
Perhetyö



Miksi perhetyö on tärkeää?
• perheissä siunaus ja 

Jumalan tunteminen 
välittyy seuraavalle 
sukupolvelle

• henkisesti ja hengellisesti 
hyvinvoivissa perheissä
kasvaa tasapainoisia 
lapsia ja nuoria

• avioliitot kestävät 
paremmin 

• seurakunta kasvaa



Perhetyön lähtökohta
Minkälaisia ovat tämän päivän perheet?
• ydinperhe
• uusperhe
• yksivanhempainen perhe
• suurperhe
• hajaperhe
• sijaisperhe
• lapseton perhe
• samaa sukupuolta olevien perhe
• tukiperhe
• verkostoperhe



Perhetyön lähtökohta
Minkälaisten haasteiden keskellä
perheet elävät?
• Työn ja perheen yhteensovittaminen
• Yhteiskunnassa vallitseva tehokkuusajattelu
• Vastoinkäymiset; työttömyys, sairaus, riippuvuudet…
• Erilaiset elämänvaiheet; ensimmäisen lapsen syntymä, 

koulun aloittaminen, uhmaikä, murrosikä, erilainen lapsi 
perheessä jne.

• Perherakenteen muuttumisen aiheuttama paine
• Koulu, harrastukset



Perhetyön määrittely
Perhetyö on

– avioliiton ja parisuhteen sekä vanhemmuuden 
suunnitelmallista, pitkäjänteistä ja kokonaisvaltaista 
tukemista

– ylipääsemättömiä kriisejä ennalta ehkäisevää, 
perheiden hyvinvointia ylläpitävää ja mahdollisuuksien 
mukaan korjaavaa työtä

– kristillistä kasvatusta ja vertaistukea tarjoavaa 
toimintaa

– perheiden sosiaalista, hengellistä ja henkistä
tukemista



Perhetyön tehtävä
seurakunnassa
• vahvistaa avioliittoja sekä tukea vanhemmuutta sekä

vanhempana kasvamista
• tukea perheitä hengellisesti, henkisesti sekä käytännössä

eri elämänvaiheissa
• tarjota perheille vertaistukea (myös yksinhuoltajaryhmät) 

ja luoda pitkäaikaisesti toimiva tukiverkosto 
• mahdollisuuksien mukaan järjestää korjaavaa apua ja / 

tai ohjata ja antaa tietoa kristillisistä sekä yhteiskunnan 
tarjoamista tukipalveluista



Perhetyön päämäärä
• Hyvinvoivat, Jumalan tahtoa etsivät perheet 

erilaisissa elämänvaiheissa ja muutoksissa
– hyvinvoivassa perheessä lapset oppivat tuntemaan Jumalan ja 

tekemään oikeita valintoja
– hyvinvoivassa perheessä vanhemmat hoitavat myös 

parisuhdettaan
• Sisäisesti kestävät perheet

– sisäisesti eheät perheet pystyvät välittämään Jumalan rakkautta 
seurakunnassa ja sen ulkopuolella.

• Vastuunsa tiedostavat vanhemmat
– lapsilla on mahdollisuus ikävaiheen mukaiseen tasapainoiseen 

kasvuun
• Perheiden yhteys ja verkostoituminen 

– vertaistuki toisista perheistä
– lasten keskinäisen yhteyden vahvistuminen tärkeää



Perhetyö käytännössä
• Avioliitto- ja parisuhdetyö

– seurustelukoulut
– keskustelut ennen avioliittoon vihkimistä
– avioliittoleirit, -päivät, -koulut, -solut

• Kristillinen kasvatustyö ja  vanhemmuuden 
tukeminen
– teemapäivät
– vanhempainillat
– perheleirit 
– perhesolut (perheiden verkostoituminen)
– vanhempi-lapsi –toiminta (äiti-lapsipiiri, isä-poika –illat, leirit…)
– tukihenkilö- ja perhetoiminta



• Koko perhe seurakunnassa
– Perhejumalanpalvelukset ja muut perhetapahtumat
– Puisto- ja toritapahtumat 
– Lapsi- ja perhetyö käsikädessä
– Vertaistukiryhmät esim. erotilanteissa
– Yleisen ilmapiirin muuttaminen seurakunnassa 

perhemyönteiseksi
– Perhetyötiimin kokoaminen (muutamia näyn omaavia pareja)
– Opetustoiminnan kehittäminen ottamaan rohkeasti kantaa 

perheteemoihin sekä hengelliseen vanhemmuuteen 
kasvattaminen

– Pastoreiden ja sielunhoitajien kouluttaminen kohtaamaan 
perhetyön haasteet (esim. auttajaverkoston kokoaminen 
perheiden kriisitilanteissa)

– Tarvekartoitus seurakuntalaisten keskellä
– Yhteistyö sidosryhmien kuten perhepäivähoidon yms. kanssa.


