Kirkon kasvatuksen päivät – webinaari 11.-12.1.2022
Tiistai 11.1.2022
KLO
9.30 – 10.15

10.30- 11.45

Avajaiset
• Tapahtuman juontajina toimivat Katja Konttajärvi Tornion seurakunnasta ja Samuel Koivunen Raahen seurakunnasta
• Avajaishartaus Oulun hiippakunnasta
• Kirkkohallituksen toiminnallisen osaston johtaja Petri Määtän tervetulosanat
• Ministeri Antti Kurvisen puheenvuoro
”Miksi ketään ei saa jättää yksin?”
Kasvatuspsykologian professori, yksinäisyystutkija Niina Junttila. Kasvatuspsykologian professori Niina Junttila on tutkinut lasten ja
nuorten yksinäisyyttä Turun yliopistossa useissa monitieteisissä tutkimushankkeissa, ja hänen tutkimuksiaan on julkaistu
kansainvälisissä tieteellisissä aikakauslehdissä. Frendie-sovellus/ Ville Kämäräinen.

12.00 – 13.15

14.00 - 15.30

16.00 -17.30

Klo 18.00 -19.30

Polun edistäminen omassa seurakunnassa

Miten Polulla on lähdetty liikkeelle eri seurakunnissa? Kanavassa kuulet kokemuksia Polun käyttämisestä ja tutustut työskentelyihin,
jotka ovat edistäneet seurakunnan oman polun rakentamista. Toteuttajina ovat Kirkkohallituksesta Katri Vappula ja Lasten ja nuorten
keskuksesta Timo Tulisalo. Lisäksi ohjelmaa tulevat toteuttamaan Lapuan hiippakunnasta Mirca Mäensivu-Puukko, Espoon
seurakuntayhtymästä Tiina Hänninen ja Kokkolan seurakunnasta Sirpa Karjalainen.
”Että kukaan ei jää yksin”
Esa Saarisen luento
”Että kukaan ei jää yksin”
Paneelikeskustelu. Panelisteina MLL:n johtava asiantuntija Esa Iivonen, Sekasin-chat
kollektiivin toiminnanjohtaja Satu Raappana, koronakevään lukiolainen Helmi Pruuki ja
Lasten ja nuorten keskuksen ulkopuolisuuden ehkäisyn suunnittelija Ville Viljakainen.
• Paneelin juontaa Mikko Kuustonen
”Kukaan ei jää yksin” – konsertti
Ohjelmassa 50 vuotta täyttävän Palveluoperaatio Saappaan juhlintaa ja Yhteisvastuu 2022 -keräyksen startti. Esiintyjinä upea artisti Ilta
sekä Mikko Kuustonen ja Jouko Mäki-Lohiluoma. Konsertin juontaa Mikko Kuustonen.

Keskiviikko 12.1.2022 livestriiminä tuotetut / 5 salia
Klo 99.10

Päivän aloitus

9.15 10.30

Katsomukset toivon
ylläpitäjinä: Vinkkejä
seurakuntien
ympäristökasvatustyöh
ön
Katsomukset toivon
ylläpitäjinä: Vinkkejä
seurakuntien
ympäristökasvatukseen,
WIVI
Ympäristökysymykset
yhdistävät ihmisiä yli
katsomusten rajojen.
Uskonnoilla ja
katsomuksilla on omat
ominaispiirteensä, mutta
myös yhteinen vastuu ja
sanoma luonnon
puolesta. Kuinka
uskonnot ja katsomukset
voivat tukea lasten ja
nuorten ilmastotoivoa?
Minkälaista
ympäristökasvatusta
uskonnolliset yhteisöt
voivat toteuttaa?
Millaisia

Ohjelmakanava 1

Ohjelmakanava 2

Ohjelmakanava 3

Ohjelmakanava 4

Ohjelmakanava 5

Miten tukea
vanhemmuutta? Tietoa
ja tukea lapsiperheiden
arkeen
Mitä vanhemmille kuuluu
tänään? Millaisia toiveita
heillä on vanhemmuuden
tueksi eri tilanteissa ja
lapsen eri ikävaiheissa?
Workshopissa pääset
kurkistamaan
lapsiperheiden arkeen.
Saat myös ideoita ja
vinkkejä uusista
toimintamalleista
vanhemmuuden
tukemiseksi. Kaisa Aitlahti
(Step-koulutus), Minna
Laitinen (Yhdessä
vanhemmuuden tueksi hanke/ Kirkkopalvelut ry),
Hanna Rajalin (Lasten ja
nuorten keskus ry), Liisa
Kilpiäinen (Mannerheimin
lastensuojeluliitto) ja Piia
Toroskainen (Pelastakaa
Lapset ry)

