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VALOKU-
VAUSKILPAILU 

”ELÄMÄÄ 
RAJALLA”  

1.1. – 31.12.2009 

K ilpailuun voit 
osallistua ai-

heella ”Elämää rajalla 
2009”. Kilpailun tar-
koituksena on tutkia 
ja esitellä valokuva-
taiteen keinoin 200 
vuotta vanhan maa-
ilman rauhallisim-
man rajan sykkivää 
elämää, kulttuuria, 
rakennettua ympä-
ristöä sekä luonnon 
ja ihmisen välistä 
yhteyttä Tornion ja 
Haaparannan alueel-
la koko juhlavuoden 
ajan. 

Kilpailu kostuu kuu-
desta osakilpailusta, 
joista jokaisen kol-
me parasta palki-
taan. Osakilpailun 
voittajista valitaan 
kokonaiskilpailun 
voittaja, joka julkis-
tetaan tammikuussa 
2010. 
Valokuvien tulee 
olla  jpg -muodossa, 
jotka toimitetaan 
osoitteeseen kuva-
kisa.rajalla@gmail.
com 
tai cd:lle tallennet-
tuna osoitteeseen 
Kulttuuritoimisto, 
Keskikatu 22, 95400 
Tornio. 

Kaikille avoin 

Palkinnot: osakil-
pailun voittajille 
tavarapalkinto-
ja  ja loppukil-
pailun voittaja 
palkitaan HD-
video kompakti-
kameralla ja 8gb:n 
muistikortilla (arvo 
600 e). Lisätietoja 
kilpailusta www.
tornionkameraseu-
ra.com 

Kilpailun järjestävät 
Tornion Kamera-
seura ry, Tornion 
ja Haaparannan 
matkailu- ja kult-
tuuritoimistot sekä 
Uusi Torniolainen 
Kaupunkilehti. 

Varhaiskasvatuk-
sessa ei riitä, että 
aikuiset ymmärtä-
vät lasta. Kasvatuk-
sessa on tärkeää 
ottaa huomioon 
myös lapsen näke-
mysten vaikutus

Helsingin yliopistosta filosofi-
an tohtori Marja Nurmilaak-
so ja kasvatustieteiden tohtori  
Jyrki Reunamo tarkastelivat 
Torniossa tehtyjä varhaiskas-
vatussuunnitelmia sekä kou-
luttivat Tornion ja lähikuntien 
varhaiskasvatuksen henkilös-
töä. Kun molemmat ovat am-
matikseen kasvattaneet lapsia 
kolmisenkymmentä vuotta, 
niin kasvatuksesta oli nytkin 
vahvasti kyse. 

Jyrki Reunamon sydän-
tä lähellä kasvattamisessa on 
lapsen oma näkemys. Lapsen 
näkemys on  Reunamon mu-
kaan varhaiskasvatuksessa 
(vasu) hyvin tärkeää huomi-
oida.

- Lasten näkemykset vai-
kuttavat aikuisiin sekä ympä-
ristöön, jolloin lapsi itse asias-
sa oppii sellaisia asioita, joita 
hän on itse tuottanut.

Erilaiset lapset saavat ai-
kaan erilaisia asioita ja silloin 
kukin lapsi elää erilaista elä-
mää.  

Kukin lapsi elää oman nä-
kemyksen tuottamaa todelli-
suutta. 

- Lapsen näkemykset ovat 
tärkeitä sen takia, millaisia 
asioita he kohtaavat, minkä-
laisten asioiden kanssa joutu-
vat tekemisiin, ja minkälaisia 
heistä tulee. 

- Jos lapsi on esimerkik-
si vetäytyvä, hän saattaa aina 
uudelleen ajautua vetäytyviin 
tilanteisiin, jolloin lapsi oppii 
vetäytymään yhä enemmän.

