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haiskasvatuksenohjaaja sekä lastentarhanopettajan kelpoisuus. 

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää vauvaperheiden osallistumista ja osallisuutta 

Kymin seurakunnan toimintaan vauvan kasteen jälkeen sekä odotuksia ja kokemuksia 

Kymin seurakunnan Vauvakerhotoiminnasta. Työssä tarkasteltiin myös lapsiperheiden 

toiveiden ja tarpeiden kohtaamista Kymin seurakunnan kerhotarjonnassa. 

Opinnäytetyö oli kvalitatiivinen puolistrukturoitu kyselytutkimus, joka toteutettiin web-

ropol-palvelun avulla. Kyselyssä oli strukturoituja ja avoimia kysymyksiä. Linkki kyse-

lyyn julkaistiin entisten vauvakerhoäitien perustamassa facebook-ryhmässä tammikuus-

sa 2015. Vastaajia oli yhteensä kolmetoista kappaletta ja vastaukset analysoitiin sisäl-

lönanalyysin avulla. 

Tutkimuksen mukaan vauvaperheet ovat erittäin tyytyväisiä Kymin seurakunnan tar-

joamaan kerhotoimintaan. Vauvakerhotoiminta on tuonut perheiden elämään sisältöä ja 

vertaistukea. Kerhotoiminta ylitti vastaajien odotukset ja kokemukset olivat positiivisia. 

Kerhotoiminnan kristillisyys koettiin yleissivistävänä ja yhteisöllisen ilmapiirin luojana. 

Selkeänä toiveena vastauksista nousi kerhotoiminnan järjestäminen myös iltapäivällä. 

Tutkimuksen avulla Kymin seurakunnan lapsi- ja perhetyö sai ajankohtaista palautetta 

vauvaperheiltä seurakunnan tarjoamasta kerhotoiminnasta. Palautteen avulla tiedotta-

mista ja toimintaa voidaan jatkossa kehittää perheiden tarpeita vastaaviksi. 
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ABSTRACT 

 

Tainio, Jenni. After baptism – Families with babies in Kymi parish. Spring 2015, 40 p., 

1 appendix. Diaconia University of Applied Sciences. Degree programme on Social 

Services Option on Cristian child and Youth Work. Degree: Bachelor of Social Service. 

The purpose of this study was to find out attendance and participation of families with 

babies in the action offered by Kymi parish after baptism and find out about expecta-

tions and experiences which they had in Kymi parish babyclub. In this study I also ex-

amined their hopes and needs for Kymi parish action. 

The study was a qualitative and half structured survey which was executed with webro-

pol service. There were structured and open questions in this survey. The link for this 

survey was published in facebook group for former baby club participants in January 

2015. I received 13 responses. 

The results show that families are content with Kymi parish actions. The baby club has 

brought meaning and support for their lives. Expectations were surpassed and experien-

ces were positive. Families think that christian education in a part of common knowled-

ge and christianity can create a communal atmosphere. Families had clearly one hope to 

gain a club for families which is open at afternoons. 

The results of this study gave current information from families to Kymi parish. With 

this feedback information and action can be improved for families needs. 

 

 

Keywords: Baptism, christian education, the family work of the church and qualitative 

research 
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1 JOHDANTO  

 

 

Seurakunnan tarjoamaa lapsi- ja perhetyön toimintaa arvostetaan ja pidetään laadukkaa-

na, varsinkin vauvaperheiden kiinnostus seurakunnan toimintaa ja kristillistä kasvatusta 

kohtaan on nousemassa. Kristillisen kasvatuksen ja hengellisyyden tukeminen on siir-

tymässä kodeista seurakunnalle. (Lapset seurakuntalaisina 2013, 13–14.) Samanaikai-

sesti seurakunnissa säästetään ja toimintoja supistetaan. Kirkollisverovarat vähenevät ja 

kirkosta eroaa enemmän ihmisiä kuin aiemmin. Myös kastettujen lasten määrä vähenee 

ja kristillinen kotikasvatus sekä kristillisten perinteiden siirtäminen heikkenee.  

Kymin seurakunnassa aloitettiin vauvakerhotoiminta syksyllä 2004. Vauvakerhotoimin-

ta on suunnattu vain perheille, joissa on alle vuoden ikäinen lapsi. Toiminnassa on pyrit-

ty ottamaan huomioon perheiden toiveet ja tarpeet sekä kirkossa ajankohtaiset aiheet. 

Kymin seurakunta järjestää runsaasti kerhotoimintaa sekä tapahtumia lapsille ja lapsi-

perheille. 

Opinnäytetyöni tarkoituksena oli perehtyä vauvaperheiden osallistumiseen ja osallisuu-

teen Kymin seurakunnan toiminnassa vauvan kasteen jälkeen sekä selvittää, kohtaavat-

ko perheiden toiveet ja seurakunnan tarjonta. Toivoin myös saavani vauvaperheiltä vas-

tauksia siihen, millainen toiminta palvelee heitä parhaiten ja miten saada nuoret perheet 

pysymään seurakuntayhteydessä.  

Opinnäytetyössä on käytetty webropol-kyselyä, jonka tarkoituksena oli saada laadullista 

aineistoa Kymin seurakunnan tarjoamasta vauvakerhotoiminnasta. Kysely kohdistettiin 

vauvakerhossa vuosina 2012-2014 vauvakerhoon osallistuneisiin perheisiin. 

Työssä näkyy tekijän henkilökohtainen suhde Kymin seurakunnan vauvakerhotoimin-

taan, koska tekijä on ollut perustamassa kerhotoimintaa ja työskennellyt kyseisessä ker-

hossa kymmenen vuoden ajan. 
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2 KESKEISET KÄSITTEET 

 

 

Lapset ovat samankaltaisia, riippumatta paikasta ja ajasta. Myös kirkon oppi, ydinsa-

noma on muuttumaton, vaikka sitä sanoitetaan ja tulkitaan eri tavoin (Lapset seurakun-

talaisina 2013, 4.) Seurakunnissa lasten ja heidän perheiden parissa tehtävää kasvatus-

työtä kutsutaan kirkon varhaiskasvatukseksi. Kirkko välittää uskon perinteitä sukupol-

vilta toisille ja auttaa eri-ikäisiä ihmisiä elämään mielekkäästi lähimmäisen ja Jumalan 

rakkauden sekä Kristuksen oppien mukaisesti. Kristillinen kirkko on alusta alkaen ollut 

kasvattava kirkko. Lähtökohtina ovat aina olleet kirkon oma arvopohja ja kristinuskon 

keskeisimpien sisältöjen tavoitteet. (Lapsi on osallinen 2008, 10.) 

Kaste liittää lapsen seurakuntaan ja kasteen yhteydessä vanhemmat ja kummit sitoutu-

vat kastekumppanuuteen seurakunnan kanssa sekä antamaan lapselle kristillistä kasva-

tusta. Seurakunta järjestää perheille toimintaa, jossa he voivat olla osallisina, tulla koh-

datuiksi ja saada tukea kristilliseen kasvatukseen sekä tavata toisia samassa elämäntilan-

teessa olevia perheitä. 

 

 

2.1 Kaste 

 

Kaste on yksi kirkon luovuttamattomista tehtävistä, joka perustuu Jeesuksen antamaan 

kaste- ja lähetyskäskyyn (Matt. 28:18–20). Kaste on myös sakramentti, jossa Jumalan 

sana yhdistyy näkyvään aineeseen, veteen. Kasteen yhteydessä Jumala kutsuu lapsen 

nimeltä omakseen. Kaste liittää lapsen seurakuntaan kirkon jäseneksi ja Jumalan yhtey-

teen, sekä antaa lähtökohdan kristillisen identiteetin kasvulle ja vaikuttaa läpi elämän. 

(Katekismus 2000, 86–88; Lapset seurakuntalaisina 2013, 12.) 

Nuorelle perheelle ensimmäinen yhteys seurakuntaan tapahtuu usein lapsen kasteen 

yhteydessä. Kasteen edellytyksenä on, että vähintään toinen vanhemmista kuuluu kirk-

koon. Seurakunta lähettää kotiin rekisteröintilomakkeen ja ohjeita kastejuhlan järjestä-

misestä, jonka jälkeen on vanhempien vastuulla ottaa yhteyttä seurakuntaan kasteen 
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järjestämiseksi. Ennen kastejuhlaa pappi käy perheen kanssa kastekeskustelun, joka luo 

pohjan perheen seurakuntayhteydelle. (Komulainen, Peltola, Perälä, Ranta, Ripatti, Sär-

kiö & Tiensuu 1998, 15–19.) 

Kastetoimitus sitouttaa vanhemmat ja kummit antamaan lapselle kristillistä kasvatusta. 

Nykypäivänä tämä sitoumus herättää hämmennystä ja epävarmuutta. Pohjimmiltaan 

kristillinen kasvatus on rakkautta ja turvallisuuden luomista lapselle. Hengelliset asiat 

ovat osa ihmisen elämää ja toteutuvat yksilöllisesti eri perheissä perheelle luonnollisella 

tavalla. (Komulainen ym. 1998, 23–24.) 

Seurakunta sitoutuu kasteen yhteydessä tukemaan lasta, hänen vanhempiaan ja kumme-

ja kristillisessä kasvatuksessa, tätä kutsutaan sekä kaste- että kasvatuskumppanuudeksi 

(Lapsi on osallinen 2008, 10). Kastetoimituksen yhteydessä syntynyttä yhteyttä perhee-

seen vahvistetaan seurakunnan eri työmuotojen kautta, esimerkiksi henkilökohtainen 

yhteydenotto ja viestin välittäminen seurakunnasta kannustavat perheitä osallistumaan 

seurakunnan toimintaan. Vauva- ja lapsiperheille kohdennetut kirkkohetket ja ryhmä-

toiminta tukevat perheitä kasvatustehtävässään ja kristillisten arvojen välittämisessä. 

