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Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry. (SLK) on vanhin kirkollinen lapsi- ja
perhetyön palvelu-, asiantuntija- ja yhteistyöjärjestö; sen juuret ovat vuonna 1888 perustetussa
Pyhäkouluyhdistyksessä. SLK kuuluu valtionapua nauttiviin nuorisotyön järjestöihin ja on opetusministeriön luokittelussa nimetty valtakunnallisten palvelujärjestöjen ryhmään. Toiminnan
peruslähtökohtana ovat yhteiskunnan kasvatustyötä ja järjestötoimintaa koskevat linjaukset ja
päätökset. Toiminnan muotoutumista mahdollisimman tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti
seurakuntien hyväksi suuntaa Kirkkohallituksen kanssa solmittu yhteistyösopimus. Toiminnassa
liitytään kirkon strategiaan ja Kirkon kasvatuksen linjauksiin sekä niiden teologiseen pohjaan.
SLK omisti aiemmin 94,2 % Kustannusosakeyhtiö Lasten Keskuksen osakkeista. Vuoden 2013
alusta alkaen Lasten Keskus ja Kirjapaja yhdistyivät, ja SLK omistaa 52,3 % Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy:stä. Muut osakkeenomistajat ovat Kustannus-Osakeyhtiö Kotimaa 45 %:n ja Nuorten
Keskus 2,7 %:n osuudella.
SLK sekä Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy työskentelevät yhteisissä toimistotiloissa ja tuottavat
yhdessä korkealaatuista sisältöä lapsille, perheille ja kasvattajille. Yhteistyöstä rakentuu arvostettu, lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja hyvää elämää vahvistava sisällöntuottaja ja kehittämiskeskus.
SLK on yksi Suomen Kirkon Seurakuntaopiston Säätiön perustajataho ja vaikuttaa sen
tulevaan kehitykseen hallitustyöskentelyn kautta. Yhteistyössä sen, kirkkohallituksen ja hiippakuntien sekä seurakunnallisten lapsi- ja nuorisotyön palvelujärjestöjen kanssa SLK vaikuttaa
kirkollisen koulutuskentän ja kristillisen kasvatuksen kehitykseen.
Vuoden 2011 lopussa järjestön jäseninä oli 351 seurakuntaa, 4 kirkollisessa lapsi- ja perhetyön kentässä toimivaa järjestöä ja 29 henkilöä.
Tässä asiakirjassa on kuvattu SLK:n strategia vuoteen 2020 asti. Strategiassa kuvataan SLK:n työn
lähtökohdat ja arvopohja sekä määritellään sen visio ja missio. Samoin määritellään roolit, joiden
avulla strategiset tavoitteet pyritään saavuttamaan.
Strategia on laadittu lapsen kasvua tukevien sekä ongelmia ja syrjäytymistä ennaltaehkäisevien näkökulmien varaan. Toteuttamiseen tarvitaan yhteistyötä monien eri tahojen kanssa.
Strategian ovat valmistelleet SLK:n johtokunta ja pääsihteeri vuoropuhelussa järjestön
työntekijöiden, seurakuntien, hiippakuntien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Eri osapuolten
näkemyksiä on kerätty kokouksissa ja keskustelutilaisuuksissa sekä Internet-kyselyllä. Tausta-aineistona on käytetty yhteiskunnan ja kirkon sekä kirkollisten ja yhteiskunnallisten järjestöjen
selvityksiä ja suunnitelmia.
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STRATEGIA TIIVISTETYSTI
ARVOT
Lapsilähtöisyys
Dialogisuus
Innovatiivisuus
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MISSIO
SLK edistää
kristilliseltä arvopohjalta
lapsen kokonaisvaltaista kasvua, hengellisyyttä ja hyvää elämää kodissa,
seurakunnassa ja yhteiskunnassa.

ROOLIT
Kehittävä
Vaikuttava
Palveleva

VISIO
Lapsella on mahdollisuus kokonaisvaltaiseen kasvuun,
johon sisältyvät hengellisyys ja hyvä elämä.

