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1. Käytännön perhetyö 
 

Mainos: koko perheen laskiaisrieha 15.2 lauantaina. 14-17.  
Evankelioiva, mutta myös seurakunnan perheille, Poniajelua, potkukelkkaralli, 
moottorikelkkoja, rengasmäkilaskua, lumikenkäkävelyä, 
Tuurnaa oma mäenlaskuväline, hauskin palkitaan. 
ilmaiset laskiaispullakahvit ja makkaranpaistoa 300 ensimmäiselle 
osallistu arvontaan, voit voittaa kodin ikkunat puhtaiksi 
voisi heti jo ilmoittaa, että keväällä on vappurieha tulossa 
 
Arpalipukkeessa  Rasti ruutuun 
haluan osallistua vain arvontaan 
haluan tietoa seurakunnasta 
haluan tietoa leireistä 
 
 

- ketkä vapaaehtoisia’ 
- haastetaan seurakunta rukoilemaan, kohtaamaan naapureitaan – annetaan kutsu 

henkilökohtaisesti 
- kun päivä lyöty lukkoon  
- kirkolla ensin kahvi, mehu, pulla 
- infoa Power Pointilla seurakunnasta 
- Annamari Kaskisen laulu taustalla’ 
- ohjaajilla esim. yhtenäinen pipo, esitellään heidät 
- tarjotaan jotain jatkossa muutakin tämän tyyppistä evankeliointia 

 
2. Idea 
Osallistuva jumalanpalvelus 

- ovella tervehtimässä vanhimmistoveli, ei aina ovimiehet, huomioidaan erityisesti lapset 
- uudet tai jotka ei ole käyneet pitkään aikaan – heille viedään joku paketti 
- alkurukouksessa, lapsia, mummoja jne. 
- uhrinkannossa lapsia ja nuoria mukana 
- Hämeenlinnassa pulin 1 kor. 14;26 kun tulette yhteen on jokaisella jotain annettavaa... 
- jaetaan ryhmässä joku näkemys tai kokemus joka tulee mieleen penkissä, tietty 

minuuttimäärä per henkilö -  ihmiset pääsevät kertomaan jotain kuulumisia, ohjeena diat 
seinällä 

- kun saa pulinassa purkaa asiansa, voi hiljentyä kuuntelemaan saarnaa 
- haastattelu lapsenmielisyydestä 
- voidaan haastatella jotain perhettä tai  muutamaa, rukousta 
- rukouspaperi, seinällä iso ruskea paperi johon voi pienet piirtää ja isot kirjoittavat 

rukousaiheen ja laitetaan seinälle 
- hauska video tulevista tapahtumista – nuoret vois joskus esittää hauskalla tavalla 
- kiitosaiheet voi perheiden kanssa laittaa siten että penkkeihin on jaettu helmiä, jotka lapset 
- lapset haetaan kyltillä pyhäkouluun, voidaan siunata heidät kun he ovat edessä 
- pussukoita eteisessä ja siellä leluja, jätetään lähtiessä kirkolle, leluja voi vaihtaa 
- Seurakunta kaikille, esim. teema yhteys – ruokailu ja luutia – kyläluutia johon sidottiin kirja, 

annettiin ihmisille joiden piti kutsua kylään joku joka ei ole ennen ollut- kiertää 
seurakuntalaiset koko kevään ja kirjaan kirjoitetaan aina missä on käynyt 

- draama, juonto, esim. teema masennus – lehteen saadaan ilmoituspuffi jos hyvä aihe, 
ihmiset kertovat miten ovat toipuneet. Koko jumalanpalvelus tähtää yhteen ja samaan 

- ainakin 1 lasten leikkilaulu. 
- ”On olo niin kuin lehmällä pellossa tai niin kuin synttärit aina ois,  

on iloa paljon ilmassa kun Jeesus asuu sydämessäin” 
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- Jaettu papereita jossa on 0 – jos me ollaan nollia – niin eteen pannaan 1 niin tulee luku 10 

miljoonaa Jeesus edessä  
- piknikki kokouksen jälkeen kesällä 
- rukous lapulla seinälle 