Euroopan tähti
Tiesitkö, että EU:n
nuoriso-ohjelmien
rahallisella tuella voit
tukea nuorten kasvua
sekä edistää nuorten
yhdenvertaisuutta ja
tasa-arvoa sekä
oikeuksien toteutumista?
Rahoituksella voi mm.
toteuttaa kansainvälisiä
nuorisovaihtoja,
vastaanottaa tai lähettää
nuoria
vapaaehtoistyöhön tai
tukea nuorten
osallisuutta ja
vaikuttamismahdollisuuks
ia solidaarisuus- ja
osallistumishankkeiden
avulla. Toiminnallisessa
työpajassa hahmotetaan
mitkä hankemuodot
sopivat omaan
organisaatioosi parhaiten.
Jutta Kivimäki ja Laura
Lehto (EU:n

yhteistyömahdollisuuksi
a on olemassa? Mitä
uskontojen kirjoitukset
sanovat luonnosta ja
vastuusta? Tule
tutustumaan tietoon ja
metodeihin. Juontajina
Timo-Matti Haapiainen
(Kirkkohallitus) ja Raili
Keränen-Pantsu
(Stepkoulutus).
Panelisteina Marika
Närhi, Jari Visto, Inkeri
Rissanen ja
jyväskyläläisiä nuoria.
10.45
12.00

Toteutetaan
katsomuskasvatusta
yhdessä!
Kurkistuksia
varhaiskasvatuksen
katsomuskasvatukseen
ja yhteistyöhön.
Kanavassa kuullaan
esimerkkejä
katsomuskasvatuksen
toteutuksesta
varhaiskasvatuksessa ja
yhteistyöstä
seurakuntien ja muiden
uskonnollisten
yhteisöjen sekä
museoiden kanssa.

nuorisoohjelmat/Opetush
allitus)

Koronan tuomien
poikkeusolojen
vaikutukset kirkon
kasvatus- ja
nuorisotyöhön
Sami Ritokoski ja Jouko
Porkka esittelevät kirkon
nuorisotyönohjaajiin
kohdistuneen
tutkimuksen tuloksia.
Tutkimusaineisto kerättiin
touko-kesäkuussa 2021.
Tutkimuksessa
kartoitettiin Koronan ja
poikkeusolojen
vaikutuksia kirkon
kasvatus- ja

Rohkeus
kymppitoiminnan
kehittämisessä (Polkumalli)
Workshopissa
tarkastellaan Polku-mallin
Rohkeus-ikävaihetta (911v) ja esitellään
kymppitoiminnan
teemoja ja niiden
ympärille rakennettuja
työskentelyideoita.
Materiaalit ovat saaneet
vaikutteita Tanskan
kirkon minikonfirmander
-toiminnasta.
Workshopissa pääset

Raamatun ja
kirkkovuoden aarteet
pienten polulla
Polulla kirkkovuosi ja
Raamattu ovat keskeisiä
elementtejä kaikissa
ikävaiheissa. Miten ne
elävät lasten ja perheiden
arjessa? Workshopissa
tutkitaan millaisia
aarteita Raamattu ja
kirkkovuosi kätkevät
pienten lasten
ihmeteltäväksi,
löydettäväksi ja
seikkailtavaksi. Kaisa
Aitlahti ja Satu

13.00
14.15

Tutustutaan myös YK:n
kansainväliseen
uskontojen ja
katsomusten
Yhteisymmärrysviikkoon
yhtenä välineenä
yhteistyöhön. Kanavassa
kuullaan
Maailmanpyörässälastenrunokilpailun
satoa. Päivi Aumala
(Step-koulutus), Silja
Lamminmäki-Vartia
(Helsingin Yliopisto) ja
Ilkka Tahvanainen
(Kirkkohallitus