STRATEGISET TAVOITTEET
1. Lasten mahdollisuudet kasvuun, hengellisyyteen ja hyvään elämään ovat parantuneet.
2. Perheiden side seurakuntaan on vahvistunut. Tämä on vaikuttanut myönteisesti
perheiden elämään.
3. Lasten ja perheiden parissa tehtävän työn painoarvo on noussut seurakunnissa, ja
työn sisältö on kehittynyt.
4. Synergia lapsen ja perheen hyvän edistämiseksi on lisääntynyt.
5. Yhteiskunnassa on tiedostettu uskontokasvatus lapsen hyvän kasvun tärkeäksi
osaksi.
6. SLK on tuottanut korkealaatuisia sisältöjä, kehittänyt toimintaa, kouluttanut työntekijöitä ja vapaaehtoisia sekä vahvistanut verkostoja.
7. SLK on hyvä työyhteisö, ja siellä työskentelee osaavia ja innostuneita ammattilaisia.

dialogisuus
innovatiivisuus
lapsilähtöisyys
ARVOT
SLK:n arvot ovat lapsilähtöisyys, dialogisuus ja innovatiivisuus.
Arvot ohjaavat kaikkea SLK:n toimintaa. Ne näkyvät johtamisessa, vaikuttamistyössä, palvelutarjonnassa, työyhteisön toiminnassa ja kaikessa, mitä SLK:ssa tehdään.
• Lapsilähtöisyys
SLK:n toiminnassa lapsi on tärkein. Kaiken toiminnan tarkoitus on tukea lapsen ja perheen elämää. Korostamme jokaisen ainutlaatuista ihmisarvoa, joka perustuu kristilliseen
käsitykseen ihmisestä Jumalan kuvana. Kohtelemme kaikkia yhdenvertaisesti ja syrjimättä. Edistämme lasten ja perheiden osallisuutta seurakunnassa ja yhteiskunnassa. Tuemme vanhempien, isovanhempien, kummien ja muiden lasta lähellä olevien aikuisten
vuorovaikutusta lapsen kanssa.
• Dialogisuus
SLK:n toiminnassa dialogisuus on sekä tavoite että toimintatapa. Dialogisuus tukee ihmisen kasvua ja kehitystä, turvalliset vuorovaikutussuhteet ovat lapselle välttämättömiä.
Kehitämme työtämme ja pyrimme tavoitteisiimme dialogissa yhteistyöverkostomme
kanssa. Ajattelemme, että paras asiantuntemus syntyy avoimessa dialogissa; se myös
vahvistaa osallisuutta ja sitoutumista. Tulkitsemme uskoa perinteen ja nykyhetken
vuorovaikutuksesta käsin ja käymme dialogia eri-ikäisten seurakuntalaisten sekä muita
katsomuksia ja kulttuureita edustavien ihmisten kanssa. Edistämme ekumeenista kunnioitusta ja vuoropuhelua.
• Innovatiivisuus
SLK pyrkii toiminnassaan asioiden syvempään ymmärtämiseen, uusien mahdollisuuksien
ja parhaiden toimintatapojen löytämiseen. Toimintamme perustuu ammattimaiseen
asiakaslähtöisyyteen ja kestävän kehityksen periaatteisiin. Pidämme kaikessa yllä korkeaa
laatua. Olemme luotettava toimija ja yhteistyökumppani.
SLK:n työyhteisössä kaikilla on mahdollisuus osallistua itseä koskettavien asioiden
kehittämiseen.
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kokonaisvaltainen kasvu
hengellisyys
hyvä elämä
VISIO 2020
Lapsella on mahdollisuus kokonaisvaltaiseen kasvuun, johon sisältyvät
hengellisyys ja hyvä elämä.
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SLK:ssa ajatellaan, että ihmisen fyysinen, sosiaalis-emotionaalinen, kognitiivinen ja hengellinen
kasvu kietoutuvat yhteen. Lapsella on parhaat mahdollisuudet kasvaa, kun häntä kasvattavat
ihmiset ottavat huomioon koko lapsen kotona, seurakunnassa ja yhteiskunnassa. Pidämme
painokkaasti esillä hengellisyyden merkitystä lapsen identiteetin, itsetunnon ja omantunnon
kehittymiseen. Vaikutamme siihen, että lapset ja perheet huomioidaan seurakunnan elämässä ja
heillä on mahdollisuus hyvään ja turvalliseen elämään yhteiskunnassa. Yhteistyössä eri tahojen
kanssa haluamme parantaa lasten elämää kaikkialla maailmassa.

