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Pienelle parasta -perustehtävämme
Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan tehtävänä on mahdol-
listaa lapsen kokonaisvaltainen kasvu ja kutsua perheitä 
seurakunnan yhteyteen. Lapsen kehitykselle on tärkeää, 
että hän tunnistaa, osaa tulkita ja ymmärtää häntä ympä-
röivän maailman merkkejä ja merkityksiä. Näin hän pystyy 
liittämään itsensä siihen yhteiskuntaan ja kulttuuriin, johon 
hän kuuluu. Kaikissa kulttuureissa myös uskonto näkyy 
monella tavalla tavoissa ja perinteissä sekä taiteessa ja 
rakennuksissa. Näiden sisältämien merkityksien ymmärtä-
minen saa ihmisen tuntemaan, että hän kuuluu sukupolvien 
ketjuun ja se luo turvallisuuden tunnetta.

Pienelle parasta -toiminta-ajatuksemme
Luomme mahdollisuuden lapsille ja heidän perheilleen olla 
yhdessä ja elää kirkon yhteydessä. Vaalimme lapsuutta 
ja vahvistamme kristillistä arvomaailmaa muiden kasva-
tustyössä toimivien kanssa. Suomalaisessa yhteiskun-
nassa vallitseva uskonto on evankelisluterilaisuus, mikä 
luo leimansa kaikkeen ympäröivään kulttuuriin. Siksi on 
ensiarvoisen tärkeää tutustuttaa lapset evankelisluterilai-
seen uskontoon liittyvään tietoon, symboliikkaan, tapoihin 
jne. Tämä on merkityksellistä tietenkin evankelisluterilaisen 
kirkon jäsenille, 
mutta myös mui-
hin uskontokun-
tiin ja kirkkoihin 
kuuluville lapsille 
sekä myös niille, 
joiden perheet 
ovat tehneet 
jonkin muun 
katsomuksellisen 
valinnan. 
 Lasten kysy-
myksiä pohties-
saan jokainen 



kasvattaja 
joutuu samalla 
väistämättä 
miettimään 
myös omaa 
vakaumus-
taan, uskoaan 
ja omia arvo-
jaan. Tämä 
on yksi syy 
siihen, miksi 
lapsen esittä-
mät kysymyk-
set koetaan 
usein vaikeina 
ja haastavina. 
Vanhempien 
merkitys on 
suuri, koska 
he valitsevat  
millä tavalla 
he kohtaavat 
lapsensa 
kysymykset 
ja millaisia vastauksia ja välineitä he antavat niiden käsitte-
lyyn. Nämä elämän tarkoituksen ja merkityksen kysymykset 
ovat osa ihmisen hengellisyyttä.

Pienelle parasta -visiomme
Tuomiokirkkoseurakunta tarjoaa myös jatkossa lapsille ja 
perheille osallisuuden seurakuntaan ja hengelliseen elä-
mään. Teemme tavoitteellista yhteistyötä muiden alueemme 
toimijoiden, mm. päivähoidon kanssa. Lapselle elämän 
tarkoitus ja merkitys löytyy niiden kokemuksien kautta, joita 
hän saa suhteessa ympäröiviin aikuisiin ja yhteisön kulttuu-
riperintöön. Elämän tarkoitukseen liittyvät kysymykset ovat 
osa lapsen kokonaisvaltaista ymmärtämistä ja siksi kosket-
tavat kaikkia lapsen kasvatukseen osallistuvia ihmisiä.



Pienelle parasta – Lapselle on tärkeää
Yhdessä ihmettely ja kysely: Lapsi ymmärtää, että hänen ta-
pansa kokea asioita on oikea ja hänen ajatuksensa, tunteensa 
ja kokemuksensa ovat tärkeitä. Lapsi oivaltaa, että uskonto on 
sellainen elämänalue, jossa aikuisellakaan ei aina ole valmiita 
vastauksia.

Kokemuksellisuus: Lapsi liittää luonnostaan asioita ja tilan-
teita kokemuksiinsa ja tunteisiinsa. Turvallisuus, rauhallisuus, 
ja esteettisyys jne. ovat tärkeä pohja myös uskontokasvatuk-
selle. 

Hiljentyminen: Myönteiset hiljaisuuden hetket ja rauhoittumi-
nen auttavat lasta kuuntelemaan ja löytämään omia ajatuk-
siaan. Hiljaisuus on osa uskonnon olemusta ja hiljentyminen  
luo pohjan rukoukselle.

Yhteisölliset tavat ja perinteet: Perinteiset yhteisölliset 
tavat, esimerkiksi suvivirsi ja jouluevankeliumi, luovat osalli-
suuden tunnetta. Raamatunkertomuksista lapsi saa aineksia 
uskonnolliseen ajatteluunsa, sillä Jumalasta puhuminen on 
uskonnon ydinolemusta. Yhteisöllisiin tapoihin liittyy usein 
myös erilaisia symboleita. Symboli tarkoittaa vertauskuvaa ja 
niillä kuvataan usein asioita, jotka ylittävät arkitodellisuuden. 
Kirkossa tällaisia symboleja ovat esimerkiksi risti ja alttari.

Tuomiokirkkoseurakunta tarjoaa lapsiperheille monipuolista 
toimintaa. 

Tervetuloa mukaan!

• helsinginseurakunnat.fi/tuomiokirkko 
• facebook.com/helsingintuomiokirkkoseurakunta