- Kasvattajan näkökulmas-
ta tämä tarkoittaa sitä, että 
pelkkä lapsen ymmärtäminen 
ei riitä, vaan aikuisen täytyy 
myös huomioida lapsen näke-
mys vasussa, siinä miten lap-
set ovat mukana kehittämässä 
asioita Jyrki Reunamo sanoo.

- Kasvatusta leimaa se, että 
tänä päivänä on hyvin paljon 
erilaisia näkemyksiä. 

Ei ole varhaiskasvatuksessa 

olemassa yhtä kaikkien  jaka-
maa totuutta. On monenlai-
sia näkemyksiä. Päiväkotien 
ja perhepäivähoitajien omissa 
vasuissa tulee näkyväksi kas-
vatustyötä tekevien persoo-
nallinen tapa suhtautua kas-
vatukseen ja lapsiin.

Jyrki Reunamo korosti 
suunnitelmien teossa kasva-
tuskumppanuutta.

- Kasvatusvastuu on tietysti 
vanhemmilla ja varhaiskasva-
tushenkilöiden tulee kuunnel-
la herkällä korvalla, mitä per-
heet toivovat. Olisi myös tär-
keää, että vanhemmat aktiivi-
sesti osallistuisivat päiväkodin 
toiminnan määrittämiseen ja 
oman lapsen tilanteeseen. Ja 
vaikka osallistuisi päivittäi-
seen toimintaankin, eli roh-
keasti mukaan. On hyvä jos 
vanhemmat aktiivisesti ovat 

mukana tekemässä lastensa 
varhaiskasvatussuunnitelmaa. 

Reunamo näkee tämän 
ajan ongelmaksi sen, että van-
hempien ja lasten elämä on 
niin erilaista. Lapset ovat  päi-
vät päiväkodissa, vanhemmat 
töissä. Ei ole enää niin paljoa 
yhteisesti jaettuja kokemuk-
sia. Vanhempien pitäisi tietää, 
mitä lapset päivällä tekevät. Ja 
lasten olisi myös tärkeää tie-
tää, mitä vanhemmat tekevät 
päivällä. 

Torniolaisten tekemis-
sä varhaiskasvatussuunnitel-
missa Jyrki Reunamo sanoi 
olevan perusasiat hyvin kun-
nossa. Niissä on huomioitu 
lapsen tarve saada tilaa leikil-
le, olemiselle ja turvallisuudel-
le. Lapset on myös huomioitu 
yksilöinä. 

- Mielestäni näissä on maa-
laisjärkeen perustuva ytimel-
tään terve suhtautuminen sii-
hen, mikä on lapsen elämän 
nykytilanne.

Mitkä on ne keinot ja mi-
ten ne täällä käytännössä to-
teutuu, siihen en pysty vastaa-
maan, mutta erittäin asiantun-
tevia vasuja täällä on tehty. 

- Ehkä ne vanhemmat ja 
lapset voisi vasuissa vielä ot-
taa paremmin mukaan.

- Meillä on hyvin laa-
dukasta varhaiskasvatusta 
Suomessa. Meillä on pitkään 
ollut esiopetusuudistus ja jo-
kin aika sitten on tehty uusia 
päiväkoteja. 

- Nyt tehdään varhaiskas-
vatussuunnitelmia. Nyt ollaan 
uudessa tilanteessa, koska 
maailma on muuttunut ja 
esimerkiksi kulttuuri otetaan 
erilailla huomioon kasvatuk-
sessa. Täällä Tornionjokilaak-
sossa se tarkoittaa tämän alu-
een kulttuurin, meänkielen ja 
ympäristön huomioimista. Eli 
kunnioitetaan kasvatuksessa 
omaa oppimisympäristöä ja 
suomalaisjuuria, opasti Marja 
Nurmilaakso. 