(Lapsi on osallinen. 2008, 31.) 

 

 

2.2 Kaste- ja kasvatuskumppanuus 

 

Kaste- ja kasvatuskumppanuus on kirkon tarjoamaa tukea perheille kristillisen kasva-

tuksen parissa ja kristillisten perinteiden välittämisessä. Seurakunnan tehtävänä on toi-

mia vanhempien rinnallakulkijana ja rohkaista vanhempia vanhemmuudessa ja kasva-

tustehtävässään. (Lapset seurakuntalaisina 2013, 10; Ojell 2013, 21.) Kasvatuskump-

panuus on yhteistyötä perheen kanssa, lapsen parhaaksi. Lähtökohtana on aina lapsen 

etu ja lapsen oikeuksien toteutuminen. (Haapsalo 2013, 143–145.) 

Monet seurakunnat tekevät yhteistyötä neuvoloiden kanssa muun muassa perhevalmen-

nuksen merkeissä ja näin seurakunta voi olla tukemassa perheitä ja luoda perheisiin var-

haisen vaiheen kasvatuskumppanuussuhteen jo ennen lapsen syntymää (Haapsalo, 2013, 

151). 
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Käytännössä seurakunta tukee perheitä järjestämällä toimintaa ja tilaisuuksia sekä tar-

joamalla erilaisia materiaaleja kodin kristillisen kasvatuksen tueksi. Useimmat seura-

kunnat antavat kastetilaisuuden yhteydessä perheelle kastekynttilän ja hengellistä kirjal-

lisuutta, esimerkiksi Kotien rukouskirjan tai Kirkkovuosi lasten kanssa- kirjan, joiden 

avulla voidaan rohkaista perheitä kodin hartauselämän ylläpidossa (Ahtiainen 2004, 

157). 

Seurakunta järjestää lapsille ja perheille toimintaa kerhojen, leirien, tapahtumien ja ret-

kien muodossa sekä erilaisia lapsiperheille kohdennettuja kirkkohetkiä, jotka kaikki 

osaltaan tukevat perheitä kristillisessä kasvatuksessa. Toiminnassa on tärkeää yhteistyö 

ja vuorovaikutus perheiden kanssa sekä kynnyksen madaltaminen seurakunnan toimin-

taan osallistumiselle. Kerhohartaudet, vauvakirkot ja kummikirkot on kohdennettu lap-

siperheille ja niissä on tilaa myös luonnollisille lasten äänille ja liikkumiselle. Lasten 

erityisellä huomioimisella pyritään saamaan perheille myönteisiä kokemuksia kirkossa 

käymisestä. (Kinnunen 2011, 18; Lindfors 2008, 255, 258.)  

 

 

2.3 Kristillinen kasvatus 

 

Jokaisella kastetulla lapsella on oikeus kristilliseen kasvatukseen (Lapset seurakuntalai-

sina 2013, 13). Kristilliseksi kasvatukseksi määritellään pääsääntöisesti kirkon lapsi- ja 

nuorisotyö, joka on kirkon kasvatustoimintaa (Launonen 2008, 221). Kristillisestä kas-

vatuksesta voidaan myös käyttää synonyymia kastekasvatus, jonka lähtökohtana on 

Raamatussa oleva Jeesuksen kastekäsky (Petäjä 2008, 122). Kristillistä kasvatusta voi-

daan pitää kristilliseen uskoon ja sen lähtökohtiin keskittyvänä kasvatuksena, joka anne-

taan vanhemmille tehtäväksi lapsen kasteen yhteydessä. Kummien ja seurakunnan teh-

tävänä on tukea vanhempia tässä kasvatustehtävässä. (Lapsi on osallinen 2008, 11–12.) 

Mervi Muhosen mukaan lastenohjaajiksi opiskelevat kuvasivat kristillistä kasvatusta 

kuuden eri ulottuvuuden kautta: Opillinen, rituaalinen, kokemuksellinen, eettis-

moraalinen, huolenpidollinen ja pedagoginen. Näillä ulottuvuuksilla on erottumaton ja 

vastavuoroinen yhteys toisiinsa. Opillinen ulottuvuus sisältää kristinuskon oppeja, us-

komuksia ja niiden välittämistä. Rituaaliseen ulottuvuuteen katsotaan kuuluvan kirkko-
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vuoden seuraaminen, osallistuminen kirkon tilaisuuksiin, sekä oman hengellisen elämän 

hoitaminen muun muassa rukoilemalla. Kokemukselliseen ulottuvuuteen sisältyy kasva-

tussuhteen emotionaalinen ilmapiiri, Jumalan rakkaus ja läsnäolo. Eettis-moraalinen 

ulottuvuus on arvokasvatusta, kun taas huolenpidollinen ulottuvuus sisältää lähimmäi-

sen rakkautta ja välittämistä sekä jokapäiväistä arkea. Pedagoginen ulottuvuus tarkoittaa 

kristillisen kasvatuksen toteuttamisessa käytettäviä erilaisia menetelmiä. (Muhonen & 

Tirri 2008, 77–81.) 

Kristillinen kasvatus on kasteopetusta, joka pyrkii auttamaan lasta kasvamaan uskoon, 

tulemaan tietoiseksi uskostaan ja oppimaan arvostamaan sitä. Lapselle annetaan mah-

dollisuus ihmetellä, kysellä ja epäillä. Lapselle pyritään löytämään oman ikäkauden 

edellytykset täyttäviä vastauksia. (Luumi 1997, 83.) 

 

 

2.4 Osallisuus 

 

Käsitteellä osallisuus tarkoitan opinnäytetyössäni sitä, miten pieni lapsi, vauva voi ko-

kea olevansa osallinen seurakuntayhteydestä ja saada kokemuksia pyhästä. Vauvan 

ohella myös vanhemman osallisuus on tärkeää huomioida seurakunnan toiminnassa. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kuvaa käsitettä osallisuus osallistumisena johonkin 

yhteisöön ja siinä osallisena olemiseen. Sosiaalisen osallisuuden kuvataan tuovan ih-

miselämään mielekkyyttä ja merkitystä. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Osallisuus 

i.a.) Seurakuntayhteydessä osallisuus on aktiivista ja turvallista mukanaoloa seurakun-

nan toiminnassa. Kokonaisvaltaiseen kasvatusajatteluun liittyy ymmärrys lapsen osalli-

suudesta, joka näyttäytyy kullekin ikäkaudelle sopivalla tavalla. (Lapsi on osallinen 

2008, 33.) 

Vauva-ikäisen lapsen osallisuus toteutuu aina aikuisen avulla ja aikuisen kautta. Vauva 

tulee nähdyksi ja kohdatuksi, vaikka hän ei vielä osaa ilmaista itseään sanallisesti. Ai-

kuisen tulee kuljettaa vauvaa mukana ajatuksissa, puheissa ja tekemisissään. Vauvan 

osallisuus rakentuu sanattoman vuorovaikutuksen varaan. Vauvan osallisuus toteutuu 

arjessa, kun vanhempi asettuu vauvan asemaan ja pohtii asioita vauvan näkökulmasta. 

(Nettiturvakoti i.a.) 
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Lapsen ensimmäiset hengelliset kokemukset tapahtuvat sylissä, vuorovaikutuksessa 

läheisen aikuisen kanssa, jossa myös vanhemman arvomaailma välittyy lapselle myön-

teisenä asiana (Kinnunen 2011, 22, 43). Tätä voisi verrata lapsen kastehetkeen. Lapsi 

saa uskon elämän mallin vanhemmiltaan ja pääsee vanhempiensa kautta osalliseksi seu-

rakunnan elämästä, seurakuntayhteydestä ja hengellisistä kokemuksista. 

Ryhmätoiminnassa vanhempi voi kokea osallisuutta tasavertaisena ryhmän jäsenenä. 

Vanhempi saa vertaistukea muilta samassa elämäntilanteessa olevilta, ryhmä voi voi-

maannuttaa ja auttaa jaksamaan arjessa. (Haapio, Koski, Koski & Paavilainen 2009, 

176.) 
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3 AIEMMAT OPINNÄYTETYÖT 

 

 

Vauvaperheiden osallisuutta seurakunnan toiminnassa on tutkittu hyvin vähän. Useat 

opinnäytetyöt liittyvät seurakunnan tarjoamaan perhekerhotoimintaan tai vauvan ja van-

hemman väliseen vuorovaikutukseen.  

Anna Laine on tehnyt vuonna 2012 Kymin seurakuntaan opinnäytetyön: Jääkö kristilli-

nen kasvatus seurakunnan lapsityön varaan? Kristillinen kotikasvatus Kymin seurakun-

nassa. Koen, että opinnäytetyöni on jatkoa Laineen opinnäytetyölle ja työstäni on apua 

Kymin seurakunnalle suunniteltaessa toimintaa vauvaperheille. Opinnäytetyössään Lai-

ne tutki kvantitatiivisen kyselytutkimuksen avulla kristillisen kotikasvatuksen asemaa 

nykypäivänä. Tuloksista ilmeni, että kristillinen kotikasvatus on vähäistä ja vastaajat 

mielsivät kristillisen kasvatuksen kuuluvan seurakunnalle. Laineen tutkimuksen mukaan 

perheet olivat saaneet seurakunnalta tukea enemmän kuin olivat toivoneet ja perheille 

tueksi riitti seurakunnan järjestämä toiminta. Johtopäätöksissä Laine toteaa, että kristil-

lisen kasvatuksen käsite on hämärtynyt, mutta kristinuskon perusasioiden tietämistä 

pidetään osana yleissivistystä. 

Satu Honkasalo (2011) on opinnäytetyössään käsitellyt Janakkalan seurakunnan perhe-

kerhotoimintaa ja sitä, kuinka toiminta tukee vanhemmuutta ja kristillistä kasvatusta. 

