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Johdanto
Helluntaiherätyksen lapsi- ja nuorisotyön perustehtävänä on kristillinen kasvatustyö, jota toteute-
taan Raamattua opettamalla ja soveltamalla sekä monipuolisen toiminnan avulla. Kasvatustehtävä 
perustuu monin tavoin yhteistyöhön perheiden ja eri toimijoiden välillä seurakunnassa. Iloinen 
tosiasia on, että kaikilla paikkakunnilla voidaan tavoittaa lapsia! Pienilläkin resursseilla voidaan 
tehdä jotakin ja jo yksi lapsi on vaivannäön arvoinen.

Tästä se alkaa -opas lapsityön aloittamiseen on työväline, jonka avulla voi kartoittaa käytössä 
olevia resursseja ja suunnitella toimintaa. Se antaa selkeät raamit erilaisille lapsityömuodoille. En-
nen kaikkea haluamme tukea pienempiä seurakuntia lapsityön aloittamisessa. Isommille seura-
kunnille opas voi toimia esimerkiksi apuvälineenä heidän avustaessaan naapuriseurakuntia.

Mahdollisuudet lapsityön tekemiseen vaihtelevat paikkakuntien ja seurakuntien mukaan. Suu-
rempia vaikuttavia tekijöitä ovat lapsimäärät, lasten ikärakenne, käytössä olevat resurssit ja paik-
kakunnan tarpeet. Suosittelemmekin seurakuntia tekemään ensin tilannekartoituksen ja vasta sen 
jälkeen rukoillen miettimään, mikä lapsityömuoto olisi oman paikkakunnan tilanteeseen sopivin 
käynnistää.

Tämän oppaan toimituskuntana haluamme rohkaista jokaista paikkakuntansa lapset sydä-
melleen saanutta rakentamaan oppaassa esiteltyjen toimintamallien ja tapauskertomusten kautta 
omaan seurakuntaan sopivia lapsityömuotoja ja tekijätiimejä. Tämän opaan tarkoituksena on sel-
keyttää ja helpottaa käytännön työtä sekä tarjota vinkkejä lapsityön tai uusien lapsityömuotojen 
käynnistämiseen. Erityisenä tämän oppaan helmenä mainittakoon lapsityön aidot tapauskerto-
mukset eri puolilta Suomea. Tahdommekin välittää lämpimät kiitoksemme kaikille aineiston ko-
koamiseen osallistuneille!

Jumala antakoon siunauksensa uusille aloituksille!

Alkuperäisen painoksen työryhmä (2012):
Paras on edessä -työryhmä: Marjukka Anttila, Päivi Isoaho, Veli-Matti Köykkä, Janne Lahti, 

Leevi Launonen, Anne Palmi, Seppo Paldanius ja Jukka Piirainen. Lisäksi työryhmän pyynnöstä 
aineiston kokoamiseen osallistui muita lapsityön vaikuttajia.

Uudistetun laitoksen työryhmä (2019):
Lapsityövaliokunta, IK-opisto nuorisotoiminnot: Tero Järventausta, Päivi Isoaho, Katja Cas-

tillo, Anniina Jakonen, Markus Bäckroos, Arto Kemlin, Helena Korhonen ja Ville Saarni. Lisäksi 
työryhmän pyynnöstä aineiston kokoamiseen osallistui muita lapsityön vaikuttajia.
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1. Lapsityön teesit 2020
Seurakunnallisen lapsityön asenneilmapiiri ja toimintaympäristö ovat jatkuvassa muutoksessa. 
Lapsityötä tekevien sukupolvien oman lapsuuden kasvu- ja kasvatusympäristö ovat erilaiset kuin 
nykyajan lasten. Onkin tarpeellista tarkastella lapsityön tavoitteita ja sen laatua säännöllisesti. 
Lapsiin ja heidän kasvattamiseensa liittyviä arvoja voi määritellä erilaisista näkökulmista. Seuraa-
vat arvot keskittyvät lapsityöhön seurakunnan toimintana. Ne on tarkoitettu seurakuntien lapsi-
työn suunnittelun avuksi ja rohkaisuksi:

Osallisuus

Lapsella pitää olla mahdollisuus antaa oma panoksensa seurakunnan toiminnassa mahdollisim-
man nuorena. Siihen pitää antaa sekä mahdollisuuksia että ohjausta. Lapsen hengelliset resurssit 
on nähty historian aikana vaihtelevasti: toisessa ääripäässä on lapsisaarnaajat ja toisessa lasten 
ja nuorten, jopa nuorten aikuisten eristäminen passiivisiksi subjekteiksi. Totuus on jossain vä-
limaastossa. Lapsen hengellisiä resursseja ei tule ainoastaan arvioida, vaan niitä tulee määrätie-
toisesti vahvistaa. Seurakunnan vastuunkantajien tehtävä on ”tehdä pyhät valmiiksi palveluksen 
työhön”. Tämä pätee myös lapsiin, sellaisiinkin, jotka eivät ole lähellekään valmiita. Lapselle tulee 
antaa mahdollisuuksia ikätasoiseen harjoitteluun ja ohjaukseen. Halutessaan lapsen tulee saada 
olla aktiivinen osallistuja omassa työmuodossaan, esimerkiksi suunnittelemalla sen sisältöjä, ru-
koilemalla ääneen, soittamalla, laulamalla, kertomalla uskostaan ja kokemuksistaan. Koko seura-
kunnan keskellä lasten näkyminen säännöllisesti jumalanpalveluksen toteuttajina olisi suotavaa. 
Lapset voivat osallistua jumalanpalvelustoimintaan esimerkiksi lukemalla Raamattua, rukoillen, 
musisoiden ja kertoen kiitosaiheistaan. Osallisuus on ennen kaikkea oman uskon todeksi elämis-
tä, ei palvelutöiden suorittamista.

Lasten kuuleminen

Jos toimintaa tehdään aidosti lasten eikä aikuisten tarpeista käsin, tulisi lapsilta kysyä toiveita ja 
palautetta. Lapset ovat tarkkanäköisiä ja viisaampia kuin usein ajatellaan, vaikkakin heidän tapan-
sa ilmaista itseään voi olla ikätasonsa vuoksi primitiivistä. Kuitenkin, jos asettuu lapsen tasolle ja 
puhuu hänen kielellään, niin voi saada hyvinkin selkeän kuvan siitä mitä hän toivoo, pelkää tai 
miksi hän tietyssä tilanteessa vaikkapa käyttäytyy ikävästi. Se, mitä lapsi usein nykyaikana haluaa 
sanoa, on, että hän haluaa olla yhdessä vanhempiensa kanssa.
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Kasvatusyhteistyö

Vanhemmat ovat ensisijaisia kasvattajia, myös hengellisesti. Seurakunnan tulisi asemoida toimin-
tansa lapsityössä mahdollisuuksien mukaan vanhempia tukemaan. Tästä on jo nähty esimakua 
monissa seurakunnissa: painopiste on siirretty lapsityöstä perhetyöhön. Lapsen hengellistä ja ko-
konaisvaltaista hyvinvointia tukee erityisesti se, kun voimme voimaannuttaa hänen vanhempiaan 
kasvattajina, tukea heidän parisuhdettaan ja tarjota mahdollisuuksia yhdessäoloon. Seurakunnal-
lisen lapsityön pitää etsiä perheen etua, koska se on lapselle parasta. Kun lapsesta tulee nuori, 
hänelle on toki tarpeen tarjota turvallinen yhteisö vanhemmista irrallaan, paikka missä hän voi 
luoda omaa hengellistä identiteettiään vanhemmista irrallaan matkalla itsenäiseksi aikuiseksi. Tä-
mäkin tapahtuu perheen parhaaksi, ja usein myös vanhemmat toivovat turvallisia seurakunnan 
aikuisia nuorensa elämän ympärille.

Opetuslapseuttaminen

Lapsityössä on vaara ihastua tavoitettujen määrään. Kids’ Action Night, MIX-illat ja muut senkal-
taiset konseptit ovat onnistuneet tavoittamaan suuria määriä lapsia. Vaikka tavoittava työ ja evan-
keliumin siemenen kylväminen on tärkeää, pitkän aikavälin tulokset jäävät pieniksi, jos rinnalla ei 
ole määrätietoista opetuslapseuttavaa toimintaa.

Opetuslapseuttamisessa on kyse pitkäjänteisyydestä, lopulta koko elämän mittaisesta mat-
kasta. Jumalan valtakuntaan johdattaminen ei kiteydy yksittäiseen pelastusrukoukseen ja aika-
naan ”taivaaseen pääsemiseen” vaan pelastus on monitahoinen. Jo tässä ajassa olemme osallisia 
Jumalan rakkauden hedelmistä: voimme kokea pelastuksen etuina varjeltumista meitä rikkovalta 
elämäntavalta, kokonaisvaltaista eheytymistä ja mahdollisuuksia palvella niin Jumalaa kuin ihmi-
siäkin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että seurakunnallisessa lapsityössä pitää aikuisen ja lapsen 
välille muodostua vuorovaikutteinen ja luottamuksellinen suhde, aikuiset eivät voi vaihtua toi-
minnassa koko ajan. Toisaalta pitää muistaa, että opetuslapseutamme lapsia Jeesuksen opetus-
lapsiksi, emme itsemme kopioiksi. Raamattu on edelleen ensisijainen työkalu ja totuuden lähde 
lasten opettamisessa.

Laatu ja arvostus

Seurakunnan lapsityöllä pitää olla muutakin kuin välineellinen asema. Monessa seurakunnassa 
viimeisin jäljelle jäänyt lapsityön muoto on sunnuntain jumalanpalveluksen aikainen pyhäkou-
lu. Tämä on mahdollista tulkita siten, että lapsityötä tehdään aikuisten tarpeista käsin. Halutaan 
mahdollistaa häiriötön jumalanpalvelus tai vanhempien osallistuminen ”oikeaan jumalanpalve-
lukseen”. Tästä näkökulmasta on toissijaista mitä pyhäkoulussa tapahtuu. Oikeastaan pelkkä las-
tenhoito riittää. Osaltaan tähän on johtanut se, että seurakuntien päätöksenteossa ei ole usein-
kaan mukana lapsityöntekijöitä. Vanhimmistoissa keskustellaan ”aikuisten” jumalanpalvelusten 
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asioista ja lapsityö delegoidaan eteenpäin. Näin ollen lapsityö jää huomiotta myös seurakunnan 
budjetissa. Kyse ei välttämättä ole lapsityön arvostuksen puutteesta, mutta arvostuksen pitäisi 
näkyä paremmin rakenteissa: siinä mihin priorisoidaan aikaa, rahaa ja kiinnostusta.

Seurakunnat voivat olla eturintamassa 
lasten maailman muutoksiin reagoimisessa, 
uusien toimintatapojen kokeilemisessa ja 
positiivisten ilmiöiden synnyttämisessä.

Luovuus

Uskollisuus perinteisille työmuodoille on joskus este paremman toimintatavan löytymiselle. Jos-
kus se on este lapsityön tekemiselle alkuunkaan. Jos oman seurakunnan piirissä ei ole lapsia, niin 
saatetaan ajatella, että lapsityötä ei voi tehdä. Tällöin kyse on pikemminkin siitä, että työtä ei voi 
tehdä samoin kuin ennen. Työntekijöiden puute voi myös estää työn aloittamisen, mutta ehkä 
työntekijöitä ei saada siihen valmiiseen muottiin mikä on tarjolla, kun taas avoimempi lähestymis-
tapa antaisi piilevälle näylle ja luovuudelle sijaa.

Lasten elinympäristö, valmiudet, ongelmat, toiveet ja pelot myös muuttuvat koko ajan. Lapsi-
työssä on edelleen valtavia mahdollisuuksia koko seurakunnan hyvinvoinnin kannalta, mutta ne 
menetetään, jos toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa ei laiteta peliin kaikkea tietoa ja luo-
vuutta, mikä meille on uskottu.

Luovuutta on myös ennakkoluuloton yhteistyö eri toimijoiden kanssa (kouluyhteistyö, nuoriso-
työ, eri kirkkokunnat, viranomaiset ym.). Yhteistyön kautta voimme parhaimmillaan auttaa toi-
siamme parempaan työhön. Seurakunnat voivat olla eturintamassa lasten maailman muutoksiin 
reagoimisessa, uusien toimintatapojen kokeilemisessa ja positiivisten ilmiöiden synnyttämisessä.
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2. Yhteistyömallit lapsityössä
Lapsityön tavoitteena on kertoa lapsille Jumalasta, Raamatusta ja Jeesuksesta. Tähän tavoittee-
seen päästään, kun lapsityöntekijöillä on yhteinen näky ja sitä toteutetaan yhdessä. Erityisenä 
haasteena on löytää toimivia malleja pienten seurakuntien yhteistyön tukemiseksi. Jos yhteistyötä 
halutaan tehdä, se pitää aloittaa rukoillen. Pitää myös miettiä, millainen toimintamalli sopii juu-
ri omalle paikkakunnalle parhaiten. Yhteistyö avaa mahtavat mahdollisuudet rakentaa Jumalan 
valtakuntaa. Jos rukouksemme on ”tulkoon Sinun valtakuntasi”, emme lapsityössäkään tavoittele 
minkään seurakunnan valtaa vaan tahdomme edistää Jumalan valtakunnan laajenemista. Tämä 
tapahtuu yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Paikkakunnan sisäinen malli

Pienten paikkakuntien tai vierekkäisissä kaupunkilähiöissä toimivien seurakuntien suuri mahdol-
lisuus on yhdistää lapsityön voimavarat ja tehdä työtä yhdessä.

Lapsityön koordinoimiseen voi perustaa yli seurakuntarajojen toimivan yhteiskristillisen lap-
sityötiimin. Tiimille voidaan keksiä paikkakuntaan sopiva ja sitä kuvaava nimi, jota on helppo 
käyttää yhteisissä toiminnoissa (esimerkiksi Kalevan Kids -tiimi, Jasson lapsityöjengi). Yhteistyö-
tiimien kautta voidaan kanavoida koko paikkakunnan tai kaupunkilähiöiden lapsityö.

Lapsityötiimi tarvitsee selkeän kokoonkutsujan ja päävastuunkantajan. Tiimiin voivat eri re-
surssien puitteissa osallistua eri seurakunnista ne, jotka haluavat tehdä lapsityötä. Tiimillä voi olla 
myös yhteinen tili, jonka kautta toiminnan talous kanavoidaan. Tiedotus tulee olla tasapuolista 
kaikille osapuolille. Ryhmäviestit sähköpostissa tai WhatsApp-ryhmässä mahdollistavat yhteis-
viestinnän helposti.

Rengasmalli yli paikkakuntarajojen

Lähekkäisten paikkakuntien mahdollisuutena on perustaa niin sanottu rengasmalli, jossa esimer-
kiksi isompi tapahtuma (Kids’ Action, kesäleirit tms.) järjestetään vuorotellen eri paikkakunnilla. 
Tällöin kokoonkutsujavastuussa toimii aina se paikkakunta, jossa seuraava tapahtuma järjeste-
tään. Tällaisen yhteistoimintamallin avulla voidaan järjestää heikoimmat resurssit omaavalla paik-
kakunnalla säännöllisesti näyttävä ja tavoittava tapahtuma. Jokainen rengasmallissa mukana oleva 
seurakunta osallistuu jokaiseen tapahtumaan ja tuo oman osaamisensa tai materiaaliresurssinsa 
mukanaan. Lisäksi näin eri paikkakuntien lapsille järjestyy tapahtuma, joissa he voivat vierailla 
säännöllisesti.
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Satelliittimalli pienen ja suuren seurakunnan yhteistyöhön

Suuren kaupunkiseurakunnan ongelmana voi olla resurssien ylitarjonta. Innokkaille ja halukkail-
le lapsityöntoimijoille ei välttämättä löydy tilaa tai aikaa omassa seurakunnassa. Silloin voidaan 
yhteistoimintaa järjestää siten, että läheinen pienempi seurakunta saa apua oman toimintansa 
järjestämiseen isommalta seurakunnalta. Tämä satelliittiseurakuntamalli tuo avun suuren kau-
punkiseurakunnan lähellä sijaitsevaan maaseutuseurakuntaan. Hyöty on molemminpuolinen. Iso 
seurakunta saa valtuuttaa ja varustaa uusia aktiivisia toimijoita ”kentälle” ja pieni seurakunta saa 
tukea varsinaiseen toimintaansa.

Kukaan ei pärjää ilman toisia.

Yli esteiden

Keskeisin ajatus toimivassa yhteistyössä on riippuvuussuhde toisista. Luonnossa tunnemme sen 
eliöiden välisenä symbioosina. Eri seurakunnat eivät kilpaile keskenään, vaan ovat riippuvuussuh-
teessa toinen toisistaan. Riippuvuussuhde tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että kukaan ei pärjää 
ilman toisia. Juuri siinä kunkin yhteistyötoimijan parhaat resurssit hyödynnetään, että jokainen 
kantaa oman kortensa yhteiseen kekoon! Tällaisen yhteistyön syntymiseen tarvitaan määrätie-
toista näkyä ja Jumalan antamaa yhteistä mieltä. On tärkeää voittaa vanhat pelot ja raja-aidat, 
sekä nähdä, mikä on oikeasti lapsityön tavoite. Reviirien puolustaminen tai yksinäisyyteen johtava 
ylpeys eivät pelasta ketään, mutta yhteistoiminta rakkaudessa saa paljon aikaan!
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3. Yleisohjeita – seurakunnan 
tuki, tiedotus ja turvallisuus
Kaiken toiminnan tulee olla seurakunnan toimintaa ja yhteydessä lapsi- ja nuorisotyöhön. Seu-
rakunnan tuki on muodoiltaan henkistä, hengellistä ja taloudellista. Seurakunnan monipuolisen 
tuen edellytys perustuu avoimeen ja innostavaan tiedotukseen sekä haluun rakentaa yhteistä seu-
rakuntaa. Lapsityömuodon linkittäminen eri-ikäisten toimintaan lisää ymmärrystä ja rakkautta 
työtä kohtaan. Esimerkiksi pyhäkoulutyö kannattaa linkittää seurakunnan jumalanpalveluselä-
mään lapsia siunaamalla ja saattelemalla heidät omaan kokoontumiseensa. Näin lapsityömuoto 
tulee näkyväksi seurakunnan keskellä.

