
Toimintaa 
LAPSILLE JA NUORILLE
Tuomiokirkkoseurakunnassa



LAPSET JA PERHEET

Vanhempana haluat antaa lapsellesi pa-
rasta mahdollista – hoivaa, lämpöä, tur-
vallisuutta, tietoja ja taitoja. Kun tuot 
lapsesi kasteelle, saatat hänet seurakun-
nan yhteyteen. Seurakuntana olemme lu-
vanneet olla rinnallasi auttamassa lastasi 
kasvamaan turvalliseen Jumala-suhtee-
seen.

Perhekerhot
Perhekerhoihin ovat tervetulleita kai-
kenikäiset lapset oman aikuisen kans-
sa tutustumaan toisiin lapsiin ja aikuisiin. 
Hiljennymme kerhoalttarin ääressä, lau-
lamme ja leikimme yhdessä, joskus as-
kartelemme. Kahvi- ja mehuhetki kuuluu 

Tuomiokirkkoseurakunnan lapsi- ja perhetyö tarjoaa kohtaamisen paik-
koja monenlaisen kerhotoiminnan muodossa. Kerhoja on 3–6-vuotiaille 
lapsille, ala-asteen ekluokalaisille sekä vanhemmille tai hoitajille yhdes-
sä lasten kanssa. 

myös kerhon ohjelmaan. Kausittain ko-
koontuu myös perhekerho ensimmäistä 
lastaan odottaville tai lapsen juuri saan-
neille. Ohjaajina toimivat koulutetut las-
tenohjaajat. Perhekerho on maksuton 
eikä siihen tarvitse ilmoittautua. 

Päiväkerhot 3–5-vuotiaille 
Päiväkerho on kirkon varhaiskasvatusta 
alle kouluikäisille lapsille. Päiväkerhos-
sa toteutetaan lapsi- ja perhelähtöisiä 
työtapoja, opetellaan erilaisuuden 
hyväksymistä ja monipuolista vuorovai-
kutusta. Turvallisessa ilmapiirissä tuetaan 
ja vahvistetaan lapsen suhdetta omaan 
itseensä, toisiin ihmisiin, Jumalaan ja 



luontoon.
Päiväkerhossa ohjaajina toimivat kou-

lutetut, ammattitaitoiset lastenohjaa-
jat. Kerhopäivän ohjelmaan sisältyy mm. 
leikkiä, kädentöitä, lauluja, satuja ja 
mahdollisuuksien mukaan myös ulkoi-
lua. Kerhopäivän aikana syödään omat 
eväät. Kerhosta peritään kausimaksu. Si-
saralennusta on mahdollista saada. 

Koululaisten iltapäivätoiminta 
eka- ja tokaluokkalaisille
Iltapäivätoiminnassa lapsi voi lastenoh-
jaajien turvallisessa hoivassa levätä, leik-
kiä, ulkoilla, hiljentyä ja tehdä läksyjä.  
Päivän aikana tarjotaan välipala. Iltapäi-
vätoiminnassa tuetaan kodin ja koulun 
kasvatustyötä yhteistyössä lapsen van-
hempien ja opettajien kanssa.

Yleisten tavoitteiden lisäksi seurakun-
nan toimintaa ohjaa kristillinen ihmiskä-
sitys ja arvopohja. Toiminnan sisällössä 
näkyy kirkkovuosi, johon kuuluu mah-
dollisuus hiljentymiseen.

Iltapäivätoimintaa järjestetään koulu-
päivinä klo 12–16. Toimintaa ei tarjota 
koulujen loma-aikoina eikä lauantaikou-
lupäivinä. Kerhosta peritään kuukausi-
maksu.

Pyhäkoulu
Pyhäkoulu on eri-ikäisten lasten oma ju-
malanpalvelus, lastenkirkko, jonka si-
sältö monipuolista. Pyhäkoulussa lau-
letaan, leikitään, hiljennytään, kuullaan 
raamatunkertomuksia ja eläydytään nii-
hin sekä ollaan yhdessä. Pyhäkoulu to-
teuttaa kirkon kasteopetustehtävää ja 
pyrkii tukemaan kodeissa tapahtuvaa 
kasvatustyötä. Pyhäkoulussa opetellaan 

elämäntaitoja, kiitollisuutta, toisen kun-
nioittamista, itsensä arvokkaaksi koke-
mista sekä Jumalan hyvyyteen ja huo-
lenpitoon luottamista.

Pyhäkoulu sopii 3–14-vuotiaille, mut-
ta pienemmätkin voivat osallistua tutun 
aikuisen kanssa. Alle neljävuotiaat voi-
vat tulla isomman sisaruksen tai aikui-
sen kanssa. Pyhäkouluihin ovat maksut-
tomia eikä niihin tarvitse ilmoittautua. 

