaen. MuM Ruusu 
Tervaskanto, musiikkipedagogi Sanna 
Koivuranta-Virtanen ja kouluttaja Riikka 
Jäntti. 
HUOM! 1. kierroksella kanava on läsnäoli-
joille ja 2. kierroksella etäosallistujille.

Polku. Vauvasta aikuiseksi -toimintamalli 
kutsuu lapset ja perheet mukaan 
rakentamaan seurakuntaa yhdessä. 
Kanavassa tutustutaan Polku-toiminta-
malliin erityisesti 0–11-vuotiaiden ja 
heidän perheidensä näkökulmasta. 
Kanavassa mukana varhaiskasvatuksen 
asiantuntija Raija Ojell, Kirkkohallitus/KKP
HUOM! 1. kierroksella kanava on etäosal-
listujille ja 2. kierroksella läsnäolijoille.

Godly Play innostaa ja ihmetyttää. Godly 
Play on parhaimmillaan kaiken- ikäisten 
tapa tutkia kristinuskoa ja syventää 
hengellisyyttä. GP sopii mainiosti osaksi 
Polku-toimintamallia. Työskentelyn lisäksi 
kuullaan GP:n käy-töstä. Mukana 
kanavassa kouluttaja Anita Ahtiainen, 
Lasten ja nuorten keskus ry. 

Läsnäolotaitoja ja kertomuksia keholle. 
Tule harjoittelemaan läsnäolotaitoja ja 
tutustumaan tapaan kertoa raamatun-
kertomuksia, rukouksia ja lapsen oman 
elämän kertomuksia keholle piirtäen. 
Kanava pohjautuu kirjoihin: Uusia polkuja 
rauhoittumiseen, Piirrän sinuun tarinan ja 
Polkuja rauhoittumiseen. Kanavaa 
ohjaamassa kouluttajat Satu Reinikainen 
ja Kaisa Aitlahti, Seurakuntaopisto.

Vierailu PILKE- tiedekeskukseen! HUOM! 
Kanava kestää kummankin kanavan ajan.

Tule hakemaan työkaluja aistien ja 
tunteiden säätelyyn sekä käyttäytymisen 
hallintaan
toimintaterapeutti Marika 
Kulppi-Nurminen, Kolpene

Torstai 23.9.
8.00 Ilmoittautuminen alkaa 
ja aamukahvit (tarjolla 10.30 asti) 
9.30 Päivien avaus, 
tervetuloa paikallisin maustein

10.20 Makupaloja Lasten Keskus 
ja Kirjapaja Oy:n uutuuskirjoista, 
välähdyksiä Lasten kirkko -median 
annista lapsille, perheille ja kasvattajille. 
Kustannuspäällikkö Eeva Johansson
ja päätoimittaja Anita Ahtiainen
10.40 Lapsi- ja perhetoiminnan 
moniosaajat: lastenohjaajan työn 
kehittyminen
Lastenohjaajan identiteetti ja työn 
muutokset -paneelikeskustelu, jota 
vetää hankekoordinaattori Hanna Rajalin 
Lasten ja nuorten keskuksesta. 
12.00 Piispa Jukka Keskitalon tervehdys

12.30 Lounas
13.30 Aistien kokeminen 
ja tunteiden säätely 
Marika Kulppi-Nurminen, toiminta-
terapeutti, kuntoutuksen asiantuntija, 
Kolpenen tuki- ja osaamiskeskus
15.00 Kahvi

15.30–17.00 Kuinka tukea lapsen 
hyvinvointia ja oppimista – vuorovai-
kutus ja läsnäolo oppimisen tukena, 
Samuli Ranta, yliopistotutkija, Itä-Suomen 
yliopisto.

17.00 Päivällinen
19.30 Iltaohjelma, Tunturimessu, 
Rovaniemen kirkko 
Tunturimessun musiikki on Lasse Heikkilän 
säveltämää ja pääosin myös sanoittamaa. 
SAILA on kittiläläinen laulaja, jonka äänestä 
ja persoonasta huokuu Lappi sellaisena kuin 
monet sen tuntevat. 

Perjantai 24.9.
8.00 Vapaaehtoinen aamuvirkkujen 
kävelylenkki 
8.00 Kirkon Lastenohjaajat ry:n 
vuosikokous
9.00 Hyvinvointiapteekki Vireen 
liikuntatuokio – yhteinen aamunavaus 
kevyesti liikkuen
9.30–11 Kanavat, 1. kierros
11.15 Lounas
12.30–14 Kanavat, 2. kierros 
14.15–15.15 Työssäjaksaminen 
ja hyvinvointi – iltapäiväshow, 
Hannu Friman, näyttelijä
15.15 Päivien päätös
– tapaamisiin ensi vuonna Lahdessa!

15.30 Tilaisuus päättyy

Muutokset ohjelmatietoihin ovat mahdollisia.

https://ilmoittaudu.lastenjanuortenkeskus.fi/neukkarit_21