Seurakunta voi osoittaa tukeaan lapsityöhön monin eri tavoin, esimerkiksi:
 ➜ hyväksymällä työmuodot ja kantamalla niistä vastuun

 ➜ valitsemalla ja valtuuttamalla toimijat

 ➜ tukemalla taloudellisesti

 ➜ rukoilemalla ja kannustamalla

Tiedotus

Tiedotus voidaan jakaa seurakunnan sisäiseen ja ulkoiseen tiedotukseen. Lapsityölle on hyvä laa-
tia oma tiedotussuunnitelma, joka pitää sisällään toimintojen markkinoinnin, riittävän tarkan in-
formaation sisällöstä ja tarvittavista varusteista, turvallisuuteen liittyvät lomakkeet, rekrytoinnin 
ja vastuisiin ja tuen saamiseen liittyvän tiedotuksen.

Tiedotussuunnitelman perusasioita ovat kohderyhmän määrittäminen (Ketä haluamme saa-
vuttaa?) ja tiedotuskanavien valinta (Millä keinoilla tiedotus toteutetaan?). Kanavia voivat olla esi-
merkiksi printtiviestintä (kutsut, julisteet, lehtimarkkinointi) ja sähköinen viestintä, johon kuulu-
vat tekstiviestit, sähköposti, nettisivut ja somekanavat, kuten Facebook, Instagram ja WhatsApp. 
Sosiaalisen median kohdalla on hyvä huomioida ikäsuositukset.

Tiedotus ei koskaan voi olla sellaisen kanavan varassa, joka tavoittaa vain tietyn joukon, vaan 
kaikkien on saatava toiminnasta tasapuolisesti samat tiedot. Alaikäisiä tiedotettaessa, on myös 
vanhemmalla oikeus saada samat ilmoitukset toiminnasta niin halutessaan. Tiedottamista ja yh-
teisöllisyyttä ei voi siis rakentaa ainoastaan sosiaalisen median varaan. Huom. Huoltajien lupa 
tarvitaan aina valokuvien ja videoiden jakamiseen eri kanavissa.

Tiedotus ei ole pelkkä tekninen suoritus. Mitä henkilökohtaisempaa, innostavampaa ja olen-
naisen tiedon sisältävää tiedottaminen on, sitä vaikutusvaltaisempaa se on.
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Mitä henkilökohtaisempaa, innostavampaa ja 
olennaisen tiedon sisältävää tiedottaminen 

on, sitä vaikutusvaltaisempaa se on.

Seurakunnan sisäinen tiedotus

 ➜ Lapsille ja vanhemmille: Toiminnan sisältö, ajankohta, paikka ja varusteet (erityisesti 
ennen leiriä). Toimintaan liittyvät turvallisuuslomakkeet ja niiden asianmukainen käyttö 
ja säilytys. Sosiaalisen median kautta myös ryhmäytyminen ja yhteydenpito järjestetyn 
toiminnan ulkopuolella.

 ➜ Lapsityötoimijoille: leireillä, isommissa tapahtumissa ja työmuodoissa tulee olla nimetty 
tiedottaja, joka vastaa esimerkiksi palavereiden ajankohdasta ja sisällöstä tiedottamises-
ta sekä lapsityön suunnitelmista.

 ➜ Seurakunnalle: Innostavat näkökulmat toiminnasta seurakunnan tilaisuuksissa ja ilmoi-
tustaululla tarkoituksena saada rukousapua ja myös rekrytoida uusia vapaaehtoisia.

 ➜ Seurakunnan johdolle: Turvallisuuteen, vastuukysymyksiin ja talouteen liittyvät aiheet.

Seurakunnan ulkopuolinen tiedotus

 ➜ Kouluille: sähköinen ja paperinen viestintä, kouluvierailut (tapahtumat)

 ➜ Verkostoituminen kunnan lapsi- ja perhepalvelujen kanssa ja tiedotus heidän kanaviaan 
käyttäen.

Turvallisuus

Turvallisuuteen liittyvissä asioissa noudatetaan Suomen helluntaiseurakuntien lapsi- ja nuoriso-
työn turvaohjeistoa (Aikamedia, 2018), josta löytyvät yksityiskohtaiset ja toimialakohtaiset turval-
lisuusohjeet sekä niihin liittyvät lomakkeet.
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4. Kerhot vetävät mukaan 
seurakuntaan
Kerhotyö on oiva keino saavuttaa lapsia ja nuoria, pitää heidät seurakunnan yhteydessä ja auttaa 
heitä kasvamaan hengellisessä elämässään. Kerhotyössä ohjaaja pääsee henkilökohtaiseen yhtey-
teen lapsen tai nuoren kanssa ja voi toimia hänen mentorinaan pidemmän aikaa kuin yksittäisissä 
tapahtumissa. Lasten kannalta kerhotyön tavoitteena on myös ystävien löytäminen ja yksinäisyy-
den vähentäminen.

Uuden kerhon perustaminen voi edetä esimerkiksi seuraavien askelten mukaan:

Askel 1: Laadi työn periaatteet

Kerhoja voi olla lähes millaisia tahansa. Usein kerhot liittyvät jonkinlaiseen harrastetoimintaan, 
kuten liikuntaan (sisältäen kaikkien eri lajien kerhot), elämäntaitoihin (esimerkiksi kokkikerho, 
luontokerho tai Royal Rangers -partiotoiminta), erilaisiin kiinnostuksenkohteisiin (mikroauto-
kerho, lennokkikerho), luoviin aloihin (kuoro, musiikkikerho, valokuvauskerho, askartelukerho, 
taidekerho) tai yleiseen ajanviettoon (iltapäiväkerho, mahdollisesti luvanvarainen). Kerhon tyy-
pille ja aktiviteeteille vain mielikuvitus asettaa rajat. Usein ohjaajan/ohjaajien oma kiinnostus ja 
harrastaneisuus vaikuttaa kerhotyypin valintaan.

Kerhotoiminnan tulisi olla hauskaa ja innostavaa. Samalla sen tulisi tukea lapsen kasvua kaikil-
la elämän osa-alueilla (fyysinen, henkinen, sosiaalinen ja hengellinen). Mikäli kyseessä on isohko 
kerho, kannattaa tehdä jako 6–8 lapsen ryhmiin, ja antaa jokaiselle ryhmälle nimikko-ohjaaja. 
Myös apuohjaajien (nuoria, jotka ovat kerholaisia pari, kolme vuotta vanhempia) käyttöä kannat-
taa hyödyntää Turvaohjeiston suositusten mukaan.

Askel 2: Kartoita mahdollisuudet

Kerhon aloittaminen lähtee yleensä lapsia evankelioivasta näkökulmasta sekä lasten tarpeesta 
saada opetusta, mielekästä tekemistä ja/tai harrastetoimintaa. Ennen kuin kokoontumisten tihey-
destä päätetään, on hyvä kartoittaa resurssit: Kuinka monta ihmistä on lupautunut avustajaksi 
kerhoon? Kuinka moni heistä pystyy opettamaan lapsia? Kuinka usein tilat ovat käytettävissä? 
Miten hankinnat tehdään? Onko kerholle varattu rahaa kuluihin? Tarvitaanko tekemiseen jokin 
erityinen tila (esim. keittiö kokkikerhoon)? Alustavan suunnittelun jälkeen informoidaan seura-
kunnan johtoa ja suunnitellaan yhdessä tarkemmin resursseihin liittyvät asiat.
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Askel 3: Jaa vastuutehtävät

Kerhotoimintaan liittyy monenlaisia vastuutehtäviä. Aluksi on hyvä kartoittaa, kuka voi vastata 
varsinaisesta harrastetoiminnasta, entä raamatunopetuksesta ja kokoontumiskertojen aktivitee-
teista, kuten musiikista, peleistä ja leikeistä, kädentaidoista ja kisoista. Lisäksi työlle on hyvä ni-
metä oma tukitiimi, johon kuuluu esimerkiksi esirukoilijoita, kyyditsijöitä, varaohjaajia ym.

On silti hyvä muistaa, että kerhotoimintaa voi käynnistää pienemmilläkin resursseilla, kunhan 
turvallisuusnäkökohdat täyttyvät. Ajan myötä tekijätiimi voi laajentua, kun työmuoto tulee tu-
tummaksi niin seurakuntalaisille kuin lasten vanhemmillekin. Heidän joukostaan saattaa hyvinkin 
löytyä uusia apuvoimia mukaan, kun avun tarpeesta tiedotetaan innostavasti, mahdollisimman 
täsmällisesti ja tarvittaessa henkilökohtaisesti.

Askel 4: Valitse kokoontumispaikka

Kerhon luonteva kokoontumispaikka on seurakunnan tila. Kerhoa voi pitää myös kotona, taloyh-
tiön kerhohuoneella, päiväkodeissa, kouluilla, luonnossa, jne. Paikka määräytyy usein myös ker-
hon luonteen mukaisesti, esimerkiksi liikuntakerhoja voidaan mahdollisuuksien mukaan järjestää 
vaikkapa koulun liikuntasalissa tai vastaavassa tilassa.

Askel 5: Päätä sopiva ajankohta

Kerhon on hyvä kokoontua säännöllisesti ja niin usein kuin se resurssien mukaan on mahdollista. 
Paras vaihtoehto on kokoontua viikoittain samaan aikaan. Mikäli viikoittainen kokoontuminen 
ei ole mahdollista, voidaan kokoontua joko parillisilla tai parittomilla viikoilla tai kerran kuu-
kaudessa. Kokoontumiskerrat on hyvä ilmoittaa esimerkiksi puoleksi vuodeksi eli lukukaudeksi 
kerrallaan, jotta lapset vanhempineen tietävät, milloin kerho kokoontuu – etenkin silloin, jos ko-
koontuminen ei ole viikoittaista.

Askel 6: Suunnittele rakenne

Hyvä rakenne auttaa sekä ohjaajia että osallistujia ja tekee siten yhteisistä kokoontumisista mie-
lekkäämpiä. Suunnitelmallisuus ja toimiva rakenne tuo myös turvallisuutta, kun asiat toistuvat 
samankaltaisina ja lapset osaavat ennakoida, mitä seuraavaksi tapahtuu. Etenkin pienten lasten 
toiminnassa tämä on tärkeää.
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Kerhon kokoontumiskerran rakenne voi olla esimerkiksi seuraava (kesto noin 90–120 mi-
nuuttia):

 ➜ Aloitus: Tervetuloa ja rukous. Tehdään yhdessä jotain pientä mukavaa. Kesto n. 15 mi-
nuuttia.

 ➜ Toiminta ja aktiviteetit: Toiminnan ja opetuksen olisi hyvä liittyä jollakin tavalla toisiin-
sa. Opetukseen ei välttämättä tarvitse erillistä hetkeä, vaan se voi tapahtua (harraste)
toiminnan lomassa. Harrastekerhossa toimintaa ohjaa pääsääntöisesti harraste ja taso, 
millä siinä liikutaan. Muissa aktiviteeteissa (pelit ja leikit, musiikki, ym.) tarvitaan vaihte-
lua, jotta lasten mielenkiinto pysyy yllä. Harrastejakso voi keskeytyä välillä esimerkiksi 
jonkin pelin tai leikin ajaksi, jonka jälkeen jatketaan harrastetta. Harrastetoiminnan kesto 
voi olla esimerkiksi 30–60 minuuttia, muiden aktiviteettien n. 30 minuuttia.

 ➜ Opetus: Opetussuunnitelman mukaan havainnollistaminen huomioiden, kesto noin 10 
minuuttia.

 ➜ Lopetus: Jokainen kokoontumiskerta loppuu yhteen kokoontumalla ja rukouksella. Lo-
petushetkessä voi mainita jonkin kivan jutun seuraavasta kerrasta. Lopetushetken kesto 
noin 5 minuuttia.

Askel 7: Kokoa resurssit

Lopuksi kannattaa koota tarvittavat resurssit. Tämä koskee niin tiloja, henkilöitä, välineitä, 
opetusmateriaaleja kuin taloudellisiakin resursseja.

 ➜ Kerhotila, joka soveltuu kyseisen kerhon tarpeisiin turvallisuusnäkökohdat huomioiden.

 ➜ Riittävä määrä henkilöitä: vähintään kaksi. Yksi ohjaaja 6–8 lasta kohden on yleensä 
riittävä määrä siihen, että kerho toimii dynaamisesti ja kaikilla on hyvä ja turvallinen olla. 
Toiminnasta vastaavan on oltava täysi-ikäinen. Erityistä tukea tarvitsevilla lapsilla tulisi 
olla mukana avustaja tai yksi ylimääräinen aikuinen.

 ➜ Toimintaan ja aktiviteetteihin tarvittavia välineitä (harrastekohtaiset materiaalit, askartelu-
tarvikkeita, soittimia, hernepusseja, palloja, leluja, jne.)

 ➜ Opetussuunnitelma (Ison Kirjan nuorisotoimintojen ja Aikamedian tuottama opetus-
suunnitelmasarja Ilonpesä 3–5-vuotiaille, Aarresaari 6–8-vuotiaille ja Meidän jengi 
9–12-vuotiaille tai esimerkiksi Lastenmission tai adventtiseurakunnan materiaalit). Ope-
tuksen voi myös suunnitella erikseen toimintaan liittyväksi.

 ➜ Opetuksen havainnollistamiseen välineitä (flanellot, pöytänuket, kierrekirjat, roolivaatteet 
jne.)

 ➜ Yllämainittujen rahoitus

Mielekäs toiminta on avaintekijä siihen, että 
lapsi tai nuori pysyy seurakunnan yhteydessä.
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Case 1: Iltapäivätoimintaa koulun yhteydessä
(Lähde: Noste-lehti 2/2017)

”Kokaten ja puuhaten -nimisellä kerhollamme on pitkät juuret, sillä ensimmäisiä kokkiker-
hoja pidin jo vuonna 1987. Palkattuna lapsityön ohjaajana olen kuitenkin toiminut vasta 
vuodesta 2008. Kokoonnumme Särkikylän koulun vieressä olevalla kylätalolla.
Kerho on tarkoitettu alakoululaisille. Tiistaisin kokoontuvat kakkosluokkalaiset, keskiviik-
kona eskarit ja ekaluokkalaiset ja joka toinen torstai 3.–6.-luokkalaiset. Kerhon aikataulun 
ja ryhmien suunnittelu tapahtuu koulun opettajien kanssa yhteistyössä. Jokaisessa kerhossa 
käy keskimäärin kaksitoista lasta. Iltapäivä on kerhollemme oiva ajankohta, sillä vanhemmat 
ovat tyytyväisiä, kun lapsilla on toimintaa koulun jälkeen eikä tarvitse olla yksin kotona. 
Kerho on maksuton.
Kerhomuodoista juuri kokkikerho on osoittautunut toimivaksi, sillä sekä tytöt että pojat 
pitävät leipomisesta. Kaiken kukkuraksi omat leipomuksensa saa syödä – ja mikäs sen mu-
kavampaa! Samalla, kun lapset herkuttelevat, tutustumme raamatunkertomuksiin.
Viime vuonna koin melkoisen yllätyksen, kun kesken kokoontumisemme saimme vieraaksi 
Lions Ladyt, jotka lahjoittivat 250 euron lahjakortin leipomistarvikkeiden hankintaan. Se 
oli osoitus siitä, että työmuotomme on paikkakunnallamme arvostettua. Lapset ovat uskol-
lisesti tulleet kerhoon vuodesta toiseen. Monet heistä osallistuvat myös kesäleirillemme.”

Etelä-Pohjanmaa: Evijärvi, Merja Kottari, osa-aikainen lapsityön ohjaaja



16

Materiaalin osittainenkin kopiointi tai välittäminen on ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa kiellettyä. 
© 2019 Tekijät, IK-opiston nuorisotoiminnot ja Aikamedia Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.

Case 2: Bändipiiri innostaa musisoimaan

”Varkauden ja Leppävirran seurakuntaan virtaa vuoroviikoin innostuneita lapsia ja nuoria 
aina sillä kellonlyömällä, kun Bändipiiri-niminen kerhomme on alkamassa. Bändipiirissä 
soittaa tällä hetkellä 12 lasta ja nuorta, joista suurin osa tulee seurakuntaan kuuluvista per-
heistä. Tavoitteenamme on saavuttaa nuoria kokonaisen nuorisokuoron verran. Osa bändi-
piiriläisistäkin unelmoi nuorisokuorosta.
Bändipiirissä harjoitellaan musiikki-instrumenttien hallintaa ja laulamista. Laulaminen on 
kaikkein suosituinta. Soittimista rummut, sähköbasso, akustinen kitara ja viulu ovat kerhos-
samme käytössä. Lisäksi kosketinsoittimen, pianon, sähkökitaran ja lyömäsoittimien soitta-
minen on mahdollista. Soitettava ohjelmisto koostuu pääosin ylistyslauluista.
Mielekäs toiminta on yksi avaintekijä siihen, että lapsi tai nuori pysyy seurakunnan yhtey-
dessä. Eräs bändipiiriläisistä totesikin, kuinka hienoa oli, että seurakunta pystyi tarjoamaan 
mahdollisuuksia ilmaiseen musiikin harjoitteluun juuri silloin, kun hänrn oma kiinnostuk-
sensa soittamiseen heräsi.
Bändipiiri on rikastuttanut seurakunnan musiikkielämää esiintymällä esimerkiksi nuorte-
nilloissa ja perhekirkoissa. Työssä eteenpäin kannustavat bändipiiriläisten into ja vanhem-
milta tullut hyvä palaute.”

Pohjois-Savo: Varkaus ja Leppävirta, Ari Kauhanen, lapsi- ja perhetyön johtaja ja Juha Kaup-
pinen kitaransoiton opettaja
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Case 3: Tyttöenergiaa!