seurakunta

koti
yhteiskunta

MISSIO
SLK:n missio on edistää kristilliseltä arvopohjalta lapsen kokonaisvaltaista kasvua,
erityisesti hengellisyyttä ja hyvää elämää kodissa, seurakunnassa ja yhteiskunnassa.
SLK palvelee seurakuntia ja niiden työntekijöitä varhaiskasvatuksen ja perheiden jumalanpalveluselämän kehittämisessä ja toteuttamisessa. Tämä tapahtuu dialogissa työntekijöiden kanssa. SLK
tuo keskusteluun tietoa ja asiantuntemusta sekä järjestää koulutusta ja konsultaatiota. Vahvistamme lasten ja perheiden sitoutumista seurakuntaan pitämällä esillä kokonaisvaltaisen kasvun
edellytyksiä yleisessä keskustelussa sekä tarjoamalle perheille kristityn identiteettiä vahvistavia
materiaaleja ja verkkopalveluja.
SLK palvelee myös yhteiskunnan varhaiskasvatuksen työntekijöitä. Yhteistyössä eri tahojen
kanssa edistämme lasten ja perheiden hyvää elämää yhteiskunnassa.

STRATEGISET TAVOITTEET
Strategisten tavoitteiden avulla lapsille luodaan käytännössä parempia mahdollisuuksia hyvään
kasvuun ja elämään. Niitä voidaan päivittää sitä mukaa, kun ne toteutuvat tai toimintaympäristön muutokset sitä edellyttävät. Tavoitteet tarkistetaan vuosittaisen toimintasuunnittelun yhteydessä ja niiden pohjalle laaditaan työn painopisteet ja toimintasuunnitelma.

kokonaisvaltainen kasvu
1. Lasten mahdollisuudet kokonaisvaltaiseen kasvuun ja siihen sisältyvään
hengellisyyteen ja hyvään elämään ovat parantuneet.
Lapset ovat saaneet paremmat mahdollisuudet ikäkautensa mukaiseen kasvuun ja hengellisyyteen. Vanhemmat, isovanhemmat, kummit ja muut lasta lähellä olevat aikuiset tukevat
aktiivisesti lapsen elämää. Läheisten ihmissuhteiden ja varhaisen vuorovaikutuksen merkitys on
korostunut, ja niitä tuetaan sekä yhteiskunnan että seurakuntien toimilla.
Yleinen tietoisuus kokonaisvaltaisen kasvun edellytyksistä ja hengellisyyden roolista niiden
osana on lisääntynyt.
Lapset ja perheet voivat paremmin.
Tavoitteen toteuttamiseksi SLK
o valmistaa sisältöjä lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja siihen sisältyvän hengellisyyden
tueksi ja julkaisee niitä lehdissä, verkossa ja muulla tavoin. Yhdessä Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy:n kanssa julkaistaan hengellisyyteen, hartauteen, musiikkiin ja lastenkulttuuriin
liittyviä sisältöjä.
o antaa asiantuntija-apua ja kouluttaa seurakuntien työntekijöitä ja yhteiskunnan varhaiskasvattajia lapsen kokonaisvaltaisen kasvun, hengellisyyden ja uskontokasvatuksen
alueilla.
o tukee koteja ja niiden kristillistä kasvatusta valmistamalla sisältöjä ja materiaaleja
kotien kasvatustyön tueksi.
o osallistuu verkostoyhteistyöhön, joka edistää lapsen kokonaisvaltaisen kasvua ja siihen
sisältyvää hengellisyyttä.
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2. Perheiden side seurakuntaan on vahvistunut.
Tämä on vaikuttanut myönteisesti perheiden elämään.
Perheiden tietoisuus jäsenyydestään seurakuntayhteisöön on lisääntynyt. Hengellisyyden ja
kristillisten arvojen koetaan lisäävän hyvinvointia ja seurakunnan tarjonnan koskettavan perheen
senhetkisiä elämäntilanteita ja -kysymyksiä. Osallisuus seurakunnan elämään on vahvistunut.
Perheet ovat löytäneet vertais- ja muuta tukea vanhemmuuteen ja kristilliseen kasvatukseen
kodeissa.
Seurakunnat ovat kehittäneet perhelähtöistä työtä ja lisänneet mahdollisuuksia eri-ikäisten
kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen.
Tavoitteen toteuttamiseksi SLK
o kehittää sisältöjä ja hankkeita perheiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi
seurakunnassa ja yhteiskunnassa.
o antaa virikkeitä seurakuntien työn kehittämiseen ja kouluttaa työntekijöitä perhelähtöisessä työssä.
o osallistuu perheitä tukevaan verkostoyhteistyöhön eri toimijoiden kanssa.
o edistää kasteeseen perustuvaa jäsenlähtöistä ajattelua ja jäsenyyden vahvistamiseen
tähtääviä toimintoja.