 
2. Kiintymyssuhde 

- vanhemman ja lapsen välinen vuorovaikutus 
- lapsi täysin riippuvainen saamastaan huolenpidosta 
- miten äiti kohtelee lasta, lapsi tekee päätökset itsestään  
- vaikuttaa vauvan elämään myöhemmällä  
- jos ei vastata kontaktiyrityksiin –lapsi masentuu eikä yritä enää saada tarpeita esitettyä 
- ensimmäiset 2-vuotta tärkeitä 
- tukijalan vaurioita voidaan joutua korjaamaan koko elämän 
- lapsi tarvitsee kohtaamista ja 
- muodostaa kuvan itsestään 
- äidin masennus tai mielialojen heittely alussa on kiintymyssuhteen kehitys riski lapselle 
- olisi hyvä tunnustaa heti alussa 
- jo äiti voi itse huonosti ei jaksa vastata lapsen tarpeisiin 
- jos lapsen äiti ei jaksa joku läheinen voisi ottaa äidin ja lapsen tai lapsen hetkeksi hoitoonsa 

ja antaa lapselle mitä ei saa – voidaan korvata 
- koskaan ei ole liian myöhästä saada onnellinen lapsuus – vanhukselle sylihoitoa voi saada 

ihmeitä aikaan 
- olisi ihanne jos oltais seurakunnassa niin avoimia että voitaisiin tunnistaa seurakunnassa 

tilanteet 
- neuvoloissa ei tarpeeksi aikaa – suhteen hoito jää lähipiirille ja jos ei sitä ole niin 

toivottavasti apua löytyy  
- vanhemmuuden roolikarttaa: rakkaus, huoltaja, ihmissuhdeosaaja, rajojen antaja 

 
 
Seurakuntatasolla 

- ihminen henki (seurakunnan kautta), sielu, olemme avainasemassa sielunhoitajina, 
psykiatreina, ammattiauttajina  ihmisten rinnalla niin pitkään kuin voimavarat riittää – 
ohjataan eteenpäin ammattilaisten autettavaksi, mutta sielunhoitaja jää autettavan rinnalle 

- tärkeää että on joku ihminen lähellä joka kuuntelee 
 
Seurakunnan selviytymisstrategia 

- lasten sielunhoito 
- nuorten sielunhoito – rinnallakulkijoita, ajan antajia tarvitaa, voi ottaa nuoren jopa vähäksi 

aikaa kotiin – epävirallisena tukijana tarpeen perusteella 
- kuka auttaa kriisissä lasta, nuorta, perhettä, avioiparia – pitäisi olla seurakuntalaistentiedossa 

kenen puoleen kääntyä 
- rinnallakulkijoita tarvitaan 
- sisäisten parantumisen ryhmät, KRITO, Petri Välimäen armoterapia – useamman kerran 

kokoontuvia ryhmiä 
- tarvitaan Jumalan sanan tuntemista – mutta lihaksi tullutta sanaa, joka tulee lähelle ihmistä 
- auttajissa itsessään on sanan saatava sijaa, jotta voimme olla ihmisiä ihmisille 
- ei tarvita syyttelijää 
- erilaisten ilmiöiden keskellä tarvitaan apua, jopa sielunvihollinen pääsee uskovia 

kiusaamaan, joku on avannut jonkun määrätyn oven elämässään ja on joutunut siten 
riepoteltavaksi  pystyttävä erottamaan onko psyykkisestä sairaudesta vai henkivallasta 

- henkilökohtaisen jumalasuhteen hoitoa kaivataan  
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- perheleirit seurakunnassa olisi hyvä juttu, ei jäädä odottamaan että joku jossain alkaa vaan 
alkaa itse 

- jos jonkun asian saa sydämelleen 
- jos uskalletaan anoa suuria saadaan hämmästellä miten jumala järjestää avun 
- Jeesuksen suurin tehtävä oli kutsua opetuslapsia olemaan kanssaan, äiti-tytär, isä-poika 
- koko seurakunta leirille – voidaan keskustella kaikista asioista 
- äiti-tytär – kauneushoitolaan, pojat leirille armeijan kanssa metsäretkelle 
- ulkopuolinen voi ’adoptoida’ jonkun lapsen mukaan 

 
 
3. Draama   
Esimerkki seikkailukerhon riidanratkaisutapahtumasta 

• sama rutiini, kerhorukous, Rakas isä taivainen rakenna välillemme vahva silta,, 
• aion puhua joulusta 
• miten se Jeesus voi joka joulu syntyä 
• Jesse kiusaa koko ajan – 
• jesse – näittekö te mitä tapahtui, tarkentavat kysmykset riitapukareille 
• mistä alkoi, oliko teillä jo ennen kerhoa riitaa – pyydettävä anteeksi – annettava anteeksi, 

annatko anteeksi – sanotaan ääneen – annan anteeksi 
• Muistutetaan: ”kerhossa ollaan aina kavereita”. 

 
 
 
 