”Yksi Oulun seurakunnan aluekerhoista on toiminut sinnikkäästi jo 20 vuotta. Jossain vai-
heessa kerhon jatkuminen oli vaakalaudalla lasten vähyyden vuoksi. Jumala kuitenkin yllätti 
lähettämällä parisenkymmentä uutta lasta mukaan.
Kerho saavuttaa asuinalueen tyttöjä viikoittain. Mukana on paljon maahanmuuttajataustai-
sia lapsia, jotka tuovat oman tunnelmansa kokoontumiseen. He ovatkin kaikkein uskollisim-
pia kävijöitä, ja kutsuvat kavereitaankin rohkeasti mukaan.
Kerho alkaa opetushetkellä, jossa käytämme Meidän Jengi- sekä Aarresaari -opetusmateri-
aalia. Lisäksi leivomme ja askartelemme. Toisinaan tytöt innostuvat tanssimaan ja tekemään 
näytelmiä. Isommat tytöt tekivät kerhollemme jopa oman teemalaulun! Teemme myös ret-
kiä, joita lapset muistelevat pitkänkin ajan päästä.
Onnistumisen kokemuksia on paljon: iloinen puheensorina, opetushetken avaamat keskus-
telut, leipomusten kotiin vieminen, kerholaulujen laulaminen kotimatkalla ja se, että tytöt 
tulevat mukaan joka ikinen viikko isolla porukalla!
Koen onnistumiseksi myös sen, kun lapset uskaltavat ilmaista negatiivisia tunteitaan, kuten 
pettymystä, surua tai pelkoa. Silloin voimme ohjaajina auttaa heitä reagoimaan tunteisiin oi-
kealla tavalla ja rukoilla heidän puolestaan. Maahanmuuttajataustaisille tytöille tarjoamme 
myönteisiä kokemuksia heistä itsestään vastapainoksi esimerkiksi koulussa oleville haasteil-
le.
Lapsiin tutustuminen ja molemminpuolisen luottamuksen rakentuminen tapahtuvat pit-
kän ajan kuluessa. Siksi on erityisen upeaa, että kerhotyömme on pitkäjänteistä ja he voivat 
luottaa toiminnan jatkumiseen vuodesta toiseen. Tyttökerhossamme näkyy pitkäaikaisen 
sitoutumisen siunaus.

Pohjois-Pohjanmaa: Oulu, Katja Castillo, Lapsityön koordinaattori
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Case 4: Onks pakko? -kerho varkki-ikäisille
(Lähde: Verso-lehti 4/2018)

Varhaisnuorisotyössä mietitään usein, miten lapsi saadaan osallistumaan yhteisiin kokoon-
tumisiin ja innostumaan uskonasioista seurakunnan ulkopuolellakin. Uusi Verso -messu-
yhteisön varkkiryhmässä on onnistuttu molemmissa tavoitteissa. Varkkityön kulmakivi on 
yhdessäolo, joka tapahtuu nuorten ehdoilla.
Tuuli-Elina ja Hannu Piiraisen vetämän porukan nimi on lyhyesti ja ytimekkäästi Onks Pak-
ko? Sen pääperiaate on, että varhaisnuori saa osallistua yhteisön toimintaan sellaisena kuin 
hän on – ja juuri niihin toimintoihin, joihin itse haluaa.
– Nuoret osallistuvat varkkarityön suunnitteluun ja toteutukseen. Heiltä kysytään säännöl-
lisesti toiveita tulevien kertojen aiheiksi ja aktiviteeteiksi, Tuuli-Elina kertoo.
Nuorten parissa tehtävä työ täytyy olla ohjaajillekin mielenkiintoista. Esiteini-ikä on pro-
vosoiva vaihe, joka vaatii aikuisilta kärsivällisyyttä ja ymmärtämystä. Onks Pakko? -illoissa 
nuori saa rauhassa murjottaa, jos hänestä siltä tuntuu.
Toiminta on nuorten näköistä ja Piiraiset ovat ottaneet huomioon nuorten kehityksen. Ryh-
mässä nuorilla saa olla omat puhelimet. Mikäli nuori ei halua kuunnella opetusta, hänen 
annetaan keskittyä puhelimeensa, ettei hän häiritsisi muita.
– Ryhmämme kokoontuu joka toinen viikko Tesoman kirkossa, kello 16 alkavien Varikko-
messujen aikana. Oman kokoontumisen jälkeen varkkarit siirtyvät kirkkosaliin perheidensä 
luo ja suurin osa käy vanhempiensa kanssa ehtoollisella, Tuuli-Elina kertoo.
Joskus ryhmässä käsitellään samaa aihetta kuin messun saarnassa. Useimmiten nuoret kui-
tenkin saavat itse päättää, mitä kerhossa tehdään. Aiheita ovat olleet esimerkiksi lähetystyö 
Pohjois-Koreassa, kiusaaminen tai addiktiot, kuten puhelinriippuvuus.
Kokoontumisissa on uskallettu heittäytyä nuoria oikeasti kiinnostaviin asioihin ja myös 
muuttaa tarvittaessa aiemmin suunniteltua ohjelmaa jokaista kertaa palvelevaksi.
Nuoret ovat tehneet esimerkiksi omakuvia karkeista. Etenkin irtokarkeista saa upeita taide-
teoksia. Lisäksi he ovat katselleet videoita tai mediapätkiä. Jokaisella Onks Pakko? -ryhmän 
kokoontumiskerralla on popparitakuu eli tarjolla on aina popcornia.
Piiraiset toivovat jokaisen nuoren saavan kokoontumisista sisimpäänsä jotakin hyvää ja ko-
kevan yhteisöllisyyttä, jossa saadaan yhteisiä onnistumisen kokemuksia. Nuoret ovatkin toi-
siinsa yhteydessä myös kirkon ulkopuolella, esimerkiksi WhatsApp-ryhmän kautta.
Onks pakko? -kokoontumisten pääteemana on jumalasuhde arjessa. Raamattua nuoret lu-
kevat kännyköiden avulla. Jokainen nuori tietää, että Raamattu kulkee kännyköissä kätevästi 
mukana.
Rukous onnistuu myös ilman sanoja. Nuoret ovat keränneet kiviä, ja jokainen on miettinyt 
rukousaiheen, jota oma kivi edustaa.
– Kivet kerätään yhteen ja pyydetään Jumalaa siunaamaan kaikki rukousaiheet. Jumala tie-
tää ajatuksemme, joten yksikään pyyntö tai kiitos ei jää kuulematta, Tuuli-Elina miettii.
Rukousaiheita nuoret ovat keränneet myös Hirsipuu-leikin ja sanaristikkopelin avulla. Kir-
jaimista on muodostettu sanoja, jotka rukouksessa halutaan nostaa esille.
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Tärkein palaute on saatu suoraan nuorilta itseltään. Viihtyisä yhteisö vetää puoleensa. Ryh-
män toimivuudesta kertoo eniten se, että nuoret tulevat Onks Pakko? -kokoontumisiin 
säännöllisesti. Ryhmässä on käynyt kerrallaan maksimissaan 15 nuorta ja minimissään neljä.
Ikärajoista on haluttu pitää kiinni, sillä 10–13-vuotiaat tarvitsevat omanlaisensa ryhmän.
– Ryhmä on kaikille avoin, ja osallistuminen on vapaaehtoista. Hyväksymme jokaisen nuo-
ren sellaisena kuin hän on ja tuemme häntä, Tuuli-Elina ja Hannu kertovat.

Teksti: Mirkka Tuominen
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5. King´s Kidsit Kuninkaan asialla
King’s Kids -toiminta on osa YWAM (Youth With A Mission) -lähetysjärjestön toimintaa. Suomen 
King’s Kids -verkostoon kuuluvat paikallisryhmät toimivat joko paikallisen seurakunnan, kristilli-
sen koulun, kristillisen järjestön tai YWAM-keskuksen yhteydessä. Toiminta on aina yhteiskristil-
listä, tervetulleita ovat kaikki lapset, nuoret ja perheet eri seurakunnista ja taustoista. King’s Kids 
-työ onkin monella paikkakunnalla ollut tärkeä seurakuntien välistä yhteyttä lisäävä tekijä.

King’s Kidsien näkyvin muoto Suomessa on koreografiaryhmät, jotka tuovat liikkeen avulla 
esiin gospel-musiikin sanomaa. King’s Kids -toiminnan ei kuitenkaan ole pakko pitää sisällään 
koreografiaa, vaan jokainen ryhmä saa olla omannäköisensä. Koreografioiden esittäminen on vain 
yksi keino viedä evankeliumia eteenpäin. Muita luovia keinoja ovat esimerkiksi draamanäytelmät, 
lyhytelokuvien teko, urheilu, musiikki, kuvataide tai käytännön palveleminen. King’s Kids -toi-
mintaan ovat kaikki tervetulleita, erityisiä taitovaatimuksia ei ole.

King’s Kidsien motto on ”Tunne Jumala ja tee hänet tunnetuksi”. Toiminnan tavoitteena on 
elää todeksi arvoja, joita ovat:

 ➜ Suhde Jumalaan – Tavoitteena on, että jokainen osallistuja voi oppia tuntemaan Juma-
lan henkilökohtaisesti ja läheisesti ja saa tuottaa elämällään ja toiminnallaan iloa Juma-
lan sydämelle.

 ➜ Opetuslapseuttaminen – Aito opetuslapseuttaminen tapahtuu esimerkin ja läheisten 
ihmissuhteiden kautta. Toiminta tarjoaa mahdollisuuksia siihen, että jokainen lapsi, nuo-
ri ja aikuinen saa kasvaa Jeesuksen seuraajana.

 ➜ Lasten, varhaisnuorten ja teini-ikäisten hengellisen kapasiteetin ymmärtäminen – Juma-
la haluaa toimia kaiken ikäisten kautta. King’s Kids -toiminta pyrkii tarjoamaan jokaiselle 
paikan, jossa voi palvella Jumalaa ja lähimmäisiä omilla lahjoillaan ja niissä kasvaen.

 ➜ Perheiden ja sukupolvien yhdistäminen – Koti on oppimisen ja palvelemisen keskus. 
King’s Kids -toiminta varustaa ja vahvistaa perheitä toimimaan yhdessä. Kaikkia suku-
polvia tarvitaan, jotta voimme oppia toisiltamme.

 ➜ Tiimijohtajuus ja toimiva yhteistyö – Tiimityöskentely jokaisella johtamisen tasolla saa 
aikaan viisautta, turvallisuutta ja luovuutta.

 ➜ Ulospäin suuntautuminen – Toiminnan kautta halutaan kertoa ilosanomaa Jeesukses-
ta monin eri tavoin ja varustaa lapsia, nuoria ja perheitä olemaan Jeesuksen todistajia 
omassa arjessaan.

Toiminnan aloitus

Ensimmäiseksi on tärkeää kerätä vastuutiimi, joka kantaa näkyä lapsista, nuorista ja perheistä. 
Mukana olisi hyvä olla perheitä, vanhempia, aikuisia, teinejä sekä lapsi- ja nuorisotyöstä vastaava 
seurakunnan työntekijä.

Seuraava askel on ottaa yhteyttä Suomen King’s Kids -toimistoon ja pyytää aloitusseminaaria 
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omaan seurakuntaan tai osallistua muualla järjestettävään aloitusseminaariin. Aloitusseminaa-
rissa käydään läpi King’s Kids -toiminnan arvoja ja periaatteita, erilaisia toimintamuotoja sekä 
toimintaan liittyviä käytännön asioita.

Jos seurakuntalaisilla ei ole aiempaa kokemusta King’s Kids -työstä, voi olla hyvä ennen aloitus-
seminaarin järjestämistä kutsua jonkin lähipaikkakunnan King’s Kids -ryhmä vierailemaan seura-
kunnan jumalanpalveluksessa. Vierailu voi pitää sisällään esimerkiksi koreografiayhmän esiinty-
misen sekä lasten ja nuorten todistuksia. King’s Kids -ryhmä voi myös olla mukana pyhäkoulussa. 
Nähdessään, mitä King’s Kids -työ on käytännössä, monet voivat innostua tulemaan mukaan.

Tukitiimin kokoaminen

Vastuutiimin keräämiseen kannattaa käyttää aikaa. Tiimissä jokainen saa palvella omilla lahjoil-
laan. On tärkeää myös kunnioittaa erilaisia johtamistyylejä. Vastuutiimin on hyvä kokoontua yh-
teen säännöllisesti, vähintään kerran kuukaudessa, rukoilemaan yhdessä, suunnittelemaan tule-
vaa ja sopimaan käytännön vastuunjaoista.

Ydinvastuutiimin ympärille on hyvä kerätä esirukoustiimi rukoilemaan toiminnan, vastuun-
kantajien sekä lasten, nuorten ja perheiden puolesta.

Lisäksi tarvitaan eri-ikäisiä vastuunkantajia moniin eri tehtäviin. Kaikenikäiset voivat toimia 
opetuslapseuttajana ja oman esimerkkinsä kautta auttaa muita kasvamaan suhteessaan Jumalaan. 
Tämän vuoksi vastuuta kannattaa antaa kaikenikäisille. Vanhempien tuella ja rohkaisulla lapset 
ja nuoret voivat ottaa vastuuta esimerkiksi koreografioiden ja draamojen suunnittelusta ja opet-
tamisesta, rukoushetken pitämisestä, oman todistuksen jakamisesta ja Raamatun opettamisesta. 
Koska King’s Kids -työ on koko perheen yhteinen asia, on tärkeää, että myös lasten vanhemmat 
saavat ottaa vastuuta eri asioissa omien lahjojensa mukaan. Lisäksi seurakuntalaiset voivat auttaa 
esimerkiksi raamatunopetuksissa ja monissa käytännön tehtävissä.

Seurakunnan tuki

Seurakunnan tuki paikallistyölle on tärkeää. On tärkeää, että vanhimmisto hyväksyy ja antaa siu-
nauksensa työn aloittamiselle seurakunnan yhteydessä. Jotta toimintaan saadaan mukaan paljon 
perheitä, on tärkeää tiedottaa toiminnasta sekä oman seurakunnan jäsenille, että myös muihin 
paikkakunnan seurakuntiin. Seurakunnan antama rukoustuki on tärkeää.

Vinkkejä vastuunjakoon

King’s Kids -toiminnassa ri-ikäisille jaettavia vastuutehtäviä voivat olla esimerkiksi:

 ➜ Esirukous

 ➜ Rukoushetken ohjaaminen: King’s Kids -kokoontumisissa käytetään paljon toiminnalli-
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sia rukouksia, joihin löytyy esimerkkejä King’s Kidsien Rukousleikit -oppaista.

 ➜ Raamatunopetus: Opettajina voivat toimia esimerkiksi vanhemmat, teinit, nuoret aikui-
set tai seurakunnan työntekijät.

 ➜ Ylistyksen johtaminen: Ylistää voi monin eri keinoin, ei välttämättä tarvitse olla soitto- tai 
laulutaitoinen johtaakseen ylistystä.

 ➜ Käytännön toiminnan suunnittelu ja ohjaus

 ➜ Koreografioiden tekeminen ja opettaminen: King’s Kidseillä on olemassa eri lauluihin 
koreografiaopetusvideoita, joita paikallisryhmät voivat käyttää.

 ➜ Draamanäytelmien tekeminen ja opettaminen

 ➜ Lyhytelokuvien tekeminen yhdessä

 ➜ Urheilutuokion pitäminen, esimerkiksi sähly

 ➜ Ylistysmaalauksen ohjaaminen

 ➜ Käytännön palvelutempauksen suunnittelu ja valmistelu

 ➜ Mainonta ja tiedotus sisältäen sekä ryhmän sisäisen että ulospäin suuntautuvan tiedo-
tuksen

 ➜ Esiintymisasujen hankinta ja huolto: Esiintymisissä käytetään yleensä esiintymispaidan 
lisäksi samanvärisiä housuja ja sukkia. King’s Kidseillä on myös oma kansallinen T-paita, 
jonka ryhmäläiset voivat ostaa, jos ryhmä ei halua suunnitella ja painattaa omaa esiinty-
mispaitaa.

 ➜ Musiikki-, äänentoisto- ja urheilutarvikkeiden roudaus

 ➜ Esiintymistilaisuuksien organisointi

 ➜ Lasten ja nuorten kannustaminen ja rohkaiseminen (Kaikkien mukana olevien aikuisten 
vastuulla!)

 ➜ Keittiövastuu, jos kokoontumisessa tarjoillaan esimerkiksi välipala

 ➜ Sielunhoito tarvittaessa

Kokoontumispaikan valinta

King’s Kids -paikallisryhmän kokoontumiset voidaan järjestää esimerkiksi seurakunnan omissa 
tiloissa tai paikallisella koululla. Tärkeää on, että kokoontumispaikassa olisi tarpeeksi tilaa toteut-
taa kokoontumisten käytännön osuus. Esimerkiksi urheilutuokioihin ja koreografioiden harjoit-
teluun tarvitaan riittävät tilat. Jos tila vuokrataan seurakunnan ulkopuolelta, on hyvä selvittää, 
kuuluvatko vuokrahintaan esimerkiksi välineet, siivous, kulkuluvat tai mahdolliset säilytystilat. 
Mahdolliset vuokrakulut tulee huomioida lapsityön budjetissa.

Ajankohta

Yleensä King’s Kids -paikallisryhmät kokoontuvat viikoittain tai joka toinen viikko kouluvuoden 
aikana. Kokoontumispäivän olisi hyvä olla jokin muu kuin sunnuntai, jotta ryhmäläiset pystyvät 
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osallistumaan oman seurakunnan jumalanpalvelukseen. Kesä- ja muista tauoista ryhmä päättää 
itse omat resurssinsa huomioiden.

Säännöllisten kokoontumisten lisäksi ryhmä voi kokoontua yhteen muulloinkin. Toiminnan 
tueksi voidaan järjestää elokuvailta, rukousilta, kokkaus- tai leivontapäivä tai askartelu- ja käsi-
työilta, jolloin esimerkiksi valmistetaan yhdessä tuotteita, joihin voi kiinnittää raamatunpaikan 
evankelioimishetkissä eteenpäin annettavaksi. Opetuslapseutuminen tapahtuu ihmissuhteiden 
kautta, jolloin yhdessä oleminen ja kokeminen on tärkeää.