Honkasalo on toteuttanut tutkimuksen strukturoituna kvantitatiivisena kyselytutkimuk-

sena ja tuli johtopäätöksissään tulokseen, että kristillisen kasvatuksen saaminen on tär-

keää. Tuloksista ilmeni myös vanhemmille olevan tärkeää, että lapsi oppii arvostamaan 

toisia ihmisiä ja tutustuu seurakuntaelämään. Vanhemmille itselleen on tärkeää kohda-

tuksi tuleminen ja tuen saaminen arjessa jaksamiseen. 

Hanna-Kaisa Hiirosen ja Satu Koiviston (2008) opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää 

ensimmäisen lapsen saaneiden perheiden vertaisryhmän merkitystä siihen osallistuneille 

äideille Jyväskylässä, sekä kartoittaa ryhmän ja sen tarjoaman vertaistuen merkitystä 

äitiydelle ja arjessa jaksamiselle. Hiironen ja Koivisto toteuttivat tutkimuksen kvalitatii-

visena ryhmähaastatteluna, jota he täydensivät kyselytutkimuksella. Tutkimustuloksissa 

korostui vertaistuen merkitys. Tuloksista voi myös päätellä vertaisryhmätoiminnan an-

tavan tukea ja virkistystä sekä olevan tarpeellista myös yleisellä tasolla. 
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4 SEURAKUNNAN ÄITI-LAPSITOIMINNASTA PERHETYÖHÖN 

 

 

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa äiti-lapsi-kerhotoiminnan juuret juontavat jo 

1960-luvulle (Lindfors 1997, 154) ja toiminta yleistyi suurissa seurakunnissa 1970-

luvun alussa laajentuen siitä pienempiin seurakuntiin (Porkka 2008, 181). Seurakuntien 

järjestämä perhekerhotoiminta kokoaa vuosittain yhä enemmän perheitä. Toiminnan 

nimike vaihtelee paikkakunnittain avoimesta päiväkerhosta aikuinen-lapsi-piireihin. 

Yleisnimitys perhekerho kuvastaa kerhon toimintaperiaatetta: kerhotoimintaa, yhteistä 

tekemistä koko perheelle, lapsille ja aikuisille. Kerhotoiminnan kasvava suosio kertoo 

ihmisten yhteisöllisyyden tarpeesta (Kantola 2004, 114). 

Tärkeä osa seurakuntien tarjoamaa perhetyön toimintaa on kohtaaminen; vanhempien 

kohtaaminen, perheiden keskinäinen kohtaaminen ja lasten kanssakäyminen oman ikäis-

ten kanssa. Kohtaaminen on ihan tavallista jutustelua ja tutustumista, arjen jakamista ja 

vertaistuen saamista. (Lindfors 1997, 156.) 

Seurakunnan perhetyöllä voi olla eri sisältöjä. Osa työstä on parisuhteen tukemista, osa 

vanhemmuuden tukemista ja osa perheyhteyden lujittamista. Kerhotoiminta tarjoaa 

vanhemmille mahdollisuuden saada mallia toisilta perheiltä ja ohjaajilta siihen, kuinka 

voisi toimia oman lapsen kanssa, nähdä miten muut hoitavat haastavia tilanteita lasten 

parissa ja esimerkkejä siitä, mitä kaikkea lapsen kanssa voi tehdä. (Lindfors 1997, 156–

157.) 

Perhetyöllä on tärkeä rooli seurakunnan kasvatustyössä. Kerhoihin on helppo tulla ja ne 

kokoavat samassa elämäntilanteessa olevia perheitä yhteen. Seurakunnan kerhot tarjoa-

vat aikuiselle eväitä henkisesti ja hengellisesti sekä ammattitaitoista tukea lastenhoitoon 

liittyvissä kysymyksissä. Perhekerhotoiminta on erinomainen kanava tukea perheitä 

kristillisessä kotikasvatuksessa sekä välittää kristillistä tapatietoa ja perinteitä. (Lindfors 

1997, 162.) 

Perheet osallistuvat aina seurakunnan toimintaan omasta tahdostaan ja omista lähtökoh-

distaan. Toiminnan kokonaisuutta suunnitellessa tulee ottaa huomioon perheiden mieli-

piteet, jotta heidän tarpeensa tulisivat kohdatuiksi. Perheen huomioiminen on osa perhe-

lähtöistä työotetta, mikä luo pohjan perheen ja seurakunnan välille. Seurakunnasta teh-
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dään perheelle ja lapselle tärkeä paikka, johon halutaan kuulua ja jossa on hyvä olla. 

(Ojell 2013, 23; Lapset seurakuntalaisina 2013, 24.) 

Seurakuntien tarjoaman perhekerhotoiminnan alaisuuteen kuuluu myös vauvakerhotoi-

minta, josta on käytössä eri paikkakunnilla erilaisia nimityksiä, kuten esimerkiksi Eka-

vauvaryhmä tai toukkapiiri. Lisäksi perhekerhotoiminta voi olla painottunut esimerkiksi 

musiikkiin, liikuntaan tai kädentaitoihin. 
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5 KYMIN SEURAKUNTA JA TOIMINTA VAUVAPERHEILLE 

 

 

Mikkelin hiippakuntaan kuuluva Kymin seurakunta itsenäistyi omaksi seurakunnaksi 

vuonna 1642 ja vuoden 2014 lopussa seurakunnan jäsenmäärä oli 17 481 henkilöä. 

Vuonna 2014 Kymin seurakunnassa kastettiin 130 lasta (Etusivu, Kymin seurakunta 

i.a.). Vuodesta 2005 lähtien Kymin seurakunta on kuulunut Kotka-Kymin seurakun-

tayhtymään Langinkosken ja Kotkan seurakuntien kanssa ja on vanhin näistä kolmesta 

seurakunnasta. (Arkisto, Kymin seurakunta i.a.) 

 

 

5.1 Toiminnan linjaukset 

 

Kotkan seurakuntien ja Kotka-Kymin seurakuntayhtymän yhteiseen strategiaan vuosille 

2013-2017 on kirjattu perustehtäväksi uskon, armon ja rakkauden sanomaa sekä tekoja. 

Visioksi on kirjattu aktiivisen seurakuntaelämän muodostaminen, kohtaamisen ja palve-

lun yhteisö. Strategiassa on neljä painopiste aluetta, joissa 1) painotetaan avoimuutta 

muutokselle, uudistamista ja toimintaympäristön tuntemista. Uusien Kotkaan muuttavi-

en ihmisten toivotaan kokevan seurakunta omakseen. Yhteistyöhön ja verkostoitumi-

seen panostetaan. 2) Olemme ihmisten rinnalla, vaikutamme yleiseen henkiseen ilmapii-

riin, vahvistamme toivoa ja pyrimme ehkäisemään syrjäytymistä. Kohtaamiset seura-

kunnan työntekijöiden kanssa pyritään tekemään helpoiksi ja esteettömiksi muun muas-

sa jalkautumalla sinne, missä ihmiset liikkuvat. Teemme tilaa pyhän kohtaamiselle. 3) 

Pidämme huolta toisistamme ja luomakunnasta, haemme aktiivisesti ratkaisuja yksinäi-

syyden ongelmiin ja panostamme yhteisöllistävään toimintaan. Perheiden tukeminen on 

tärkeää ja perhetyöhön panostetaan aktiivisesti. 4) Palvelemme laadukkaasti kaikilla 

osa-alueilla ja työntekijöiden osaamisen kehittämiseen panostetaan ja osaamista laajen-

netaan sekä erityisosaamista hyödynnetään. (Strategia, 22.5.2013/18§. Kotkan seura-

kunnat.) 

Kymin seurakunnan perhetyön toimintasuunnitelmaan vuodelle 2015 toiminta-

ajatukseksi on kirjattu vanhempien tukeminen kristillisessä kasvatuksessa sekä lasten ja 
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vanhempien mahdollisuus osallistua monipuoliseen ja kehittävään perhekerhotoimin-

taan. Toiminnan visiona on tuoda toivoa perheiden arkeen, olla mukana kristillisessä 

kasvatuksessa sekä antaa lapsille ja perheille mahdollisuus kokea Pyhän läsnäoloa. 

Avaintavoitteina vuosille 2015-2017 ovat muun muassa laadukkaan perhekerhotoimin-

nan ylläpitäminen ja yhteistyön lisääminen maahanmuuttajatyön ja diakoniatyön kanssa. 

(Perhetyön toimintasuunnitelma 2015. Kymin seurakunta) 

 

 

5.2 Kymin seurakunnan tarjoama toiminta vauvaperheille 

 

Kymin seurakunnassa on järjestetty perhekerhotoimintaa jo 1990-luvulta lähtien. Perhe-

kerhoihin ovat tervetulleita kaikki kotona lapsia hoitavat aikuiset alle esikouluikäisten 

lasten kanssa. Toimintakaudella 2014-2015 perhekerhoja järjestetään seitsemässä eri 

toimipisteessä. Kerhot toimivat kerran viikossa kaksi tuntia kerrallaan. Kymin seura-

kunnan kerhotoiminnasta tiedotetaan seurakunnan nettisivuilla sekä sosiaalisessa medi-

assa. Toimintakausien alussa ilmoitukset kerhotoiminnasta on myös paikallislehdissä ja 

seurakunnan omissa julkaisuissa. Tietoa toiminnasta on saatavilla myös neuvoloissa ja 

kasteen yhteydessä annettavassa seurakunnan toiminnan esitteessä. (Perhekerhot, Ky-

min seurakunta i.a.) 

