VAHVAT JUURET,
KANTAVAT SIIVET
- Kirkon lastenohjaajan
ammatilliset arvot ja etiikka

Lastenohjaajan arvot
Lastenohjaajan arvojen perusta on kristillinen ihmiskäsitys
ja rakastava Jumala.

tyOn taustaa
Lastenohjaajan ammatti on muotoutunut muutaman viime
vuosikymmenen aikana. Aluksi seurakunnissa järjestettiin
alle kouluikäisille lapsille viriketoimintaa kerhoissa, joita
ohjasivat harrastuspohjalta asiaan innostuneet naiset.
Kodit ottivat kerhot omakseen ja osallistujamäärä kasvoi nopeasti. Niin myös kerhojen sisältöä ja lastenohjaajien koulutusta alettiin kehittää. Aluksi järjestettiin lyhyttä
kurssimuotoista koulutusta, sitten kirkon omaa ammatillista koulutusta ja lopulta lastenohjaajan koulutus on tullut
osaksi toisen asteen koulutusta. Vuonna 2001 lastenohjaajan koulutukseen vahvistettin 120 opintoviikon laajuinen
ammatillinen tutkinto. Lastenohjaajien koulutus kehittyy
jatkuvasti.

Lastenohjaajan työtä ohjaa käsitys siitä, että jokaisella
lapsella ja nuorella on tarve ja oikeus tulla rakastetuksi.
Lastenohjaaja on sitoutunut toimimaan jokaisen työssään
kohtaamansa lapsen ja perheen parhaaksi noudattaen
työntekijänä vaitiolovelvollisuutta.
Lastenohjaaja kohtaa lapsen ystävällisesti, kärsivällisesti,
rehellisesti ja kunnioittaa häntä yksilönä. Hän kohtelee lapsia oikeudenmukaisesti, on työssään vastuullinen aikuinen
ja edistää työllään lapsen itsenäistymistä kulloisenkin
kehitysvaiheen edellyttämällä tavalla.

Kirkon lastenohjaajan
ammatti ja tyON
tavoitteet
Kirkon lastenohjaajan ammatin ydinsisältö on lapsen ja
perheen kasvun tukeminen kirkossa ja yhteiskunnassa.
Kristillisen kasvatuksen ammattilaisena lastenohjaaja
yhdessä vanhempien kanssa tukee lapsen kehitystä niin,
että hänellä on edellytykset kasvaa vastuulliseksi aikuiseksi
ja yhteiskunnan jäseneksi.
Kasvatustyössään lastenohjaaja tekee yhteistyötä perheiden
lisäksi myös päivähoidon, koulun sekä lasten ja varhaisnuorten kulttuuri- ja vapaa-aikatoiminnan kanssa. Lastenohjaaja
on kirkossa ja yhteiskunnassa aktiivinen asiantuntija ja
vaikuttaja lasten ja perheiden elämäntilanteisiin liittyvissä
kysymyksissä.
Lastenohjaaja on kristillisen kasvatuksen asiantuntija
ja uskontokasvatuksen ammattilainen. Yleisten kasvatuksellisten tavoitteiden lisäksi lastenohjaaja antaa lapselle
ja perheelle mallin kristillisestä elämänkäsityksestä ja
arvomaailmasta sekä seurakunnan jäsenyydessä kasvamisesta ja hengellisen elämän hoitamisesta.
Lastenohjaaja toimii perinteiden ja kulttuurin kestävän
aineksen siirtäjänä sukupolvelta toiselle. Tässä tehtävässä
hän edistää vuorovaikutusta ja kunnioitusta eri ikäryhmien
ja kulttuuristen ryhmien välillä, vahvistaa lapsen identiteettiä ja antaa hänelle elämänrohkeutta.

Lastenohjaajan
eettiset ohjeet

Avaa lämmin syli
- hyväksy, lohduta, rakasta

Vaali aarretta
- jokainen lapsi on ainutlaatuinen,
jokainen lapsuus ainutkertainen
- ole herkkä lapsen kehitystasolle ja
elämäntilanteelle

Säilytä perusarvot
- tee kristinuskon perusasiat
tutuiksi ja kristillinen 			
elämänkäsitys näkyväksi		

Puhu enkelin kielin
- kuuntele, puhu, ota lapsi todesta
- puhu lapsen puolesta, suojele
häntä aikuisten maailmassa

Huolehdi jaksamisesta
- pidä huoli omasta sielustasi
- tue ja kannusta työtoveriasi

Ojenna turvallinen käsi
- välitä, rohkaise, anna 			
luottamusta elämään
- ole turvallinen, näytä rajat,
opeta oikein tekemistä

Luota juuriin
- kasteopetus on kaiken perusta
- armo kuuluu kaikille
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