Kokoontumiskerran rakenne

Säännöllisten kokoontumisten sisältöön kuuluu aina yhteinen ylistys, rukous, raamatunopetus 
sekä toiminnallinen osuus, joka on ryhmästä riippuen koreografiaa, urheilua tai mitä tahansa ryh-
mä haluaa tehdä yhdessä. Toiminnallisen osuuden ajaksi voi ryhmä myös jakautua ikä- tai toimin-
taryhmiin.

Kokoontumisen kesto voi olla esim. 1,5–2 tuntia tai pidempäänkin ryhmän tarpeesta riippuen. 
Etenkin pidemmissä kokoontumisissa on hyvä tarjota välipala tai pitää eväshetki.

Viikkotoiminnan tukena leirit, retket, esiintymiset ja aktiot

Säännöllisten kokoontumisten lisäksi King’s Kids -toimintaan kuuluu monenlaisia leirejä, 
retkiä, esiintymisiä ja aktioita. Ryhmä voi resurssiensa mukaan järjestää niitä itse tai osallis-
tua King’s Kidsien kansallisiin tapahtumiin. Eri vaihtoehtoja ovat:

 ➜ Paikalliset esiintymiset ja aktiot: Koska King’s Kids -työn näkynä on viedä evankeliumia 
eteenpäin, ryhmä voi sopia esiintymisiä ja vierailuja esimerkiksi vanhainkoteihin, koului-
hin, lastentapahtumiin tai järjestää vaikkapa oman paikallisen aktion omassa kaupungis-
saan.

 ➜ Perheleirit: Mukana koko perhe, eri ikäryhmät yhdessä ja erikseen, opetustuokioita, opi-
tun esittämistä, yhteistä kivaa, keskustelua ajankohtaisista aiheista yhdessä, leirin pää-
tös yhteiseen jumalanpalvelukseen.

 ➜ Harjoitusleirit: Leirin pääpaino on eri taitojen, kuten koreografian, draaman, lyhyteloku-
vien tai urheilun sekä tulevan toimintakauden ohjelmiston harjoittelulla. Ohjelmassa voi 
olla myös ylistystä, hiljentymistä, opetusta, rukousta ja monenlaista hauskaa toimintaa 
kaikenikäisille. Moni ryhmä järjestää harjoitusleirin syksyllä toimintakauden alussa.

 ➜ Retket: Yhdessä perheiden kanssa hiihtoretket, iltanuotiot, linturetket ym. osallistujien 
mielenkiinnon mukaan

 ➜ Valtakunnalliset King’s Kids tapahtumat: Ilonpäivät tammikuussa, staff-päivä nuorille ja 
aikuisille vastuunkantajille syyskuussa, leirit ja aktiot, joista saa lisätietoa sivustolta www.
kingskids.fi
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Riittävät resurssit

King’s Kids -toiminnan periaatteisiin kuuluu, että toiminta on kaikille avointa ja kaikilla on mah-
dollisuus osallistua siihen, joten osallistujilta ei yleensä ole peritty osallistumismaksua. Tämän 
vuoksi toiminnasta aiheutuvat kulut tulee huomioida seurakunnan lapsityön budjetissa. Ryhmä 
voi myös tehdä itse varainhankintaa esimerkiksi järjestämällä myyjäisiä ja pitämällä kahvituksia 
tai hankkimalla lahjoituksia paikallisista yrityksistä.

Toiminnalle kuluja aiheuttavat:
 ➜ Mahdolliset tilavuokrat

 ➜ Mahdolliset välinehankinnat: esimerkiksi kaiutin musiikin soittoa varten, jos seurakun-
nassa ei sellaista ole ennestään.

 ➜ King’s Kids -paikallisryhmien vuosimaksu King’s Kids Finland -kattojärjestölle

 ➜ Mahdolliset materiaalikulut esimerkiksi askartelua varten

 ➜ Esiintymispaidat ryhmäläisille: osallistujat maksavat itse tai seurakunta kustantaa ne 
osallistujille

 ➜ Tapauskohtaisesti seurakunta voi tukea ryhmän osallistumista aktioihin, leireille, valta-
kunnallisiin tapahtumiin ym. Muutoin ryhmäläiset maksavat osallistumismaksunsa itse 
tai ryhmä tekee varainhankintaa.

 ➜ Vakuutuksista aiheutuvat kulut

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

King’s Kidsien arvoihin kuuluu yhteistyön tekeminen eri taho-
jen kanssa. Näitä tahoja ovat toimintaan osallistuvien lasten 
vanhemmat ja muu perhe, seurakunnan muu lapsi-, nuoriso- 
ja perhetyö, muut King’s Kids –ryhmät, YWAM Finland, eri 
seurakunnat ja niiden lapsi- ja nuorisotyöstä vastaavat työn-

tekijät ja koulut.

Lisätietoja 
toiminnasta löytyy 

sivustolta 
www.kingskids.fi.
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6. Kipinää kouluyhteistyöhön
Yhteistyön rakentaminen ja ylläpitäminen koulujen kanssa on vaativaa ja erittäin palkitsevaa. Hy-
vin hoidetut suhteet avaavat ainutlaatuisen vaikutuskanavan lapsiin, nuoriin, opettajiin, vanhem-
piin, rehtoreihin ja kaupungin keskeisiin päättäjiin ja toimielimiin. Näkyvä ja vaikuttava seurakun-
ta on aina koulujen kanssa yhteistyötä tekevä seurakunta.

Miten kouluyhteistyö rakennetaan?

Yhteistyön käynnistäminen tai kehittäminen kannattaa aloittaa tilannekartoituksesta. Mitä on jo 
tehty ja miten? Jos kouluista löytyy uskovia opettajia, kannattaa varata aikaa heidän tapaamisel-
leen. Kartoituksen jälkeen on helpompi rakentaa paikkakuntakohtainen koulutyösuunnitelma. 
Huomioitavia kouluja ovat ala- ja yläkoulujen sekä lukioiden lisäksi ammatilliset koulut. Avuksi 
kannattaa pyytää alueellista koulupastoria tai konsultoida valtakunnallista Helluntaiseurakuntien 
Koulupalvelua. Hyvin rakennettu yhteistyö kannattaa esittää kirjattavaksi koulujen opetussuun-
nitelmaan. Tämä osaltaan vahvistaa tehokkaasti yhteistyön ”kaatamisyrityksiltä”. Yhteistyöstä on 
mahdollista laatia seurakunnan ja sivistystoimen välinen, molempia osapuolia sitova yhteistyöso-
pimus. On hyvä muistaa, että yhteistyö seurakunnan ja koulun välillä on lainsäädännön mukaista, 
suotavaa ja tarpeellista, kunhan sillä on selkeä pedagoginen tavoite.

Vieraile itse kouluissa tai kutsu muita

Päivänavauksen tai materiaalin lahjoittaminen on usein helpoin tapa luoda kontakti opettajiin ja 
vierailla ensimmäisen kerran koululla. Voit myös ”tilata” mukaasi kokeneemman koulutyönteki-
jän. Tarjoa kouluun ainoastaan luotettavia ja asiansa osaavia vieraita. Koulu ei ole evankelistojen 
tai taiteilijoiden harjoitteluareena. Tarjoukseen suhtaudutaan myönteisemmin, jos se tukee kou-
lun opetussuunnitelmaa. Fidan globaalikasvatusmateriaali on oiva työkalu aloittaa yhteistyösuhde 
uuden koulun kanssa.

Ota yhteys kouluun hyvissä ajoin – luokkavierailussa aineopettajaan ja koko koulua kosketta-
vassa vierailussa rehtoriin. Yhteistyön alussa on aina hyvä esittäytyä ensin rehtorille. Jos yhtey-
denotto on ensimmäinen pitkiin aikoihin, kannattaa ensimmäinen kontakti ottaa aina rehtoriin ja 
kysyä, voiko tällä asialla lähestyä aineopettajaa.

Vierailuissa on pidettävä kiinni siitä aihesisällöstä, josta on etukäteen sovittu. Ei ole viisas-
ta ujuttautua kouluun jollakin aiheella, joka sitten kuitataan muutamalla lauseella ja lopputunti 
käytetään evankelioimiseen. Tällaisessa tilanteessa opettaja tuntee itsensä petetyksi ja suhtautuu 
varmasti epäilevästi seuraaviin yhteydenottoihin. Muista, että luottamusta ei anneta – se on an-
saittava!
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Muista, että luottamusta ei 
anneta – se on ansaittava!

Vierailuaiheet nousevat koulun tarpeista

Vierailuaiheita mietittäessä on paras tapa lähteä liikkeelle kysymällä koulun ja opettajien tarpeita, 
ja pyrkiä vastaamaan niihin. Myöhemmin yhteistyö on hyvä rakentaa laajalle pohjalle. Perinteisten 
uskontotuntivierailujen rinnalle kannattaa ottaa rohkeasti myös muihin opetusaineisiin sopivia 
vierailuja. Luokkatilanteisiin sopivia vierailuaiheita ovat esimerkiksi helluntaiherätyksen ja -seu-
rakunnan esittely, lähetys- ja kehitysyhteistyö, kansainvälisyys, elämänhallinta, helluntaikaris-
maattisuus, kristillinen ihmisarvo, hengellinen musiikki, päihdevalistus ja kristillinen etiikka sekä 
arvot, some ja kasvatukselliset aiheet. Isommille oppilasryhmille voi tarjota konsertteja, draama- 
ja näytelmäesityksiä, valistusluentoja, videoesityksiä, näyttelyjä ja yhteistoimintatapahtumia. Yh-
teistyötä voi rakentaa myös päivänavauksien, seurakuntavierailujen ja vanhempainiltojen avulla.

Vinkkejä kouluyhteistyön rakentamiseen

Koulutyön on kiistatta seurakuntien tavoittavin työmuoto heti mediatyön jälkeen, sillä valtakun-
nallisesti Helluntaiseurakuntien Koulupalvelun kautta tavoitetaan vuosittain yli 50 000 oppilasta. 
Tätä määrää voidaan kuitenkin vielä lisätä, kun seurakunnat voivat entistä enemmän aktivoitua 
toimimaan oman paikkakuntansa ja alueensa koulujen hyväksi. Asiassa voi lähteä etenemään näin:

 ➜ Nosta lasten ja nuorten kohderyhmä seurakunnan rukousaiheeksi. Avaa siis suusi ja 
aloita määrätietoinen ja jatkuva rukous koulutyön puolesta ja innosta siihen muitakin 
mukaan.

 ➜ Tutustu maakuntasi koulupastoriin. Kutsu hänet vierailullesi kotiisi tai seurakuntaan. 
Tutustu häneen henkilönä, sekä siihen, millaisia aiheita hänellä on vierailuteemoiksi. 
Koulupastorit ovat ammattitaitoista väkeä, joilla on eri ikätasoille taitavasti suunniteltuja 
sisältöjä. Onkin tärkeää sisäistää, että kouluvierailu ei ole ’herätyskokouksen’ pitämistä 
lapsille, vaan pitkäkestoista suhdetoimintaa, jonka ensisijaisena tarkoituksena on saada 
kontakti paikkakunnan opettajiin ja sitä kautta lapsiin ja nuoriin. Varsinainen hengellinen 
”syventävä työ” lasten parissa tehdään sen jälkeen seurakunnan omissa tapahtumissa, 
kerhoissa ja leireillä. 

 ➜ Sovi koulupastorin kanssa vierailuteemasta sekä alustavasta aikataulusta ja ota sitten 
rohkeasti yhteyttä paikkakunnan sivistystoimenjohtajaan (tai rehtoriin tai koulunjohta-
jaan). Aloita kontaktien luominen mahdollisimman korkeasta virkaportaasta ja kerro 
seurakuntien tekemästä valtakunnallisesta ja pitkäkestoisesta koulutyöstä. Kerro, että 
seurakunta haluaa tukea kouluja ja opettajia haastavassa tehtävässä tarjoamalla mak-
suttomia teemavierailuja kristilliseltä arvopohjalta käsin. Tiedosta muuttunut yhteiskun-
nallinen tilanne – uskonnolliset teemat ovat herkkiä aiheita, joten toimi taidollisesti.
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 ➜ Mikäli aikaisempia kontakteja kouluille ei ole, on hyvä vierailla henkilökohtaisesti kou-
luilla, jonne aiotte mennä. Mieti, millainen koulu on kyseessä (iso yläkoulu vai pieni 
kyläkoulu) ja ajoita vierailusi koululle sen mukaisesti. Isoissa oppilaitoksissa rehtori voi 
olla tavattavissa melko hyvin pitkin päivää, mutta pienemmissä kouluissa vierailuaika on 
hyvä ajoittaa koulun päättymisen jälkeen tai pitkälle ruokavälitunnille. Mikäli et ensim-
mäisellä kerralla onnistu tapaamaan tavoittamaasi henkilöä, älä lannistu, vaan mene 
uudelleen. Toimi koulun hallintojärjestyksen mukaisesti eli sovi asioista aina rehtorin/
koulunjohtajan kanssa.

 ➜ Sovi vierailuajankohdasta ja huolehdi, että sinun, koulupastorin ja koulun kalenterit täs-
määvät. Sovi vierailulle tarkka aloitus- ja päättymisaika ja ole vierailuaikana hyvissä ajoin 
paikalla. Kunnioita koulun toivomuksia ja toimi koulujen ehdoilla.

 ➜ Hyödynnä koulutyössä erilaiset toimintaideat: aamunavaukset, koululaiskonsertit, op-
pilaiden tutustumiskäynti seurakuntaan, pääsiäis- ja jouluvaellukset, liikunta -ja ulkoilu-
tempaukset… Kysy lisävinkkejä koulupastorilta. Kun olette päässeet alkuun, jatkakaa 
säännöllistä koulutyötä ja ylläpidä hyviä suhteita! Ole määrätietoinen ja tee työtä kestä-
västi!

 ➜ Onnistunut kouluvierailu päättyy opettajien toivomukseen: ’tervetuloa ensi vuonna uu-
delleen.’

Lisätietoa ja tukea

Helluntaiseurakuntien Koulupalvelu on järjestäytynyt 
käytännössä paikalliseen, alueelliseen ja valtakun-
nalliseen tasoon. Valtakunnallista Koulupalvelua 
koordinoi Hyvä Sanoma ry Henna Oravan johdol-
la. Koulupalvelun ohjausryhmä tukee alueellisen ja 
paikallisen koulutyön kehittämistä muun muassa 
koulutuksen, materiaalin ja yhteisten projektien 
avulla sekä hoitaa valtakunnalliset viranomaisyhte-
ydet. Koulupalvelulla ja Fidalla on yhteinen globaa-
likasvatushanke. Fida tuottaa laadukasta materiaalia 
globaalikasvatuksesta Koulupalvelulle, jota koulupastorit 
sitten jalkauttavat seurakuntiin ja kouluille.

Lisätietoa 
www.hsry.fi/

koulupalvelu tai 
Helluntaiseurakuntien 

Koulupalvelun 
koordinaattorilta Henna 

Oravalta henna.
orava@hsry.fi.
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Case 1: Säännöllisyttä koulutyöhön Savon 
sydämessä

Lähtötilanteena esimerkissä oli koulutyölle avoin seurakunta, pastorit ja vanhimmat. Seurakunta 
oli aiemmin järjestänyt muun muassa tapahtumia koululaisille yhdessä kaupungin muiden seura-
kuntien kanssa. Seurakunnalla ei kuitenkaan ollut säännöllistä koulutyötä.

Henkilökohtaisen koulutyönäyn saaminen ja siitä kertominen muille

Alkuvuonna 2017 Savossa järjestettiin koko maakunnan yhteiset Innostu ja Innosta -koulu-
tuspäivät, joilta syttyi kipinä koulutyön aloittamiseen: Miitä juuri minä voisin tehdä? Kou-
lutuspäivillä olleiden seurakuntalaisten, pastorin ja vanhimpien kanssa keskusteltiin koulu-
työstä ja sen aloittamisesta.

Koulutyötiimin kokoaminen

Keväällä alettiin kokoamaan koulutyöstä kiinnostuneita tiimiin ja pidettiin suunnittelupa-
laveri myös Savon helluntaiseurakuntien lapsi-, nuoriso- ja koulutyön kehittäjäksi nimetyn 
työntekijän kanssa. Mukana tiimissä oli nuorisopastori ja muutamia vapaaehtoisia.

Tutustuminen koulutyöhön

Keväällä tiimi oli Savon koulutyön kehittäjän mukana muutamalla koululla oppitunneilla. 
Näin koko tiimi näki ja koki ensimmäistä kertaa, mitä koulutyö voi käytännössä olla, ja mil-
laisen oppitunnin helluntaiseurakunnan vierailija voi koulussa pitää.

Seurakunnan koulupalvelun suunnittelu

Kesällä ja syksyllä tiimi alkoi luoda koulupalvelutarjotinta siitä, millaisia oppitunteja tai vie-
railuaiheita he voivat tarjota kouluille. Yhdessä päätettiin tarjota muutamaa erilaista oppi-
tuntikokonaisuutta sekä järjestää joulukuussa seurakunnalla jouluvaellus nimeltä Aikamat-
ka ensimmäiseen jouluun. Tiimi alkoi valmistella näiden vierailujen sisältöjä.

Yhteydenotto kouluille
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Syksyllä tiimi otti ensin sähköpostitse yhteyttä kouluille ja kertoi seurakuntansa tarjoamas-
ta kouluyhteistyöstä. Sen jälkeen sovittiin tapaaminen, jolloin rehtorin ja opettajien kanssa 
käytiin keskustelemassa henkikökohtaisesti. Tapaamisilla sovittiin ensimmäiset tuntivierai-
lut, aamunavaukset ja varaukset jouluvaellukseen.

Jatkosuunnitelma

Ensimmäisten oppituntien ja jouluvaelluksen jälkeen tiimissä pohdittiin, miten seuraavan 
koulun voisi tavoittaa yhteistyön piiriin. Jouluvaelluksella luokkansa kanssa käynyt opettaja 
kutsui tiimin luokkaansa vierailulle pitämään helluntaiseurakunnan esittelytuntia.