Vuonna 2004 tarjoutui mahdollisuus kokeilla jotain uutta ja seurakuntaan perustettiin 

vauvakerho perheille, joissa on alle vuoden ikäinen lapsi. Ryhmässä on mahdollisuus 

olla mukana sen toimintakauden loppuun asti, jolloin lapsi täyttää vuoden. Isompia sisa-

ruksia ryhmään ei oteta. Pääasiassa ryhmä on muodostunut äitien ja vauvojen kohtaa-

mispaikaksi, jossa satunnaisesti on joku isäkin mukana. Kotkan alueella ei ollut tarjolla 

vastaavaa vauvaryhmätoimintaa, joten Kymin seurakunta toivotti tervetulleeksi kaikki 

vauvaperheet riippumatta siitä, kuuluvatko he kirkkoon tai minkä seurakunnan alueella 

asuvat. Vuoden 2010 tietämillä toiminta oli saavuttanut suuren suosion ja vauvakerho-

ryhmä kasvoi liian suureksi, paikalla saattoi kerrallaan olla jopa yli kaksikymmentä äitiä 

vauvoineen. Suuri ryhmäkoko oli haasteellinen ja perheiden kohtaaminen oli vaikeaa, 

myös toiminnalle varatut tilat jäivät pieneksi. Vuonna 2012 vauvakerhotilanteeseen saa-

tiin helpotusta Langinkosken seurakunnan aloittaessa vauvakerhotoiminnan ensimmäi-

sen vauvan saaneille perheille. (Vauvakerho. Kymin seurakunta i.a.) 
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5.3 Vauvakerhotoiminta 

 

Vauvakerhotoimintaa järjestetään Kymin seurakunnassa toimintakauden aikana keski-

määrin 36 kokoontumiskertaa ja toimintakautena 2013-2014 vauvakerhoryhmässä oli 

kirjoilla keskimäärin 28 aikuista ja 28 vauvaa. (Perhetyö tilasto. Kymin seurakunta) 

Vauvakerho kokoontuu kerran viikossa kaksi tuntia kerrallaan, ryhmän toiminta-aika on 

klo 9-11, mutta ryhmässä on käytössä vauvantahtinen joustava aloitus ja lopetus. Käy-

tännössä kerhotila on avoinna perheille klo 8.30-11.30 välisen ajan.  Ryhmä on avoin 

kaikille perheille, joilla on alle vuoden ikäinen lapsi, toimintaan ei tarvitse ilmoittautua 

eikä sitoutua. 

Kokoontumiskertojen aiheet vaihtelevat kirkkovuoden aiheiden mukaisesti ja perheiden 

toiveiden mukaan. Jokaisessa kokoontumiskerrassa on hartaushetki, joka on pääsääntöi-

sesti suunnattu aikuiselle sisältäen kuitenkin aistielementtejä vauvalle. Hartaushetkissä 

toistuu aina triangelin soitto, alkulaulu ja kerhorukous. Ryhmässä käsiteltävät aiheet ja 

vierailijat liittyvät vauvaperheen arkeen ja elämään. Toiminnassa on pyritty kuuntele-

maan äitien toiveita ja tarjoamaan heille virkistystä vauvantäytteiseen elämään. Vuosit-

tain toistuvia teemoja ryhmässä ovat olleet unikoulu- ja baby blues-työntekijän vierailu, 

äiti-vauvajumppa, vauvojen värikylpy, kanttorin pitämä muskari, lastenvaate-esittelyt ja 

kirppikset sekä lasten ruokaan ja kirjallisuuteen liittyvät aiheet. Vauvakerholaiset osal-

listuvat myös ahkerasti perhekerhojen yhteisiin retkiin ja tapahtumiin. Ryhmässä tärkei-

tä on tavata toisia samassa elämäntilanteessa olevia perheitä. (Vauvakerho. Kymin seu-

rakunta i.a.) 

 

 

5.4 Perhekerhot ja avoimet kerhot 

 

Perhekerhot on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille ja heitä hoitaville aikuisille. Ryh-

mät kokoontuvat kerran viikossa kahden tunnin ajan ja kerhon toiminta-ajatuksena on, 

että lapset ja aikuiset toimivat ryhmässä yhdessä. Perhekerhossa on aina hartaushetki, 

jossa on jotakin elementtejä sekä lapselle että aikuiselle. Ohjelmassa on vapaata leikkiä 

ja seurustelua sekä ohjattua askartelua että laulu- ja leikkihetkiä. Kerhoissa käy vaihte-

levasti myös vierailijoita. Perhekerhossa lapsilla on omat eväät ja aikuisille tarjotaan 
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kahvit. Perhekerho päättyy aina yhteiseen loppulauluun tai loruun. (Perhekerhot.Kymin 

seurakunta. i.a.) 

Avoin kerho on kerran viikossa neljän tunnin ajan avoinna kaikille lapsille ja aikuisille 

ikään katsomatta. Avoimeen kerhoon voi tulla silloin kun itselle sopii. Kerhossa on 

mahdollisuus askarrella, leikkiä ja pelata. Kerhon ajan kahviosta voi ostaa pientä syötä-

vää ja juotavaa. Avoimessa kerhossa on tiettyyn kellonaikaan alkava hartaus ja laulu-

hetki. (Avoinkerho. Kymin seurakunta. i.a.) 

Avoimen kerhon kanssa vastaavaa toimintaa on myös perjantaikahvila, joka on avoin 

kokoontumispaikka perjantaisin Ristinkallion asuinalueella kolmen tunnin ajan. Perjan-

taikahvilaan on mahdollista tulla kahvittelemaan, leikkimään ja viettämään aikaa. Per-

jantaikahvilassa ei ole ohjattua toimintaa. (Perjantaikahvila. Kymin seurakunta i.a.) 

 

 

5.5 Pyhäkoulutyön järjestämä toiminta 

 

Pyhäkoulutyö järjestää perheille musiikkipyhäkoulutoimintaa kerran viikossa aamupäi-

vällä nimellä Musapyhis ja kerran viikossa iltaisin Iltamuskari -nimellä. Kummassakin 

on pyhäkouluhetki sekä laululeikkejä ja soittimia. (Musapyhis, Iltamuskari. Kymin seu-

rakunta. i.a.)   

Lisäksi Kymin seurakunta tarjoaa lapsille perinteistä sunnuntaipyhäkoulutoimintaa, ar-

kipyhäkoulua perhepäivähoidon lapsille, sekä kerran kuussa esikoululaisten ja ekaluok-

kalaisten pyhäkoulua. Perheille on tarjolla kokosuvun pyhäkoulu kolmesti kevään 2015 

aikana sekä uusi Elävä Pyhäkoulu joka toinen sunnuntai, jossa raamatun kertomuksiin 

tutustutaan laulun, näytelmän ja aktiivisen toiminnan kautta. (Pyhäkoulu. Kymin seura-

kunta. i.a.) 

Pyhäkoulutyö järjestää myös Helmikirkko -nimellä lasten toiminnallisen jumalanpalve-

luksen. Keväällä 2015 Helmikirkko järjestetään kolmena torstaiaamupäivänä. Helmi-

kirkko on kestoltaan noin 35 minuuttia ja se on tarkoitettu perheille sekä päivähoidolle 

uskontokasvatuksen tueksi. Kirkkohetken jälkeen kokoonnutaan yhteiselle lounaalle. 

(Helmikirkko. Kymin seurakunta. i.a.) 
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Pyhäkoulutyön alle Kymin seurakunnassa luetaan myös Pikkulapsityö, jota hoitaa toi-

nen seurakunnan lapsityönohjaajista. Kymin seurakunnan 1–4 -vuotiaat lapset saavat 

seurakunnalta syntymäpäivänään onnittelukortin. 

 

 

5.6 Retket, tapahtumat ja leirit 

 

Kymin seurakunnan perhetyö tekee vuosittain syksyllä retken seurakunnan leirikeskuk-

seen, Höyteriin, jonne ovat tervetulleita kaikki seurakunnan toiminnassa olevat lapsi-

perheet. Keväisin toimintakauden päätteeksi perhetyö järjestää retken jonnekin yhdessä 

valittuun kohteeseen, kuten kotieläintilalle tai sisäleikkipuistoon. Retket ovat olleet suo-

sittuja ja osallistujia on ollut vauvasta vaariin.  

Vuosittain perhetyö järjestää myös tapahtumia, joista suosituin on joulun alla oleva ilta-

tapahtuma ”Mistä löytäisin sen joulun” Kymin kirkolla. Joulutapahtuma kokoaa useita 

satoja seurakuntalaisia kuulemaan joulun sanomaa sekä hakemaan joulumieltä ja tun-

nelmaa. Perhekerhoille järjestetään myös vuosittain talvinen ulkoilupäivä laskiaisen, 

naistenpäivän, ystävänpäivän tai 112-päivän teemoilla. Tapahtumien ja retkipäivien 

kohokohtana on aina yhteinen ruokailu, joka mahdollistaa perheen äideille pääsyn val-

miiseen katettuun pöytään ja mahdollisuuden ruokailla rauhassa lastenohjaajien hoitaes-

sa jo ruokailleita lapsia. Lisäksi jokainen perhekerho voi järjestää kerhon omia retkiä ja 

tapahtumia kerholaisten toiveiden mukaisesti. 

Toimintavuoden aikana järjestetään myös syksyisin kummikirkko, johon erityisesti päi-

väkerholaiset kutsuvat kummejaan mukaan. Kummikirkkoon osallistuu myös perheker-

holaisia ja iltapäivätoiminnan lapsia. Keväisin järjestetään vauvakirkko, jonne kutsutaan 

vuoden aikana Kymin seurakunnassa kastetut vauvat. 

Perheleirejä Kymin seurakunnassa järjestetään harvakseltaan, leirejä ei ole edes vuosit-

tain. Pääsääntöisesti leirit on pidetty yhteistyössä diakoniatyön kanssa. 
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6 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

 

Halusin tehdä vauvakerhotoimintaan liittyvän tutkimuksen, koska olen ollut itse perus-

tamassa vauvakerhotoimintaa Kymin seurakuntaan ja työskennellyt vauvakerhossa use-

an vuoden ajan. Syksyllä 2014 alkoi vauvakerhon kymmenes toimintavuosi. Kymin 

seurakunnassa ei ole vauvakerhon historian aikana tehty tutkimusta tai laajempaa asia-

kaspalautekyselyä vauvakerholaisille. 