Muskari
Varhaisiän musiikkikasvatus kehittää ja 
vahvistaa monipuolisesti lapsen keskit-
tymistä ja tarkkaavaisuutta, rytmitajua, 
sosiaalisia taitoja, itseilmaisua ja itsetun-
toa.

Kirkon muskarityön tavoitteena on 
myös tukea vanhempia lasten kristil-
lisessä kasvatuksessa. Hengelliset lau-
lut, kotiseurakunta ja sen toiminta sekä 
muut samassa elämänvaiheessa olevat 
perheet tulevat vähitellen tutuiksi. Ker-
hosta peritään kausimaksu. Sisaralen-
nusta on mahdollista saada. 

Kerhojen ajat ja paikat 
www. helsinginseurakunnat.fi/ 
tuomiokirkko



KOULUIKÄISET JA NUORET

Kouluikäisen ja nuoren elämässä mo-
net niin pienet kuin isotkin kysymyk-
set etsivät vastauksia. Tarjoamme mah-
dollisuuden hakea vastauksia, kokea ja 
kasvaa turvallisessa ympäristössä yhdes-
sä ikätovereiden kanssa. Toimintamme 
parissa monet hengelliset kysymykset 
saavat hyvän kasvupohjan, kun koului-
käinen kurottaa kohti nuoruutta ja kun 
nuori ponnistaa aikuisuuden maailmaa 
kohden.

KOULUIKÄISET
Kerhot
Avointen kerhojen, Olkkareiden, lisäk-
si on teemallisia kerhoja, kuten säh-

Tuomiokirkkoseurakunnan kouluikäisille ja nuorille suunnattu työ toi-
mii seurakuntamme alueella asuvien ja siellä kouluaan käyvien lasten ja 
nuorten sekä heidän perheidensä parissa. Kohtaamme kouluikäiset ja 
nuoret juuri sellaisina kuin he ovat ja tuemme heitä heidän omissa 
kehitysvaiheissaan erilaisten toimintamuotojen avulla. Kouluikäistyö 
tarjoaa kehittävää ja monipuolista toimintaa 7–14-vuotiaille ja nuoriso-
työ yli 15-vuotiaille nuorille. 

lyä ja kokkausta. Kerhoja löytyy kaikilta 
alueiltamme viikoittain. Kerhoja vetä-
vät varhaisnuorisotyönohjaajien lisäk-
si koulutetut kerhonohjaajat. Kerhoihin 
ilmoittaudutaan pääsääntöisesti etukä-
teen ja ne ovat maksuttomia.

Leirit ja retket
Wipinäwiikot eli päiväleirit järjestetään 
heti koulujen päätyttyä kesällä. Niillä 
retkeillään joka päivä johonkin lähiseu-
dun kivaan kohteeseen sekä vietetään 
aikaa Johanneksen kerhotiloissa ja nii-
den läheisyydessä. Kesän kohokohtiin 
kuuluu myös Helsingin seurakuntien yh-
teinen telttaleiri. Kevään ja syksyn aika-



na järjestetään sekä oma kouluikäis-
ten viikonloppuleiri että perheleiri, 
jonne voi tulla oman perheen tai  
vaikka mummin tai kummin kanssa.

Partio
Toimimme yhteistyössä seitsemän 
lippukunnan kanssa. Partio on moni-
puolinen harrastus. Sen toimintaa on 
koko seurakunnan alueella. Partion 
voi aloittaa minkä ikäisenä tahansa. 
Kaikille on tilaa!

NUORET
Rippikouluikäisten ja sitä 
vanhempien nuorten toi-
minta on Tuomiokirkko-
seurakunnassa keskitetty 
Mikael Agricolan kirkol-
le. Nuorisotoiminnassa on 
aina mukana nuorisotyön-
ohjaaja. Kirkon pääaulas-
ta (sisäpihan puoleinen si-
säänkäynti roskiskatoksen 
vieressä) pääset rappu-
sia pitkin toiseen kerrok-
seen, jossa urkuparven takana sijaitsee 
Leijonan luola eli nuorisotilat. Nuoriso-
toiminta pitää taukoa joulu–tammikuus-
sa sekä toukokuussa.

Helsingin kaikkien seurakuntien  
nuorten toiminnasta löydät tietoa: 
www.mestat.fi-sivustolta. Viikoittain 
tarkempaa tietoa Tuomiokirkkoseura-
kunnan nuorten toiminnasta löytyy 
Stadinlionwings-Facebook-sivulta. 



Flow- ja Go! –illat ja  
Agricolamessu
Nuorisotyön tärkeimpiä muotoja ovat 
keskiviikkojen Flow~illat, jotka ovat 
avoimia iltoja ilman suunniteltua ohjel-
maa. Flow~illoissa voi pelailla ja kahvi-
tella sekä nauttia iloisesta seurasta. Flo-
w~iltojen jälkeen kirkkosalissa vietetään  
nuorten ja nuorten aikuisten Agricola-
messua. 