Toinen vuosi

Seuraavana syksynä tiimin tavoitteena oli pitää yllä edellisenä vuonna saadut koulukon-
taktit, suunnitella uusia tuntisisältöjä ja sopia uusia oppitunteja ja aamunavauksia. Hyvien 
kokemusten rohkaisemana päätettiin myös järjestää jouluvaellus toistamiseen. Jouluvaellus 
tavoitti yhä uusia kouluja ja opettajia, joista eräältä uudelta yhteistyökoululta saatiin jälleen 
vierailupyyntö kouluun oppitunnille.

Nykytilanne: koulutyön kehittäminen

Nykyään tiimin tavoitteena on pitää yllä koulutyönäkyä seurakunnassaan ja pyrkiä teke-
mään säännöllisesti kouluyhteistyötä. Erityisen tärkeää on ylläpitää jo saavutettuja kontak-
teja ja laajentaa tarjontaa uusille kouluille tai tarjoamalla uusia oppituntisisältöjä tai aamu-
navauksia. Kouluyhteistyötä voi kehittää jatkuvasti eteenpäin, joten paikoilleen ei kannata 
jämähtää!

Mikkelin Helluntaiseurakunta, Noora Suvorova, vapaaehtoinen seurakuntalainen
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Case 2: Luottamuksen rakentaminen kouluihin

”Menin tapaamaan ensimmäistä kertaa uudella paikkakunnalla yläkoulun rehtoria, sillä 
ajatuksenani oli aloitella kauan aikaa pysähdyksissä ollutta kouluyhteistyötä sekä solmia 
kontakteja. Esittelin itseni ja kerroin lyhyesti ajatukseni sekä ojensin hänelle pienen lah-
jan seurakuntamme tervehdyksenä. Rehtori huokaisi syvään ja heitti kirjekuoressa antama-
ni joululehden tympääntyneen oloisesti työpöydälleen. Aavistin hänen elekielestään, että 
nyt liikutaan veitsenterällä, jossa seuraavat 30 sekuntia olisivat ratkaisevan tärkeitä. Avasin 
keskustelun toteamalla, että teillä taitaa olla huonoja kokemuksia seurakuntamme järjes-
tämistä vierailuista. Rehellisyyteni ja tilannetajuni pelasti, sillä rehtori sai purkaa lähes 20 
vuotta aikaisemmin sulkeutuneiden ovien syyn – ’taitamattoman vaahtoamisen’. Pahoittelin 
ja vakuutin, että nykyään toimitaan toisin. Voitin rehtorin luottamuksen ja ovet koululle 
aukesivat. Siitä lähtien vierailin tuolla koululla säännöllisesti muun muassa aamunavausten 
merkeissä.
Eräänä aamuna koin hätkähdyttävän tapaamisen naulakolla. Eräs opettaja pysäytti minut ja 
totesi: ’haluaisin olla samanlainen kuin sinä, sillä sinulla on selkärankaa ja jotain, jota minul-
ta puuttuu’. Muutamia vuosia myöhemmin istuin samaisen yläkoulun ruokasalissa hellun-
taiseurakuntien maakunnallisen koulupastorin kanssa lounaalla, kun naulakolla tapaamani 
opettaja istuutui pöytäämme ja kertoi häpeilemättä kaikkien muiden opettajien kuullen us-
koontulostaan. Muutos oli tapahtunut ja ’elämän selkäranka’ löytynyt.
Koulutyö on yksi seurakunnan loistava mahdollisuus tavoittaa lapsia, nuoria ja opettajia. 
Mutta miten päästä siinä alkuun? Jos pohdit koulutyön aloittamista, olet onnellinen, sillä 
Jumala on jo aloittanut työn sinussa!

Veli-Matti Köykkä
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7. Loistavat lastentapahtumat
Lastentapahtumien, kuten Kids’ Action Night- tai Mix-tapahtumien kautta voidaan paikkakun-
nalla saavuttaa paljon myös seurakuntaan kuulumattomien kotien lapsia. Toiminnan tavoitteena 
on tarjota lapsille ja lapsiperheille toiminnallinen ja mukaansatempaava tapahtuma, jossa he kuu-
levat Jeesuksesta ja hänen rakkaudestaan jokaista ihmistä kohtaan. Lasten ja perheiden tavoitta-
misen lisäksi tapahtumat tarjoavat mahdollisuuden palvella ja kasvaa palvelutehtävissään monille 
seurakuntalaisille, erityisesti nuorille.

Lastentapahtumien järjestämisen taustanäkynä on saada jokaiseen Suomen kaupunkiin tai ky-
lään toiminnallisia lastentapahtumia, joissa lapset voivat viihtymisen ohella innostua Jeesuksesta 
ja uskosta häneen. Tämä voidaan toteuttaa siten, että lapsilla on hauskaa, evankeliumi tulee sel-
västi esille ja aikuiset, nuoret ja varhaisnuoret palvelevat lahjojensa mukaan.

Kun lastentapahtumia aletaan suunnitella ja toteuttaa, kannattaa edetä tässä järjestykses-
sä:

 ➜ Rukoile.

 ➜ Hanki seurakunnan tuki ja kerro työntekijöille, vanhimmistolle ja seurakuntalaisille toi-
minnan periaatteista ja mahdollisuuksista. Innosta heitä mukaan löytämään oma palve-
lutehtävänsä kokonaisuuden onnistumiseksi.

 ➜ Jaa näkyä ja kerää innostuneita vastuunkantajia mukaan.

 ➜ Vierailkaa paikkakunnalla, jossa toiminnallisia iltoja tai tapahtumia järjestetään.

 ➜ Miettikää sopivaa paikkaa lastentapahtuman järjestämiselle. Edetkää rukoillen.

 ➜ Kartoittakaa resursseja (kuinka isoa toimintaa ja kuinka usein, minkälaista tarjontaa ja 
ohjelmaa, jne.).

 ➜ Jakakaa vastuutehtävät.

 ➜ Aloittakaa rohkeasti.

 ➜ Olkaa luovia, innovatiivisia ja sinnikkäitä. Voi mennä aikaa ennen kuin tieto uudesta toi-
minnasta leviää lapsiperheiden parissa.

 ➜ Kartoittakaa myös paikkakunnan muita toimijoita yhteyden ja yhteistyön rakentamiseksi 
(esim. paikkakunnan koulujen ja rehtoreiden kanssa).

 ➜ Käytä aikaa tiimin keräämiseen ja panosta siihen.

 ➜ Ota mukaan lapsiperheitä.

 ➜ Perusta palveleminen lahjoihin, intoon ja paloon.

 ➜ Innosta kaikenikäisiä seurakuntalaisia mukaan. Tehtäviä on monenlaisia, joten kaikille 
löytyy jotakin.

 ➜ Panosta tiimihenkeen, yhdessä tekemiseen ja innostavaan ilmapiiriin.

 ➜ Järjestä myös esirukoustiimi.
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Lastentapahtuman vastuutehtävät ja resurssit

Lastentapahtuman onnistumiseksi kannattaa nimetä hyvissä ajoin etukäteen vastuuhenkilöt eri 
osa-alueisiin:

 ➜ Järjestyksenvalvonta

 ➜ Ensiapuvastaavat

 ➜ Siivous ja järjestely

 ➜ Keittiön ja tarjoilujen järjestäminen

 ➜ Musiikki ja laulu

 ➜ Näytelmät ja opetus

 ➜ Juonto ja puheenvuorot

 ➜ Toimintapisteet (askartelut, toiminnat, kasvomaalaus, pomppulinna, ym.)

 ➜ Mainonta, tiedotus ja vapaaehtoistyöntekijöiden rekrytointi

Lisäksi kannattaa etukäteen kartoittaa, kuinka paljon tapahtumaan on käytettävissä resursseja:
 ➜ Tilavuokra ja mahdollinen ohjelmavuokra (vieraileva artisti tai puhuja, pomppulinna ym.)

 ➜ Tarjoilu- ja palkintokustannukset

 ➜ Toimintapisteet, liikuntavälineet, soittimet, äänentoisto ja opetusmateriaalit

 ➜ Henkilöresurssit riippuen pisteiden ja lasten määrästä riiippuen (myös ensiapuvastaa-
va)

Kokoontumispaikka

Kun lastentapahtumalle valitaan kokoontumispaikkaa, kannattaa miet-
tiä toiminnan tavoitetta ja kokonaisuutta. Jos päätarkoituksena on 

tavoittaa mahdollisimman paljon paikkakunnan lapsia ja lapsiper-
heitä, niin koulut, urheiluhallit tai muut vastaavat julkiset tilat 

ovat parhaimpia, koska kynnys tulla mukaan on paljon mata-
lampi kuin jos tapahtuma järjestettäisiin seurakunnalla. Iltojen 
järjestäminen koulussa mahdollistaa luonnollisesti tutustumi-
sen koulun rehtoriin ja opettajiin. Kouluja ja muita vastaavia 
tiloja käytettäessä on selvitettävä tilojen hakuprosessi, vuokra, 

käyttöoikeudet, vastuut sekä mahdolliset vahingonkorvausjär-
jestelyt.
Toisaalta tavaroiden roudaamisen ja valmistelujen osalta saate-

taan päästä helpommalla, jos lastentapahtuma on tilojen koon puoles-
ta mahdollista järjestää seurakunnassa. Samalla seurakuntarakennus tulee 

tutuksi myös seurakunnan ulkopuolisille lapsille ja perheille.

Muista laatia 
paikkakohtainen 

turvallisuus-
suunnitelma 

sekä tarvittaessa 
tapahtumailmoitus 

viranomaisille.
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Ajankohta

Sopiva ajankohta vaikuttaa oleellisesti lasten ja perheiden tavoittamiseen. Siksi kannattaa pohtia 
tarkasti, mikä on järjestäjätiimin ja paikkakunnan muun toiminnan kannalta paras ajankohta vii-
kosta ja vuorokaudesta lastentapahtuman järjestämiseen (arkena tai viikonloppuna).

Päättäkää yhdessä tiimin kanssa, kuinka usein voitte järjestää tapahtumia ja millä kapasiteetil-
la. Ottakaa huomioon jo alusta alkaen resurssinne ja tiimin jaksaminen. Toiminnan säännöllisyys 
on ehdotonta lasten pitkäjänteisessä tavoittamisessa.

Lastentapahtuman rakenne

Järjestäjätiimin kannattaa miettiä oman paikkakunnan ja seurakun-
nan kannalta sopiva toiminnan rakenne paikallisten tarpeiden ja 
suunnitelmien pohjalta. Kids’ Action Night -toiminnassa on 
tarkemmin määritelty rakenne, Mix-illoissa tai vastaavissa 
puolestaan vapaampi. Mikä olisi hyvä pituus opetukselle, mu-
siikille ja muulle ohjelmalle sekä alussa että lopussa? Kuinka 
paljon aikaa jätetään toimintapisteille ja muille aktiviteeteille? 
Tukea ja apua suunnitteluun voi pyytää niiltä toimijoilta, joil-
la on enemmän kokemusta lastentapahtumien järjestämisestä 
ja sopivien toimintamallien rakentamisesta. Esimerkiksi Kids’ 
Action Night -tapahtumat koostuvat hengellisestä osuudesta 
(rukous, musiikki, opetus ja näytelmät), toiminnallisesta osuudesta 
(toimintapisteet, tarjoilu ja nyyttärit) ja yhteisöllisestä osuudesta (kisat, 
palkinnot ja siunaaminen).

Lisätietoja 
www.kidsactionnight.fi
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Case 1: Kids’ Action Night -tapahtumaan on helppo 
tulla
(Lähde: Noste-lehti 4/2017)

Liipolassa, yhdessä Lahden lähiöalueista, sijaitsee monitoimitalo Onni. Sen tiloissa toimivat 
päiväkoti, koulu ja kunnan nuorisotoiminnot. Kolmesta neljään kertaan syksyisin ja keväi-
sin Onni täyttyy koulun 1–4-luokkalaisista: on perjantai ja alkamassa odotettu Kids’ Action 
Night -tapahtuma. Toiminta on tärkeää seurakunnan ulospäin suuntautuvaa työtä, sillä il-
toihin osallistuvien lasten perheet eivät osallistu muulloin seurakunnan toimintaan. Joukos-
sa on myös maahanmuuttaja- ja haastavista perhetaustoista tulevia lapsia.
Kids’ Action Night -tapahtuma alkaa puoli tuntia kestävällä hengellisellä ohjelmalla, joka 
sisältää opetusta ja Jippii-lauluja. Ohjelman jälkeen on tarjolla voileipää, mehua ja pikku-
makeaa. Toimintapisteet, kuten pelit, taitopisteet, askartelu ja Taivaspiste, ovat illan odote-
tuimpia ohjelmanumeroita. Taivaspisteellä voi tavata tuttuja ohjaajia sekä jutella ja rukoilla 
heidän kanssaan. Erään illan aloitushetkessä koulutyöntekijämme oli kertonut pääsiäisen 
tapahtumista. Yksi maahanmuuttajatyttö oli kuunnellut tarkkaavaisesti ja myöhemmin Tai-
vaspisteellä halunnut pyytää Jeesusta elämäänsä.
Kids’ Action Night -tapahtumien lisäksi seurakuntamme järjestää kesäisin leiripäivän seura-
kunnan leirikeskuksessa Kotirannassa, jonne järjestetään edestakainen kuljetus Liipolasta. 
Lasten tyytyväisyyttä Kids’ Action Night -tapahtumiin kuvaa usein toistuva kysymys: ”Mik-
sei Kids’ Action -iltoja ole useammin?”

Päijät-Häme: Lahti, Saara Pykäläinen, Kids’ Action -iltojen vastaava ohjaaja
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Case 2: Mix-iltaan osallistutaan vauvasta vaariin

Seurakunnan tiloissa järjestettävä Mix-ilta on toiminut Kiuruvedellä noin kymmenen vuot-
ta. Ensimmäisen toimintavuoden lapset ovat jo kasvaneet pois työn parista, mutta joka 
vuosi mukaan on tullut uusia lapsia. Tapahtuma järjestetään seitsemän kertaa vuodessa, ja 
työmuotona se on todettu toimivammaksi kuin esimerkiksi viikoittain kokoontuvat kerhot.
Erityistä Kiuruveden Mixeissä on se, että illan aikana tavoitetaan ihmisiä todella laajalla 
ikäjakaumalla. Varsinainen Mix-ilta on suunnattu 6–13-vuotiaille, mutta iltoihin osallistuu 
nuorempiakin lapsia vanhempiensa kanssa. Ilta jatkuu varsinaisen Mixin jälkeen nuortenil-
tana, joka on suunnattu yli 13-vuotiaille. Parasta Mix-illoissa onkin laaja tavoittavuus – ja 
samalla seurakuntamme, sen ihmiset ja rakennus tulevat tutuiksi.
Mix-ilta alkaa laululla, rukouksella ja raamatunopetuksella. Hyvin usein meillä on pieni näy-
telmä. Tämän jälkeen siirrytään noin tunniksi nyyttäreiden ja toimintojen pariin. Tehtävä-
radalla on monia vaihtuvia toimintoja palapelin kokoamisesta ampumahiihtoon. Lopuksi 
kokoonnumme vielä palkintojenjakoon, laulamaan tai kisaamaan ja iltarukoukseen.
Erään kerran Mix-ilta sattui samaan aikaan kaupungin joulunavauksen kanssa. Olin varma, 
että meille tulisi hiljainen ilta. Sinä iltana kuitenkin lapsia tuli enemmän kuin koskaan en-
nen. Jeesus oli voittanut joulupukin ja ilotulituksen!

Pohjois-Savo: Kiuruvesi, Katja Hyvönen, Mix-vastaava
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Case 3: Supermixit Jyvässeutua valtaamassa

Supermix-lastentapahtumia järjestetään Jyväskylän eri kaupunginosissa Kuokkalassa, Palo-
kassa ja Keljonkankaalla sekä Muuramen kunnassa. Lisäksi seurakunnan tiloissa kaupungin 
keskustassa pidetään lyhyemmällä ohjelmalla K7-ilta ja kesäisin Palokassa Supermix-kesä-
leiri. Tapahtumien järjestämisen tiheys vaihtelee lukuvuodessa neljästä seitsemään riippuen 
eri alueiden tiimeistä.
Supermix-tapahtumat on suunnattu alakouluikäisille ja erityisesti niille, jotka eivät tavalli-
sesti löytäisi tietään seurakuntaan. Ilta alkaa musiikilla, hengellisellä opetuksella ja näytel-
mällä tai sketsillä. Nyyttäreiden tai tiimin valmistaman välipalan jälkeen siirrytään toimin-
tapisteille, joista suosituimpia ovat tarkkuusammunta Nerf-pyssyillä, sähly, temppuradat ja 
karkkibingo. Yhteinen lopetus sisältää palkintojenjakoa, musiikkia, arvontaa ja lasten siu-
naamisen kotimatkalle.
Supermixit ovat varmasti yksi tehokkaimmista tavoista välittää evankeliumia niille lapsille 
ja perheille, jotka eivät muutoin ole seurakunnan toiminnassa mukana. Samalla tarjoamme 
tilan, jossa koululaiset voivat viettää turvallisesti lauantai-iltapäivää hauskan tekemisen pa-
rissa. Paikalla on luotettavia aikuisia, joille lapsi voi halutessaan kertoa elämän iloja ja suruja. 
Uskon myös, että Supermixien kautta Jumalan valtakunta saa vallata alaa Jyväskylässä tuo-
den mukanaan siunauksen alueen asukkaille.

Keski-Suomi: Jyväskylä, Hannamari Ahvenus, lapsityön pastori
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8. Leirimuistot syöpyvät 
sydämeen
Leirit ovat monelle lapselle ja nuorelle vuoden kohokohtia. Leirimuistot saattavat kantaa aikuisuu-
teen, jopa ikuisuuteen, asti. Keskeistä leirien järjestämisessä on näky lasten ja nuorten saavuttami-
sesta sekä siitä, että saadaan aikaan merkittävä vaikutus lasten ja nuorten hengellisessä elämässä.