  

 

6.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet  

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää vauvaperheiden mielipiteitä seurakunnan tar-

joamasta toiminnasta ja toimintaan liittyvästä tiedottamisesta. Kyselyn avulla toivoin 

löytäväni uusia näkökulmia vauvaperheiden seurakuntayhteyden säilyttämiseen ja työ-

kaluja Kymin seurakunnan lapsi- ja perhetyölle toiminnan suunnitteluun. 

Erityisesti minua kiinnostivat äitien mielipiteet toiminnasta ja toiminnan kristillisyydes-

tä. Lisäksi halusin tietää vastaajien taustoista eli kuuluvatko perheet Kymin seurakun-

taan, ja jos eivät, niin kuuluvatko kirkkoon lainkaan ja onko tai ovatko perheen lapsi tai 

lapset kastettu. 

Opinnäytetyön tavoitteena oli saada selville 

 millainen toiminta palvelee parhaiten vauvaperheitä Kymin seurakunnassa 

 mitä perheet odottavat seurakunnan toiminnalta 

 millaisella toiminnalla perheet saataisiin pysymään seurakuntayhteydessä 

 kohtaavatko tarjonta ja kysyntä toiminnassa. 
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6.2 Tutkimusmenetelmät 

 

Opinnäytetyö on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Materiaali kerättiin kyselylo-

makkeella, jossa vastaajien taustatietoja käsitellään kvantitatiivisesti eli määrällisesti ja 

avoimet kysymykset muodostavat laadullisen tutkimusaineiston.  

Kvantitatiivinen tutkimus kerää määrällistä ja numeraalista tietoa tutkimuksen kohde-

ryhmältä. Tutkimus tehdään pääasiassa kyselylomakkeen avulla. Lomakkeen laatiminen 

edellyttää, että ilmiöstä tai asiasta tiedetään jo jotakin. Tutkimuksen tuloksia voidaan 

verrata jo olemassa olevaan teoriaan. (Kananen, 2010, 74.) 

Kvalitatiivinen tutkimus alkaa tutkimusongelmasta, jonka pohjalta määritellään tutki-

muskysymykset. Kysymysten avulla hankitaan aineisto, joka vastaa tutkimuskysymyk-

siin. (Kananen 2010, 36.) Kvalitatiivisen tutkimuksen lähtökohtana voidaan pitää todel-

lisen elämän ja ihmisten kokemusten kuvaamista (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 

157). Laadullisena tutkimusaineistona pidetään tekstejä, jotka ovat syntyneet riippuen 

tai riippumatta tutkijasta (Eskola & Suoranta 1998, 15). Tässä työssä aineisto koostuu 

kyselylomakkeen avointen vastausten teksteistä, joiden sisältöä analysoidaan. 

Opinnäytetyössä käytettiin tutkimusmenetelmänä kyselytutkimusta. Aineisto kerättiin 

standardoidusti eli kaikilta vastaajilta samalla tavalla. Vastaajat muodostavat näytteen 

perusjoukosta eli tässä tapauksessa vauvakerhossa käyneistä äideistä. (Hirsjärvi ym. 

2007, 188.) Kyselytutkimus on helppo tapa kerätä ja tarkastella tietoa muun muassa 

erilaisista yhteiskunnan ilmiöistä, ihmisten mielipiteistä sekä arvoista ja asenteista. Ky-

selytutkimuksessa kysymykset esitetään vastaajalle kysymyslomakkeen välityksellä. 

Kyselylomake on syytä laatia huolella, sillä tutkimuksen onnistuminen riippuu lomak-

keesta ja siitä, ovatko kysymykset sisällöllisesti kyselyn kannalta oikeita. (Vehkalahti 

2014, 11–12, 20.) Kyselylomakkeessa käytetään vain tutkijaa kiinnostavia sekä tutki-

muksen kannalta olennaisia kysymyksiä (Alasuutari 2011, 51). 

Puolistrukturoitu kyselylomake sisältää kaikille vastaajille samat kysymykset samassa 

järjestyksessä (Menetelmäopetus. KvaliMOTV i.a). Kyselylomakkeen alussa oleviin 

taustatietokysymyksiin on annettu valmiit vastausvaihtoehdot, joista vastaajat valitsevat 
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itselleen oikean vaihtoehdon. Kyselyn pääpaino on avoimissa kysymyksissä, joihin vas-

taajat kirjoittavat vapaasti ajatuksiaan ja mielipiteitään. 

Ennen webropol-kyselyn linkin jakoon laittoa testasin linkin ja kyselylomakkeen kol-

mella tuttavallani, jotka ovat olleet mukana vauvakerhotoiminnassa. Vehkalahden 

(2014, 48) mukaan kyselylomake on hyvä testata etukäteen kohderyhmään kuuluvilla 

henkilöillä, jolloin saadaan selville todenmukainen käsitys kysymysten ymmärrettävyy-

destä. Testauksen avulla voidaan myös saada selville onko lomakkeessa turhia kysy-

myksiä tai puuttuuko jotain olennaista. 

 

 

6.3 Aineiston keruu ja analysointi 

 

Webropol kyselyn linkki jaettiin entisten vauvakerhoäitien perustamassa suljetussa fa-

cebook-ryhmässä ja kyselyyn vastaaminen oli täysin vapaaehtoista. Facebook-ryhmä on 

perustettu vuonna 2012 syntyneiden vauvakerhovauvojen äitien toimesta tiedottamista 

ja yhteydenpitoa varten, ryhmään on liittynyt myöhemmin myös uusia äitejä. Ryhmässä 

aktiivijäseniä on noin 20 henkilöä. 

Kyselyyn vastasi 13 henkilöä, joka on määrältään vähän yli puolet kyseisen facebook-

ryhmän aktiivijäsenistä. Kaikki kyselyyn vastanneet eivät olleet vastanneet kaikkiin 

lomakkeen (Liite 1) kysymyksiin, jokaiseen kysymykseen on kuitenkin vähintään vas-

taus yhdeltätoista henkilöltä. Laadullisessa tutkimuksessa aineiston koolla ei ole väli-

töntä vaikutusta tutkimuksen onnistumiseen. Aineiston tarkoitus on toimia tutkijan apu-

na tutkittavan ilmiön ymmärtämisessä, vastauksia tarvitaan sen verran mikä on aiheen 

kannalta välttämätöntä. (Eskola & Suoranta 1999, 61–63.) 

Laadullisen tutkimuksen analyysi ei ole helppoa, koska siihen ei ole olemassa yhtä oi-

keaa tapaa. Vaihtoehtoja tutkimuksen analysointiin on paljon ja aineistoon tutustuessa ja 

sitä teemoitellessa tutkija joutuu tekemään jo alustavia valintoja. (Hirsjärvi ym. 2007, 

219.)  

Webropol-kysely tuotti neljä liuskaa analysoitavaa tekstiä, joista noin puolitoista sivua 

oli taustatietoihin perustuvia diagrammeja ja loput kaksi ja puoli sivua avointen kysy-
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mysten vastauksia kirjoitettuna tekstinä. Taustatietoihin perustuva määrällinen aineisto 

on opinnäytetyössä kuvattu tulos-luvussa sanallisesti. 

Tässä tutkimuksessa avointen kysymysten vastausten analysointiin on käytetty aineisto-

lähtöistä sisällönanalyysia, jossa tarkastellaan tekstiä ja muodostetaan vastauksista tii-

vistetty kuvaus tutkittavasta ilmiöstä (Sisällönanalyysi. KvaliMOTV. i.a.). Aineisto on 

teemoiteltu aiheiden mukaan, jotka tukevat tutkimuskysymyksiä. Teemoittelu on helppo 

tapa lähestyä aineistoa ja poimia sieltä tutkimuksen kannalta keskeiset aiheet. Onnistu-

nut teemoittelu vaatii teorian ja empirian välistä vuorovaikutusta. Aineistosta poimitut 

sitaattilainaukset toimivat aineistoa kuvaavana esimerkkinä ja perustelevat tutkijan te-

kemää tulkintaa. (Eskola & Suoranta 1999, 175–176.) 

Aineistoa läpikäydessä poimin vastauksista aiheet, jotka toistuivat useimmin ja muodos-

tin niistä teemoja. Teemojen alle poimin vastauksista teemaan liittyviä sanoja ja kuvaan 

niitä tutkimusten tulosten yhteydessä ja käytän suoria lainauksia tukemaan vastausten 

tuloksia. 

 

 

6.4 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

 

Tutkimustoiminnassa eettisyys näkyy ihmisten kunnioittamisena, kriittisenä asenteena 

vallitsevia käytäntöjä ja tarjottuja tietoja kohtaan sekä tapana suhtautua työhön. Raken-

tavan kriittisyyden pohjalta on mahdollista rakentaa ja kehittää hyviä ammattikäytäntö-

jä. Eettisyyden tulee näkyä läpi koko opinnäytetyöprosessin ajan. (Kohti tutkivaa am-

mattikäytäntöä 2010, 11–12.) 

Tutkimuksen eettisiin periaatteisiin kuuluu myös tutkimusluvan hankkiminen yhteistyö-

taholta ja tutkittavilta henkilöiltä. Tutkijan ja tutkittavien välillä ei myöskään saa olla 

sellaista suhdetta, joka vaikuttaisi tietojen antamisen vapaaehtoisuuteen. (Eskola & Suo-

ranta 1999, 52–55.) 