lapsi- ja
perhetyö

3. Lasten ja perheiden parissa tehtävän työn painoarvo
on noussut seurakunnissa, ja työn sisältö on kehittynyt.
Seurakuntien ymmärrys lasten ja perheiden parissa tehtävän työn strategisesta ja käytännöllisestä merkityksestä on lisääntynyt. Päätösten lapsivaikutukset arvioidaan, ja lasten ja perheiden
hyvinvointi priorisoidaan. Seurakunnat panostavat lapsi- ja perhelähtöiseen työhön ja kehittävät
määrätietoisesti ja suunnitelmallisesti sen sisältöä. Seurakuntien jumalanpalveluselämä on
muuttunut dialogiseksi, syvemmin hengelliseksi ja yhteiskunnallisestikin merkittäväksi kulttuurin muodoksi.
Seurakunnat tukevat jokaisen kastetun elämää ja pitävät yhteyttä kaikkiin kasteperheisiin.
Seurakuntien toiminta on avointa ja kutsuu piiriinsä kaikkia.
Tavoitteen toteuttamiseksi SLK
o antaa asiantuntija-apua seurakuntien työntekijöiden, työyhteisöjen ja työmuotojen
kehittämiseksi.
o valmistaa sisältöjä seurakuntien työn ja työntekijöiden tarpeisiin.
o edistää kokemusten ja osaamisen vaihtoa seurakuntien välillä.
o vahvistaa lasten ja perheiden parissa tehtävän työn asemaa seurakuntien strategiassa
ja käytännön työssä.

synergia
4. Synergia lapsen ja perheen hyvän edistämiseksi on lisääntynyt.
SLK on auttanut seurakuntia ja niiden eri työmuotoja löytämään toisensa lapsille ja perheille
suunnatun toiminnan kehittämisessä. Vapaaehtoiset toimijat ovat löytäneet kanavan omalle panokselleen. Seurakunnalliset lapsi- ja nuorisotyön palvelujärjestöt ovat tiivistäneet yhteistyötä.
Yhteiskunnallisten toimijoiden ja järjestöjen yhteydet seurakuntiin ovat vahvistuneet.
Eri-ikäiset ihmiset ovat sitoutuneet selkeämmin hyvää elämää tukeviin yhteisöihin ja instituutioihin ja vaikuttavat niiden kautta omaan elinympäristöönsä. Yhteisöllisyyden lisääntyminen
on lisännyt turvallisten aikuisten määrää lasten elämässä.
SLK on vahvistanut tunnettuuttaan sekä lasten hyvän elämän että lapsuuden asiantuntijana
ja puolestapuhujana.
Tavoitteen toteuttamiseksi SLK
o osallistuu lapsen hyvää elämää tukevien kirkollisten ja yhteiskunnallisten verkostojen
toimintaan ja edistää niissä lapsen kokonaisvaltaisen kasvun huomioimista.
o vaikuttaa yhteiskunnan ilmapiiriin ja kehitykseen.
o kannustaa seurakuntia osallistumaan verkostotyöhön.
o toteuttaa omia hankkeita perheiden hyvän elämän edistämiseksi.