Näky leiritoiminnasta omalla paikkakunnalla antaa työlle oikean motiivin ja kestävyyden. Näyn 
kautta lasten ajankohtaisiin tarpeisiin kyetään vastaamaan paremmin. Tavoitteena on myös lasten 
ystävyyssuhteiden syntyminen ja vahvistaminen sekä yksinäisyyden vähentäminen.

Leirityön periaatteet

Leirien järjestämisen periaatteita ovat:

 ➜ lapsen tarpeiden kokonaisvaltainen huomiointi (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja 
hengellinen)

 ➜ leirin toiminta ja luonne vastaavat leiriläisten ikätasoa

 ➜ leirin käytännöllisinä periaatteina: rakkaus, rajat, turvallisuus, ilo ja monipuolisuus

 ➜ Jokaisen leirillä työskentelevän tulee tietää ja sisäistää leirien järjestämisen motiivit.

 ➜ Raamatullisten arvojen käytäntöön soveltaminen (leirillä ei esimerkiksi sallita minkään-
laista väkivaltaa, ei korosteta kilpailuja, tasavertaisuus, positiivisuus jne.)

Leiritoiminnan aloitus

Leirin etukäteisvalmistelu vaatii aikaa ja yhteistyötä. Aloituspalaveri kannattaa järjestää jo noin 
6–9 kuukautta ennen leiriä.

Leiritoiminnan voi aloittaa pienimuotoisena, esimerkiksi päiväleirinä (leiri, jossa lapset ovat 
6–8 h leirillä ja menevät kotiin yöksi, esim. 3–5 vrk ajan) tai muutaman lapsen kanssa pidettävänä 
parin yön telttaleirinä.

Ennen oman leirin järjestämistä voi olla hyvä käydä vierailulla, tutustumiskäynnillä tai osallis-
tua vastuutehtäviin lähiseudun tai naapuriseurakunnan järjestämällä leirillä. Samalla voi kysellä 
hyväksi havaittuja vinkkejä kokeneemmilta.

Leirityön tukitiimi ja vastuutehtävät

Leirityö on kokonaisuudessaan tiimityötä, sillä leiriä ei voi toteuttaa yksin. Hyvä tiimi valmistelee, 
suunnittelee ja valtuuttaa yhdessä.
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Leirin järjestämiseen tarvitaan monenlaisia vastuuhenkilöitä ja -tiimejä eri tehtäviin: leirinjoh-
taja, apulaisjohtaja, leirisihteeri/kirjuri, isosten ryhmänjohtaja, isoset, pikkuisoset, leiriemäntä, 
keittiöväki ja leivontatiimi, yövartijat, kiinteistö/kenttävastaava, musiikki, raamatunopetus, esiru-
koustiimi, leikitys-/urheilutoiminta, askartelu, hankinnat ja taloudellinen tuki, siivous, pillipomo, 
saunamajuri, rakennustiimi leirillä mahdollisesti tarvittavien välineiden ja varusteiden rakenta-
miseen jne.

Leirit antavat hyvän mahdollisuuden seurakunnan sisällä ”varusta ja valtuuta” -toiminnan har-
joittamiseen, opetuslapseuttamiseen ja käytännön palveluun.

Leiripaikka ja ajankohta

Hyvä leiripaikka mahdollistaa monipuolisen, turvallisen ja toimivan leirielämän. Leiripaikkaa va-
litessa on huomioitava leirin teema ja ajankohta (retkeily, laskettelu, ratsastus, fifteen, kesä, talvi), 
maasto, keittiö ja ruokailumahdollisuus, uinti, peseytymistilat, sauna, vessat, leikit, pelit, majoi-
tus, etäisyys ja kuljetusmahdollisuudet sekä leiripaikan hinta.

Leirin järjestämisen ajankohta tulee olla leirin profiiliin sopiva. Ajankohta kannattaa valita si-
ten, että se mahdollistaa lasten ja ohjaajien sekä isosten osallistumisen leirille (loma-ajat ja viikon-
loput) Leirin keston tulee olla ajankohtaan ja leiriläisten ikätasoon sopiva.

Leirin rakenne

Leirillä tulee olla etukäteen suunniteltu ja huolella valmistettu päiväohjelma, jonka avulla 
toimintaa ohjataan ja huolehditaan ohjelman monipuolisuudesta. Hyvin laadittu ohjelma:

 ➜ Tuo selkeyden, turvallisuuden, työrauhan ja auttaa leirin johtamisessa.

 ➜ Huomioi säännöllisen ruokailun ja levon sekä monipuolisen toiminnan.

 ➜ Sisältää tehtävien ja vastuunjaon niin, että jokainen tietää, mistä ja milloin on vastuussa.

 ➜ Joustava ohjelma, joka on muunneltavissa tilanteen mukaan (mahdollisuus yllätyksiin, 
vierailijoihin tai vierailuihin)

 ➜ Lasten vanhemmat voivat halutessaan osallistua leirikirkkoon, iltanuotioille tai päiväoh-
jelmaan.

Leirin resurssit

Leirin järjestämiseen tarvittavia resursseja ovat esimerkiksi:

 ➜ Budjetti, jossa kartoitetaan menot ja tulot.

 ➜ Suurimmat menot ovat: vuokra, ruoka, kioskin sisäänostot, mahdolliset vierailijan kulu-
korvaukset, materiaalihankinnat, ilmoitus- ja mainostuskulut.
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 ➜ Tulot: leirimaksu (kohtuullinen, mahdollisuus huomioida perheiden taloudellinen tilan-
ne), lahjoitukset, sponsorit.

 ➜ Mietittävä, miten mahdollinen ali-/ylijäämä käytetään tai katetaan.

 ➜ Leirille tarvitaan erilaisia välineitä: äänentoisto, urheilu- ja pelivälineet, askartelu, ensia-
pu, soittimet, opetusmateriaali, leirin perustarvikkeet (esimerkiksi teippiä, köyttä, karton-
kia, sketsivaatteet, saha, lautaa jne. Huomioitava turvallisuus laitteiden säilyttämisessä!)

Leirien opetuspaketteja ladattavissa 
ilmaiseksi: www.ikopisto.fi/nuorisotoiminnot

Vinkkejä leirin suunnitteluun

Tukea, neuvoja ja ideoita leirin suunnitteluun voi löytää esimerkiksi seuraavilta tahoilta:

 ➜ Maakunnallista apua ja tukea voi pyytää omalta lapsityön maakunnalliselta yhdyshenki-
löltä (nimilista osoitteessa www.ikopisto.fi/nuorisotoiminnot)

 ➜ Opetuspaketteja leiriopetukseen ladattavissa osoitteessa www.ikopisto.fi/materiaali-
pankki

 ➜ Kirjastosta ja netistä on saatavana runsaasti leirin ohjausta ja opetusta koskevaa materi-
aalia, leikkejä, sketsejä jne.

 ➜ Leirin jälkeen: leirimuistelot ja leiriläisten osoitteisiin kutsukirjeet esimerkiksi lastenta-
pahtumaan ja kerhoihin (huom. lupa henkilötietojen käyttämisestä lapsityöstä tiedotta-
miseen myös leirin jälkeen on kysyttävä vanhemmilta erikseen, ks. Suomen helluntai-
seurakuntien lapsi- ja nuorisotyön turvaohjeiston asiakirjamallit ja lomakkeet).
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Case 1: Leiriopetus tukee seurakuntaa ja perhettä
(Lähde: Noste-lehti 1/2017)

”Meillä järjestetään leirejä kesällä, syksyllä ja talvella. Leirit ovat todella suosittuja, 
viime syysleirikin täyttyi kahdeksassa minuutissa ilmoittautumisen auettua! Leirit pi-
detään Tampereen Saalemin kanssa yhteisesti omistamassamme leirikeskuksessa Päl-
käneellä, jonne Helsingistä tulee matkaa noin 150 kilometriä. Järjestämme leiriläisille 
bussikuljetuksen, joten matka ei ole ongelma. Talvileiri kestää neljä päivää koulujen 
talvilomaviikolla ja mukaan mahtuu noin 60 osallistujaa.
Leirillä on yleensä kaksi raamista päivässä aamupäiväpainotteisesti, erilaisia puuhapa-
joja ja pientä seikkailua. Talvileiriin kuuluu oleellisesti hiihto, luistelu ja mäenlasku. Jos 
sää on kovin oikukas, hyvä b-suunnitelma on järjestää erilaisia rukouspisteitä sisälle. 
Siellä voi vaikkapa piirtää tai maalata oman rukous- tai kiitosaiheensa tai kirjoittaa 
Jumalalle kirjeen.
Todellinen löytömme on tämä: Leiriteemat tukevat koko seurakunnan yhteistä ope-
tusteemaa. Esimerkiksi viime kerralla aiheenamme olivat Jumalan nimet. Opetukset 
ovat yhdessä ideoituja sen mukaan, mikä kulloinkin tuntuu olevan pinnalla. Kun lap-
sille ja aikuisille opetetaan samoista aiheista, perheet voivat yhdessä keskustella niistä 
lisää kotona. Näin tuetaan sekä seurakuntaa että perhettä.

Etelä-Suomi: Helsingin Saalem, Katri Salmela, lapsityön johtaja
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Case 2: Siskonpedit seurakunnalla

Talvileirien osalta on ollut haasteellista löytää hyvää leiripaikkaa, sillä lähialueiden leirikes-
kuksia vuokrataan vain kesäkaudella. Niinpä olemme jo usean vuoden ajan järjestäneet tal-
vileirit viikonloppuleireinä seurakuntamme tiloissa. Patjat vain lattialle siskonpetiin ja tytöt 
ja pojat eri huoneisiin. Se on lasten mielestä hurjan jännää!
Joskus seurakuntatilojen yökäyttö saattaa kaatua vakuutusehtoihin. Jos rakennusta ei ole 
merkitty asuinkäyttöön, yöpyminen tiloissa voi olla kiellettyä. Meidän seurakuntarakennuk-
seemme kuitenkin kuuluu talonmiehen huoneisto, joten tällainen leiriratkaisu on mahdol-
linen.
Viikonloppuleiri seurakunnalla on loistava ratkaisu sekä lasten että aikuisten kannalta. Seu-
rakunnan ulkopuolisille perheille se madaltaa kynnystä tulla mukaan muuhunkin toimin-
taan. Seurakuntalaisille se puolestaan on yhteyttä luova kokemus, ja järjestelyissä pääsee 
helpolla, kun kaikki lapsityötavarat ovat valmiina kaapeissa.

Keski-Suomi: Suolahden Kotikirkko, Anna Anttonen, lapsityön vastaava
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Case 3: Ylivoimainen leiri-idea Ylistarosta

Eräänä kesänä Ylistaron helluntaiseurakunnassa oltiin umpikujassa: lastenleirin järjestämi-
nen näytti mahdottomalta. Kahdeksankymmenen jäsenen seurakunnasta ei löytynyt teki-
jöitä ja voimavaroja kaikkeen siihen, mitä leirin järjestäminen vaatisi. Oli keksittävä jotain 
uutta.
Silloin syttyi idea perheleirin järjestämisestä. Jokaisella alaikäisellä olisi oltava oma huoltaja 
mukana, mikä vähentäisi ohjaajien, yövalvonnan ja vastuun tarvetta. Samalla perheiden yh-
teinen aika lisääntyisi ja pientenkin lasten kanssa voisi osallistua leirille.

Jokaiselle jotakin

Leirillä järjestetään lasten raamattutuntien aikana aikuisille omaa opetusta. Lisäksi on pe-
rinteistä leiripuuhaa, kuten iltanuotioita, pelejä ja kisoja, leiriolympialaisia, uimista ja sau-
nomista. Joka vuosi keksitään myös jokin erityinen toiminnallinen osio, josta perheelle jää 
leirimuisto. Se voi olla kangasväreillä maalattu keittiöpyyhe, betonista valettu kynttilänjalka 
tai perheen yhteinen unelmakartta tai sukupuu. Leiri päättyy yhteiseen perhejumalanpalve-
lukseen ja ehtoollishetkeen.
Nyt perheleiriä on järjestetty jo useita vuosia. Vuosien varrella toimintamalli on hioutunut 
yhä onnistuneemmaksi. Leirille tullaan lähiseuduilta yli paikkakunta- ja sukupolvirajojen. 
Osallistujat ovat paitsi ydinperheitä, myös yksinhuoltajia, isovanhempia, tätejä ja enoja su-
kulaislapsineen tai kummilapsineen.
– Osallistujia on 60–100 ja lisäksi päiväkävijät. Mukaan kerätään lasteittain lapsia, leirinjoh-
taja Heidi Saukko iloitsee.

Lehmän hermoja ja rukousvastauksia

Alkuvuosina opittiin kantapään kautta. Kun päävastuuhenkilöt huolehtivat samanaikaisesti 
lasten opetuksesta, ruokahuollosta ja siivouksesta, oli selvää, että leirin jälkeen oltiin ihan 
piipussa. Lisäksi aikuisten opetus keskittyi liikaa parisuhdeaiheisiin, jolloin osa osallistujista 
tunsi itsensä ulkopuolisiksi.
Tätä nykyä leiri järjestetään Evijärven helluntaiseurakunnan leirikeskuksessa noin sadan ki-
lometrin päässä Ylistarosta. Leiri kestää perjantaista sunnuntaihin ja osallistujat yöpyvät 
leirikeskuksen mökeissä tai omissa asuntoautoissaan, -vaunuissaan tai teltoissaan. Lasten 
ohjelmasta opetuksineen, musiikkeineen ja äksöneineen aina kajakkimelonnasta benjitram-
poliiniin huolehtii innostuneiden nuorten miesten porukka nimeltä Leiricrew. Heidän löy-
tämisensä oli suuri rukousvastaus. Ryhmää voi tilata myös muille leireille.
Aikuisten opetus puolestaan keskittyy aiempaa monipuolisemmin eri teemoihin. Opetuk-
sesta vastaavat vuosittain vaihtuvat puhujavieraat. Puhujavieraina on nähty esimerkiksi 
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kuubalaiset Osmany ja Leydi de Cruz, jotka tekevät lähetystyötä Espanjassa.
– Joskus leirin järjestämisessä vaaditaan edelleen lehmän hermoja. Aikataulut eivät aina 
pidä tai puhujavieraita on haastavaa löytää. Toisinaan taas kaikki aivan kuin putoaa valmiina 
syliin, Heidi Saukko kuvaa.

Yhteyttä ja kylätunnelmaa

Parasta kaikessa on osallistujilta saadun palautteen mukaan yhteys. Leirillä vallitsee kuin 
vanhan ajan kylämeininki, jossa jokaisesta pidetään huolta. Sekin kertoo paljon, että samat 
perheet palaavat leirille vuosi toisensa jälkeen – sieltä ei malteta jäädä pois. Samassa elä-
mäntilanteessa olevat saavat vertaistukea toisiltaan ja aikuisille jää kaivattua vapaa-aikaa las-
ten toiminnan aikana. Kaiken kaikkiaan leirillä on perhettä lähentävä vaikutus.
– Jokaiselta leiriltä on jäänyt jes-olo ja kokemus siitä, että tämä on juuri se meidän juttum-
me. Siksi voin suositella konseptia lämpimästi myös muualla toteutettavaksi. Leirillemme 
saa tulla myös osallistumaan ja ”vakoilemaan”, jos kipinä vastaavanlaisen toiminnan järjestä-
misestä syttyi, Heidi Saukko vinkkaa.

Lisätiedot: www.ylistaronhelluntaiseurakunta.fi, www.leiricrew.com
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9. Musiikkitoiminnan 
mahdollisudet
Musiikki on paljon enemmän kuin laulamista ja soittamista. Lapsille suunnattu musiikkitoiminta 
tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia lasten kohtaamiseen ja yhteiseen tekemiseen.

Ylistäminen
Lähde: Noste-lehti 4/2013

Ylistäminen ei ole toimintaa tai suoritusta. Se on Jumalan läsnäolossa olemista. Lapselle Jumala 
ei ole kummajainen, vaan lapsi osaa olla Jumalan edessä aito ja vapaa. Häneltä löytyy aito usko ja 
luottamus, jotka ovat lapselle todellisuutta.

Musiikkitoiminta antaa mahdollisuuksia lasten 
kohtaamiseen ja yhteiseen tekemiseen.

Tavoitteet

 ➜ Lapsi ymmärtää, että ylistys on vuorovaikutusta Jumalan kanssa, hänen huolenpidos-
saan olemista ja Jumalalle rakkauden osoittamista.

 ➜ Lapsi kokeilee erilaisia tapoja ylistää ja löytää oman tapansa viettää aikaa Jumalan 
kanssa.

Ylistyslaulut ja rukous

 ➜ Opeta lapsille ylistyslauluja rauhassa. Älä vaihda lauluja liian usein uusiin vaan anna las-
ten tottua tuttuihin lauluihin. Yleensä lapsella menee yhden laulun sisäistämiseen noin 
kolme viikkoa. Ylistysjakson tulisi kestää noin 15 minuuttia kerrallaan.

 ➜ Laulujen sisällön tulisi olla niin yksinkertaisia, että lapsi ymmärtää niiden sanoman ja 
muistaa ne ulkoa. Jos mahdollista, lapselle voi antaa laulettavien laulujen äänitteen 
myös kotona kuunneltavaksi.

 ➜ Ylistysrukous: Lapsikin voi olla rukoilemassa ja kiittämässä Jumalan mahdollisuuksista 
vastata rukousaiheisiin esimerkiksi jumalanpalveluksessa. Lapset voivat rukoilla myös 
keskenään, kunhan aikuinen on mukana tukena.
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Opettaminen ja ohjaaminen ylistämiseen

 ➜ Lapsille tulee kertoa, mitä ylistäminen on ja mitä Raamattu kertoo ylistämisestä. Ope-
tuksen on hyvä olla tarpeeksi lyhytkestoista, esimerkiksi viisi minuuttia kerrallaan.

 ➜ Ylistyksen perusajatuksena on näyttää ja osoittaa iloamme ja kiitollisuuttamme Jumalal-
le. Ylistykseen johdattamisessa keskittymispiste on Jumalassa.