Kuule minun ääneni –
Seurakuntavaalit 2022
Valtakunnallisen
vaalikampanjan esittelee
kampanjaviestinnän
projektipäällikkö Liisa
Toivonen
Kirkkopalveluista ja
nuorten
vaalikampanjasta kertoo
NAVI -ryhmän
puheenjohtaja Ville
Lehonmaa Juontajina
Liisa Toivonen, Ville
Lehonmaa. Panelisteina
kirkon nuorisotyöntekijä
Mika Tunturi, kirkon

nuorisotyöhön ja sitä,
mitkä asiat vastaajat
näkivät tärkeiksi työssään
DIAK; Sami Ritokoski &
Jouko Porkka

tutustumaan
pilottiseurakunnan
toteuttamaan
rohkeusleiriin. Pääset
myös ideoimaan, miten
Polku-malli voisi ulottua
kotiin. Miten
kymmenenvuotiaiden
vanhempia voisi
kannustaa ja tukea
olemaan Täyden kympin
vanhempia? Lasten ja
nuorten keskus; AinoElina Kilpeläinen ja Anna
Kärri

Reinikainen (Stepkoulutus).

luottamushenkilöt Eelis
Mäkipää ja Siiri
Muhonen
14.30
–
15.45

Kodin uskonnollisuus ja
nuorten
rippikoulukokemus
Miten uskonnottomasta
kodista tuleva nuori
kokee rippikoulun? Mikä
merkitys lapsuuden
iltarukouksella on
nuoren
rippikoulukokemukseen?
Miten seurakunnan
toimintaan lapsuudessa
ja kouluikäiässä
osallistuminen vaikuttaa
rippikoulutyytyväisyytee
n? Vuonna 2021
rippikoulun
itsearviointikyselyssä oli
lisäkysymyksinä
lapsuuden ajan ja
perheen uskonnollisuus.
Workshop pohjautuu
vuoden 2021
itsearviointiaineistoon.
Kanavasta vastaa
Uskonnon, katsomuksen
ja kasvatuksen
tutkimusseura UKKT.

Silta yli koronan
– Seurakunnan
varhaiskasvatus- ja
perhetoiminta lapsiperheiden arjessa
Keskustelu käydään
Erätauko-menetelmää
hyödyntäen. Keskustelun
teemana on se, miten
korona on vaikuttanut
lapsiperheiden arkeen
sekä seurakunnan
varhaiskasvatusja
perhetoimintaan. Mitä
hyvää on löytynyt ja mikä
kaipaa kehittämistä?
Kuinka luonteva yhteys
seurakuntaan löytyy
muuttuneessa
tilanteessa? Keskustelua
fasilitoi Laura Arikka
Erätauko-säätiöstä.
Keskustelijoina Tuomas
Kurttila, Laura Furu,
Minna Tuominen ja
kokemusasiantuntija eli
pienen lapsen vanhempi

Tehostettu nuorisotyö
kriisitilanteessa
Kunnallisen nuorisotyön
osaamiskeskus Kanuunan
koordinoima Tehostetun
nuorisotyön
vertaiskehittämisverkosto
tarjoaa tietoa ja tukea
nuorisotyön
kriisitilanteissa
toimimiseen.
Teemakokonaisuuksina
tehostetun nuorisotyön
suunnittelu, työntekijän
jaksaminen
kriisitilanteessa ja sen
jälkeen sekä tehostettu
nuorisotyö ja yhteistyö
käytännössä, caseesimerkin kautta. Aikaa
on varattu myös
keskustelulle ja
kysymyksille. Anu Siiteri,
Taija Tamminen ja Armi
Nitovuori.

Polku tulevaisuuteen –
nuorten sukupolvien
kirkko
Y/Z sukupolvien
näkemykset
elämänkaaresta,
yhteisöllisyydestä ja
hengellisyydestä ovat
erilaiset kuin kirkossa on
oletettu. Haasteet ovat
suuret, ja mahdollisuudet
ovat valtavat. Millaisia
työvälineitä tarvitaan
merkitysten etsintään
heidän kanssaan ja uusille
sukupolville relevantin
kirkon rakentamiseen?
Missä mennään Polun
käyttöönotossa ja
kehittämisessä?
Kanavassa kuulet Polun
kehittämisryhmien
kuulumisia sekä Polun
jatkoksi tekeillä olevasta
Aikuisten polut
seurakunnan yhteydessä mallista. Kirkkohallitus;
Jussi Laine ja Katri