Opinnäytetyö toteutettiin Kymin seurakunnassa, jonka kirkkoherralta tutkimuslupa 

anottiin. Opinnäytetyössä toteutin webropol-kyselyn vauvaperheille, jotka ovat olleet 

Kymin seurakunnan vauvakerhossa. Päädyin webropol-kyselylomakkeeseen, koska olen 



23 
 

itse työskennellyt vauvakerhoryhmässä kymmenen vuoden ajan ja koen, että perheet 

ovat minulle liian tuttuja haastattelua ajatellen. Webropol-kysely on anonyymi tapa vas-

tata kyselyyn ilman, että vastaajaa pystytään tunnistamaan. Olin myös opinnäytetyön 

teon ajan opintovapaalla Kymin seurakunnan lastenohjaajan toimesta, joten voin tarkas-

tella aihetta ulkopuolisen silmin. Kyselyn alkuun liitin saatekirjeen, jossa kerroin työn 

tarkoituksesta ja tavoitteista, sekä siitä, että vastaajien henkilöllisyys ei tule kenenkään 

tietoon.  

Tutkimuksen luotettavuutta korostaa tutkijan tarkka kuvaus tutkimuksen toteuttamises-

ta. Laadullisessa tutkimuksessa tutkija on tutkimuksen keskeinen työväline ja luotetta-

vuuden arviointi koskee koko tutkimusprosessia. Tutkimuksen luotettavuutta lisää teo-

reettisen viitekehyksen ja kyselyn tulosten vastaavuus. (Eskola & Suoranta 1999, 209–

212, Hirsjärvi ym. 2007, 226–228.) 
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7 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

 

 

Kyselytutkimukseen vastasi 13 henkilöä ja oletuksena on, että kaikki vastaajat ovat äite-

jä, koska facebook-ryhmässä, jossa linkki kyselyyn oli jaossa, jäsenenä on vain naisia. 

Kyselylomakkeessa ei ollut erikseen taustatietokysymystä vastaajan sukupuolesta, kos-

ka en katsonut sen olevan oleellinen tieto tutkimuksen kannalta. Kaikki vastaajat eivät 

olleet vastanneet kaikkiin lomakkeen kysymyksiin, mutta jokaisessa kysymyksessä on 

vastaukset 11–13 vastaajalta. Tulokset esitellään kirjoitettuna tekstinä sekä käyttämällä 

suoria lainauksia vastauksista. 

 

 

7.1 Taustatiedot 

 

Kyselyyn vastanneet olivat iältään 29–35 vuotta. Suurin osa vastaajista (7) oli iältään 

32–33-vuotiaita ja yksi oli jättänyt vastaamatta kysymykseen vastaajan iästä. Suurin osa 

vastaajista kertoi lapsensa olevan kastettu. Kaksi vastaajista oli jättänyt vastaamatta 

kysymykseen, onko lapsi kastettu. Vastaajat kuuluivat Kymin ja Langinkosken seura-

kuntiin. Vastaajista kaksi ei kuulu mihinkään kirkkokuntaan tai uskonnolliseen yhtei-

söön ja yksi henkilö oli jättänyt vastaamatta tähän kysymykseen. 

Osa Langinkosken seurakuntaan kuuluvista perheistä osallistuu Kymin seurakunnan 

järjestämään vauvakerhotoimintaan, koska Kymin seurakunnan vauvakerhoon voi osal-

listua, vaikka perheessä olisi jo lapsia ennestään. Langinkosken seurakunta järjestää 

vauvakerhotoimintaa vain ensimmäisen lapsen saaneille perheille. 

Taustatiedoissa kysyttiin myös, mistä perheet ovat saaneet tiedon Kymin seurakunnan 

järjestämästä Vauvakerhotoiminnasta. Kahdestatoista vastaajasta viisi oli kuullut toi-

minnasta ystävän tai sukulaisen kautta. Kolme vastaajaa oli saanut tiedon neuvolasta ja 

kolme internetistä tai sosiaalisesta mediasta. Yksi vastaajista ilmoitti saaneensa tiedon 
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seurakunnan lähettämästä ”Tervetuloa paketista”, jonka oli saanut lapsen syntymän jäl-

keen. Vastauksissa yllätti, että kukaan vastaajista ei ollut saanut tietoa toiminnasta kas-

tekeskustelun yhteydessä eikä myöskään seurakunnan lehti-ilmoituksista.  Nykypäivänä 

sosiaalinen media on syrjäyttänyt paperijulkaisut, joten lehti-ilmoitukset jäävät usein 

huomaamatta.  

 

 

7.2 Toimintaan osallistuminen 

 

Kysymyslomakkeen viidennessä kysymyksessä kysyttiin, että mihin muihin seurakun-

nan järjestämiin toimintoihin vastaaja osallistuu Vauvakerhon lisäksi. Tässä kysymys-

kohdassa vastaaja pystyi valitsemaan vain yhden vastausvaihtoehdon ja tästä johtuen 

useat vastaajat olivat lisänneet kuudennen kysymyksen vastauskenttiin myös lisävasta-

uksia viidenteen kysymykseen. Kuudes kysymys koski seurakunnan ulkopuolista kerho- 

ja harrastustoimintaa, kysymyksen asettelu oli todennäköisesti hieman hankalasti muo-

toiltu, koska vastauksissa oli mainittu myös seurakunnan järjestämiä toimintoja. 

Kymin seurakunnan järjestämistä toiminnoista vastaajien suosikiksi nousi Avoin kerho 

(kuusi mainintaa), Perhekerho (viisi mainintaa), Musapyhis (neljä mainintaa) sekä Hel-

mikirkko (kolme mainintaa). Lisäksi vastaajista kaksi oli ollut mukana perheleirillä ja 

yksi mainitsi Langinkosken seurakunnan järjestämän muskarin. 

Seurakunnan ulkopuolisista kerho- ja harrastustoiminnoista, joissa vastaajat ovat muka-

na, mainittiin kahdesti kaupungin järjestämä avoin päiväkoti ja äiti-lapsi-tanssiryhmät. 

Vastaajista yksi oli osallistunut myös Mannerheimin lastensuojeluliiton (MLL) järjes-

tämään perhekahvilaan ja yksi vauvauintiin. Kahdestatoista vastaajasta kaksi oli vastan-

nut, että ei osallistu mihinkään seurakunnan ulkopuoliseen kerho- tai harrastustoimin-

taan. 
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7.3 Odotukset ja kokemukset 

 

Odotuksia ja kokemuksia koskevista vastauksista ilmeni kolmenlaisia odotuksia. Vas-

taajat odottivat saavansa vauvakerhotoiminnalta sosiaalisia suhteita eli vertaistukea 

samassa elämäntilanteessa olevilta perheiltä, uusia ystäviä ja näiden myötä jaksamista 

vauva-arkeen, ohjattua toimintaa eli jotakin tekemistä itselle ja vauvalle sekä vinkkejä 

siitä mitä vauvan kanssa voi tehdä ja kristillisyyttä eli apua kristilliseen kasvatukseen. 

Kahdestatoista vastaajasta kahdella ei ollut mitään odotuksia toiminnan suhteen. Kaik-

kien vastaajien odotuksissa oli selkeästi toisten ihmisten seura ja yhdessä vietettävä aika 

sekä kokemusten vaihto toisten äitien kanssa. 

Odotin mukavaa yhdessäoloa, uusia ystäviä, vinkkejä lapsen kanssa puu-

hailuun, ja vertaistukea. 

Yleistä oleilua ja Jeesus-juttuja. 

 

Vastaajien kokemukset toiminnasta olivat pelkästään positiivisia. Vastauksissa toistui-

vat sanat: ihana, mahtava, mukava ja loistava. 

Vastaajien kuvaamat kokemukset voidaan jakaa neljän eri teeman alle; kerho, ohjelma, 

kerholaiset ja ohjaajat. Vastauksissa korostui kerhon hyvä sijainti, toimivat ja moni-

puoliset tilat, kerhotilan yleinen ilme ja sopiva toiminta-aika. Kerhotila sijaitsee hyvien 

kulkuyhteyksien varrella ja seurakuntataloon, jossa kerho sijaitsee, voi tuoda myös vau-

nut sisäeteiseen. 

Kerhon ohjelmaa kuvailtiin kattavaksi ja monipuoliseksi sekä vierailijoita hyviksi ja 

ajankohtaisiksi. Ohjelman myötä sai vinkkejä tekemiseen ja ideoita myös kotona toteu-

tettavaksi. Ohjelmaan sisältyvä kahvihetki, ”aamupala”, sai myös kiitosta. Kerhon oh-

jelmassa on pyritty tuomaan esille ajankohtaisia teemoja sekä Kotkan alueen harrastus-

mahdollisuuksia ja tapahtumia. Vierailijat ovat ohjanneet tuokioita ja esitelleet toimin-

taansa. Erityisesti suosittuja ovat olleet äiti-lapsi jumpat ja vauvojen värikylpy. Kahvit-

teluhetkessä on pyritty tarjoamaan jotakin suolaista, koska usein äidit ovat lähteneet 

kotoa kiireisenä ja aamupala on saattanut jäädä väliin. 
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Kerhon tärkeimmäksi kokemukseksi vastauksista päätellen nousi vertaistuki. Tutustu-

minen toisiin, samassa elämäntilanteessa oleviin äiteihin ja keskustelu vauva-arjesta 

koettiin tärkeänä. Myös uusien ystävyyssuhteiden syntymistä pidettiin tärkeänä. 

Ohjaajat mainittiin hyviksi, kivoiksi, mukaviksi ja auttavaisiksi.  

Aivan ihana paikka. Vauvaviikon pelastus. Kivaa puuhaa ja samassa tilan-

teessa olevia äitejä. 

Oli mukavaa kun kaikki keskustelu pyöri vauvojen ympärillä ja kaikki oli-

vat saman arvoisia siinä elämäntilanteessa. 

Kahvittelukin oli mukavaa kun oli käsipareja, jotka ottivat välillä vauvan 

hoitoonsa ja sai itse vain hengähtää. 