 ➜ Aikuisen esimerkki on tärkeä. Aikuinen voi omalla esimerkillään osoittaa lapselle ylistyk-
sen olevan elämäntapa, ja tuoda esiin sitä voimaa, mikä ylistyksessä ja palvonnassa on.

 ➜ Ylistykseen johtavan aikuisen tulisi itse olla vapaa ylistäjä. Aikuisen haasteena on olla 
yhtä aito ja puhdas kuin lapsi on.

 ➜ Lasta tulee rohkaista ylistämään uudestaan ja uudestaan. Kerro lapselle, että hänen on 
tärkeä myös seurata sydäntään ja antaa Jumalan läsnäolon kuljettaa.

 ➜ Ylläpidä aikuisena järjestystä ja seuraa myös lasten reaktioita ylistyksen aikana. Eteen-
päin ei tarvitse mennä kiireellä vaan rauhassa.

Raamatunkohtia ylistämisestä

 ➜ Jumala odottaa ylistystämme, Ps. 147:1

 ➜ Ylistämällä voimme etsiä Herraa, Ps. 22:27

 ➜ Ylistämme Jumalaa, koska hän on hyvä, Ps. 136

 ➜ Ylistäminen on iloitsemista Jumalasta, Ps. 33:1

 ➜ Voimme elämällämme ylistää Jumalaa, Ef. 1:12

 ➜ Ylistyksen monenlaiset tavat, Ps. 150

Luovat ylistyksen tavat

Ylistäminen tarkoittaa paljon enemmän kuin pelkkää laulamista. Itse asiassa ylistäminen voi olla 
– ja sen tulisi olla – elämäntapa. Kaikki, mitä teemme elämässämme, voi ylistää Jumalaa, jos itse 
asennoidumme niin. Ylistämisessä voi käyttää luovuutta ja omia lahjoja laajasti. Hyödynnä lapsen 
omaa mielikuvitusta ja ajatusta siitä, miten juuri hän haluaisi Jumalaa ylistää, esimerkiksi piirtäen, 
näytellen, rakennellen, leipoen, liikkuen.

Ylistää voi myös esimerkiksi kirjoittamalla. Ohjaa lapsia kirjoittamaan kiitoslaulujen sanoja 
tai kirjeitä Jumalalle. Sisältönä voi olla kiitosaiheita tai tarinoita siitä, miten lapset ovat kokeneet 
Jumalan läsnäolon omassa elämässään. Kirjeet voidaan lukea lasten kokoontumisessa, perhekir-
kossa tai jumalanpalveluksessa.

Tuotoksena voi olla myös Jumalaa ylistävä runo. Runon voi kirjoittaa esimerkiksi Jumalan hy-
vyydestä ja huolenpidosta. Lopuksi runot voi koota yhteiseen ylistysvihkoon ja niistä voi tehdä 
laulun tai runoesityksen.
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Kuvataide ylistämisen välineenä

Suunnittele kokoontumiselle teema, jonka mukaisen kertomuksen luet joko kirjasta tai Raama-
tusta. Lukemisen aikana lapset saavat piirtää paperille spontaanisti, mitä tahansa heille tulee mie-
leen. Kertomuksen jälkeen aiheen työstämistä voi jatkaa tekemällä piirustuksista näyttelyn, näy-
telmän, laulun tai runon. Kerro lapsille, että se, mitä nyt tehdään, tehdään Jumalalle, ei pelkästään 
tekemisen vuoksi.

Kuvataidetta ylistämisen välineenä voi toteuttaa myös kokonaisena seinämaalauksena. Ensin 
äänitteeltä tai yhdessä lasten kanssa soitetaa ylistysmusiikkia. Osa ryhmästä saa musiikin aikana 
maalata koko seinän kokoiselle paperille omia tuntemuksiaan ja ajatuksiaan Jumalasta.

Ylistys mahdollistaa muutoksen

Lapsi on aito. Hän kokee konkreettisesti, että Jumala on luonut hänet ja pitää hänestä huolta. Jos 
ryhmässä on lapsia, jotka ovat lähtökohdiltaan rikkinäisiä, tulee heidän ensin saada kokea Juma-
lan ja ihmisten huolenpitoa. Myös ylistyksen kautta rikki mennyt lapsi voi saada rakkauden ja 
hyväksymisen kokemuksia.

Ylistys tuo lapsen jumalasuhteeseen muutosta, ja juuri siksi ylistys on äärimmäisen tärkeä asia. 
Ylistys ei ole vain jotain tekemistä, vaan sen tulisi olla kuin polku, jonka alkuun aikuinen voi olla 
johdattamassa lapsia.

Kirjallisuutta ja ideoita

 ➜ Trombley, C. Kuinka ylistää Herraa. Ari-Kustannus. 1979.

 ➜ Lasten mallitunti ylistyksestä: www.childrensministry.com/articles/praise-the-lord!

 ➜ Ylistysopetusta aikuisille kuvia käyttäen: www.wikihow.com/Praise-God-%28Christiani-
ty%29

Teksti: Taina Koponen ja Päivi Isoaho
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Case 1: Muskarista kasvua seurakunnan 
lapsityöhön

Seurakunnassamme hyvin suosituksi toimintamuodoksi on noussut perinteisen äiti-lapsi 
-piirin rinnalle noussut muskaritoiminta, jossa pienille osallistujille on oma enintään puo-
len tunnin mittainen ohjelma ja sen jälkeen vanhemmille mahdollisuus keskinäiseen yhtey-
den kokemiseen. Muskaritoiminta on maksutonta ja sitä markkinoidaan esimerkiksi Face-
book-ryhmissä oman alueen äideille.
Toimintaa varten tarvitaan vähintään yksi innokas, laulutaitoinen ohjaaja, jolla on viikoit-
tainen mahdollisuus vetää ryhmää. Lisäksi tarvitaan muskarisoittimia, CD-soitin ja toimin-
nalle sopiva, riittävän isokokoinen tila. Tilassa tulisi lisäksi olla mahdollisuus keittää kahvit 
ja syöttää lapset, joten kannattaa varmistaa, että paikalta löytyy (tai sinne voidaan tuoda) 
mikroaaltouuni, vaipanvaihtopiste ja syöttötuoleja.

Ohjelmarunko

Muskarilaulut voivat olla pitkälti samoja, jotta ne tulevat tutuiksi. Laulujen teema voi vaihtua 
esimerkiksi viiden viikon välein. Meidän seurakunnassamme hyväksi havaittu ohjelmarunko 
etenee kaavalla:

 ➜ Aloituslaulu: aina sama tuttu laulu, jolla lapset toivotetaan tervetulleeksi

 ➜ Loruhetki: Teemaan liittyvä loru, johon voidaan liittää leikki

 ➜ Teemaan sopivat laulut: 3–5 laulua

 ➜ Muskarisoitinhetki: vauvoille sopivia soittimia (helistimet, rytmimunat, puukapulat jne.), 
joita soitetaan hiljaa/kovaa, musiikin tahtiin jne.

 ➜ Rentoutushetki: vauvat viltille ja esimerkiksi vauvahierontaa

 ➜ Loppulaulu: Aina sama päätöslaulu

 ➜ Kahvit ja aikuisten yhteiset kuulumiset

Meillä muskari on osoittautunut olevan matalan kynnyksen paikka, johon kaikki ovat ter-
vetulleita ja jossa kasvaa halu seurakuntayhteyteen. Yhteinen kahvihetki on vanhemmalle 
arjen kohokohta, ja mahdollisuus jutella aikuisten kanssa irtaantuen hetkeksi lapsikuplasta 
ja saada vertaistukea muilta samassa elämäntilanteessa olevilta.

Pohjois-Pohjanmaa: Oulu, Katja Castillo
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10. Perhetyö vahvistaa 
avioliittoja, kasvatustehtävää ja 
koko yhteiskuntaa
Seurakunnan perhetyön näkynä on tavoittaa niin seurakunnan yhteydessä olevat perheet kuin 
seurakunnan toiminnan ulkopuolella olevia lapsiperheitäkin, vahvistaa avioliittoja ja vanhem-
muutta, tukea perheitä hengellisesti, henkisesti sekä käytännön toimin sekä tarjota mahdollisuus 
verkostoitumiseen, jonka kautta perheet saavat tukea toisista uskovista perheistä.

Työn periaatteita ovat yhdessäolo ja yhteinen toteuttaminen (perheet tekevät yhdessä). Seura-
kunnassa avioliittotyö, lapsityö ja perhetyö kulkevat aina käsi kädessä. Perhetyön tavoitteena on 
löytää niitä voimavaroja ja vahvuuksia, joita perheillä jo on.

Toiminnan aloitus

Perhetyötä aloittaessa kannattaa ensin pyrkiä kokoamaan tiimi henkilöistä, jotka haluavat olla te-
kemässä työtä perheiden ja lasten hyvinvoinnin edistämiseksi. Tiimissä on hyvä olla aviopareja ja 
perheitä, kasvatus- tai avioliittotyön osaajia ja mahdollisuuksien mukaan seurakunnan työntekijä. 
Tiimissä pohditaan ensin yhdessä, millaisia tarpeita perheillä seurakunnassa ja omalla paikkakun-
nlla on. Tarvittaessa perheille voi tehdä kyselyn heidän tarpeistaan ja toiveistaan. Tämän jälkeen 
laaditaan työlle tavoitteet ja strategia.

Tukitiimi

On tärkeää, että työlle saadaan hyvä esirukoustuki. Huomioi, että
 ➜ perhetyön vastuutiimi kokoontuu säännöllisesti rukoilemaan ja suunnittelemaan toimin-
taa.

 ➜ työlle nimetään esirukoilijoita tai esirukousryhmä.

 ➜ esirukoilijat pidetään ajan tasalla siitä, mitä perhetyössä tapahtuu, sekä kerrotaan sään-
nöllisesti ajankohtaiset rukousaiheet ja -haasteet.

Vastuutehtävät

Perhetyön tiimi johtaa ja suunnittelee toimintaa. Vanhemmat ja perheet tekevät työtä yhdessä 
perhetyön tiimiläisten kanssa. Vastuutehtäviä voivat olla esimerkiksi opetusvastuu, tapahtumien 
organisointi ja järjestelyt (luennoitsijat, musiikki, mainonta ym.) sekä leirien järjestäminen. Avio-
liitto- ja kasvatusseminaareihin on mahdollista saada ulkopuolisia luennoitsijoita, mutta luentoja 
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voi pitää myös omin voimin, koska hyvää materiaalia on saatavilla (esim. Parisuhteen palikat, 
Vanhemmuuden palikat).

Seurakunnan opetustoimintaan otetaan mukaan aiheita, jotka antavat valmiuksia avioliittoon, 
perhe-elämään sekä lasten kristilliseen kasvattamiseen huomioiden kaikki kasvatustyötä tekevät 
(vanhemmat, isovanhemmat, eri perherakenteet ja kasvatuksen ammattilaiset).

Perhetyön kokoontumispaikat ja ajankohdat

Perhetyötä voi tehdä monissa paikoissa:
 ➜ seurakunnan tiloissa järjestettäviä tilaisuuksia, kuten avioliittokoulutusta, kasvatusteema-
päiviä ja perhejumalanpalveluksia

 ➜ perheiden voimin tehtävää lapsityötä seurakunnassa tai muissa tiloissa

 ➜ perhesoluja kodeissa

 ➜ yhteisiä retkiä, pulkkamäkipäiviä tai eväsretkiä uimarannalle

 ➜ perheleirejä leirikeskuksessa

 ➜ äiti-lapsi -piiri seurakunnan tiloissa

 ➜ isä-lapsi -urheiluharrastus esimerkiksi liikuntahallilla

Erilaiset perhetyön toiminnat voi jaotella tapahtuvaksi kausittain tai säännöllisesti, esimerkiksi:
 ➜ avioliittokoulutus syksyisin kerran kuukaudessa

 ➜ kasvatusteemapäivät keväällä sovittuina ajankohtina

 ➜ perhesolut viikoittain tai kuukausittain

 ➜ perheleiri kesällä (mahdollisuuksien mukaan myös talvella tai syksyllä)

 ➜ äiti-lapsi -piiri kerran viikossa

 ➜ vauvamuskari
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Case 1: Pienryhmä voi olla kuin yksi suuri perhe
(Lähde: Verso-lehti 2/2018)

Nosto: Perhesolussa ei pingoteta. Tärkeintä on yhteys, hengellisyys ja hauskanpito.

Keskellä ruuhkavuosia elävillä perheillä tuntuu olevan krooninen aika- ja voimavarapula. 
Samoin heitä yhdistää halu toimia lastensa parhaaksi. Millainen seurakunnan työmuoto voi-
si palvella heidän erityistarpeitaan?
Kolme vaasalaista äitiä pohti perheidensä elämäntilanteita ja toiveita. Keskusteluiden ja 
rukousten tuloksena syntyi idea matalan kynnyksen perhesolusta, joka kokoontui ensim-
mäisen kerran tammikuussa 2016. Yksi tärkeimmistä tavoitteista oli lasten hengellisyyden 
tukeminen.
– Vanhempina koimme, että lapsemme tarvitsevat paikan, jossa voi tavata muita uskovia 
kavereita, oppia tuntemaan Jumala henkilökohtaisesti, pitää hauskaa ja saada vastuutehtäviä 
Jumalan seurakunnassa, Dahlstenit, Soldánit ja Kujalat kertovat.
Perhesolun nimikin, TKK eli toimintakaverikerho, on lasten keksimä. Nimi kuvaa hyvin 
pienryhmän tavoitetta ja sisältöä. Solulaisten lapset ovat iältään 1–13-vuotiaita. Kaverukset 
viihtyvät hyvin keskenään suuresta ikäerosta huolimatta ja viettävät yhteistä aikaa myös toi-
minnan ulkopuolella.

Jumalaa kohtaamassa

Solu kokoontuu kerran kahdessa viikossa, ja paikalla on neljä perhettä. Kokoontumispai-
kaksi perheet valitsivat seurakunnan tilat, jotta kenenkään ei tarvitsisi siivota etukäteen eikä 
järjestää tarjoiluja kotonaan.
– Kokoonnumme myös kodeissa, jos keksimme jonkin hyvän syyn, kuten vapun tai pyhäin-
päivän vieton. Lisäksi olemme pitäneet yhden viikonloppuleirin, solulaiset tarkentavat.
Toimintakaverikerhoon on muodostunut oma rakenteensa. Perheet vastaavat soluillan oh-
jelmasta vuorotellen niin, että toteutuksessa ovat mukana myös lapset. Ilta alkaa yhteisellä 
hetkellä, jonka aikana lauletaan, rukoillaan ja opetetaan Raamattua.
– Yhteisessä aloituksessa on tärkeää, että kaikki viihtyvät ikään katsomatta. Koetamme 
opettaa Raamattua mielenkiintoisesti.
Alkuhetken jälkeen aikuiset jäävät raamattupiiriin ja lapset lähtevät ohjattuun toimintaan 
vastuuaikuisen kanssa. Lasten ohjelma sisältää askartelua, näyttelemistä, laulamista, pelaa-
mista ja leikkimistä. Lopuksi herkutellaan kotoa tuoduilla eväillä. Perhesolu päättyy aina 
yhteiseen piiriin ja loppusiunaukseen.
– Alussa jännitti, miten ryhmä alkaa toimia ja kuinka ilta vedetään. Alkujännityksen jälkeen 
toiminta on vakiintunut, ja ilmapiiri on hyväksyvä ja rento, kaikki sanovat yhdestä suusta.
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Unelma yhteydestä on totta

Solu on muovannut jäsenistään yhden suuren perheen. Vanhemmat ovat erityisen iloisia 
nähdessään, miten vanhimmat lapset ottavat vastuuta ohjelmien vetämisestä ja pitävät huol-
ta pienemmistä. Solulaiset ovat saaneet kokea Jumalan johdatusta ja rohkaisua niin ohjelmi-
en suunnittelussa kuin toteuttamisessakin.
– Ryhmä on tiivistynyt, ja tapaamme myös vapaa-ajalla. Käymme yhdessä seurakunnan ti-
laisuuksissa, hampurilaisilla tilaisuuksien jälkeen ja konserteissa sekä pidämme leffailtoja.
Vaikka TKK syntyi Vaasaan muutaman kristityn perheen ympärille, malli sopii hyvin käytet-
täväksi missä tahansa kirkkokunnassa. Tarvetta uskovien perheiden solutoiminnalle löytyy 
varmasti laajemminkin.

Teksti: Päivi Isoaho
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Case 2: Suolahdessa kemut koko kaupungille
(Lähde: Ristin Voitto -lehti)

Juha Tapion hitit ja tutut riparilaulut kaikuvat jo kaukaa, kun astelen elokuun viimeisenä 
lauantai-iltana kohti Suolahden historiallista vanhaa rautatieasemaa. Nurmelle omenapui-
den katveeseen on pystytetty lapsille pomppulinna ja keppihevosrata, kasvomaalauspisteelle 
kiemurtelee kahdenkymmenen minuutin jono. Grillimakkarat tirisevät, leivoskahvit hou-
kuttavat ja hyväntekeväisyyskirpputorilla tehdään löytöjä.
Suolahden Kotikirkko eli paikallinen helluntaiseurakunta ja vapaaseurakunta halusivat jär-
jestää koko kaupungille juhlalliset kesän päättäjäiset Venetsialaisten tyyliin. Nimeksi valit-
tiin kotiseutua kunnioittava Suolahtelaiset. Tapahtuma polkaistiin pystyyn vain kuukaudes-
sa. Idean takana on Tanja Kinnunen, tomera nainen Suolahden Kotikirkosta.
– Kesällä mietin, miten voisimme seurakuntina tulla entistä enemmän näkyväksi osaksi kau-
punkiamme ja kohdata ihmisiä heidän omalla maaperällään. Venetsialaiset on perinteisesti 
kesän lopuksi vietettävä veden, tulen ja valon juhla. Elementteinä ne ovat hyvin kristillisiä, 
koska tahdomme loistaa valona ympäröivän yhteiskunnan keskellä. Siksi teema sopii hyvin 
myös seurakuntien järjestämään tapahtumaan, hän sanoo.

