TIEDOTE 12.10.2018
Jaetaanko muisto perheen uskollisesta
koirasta, papan lintulaudan vieraista tai
onkiretken kalasaaliista? Keiden kanssa
äiti leikki lapsena pihaleikkejä? Millaista
on Pepin kahvikutsuilla? Mitä
Aikamatkalaukusta voi löytyä? Entä mitä
syntyy perheen tuomasta puukauhasta ja
isän kravatista? Kutsutaanko
vanhemmat leikkitreffeille? Jos
kiinnostuit näistä asioista, löytyy
vastauksia tästä kirjasta.
Aikamatkalla-toiminta tarjoaa
konkreettisia välineitä
varhaiskasvatussuunnitelman ja
esiopetussuunnitelman toteuttamiseen.
Toiminta vahvistaa lasten ja perheiden
osallisuutta ja yhteistyötä perheiden
kanssa. Se tarjoaa sisältöjä yhteisölliseen
ja ilmaisun monia muotoja
hyödyntävään oppimista.
Aikamatkalla perheiden kanssa kokoaa vuosina 2015–2018 toteutetun Ebeneser-säätiön
kehittämishankkeen kokemukset. Mukana hankkeessa oli 16 päiväkotia ja kolme
asukaspuistoa Espoossa, Helsingissä ja Kirkkonummella. Hanketta rahoitti Sosiaali- ja
terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) ja se oli osa Lastensuojelun Keskusliiton
Emma&Elias -ohjelmaa.
Lähdetään yhdessä Aikamatkalle!
Taina Sillanpää – Liisa Lauerma – Aila Holopainen: Aikamatkalla perheiden
kanssa – välineitä osallisuuteen ja yhteisöllisyyteen varhaiskasvatuksessa.
Ebeneser-säätiö 2018. (122 s.)
Kirja on myynnissä Lastentarhamuseon museokaupassa. Avoinna keskiviikkoisin klo 1218. Tiedustelut ebeneser@ebeneser.fi. Hinta 12 euroa + toimituskulut.
Lisätietoja: Taina Sillanpää, toiminnanjohtaja (taina.sillanpaa@ebeneser.fi), puh. 050
3070705, Liisa Lauerma, projektipäällikkö (liisa.lauerma@ebeneser.fi), puh. 050 464 1485
www.aikamatkalla.fi

Sisällys
Johdanto – Lähdetään yhdessä Aikamatkalle
1. Aikamatkalla-toiminnan viisi arvoa
2. Välineitä varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetussuunnitelman
toteuttamiseen
Toimintakulttuuri rikastuu yhteistyössä perheiden kanssa
Työkaluja muuttuvan maailman kohtaamiseen
Ymmärrystä, oivalluksia ja lasten omaa kulttuuria
3. Oppiminen rakentuu yhteisössä – sukupolvien kohtaamisia, merkitysten
yhteistä rakentamista
4. Osallisuus vuoropuheluna ja yhteisöön kuulumisena – lapset, perheet ja
työyhteisö yhteisellä matkalla
Aikamatkalla työyhteisössä – matkanjohtajan tehtävä avoinna
Lapsen osallisuuden monta ulottuvuutta
Perheet mukaan Aikamatkalle
Sukupolvet kohtaavat – isovanhemmat toiminnan rikastajina
5. Aikamatkalla-bussi kulkee
Lapsuusmuistot toiminnan aineksina – herkkyyttä ja mielikuvitusta
Matkantekoa ajan kanssa – teematyöskentely
Toimintaa erikokoisissa ryhmissä
Perheiden osallistaminen työskentelyyn – keskustelut perheiden kanssa ja osallisuuden
seuraaminen
Yhteisiä kohtaamisia – perhetapahtumat, vanhempainillat, juhlat
Toimintaympäristö laajenee – retket
Pedagoginen dokumentointi
6. Omista aineksista lasten omaa kulttuuria
Aikamatkavälineet
Luodaan uutta - omat sisällöt ja materiaalit Aikamatkalla-toiminnassa
7. Lopuksi
Lähteet
Liitteet