Torstaisin Luolassa pidetään Go!– il-
toja, joissa on aina jonkinlaista ohjattua 
ohjelmaa sekä iltahartaus kahvittelun li-
säksi. Nuorten iltoihin ovat tervetulleita 
kaikki rippikouluikäiset ja sitä vanhem-
mat nuoret. Sinun ei siis tarvitse olla mu-
kana isoskoulutuksessa, jotta voit osallis-
tua iltoihin.

WoW-tapahtumat
Aina kun nuorisotyössä tapahtuu jotain 
erikoisempaa toimintaa, on silloin ky-
seessä WoW-tapahtuma! WoW-tapah-

tumia ovat esimerkiksi nuorten tai nuor-
ten aikuisten viikonloppuleirit, retket 
Gospel-konsertteihin tai Maata Näkyvis-
sä -festarille. Lisäksi ainakin pari kertaa 
vuodessa (kiirastorstaina ja pyhäinpäivän 
aattona) järjestetään Kirkkoyö, jolloin 
nuorten kanssa tehdään yhdessä ruokaa 
ja yövytään kirkolla.

SeKo
Nuorteniltojen ja tapahtumien lisäksi  
järjestämme Agricolan kirkon kryptas-
sa SeKoa eli Seurakuntakoulua. SeKo 
on Tuomiokirkkoseurakunnan nuoriso-
työn vapaaehtoisten koulutus, jossa nuo-
ria koulutetaan muun muassa isosik-
si, kerhonohjaajiksi, messutalkoolaisiksi 
ja nuorisotilan avustajiksi eli kätyreiksi. 
SeKo-toimintaan kuuluu myös yksi vii-
konloppuleiri. SeKo-toimintaan voivat 
konfirmoidut nuoret hypätä mukaan syk-
syisin. Isoshaut käynnistyvät joulun aika-
na.



Helsingin seurakunnissa ilmoittaudutaan seuraavana vuonna järjestettäviin rippi-
kouluihin edellisen vuoden lokakuun aikana. Ilmoittautuminen tapahtuu sen seura-
kunnan nettisivujen kautta, jonka rippikouluun haluaa ilmoittautua. Ilmoittautumi-
sessa ei ole kyse nopeuslajista. Kaikki lokakuun aikana ilmoittautuneet ovat samalla 
viivalla, kun ryhmät jaetaan marraskuun alussa. 

RIPPIKOULU ON...
…paikka, jossa saa yhdessä toisten kanssa kysellä, etsiä, epäillä ja löytää.
…paikka, jossa puhutaan elämästä, uskosta, Jumalasta. 
…tärkeä osa nuorten elämää, sillä lähes yhdeksän kymmenestä 15-vuotiaasta käy  
 rippikoulun.
…puolen vuoden pituinen jakso, johon kuuluu leiri- tai kaupunkirippikoulujakson  
 lisäksi seurakuntaan tutustumista ja tapaamisia oman ryhmän kanssa.
…mahdollinen myös kirkkoon kuulumattomalle. Rippikoulun yhteydessä voi liittyä  
 kirkkoon.
…mahdollista suorittaa myös aikuisena. 



Kasvatustiimiläiset yhteiskuvassa: (ylärivissä vas.) Varhaisnuorisotyön pappi Yrjö 
Ikonen, lastenohjaaja Anne-May Oksanen, varhaiskasvatuksen työalajohtaja  
Päivi Yli-Korpela. (keskirivisssä vas.) Lastenohjaaja Maarit Mustakallio, varhais-
nuorisotyönohjaaja Nana Honkasalo, lastenohjaajat Mervi Leino-Järvinen ja Karo-
liina Etelä-aho sekä rippikoulupappi Juhana Kuusniemi. (eturivissä vas.) Varhais-
nuorisotyönohjaaja Susan Louhema ja nuorisotyönohjaaja Juha Pohjois-Koivisto. 
Kuvasta puuttuu johtava nuorisotyönohjaaja Mika (Lepa) Lehto.

Kysy, kerromme mielellämme lisää
Henkilöstön sähköpostiosoitteet  ja puhelinnumerot löydät:  
www.helsinginseurakunnat.fi/tuomiokirkko 

Kirkkoherranvirasto: Bulevardi 16 B, 1. krs, p. 09 2340 6100 
Ma ja ti klo 9–15, ke klo 12–17, to ja pe klo 9–12 
tuomiokirkko.srk@evl.fi, tilavaraukset.tuomiokirkkosrk@evl.fi, 
www.facebook.com/helsingintuomiokirkkoseurakunta 
Nuorisotyö: www.mestat.fi, www.facebook.com/StadinLionWings