Ohjelma oli kattava ja askartelu ym. musiikkileikit mukavia ja niistä sai 

hyviä ideoita kotiin. 

 

Kysyttäessä, miten seurakunnan vauvakerhotoiminta on vaikuttanut vastaajan, hänen 

lapsen ja/tai perheen elämään kaikki vastaajat mainitsivat saaneensa uusia ystäviä tai 

tuttavia ja suurin osa vastaajista on edelleen tekemisissä kerhokavereiden kanssa. Ker-

hotoiminta on auttanut toiselta paikkakunnalta tulleita tutustumaan uusiin ihmisiin ja 

juurtumaan uudelle kotipaikkakunnalle. Kerhotoiminta on myös tuonut sisältöä vastaa-

jien arkipäiviin ja antanut tukea sekä jaksamista arkeen. 

Olemme saaneet ystäviä Kotkasta, tämä on ollut todella tärkeää kun muita 

tuttuja paikkakunnalla ei ollut. Eli todella on lisännyt jaksamista. 

Saimme kerhosta uusia ystäviä, joihin pidämme yhteyttä vielä kerhoilun 

lopettamisen jälkeenkin. Ihania muistoja ja haikeudella muistelen vauva-

kerhoa! 

Olemme saaneet tuttavia paikkakunnalta ja juurtuneet paremmin alueelle. 

On paikka, josta saa tukea tarvittaessa. 

Ilman vauvakerhoon osallistumista sosiaalinen elämänpiirimme olisi to-

della suppea. 

 

Seurakunnan perhetyön tärkein tehtävä on tarjota perheille vertaistukea ja mahdollisuus 

tutustua samassa elämäntilanteessa oleviin perheisiin. Kyselyn vastausten perusteella 

tässä tehtävässä on onnistuttu. Kerhossa muodostetaan ystävyyssuhteita, jotka kantavat 

pitkälle tulevaisuuteen ja uudet paikkakunnalle muuttaneet perheet otetaan avoimesti 



28 
 

mukaan toimintaan, joka osaltaan helpottaa kotiutumista uudelle paikkakunnalle, jossa 

ei välttämättä ole läheisverkostoa apuna ja tukena. 

 

 

7.4 Kristillinen kasvatus ja Kymin seurakunnan toiminta 

 

Kysymykseen seurakunnan kerhotoiminnan tuesta kodin kristilliselle kasvatukselle vas-

tauksista nousee kolme teemaa, hartaus, ilmapiiri ja yleistieto. Vastauksista käy ilmi, 

että kristillisyys näkyy kerhon toiminnassa, ilmapiirissä ja ohjelmassa mutta sitä ei tu-

puteta. Vastausten mukaan kotien kristillisen kasvatuksen tukeminen näkyy kerhon aa-

muhartauksissa, joissa saa tietoa kirkollisten pyhien merkityksestä ja oppii rukouksen, 

jota voi käyttää iltarukouksena. Kerhosta saa tietoa tulevista kirkollisista tapahtumista ja 

tukea jos sitä haluaa.  

Vastaajista kaksi kirjoitti, että heidän kodissaan ei anneta kristillistä kasvatusta, koska 

he eivät kuulu kirkkoon. Vastaajat kuitenkin pitivät tärkeinä, että lapsi tutustuu kristilli-

syyteen ja kirkollisiin pyhiin. Kristillisyys koettiin yleissivistäväksi ja jo olemassa ole-

van tiedon syventämiseksi. 

Kerhossa kerrotaan pääasiat kristilliseen kasvatukseen liittyen ja tietysti 

tukea saa jos sitä haluaa. 

Aamuhartaudet tietenkin. Ja sitten se ”kaikki ovat tervetulleita ja samanar-

voisia”. Rauhallinen meininki, yhteisöllisyys. 

Varmaan monille se ainoa kristillinen juttu arjessa. 

On hyvä että kristillinen sisältö kantaa toimintaa sopivissa määrin. 

 

Kyselyn viimeinen kysymys mahdollisti palautteen antamisen Kymin seurakunnan toi-

minnalle. Palautetta antoi 11 henkilöä. Palautteessa kiiteltiin monipuolisesta toiminnasta 

ja matalasta kynnyksestä toimintaan. Seurakunnan työntekijät mainittiin mukaviksi ja 

helposti lähestyttäviksi. Toimintaan on vastaajien mukaan panostettu ja toimintaa tulisi 

jatkaa samaan malliin. Vastaajien toiveissa oli kerho tai perhekahvila, joka kokoontuisi 

iltapäivällä, jolloin aamu-unisten lasten perheillä olisi myös mahdollisuus osallistua 

toimintaan. Myös perheleirejä toivottiin järjestettävän jatkossakin. 
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Minun läpi elämän tärkeä tukipilari ja elämän voima. Edelleen nautin 

Höyterissä (seurakunnan leirikeskus) ja kerhoissa olemisesta ja saan niistä 

paljon. 

Seurakunnan työntekijät ovat sydämellisiä ja helposti lähestyttäviä. Koen 

sen turvallisena taustavaikuttajana elämässämme. 

Olisi mukavaa että olisi myös iltapäivällä kerho tai perhekahvila. 

Kiitos monipuolisesta toiminnasta, jota tarjoatte lapsiperheille! 

 

Vastauksista voi päätellä, että perheet ovat tyytyväisiä Kymin seurakunnan järjestämään 

toimintaan ja toimintaa arvostetaan. Toimintaan löytyy kävijöitä, kun vaan osataan oi-

kein markkinoida ja tavoitetaan kohderyhmä. Kymin seurakunnan toiminta on kaikille 

avointa ja perheille pyritään tarjoamaan paikkoja ja tilaisuuksia, jossa he voivat kohdata 

toisiaan. Seurakunnan perhetyötä tekevät lastenohjaajat ovat avainasemassa perheitä 

kohdattaessa. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Opinnäytetyössä oli tarkoitus selvittää kyselyn avulla vauvaperheiden mielipiteitä Ky-

min seurakunnan tarjoamasta toiminnasta sekä löytää näkökulmia seurakuntayhteyden 

säilyttämiseen. Kyselyn tulosten perusteella vastaajat ovat erittäin tyytyväisiä tarjottuun 

vauvakerhotoimintaan sekä seurakunnan muuhun perheille suunnattuun toimintaan. 

Vastaajat korostivat vertaistuen tärkeyttä ja sitä, että kerhotoiminta on tärkeä syy lähteä 

liikkeelle lapsen kanssa. Vastaajat kokivat myös, että pelkästään vauvaperheille suun-

nattu toiminta on antoisaa ja turvallista vauvoille, koska isommat lapset eivät ole toi-

minnassa mukana. Kerhopäivistä pidetään kiinni, ja niitä ei halua jättää väliin. Tämä 

tulos on yhteneväinen Haapion ym. (2009, 176) kanssa, joiden mukaan vertaisryhmä-

toiminnassa on tärkeää, että vanhemmat pääsevät purkamaan paineita, ryhmä voi olla 

voiman lähde usealle ja ryhmässä voi yhdessä keksiä ja suunnitella piristyshetkiä ar-

keen. 

Kyselyn vastausten perusteella seurakunnan tarjoamat toiminnot ovat tulleet vauvaker-

hossa olleille perheille tutuiksi ja kerholaiset ovat yhdessä tutustuneet eri kerhoihin ja 

valinneet itselleen sopivan viriketoiminnan vauvakerhovuoden jälkeen. Vastaajat ker-

toivat osallistuvansa seurakunnan toimintaan myös työelämään palattuaan. Kerhokäyn-

tejä ajoitetaan vapaapäiviin ja vuorotöiden mukaan. Vastaajat toivoivat toimintaa myös 

iltapäiville ja mahdollisuutta päästä perheleirille. Nämä toiveet eivät ole mahdottomia 

toteuttaa ja toimintaa voidaan kehittää vastaamaan perheiden tarpeita. Perheiden seura-

kuntayhteyden säilyttäminen on mahdollista järjestämällä toimintaa myös iltaisin ja 

viikonloppuisin, jolloin työssä käyvien perheidenkin on mahdollista osallistua. Perheet 

eivät katoa mihinkään kesän ajaksi, joten olisi myös tarpeellista miettiä toiminnan jat-

kamista kesäkuun aikana. 

Laine (2012, 60) esitti opinnäytetyössään mielenkiintoisiksi jatkotutkimus aiheiksi per-

heiden syitä osallistua seurakunnan toimintaan ja seurakunnankerhotoiminnan tuen 

merkitystä. Opinnäytetyöni kysely vastasi osittain näihin Laineen pohdintoihin. Tärkeitä 

toimintaan osallistumisen syitä ovat vertaistuki, virikkeet ja yhdessäolo. Kerhotoimin-

nan tarjoama tuki koettiin hyväksi ja kerhotoiminnasta sai voimaannuttavia kokemuksia 

ja uusia ystäviä, jotka tukevat arjen haastavissa tilanteissa. Opinnäyteyöni tulokset oli-
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vat myös yhteneväisiä Honkasalon (2011) ja Hiirosen & Koiviston (2008) opinnäytetöi-

den kanssa. Kaikissa töissä korostui vertaistuen merkitys, mahdollisuus kohdata muita 

samassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä ja saada tukea arjessa jaksamiseen. 

Opinnäytetyössä käytetyt keskeiset käsitteet näkyvät myös kyselyn vastauksissa. Kas-

teen kautta tullaan seurakunnan jäseniksi ja kasteen myötä seurakunta tulee lähemmäs 

vauvaperhettä. Seurakunnan tarjoama toiminta tukee perheitä kristillisessä kasvatukses-

sa ja vastaajat kokivat toiminnan tukevan heitä kasvatustehtävässään. Toiminnassa sekä 

aikuiset että lapset tulevat kohdatuiksi ja perheet pääsevät lapsen myötä osallisiksi seu-

rakunnan toiminnasta. 