uskontokasvatus yhteiskunnassa
5. Yhteiskunnassa on tiedostettu uskontokasvatus lapsen hyvän kasvun tärkeäksi osaksi.
Yhteiskunnassa on ymmärretty kokonaisvaltaisen kasvun merkitys ja otettu se huomioon sekä
varhaiskasvatussuunnitelmissa että käytännön työssä. Varhaiskasvattajien motivaatio uskontokasvatukseen ja osaaminen sen toteutuksessa on lisääntynyt.
Tavoitteen toteuttamiseksi SLK
o kehittää varhaiskasvatuksen ja alakoulun uskontokasvatuksen sisältöä ja toteuttamista
yhteistyössä eri tahojen kanssa.
o kouluttaa yhteiskunnan varhaiskasvatuksen ja koulun työntekijöitä.
o kouluttaa seurakuntien työntekijöitä yhteiskunnan uskontokasvatukseen liittyvissä
asioissa.
o vaikuttaa uskontokasvatuksen asemaan kuntien ja päiväkotien elämässä.
o vaikuttaa uskontokasvatuksen asemaan yhteiskunnassa.
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koulutus
julkaisut
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6. SLK on tuottanut korkealaatuisia sisältöjä, kehittänyt toimintaa, kouluttanut
työntekijöitä ja vapaaehtoisia sekä vahvistanut verkostoja.
SLK on tuottanut sisältöjä ja materiaaleja seurakuntien ja seurakuntalaisten tarpeisiin sekä
kouluttanut työntekijöitä ja vapaaehtoisia. Tämä on parantanut työntekijöiden ammattitaitoa
ja vapaaehtoisten osaamista sekä vahvistanut vanhemmuutta ja kristillisen kasvatuksen roolia
kodeissa. Lapsille ja perheille tarkoitetut toiminnot, varhaiskasvatus, musiikkitoiminta ja jumalanpalveluselämä sekä – Kirkon kasvatuksen linjauksen mukaisesti – kasteeseen perustuva
jäsenlähtöinen ajattelu ja jäsenyyden vahvistamiseen tähtäävät toimet ovat rikastuneet.
o SLK on kehittänyt seurakuntien perheitä tukevaa verkostotyötä ja avoimia palveluja.
o SLK on edistänyt kokemusten ja osaamisen vaihtoa seurakuntien välillä.
o SLK on kehittänyt yhteistyössä päivähoidon uskontokasvatuksen sisältöjä ja kouluttanut päivähoidon henkilöstöä. Yhteistyössä on vaikutettu uskontokasvatuksen asemaan
yhteiskunnassa.

ammattilaisuus työyhteisö
7. SLK on hyvä työyhteisö, ja siellä työskentelee osaavia ja innostuneita ammattilaisia.
SLK on dynaaminen ja kehittyvä työyhteisö, jonka toiminnan rakenteet, työtavat ja henkilöstöasiat ovat hyvässä kunnossa. Työyhteisö tarjoaa mahdollisuuden merkityksellisen työn tekemiseen ja omassa työssä kehittymiseen. Yhteinen sitoutuminen tavoitteisiin kehittää sisältöä, lisää
vaikuttavuutta ja kasvattaa toiminnan laajuutta. Muuttuvien olosuhteiden ja taloudellisten
paineiden keskellä työn sisällöllinen merkitys ja laatu varmistavat toiminnan tulevaisuuden.

MITTARIT
SLK:n visiona olevaa lapsen kasvun, hengellisyyden ja hyvän elämän kehittymistä seurataan arvioimalla strategisten tavoitteiden, toimintasuunnitelmien ja hankkeiden toteutumista. Arviointitapoja ja mittareita kehitetään dialogisesti työyhteisössä. Palautteen keräämistä monipuolistetaan. Johtokunnalla ja yhteistyöverkostolla on merkittävä rooli työn arvioinnissa.