Miksi Nuoret uupuvat
Keskustelijat:
Valtiosihteeri Tuomo
Puumala, OKM,
opetusneuvos Kati
Taipale, Opetushallitus,
alueylilääkäri Raija
Aittakumpu -Hydén,
YTHS, puheenjohtaja
Lukas Virtala, Suomen
Lukiolaisten Liitto,
oppilaitospastori Johanna
Tikkanen, Jyväskylän srk .,
erityisnuorisotyönohjaaja
Petri Grönholm,
Jyväskylän srk ja lehtori
Kimmo Torkkola,
Jyväskylän Normaalikoulu
. Juontajat: Helena
Salenius, Tuula Vinko ja
Stiven Naatus

Mukana: TT Jouko
Porkka, rippikoulutyön
asiantuntija Jari
Pulkkinen, prof. Kati
Tervo-Niemelä
16.00
17.15

Hyvä, paha perhe ja
uskonto – uskonto
perheissä ja sukupolvien
välillä
Miten uskonto näkyy
perheiden elämässä?
Miten uskonto siirtyy
sukupolvilta toisille?
Miksi osa perheistä
onnistuu uskonnollisessa
perinteensiirrossa,
mutta osa ei? Mikä on
vanhempien,
isovanhempien ja
muiden aikuisten
merkitys? Miten kirkko
linkittyy perheen
elämään? Miksi nuorten
uskonnollisuus
heikkenee ja muuttuu?
Workshopissa
tarkastelemme
uskonnon roolia ja
merkitystä suomaisissa
perheissä ja sukupolvien
välistä vuorovaikutusta
ja jatkuvuutta. Mitkä

Vappula sekä Lasten ja
nuorten keskus; AinoElina Kilpeläinen.

Haave-leiri nuorten
tukena
Sukupuolen moninaisuus,
vertaisuus ja leirityö. Tule
kuulemaan kokemuksia
sukupuoleltaan
moninaisten ja
sukupuoltaan pohtivien
nuorten vertaisleiristä ja
toiminnasta. Miten
rakennetaan kaikille
turvallinen tilakäytännön
ideoita ja vinkkejä. Pieni
katsaus sukupuolen
moninaisuuteen, joka
tukee sinua omassa
työssäsi. Kuulet myös
vertaisnuorten
näkemyksiä teemasta.
Tiina Kinnunen (Snellu),
Hanne Malkki
(Espoonlahden srk), Mio
Mokki (Leppävaaran srk),
Mio Kivelä, vertaisnuoret

Piilotettu yhteisöllisyys
Voiko teknologia auttaa
meitä yksinäisyyden
havaitsemisessa tai
ehkäisyssä?
Matkapuhelinten
sijaintitietojen
perusteella analysoidaan
jo nyt ihmisvirtojen
liikkumista kaupungissa
tai liikepaikoilla.
Anonyymia dataa
hyödynnetään
liiketoiminnassa. Miten
tällainen data voisi
palvella nuorisotyötä?
Sijaintitietojen
perusteella voimme
selvittää missä osassa
kuntaa on vaikka paljon
nuoria, jotka eivät poistu
kotoaan päiväkausiin.
Ovatko nämä nuoret
yksinäisiä ja mitkä heidän
motiivinsa kotoa
poistumattomuudelle on?
Ulkopuolisen silmin

Ympäristökasvatuksen
tori
Millaista
ympäristökasvatusta
kirkossa ja seurakunnissa
eri puolilla Suomea
tehdään? Millaisesta
ympäristökasvatuksesta
sinä haaveilet? Torilla
nähdään viisi kuvaa ja
kuullaan niihin liittyviä
ympäristökasvatuksen
tarinoita. Tule katsomaan
ja kuulemaan tarinoita ja
jakamaan oma
kokemuksesi. Kanavaa
johdattelemassa Ilkka
Sipiläinen ja Jari
Pulkkinen
Kirkkohallituksesta.

