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Arvot

Ihminen
Haluamme olla paikka, jossa jokainen lapsi ja aikuinen on
kokonaisena ihmisenä arvokas ja toisten kanssa
tasavertainen. Lapsella on oikeus olla lapsi.
Aikuisenkaan ei tarvitse pärjätä yksin. Kaikki saavat tulla
ja olla omana itsenään. 

Yhteisö
Haluamme olla yhteisö, jota motivoi rakkaus ja jossa
vaalitaan ystävyyttä ja vertaistukea. Yhdessä toisten
kanssa voi oppia arvostamaan myös itseään ja löytää
omia voimavarojaan. 

Hengellisyys
Kristittyinä haluamme tehdä työtä, joka tuo toivoa
ihmisten elämään. Iloinen, armollinen ja arjessa mukana
elävä hengellisyys on tärkeä osa sitä. Hengellinen
hyvinvointi tukee rakkaudellisia ihmissuhteita perheessä.

4





Perhetyön ohjelma on säännöllistä, suunnitelmallista, laadukasta ja
turvallista. 

Rakennamme sellaista toimintakulttuuria, jossa jokainen osallistuja
tuntee itsensä tervetulleeksi, toivotuksi, riittäväksi ja arvokkaaksi. 

Pyrimme purkamaan vanhemmuuteen liittyviä suorituspaineita 
osoittamalla rakkautta kaikenlaisille perheille. Pelastusarmeijaan
pitäisi voida tulla hyvällä mielellä, vaikka lapsilla ei ole
merkkivaatteita tai heillä on käytöshaasteita ja vaikka olisi itse
väsynyt, ujo, stressaantunut tms. 

Tarjoamme perhetyön toiminnan sisällä ihmisille mahdollisuuksia
konkreettisella tekemisellä osallistua Pelastusarmeijan
auttamistyöhön. 

Tavoitteet

jokainen osallistuja
tuntee itsensä tervetulleeksi”

”
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Perheiden on helppo tulla osaksi seurakuntaamme.
Jumalanpalveluselämässämme otetaan perheiden tarpeet huomioon.   

Arjen matalan kynnyksen toimintaa voidaan järjestää eri vuosina eri
tavoin. Pohdimme säännöllisesti, miten parhaiten voisimme vastata
alueemme perheiden tarpeisiin. Matalan kynnyksen toimintaa on
esimerkiksi perhekerho. 

Kehitämme kaikille avoimen toiminnan ohelle vertaistukeen
perustuvia suljettuja ryhmiä, joihin osallistujia tuetaan
monipuolisesti. Nämä ryhmät ovat perhetyön ja aikuissosiaalityön
yhteistyötä. Tämän työn erityisiä kohderyhmiä ovat
 
    äidit, joilla on jaksamisongelmia.

     lapset, jotka tarvitsevat tukea sosiaalisten taitojen
     ja tunnetaitojen opetteluun.

    avioparit, joilla on taustallaan rikkinäisiä ihmissuhteita
    ja perhekokemuksia.

Rakennamme polkuja perhetyön matalan kynnyksen ohjelmista
seurakuntaperheeseen. 

Etsimme tapoja tavoittaa uusia perheitä. 

Perhetyön kautta osasto saa uusia jäseniä. 

Tavoitteet7



Äitien vertaistukiryhmä on suunnattu äideille, jotka kaipaavat tukea
arjessa jaksamiseen. 

Ryhmään otetaan 5–8 äitiä hakemusten perusteella. 

Ryhmä kokoontuu joka toinen viikko. Kokoontumiskertoja on
kymmenen. 

Lastenhoito on järjestetty kokoontumisten aikana. Lapset otetaan
vastaan tervetulleina vieraina ja heistä iloitaan. 

Ryhmäkokoontumisten lisäksi osallistujat voivat halutessaan saada
henkilökohtaista keskusteluapua, taloudellista neuvontaa ja tukea
sekä sielunhoitoa. 

Ryhmän kokoontumiset muodostuvat alustuksesta, keskustelusta ja
erilaisista harjoituksista. Lopuksi on päivän aiheeseen liittyvä hartaus
ja yhteinen ruokailu.

äitien
vertaistuki
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Alustuksissa käsiteltäviä aiheita ovat 
    itsetuntemus, minäkuva ja identiteetti 
    omien vahvuuksien ja voimavarojen löytäminen
    tunnetaidot
    kiitollisuus ja armollisuus voimavarana elämässä

Ryhmään osallistuminen edistää kokonaisvaltaista hyvinvointia:
psyykkistä tukea ja oivaltamisen paikkoja, sosiaalisten taitojen
vahvistamista ja yhteyttä toisiin äiteihin, kehon viestien
kuuntelemista ja oman kehon hyväksymistä sekä oman
hengellisyyden löytämistä ja kristillisen toivon näkökulmaa arkiseen
elämään. 

Äitiys on kokoontumisten läpäisyteema. Osallistujan on mahdollista
tutkia kaikkia aiheita sen näkökulmasta, mutta painopisteenä on äiti
itse ja hänen hyvinvointinsa. 

Rohkaisemme vastuunottoon omasta elämästä, oman tilanteen
hyväksymiseen ja siitä lähtökohdasta ratkaisujen etsimiseen.

Rakkaudellinen kohtaaminen ja kuulluksi tuleminen synnyttävät
ilmapiirin, jossa voi saada ja antaa vertaistukea. 

Ryhmässä voi ystävystyä toisten äitien kanssa. Ryhmäläisiä
rohkaistaan pitämään yllä syntyneitä ystävyyssuhteita myös
kokoontumisten ulkopuolella. 