Putaan vuoropäiväko-
din työntekijä Lea Huhta 
ja Putaan päivähoidon alue-
johtaja Seija Korpi kertoivat 
vasun työstämisen olleen erit-
täin hedelmällistä. Prosessia 
käytiin kaksi vuotta. Se aloi-
tettiin henkilökunnan kanssa 
arvokeskusteluilla, työsken-
neltiin ryhmissä ja tehtiin yk-
silöllisiä töitä. 

- Jokainen henkilökunnan 
jäsen osallistui vasun  teke-
miseen. Oikein perijuurin 
keskusteltiin. Itsessään jo se 
prosessi oli hyvin antoisa. 

Keskustelu sai aikaan paljon 
hyvää, Seija Korpi kertoi. 

- Vuoropäiväkodissa haas-
teena on se, että lapset vaih-
tuvat ja ovat eri ryhmissä. 
Jotta jokainen lapsi saisi tuen, 
se vaatii työntekijöiltä voimia 
ja taitoa, Lea Huhta sanoi.

Tornion päivähoidon pääl-
likkö Riitta Keloneva kertoi 
Torniossa osan aluekohtaisis-
ta vasuista olevan valmiita, 
osan työn alla. Kouluttajien 
arviointien jälkeen vasuja 
ryhdytään päivittämään ja 
miettimään kehittämiskoh-
teita.  

Mitä se kasvatus oikein 
on? ”Kasvatus on lähinnä 
sitä, että turvataan lapsel-
le hyvä kasvatus- ja kehitys. 
Tuetaan lapsen kehitystä ja 
kasvua arjessa” Seija Korpi 
vastasi. 

Yhteenvetona vierai-
luista Pellossa ja Torniossa 
Jyrki Reunamo sanoa, että 
täällä korostetaan sielunmai-
semaa. 

- Minusta se on hyvin hie-
no asia. Myöskin nuoret sitä 
korostavat ja päivähoidossa 
ymmärretään, että sielunmai-
sema on hyvin suuri asia. 

ANITTA KOLEHMAINEN

Lapsen oma näkemys 
tärkeää huomioida 
varhaiskasvatuksessa 

Luonnon kokemiseksi ei tar-
vitse lähteä kauas. Jos katsoo 
tarkasti, kasveja ja erilaisia 
eläimiä löytyy jo kotioven lä-
heltä. See the bigger picture 
-valokuvakilpailu rohkaisee 
lapsia ympäri maailman otta-
maan valokuvia ympäröivästä 
monimuotoisesta luonnosta. 
Kilpailun palkintona on matka 

National Geographicin pääma-
jaan Washingtoniin oppimaan 
lisää luonnosta.   Kilpailuun 
lähetettävät kuvat voi ladata 
osoitteessa www.seethebigger-
picture.org. Joka kuukausi löy-
detään 1 200 uutta eläinlajia, 
ja että vaikka 1,8 miljoonaa 
eläin- ja kasvilajia tunnetaan 
jo, niin silti on yhä jopa 30 mil-

joonaa tuntematonta lajia. See 
the Bigger Picture -kampanjan 
tavoitteena on lisätä nuorten, 
perheiden ja kasvattajien tie-
toisuutta luonnon monimuo-
toisuuden ja uhanalaisten 
ekosysteemien säilyttämisen 
tärkeydestä. Valokuvakilpailu 
käynnistyi kesäkuussa 2009 ja se 
päättyy syyskuun 8. päivänä.

Valokuvakilpailu lapsille

Päivähoidossa 
ymmärretään, 
että sielunmai-
sema on hyvin 

suuri asia

”
Marja Nurmilaakso (oik.) ja Jyrki Reunamo arvioivat Tornion vasuja. Mukana Riitta Keloneva. 

OPPILASTYÖNÄ

Kauneuskamari
Puh. 0400-848 646
Elina Kokkonen, Putaankatu 11

JOPA -55%
Elokuun tarjous

www.kiertäväfysio.com

Kasvo- ja jalkahoito yht. 40€
Kasvohoito 35€
Jalkahoito 25€


