
 

Ytimessä - mikä on kirkon ydintehtävä? 

 
Työpajan tavoitteena on saada nuoret pohtimaan, mikä heidän mielestään on kirkon keskeisin 

tehtävä ja miksi. Nuoret pääsevät työskentelyn aikana myös pohtimaan, vastaako kirkon 

ydintehtävä heidän tarpeitaan ja toiveitaan.  

 

Tarvikkeet: 
● Maalarinteippiä 
● Isoja paperilappuja/ post it -lappuja 
● Kyniä 
● Muistiinpanopaperia 
● Fläppitaulu tai taulu ja tusseja 

 

1. Mikä on kirkon ydintehtävä? 
Ennen työskentelyn aloittamista tehdään maalarinteipillä lattiaan jana , jonka toinen pää on 

“tärkein” ja toinen pää “vähiten tärkeä” 

Pohditaan yhdessä minkälaista toimintaa  seurakunta järjestää. Esimerkeiksi voidaan antaa 

rippikoulu ja jumalanpalvelus.  

● Eri toimintamuodot kirjoitetaan suurille lapuille ja sijoitetaan tärkein - vähiten tärkeä 

-janalle sen mukaan, kuinka tärkeiksi osallistujat ne kokevat.  

Kun toimintamuodot on saatu aseteltua janalle, osallistujat jaetaan pareihin. Parit pohtivat 

kunkin toiminnan kohdalla, miksi sitä järjestetään eli minkälaisia syitä  toiminnan 

järjestämiselle on. Esimerkeiksi voidaan antaa lähetyskäsky ja yhteisöllisyys. 

Parikeskustelun jälkeen syyt jaetaan koko ryhmälle.  

● Syyt kirjataan ylös ja jokaiselle niistä keksitään kirjainlyhenne (esimerkiksi 

yhteisöllisyys = yh, lähetyskäsky= lk) ja ne kirjataan kaikkien näkyville ylös.  

● Jokainen osallistuja saa käydä kirjoittamassa tärkeysjanalla olevien toimintojen 

papereille ne taustasyyt, jotka hänen mielestään liittyvät kyseiseen toimintaan. 

Esimerkiksi jumalanpalveluksen taustasyinä voisivat olla yhteisöllisyys, uskon 

vahvistaminen ja lähimmäisenrakkaus.  

=Ydintehtävä on se syy toiminnan järjestämiselle, jota esiintyy eniten janan 
tärkeimpien toimintojen kohdalla.  
 
Keskustellaan:  

○ Miksi juuri tämä on kirkon keskeisin tehtävä? 

○ Miksi tärkeimpinä pidetyt toiminnot ovat tärkeitä tämän tehtävän edistämisessä? 

○ Onko oleellista valita yksi kirkon ydintehtävä? Voisiko niitä olla useita? 



 

 
2. Miten ydintehtävän tulisi näkyä? 
Osallistujat jaetaan pienryhmiin, joissa pohditaan, miten ydintehtävä voisi näkyä eri 

konteksteissa (esimerkiksi koulu, koti, kirkko, kaveriporukka). Annetaan jokaiselle ryhmälle 

yksi konteksti ja keskustellaan. Ryhmät esittelevät pohdintansa koko porukalle.  

● Keskustellaan yhdessä jokaisen ryhmän kohdalla: 

○ Voisiko ryhmän ajatus toimia? 

○ Miten itse voisit edistää ydintehtävän toteutumista kyseisessä kontekstissa? 

○ Mitä työntekijöiden ja päättäjien pitäisi asian eteen tehdä? 

 

3. Raportoidaan työpajan herättämistä ajatuksista  
RAPORTOINTILOMAKE 
https://forms.gle/hQXy8ZxNJsJ8iGxm8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ETÄTYÖSKENTELY 
 
Vinkkejä etätyöskentelyyn: 

● varmista, että kaikki saavat puheenvuoron 

● jos porukkaa on paljon, puheenvuoroja kannattaa jakaa 

● anna mahdollisuus osallistua keskusteluun keskustelukentän kautta, jos puhuminen on liian 

jännittävää - pidä silmällä keskustelukenttää ja jaa sinne kirjoitetut kommentit kaikille 

osallistujille  

● mikit pidetään kiinni, kun ei ole oma puheenvuoro 

 
1. Mikä on kirkon ydintehtävä? 
Mietitään ensin yhdessä eri kirkon toimintamuotoja  TAI jokainen kirjaa itsekseen ylös 

kolme eri toimintamuotoa. Esimerkeiksi voidaan antaa jumalanpalvelus ja rippikoulu.  

● Jaetaan keksityt toimintamuodot ja keskustellaan, mitkä ovat nuorten mielestä kolme 
tärkeintä toimintamuotoa . Kirjataan ne ylös. 

Seuraavaksi keskustellaan, mitä syitä toiminnan järjestämiselle on/miksi kyseistä 
toimintaa järjestetään - esimerkeiksi voidaan antaa yhteisöllisyys ja lähetyskäsky. 

Keskustelu voidaan toteuttaa: 

○ yhteiskeskusteluna 

○ kommenttikenttään kommentointina 

○ itsenäisenä pohdintana, joka jaetaan ryhmälle  

○ ryhmäkeskusteluna, jos se on käytetyllä alustalla mahdollista (esim. Zoomissa on) 

● Pohditaan jokaisen tärkeimmäksi valitun toiminnan kohdalla, mitkä syyt sen taustalla 

ovat/miksi sitä järjestetään.  Esimerkiksi jumalanpalveluksen taustasyitä voisivat olla 

yhteisöllisyys, uskon vahvistaminen ja lähimmäisenrakkaus.  

Mietitään tärkeimpien toimintamuotojen ja syiden pohjalta, mikä niiden valossa hahmottuu 

kirkon ydintehtäväksi? Voidaan esimerkiksi sopia, että ydintehtävä on se syy toiminnalle, 

jota esiintyy eniten kolmen tärkeimmän toiminnan taustalla.  

 

2. Miten ydintehtävän tulisi näkyä? 
Jos käytetyllä alustalla on mahdollista (esim Zoom), jaetaan porukka pienryhmiin ja 

jokaiselle pienryhmälle jaetaan yksi konteksti (esim. koulu, koti, kirkko, kaveriporukka) ja 

pyydetään miettimään, miten ydintehtävä voisi näkyä  juuri tämän kontekstin kohdalla. 



 

Jos ryhmiin jako ei ole mahdollista, voidaan keskustelu käydä yhdessä konteksti kerrallaan 

(valitaan kolme) tai jakaa jokaiselle yksi konteksti ja itsenäisten pohdintojen jälkeen purkaa 

ne yhteiskeskustelussa.  

● Keskustellaan yhdessä jokaisen ryhmän tai kontekstin kohdalla: 

○ Mitä mieltä olet ryhmän/yhdessä pohdituista ajatuksista? 

○ Miten itse voisit edistää ydintehtävän toteutumista kyseisessä ryhmässä tai paikassa? 

○ Mitä työntekijöiden ja päättäjien pitäisi asian eteen tehdä? 

 

3. Raportoidaan työpajan herättämistä ajatuksista  
RAPORTOINTILOMAKE 
https://forms.gle/hQXy8ZxNJsJ8iGxm8 

 

 


