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Lapsen ja perheen kirkkopolku 
- kasvun polku / kristittynä kasvaminen
• Liittyy Kaste ja kummius –hankkeeseen

• Työryhmä vuosille 2019-2020. 

• Tavoitteena kuvata ja mallintaa kristittynä kasvamisen polkua

0-22 –vuotiaiden osalta seurakunnissa.
• Miten seurakunnat tällä hetkellä mahdollistavat kristillisen identiteetin 

vahvistumista? Millaiset ovat kasvun polun tavoitteet eri kehitysvaiheissa? 
• Mitkä ovat valtakunnallisesti kattavasti toteutettuja ja tuettuja kasvun polun osia? 
• Miten kasvun polkua tulisi kehittää ja vahvistaa, jotta se tukisi paremmin kristittynä 

kasvamisessa?
• Miten seurakuntalaiset voisivat olla aktiivisesti mukana luomassa ja toteuttamassa 

paikallista kasvun polkua?
• Millä tavoin kasvun polulla huomioidaan kastamattomat lapset, nuoret ja aikuiset?

• Työstössä on valtakunnallinen ei-normatiivinen aineisto, joka luo 
suuntaviivoja, mutta jättää samalla tilaa paikallisille painotuksille ja 
toteutuksille



Malleja ikäkausiajatteluun ja uskonnolliseen 
kehitykseen 

Kansainväliset mallit 
kuten Norjan Kirkon 
trosopplaering

Kirkon aiemmat 

suunnitelmat mm.

• K-ohjelma

• Lapset, Tytöt ja 
pojat sekä 
Nuoret 
seurakuntalaisina 
-asiakirjat

• Suuri ihme, RKS 
2019

• Partion 
ikäkausiohjelma

Uskonnollisen kehityksen mallit esim. 

Westerhoff
Kokeva

Liittyvä

Etsivä

Omistava



Kasvun polku -ryhmän työstökuva



Mitä, milloin, kenelle, kenen kanssa? 1/3

- Eri ikävaiheet, tavoitteet ja sisällöt. Pienet lapset, alakoululaiset, yläkoululaiset

- Perheen ja lapsen näkökulmat huomioituna

- Kotiin tuleva kasvun tuki

esim. viisi kertaa vuodessa: adventti/joulu, pääsiäinen, helluntai/kesän 

alku/kummipäivä, suuremman suojassa/koulun alku, pyhäinpäivä -#valoa.

Osallistumisen eri reitit:

- kotiin tuleva tuki

- päiväkotiin ja kouluun tuleva tuki kasvulle

- kerholaisen polku (säännöllinen kokoontuva (ryhmä)toiminta eli myös partio,

kuorot jne)

- leiriläisen polku

- perheiden polku



Mitä, milloin, kenelle, kenen kanssa? 2/3

- Suuret lähteet/keitaat/pysäkit (ovat valtakunnallisesti tuettuja, brändättyjä).

- suositus, että näitä olisi tietty määrä ja esim. väh. kolmen vuoden välein. 

• kaste: pieni, suuri ihme, ”Sinä olet minun rakas lapseni”
• 3v/4v 

• kouluun (esikouluun) siunaaminen, suuremman suojassa: siunaus ja varjelu, 

oma vastuu

• 10-synttärit, toiselle vuosikymmenelle, onnittelut ja kasteen muistaminen (yhä 

isompi ihme)

• 12 v Yö kirkossa, kaikkien aikojen yökyläily, kirkko haltuun, jumalanpalveluksen 

valmistaminen

• rippikoulu: Suuri ihme



Mitä, milloin, kenelle, kenen kanssa? 3/3

- Paikalliset lähteet

- oman seurakunnan vakiintuneet ”tähtituotteet”

- Silmälasit -kuvauksia seurakunnista. Työväline tehdä valittuja painotuksia
• Kaste kantaa ja kutsuu elämään kristittynä

• Raamattu

• Rukoukset

• Kummin kaa kasvun polulla

• Menkää ja tehkää eli lähetykseen kasvaminen

• Armo on sitä, ettei kukaan jää yksin

• Liikkuva perhe

• Laulava perhe

• mitä muita?