kehittää
vaikuttaa
palvelee
ROOLIT
SLK kehittää, vaikuttaa ja palvelee
Valtakunnallisena järjestönä SLK:lla on mahdollisuus vaikuttaa asioihin paikallisseurakuntaa
laajemmin ja puolustaa sekä lapsen hyvän kasvun edellytyksiä että lapsuutta. SLK on olemassa,
jotta seurakunnilla olisi yhteinen foorumi kehittää lasten kristillisen kasvatusta. SLK vaikuttaa
lasten ja perheiden asemaan yhteiskunnassa ja seurakunnissa sekä puolustaa erityisesti niitä
lapsia, joilla on heikoimmat mahdollisuudet ehjään lapsuuteen.
SLK:n tehtävänä on palvella seurakuntia pitämällä yllä kristillisen kasvatuksen ja yhteiskunnan uskontokasvatuksen asiantuntijuutta, kouluttamalla ja tuottamalla materiaaleja.
SLK toimii kolmessa roolissa: kehittäjänä, vaikuttajana ja seurakuntien palvelijana.
Kehittävä rooli
SLK:n kehittämistyö on sekä dialogisen tilan luomista että ammatillisen asiantuntemuksen rakentamista. SLK:n työntekijät tuntevat hyvin seurakuntien työn tavoitteet, käytännöt ja työntekijät. Tämän tuntemuksen pohjalta saatamme ihmisiä, tietoa ja osaa-mista yhteen. Hankimme
tietoa ja hyviä käytäntöjä aktiivisesti myös kansainvälisten verkostojemme kautta. Käynnistämme valtakunnallisia hankkeita strategisten tavoitteidemme toteuttamiseksi.
Toimintatapoina ovat mm.
o ajattelun ja sisältöjen kehittäminen verkostotyössä
o sisältötarjonta lehdissä, muissa julkaisuissa ja verkossa
o kehittämishankkeet
o työntekijöiden kouluttaminen ja valtakunnallisten neuvottelupäivien järjestäminen.
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Vaikuttava rooli
SLK pitää yllä laajoja verkostoja kirkossa ja yhteiskunnassa sekä viestinnällistä osaamista. Niitä
hyödynnetään lapsen hyvän elämän, lapsen oikeuksien ja lapsuuden puolustamiseen sekä niiden
vahvistamiseen yleisessä tietoisuudessa. Seurakuntien työn valtakunnallinen merkittävyys antaa
hyvän pohjan asioiden esille nostamiseen mm. mediassa.
SLK antaa virikkeitä ja herättää keskustelua. Kirkollisen koulutuksen ja kristillisen kasvatuksen
kehitykseen SLK vaikuttaa erityisesti Seurakuntaopiston ja seurakunnallisten lapsi- ja nuorisotyön
palvelujärjestöjen kanssa.
Toimintatapoina ovat mm.
o vaikuttaminen verkostoissa ja näkyvyys mediassa
o vaikuttaminen lapsi- ja perhetyön asemaan ja strategiseen merkitykseen seurakunnissa
o vaikuttaminen kokonaisvaltaisen kasvun ja siihen sisältyvän hengellisyyden asemaan
yhteiskunnan kasvatusjärjestelmässä.
Palveleva rooli
SLK toimii ensisijaisesti seurakuntien kautta ja siksi työssämme korostuu hyvien työvälineiden
tarjoaminen seurakuntien työntekijöille ja vapaaehtoisille. Julkaisemme työtä palvelevaa ja
kehittävää sisältöä lehdissä, muissa julkaisuissa ja verkossa. Tuomme seurakuntien näkökulman
yhteiskunnallisten yhteistyöverkostojen yhteistyöhön.
Toimintatapoina ovat mm.
o julkaisu- ja koulutustoiminta
o yhteistyöfoorumin tarjoaminen seurakunnille
o toiminen seurakuntien äänenä yhteiskunnan toiminnassa, yhteistyöverkostoissa ja
mediassa.