Etuoikeutettu
osallistumaan?
Keiden nuorten ääni on
etuoikeutettu
seurakunnassa? Ovatko
kaikki nuoret yhtä
tervetulleita
osallistumaan? Millaiset
nuoret puuttuvat
toiminnastamme tai
vaikuttajien ryhmästä?
Työskentelytapoja
etuoikeuksien ja
osallisuuden tarkasteluun
nuorten kanssa. Sanna
Jattu (DIAK) ja Tarja
Liljendahl (Lasten ja
nuorten keskus ry)

tekijät rakentavat
jatkuvuutta, mitkä
rikkovat sitä? Workshop
pohjautuu laajaan
kansainväliseen
tutkimushankkeeseen,
jossa on haastateltu
perheitä eri maissa sekä
kerätty laaja määrällinen
aineisto. Kanavasta
vastaa Uskonnon,
katsomuksen ja
kasvatuksen
tutkimusseura. Mukana:
Prof. Kati Tervo-Niemelä,
TT Laura Kallatsa ja TT
Jenni Spännäri.
17.15
–
17.30

John Vikström liikuttajapalkinnon jako
Kirkon kasvatuksen
ansiomerkit 2021
Päätössanat: Jarmo
Kokkonen
Päätöshartaus

heidän elämänsä saattaa
vaikuttaa hyvinkin
yksinäiseltä. Ovatko he
todellisuudessa yksin vai
ovatko he yksin vain
meidän silmissä? Marcus
Lundqvist (Verke) ja Anna
Kärri (Lasten ja nuorten
keskus ry)

Valmiit tallenteet katsottavaksi milloin vain ja tapahtuman jälkeen
Parisuhde voimavarana – Parisuhdekeskus Kataja Ry
Vuonna 2021-22 perheet ovat kuormittuneet korona-ajan mukanaan tuomista huolista. Huolet tulevaisuudesta ja terveydestä ovat kuormittaneet
voimavaroja erityisesti niissä perheissä, joissa on sairautta tai erityisen tuen tarvetta. Tutkimukset kertovat, että sairaudet kuormittavat
parisuhdetta ja lisäävät avioeroriskiä perheissä. Perheenjäsenen sairastuminen tai erityisen tuen tarve haastaa usein arkea monella tavalla. Sairaus
voi tuottaa perheeseen ja parisuhteeseen monenlaisia tunteita ja vaikuttaa myös perheen vuorovaikutussuhteisiin. Parhaimmillaan parisuhde toimii
itsessään voimavarana haasteellisissa perhetilanteissa. Hyvinvoivalla parisuhteella on tutkitusti merkittäviä terveysvaikutuksia. Miten tukea
parisuhteen vuorovaikutusta seurakuntatyössä? Millaisia keinoja voisi löytyä parisuhteen resilienssin vahvistamiseen? Mistä löytää ammatillisia
välineitä parisuhteen tunneyhteyden vahvistamiseen? Mistä apua parisuhteen moninaisissa kysymyksissä? Parisuhde voimavarana,
kun perheessä on sairautta - luennolla kuvataan aikuisten toimivan parisuhteen vuorovaikutuksen merkitystä voimavarojen lisääjänä ja koko
perheen hyvinvoinnin vahvistajana. Luento tarjoaa näkökulmia ja ammatillisia työvälineitä seurakuntien kasvatus- ja perhetyöhön.
Luonto toimintaympäristönä
Mistä löytyy samassa paketissa kokonaishyvinvointi, toiminnallisuus ja yhdessä oppiminen? Lähiluonnosta! Tässä työpajassa kuulet mitä kaikkea
lähiluonto voikaan tarjota niin lapsille kuin aikuisille. Saat samalla muutaman uuden vinkin toteutettavaksi lasten kanssa. Mari Parikka-Nihti
(Suomen Latu)
Mun ripari – sovellus. Hyvinvointia rippikouluun tekoälyn avulla
Uusi Mun ripari – sovellus tarjoaa uudenlaisen mahdollisuuden nuorten hyvinvoinnin tueksi rippikouluissa. Pelillinen sovellus tukee nuorta niin
rippikoulun teemojen kuin oman hyvinvointinsa pohtimisessa. Reaaliaikainen data tarjoaa myös rippikoulun ohjaajille hyvän lähtökohdan
rippikoulussa käsiteltäviin aiheisiin. Parhaimmillaan Mun ripari – sovellus kasvattaa nuoren itsetuntemusta ja näin ollen lisää hänen hyvinvointiaan.
Samalla sovellus kerryttää tietoa seurakunnille ja koko kirkolle nuorten elämästä ja hyvinvoinnista yksilönsuoja huomioiden. Workshopissa
esitellään Mun ripari – sovellus ja miten sitä voi käyttää rippikouluissa ja seurakuntien rippikoulujen kehittämisessä. Workshopissa kuullaan
pilottiseurakuntien kokemuksia sovelluksen käytöstä. Mun ripari – sovellus on kehitetty osana kansallista AuroraAI-tekoälyhanketta yhteistyössä
Kirkkohallituksen, pilottiseurakuntien, valtiovarainministeriön, Siili Solutions Oy:n ja Digifinlandin kanssa.