- Resurssit

- yhdessä seurakuntalaisten kanssa

- valtakunnallinen tuki



Perhelähtöisen seurakunnan suuntaviivat

• Nämä suuntaviivat ovat päivitystä vuoden 2009 Minkäkö 
perhetyöntekijä linjauksille ja on tarkoitettu tueksi ja avuksi kaikille 
kirkon työntekijöille ja vapaaehtoisille

• Suuntaviivat haastavat pohtimaan ja suunnittelemaan, miten 
perhelähtöisyys toteutuisi seurakunnissa: 

• Miten perheet ovat mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa 
perhetoimintaa ja kohtaako seurakunnan perhetyö kaikenlaisia perheitä? 

• Puuttuuko jokin perhetyyppi kokonaan kontakteista?





Perhelähtöisen seurakunnan suuntaviivat

• Perheessä rakennamme perustan lasten hyvinvoinnille ja 
suhdetaidoille. 

• Perhelähtöisessä seurakunnassa jokaista arvostetaan ja 
kunnioitetaan.

• Perhelähtöisessä seurakunnassa kaikki työmuodot ja 
vapaaehtoistyö osallistuvat yhteiseen työhön perheiden kanssa. 

• Perhelähtöisessä seurakunnassa perheitä kutsutaan seurakunnan 
yhteyteen ja kohtaamaan toisen toisiaan.



Perhelähtöisen seurakunnan suuntaviivat

Seurakunta on avara kohtaamisen paikka, jonne kaikenlaiset 

perheet ja niiden jäsenet ovat tervetulleita. Seurakunta yhteisönä 

kohtaa, tukee ja auttaa perheitä eri elämäntilanteissa.

Seurakunta yhteisönä muodostaa verkoston, jossa perheet voivat 

olla toinen toistensa tukena. 

Seurakuntien työntekijöinä on myös koulutettuja ammattilaisia, 

jotka voivat auttaa ja tukea perheitä vaikeuksien ja kriisien 

keskellä.



Seurakunta perheenä

• Kristillisessä perinteessä seurakuntaa on kuvattu perheenä 

• Kun puhumme seurakunnasta perheenä, haluamme korostaa 

seurakunnan avoimuutta ja vieraanvaraisuutta sekä kaikkien 

mahdollisuutta toimia seurakunnassa



Perhelähtöisen seurakunnan suuntaviivat



Lähtökohtana perheet ja niiden tarpeet

• Olennaista ei ole se, ketkä muodostavat perheet, vaan minkälaisissa

olosuhteissa ja millaisissa tilanteissa perheet elävät: 
- Tarvitsevatko perheet apua arjen vaikeuksissa tai kriisin keskellä?

- Etsivätkö he yhteistä tekemistä ja verkostoja?

- Vai  paikkaa yhdessä elää hengellisyyttä?

- Millä tavoin seurakunnassa voitaisiin tukea tasa-arvoisen ja 

oikeudenmukaisen lapsuuden toteutumista? 

- Miten vauva- ja lapsimyönteisesti seurakunnassa eletään? 

- Miten tuetaan vanhemmuutta, isyyttä ja äitiyttä?



Tehtävä ryhmässä 1/2

Miettikää joku omassa toiminnassanne oleva perhe.

Esim. pikkulapsiperhe, uusperhe, yhden vanhemman perhe, 

monilapsinen perhe, monikulttuurinen perhe, vauvaperhe, 

sateenkaariperhe tms. 



Tehtävä ryhmässä 2/2

Pohtikaa ryhmässä

a) millainen on/voisi olla tämän perheen kirkkopolku/kasvun 

polku seurakunnassa

b) miten perhelähtöisen seurakunnan näkökulma toteutuu/voi 

toteutua tämän perheen kohdalla omassa seurakunnassanne



Jakakaa yhteisesti 

Yksi löytö / helmi  tai haaste työskentelystänne


