
Pienelle parasta
Tuomiokirkkoseurakunnan

lapsi- ja perhetyö



eurakuntien lapsi- ja perhetyö tarjoaa kohtaamisen paikkoja monenlai-
sen kerhotoiminnan muodossa. Helsingin tuomiokirkkoseurakunnassa 
kerhoja on 3–6-vuotiaille lapsille, ala-asteen eka- ja tokaluokkalaisille 
sekä vanhemmille tai hoitajille yhdessä lasten kanssa.  

 
Vanhempana haluat antaa lapsellesi parasta mahdollista - hoivaa, lämpöä, turval-
lisuutta, tietoja ja taitoja. Kun tuot lapsesi kasteelle, saatat hänet seurakunnan  
yhteyteen. Se on hyvä perusta kristilliselle kasvatukselle. 

Lapsen turvallinen suhde Jumalaan, Taivaan Isään, on suureen tarpeeseen, kun 
lapsi kohtaa pettymyksiä ja suruja. Oletko tullut ajatelleeksi, ettei lapsesi osaa 
käyttää tätä lapseussuhdettaan Jumalaan, ellei häntä siihen opeteta. Jo yhteinen 
iltarukous vanhemman kanssa opastaa tähän turvallisuuteen. 

Seurakuntana olemme luvanneet olla rinnallasi auttamassa lastasi kasvamaan 
turvalliseen Jumala-suhteeseen.

Päivi Yli-Korpela, varhaiskasvatuksen työalajohtaja
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Päiväkerho toimii lapsen kasvupaikkana. Siellä toimitaan kumppanuudessa 
lapsen ja hänen perheensä kanssa. Toiminnassa painottuvat lapsesta 
välittäminen, lapsuuden ilon kokemukset ja lapsen hengellisen herkkyyden 
vaaliminen. Päiväkerho rakentaa lapsen kokemusta seurakunnasta, jossa hänet 
kohdataan kokonaisvaltaisesti.   
Lisätietoja: Lastenohjaajat Anne-May Oksanen ja Maarit Mustakallio.

Koululaisten iltapäivätoiminta on ensisijaisesti eka-  ja tokaluokkalaisille 
suunnattua kodinomaista toimintaa kasteopetuksen hengessä. Iltapäiväkerhossa 
lapsella on mahdollisuus turvalliseen yhdessäoloon, lepoon, leikkiin ja ulkoiluun 
sekä myös läksyjen tekemiseen. Kerhoissa tarjotaan välipala. Toiminta on maksul-
lista ja kerhoihin ilmoittaudutaan keväällä.   
Kerhopaikkoja voi tiedustella: Lastenohjaaja Mervi Leino-Järvinen.

Perhekerho on kohtauspaikka kotona lastaan hoitaville vanhemmille, isovan-
hemmille tai lapsen hoitajalle. Sinne voit tulla ilman ennakkoilmoittautumista sil-
loin, kun itselle ja perheelle parhaiten sopii. Kerhossa saat jakaa toisten aikuisten 
kanssa arjen iloja ja huolenaiheita sekä vaihtaa kuulumisia ja kokemuksia kasvusta, 
kasvatuksesta ja yhdessäolosta. Sijaa löytyy myös elämän syvimmille kysymyksille. 

Perhekerhoja vetävät perhe- ja lapsityön ammattilaiset, joilta saat tukea mieltä-
si askarruttaviin asioihin. Kerran kuukaudessa vietetään kirkkovarttia ja samalla 
voit tutustua seurakuntasi pappiin.   
Lisätietoja: Lastenohjaajat 
 
Pyhäkouluun eli lasten omaan kirkkohetkeen voi osallistua sunnuntaisin  
kello 10 Tuomiokirkon kappelissa.
Lisätietoja: Lastenohjaaja, pyhäkoulusihteeri Maarit Mustakallio. 
 
Muskari on varhaisiän musiikkikasvatusta 0–6-vuotiaille lapsille. Alle  
3-vuotiaat osallistuvat musakariin vanhemman kanssa. Muskari on maksullinen. 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Musiikkiterapeutti Petriina Auramo,  
p. 040 5064 130,  petriina.auramo@gmail.com.  
 
Yhteistyömuskareista saat lisätietoja netistä.

Tarkemmat tiedot kerhoajoista ja -paikoista: 
www.helsinginseurakunnat.fi/tuomiokirkko: Lapsi- ja perhetyö
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