Vertaistukiryhmän äitejä kutsutaan mukaan osaston avoimeen
toimintaan: perhekerhoon, perhesunnuntaihin sekä naisteniltoihin. 

äitien vertaistuki9



Perhekerho on viikoittainen matalan kynnyksen avoin toimintamuoto
alle esikouluikäisille lapsille, jotka ovat pääsääntöisesti kotihoidossa,
ja heidän vanhemmilleen.

Perhekerhossa huomioidaan jokainen lapsi ja vanhempi. Jokainen
saa kokea olevansa tervetullut.

Perhekerhon ilmapiiri on iloinen, elämänmyönteinen ja virkistävä.
Kerho tarjoaa hengähdyshetken ja vaihtelua kotona olevien lasten ja
vanhempien arjen keskelle.

Tuetaan ilmapiiriä, jossa syntyy kohtaamisia, keskusteluyhteyttä,
tutustumista ja vertaistukea vanhempien välille. Työntekijät ovat
aktiivisesti läsnä ja yhteydessä sekä perheisiin että toisiinsa.

Toiminnassa huomioimme, että lapset ovat pääsääntöisesti alle
kolmevuotiaita. Perhekerhon toiminta tähtää vuorovaikutuksen
syntymiseen ja vahvistamiseen kaikilla tasoilla (työntekijä–perhe,
lapsi–vanhempi, lapsi–lapsi ja vanhempi–vanhempi) erilaisten
elämysten tarjoamisen tai taitojen harjoittamisen sijaan.

Perhekerho

kohtaamisia, 
keskusteluyhteyttä, 
tutustumista ja vertaistukea”

”
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Perhekerhon ohjelma muodostuu lauluhetkestä, yhteisestä
ruokailusta, vapaaehtoisesta askartelusta ja vapaasta leikistä.

Lauluhetkessä painotetaan yhteisöllisyyttä ja kodinomaisuutta.
Annetaan rohkaisevaa esimerkkiä laulaa ja lorutella lapsen kanssa
myös silloin, kun vanhempi ei koe näitä osa-alueita vahvuudekseen.
Näin rohkaistaan monimuotoiseen vuorovaikutukseen lapsen kanssa.

Ruokailu toteutetaan brunssina, tai kun mahdollista lounaana.
Ruokailu tarjoaa iloa ja helpotusta vanhemmille, edesauttaa lasten
jaksamista kerhossa, tukee yhteisöllisyyttä sekä antaa osalle
perheistä konkreettista taloudellista helpotusta.

Askartelu on aina vapaaehtoinen ja tarpeeksi helppo lapsen itsensä
harjoittaa luovuutta. Tavoitteena ei ole niinkään valmis tuotos vaan
käsillä tekemisen ja kokeilemisen ilo. Oma vanhempi auttaa lasta
askartelussa. Askartelu on yksi tapa olla vuorovaikutuksessa myös
työntekijän kanssa. 

Hengellisyys näkyy perhekerhossa ennen kaikkea rakkaudellisena
kohtaamisena. Osa lauluhetken lauluista on aina hengellisiä.
Erityisinä juhla-aikoina, esimerkiksi pääsiäisen alla, voidaan pitää
myös lyhyitä ja toiminnallisina raamattuhetkiä. 

Perhekerhosta kannustetaan perheitä osallistumaan perhetyön
muihin toimintoihin, erityisesti Perhesunnuntaihin. Näin tuetaan polun
syntymistä matalan kynnyksen toiminnasta osastoon yhteisönä.

perhekerho11



Perhesunnuntai järjestetään kerran kuussa. 

Perhesunnuntain ydin on kaiken ikäisten kirkkohetki, jossa sekä
aikuiset että lapset voivat saada hengellistä ravintoa yhdessä.

Koko seurakunta on tervetullut. Kirkkohetken jälkeen salissa jatkuu
ohjelma aikuisille. Jos perheessä on kaksi aikuista, voi toinen heistä
osallistua tähän. 

Kirkkohetken ohjelma on reipasta ja toiminnallista, jotta lasten on
helppo olla siinä mukana. Joka kerta tarjotaan kuitenkin myös lapsille
mahdollisuus hiljentymiseen ja rauhoittumiseen ja opetellaan niistä
nauttimista yhdessä.

Hengellinen opetus on käytännönläheistä ja tarjoaa myös välineitä
lapsiperheen arkisista haasteista selviytymiseen. 

Jokaisen osallistujan kohdalle pysähdytään ja jokaisen kanssa
jutellaan. 

 
 

perhe-
sunnuntai 
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Tarjotaan mahdollisuus kiireettömään ateriayhteyteen. Valmis ateria
antaa perheille myös vapaahetken kotitöistä. Se on tärkeä osa
palveluamme.

Mahdollistetaan sekä vanhempien että lasten osallistuminen
ohjelman tekemiseen ja käytännön töihin. 

Perhesunnuntaihin kuuluu vapaan yhdessäolon osuus alakerran
leikkitiloissa. Siellä on aina mahdollisuus myös askarteluun.
Askartelu liittyy kirkkohetken aiheeseen ja toimii opetuksen
kertaajana. Valmis askartelu viedään kotiin ja sen avulla voi kotona
palauttaa mieleen, mistä kirkossa puhuttiin. 

Vapaa yhdessäolo, leikki ja askartelu tarjoavat hengähdystauon ja
iloa koko perheelle.

Perhesunnuntai madaltaa kynnystä osallistua tavallisiin
jumalanpalveluksiin. Perheitä kutsutaan osallistumaan erityisesti
niihin jumalanpalveluksiin, joiden aikana on pyhäkoulu. 
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