Yhteishengessä paikkakunnan parhaaksi

Nopea aikataulu ja onnistunut toteutus kertovat järjestäjien mukaan seurakuntien hyvästä 
yhteishengestä. Iso kiitos kuuluu aktiiviselle ja innokkaalle vapaaehtoisjoukolle. Myös yli 
kymmenen paikallista yritystä lähti ilolla mukaan sponsoroimaan uudenlaista tapahtumaa. 
Ne tarjosivat tapahtumaan leivoskahvit, näyttävän valaistuksen lyhtyineen ja riisipaperivar-
jostimineen sekä illan loppuhuipennukseksi upean ilotulituksen.
– Olemme helposti vähän liikaa seurakunnan seinien sisäpuolella. Ulostulo kaupunkilaisten 
keskelle tuo aina jotain uutta ja vaikuttaa positiivisesti myös seurakuntalaisiin, Suolahden 
vapaaseurakunnan pastori Jarmo Moisio vakuuttaa.
120-vuotiaassa miljöössä Wanhalla Asemalla on tungosta myös sisätiloissa. Ristikkoikku-
noiden takana hirsiseinien suojassa tarjoillaan monen sortin illallinen, paikallista valokuva-
taidetta, runonlausuntaa ja toivelauluja. Ruokailun lomassa kävijät rohkaistuvat jakamaan 
rakkaimpia muistojaan Suolahdesta kunnallisneuvos Maija Piitulaisen johdolla. Wanhan 
Aseman sali on koristeltu upeilla valaisimilla, omenakoreilla ja iloisilla auringonkukka-ase-
telmilla. Sivusalista löytyy myös lampaantaljoilla pehmustettu hiljentymishuone, jossa on 
mahdollisuus keskusteluun ja rukoukseen.

Yleisömenestys yllätti

Uusien ideoiden kynnyksellä perhosia lepattaa aina vatsanpohjassa. Järjestäjät kertovat jän-
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nittäneensä, tuleeko paikalle ketään, kulkeeko tieto, tavoittaako mainonta kaupunkilaiset. 
Viiden ja puolen tuhannen asukkaan taajamassa väkeä ei ole aina helppo saada liikkeelle. 
Silti järjestelyissä oli uskonhenkisesti varauduttu pariinsataan kävijään.
Toisin kuitenkin kävi. Jo alkuillasta lautasia jouduttiin hakemaan sata lisää ja järjestysmies-
ten arvion mukaan kolmensadan kävijän raja ylittyi. Yksi heistä on lastenlastensa kanssa 
keppihevosradalta tavoitettu Maarit Parviainen.
– Sain tiedon tapahtumasta paikallislehdestä. Täällä on todella lämmin tunnelma ja muka-
vaa koettavaa kaikenikäisille. Ihmettelen, kuinka kaikki tämä tarjotaan ilmaiseksi! Toivotta-
vasti tästä muodostuu perinne, hän kommentoi.
Samaa toivoo Suolahden Kotikirkon pastori Jani Utriainen.
– Ennen järjestettiin telttakokouksia. Ehkäpä Suolahtelaisten kaltainen tapahtuma on uusi, 
nykyaikainen keino tavoittaa paikkakuntalaisia. Kristillisen sanoman lisäksi on tärkeää ja 
raamatullistakin tehdä työtä koko kaupungin parhaaksi – ja tämä ilta on todella ollut osoitus 
yhteisöllisyydestä, hän toteaa illan päätteeksi tyytyväisenä ilotulitusten paukkuessa Suolah-
den taivaalla.

Teksti: Anniina Jakonen
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11. Pyhäkoulussa sukelletaan 
Raamattuun
Pyhäkoulutyön näkynä on opettaa lapselle Raamatun keskeiset kertomukset ja totuudet syste-
maattisesti ikä- ja kehitystaso huomioiden sekä ohjata lapsia kokeilemaan ja harjoittelemaan us-
konelämän keskeisiä asioita: rukousta, ylistystä, Raamatun lukemista, palvelemista ja todistamista.

Pyhäkoulutyön periaatteet

 ➜ Raamattua opetetaan systemaattisesti

 ➜ Toiminta ja opetus ottavat huomioon lapsen kehityksen ja iän

 ➜ Pyhäkoulu aktivoi lapsia osallistumaan ja toteuttamaan omaa henkilökohtaista uskoaan

 ➜ Pyhäkoulutyön kautta kasvatetaan halukkaita varhaisnuoria palvelemaan seurakunnassa

Toiminnan aloitus

Pyhäkoulutyön voi aloittaa etenemällä esimerkiksi näillä askelilla:
 ➜ Kokoa yhteen pyhäkoulusta kiinnostuneet ihmiset ja kartoita heidän mahdollisuutensa 
osallistua. Miettikää mahdolliset kokoontumispaikat.

 ➜ Aktivoi lasten vanhemmat mukaan. Ruuhkavuosien läpi runnovilla vanhemmilla ei vält-
tämättä ole aikaa tai voimavaroja osallistua suunnittelupalavereihin, joten pyri osallista-
maan heitä mahdollisimman matalalla kynnyksellä. Moni vanhempi voi mielellään tulla 
avuksi siksi aikaa, kun oma lapsi osallistuu toimintaan, vaikkei välttämättä pääsisi alku-
valmisteluihin ja loppusiivoukseen. Selkeät ohjeet helpottavat sitoutumista.

 ➜ Hanki opetus- ja havainnollistamismateriaalit sekä toimintaan liittyvää materiaalia.

 ➜ Rukoile

 ➜ Hanki rukoustiimi tai sovi, missä pyhäkoulun puolesta rukoillaan.

 ➜ Kokoa vastuutiimi palavereihin, joissa rukoilette, jaatte vastuut ja kuuntelette lyhyesti 
koulutusta (lapsityön johtaja/vastuuhenkilö toimii koollekutsujana ja asioiden valmisteli-
jana).

Vastuutehtävät

Pyhäkoulun vastuutehtäviä ovat esimerkiksi raamatunopetus ja toiminta (musiikki, leikit, käden-
taidot, kisat). Mitä pienempiä lapsia on mukana (3–5-vuotiaita), sitä enemmän myös lasten van-
hempia ja apuopettajia tarvitaan avuksi.
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Kokoontumispaikka ja ajankohta

Pyhäkoulun luonteva paikka on seurakunnan tila. Pyhäkoulua 
voi pitää myös kotona, kerhotilassa, päiväkodeissa tai kesäisin 
puistossa tai lähiliikuntapaikoissa.

Pyhäkoulun on hyvä kokoontua säännöllisesti ja niin usein 
kuin se resurssien mukaan on mahdollista, esimerkiksi jokaisen 
kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina, joka toisena sunnuntaina 
tai jokaisena sunnuntaina.

Pyhäkoulun rakenne

Etenkin pienimpien lasten kannalta on hyvä, että toiminta toistuu joka kerta suunnilleen saman-
laisena. Näin lapsi osaa ennakoida, mitä seuraavaksi tapahtuu ja tuntee olonsa turvalliseksi. Pyhä-
koulu voi edetä esimerkiksi seuraavalla tavalla:

 ➜ Aloitus: Tervetulotoivotus ja alkurukous. Tehdään yhdessä jotain pientä mukavaa, esi-
merkiksi alkulaulu- tai loru, osallistumistaulu tai muu toistuva rutiini, joka luo lapselle 
turvallisuutta.

 ➜ Avainsanat: Opetellaan Raamatusta jae ulkoa.

 ➜ Opetus: Opetussuunnitelman mukainen opetus, joka havainnollistetaan jollakin tavalla.

 ➜ Toiminta: Toiminnan on hyvä liittyä jollakin tavalla opetukseen. Toimintaa vaihdellaan 
kerrasta toiseen niin, että lasten mielenkiinto pysyy yllä.

 ➜ Lopetus: Jokainen kokoontumiskerta päätetään yhteen kokoontumalla. Lopetuksessa 
voi mainita jonkin kivan jutun seuraavasta kerrasta.

Riittävät resurssit

Pyhäkoulutoimintaa suunnitellessa kannattaa kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin:

 ➜ Henkilöresurssit: vähintään kaksi ohjaajaa. Pyhäkouluvastaavan on oltava täysi-ikäinen.

 ➜ Materiaalit, joihin tarvitaan myös taloudellisia resursseja

 ➜ Opetussuunnitelma (Ison Kirjan nuorisotoimintojen ja Aikamedian tuottamaan opetus-
suunnitelmasarjaan kuuluvat Ilonpesä 3–5-vuotiaille, Aarresaari 6–8-vuotiaille, Meidän 
jengi 9–12-vuotiaille, lisäksi saatavilla on Lastenmission ja adventtiseurakunnan materi-
aaleja.)

 ➜ Opetuksen havainnollistamiseen välineitä (flanellot, pöytänuket, kierrekirjat, roolivaat-
teet jne.)

 ➜ Toimintaan tarvittavia välineitä (askartelutarvikkeita, soittimia, hernepusseja, palloja, lelu-
ja jne.)

Ideoita 
ja apua 

pyhäkouluun Verso 
Plus uutiskirjeestä ja 
Facebook-ryhmästä 

sekä IK-opiston 
materiaalipankista.
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Case 1: Kids-pyhiksessä touhutaan ja tutustutaan
Lähde: Noste-lehti 4/2017

Seurakunnassamme pyritään järjestämään kaksi pyhäkouluryhmää; alle kouluikäisille Pyhis 
ja kouluikäisille Myyrien Raamattuklubi (samannimisen toimintakerhon mukaan). Näiden 
lisäksi olen muutaman vuoden ajan toteuttanut Kids-pyhiksiä ehtoolliskokousten aikana. 
Ehkä toimivin malli on ollut jakaa kouluikäiset ja alle kouluikäiset omaan toimintaansa, sil-
loin toimintapisteet ovat mielekkäitä kaikille. Toinen vaihtoehto on muodostaa toiminta-
ryhmät samanikäisistä lapsista ja haastaa heitä vähän eri tavalla samoilla rasteilla.
Kids-pyhis alkaa opetuksella ja sen jälkeen jakaannutaan aikuisten ohjaamiin, noin 4–5 lap-
sen ryhmiin. Ryhmät voivat vapaasti käydä eri rasteilla ja aikuinen on auttamassa lapsia. 
Suosittuja rasteja ovat olleet kasvomaalaus, taikahiekkalaatikko, karkkikoura, puupalikoilla 
rakentelu ja erilaiset heittolajit. Viime kerralla kaikki muut rastit jäivät käyttämättä, kun as-
karteluna oli linnojen rakentelu ja tuunaaminen pahvipakkauksista. Aikaa rasteille varataan 
toiminnasta riippuen noin 45 minuuttia. Sen jälkeen kaikki syövät yhdessä välipalaa.
Ajatuksena Kids-pyhäkoulussa on ollut, että lapset saisivat ikäisiään uskovia ystäviä. Jos py-
häkoulussa pitää istua vain hiljaa omalla paikalla, tutustuminen on vaikeaa. Leikkiminen sitä 
vastoin on lapselle luontaista.

Uusimaa: Korso, Minna Bäckroos, pyhäkouluvastaava
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Case 2: Pyhäkoulu vastaa perheiden tarpeisiin

Pyhäkoulu kokoontuu jumalanpalveluksen aikana yhtenä ryhmänä kerran kuukaudessa. 
Lasten ikäjakauma on 1–12 vuotta, joista moni on 3–6-vuotias. Toiveena olisi lisätä pyhä-
koulukertoja syksyllä kahteen kertaan kuukaudessa.
Seurakuntaan on löytänyt tiensä Kongosta tulleita kiintiöpakolaisperheitä, nykyisiä kuusa-
molaisia. Heidän lapsensa ovat mukana pyhäkoulussa. Olemme halunneet tarjota väsyneille 
vanhemmille mahdollisuuden kuunnella jumalanpalvelusta rauhassa ja siksi ottaneet py-
häkouluun myös heidän vauvansa. Onneksi seurakunnan isommat tytöt auttavat huolehti-
maan pienemmistä opetuksen ajan.
Jos lapsia on paljon (10–15), aloitamme pyhäkoulun samaan aikaan jumalanpalveluksen 
kanssa. Muutoin osallistumme salissa alkulauluun ja avaustodistuksen kuuntelemiseen. 
Näiden jälkeen triangeli kutsuu lapset lastenhuoneeseen pyhäkouluun.
Pyhäkoulu alkaa laululla ja kynttilän sytyttämisellä. Opetamme Ilonpesä-opetussuunnitel-
man mukaan. Lapset ovat pitäneet siitä, että käytämme opetuksen havainnollistamisessa 
flanellokuvia, näytelmiä ja nukketeatteria. Lopuksi askartelemme ja leikimme sisällä tai jos-
kus myös ulkona.
Pyhäkoulu on mielestäni yksi tärkeimmistä kasvattajista Raamatun totuuksiin ja rakastavan 
Jumalan ja lasten parhaan ystävän, Jeesuksen, tuntemiseen. Lisäksi pyhäkoulu sitouttaa nuo-
ria perheitä ja heidän lapsiaan seurakunnan toimintaan.

Koillismaa: Kuusamo, Leila Ojala, lapsityön vastaava
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Case 3: Suuren seurakunnan vilinää

Pyhäkouluryhmät kokoontuvat seurakunnassamme sunnuntaisin jumalanpalveluksen yh-
teydessä. Kesällä pidetään yhteispyhäkouluja ja syksyllä alkaa toiminnallinen pyhäkoulu il-
tapäivisin, samaan aikaan uuden jumalanpalveluksen kanssa.

Pyhäkouluryhmät on jaettu lasten ikätason mukaan:

 ➜ Nallet: alle 3-vuotiaat

 ➜ Kengurut: 3-vuotiaat

 ➜ Seeprat: 4–5-vuotiaat

 ➜ Tiikerit: esikouluikäiset

 ➜ Leijonat: 1.–2.-luokkalaiset

 ➜ Raamis 1: 3.–4.-luokkalaiset

 ➜ Raamis 2: 5.–6.-luokkalaiset

Meillä pyhäkoulut alkavat noin klo 11.20. Aluksi pidämme pienen yhteisaloituksen, jossa 
musiikista vastaa yleensä Jippii-kuoromme Satelee ja esimerkiksi lähetyssunnuntaisin Fida 
Kids -eläinhahmot kertovat lähetystyöstä. Yhteisen aloituksen jälkeen lapset ohjataan omiin 
ryhmiin ohjaajien heilutellessa pehmoeläimiä ja alle 3-vuotiaat lähtevät erilliseen pikkulas-
ten leikkitilaan leikkimään.
Pyhäkoulu alkaa katsomalla, ketä on paikalla. Palkitsemme lapsen kymppipalkinnolla tai 
50 kerran jälkeen lahjalla yhteisaloituksessa. Lisäksi ohjelma koostuu rukouksesta, raama-
tunopetuksesta (Ilonpesä, Aarresaari ja Meidän jengi) ja opitun soveltamisesta jollakin akti-
viteetilla, kuten leikkien, laulaen tai askarrellen. Lopuksi vanhemmat hakevat lapsensa ryh-
mistä.
Pyhäkouluvastaavat omien tiimiensä kanssa tekevät arvokasta ja pyyteetöntä työtä. Van-
hemmat ovat kiitollisia, että voivat jättää lapsensa turvallisesti ryhmänvetäjän vastuulle, lap-
set tutustuvat toisiinsa ja oppivat yhdessä rakastavasta Jumalasta.

Pirkanmaa: Tampere, Tapani Varuhin, lapsi- ja perhetyön pastori
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12. Valtakunnalliset toimijat 
lapsityön tukena
Herätysliikkeemme valtakunnalliset toimijat tukevat lapsityötä käytännöllisillä tavoilla. Kaikkien 
tuotettujen palveluiden takana on päämäärä paikallisseurakunnan lapsityön vahvistamisesta. Sa-
malla tavoitteena on tarjota tukea, apua ja ideoita etenkin pienten seurakuntien lapsityölle sekä 
lisätä lapsityötä tekevien yhdistysten yhteistyötä.

IK-opisto (www.isokirja.fi/nuorisotoiminnot)

Nuorisotoiminnot

 ➜ Valtakunnallisen lapsityön koordinointi (lapsityövaliokunta, lapsityötoimikunta)

 ➜ Koulutus: Syksyn lapsityöseminaari, Turvakoulutus, Lapsi- ja nuorisotyön linja, maakun-
nallisia koulutuksia

 ➜ Materiaalin tuottaminen: Opetussuunnitelmat, ohjeistot, lapsityön materiaalipankki netti-
sivuilla

 ➜ Verso Plus -uutiskirje ja Facebook-ryhmä

Hyvä Sanoma ry (www.hsry.fi)

Helluntaiseurakuntien Koulupalvelu

 ➜ Kouluvierailuja yhdessä seurakuntien kanssa

 ➜ Materiaaleja kouluvierailuille

 ➜ Koulutusta kouluyhteistyöstä

Vammaispalvelu

 ➜ Kehitysvammaisten Käsi kädessä -leirit

 ➜ Erityislasten perheiden viikonloput

 ➜ Tiedotus- ja asiantuntijapalvelut
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Lähetys- ja kehitysyhteistyöjärjestö Fida (www.fida.info)

 ➜ Globaalikasvatusmateriaalien tuottaminen

 ➜ Koulutusalan tapahtumiin osallistuminen

 ➜ Globaalikasvatuskoulutusten järjestäminen seurakunnille ja yhteistyökumppaneille

 ➜ Kehitysyhteistyötietouden laajentaminen

 ➜ Aktiivisen maailmankansalaisuuden lisääminen

 ➜ Lähetyskasvatusta suomalaisille lapsille (Fida Kids)

 ➜ Kummilapsitoiminta

Aikamedia Oy (www.aikashop.fi)

 ➜ Lehdet: Alakouluikäisille suunnattu Jees-lehti

 ➜ Lapsityössä käytettäviä kirjoja ja äänitteitä