Raamattu, osallisuus ja Erätauko rippikoulussa
Mitkä tekijät vaikuttavat nuorten raamattusuhteen muodostumiseen? Millaiset Raamattuun liittyvät tavoitteet ovat perusteltuja rippikouluissa?
Millaisia polkuja kulkee polarisoituneen raamattukeskustelun viidakoista seesteisempiin seikkailuihin? Raamattuteologian kouluttaja Mika Aspinen
alustaa mm. erilaisista raamatunlukemisen tavoista ja Ulla Oinonen ja Antti Siukonen Suomen Pipliaseurasta esittelevät Raamattuaiheisen Erätaukokäsikirjoituksen rippikoulukäyttöön. Tervetuloa syventymään osallisuuden, tavoitteiden ja dialogin mahdollisuuksista raamattusuhteen
muovaamiseen rippikoulussa!
Sopimuksia tulevaisuuden kanssa
Videoteos
Sopimuksia tulevaisuuden kanssa on videomuotoinen taideteos Euroopan unionin nuorisostrategian arvoista. Kuvaa ja ääntä yhdistävän teoksen
ovat luoneet nuoret Lahden kaupungin draamatyöpajalta. Ota hetki aikaa, istu alas ja anna nuorten johdattaa sinut heidän tulevaisuuteensa.
EU:n nuoriso-ohjelmat/Opetushallitus
Toivoa ilmassa -musiikkinäytelmä
Rosa Nymanin käsikirjoittama ja säveltämä musiikkinäytelmä ilmasto(ahdistus)toivosta. Tarina musiikin, teatterin ja tanssin keinoin siitä, miten
ilmastokriisin herättämä epätoivo voikin muuttua toivoksi. Vuorovaikutuksellinen ja mukaansatempaava esitys herättää yleisön pohtimaan
ympäristön ja luonnon hyvinvointia. Suunnattu alakouluikäisille. Kesto noin 35 minuuttia. Esiintyjät Rosa Nyman, Johanna Halen ja Tytti Jäppinen.
Suomen Lähetysseura
Tähtihetkiä
Tule kuulemaan tarinoita, jotka muuten jäisivät kuulematta. Kuulemaan voimatarinoita kirkon kasvatus- ja nuorisotyön arjesta ja juhlasta. Reijo
Takamaa, Pertti Frisk ja Sami Ritokoski (DIAK).
Yhteisvastuu-pakopeli
Yhteisvastuu-pakopelissä tutustutaan Yhteisvastuukeräykseen ja diakonian teemoihin hauskalla tavalla erilaisia pulmia ja tehtäviä ratkaisemalla. Peli
kehittää osallistujien ryhmätyötaitoja, antaa osallistujilleen iloa ja onnistumisen kokemuksia oivallusten kautta.

Peli toimii hyvin diakoniaa ja kansainvälistä vastuuta käsittelevien rippikoulun oppituntien välineenä. Lisäksi se soveltuu esimerkiksi Yhteisvastuun
vapaaehtoisten tai isosten koulutukseen sekä partiolaisten toimintaan. Kirkkopalvelut/ Yhteisvastuukeräys on lähettänyt yhden pakopelin keväällä
2021 jokaiseen seurakuntaan rippikoulutyölle.
Pakopelin ohjevideon kesto 12 min.
Pakopeli-paketteja voi tilata lisää omakustannehintaan. Tilaukset 31.1.2022 mennessä. Lisätietoa Yhteisvastuu-verkkosivuilta.
Hartausvideoita – Tuotanto: Suomen Lähetysseura
• Eilikano
• Huomisen maa
• Matumaini
• Tuhlaajapoika