Seurakunnan toiminnassa päiväkerholaisten määrä vähenee ja säästösyistä toimintoja 

karsitaan. Tulevaisuudessa uusia työntekijöitä ei palkata eläkkeelle siirtyvien tilalle. 

Kuitenkin lastenohjaajakoulutus on laadukasta ja seurakuntien perhetyö on tärkeä työ-

muoto. Perhetyöhön tulisi jatkossa panostaa ja miettiä uusia toimintamuotoja sekä mo-

niammatillista yhteistyötä, jotta yhä useammat lapsiperheet pysyisivät mukana seura-

kuntayhteydessä. Seurakuntien tarjoama perhetyö on ennaltaehkäisevää ryhmätoimin-

taa, jonka kautta perheet tulevat kohdatuksi ja saavat tukea. 
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9 POHDINTA 

 

 

Opinnäytetyön aihe oli itselleni läheinen ja jaksoi kiinnostaa koko prosessin ajan. Työn 

kokoamisen ajan olin opintovapaalla Kymin seurakunnan lastenohjaajan toimesta  ja 

tämä antoi aikaa, etäisyyttä ja näkökulmia opinnäytetyöprosessiin. 

Aluksi mietin, että olisin toteuttanut tutkimuksen yksilö- tai ryhmähaastatteluna, koin 

kuitenkin haastattelut hankalina, koska tilanteissa olisivat usein myös mukana vauvat ja 

tämä voisi herpaannuttaa äidin keskittymistä haastatteluun. Ryhmähaastattelu olisi vaa-

tinut erillisen tilan ja ajan, joiden järjestäminen olisi voinut olla haasteellista perheiden 

vauvantahtisen arjen vuoksi ja aineisto olisi voinut jäädä suppeaksi. 

Webropol-kysely mahdollisti vastaamisen anonyymisti ja rauhassa omalla ajalla. Kysely 

jaettiin vauvakerhoäitien perustamassa facebook-ryhmässä, jonka kautta oli mahdollista 

tavoittaa useita äitejä muutamalta eri kerhokaudelta. Kaikki entiset vauvakerhoäidit ei-

vät ole mukana kyseisessä ryhmässä, mutta koin, että saan riittävän kattavan otoksen. 

Kyselyn olisi voinut jakaa myös sähköpostiosoitteisiin, jotka kerholaiset ovat täyttäneet 

henkilötietokorttiin vauvakerhossa ollessaan. Tämä olisi kuitenkin tarkoittanut arkisto-

jen tutkimista vuosien takaa ja en usko, että vastaajien määrä olisi ollut tämän suurempi. 

Sähköpostiosoitteet muuttuvat ja useat postit päätyvät roskapostikansioon. Facebook on 

nykyaikainen ja nopea tapa tavoittaa useita ihmisiä kerrallaan ja kyselyyn pystyi vas-

taamaan esimerkiksi älypuhelimen välityksellä. 

Pidän kyselyä onnistuneena, koska sain vastauksia tutkimuskysymyksiini ja vastaukset 

olivat keskenään samankaltaisia. Samankaltaisuus näkyi myös verrattaessa tuloksia ai-

empiin opinnäytetöihin vastaavista aiheista. Kysely tuottaisi todennäköisesti myös tois-

tettaessa samankaltaisia vastauksia. 

Kyselyn tuloksissa yllätti, että kukaan vastaajista ei ollut saanut tietoa seurakunnan toi-

minnasta kastekeskustelun yhteydessä. Kuitenkin kaste on usein perheen ensimmäinen 

kosketus seurakuntaan ja oivallinen tilaisuus vahvistaa perheen seurakuntayhteyttä ja 

kertoa seurakunnan tarjoamasta toiminnasta ja tuesta kristillisessä kasvatuksessa. Per-

heet osallistuvat myös helpommin toimintaan saadessaan henkilökohtaisen kutsun tai 

esitteen kasteen yhteydessä tutuksi tulleelta papilta. 
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Tässä seurakunnan perhetyön tiedottamisessa olisi jatkossa kehittämistä niin, että työn-

tekijät tietävät, mitä lapsi- ja perhetyön kenttään kuuluu ja millaista toimintaa perheille 

on tarjolla. Kun toiminnat ovat tuttuja, on pappienkin helppo kertoa niistä kastekeskus-

telun yhteydessä. 

Lapsi- ja perhetyötä tekevät lastenohjaajat ovat oman alansa ammattilaisia ja arvostavat 

omaa työalaansa, mutta muille seurakunnan työntekijöille lastenohjaajan toimenkuva on 

todennäköisesti epäselvä. Lastenohjaaja on kuitenkin se työntekijä, joka kohtaa viikoit-

tain kymmeniä perheitä. Kyselyssä perheiltä saatu palaute kertoo, että lastenohjaajat 

ovat onnistuneet tehtävässään ja lapsi- ja perhetyön ei tulisi olla ensimmäinen säästö-

kohde seurakunnassa. 

Opinnäytetyön jatkoksi voisikin tutkia seurakunnan työntekijöiden tietämystä lapsi- ja 

perhetyön toiminnasta ja lastenohjaajien toimenkuvasta. 

Perhekerhon kausisuunnitelmassa (Pikkuväki 2/2015, 3) kuvataan osuvasti seurakunnan 

perhekerhotoimintaa. Niin aikuiset kuin lapsetkin haluavat tulla nähdyiksi ja hyväksy-

tyiksi sekä kokea olevansa tärkeitä. Perhekerho voi mahdollistaa nämä kokemukset. 

Perhekerhoa voi kuvata siltana kohti laajempaa seurakuntayhteyttä. Kausisuunnitelma 

haastaa työntekijät kohtaamaan kaikki kerholaiset ja heittäytymään antoisiin keskuste-

luihin sekä olemaan kuuntelevan korvana. Ohjaajan vastuulla on tutustuttaa uudet ker-

holaiset toimintaan ja auttaa heitä luomaan yhteyksiä muihin kerholaisiin. Ohjaaja luo 

kerhoon tunnelman ja vaikuttaa yleiseen ilmapiiriin. Kuten kausisuunnitelmassa tode-

taan: ”Monille kerho voi olla keidas keskellä arkea”. 
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LIITE 1 Kyselylomake 

 

Hei! 

Olet ollut mukana Kymin seurakunnan järjestämässä vauvakerhotoiminnassa, josta joh-

tuen saat tämän kyselyn. 

Olen Kymin seurakunnan lastenohjaaja ja opiskelen Diakonia-ammattikorkeakoulun 

Järvenpään toimipisteessä kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan, sosionomi (AMK) tut-

kintoa lastentarhan opettajan pätevyydellä. Tämä kysely liittyy opinnäytetyöhöni, jonka 

aihe on Kasteen jälkeen – Vauvaperheet Kymin seurakunnassa. Opinnäytetyöni tarkoi-

tuksena on kartoittaa vauvaperheiden tarpeita ja toiveita seurakunnan toiminnassa. Ky-

selyyn vastataan nimettömästi, vastaajien henkilöllisyys ei tule ilmi tutkimuksen mis-

sään vaiheessa.  

Toivottavasti sinulla liikenee hetki aikaa vastata kyselyyn ja näin auttaa seurakuntaa 

toiminnan kehittämisessä ja minua opinnäytetyössäni eteenpäin. Kiitos jo etukäteen. 

Jenni Tainio 

Lastenohjaaja, Kymin seurakunta 

jenni.tainio@evl.fi 

 

Kyselylomake 

 

Vastaa kysymyksiin valitsemalla monivalintakysymyksissä oikea vaihtoehto ja avoimis-

sa kysymyksissä toivon sinun kirjoittavan vastauksesi sille varattuun tilaan. 

 

Taustatiedot 

1 vastaajan ikä ______ 

2 Lapseni on kastettu 
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1. Kyllä 

2. Ei 

3 Kuulumme  

1. Kymin seurakuntaan 

2. Johonkin muuhun evankelis-luterilaiseen seurakuntaan. Mihin?  

3. Johonkin muuhun kirkkokuntaan tai uskonnolliseen yhdyskuntaan. Mihin? 

4. Emme kuulu mihinkään kirkkokuntaan tai uskonnolliseen yhteisöön. 

4 Mistä saitte tiedon Kymin seurakunnan järjestämästä vauvakerhotoiminnasta 

1. Papilta kastekeskustelun yhteydessä 

2. Internetistä/sosiaalisesta mediasta 

3. Seurakunnan lehti-ilmoituksesta 

4. Ystävältä/Sukulaiselta  

5. Neuvolasta 

6. Jostain muualta, mistä? ___________________ 

5 Osallistumme myös seuraaviin seurakunnan järjestämiin toimintoihin 

1. Perhekerho 

2. Avoin kerho 

3. Musapyhis 

4. Iltamuskari 

5. Helmikirkko 

6. Perjantaikahvila 

7. Puuhakerho 

8. Jokin muu, mikä? ________________ 

9. Emme osallistu mihinkään edellisistä 

Avoimet kysymykset 

6 Missä muussa kerho- tai harrastustoiminnassa olette mukana Kymin seurakunnan jär-

jestämän ryhmätoiminnan lisäksi?  

7 Mitkä olivat odotuksenne Kymin seurakunnan vauvakerhotoiminnasta? 

8 Millaisia kokemuksia teillä on Kymin seurakunnan vauvakerhotoiminnasta? 
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9 Miten seurakunnan vauvakerhotoiminta on vaikuttanut sinun/lapsesi/perheesi elä-

mään? 

10 Miten seurakunnan kerhotoiminta mielestäsi tukee kodin kristillistä kasvatusta? 

11 Mitä muuta palautetta haluaisitte antaa Kymin seurakunnan toiminnasta? 

 

 