TIIVISTETTY KUVAUS TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ
SLK:n toimintaympäristöön vaikuttavat yhteiskunnan ja seurakuntakentän muutokset
Yhteiskunnallinen tilanne on polarisoitunut: suurella osalla menee hyvin, mutta vaikeuksissa
olevien lasten ja perheiden määrä on lisääntynyt. Pahoinvointi ei aina liity taloudelliseen köyhyyteen.
Kuntarakenteen muuttuessa monet seurakunnat yhdistyvät. Etenkin maaseudulla muuttoliike vaikuttaa seurakuntien toimintaedellytyksiin. Väestön ikääntyminen herättää kysymyksiä
seurakuntien toiminnan painopisteistä ja resursseista myös lapsi- ja perhetyön osalta.
Tietoverkkojen lisääntymisellä on suuri vaikutus lasten ja perheiden elämään. Kansainvälistymisen vaikutukset näkyvät sekä taloudessa, työelämässä että erilaisten näkemysten leviämisessä. Monikulttuurisuus ja -uskontoisuus yleistyvät ja synnyttävät tarvetta dialogiin.
Uskonnollisuus on muuttanut muotoaan. Ulkoinen sitoutuminen kirkkoon on vähentynyt,
mikä näkyy kastamattomien lasten määrän lisääntymisenä ja vihkimisten vähenemisenä; kirkon
jäsenmäärä on laskenut. Kokoavan toiminta on vähentynyt, ja keinoja kehittää yhteydenpitoa
koko jäsenistöön haetaan.
Uskontokasvatuksen asema yhteiskunnan kasvatusjärjestelmässä on toistuvasti keskustelun
kohteena, mutta enemmistö pitää sitä edelleen tärkeänä.
Vahvuudet, heikkoudet, uhat ja mahdollisuudet
SLK:lla on pitkään kokemukseen perustuva korkean tason osaaminen lapsen kasvuun, hengellisyyteen ja hyvään elämään liittyvistä asioista, pedagogiikasta ja toimintamenetelmistä. SLK tuntee seurakuntien työn sekä lapsen ja perheen elämän yhteiskunnassa. Työ perustuu teologiseen
asiantuntemukseen ja viestintää koskevaan osaamiseen. Asiakaslähtöisyys yhdistettynä tuloksellisiin ja tehokkaisiin toimintatapoihin tuottavat korkealaatuisia sisältöjä ja palveluja asiakkaille.
Uusi strategia perustuu SLK:n vahvuuksiin ja toimintaympäristön mahdollisuuksiin. Toisaalta
heikkoudet tiedostetaan ja niihin puututaan. Uhkakuvien toteutuminen pyritään ehkäisemään.
Seuraavassa tiivistelmä SLK:n ja sen toimintaympäristön vahvuuksista, heikkouksista, uhista
ja mahdollisuuksista.
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VAHVUUDET
• Vahva yhteys seurakuntiin
• Ammattitaito, osaaminen ja sitoutuminen
• Hyvät kanavat ja toiminnot, lehdet, julkai
sut
• Laadukas, monimuotoinen ja runsas koulutustarjonta
• Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy:n omistus ja
sen kustannustoiminta
• Joustavuus ja nopeus
• Yhteistyö kirkkohallituksen, hiippakuntien,
seurakuntien ja järjestöjen kanssa
• Seurakuntaopiston taustataho, yhteistyö
koulutustoiminnassa

UHAT
• Kirkon roolin muutos ja kirkosta eroaminen
• Yhteistyön puute
• Pienuus
• Muutoksen vauhti, jääminen entiseen
• Talouden kiristyminen
• Seurakuntien henkilöstö vähenee, mikä
vaikuttaa työn kysyntään
• Kontakti lapsiperheisiin menetetään

HEIKKOUDET
• Työn kokonaisuuden pirstoutuminen
• Diakonisen työotteen ohuus
• Yhteys vain osaan seurakunnista, kaikki
eivät ole jäseniä
• Vähäinen yhteys kastamattomiin ja heidän
perheisiinsä
• Vähäiset suorat yhteydet koteihin
• Resurssien rajallisuus

MAHDOLLISUUDET
• Vahva yhteys seurakuntien työhön lasten
ja perheiden parissa
• Yhteiskunnan ja sen varhaiskasvatuksen
tarve: uskontokasvatus, monikulttuurisuus
• Yhteyden luominen perheisiin
• Kokonaisvaltaisen kasvun ja hengellisyyden
merkityksen laajempi tiedostaminen
• Kristillisen perinteen merkitys
• Median hyödyntäminen
(sisältö lapselle)
• Verkostoyhteistyö
• Lapsivaikutusten arvioinnin vahvistuminen,
lapsiasiahenkilöt
• Polarisaatio lisää työn tarvetta
(lapsidiakonia)
• Kansainvälisyys
• Uudet varainhankintakeinot
• Vapaaehtoistoiminnan kasvu

Itälahdenkatu 27 A, 00210 Helsinki p. (09) 6877 4510 www.evl-slk.fi

ona kokonaisvaltaisuus

palvelee

asvu lapsilähtöisyys
yhteiskunnassa innovatiivisuus

uttaa

ona yhteiskunnassa
kokonaisvaltaisuus
yys yhteiskunnassa hengellisyys

kokonaisvaltaisuus
seurakunnassa

hyvä elämä
kasvu

kasvu

hengellisyys
yhteiskunnassa kehittää
kasvu hyvä elämä
a lapsilähtöisyys dialogisuus
palvelee

ellisyys

